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POPIS MĚSTSKÝCH ARCHIVŮ V CECHAcH. 
Dr. MILOSLAV VOLF. 

Nedávno, v devátém svazku "Zpráv českého zemského ar
chivu" vyšlo konečně pojednání, které jsem napsal již 
před deseti roky u příležitosti sedmdesátého pátého vý

ročí vzniku Ceského zemského archivu. Podal jsem v něm retro
spektivní obraz péče, kterou starý zemský výbor a archiv země 
Ceské věnovaly ochraně písemných památek v zemi vůbec a samo
správným archivům zvlášť. Vzpomněl jsem nejen toho, co bylo 
vykonáno, ale i toho, co bylo plánováno v dobách kolem 28. října 
1918, ale potom částí archivářů opuštěno a za pomoci politické 
reakce pohřbeno. Tento odkaz, totiž vědeckou organisaci českosl. 
archivnictví, vytkli jsme si pak za úkol znovu, když od léta r. 1943 
za:čali jsme chystat archivní program pro novou svobodu. 

V retrospektivě, otištěné v onom svazku, došel j sem až do p0-
čátku třicátých let našeho století a stanul u kapitoly, co bylo vy
konáno pro budování a organisaci městského archivnictví a vy
líčil, co v tom směru podnikali naši předchůdci před půl stoletím. 
Úkolem tohoto pojednání jest přejíti z historie do přítomnosti 
a podati naší národní veřejnosti současný obraz městských ar
chivů v Cechách, zejména, pokud jde o přehled nejdůležitějších 
archiválií, s nimiž se v nich setká. 

Všechny popisy městských archivů zde uveřejňované nejsou 
stejně založeny, neboť jsou napsány na základě úředních zpráv 
nejen mých vlastních, ale také ostatních kolegů zemských archi
vářů, kteří se na pořadatelských pracích a revisích v nich podí
leli. Pochopitelně, že se v jejich zprávách projevily individuelní 
zájmy, záliby a měřítka, která, i když jsem se snažil podříditi 
je hledisku jednotnému, přece se nedala zcela potlačiti. 

Konečně ten, kdo jich bude užívati, musí si být vědom, že 
ve dvou obdobích, v letech 1935-37 i v letech 1942-44 dostali 
jsme se do městských archivů v souvislosti ještě s jinými úkoly. 
Prvně vlastně "jen na skok", přebírajíce pro zemský archiv po
zemkové knihy od okresních soudů, po druhé, při sběru odpad
kových hmot, na který jsme byli vysíláni a jenž se nám stal 
vhodnou záminkou k organisaci českého městského archivnictví 
v době nejhoršího útlaku každé české tvůrčí práce. Několik zpráv 
- asi devět - vzriiklo pouze na podkladě pís~mných dotazníků, 
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které ~~~y roz~slány n31 j~ře 19,44, když j,sme byli nuceni paraly
sovat uClllek vseobecne vyzvy okupantskeho zemského vicepresi
denta N audeho ke státním a obecním úřadům, v níž se slibovaly 
28. II. 1944 zřízencům specielní odměny podle váhy papíru vyra
bovaného z registratur. 

?alší úspěšné období naší působnosti v českých městských 
~!ChIVech. na~talo květ?-ovou r~v0ucí r. 1945. Zprvu jsem vedl tuto 
clllnost lllkohv z archIVU zeme Ceské, nýbrž ze Sekretariátu pro 
evidenci hist. a uměleckých památek v pohraničí který zřídil re
voluční Zemský nár. výbor hned 17. května 1945 ~však 27. června 
1945 uložil ZNV dekretem Č. 1. 6a-108j4 archivu země České 
přímo ú~ol inspektora nestátních archivů v Čechách, - s výjim
kou archIvů na velkostatcích, náležejících do kompetence Státního 
archivu zemědělského - načež ujal jsem se tohoto úkolu v rámci 
našeho archivu. 

Všechny plánovité akce, které byly v posledním desíti1etí 
ředi~elst~m archivu země České podniknuty, abychom or
galllsovah pořadatelské práce v českých městských archivech 
přinesly značné výsledky. Připravili jsme podmínky pro řádno~ 
archivní práci v našich městech. Před r. 1935 bylo v Čechách 
mál~ měst, o nichž bylo možno říci, že je tam organisovaný městský 
a:c~:v. Za .. 9kup~ce po~ařilo se nám docílit, že městské správy 
vetslllou JIZ chapaly Jako vlasteneckou povinnost postarat se 
o pořádek v městských písemnostech. Pracovali-li jsme v letech 
1935-37, ve 120, pracovali jsme v letech 1942-44 ve 220 měst
ských archivech v Čechách. V tomto druhém období nalezli jsme 
mezi místními vzdělanci neméně než šedesát nových městských 
~?hivářů-amatérů, mezi nimiž několik takových, že očekáváme 
JejIch pomoc i při budování celkové sítě českého archivnictví. _ 
Inspekční činnost v letech 1945 a 1946 zasáhla pak dalších 
170 městských archivů, z nichž v roce 1946 byla provedena osobní 
revise, soupisy a často i základrií pořadatelské práce ve 112 měst
ských archivech a získáno 67 nových správců, takže nyní asi 200 
městs~ýc~ varchivů má archiváře, který pravidelně - není-li přímo 
obeclll:n uredníkem - aspoň 10 i více hodin týdně věnuje práci 
v archIVU. 
. Néšl~ ,vš!lk jen o in~trukce, kterak archivy pořádat, - ty 
Jsme vozIlI htografovane s sebou a zájemce podle nich zaučo
vali - šlo také o opatření přiměřených místností a tu jsme byli 
nejvíc s válečnými potřebami "na štíru"; pracov~y, kde by býlo 
mož~o i v,zimě pokračovati v pořadatelských pracích, regály, 
krabIce, obalky, to vše, čím déle zde vládlo "řízené hospodářství" 
Tř~t! }íše, se p~esunovalo v oblast metafysiky. Měli-li jsme ar
~hlVare - pravIdelně ovšem neplacené nebo jen odměňované ob
casnou remunerací - neměli jsme regály, a bylo-li obojí, roz-
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hodně Se už nekoupily kartony a když náhodou se všechno sešlo 
a kus práce se udělal a něco se spořádalo" zabral místnosti "Luft
schutz", nebo přišel z druhého pražského archivu rozkaz, že hrozi 
nálety a že proto je nutno zase všechno naházet do sklepa. 

Děkuji svým váženým kolegům v archivu země České, kteří 
spolupůsobili v této akci a bez jejichž úředních zpráv nemohl bych 
tento popi~ městských archivů v Čechách poříditi v té šíři. V le
tech 1935-37 to byli kolegové Dr. Zdeněk Kristen, zvěčnělý doc. 
Dr. Josef Matoůšek, Dr. Jan Klepl a Dr. Ant. Haas; v letech 
1942-44 to byli znovu právě jmenovaní, ovšem s výjimkou doc. 
Matouška, který, jak v jedné zprávě zemskému úřadu napsal za 
okupace německý náš "lajtr", byl zatím "auf eine andere Stelle ver
setzt" a kromě nich mladí kolegové Dr. Frant. Beneš a Dr. Karel 
Doskočil, kdežto v roce 1946 zdravotní stav vyloučil kolegy Dr. 
Kristena a Dr. Beneše z možnosti plniti tyto namáhavé úkoly ve 
venkovských archivech. Zato v několika případech pomohl i dosa
vadní správce archivu, vrch. arch. rada Dr. O. Bauer. Za okupace 
posíláni byli na skartace také tehdejší naši "přidělenci", nynější 
ředitel slezského zemského archivu Dr. Peřich, Dr. Charvát a lob
kovický archivář Karel Jeřábek. - Současně děkuji několika kole
gům městským archivářům, ktei'i příslušné statě o svých archi
vech napsali sami. Dr. M. Volf. 

ABERTAMY. 

Archiv je v suterénní suché a světlé místnosti ve dvou skří
ních. Část mlUldších písemností jest na otevřeném regále. Nej
větší část h'llih i spisů pochází teprve z XIX. a XX. století. Ze 
starších písemností jsou zachovány jen zlomky obecních počtů 
ze XVII. stol., nejstarší .,Einnahmbe und Ausgabe" z 23. IX. 
1635 a další z r. 1646, souvislá řada obecních počtů jest z let 
1710-81, daňové subrepartice od r. 1803; z téže doby pocházejí 
také "Mannschaftsbiicher". ZajímaVé jest, že v archivu jsou nyní 
též knihy firmy Seligmann. V kanceláři MNV jest v kartonech 
registratura z let 1938-45 seřazená podle decimálního systému. 
V pokladně jest jen nadační list Evy Buchholzové z r. 1838, ni
koliv však privilegia, po nichž bylo marně pátránO'. - Trhové 
privilegium, poznamenané v "Mitteilungen des k. k. Archivrates 
II. s. 170 nalezeno nebylo. 

AS. 

Městský archiv je uložen v přízemní místnosti v radnici 
a organicky zachován až od r. 1851. Ze starší doby dvě knihy 

tj 



účtů. městských (1780-1798) a kniha "Privatacten" o sporu 
ašských měšťanu s vrchností, počínajíc rozsudkem vídeňského 
nejv. soudního místa z 21. března 1762,asi 25 aktu a příloh. 
Z konce XVIII. stol. pochází i akt "Uber die Einrichtung der 
Ascher Schule in detailierter Verteilung der Gegenstande" týka
jící se vyučovacího řádu ašské čtyřtřídky, jistě zajímav~ přís
pěvek k dějinám školství. Cechovní archivy jsou v městském 
museu. Městský archivář p. Václav Anderle, úředník MNV. 

BAKOV. 

N ej starší písemný materiál utrpěl mnoho škod, takže městský 
archiv je zachován jen neúplně. Nejstarší v originálu zachovaná 
výsada je z 12. XI. <1590 a to bratrancu Jindřicha a Zikmunda 
z Vartenberka na várečné právo, solný obchod, kšaftovánÍ a 
správu sirotčích peněz, jakož i vydávání vysvědčení zachovacích. 
Královské trhové privilegium z r. 1497 je známo jenom z potvr
zovací listiny Leopolda 1., stejně jako výsada Mikuláše z Rehnic 
z 15. II. 1519 pouze z pražského malostranského vidimátu 
z r. 1592. Dalšl městská privilegia: 6. I. 1607 Jan z Vartenberka 
potvrzuje výsady z r. 1590, 29. VI. 1616 potvrzovací privilegium 
Jana Vlka z Kvítkova, 14. V. 1612 prodej pivovaru Jiřímu Vrati
slavovi z Mitrovic za roční nájem, zaplacení veřejných daní a da
rování odúmrtnkh peněz, 24. V. 1679 potvrzovací privilegium 
Arnošta Josefa hraběte z Valdštejna, 11. IX. 1691 Leopold I. 
udělil městu nové výroční trhy a potvrdil ztracené trhové privi
legium Vladislava II., 20. IV. 1700 Arnošt Josef z Valdštejna 
slevil polovinu ročního nájmu a 18. XII. 1731 František Arnošt 
hrabě Valdštejn potvrdil starší městské výsady. Vedle těchto 
pergamenových listin se zachovalo mnoho papírových listin, obsa
hujících většinou kupní smlouvy města, jako také jednotlivých 
měšťanu již z XV. stol. Z městských knih jsou nejcennější radní 
manuály z 2. poloviny XVII. stol. 
J. V. S i mák: Z archivu města Bakova n. Jiz., ČSPSČ XXI. (1913). _ 

Městský archivář p. Alois Havel. 

BAVOROV. 

Městský archiv v Bavorově nacházel se celý na radnici, ale 
na ruzných místech. Městská, kostelní a cechovní privilegia tvo
řila součást městského musea, až z duvodu větší bezpečnosti před 
nálety dal jsem je složit do železné bedny a snésti do přízemí kle
nuté radnice, ostatní písemnosti byly až do jara 1944 pohozeny 
na různých místech a teprve na zdejší zákrok požádala obec pens. 
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učit.elku pí M. Jakší, aby se ujala jejich spořádání. Spisy byly 
vYčIštěny a soustředěny do bývalé zasedací síně, kde pí učitelka 
srovnala je chronologicky do sedmdesáti balíku, které obsahují 
nyní spisy z let 1666 až 1880. 

Osudy bavorovských privilegií jsou zajímavé. J. O. Miltner 
ve svém pojednání o Helfenburce v X. svazku "Památek archeo
logických" znal větší počet pergamenových listin kostelních, než 
jaký uvedl ve zprávě o svém výzkumu r. 1896 býv. ředitel zdej
šího archivu Dr. V. J. Nováček, jenž zjistil tehdy jen devět měst
ských a dvě kostelní, aniž podotýká, že by trpěly plísnÍ. Bez pečetí 
byly jen ony dvě kostelní. Nyní jest však v Bavorově městských 
privilegií o šest více a počet kostelních vzrostl o 29, kromě ještě 
několika listin soukromých, takže celkový počet pergamenových 
listin činí 62. Nově nalezené listiny jsou vesměs bez pečetí po 
nichž zustaly jen pergamenové proužky. Dověděv se že nale~ené 
listiny regestoval kníž. schwarzenb. archivář, kolega Hadač z Tře
boně, požádal jsem jej o sdělení, kdy a jak listiny byly objeveny. 
Kolega Hadač mi laskavě sdělil, 'že listiny byly ve výklenku zase
dací síně za železnými dvířky pokryté plísní a že aspoň některé 
z nich viděl a opsal již Emler r. ·1878, ale že pak se na ně patrně 
pozapomnělo, takže Nováček jich nespatřil a ve vlhkém, nevětra
ném výklenku za pul století značně utrpěly. Z výklenku na boží 
světlo, to jest do městského musea, je dostal on pb upozornění 
tehdejšího kaplana bavorovského P. Frant. Domorázka jednoho 
letního dne asi roku 1918. Katalogisaci jejich provedl však značně 
později, totiž o prázdninách v letech 1932 až 1934. Kol. Hadač 
nepovažuje jejich vyzvednutí z radničního výklenku za objev "no
vých archiválií", ale z jeho vylíčení plyne také jasně, že bavorov
ské tvrzení, že nalezl je bývalý správce musea p. Kohout až v le
tech třicátých, nemá věcného podkladu. Na farním úřadě ač šlo 
o listiny kostelní, jak ze zachovaných kostelních inventář~ plyne, 
se nechovaly. 

Městská privilegia: 10. V. 1476 Strakonice, velkopřevor 
strakonícký,J an ze Svamberka, potvrzuje stará městská privi
legia, 24. XI. 1479 He1fernburg, Václav Vlček, z Cenova potvrzuje 
předešlá obdarování, 12. XI. 1519 Krumlov, Petr z Rožmberka 
povoluje, aby si Bavorovští zřídili na svých gruntech na obci 
řečené Obora při silnici netolické rybník, ustanovuje z něho roční 
plat a právo předkupu pro Rožmberky, 22. II. 1528 Strakonice, 
Mistr převorství strakonického Jan z Rožmberka potvrzuje starší 
privilegia, 23. I. 1552 Ferdinand I. povoluje dva výroční trhy, 
trh týdenní a právo pečetit červenÝm voskem, 24. IV. 1564 Krum
lov, Vilém z Rožmberka potvrzuje stará privilegia, mezi nimi 
dnes již nedochovaná Petra, Oldřicha, Jana a Jindřicha, bratří 
z Rožmberka z 23. VIII. 1381 a Jindřicha z Rožmberka z 28. V. 
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1474, 6. VIII. 1607 Prachatice, Prachatičtí jako nová vrchnost 
potvrzují privilegia bavorovských, 24. V. 1675 Krumlov, Jan 
Kristian z Eggenbergu vysazuje nové dva výroční trhy, 3. XII. 
1736 Vídeň, Karel VI., 7. VIII. 1747 Marie Terezie, 21. X. 1782 
Josef II. a 22. VIII. 1793 František II. potvrzují starší privilegia. 

Fond pergamenových listin kostelů v Bavorově a v blízké 
Blanici čítá 35 kusů, z toho 31 z let 1359-1399. V té době (1368 
a d.) byl farářem bavorovským kněz Václav, původem z Mili
čína na Táborsku, za něhož byl nynější děkanský chrám v Bavo
rově vystavěn. Listiny jsou donační nebo obligační a počínají 
19. IX. 1359. Jejich vystavovateli byli tito jihočeští šlechtici 
a měšťané: Bratři Petr, J ošt, Oldřich a Jan z Rožmberka (les 
Borek, masné krámy, plat v Tourovém) , Trojan z Doubravice (na 
plat ve Vojslavici), rychtář bavorovský Jeklín Mahouský a celá 
obec, Leopold z Kraselova (les u Tourova), opět bratří Rožmberci 
mění lány v Sviněticích a Vitějovicích, Trojan ze Březí na plat 
z Hartlova dvora, Beneš a Přibík z Křemže, Petr z Dunovic na 
plat v Chrástu faráři Piračovskému, farář Václav o lesu Zir
novce, Oneš z Vlhlav na Zirnovku, Rynard a Přech z Cestic na 
2 poddané v Strašicích u Volenic. Petr z Dunovic na plat v Chrás
tu u Bílska, bavorovský měšťan Jakubec na plat v Budyni, bratří 
z Rožmberka schvalují dar vdovy Hopolkové, kardinál Pileus 
dává kostelu plnomocné odpustky, arcibiskup Jan z Jenštejna, 
bratří Petr a Jan z Rožmberka s kruml. farářem Hostislavem na 
užitky ze vsi Stoječína, též ze vsi Vítějovic, týž stvrzuje darování 
platu vdovy Hopolkové v Jemnici u Radomyšle, Oldřich z Rožm
berka (1384) na půl rybníka pod Borem u Netolic, farář Václav 
ustanovuje svého sestřence kaplanem u sv. Ducha v Bavorově, 
Urban V. řeší spor faráře se sedláky o desátky, Svojše a Tobiáš 
z Piračova na plat 30 gr, Jindřich z Rožmberka rozhoduje spor 
~aráře Václava s purkrabím na Poděhusech, Bohunka Hynka 
Záčka z Tourova na plat v Zahorčicích, Vilém z Újezdu na plat 
ve Včelné pod Boubínem, Otík, kaplan v Němčicích, a jeho šva
grová Domka o slámě z desátečného obilí ve Lhotě, Jindřich 
z Rožmberka na plat v Jemnici, Jindřich z Rožmberka na věčnou 
lampu, Petr Stítkovec ze Stítkova na plat v Truskovicích (26. III. 
1415) a Václav Vlček z Ceňova na mýto a desátky (13. X. 1483). 

S těmito donačními listinami souvisí místem nálezu 12 listin 
soukromých z let 1380-1543, jejichž vystavovateli byli ve třech 
případech Rožmberkové a příjemci zase Rožmberkové, v druhém 
služebník jejich Václav z Hrachotína, ve třetím rychtář bavorov
skt Jan Starý ve věci majetkové, dále Kuneš ze Lštění, Vítek 
z Cejetic, Petr Kočík z Libějovic, Alžběta dcera Kunše z Dubu, 
Zdeněk z Nebřehovic, obec bavorovská, volyňská a husinecká 
(posl. tři zachovací listy). 
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Pokud jde o městské knihy, nevykazuje bavorovský archiv 
příliš starých památek: Nejstarší "Kniha smluv svatebních" zal. 
r. 1701 (na desce slepotiskem 1635, patrně vzata z jiné knihy), 
ale pouze zlomek se zápisy teprve od r. 1775, "Instrumenta fun
dationum" zal. r. 1705, "Liber sententiarum judicialium" r. 1732, 
"Criminalprotokoll" od r. 1741 a "Kniha berní" r. 1746-1793. 
Exhibitní protokoly k magistrátnímu Judiciale jsou zachovány 
z těchto let: 1793-1798, 1800, 1801, 1807-1810, 1812-1836, 
1838-1845, k Politicum z let 1792-1816, Taxprotokolly 1792 
až 1817, 1826, 1836; z r. 1798 zachován je věcný índex k judi
cielní registratuře, z let 1839/40 repertáře k Politicum a Oeco
nomicum. Sirotčí protokoly ve dvou svazcích obsahují léta 1792 
až 1835, Kniha úmrtí 1791-1824, hnanecký protokol 1792 až 
1855, policejní protokol 1808-1818, popisy stihaných osob 1792 
až 1802 (3 svazky), krajské a podkrajské kurendy od r. 1796. 
Účetní knihy ústavu chudých zajímají léta 1844-1875, kontribu
čenské počty 1846, 1847, 1851, soupis parcel 1840, hlavrií knihy 
účetní zachovány jsou podle let 1880-1906 (ostatní v radniční 
kanceláři), kontovní knihy 1886-1906, udělování práv občan
ských od r. 1826, konvoluty domovských listů 1893-1926, zase
dací protokoly obecního zastupitelstva (zprvu společně s proto
koly o dražbách) 1862-1884, 1889-1915, 1915-1925, 1925 až 
1939, městské rady 1851-1855, 1856-1880, 1881-1888, 1890 
až 1901, 1901-1913. Jednací protokoly k samosprávné registra
tuře 1850-1857, 1867-1869, 1871-1934 s třemi svazky jmen
ných rejstříků. 

Aktová část registratury je nyní složena v 70 balících v po
řádku chronologickém od r. 1666 do r. 1880, kdežto mladší roč
níky jsou ve stavu původním. Do nedávna představovala starší 
část jen několik hromad špinavého a rozházeného papíru. Srov
nání její je dílem čestné archivářky města Bavorova, pí učitelky 
Jakší, proskartování třiceti ročníků 1851-1880 provedl jsem 
sám. Protože od vzniku magistrátu v r. 1793 bylo "Judiciale" 
řazeno mimo ostatní spisy ve vlastní systém dvanácti oddělení, 
dal jsem paní učitelce pokyn, aby justiční spisy zase vydělila 
z chronologické řady a srovnala podle zachované signatury. Po 
zrušení magistrátu projevil se prudký pokles agendy i v odvětví 
správním; roční počet došlých kusů klesl z 900 r. 1849 až na 
390 r. 1857 a teprve v XX. stol. dosáhl zase devíti set a tisíce 
kusů ročně. 

S městskými a kostelními listinami bavorovskými chovány 
byly v městském museu jako součást městského archivu také 
privilegia a knihy cechovní. Cechovní artykuly mají tuto chrono
logickou řadu: 1552 ševci, 1592 krejčí, 1629, 1661, 1685, 1690 pun
čocháři, 1719 tkalci, 1731 gener. artykuly potvrzené radou, 
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1732 řezníci; s nimi pohromadě se chová 23 výučních listů růz
ných cechů z let 1760 a dalších, některé zdobené iniciálkami 
a drobnomalbou. Cech řezníků zachoval čtyři knihy, registr z r. 
1770, mistrovskou 1795, učednkkou 1815 a početní z r. 1795. Cech 
punčochářský účetní z r. 1737 a učňovskou z téhož roku, ševcov
ský kopii artykulů z r. 1733, mistrovské z let 1790 a 1823, tova
ryšskou z r. 1782 a učednickou z r. 1816. Cech pekařů, mlynářů 
a kovářů: mistrovskou 1747-1842 (2 díly), tovaryšskou a učňov
skou z r. 1827. Koželuzi vyučenskou 1748-1800, účetní 1816 až 
1853, tkalci učednickou již od r. 1730 s přepsanými staršími zá
znamy ze zrušené knihy od r. 1662, krejčí dvě knihy mistrovské 
1736-1790, 1791-1859, početní knihu 1817-1859, jednu učed
nickou z r. 1816 a jednu tovaryšskou a učednickou z r. 1829. 

Cechovní archiválie zůstaly v místnosti městského musea, 
kdežto pro vlastní městský archiv budou pořízeny stylové regály 
do zasedací síně radnice, kde po uspořádání a katalogisaci bude 
instalován. Tam budou po návratu mírových dob umístěna také 
privilegia a ostatní listiny. 
Památky archeologické l'L a X. - Měs,tský archivář M. Jakší, UIČitelka v. v. 

BECOV NAD TEPLOU. 

Bečov nemá mnoho archiválií, ale nalezeny byly beze škod. 
Privilegia j sou uložena v železné truhle v zasedací síni, spisový 
archiv a staré knihy ve s'kříních ve vedlejší místnosti. Privilegia 
v ol)'iginále se zachovala teprve z XVIII. století; počínají kon
firmačním privilegiem Karla VI. ze 16. IV. 1733, v němž jest 
ohsaženo konfirmační privilegium Leopoldovo z 31. XII. 1672 
a privilegium Jana Antonína z Questenberka z 15. VI. 1662, 
které obsahuje starší svobody a práva, která byla obsažena 
v privilegiích, jež vzala za své u opata Kašpara Questenberka 
za švédského vpádu do Prahy r. 1648; tato privilegia jsou v něm 
vypočítávána, počínajíc privilegiem "obou Boršů" z r. 1399. 
Z citovari:ého tam privilegia Heinricha Reusse z Plavna z r. 1467 
vyplývá mj. právo Bečovských bráti dříví z panského lesa Stein
wald, dále právo loviti medvědy, divoká prasata, lišky, kuny 
a zajíce až do konce masopustu každého roku. Další v orig. za
chovaná privilegia jsou konfirmace Marie Teresie z 12. VII. 
1776, Josefa II. z 18. V. 1786 a Františka II. z 29. V. 1795. 
S rperg. listinami pohromadě jest několik cechovních listin od 
púl. XVII. stol., kdežto ostatní cechovní písemnosti, především 
48 výučních listů ,a 138 školních vysvědčení z XVIII. stol. maj í 
vlastní truhlu. 

Ve skříních v druhé místnosti nalézá se především registra-
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tura od r. 1770 do r. 1898. Zkouška ukázala, že chybí pouze 
několik ročníků z konce XVIII. stol. Registraturu po r. 1898 
jsem nenalezl a není vyloučeno, že podle pokynů liberecké vlády 
byla za okupace zničena. Z knih tam uložených nejstarší jest 
urbář z r. 1734, nazvaný mylně Grundbuch, dále "Memento 
buch" z let 1758-1788 ("liber vorgefallene verschiedene notige 
Anmerkungen"). Serie radních protokolů začíná r. 1751 a v ma
gistr. období se dělí na protokoly in judicialibus a in politicis 
a od r. 1803 začíná ještě serie protokolů hospodářské konference. 
Podací protokol jest zachován s mezerami z let 1800 až 1859. 
Z r. 1792-98 zachoval se také "Marktpreisbuch" a posléze 
hlavní repertorium k registratuře z let 1833-1849. Bečov jest 
osídlen velmi spoře a zdá se, že zatím musíme se spokojiti tím, 
že za bezpečnost archivu ručí kulturní referent MNV. 

BECHYNE. 

Až do zdejšího zásahu nebyla archiváliím a nejstarší regi~
tratuře věnována žádná péče. Městské výsady a ostatní cymehe 
se nalézají v městském museu, jehož správu nedávno převzal 
p. Ant. Smíšek, prof. keramické školy. Nejstarší městské erbovní 
privilegium krále Vladislava II. z r. 1511, jehož fotokopie je 
v Historickém ústavu v Praze, se při návštěvách Dr. Doskočila 
v r. 1942 a Dr. Klepla v r. 1943 nenalezlo. Následující městská 
privilegia z 18. IV. 1444 a 1. V. 1444 Jan Bechyně z Lažan a 2. V. 
1485 Zdislav ze Sternberka jsou známa jen v opisech. Nejstarší, 
nyní v originále zachované privilegium, jest Petra Voka z Rožm
berka z 15. VIII. 1594, které rozmnožilo svobody města. Dále 
jsou v museu uložena královská privilegia z 9. IX. 1671 a 19. 
VIII. 1796. 

V roce 1943 byl archivu přidělen příhodný prostor v přízemí 
musejní budovy, kde byly uloženy městské spisy z XVIII. a XIX. 
stol. pro které byly zřízeny dřevěné regály a skartací mladší 
a sp~řádáním starší části byl pověřen četnický poručík v. v. Josef 
Buriánek. Do léta 1943 byly rozptýlené starší spisy utříděny 
a vyskartovány; pořádání a katalogisace vyžádá si však ještě 
značné doby. 
Jar. Ne d o m a: Nový archiv v Čechách. Sborník historický III. lS85. 

BELA POD BEZDEZEM. 

Městský archiv má starobylé archiválie, městská privilegia 
sahají nazpět až k r. 1345, městské knihy k r. 1417; nalézá se 
s městským museem v společné budově, ale ve vlastní místnosti. 
Městských privilegií v úriginále jest celkem 14, a to: 18. X. 1345 
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Hynek Berka z Dubé uděluje Machovi, řeč. Kladivo dva lány 
lesa a místo v městišti k vystavení domu, 2. IX. 1348 Karel IV. 
potvrzuje Ježkovi Klukovi, rychtáři bělskému, privilegia rychty 
bělské, udělené jí králi Přemyslem Otok arem II., Václavem ll. a 
Hynkem Berkou z Dubé, 29. VI. 1401 Václav IV. potvrzuje Alšovi 
a Reršovi z Býchor nabytí rychty se všemi staršími právy a.dává 
jemu i jeho potomkům právo ji zdziti, 21. VIII. 1493 Vladislav II. 
stvrzuje privilegium Karla IV. z r. 1337, 1. III. 1502 Jan z Jano
vic povoluje městu vodovod, 3. III. 1502 Vladislav II. potvrzuje 
obdarování Jana z Janovic, 30. V. 1537 Ferdinand I. potvrzuje 
městu staré výsady, 20. VIII. 1593 Aleš Berka z Dubé vysazuje 
nárožní dům na radnici, ? (nečitelné) 1600 Bohuslav Berka 
z Dubé uděluje městu některá práva, 18. V. 1628 konfirmace 
Albrechta z Valdštejna, 19. XI. 1685 Leopold I. stvrzuje 3 bělské 
jarm<:lrky, 24. VII. 1708 František Josef z Valdštejna novým 
stvr~en!m a pozměněním některých svobod ukončuje starý spor 
meZI mestem a vrchností, 4. VIII. 1747 konfirmace Marie Terezie, 
24. V. 1796 konfirmace Františka II. 

Nejstarší řadu městských knih tvoří knihy trhových smluv 
které byly založeny v letech 1417, 1453, 1573, 1635 a 1667 a po~ 
~lední z nich sahá až do r. 1755. Mladší jsou v archivu země 
Ceské. Serii knih kontraktních doplňují dvě knihy testamentů 
1514-1560 a 1555-1727. Manuály rady městské počínají Y. 1557 
a sahají do r. 1659 a pak znova v letech 1722-1774. Z r. 1751 
pochází také jeden manuálník rychtářův. Protokol o sezeních 
městské rady se zachoval pouze v jediném svazku 1691-1758 
a jest velmi neúplný. Z předjosefinské doby se zachovala také 
množství zhostů, legitimačních patentů, zachovacích listů a pod. 
Novější městská registratura byla r. 1943 uložena ve dvou vlhkých 
místnostech nádvorní budovy býv. okresního úřadu a byla spořá
dána podle let. Správce městského archivu učitel p. Dejmek ji 
právě velmi obezřetně skartoval. Do archivu, resp. do musejní 
budovy měl být právě převzat archiv řádu Augustiniánů-poustev
níků a uložen tam jako deposit. Nebylo bohužel možno - vzhle
dem k zásobovacímu oddělení městského úřadu - najít vhodnější 
umístění pro novou městskou registraturu. 
F. Š i má č e k: "Z archivu města Bělá pod Bezdězem" v, Od Ještědu 

k Troskám" W. 106-108. - J. K a 10 u s e k: Listi~y a 'zápisy Bělé 
o věcech městských a selských z let 1345-1708. Praha 1889, str. XI + 
154. - Městský archivář p. J. Dejmek, učiteL 

RĚLCICE. 

Na zdejší dotaz odpověděl 29. dubna 1944 starosta města 
Bělčic pan Bartoš, že v městském úřadě chovají se tato tři pri-
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vi1egia: Ferdinand I. z 19. IX. 1556, Josefa II. z 5. VI. 1783 
a Františka II. z 22. VIII. 1793. Jiných archiválií před r. 1850 
městečko nemá. 

NOVE BENÁTKY. 

Starší písemnosti jsou součástí Vlastivědného musea; jsou 
to především čtyři městská privilegia a sice krále Matyáše z 8. X. 
1612, Leopolda I. z 26. II. 1691, Karla VI. .z 14,. VIII. 1726 
a Františka z 17. III. 1808 a řada cechovních, nejstarší Ferdi
n~nd.a p~lrh~bí z Doní:~la z r. 1?98 pro cech ševcovský; další pri
vIlegIa temuz cechu dah Bohumlr von Schtitzen r. 1704 a Jaroslav 
z ~len,ového r. 1768. Mlynářské řemeslo má dvojí artykuly a sice 
sdelem od cechu mladoboleslavského z r. 1721 a od Ignáce z Kle
nového r. 1727. V archivu je zastouperi též smíšený cech měs
tečka Brodců nad Jizerou články z r. 1748. Cechovní knihy zacho
valy se teprve ze stol. XVIII. 

V archivu je také nejstarší benátecké pečetidlo z počátku 
XVI. stol.; dal je pořídit Bohuslav z Kunvaldu a n~ Dražicích. 
O novobenáteckých listinách pojednal L. Snajdr a C. Novotný 
v publikaci "Dějiny a pamětihodnosti města Nových Benátek". 

Mladší část archivu uspořádal skartací obecní spisovny 
r. 1928 učitel Miškovský. Ponechanou část rozdělil do balíčků 
které opatřil čísly a pořídil k nim lístkový katalog, který r. 1943 
byl bohužel nezvěstný. Veškerý aktový materiál byl uložen v za
sed~cí síni městsk~ho zastupitelstva na zámku, který nyní náleží 
O~CI; T. 1942 mUSIl však být zámek vyklizen a tak písemnosti 
preneseny do musea, kde však pro ně není místa. Jakmile se zámek 
up:r;ázdní, bude archivu věnována zvláštní místnost. Stěhováním 
dostal se archiv do nepořádku; celkem čítá asi osm set knih 
a fasciklů a sahá až do doby první světové války. 

BENESOV. 

Městská privilegia a několik starých knih je uloženo v museu 
v přízemí radnice: 1. IX. 1489 Praha, trhové privilegium Vladi
s!ava ~!.,v 15. XI. 1572 Buda, královská celní výsada, 1. I. 1586 
KonoplSte, Adam mladší ze Sternberka uděluje městu výčep vína, 
13. XI. 1595 Archleb z Kunovic na svob. kšafty a dva vary piva, 
1~. XI. 1603 Konopiště, Dorota Rodějovská potvrzuje kšaftovllÍ 
vysadu Archleba z Kunovic, 4. II. 1628 Konopiště Pavel Michna 
z Vacínova na solní obchod, 20. XII. 1630 Ferdina~d II. rozmnožil 
výroční trhy, 5. IX. 1674 Leopold I. na čtyři výroční trhy, 11. III. 
1718 Karel VI. na pátý výroční trh, 19. III. 1731 potvrzovací pri-
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vilegium Jana Josefa z Vrtby, 4. VII. 1747 totéž Marie Terezie, 
14. XI. 1785 totéž Josefa II., 30. IX. 1822 František I. dovoluje 
osmý výroční trh. 

Kromě privilegií byly ještě v městském museu zjištěny ná
sledující archiválie: Jan Josef z Vrtby ("Instrukcí neb pravidlo, 
podle kteréhožto město mé Benešov in politicis, judicialibus et 
oeconomicis budoucně se říditi a vše zachovávati poslušně míti 
bude"), vydaná dne 22. III. 1727, (papírová kniha s přitištěnou 
pečetí), hasičský řád z 22. III. 1727, články obuvnického cechu 
v Jemništi z 21. VIII. 1728, výtah městských privilegií, vydaný 
zemskými deskami 19. III. 1731, "hlavní článek pro ce,chy" 
z r. 1731, městský manuál 1706-1747, kniha formulářů snad 
z r. 1744, městská gruntovní kniha založená v r. 1723, kniha 
obligací 1738-1774, hlavní gruntovní kniha založená po.čátkem 
XIX. stol., "Alphabetischer Index aller 1701-1826 erschlenenen 
und gedruckten Verordnungen" (rukopis), 20 knih patentů 
a oběžníků (1748-1844), radní protokol in politicis 1726-1846 
(38 svazků, s mezerami v XVIII. stol.) , radní protokol in judi
ciali 1799-1842 (mezerovitý, šest svazků, také pro městský 
statek Bedrč a Petroupim), konferenční kniha 1808-1831, 1833 
až 1850, rozličné cechovní účty 1779-1806, kontribuční regulace 
1746-1756 berní subrepartice obce Benešova (podle Josef. ka
tastru), špi~lský rejstřík města Benešova pro vydání a příjem 
1735-1780 a gymnasijní pokladní manuál 1816-1834. 

Městská registratura začíná r. 1799. Ročníky z let 1799 až 
1910 jsou uloženy ve dvou podkrovních místnostech, na několika 
regálech. Pro léta 1880-1930 existuje registrační plán. 
F. A. S 1 a v í k: Poměry obyvatelstva v iBenešově k vrchnosti 1495-1802. 

Jihočeský kraj I. Městským archivářem jest PhC Jiří Tywoniak. 

BENESOV NAD CERNOU. 

Největší archivní škodu způsobenou za poslední války zjistil 
jsem v městysi Belllešově u Kaplic, k,terý se nyní úředně nazývá 
Benešov nad Cernou. Když bylo v květnu 1945 městečko obsa
zeno rudou armádou, Zlabralo velitelství radnici, v níž bylo také 
městské museum. Pisemnosti z radnice, t. j. 22 městská a ce
chovní privilegia, a veškerý ostatní archiv, byly pomocí pochy
taných Němců vyklizeny z místností, které se změnily ve veli
telství" do sorrusední chladírny pivov:aru. Po několik měsíců k nim 
nikdo nesměl. Vrstva spisů sahající do výše ,asi 70 cm rzahírala 
prý asi 5-6 m 3 • Letos v březnu pak místní správní komise tuto 
masu písemností, již prohnilých, dala odvézt k zaplnění močálu, 
do něhož vložeiIl i jiný návoz. Od tří očitých svědků bylo mi po-
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tvrZeiIlO, že na někteTÝch kusech visely veliké pečeti v dřevěných 
krabičkách nebo i bez nich. Ředitel důooodu si tehdy dokolllce 
nějakou utrhl, ale už mu ji zase někdo ukradl. Ze všech 22 pri
vilegií, z nichž nejstarší bylo Oldřicha z Rožmberka ze 14. XII. 
1423 (podle soupisu NováčkoiV~ z r. 1894) se zachovalo jen je
diné, totiž konfirmace Josefa II. z 29. XI. 1784, kterou dostal 
1945 jako mikulášský dárek nynější obecní tajemník od jednoho 
z tehdejších členů Sboru nár. bezpečnosti. 

V pivovarské chladírně bylo ještě asi 5 metr, centů roz
močené a prohnilé, s hadry a s1amou smíšené hmoty kterou 
jsem pomocí :vidlí přeházel, ale kromě různých knih' výkazů 
z první rpo,lovmy XIX. stoJetí, nemohl jsem ro!Zpoznat v této 
shnilé hmotě nic, co by svědčilo pro starší dobu' většinou šlo 
o !Zbytky písemností z doby 1918-38. ' 

v Na,jin~m místě mezi odpad~y jsem nalezl několik pečetideL, 
mestsk~ asI !Z let 1850-60, a mdu cechovních, !Z nichž jedno 
bylo asI !Z doby kolem r. 1600. Zachráněné privilegium má signa
turu musea č. 573. Bylo přeneoono do MpEce do deposita u okres. 
národního výboru. 

BENESOV NAD PLOUCNIC!. 

. 'C ~edobytné .?bec~í pokla~ně bylo /uloženo osm privilegií, 
z mc~!Z sest bylo mestskych a dve cechovru: 23. IV. 1546 Benešov, 
Bednch !Ze Salhau!Zu, pán ve Scharfenštejně potvrzuje městská 
privilegia starších vrchností, 27. 1. 1586 Benešov, Volf a Antonín 
Salhauzové a Adolf v. Hagen potvrzují !Za sebe a nezletilého 
Krištofa Hagena, 27. II. 1589 týž spolu s Friedrichem a Ditri
chem, bratry Starschedely potvrzují znovu městské svobody jak 
již po ~OO let jsou v užívání, 10. I. 1594 Marie ze Salhauzu ~polu 
s manzelem Hauboldem ze Starschedelu vystavují městu nové 
konfi::mační privil~gium" 29. III. 1599 Haubold Starschedel po
tV,rz~e svobody mesta sam po smrti své manželky. 22. IV. 1783 
Vlden, Josef II. potvrcZUje městu privilegium Ferdinanda III. 
z r. 1656. Z cechovních privilegií zachovala se pro kováře, !Zá
~eční~ a koláře a pro hrnčíře, obě z 19. XI. 1570. Zajímavou 
hlstonckou památkou jest obecní kronika, kterou v polovině 
XVIII. stol. napsal purkmistr Jan Antonín Sierich. Historie 
XVI. stoL, v ní vylíčeoo, jest však přepis tehdejšího letopisce Jana 
Schlegla~ k~er~, zemřel v Benešově r. 1579. Vlastní zápisy Sieri
cho~ !ZustavaJI daleko za touto, nyní nezachovanou předlohou. 
Na zamku hr. Osvalda Thuna jest patrim. archiv, v němž nalewe 
se řa~a urb~řů a gruntovních knih již !Z druhé poloviny XVI. stol. 
Farm matrtky: Matrika sňatků zachována jest již od r. 1590, 
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křtěnců od r. 1580 a zemřelých od r. 1581. Všechny tři první 
svazky končí zákazem církve pod obojí v letech 1623-1626. Nové, 
katolické matriky, založeny byly r. 1628. Za okupace byla městská 
privilegia z obavy před nálety kdesi ukryta a nyní prý nelze 
je nalézti. Archivář p. Jos. Poutník, měst. úředník. 

BERNARDICE. 

Archiválie jsou na radnici v kanceláři starosty. Jsou to pouze 
trhové výsady Karla VI. z 3. IV. 1720 a Františka II. z 19. VIII. 
1796. Nejstarší městské knihy jsou již dlouho chovány mimo 
Bernardice a to právní registra z r. 1637 v archivu země Ceské, 
urbář z r. 1673 v kníž. Paarovském archivu v Bechyni. Nejstarší 
knihy v Bernardicích jsou obecní počty v úplné řadě od r. 1782 až 
do r. 1914, knihy protokolů obecního výboru od r. 1851-1875 
a od r. 1902, podací protokol od r. 1858-1927 (7 svazků), a různé 
účetní knihy pro obecní přirážky, školní plat, domobranecké 

. seznamy atd. Pamětní kniha byla vedena od poloviny XIX. stol. 
Od té doby je také zachována obecní registratura a to v značném 
rozsahu. Uložena jest na regálech v zasedací síni zastupitelstva. 

BILINA. 

Městský archiv je umístěn ve věži nové radniční budovy. 
Archiválie jsou uloženy v dřevěných regálech. Pergamenových 
listin v archivu není. Akta počínají teprve r. 1661 a seřaděna jsou 
chronologicky. Knihy jsou rozděleny v několik věcných skupin, 
z nichž každá podržuje opět časový sled. Nejstarší jsou soudní 
protokoly z let 1545-1762, nazpět do XVII. stol. sahají také 
obecní a radní protokoly 1669-1854, knihy patentů a nařízení 
1688-1821. Ostatní řady začínají teprve v XVIII. stol.; tak 
sirotčí účty 1717, městské účty 1735, manuály 1738, berní knihy 
1761-1891 a podací protokoly 1797-1881. Užívání archivu jest 
usnadněno dvěma lístkovými repertáři, které jsou pořízeny jak 
pro knihy, tak pro akta. Správou archivu byl i po revoluci r. 1945 
pověřen dočasně býv. úřednrk lobkovické elektrárny G. Laube. 

Městská privilegia nejsou v radniční věži, nýbrž spolu s ji
nými nej staršími archiváliemi v železné pokladně v museu. Mu
seum jest velmi l'ozsáhlé a bohaté a vlastní dva domy "na 
Újezdě", které mu r. 1935 odkázal osobní tajemník býv. zem
ského maršálka Ferdinanda Lobkovice pan JUC. Pemsel. V ori
ginálech se zachovala tato privilegia: 25. VII. 1428 Jacubco de 
Wresowic upravuje dědické právo bílinských poddaných (lat.), 

2. ~I. 143~ Albrecht,.,Ha!lUš a Těma z Koldic slibují, že opatří do 
BílIny kneze podoboJI (ces.), 28. VI. 1440 tíž povolují Bílinským 
solný obchod (čes.), 16. I. 1460 Jiří z Poděbrad dává městu výroč. 
trh (lat.); všechna další privilegia jsou česká a to: 3. V. 1475 
Těma z Koldic na dědické právo, 10. V. 1475 týž oznamuje ně
která ustanovení, 26. II. 1504 konfirmace starších privilegií 
Děpoltem z Lobkovic, 16. III. 1511 Vladislav II. dává městu 
další jarmark, 11. IV. 1542 Jan, Litvín, Kryštofor a Václav 
bratři z Lobkovic propouštějí Bílině právo odúmrti, 5. XI. 1549 
Ferdinand I. na městský znak a právo pečeti červeným voskem, 
6. VII. 1565 bratří nedílní z Lobkovic udělují městu k užívání 
vinici, je~ slove v Očistcích, 15. I. 1590 Kryštof a Kateřina 
z LobkOVIC na právo várečné, 21. IX. 1601 konfirmace Oldřicha 
Felixe zL., 8. VII. 1602 Anna Marie z Lobkovic roz. ze Stern
berku potvrzuje starší svobody, 19. XII. 1645 Ferdinand III. 
j::rmark :; dol;>y~čí ~rh. na de31 po sv. Vavřinci - všechna po
belohorska prIVilegIa JSou nemecká - 8. V. 1658 Leopold I. 
uděluje městu další tři výroční trhy, 2. I. 1662 (? datum je 
vlh~em polkoz~.o) ~lžběta Apolonie z L. roz. hr. TilIy konfir
mUJe starsI prIVIlegIa, 26. VIII. 1675 konfirmace Václava Fer
dinanda zL., 25. ,vIlI. 1706 konfirmace Leopolda Josefa z L., 
21. XI. 1732 konfirmace Karla VI. s doslovně vepsanými privi
legii z let 1460, 1511, 1549, 1645 a 1658, 22. I. 1783 konfirmace 
Josefa II., 22. XI. 1793 konfirmace Františka II. 12. XI. 1834 
týž čtvrtý výroční trh. - Dvě z ostatních pergam~ových listin 
se týkají vsi HOl'ence a jsou vydánv Kateřinou Hořešovskou 
z ~ystrého 11. XI. 1462 a 31. I. 1465'a dvě jsou cechovní privi
legIa novoševců a krejčí, Václava Ferdinanda z L. z r. 1678 
a 1684. 

Kromě perg. listin jest v museu i výběr papírových listin 
z let 1501 až 1890, tak zv. historica; uloženy jsou v papírových 
karto~ech. Z ~nih je v museu serie "Gedenkprotokolle" 1669 až 
1?14, lllventár kostelních klenotů z r. 159'9, výtah z urbáře bílin
kehovp~nstv.í z r. 1664 a kniha růžencového bratrstva z r. 1768. 
~ametm kniha v nové době byla vedena od r. 1895. Předním 
u~olem, městsk~ho archiváře jest tedy sj ednocení obou částí 
mestskeho archiVU a pak archivní zpracování registratury po 
r. 1850. 

BLATNÁ. 

v. Mě~ts~ archiv v Blatné navštívil jsem v letech 1936 a 1942. 
PrI prye na':.štěvě provázel mně ještě jeho tvůrce, Msgre P. Hille, 
a spr~~ky~e musea, sl. učitelka Slissová, při druhé návštěvě 
byla JIZ uCltelkou v Praze a ),\fsgre Hille stižen byv mrtviCÍ, 

2 

15 



zbaven byl možnosti pohybu a archiv, podobně jako cel~ mus~um! 
přestal existovat, neboť nové školní budovy byly zabrany Nemc! 
a česká škola musila se odstěhovati zase do staré budovy, ktera 
sloužila za museum. Musejní sbírky, včetně vzácných areheologic
kých nálezů Siblíkových, byly i ~ archivem složeny do bed,;n, 
které zůstaly vyrovnány v suterenu budovy. Tehdy byla mym 
úkolem skartace registratury samosprávného období, tedy po 
r. 1850, kterou prováděl jsem v budově bývalé radnice. O archivu 
mohu tedy sděliti pouze to, co jsem viděl r. 1936. 

Archiv byl rovnán Msgrem Hillem. V oddělení I. A. byla tato 
městská privilegia: 9. XI. 1489 Zdeněk z Rožmitálu potvrzuje 
Blatenským privilegium Břeňka ze Strakonic a přidává svobodu 
kšaftování 22. III. 1502 král Vladislav vysazuje dva výroční trhy, 
14. IV. 1513 Zdeněk Lev z Rožmitála dává Blatenským právo 
vařiti pivo ve vlastním pivova!e za ~rčitý pla~ ~ várky,. 4. Xp. 
1514 král Vladislav II. dává mestu pravo ohradItI se zdmI a pece
titi zeleným voskem, 20. II. 1516 týž schvaluje nadání Jana 
Haugvice z Biskupic pro kostel Matky boží v Blatné, 17. IX: }528 
Ferdinand I. schvaluje nadání Zdeňka Lva z R. pro oltar sv. 
Anny 26. XI. 1529 týž překládá jeden blatenský jarmark, 25. V~. 
1541 'Adam Lev z Rožmitála potvrzuje privilegia, osvobOZUje 
radní dům od platů a ponechává dávky z pokut, 11. XII. 1?54 
Vilém ze Sternberka stvrzuje privilegia a dává městu přÍJem 
z lázně, 14. IV. 1567 Max II. dává právo pečetiti červeným vos; 
kem 6. XI. 1589 Kryštof st. z Lobkovic osvobozuje od platu 
ryb~íček "Vdovček", 6. III. 1595 Oldřich Xelix z Lob.kovic osvo; 
bozuje rybníček Bestrev, 16. VI. 1595 tyz osvobOZUje od platu 
sladovnu a řeku od rybníka Rodoně, 5. X. 1601 Rudolf ~I. p<: 
vyšuje Blatnou na město, 1. VIII. 16~9 Leopol~ I:..'po~vr~u~e pn
vilegium Rudolfa II. 22. VIII. 1688 tyz vysazuje tn vyrocm trhy, 
1 II 1747 Marie AÍžběta hr. Serenyiová mění povinnosti města 
k· vr~hnosti 29. VIII. 1758 Marie Terezie stvrzuje inserovaná 
privilegia, i2. IX. 1785 Josef II. totéž. a p.ři.dáv~ dva výroč~í 
trhy, 22. XI. 1793 František II. stvrzuje pnvIlegla a rozhodUje 
spor města s vrehností. . ,. 

Do oddělení I. B. náležejí podací protokoly v JedenactI svaz
cích od r. 1752 do r. 1788, dále městské řády (artykuly) a roz
ličné správní písemnosti, v celku šest fasciklů z let 160,4-,lv70(~) 
mladší písemnosti z tohoto .oddělen! byly :t: . .}93~ na far~lm ur~~e, 
ale r. 1943, při smrti monslgnorove, byly JIZ vr~ce~y. Dale patrlly 
pod I. B. punkta a renovace 1710-1793. Oddelem I. 9· bylo ~a
zýváno "obecní hospodářství" a za léta 1705-1791 mel.o zaregls; 
trováno 693 akty, účetní knihu z let 1707-1729, ~n~? dluhu 
obecních z r. 1763 a dvacet dva fascikly po r. 1792, Jeste nespo
řádané a nezinventované (hlavně účty). 
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V oddělení II. jsou městské veřejné knihy: nejstarší kniha 
kontraktů z r. 1630 (starší z let 1606-1629 je v archivu Národ
ního musea v Praze), další zal. r. 1686, do níž bylo zapisováno 
asi sto let, ač r. 1711 vznikla další kniha kontraktní, dále sem 
náleží registra sirotčí a sirotčí protokoly i s příslušnými fascikly 
spisů, zhosty počínající r. 1710, testamenty z let 1561-1784, 
soudní řízení 228 inv. čísel, matrika zemřelých, pozůstalosti a od
hady od r. 1561. Poslední tři oddělení jsou spořádána již až do 
konce činnosti magistrátu v r. 1850. Patronátní spisy,které rovněž 
spadají pod II. nebyly Ještě uspořádány. Oddělení III. jsou 
archivy cechovní, uložené v původních truhlicích, ale r. 1936 ještě 
nesepsané. V oddělení IV. pak byly různé části písemností z pan
ských archivů v Blatné, Lnářích a Rožmitále, které vikář Hille 
získával patrně darem; jisto jest to o dvou purkrechtních knihách 
blatenského panství a to z r. 1598 a z let 1636-1705 a 016 "Mann
schaftsbiicher" panství rožmitálského z let 1783-1850. 

Registratura magistrátu - jak jsme viděli - je částečně již 
zinventována a v archivu splynula s částí starší, jiná část, která 
se dostala k okr. soudu, byla v třicátých letech dílem zničena, 
dílem odvezena do archivu ministerstva vnitra v Praze i se svými 
pomocnými knihami; u soudu nenalezl jsem z ní již nic. Samo
správná registratura začíná teprve r. 1861 a jest spořádána· 
pouze chronologicky v ročních fasdklech. Mimo tyto fascikly 
jsou záležitosti důchodenské, ústavu chudých, místní. školní rady 
a obecních zařízení, které jsem r. 1942 proskartoval. Pomocné 
knihy - jednací protokoly a indexy - jsou k registratuře za
chovány. Protokoly o schůzích obecního zastupitelstva a rady od 
téže asi doby byly zachovány na městském úřadě u tajemníka 
JDC. Formánka. 
J. P. H i II e: K dějinám Blatné. Sb. histor. krou~ku VI. - J. S i b I í k: 

Privilegie, výsady a svobody města Blatné. ČSPsC VI. 101/103. 

BLOVICE. 

. ~rchiv není ještě soustředěn na jednom místě. Městská pri
~llegla byla nalezena v bytě býv. ředitele měšť. školy Fr. Rou
sara, který rovnával archiv. Nejstarší z nich krále Vladislava II. 
z 22. XII. 1479, mladší jsou konfirmační privilegia Marie Terezie 
Josefa I~. a Františka II. a z 5. II. 1703 privilegium tehdejší 
v:r:chnostI n;ěstečka, Daniela Ferdinanda Gregoriadesa z Cechů
sl~:ru. Tamze byl městský manuál z r. 1663, kdežto další archi
v~!le byl~ vnaleze~ v, městském, nyní Roušarově museu; přede
VSI~ urbv~r h:ad~stskeho panství z r. 1687, dále městská privi
legIa, porlzena výtahem z Desk zemských, počínajíc privilegiem 
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krále Jiřího z 30. V. 1465 na svobodné odkazování, 11. III. 1509 
na svobodnou volbu městské rady a ostatní mladší z doby habs
burské. Další oddělení tvoří městské knihy, nejstarší zalqžená 
r. 1601 a obnovená r. 1649 se vklady až do r. 1723, městská kniha 
II. 1718-1772, městské manuály 1663-1717 a 1765-1849, 
právní protokoly (v nichžto všelijaké inkvisitorní akta ... ingro
sírované jsou) 1718-1787, protokoly dekretů 1760-1781, 1781 
až 1812, kniha cti a kniha hanby městské školy (1789-1869), 
množství výročních listů různých cechů a zlomky hradištského 
patrimoniálního archivu. 

Městská registratura jest zachována již od r. 1770. Stará 
registratura do r. 1849 a nová samosprávná jsou však promíseny, 
neboť při různém stěhování se fascikly rozpadly, takže tvoří 
dohromady jednu massu spisů, zachovanou patrně v úplnosti, 
neboť takové množství spisů zřídka kdy v tak malém městě lze 
nalézti. Písemnosti byly až do r. 1943 na půdě a ve sklepě měš
ťanské školy a mnohé velmi trpěly vlhkem. Nyní celá massa spisu 
je narovnána na regálech v místnosti vedle ohlašovací kanceláře. 
V případě, že městská správa projeví správné pochopení pro tyto 
písemnosti, mohly by mít jednou Blovice vzorný městský archiv. 
Městským archivářem od r. 1945 jest odb. učitel pan Slajs .. 

BOHDANEČ. 

Bohdaneč má zásluhou dlouholetého ředitele měst. úřadu 
p. Fr. Vosáhla vzorný archiv. Jest uloženv 1. posch. staré rad
niční budovy. Místnost jest zcela vyhovující, zařízení přimě
řené. V době okupace byly nejcennější archiválie uloženy ve vy
plechované a uzamčené bedně v h'Typtě místního farního kostela. 
Bohdaneč má 22 mčstská privilegia v originále: 27. VII. 1491 
Vladislav II. "ve vojště našem před Bělehradem" vysazuje 
Bohdanči výroční trh a trh koňský na den božího vstoupení, 
12. IX. 1491 Vilém z Pernštejna osvobozuje městečko od od
úmrtě, 21. IX. 1512 Vladislav II. dává právo vybírati do v měst
ských branách na orpravu cest a silnic, 11. XI. 1535 Jan z Pern
štejna potvrzuje nabytí vsi Jiluvky a pastvin u rybníka Skříně, 
14. VI. 1554 Jaroslav z P. potvrzuje nadání svého otce Jana 
o hrázích rybníka Rozkoše a slibuje náhradu, kdyby byl tento 
rybník yYlSušen, 14. VI. 1554 týž konfirmuje městu listiny svých 
předků, děda Viléma z r. 1491 a 1514 a otce Jana z r. 1535, 
4. X. 1554 Ferdinand I. konfirmuje starší privilegia, 28. I. 1557 
Jaroslav z P. totéž, 4. X. 1564 konfirmace Maxmiliánova, 6. XII. 
1574 týž daroval městu a kostelu les Lužec, 17. VIII. 1587 kon
firmace Rudolfova, 4. XI. 1616 konfirmace Matyášova, 7. V. 
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1628 konfirmace Ferdinanda II 21 X 1635 F d' 
28. VIII. 16,38 týž na další výroČní trh' 9 U 16~~ ll1an~a III., 
Leopoldova, 21. IU. 1726· konfirmace Ra'l' v konÍlrmace 
inserovaných privilegií právě vypočte ' ha VJ'. vsech s~arších 
uchovaných, totiž ViIémaz Pernštejna nyc 14 a V vou v ong. ne
"O'bec" nad rybníkem Bohdanečským s z~'i Ir . 15;~ na novou 
z lesa jeden provazec dřeva a krále v11~ F ou zvere, ale zato 
na výroční trh svatohavelský a t' d ,a IS ava z~ 4. XII. 1514 
legiu Leopoldově z 9. U. 1685 je:t enn~ tr~ :re strequ. V yrivi
znak. Další v orig. zachovaná Pl" ~f ~o D:e popsan mestský 
konfirmační Marie Terezie, 14. UI.I~~~f~ ~?u: 28. III. 1748 
16. V!II. 1794 František II. dává o lrmace Josef:a U., 
barkmt" nad všemi měšť II b"Real-. und Personalgenchts_ 
ruší privilegia celní a na ;r:nto~ú~~~eh Y t obvodu města,. ale 
Ferdinand V. na pátý výr trh r ~ J?1es. em; a 11. IV. 1841 
v opisech také ve dvou vidfmáte"ch PrdIVlbl~gkl~ JSou zachována 
a 20. IX. 1751. par u IC yeh z 21. VI. 1680 

Městské knihy jsou uložen 1 ... 
~pět až dO' XVI. stol. R. 1543 y~:po.~ ~ ~nvlleglÍ a sahají na
Jdoucí do r. 1780 kniha soudní bOfltaJh~!1ihy smluv svatebních, 
je zvláštní "Protocol1um missiv

ya 
za aJena 1564 a z téže doby 

appelationis" a ZaIob d orum et decretorum eaes reg 
" Y a o porov'" k . . 

Pražského, která jde do r 17319 Ke ih S rze mne Jana Srlika 
počínají torsem z let 16i3~1750 ~ ~~mluv a rUkoj.emství" 
"Smluv a porovnání" 1638-1887 JU Y sV8;zek .se Jmenuje 
1'. ~675,,,kniha opisu a komisí" 1 744 ~~~vnl knIhy počínají 
sene "Ouředlnf protokoly" Knih v;-" .. Od r. 1778 začíná 
rozli.čností" a je z r. 17i4 K~tam~ lil:na tlt~l !,~ěstská kniha 
raml od r. 1739, počty ko~tribute:n o k ~c:r:~~h dPoctu Jdou s meze. 
"Pamětní kniha" má dva . . s e JIZ o r. 1692. Soudobá 
v BOhd?-nči, kdežto za Ok;;:::~~ Z~cho~a;la '~e v o~ig., ukrytá 

. SP'lsový archiv uložen' . o evz an } en OpIS. 
1650 a jde do r. 1913 sr , y'! archIVU na.regalech, počíná roku 
r. 1913 jest registrat~ra 0;nanyChrOllologlCky ve fasciklech. Po 
P?třeby dělí arabskými čísl~zJrzena v~eh24 tří.dy, které se podle 
dIlem p. i'ed Voháhl ? menslC skUPIn. Toto schema je 
českých mě~t a okr~tPo;~~~~~o sdělení si je. vyžádalo ústředí 
zachovány teprve od r 1896 St: 1 Jtrot?kOlr a Indexy jsou však 
mladší v uzavřeny' ch . k Y ' ., h ars knihy JSOU spolu s archivem y . s nmc na ehodb y veď v , 
rellll. Zasedací protokoly ob .. t ·t 'I e p~ mest. kancelá-
roku 1850. . zas Upl e stva Jsou zachovány od 

Kromě iněstských', ..' . 
archiválií cechovních' ~;e~~ost} Jest v arch!vu také množství 
krývačského z 2 IV i 72 Y ? Yv remesla zedmckokamenickorpři_ 
kolářského, kovÚského ~ !e~~zkc,ech~hu v Dašicích z 12. V. 1704 

, ecvars e o a truhlářského ze 3. XIl 
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STARA BOLESLAV. 

Do r. 1848. bylo ~ěst,? podd~~o staroboleslavské kapitule; 
~ r. ~90~ by~a )ako mestecko povysena na město. Zachovaly se 
J~n ruzne rocmky podacích a jednacích protokolů z první polo
vmy XIX. stol. ,(ne~starší 1805-6), daňové účetní knihy od 
r. }8~8,' pokladm vykazy a robotní seznamy většinou teprve 
z trI~~tych let XIX. sto~., dále knihy městských počtů z let ještě 
mla?Slc~. Vrchnostenske provenience jsou "Mannschaftsbticher" 
kapItulmho statku z let 1803-1827. 

BOR U CESKE LIPY. 

Město samo vzniklo jako vesnice až v druhé polovině XVII. 
stol. ťí~emnosti pocházejí teprve z XVIII. stol. V městské po
klad,:r:e J,sou c~ována 4 městská privilegia, mezi nimi jako první 
p0'7sem vesmce Boru na město královnou Marií Terezií a udě
lem t;~ů na přízi, len a obilí a čtyř trhů výročních z 26. II. 1757 
15. zal'! toho roku udělil městu různé výsady Josef Jan Khiski, 
z 27. VII. 1782 ~ 22. II. 1796 pocházejí konfirmační privilegia Jo
sefa ~I:., a Fra~~lska II. Pomocné úřední knihy jsou zachovány me
zerovl~e od pocatku XIX. stol., spisy jsou mladší. Starší než město 
s~mo .Jest zav~o ~r~:r:tovní ~r:iha, připsaná titulem "městu Hayda", 
a~k?hv ~l~uvzIla Je"s.te vesmCI; založena byla již r. 1699 a obsahuje 
zaI?lsy Jeste starsIho data. Z konce XVII. stol. (1786) pochází 
"LIber testamentorum". V archivu nalézá se také několik knih 
cechovních z konce XVIII. stol. 

BOROHRADEK. 

M~st~ká vpri~ilegia: Zikmund Licek z Rýzmburka 25. VII. 
1563 dava mestecku les Kohoutov, Ferdinand III. 26. VII. 1652 
poskytuje nové výroční trhy, totéž František I. (datum nečitelné). 
Z doby před r. 1850 jsou zachovány: Kniha manuální 1795 až 
18~4, p~rce!rtí protokol 1814, seznamy obyvatelů a pět svazků 
kmh danovych, repart!c. Pro~okoly o schůzích obecního zastupi
t:lstva a obecm rady JSou v uplnosti od r. 1850, podací protokoly 
vsak pouze za leta 1853, 1891-1893, 1895-1898, 1901-1904, 
1914-1915, 1919-1921, 1921--1924, 1927--1938. Od konce 
X~X. sto!:., se zach?valy tva~é sezn.amy vydaných domovských listů 
a mventáre obecmho Jmem. MezI pergameny jest také nevydaná 
ned?končená list~na Kryštofa Bettengla z N ayenberga na Rych~ 
nove, pro Borohradek, zhotovená snad r. 1600. Protože v místě ne-
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bylo v letech pojosefinských magistrátu, je spisů před r. 1850 
velmi málo. Registratura začíná až r. 1850, ale v nejstarších roč
nících jest rovněž velmi neúplná. 

BOROVANY. 

Zachovalo se jen málo historických památek, uložených v Ziž
kově museu, které jest většinou archeologického ráZL!. Je to přede
vším pět městských privilegií, nejstarší arcipryšta Tomáše Ba
vora z 20. IV. 1556 a přepis výsady Ladislava Pohrobka zlO. 
VIII. 1455 pro zdejší kostel. Další jsou Ferdinanda III. z 15. VII. 
1629 na odúmrť, téhož z 2. I. 1636 na výroční trhy, konfirmační 
privilegium Karla VI. z 7. IV. 1728 a znovu Františka II. z 19. 
VII. 1803. Na pergamenu je psáno také vysvědčení o chování 
mlynářského syna Pavla Ryneše z 16. X. 1578. Kromě listin se 
zachovalo také několik knih, z nichž nejstarší jsou registra purk
mistrů z r. 1657 a účetní kniha z r. 1725. Nová registratura po 
r. 1850 byla uložena neuspořádaná na půdě radnice a teprve 
v r. 1843 uspořádána, očištěna a většinou chronologicky seřazena. 

. O borovanských archiváliích viz také Berger: Die Archive des 
ftirstl. Hauses Schwarzenberg, Vídeň 1873, s. 81/2. Správcem 
musea a archivu Jaroslav Malík, úředník pojišťovny. 

BRANDYS NAD LABEM. 

Městský archiv je dobře uložen ve dvou místnostech, v I. 
posch. děkanství. Spisy jsou v krabicích na železných policích. 
Dříve tam nebylo nábytku, takže se nemohlo pracovati. Archiv 
má pět pergamenových privilegií, která jsou v železné cechovní 
skříni, a to: Ferdinand III. 12. V. 1648, Leopold I. 10. XII. 1670, 
Karel VI. 4. IX. 1725, Marie Terezie 27. XI. 1777 a Josef II. 
18. VII. 1786. Posledních padesát let je nejstarší městské privi
legium, totiž Ferdinanda II. z 13. IV. 1628, nezvěstné. Vedle 
městský<ch privilegií jsou na pergameně také dvě legitimisační 
listiny pro nemanželský původ z let 1681 a 1684. Dále se v archivu 
nalézají dvě "Libri memorabilium" z let 1582 a 1622 a dvacet 
radních a úředních manuálních knih z let 1658-1695. Právní 
protokoly začínají již před zřízením magistrátu r. 1775--1784, 
protokoly o ústních žalobách a výsleších v letech 1807--1834. 
Knihy patentů se zachovaly skoro bez mezery již z r. 1753 
v 21 svazcích. Magistrátní protokoly in judicialibus začínají 
v r. 1777, in politicis r. 1791, exhibiční protokoly jdou od r. 1787. 
V archivu jest také několik svazků, které náležejí ke sbírce grun
tovních knih, zvláště obligační kniha z r. 1694, sirotčí kniha 
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z r. 1729-1769, kniha rozsudků z r. 1779-1785, kniha posled
ních vůlí z r. 1770-1779, kniha pozůstalostních jednání z r. 1812 
až 1829, liber conditionum z r. 1770-1793 a poznámková kniha 
o majetkových změnách z r. 1834. Občanské matriky se zacho
valy z r. 1780. Rozličné účetní knihy dosahují zpět až do polo
viny XVIII. stol.; z druhé poloviny XIX. stol. pocházejí také 
rozličné daňové rejtříky. Neméně než 16 svazků tvoří řada 
"Gerichtstaxenprotokolle" od r. 1809 do r. 1850. Z třicátých a 
čtyřicátých let XIX. stol. pocházejí také tři svazky "Mannschafts
bllcher". Pivovarské účty dosahují. do r. 1740; kniha pravo
várečníků sahá však zpátky až do r. 1610. Zachovalo se také ně
kolik knih cechovních, zvláště ze začátku XVIII. stol. 

Spisy městské registratury začínají v polovině XVII. stol. 
takže registratura je jednou z nejlépe zachovaných městských. 
registratur v Cechách, jak také z výše jmenovaných pomocných 
knih je zřejmé. 

Je velmi zajímavé, že se mezi jejími svazky nalézají také 
svazečky spisů karlínského hejtmanství. Tato městská registra
tura, a sice z let 1850-1883, byla již proskartována a odborně 
srovnána, spisy z let 1884-1903, resp. 1907, leží ještě na hro
madách, nebo zčásti seřazeny podle ročníků. Nejmladší spisy po 
r. 1908 tvoří ještě součást úřední spisovny. 
J. V. P r á šek: Brandejs n. L. Úvod 1907. Městským archivářem je p. prof. 

Cejnar. 

BRANDYS NAD ORLICI. 

Městský archiv je uložen v radnici. Pergamenové listiny jsou 
vystaveny ve vitrinách, chráněných záclonami. Archiv obsahuje 
17 městských privilegií z let 1483-1842; z nich 15 je psáno na 
pergamenu, 15 svazků městských knih - nejstarší z r. 1520, 
další pozemkové knihy jsou z let 1587, 1618 a 1673, dále kniha 
svadebních smluv z r. 1578, kniha testamentů z r. 1774, dva radní 
protokoly 1789 a 1806, 5 pečetidel od počátku XVI. stol. a 8 svazků 
"Pamětihodností". Zvláštní zejména bohaté oddělení tvoří nej
starší městská registratura, která je zachována od třicátých let 
XVIII. stol., z počátku však velmi mezerovitě, od r. 1800 je za
chována úplně. Je uspořádána až do r. 1850 podle roků, v každém 
roce jsou spisy rozděleny ve dvě oddělení,,,Politica" a "Judicalia", 
které jsou zachovány v lepenkových kartonech. Stručný soupis 
brandýského městského archivu byl sestaven prof. Dr. Vojtíš
kem a vytištěn v knize "O archivech světských a obecních a jejich 
správě", Praha 1924, s. 62-70. 
V. Voj t í š e ik: O archivech městských a obecních a jejIch správě. Praha 

1924. Městský archivář p. Gustav .Faltus, prof. v Pardubicích. 
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CESKÝ BROD. 

Městský archiv jest uložen v "Podlipanském museu" v nové 
budově musejního spolku vystavěné r. 1930, ve zvláštním suchém 
pokoji, který je od ost;tních místnos~í uzavřen ž~leznou. mříží 
a protipožárními roletami. Archivalie JSou v železnych st.oJanec:h 
a skříních. Sahají až do středověku. S městským archIvem Je 
pohromadě šest cechovních al1chivů. V inventáři je tento pořad: 
I. A. Privilegia, 19 kusů i s cechovními, nejstarší z r. 1437; před 
r. 1526 šest pergamenových a jedna papírová listina. Městská král. 
privilegia jsou z těchto dat: 4. II. a 13. III. 1437 povýšeni na král. 
město a znak, 4. VI. 1454 konfirmace, 12. XI. 1505 červený vosk, 
25. I. a 14. V. 1538 na trhy a na cla, 24. IX. a 30. IX. 1547 vrácení 
majestátů a záduší, 29. X. 1561 trhové, 17. X. 1583 konfirmace, 
24. III. 1616 na tři další výr. trhy, 5. VI. 1628 konfirmace. Ostatní 
privilegia jsou cechovní. I. B. Právní listiny od r. 1496, 54 kusy. 
II. Soukromé listiny od r. 1481 (49 kusů). III. Městské a úřední 
knihy (74 kusy) nejstarší "Liber memorabilium" z r. 1421, druhá 

Liber contract~rum urbis" z r. 1448. Nejstarší cechovní privile
gium pochází z r. 1488. Městská registratura ze XVII. a XVIII. 
století bohužel vzala úplně za své a existuj e jen ve zlomcích; teprve 
registratura z XIX. století je úplnější (444 svazků) a byla již 
uspořádána archivářem a redaktorem Miškovským před 3~ lety 
a to v 16 věcných odděleních. Skartace byla tedy provedena Jen od 
r. 1901 do 1914. Účetní přílohy jsou z osmdesátých let XIX. stol. 
a byly právě od městského archiváře pořádány. Archiv také hned 
přejal všechny vybrané spisy z let 1901-1912, takže v registra
tuře úřadu zůstaly jen spisy od r. 1913. 

O nejstarší městské knize bylo ji~ pojednáno V. Schul~em 
ve V. K. C. S. N. "Historické zprávy v nejstarší knize Brodu ges-
kého z let 1421-1496". V městském archivu je také ulozena 
stříbrná pečeť "Sigi1lum civium civitatis Brod Bohemi" z XV. stol. 

V. S ch u 1 z: Historické zprávy v nejstarší knize Českého ~rodu 1421--;-
1496 Věstník Král. Společnosti naUk 18'99. - Jos. Ml Š k o v s k y: 
Praha v Brodě. ČSPS XXXIII, ČAŠ. VI. 207/8. - Městský archivář 
p. Dr. K. Bednařík, advokát. 

HA VLICKůV BROD. 

Starší archiválie jsou uloženy již více než půl století v mě~t
ském museu kdežto na radnici se nalézá pouze novodobá regIS
tratura. Mě~tské museum nemá však rovněž trvalou správu 
a proto není opatřeno řádnými inventáři. Městská privilegia jsou 
v zásuvkách ve skříních, rozdělena po padesáti1etích a jsou opa, 
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třena řádným seznamem. Jejich podrobný katalog byl zpracován 
prof. Dr. J os. Borovičkou a nalézá se nyní v zdejším archivu. 
Nejstarší panovnické privilegium jest listina markrabí Oty Brani
borského, poručníka krále Václava 11., ze 7. XII. 1278, dávající 
Jindřichu z Lichtenburka právo opevnit jeho město Smilův Brod 
a právo skladu zboží vezeného od Vídně ku Praze. Nejstarší brod
skou listinou vůbec jest rozsudek biskupa Jana III. z Dražic ze 
14. VI. 1269 ve sporu rychtáře a rady města Smilova Brodu se 
staroboleslavskou kapitulou o desátek z Čáslavska. Všechna pri
vilegia nebudu zde vypočítávati, neboť jejich soupis je v Archivu 
země České lehce přístupný. I s patenty jest jich 114, z doby před
husitské 40. Kromě městských listin jsou zachována ještě 24 ,ce
chovní privilegia z let 1466-1761. 

Druhým velmi cenným fondem archivu jsou brodské právní 
knihy; nejcennější a nejstarší jest rukopis z poslední čtvrtiny 
XIV. sto1. o českém názvu "Stará práva česká 1372", začínající 
slovy: "... ayprwe, ze wsselykaky konssel ma poslussen byty 
purgmistra". V okrajových zápiskách je mnoho pozdějších pří
pisků z XV. až XVII. stol., na konci knihy přepisy král. výsad až 
do Václava IV. Druhá, neméně zajímavá právní kniha, se jmenuje 
"Register diversorum de anno 1495", přepis Jihlavského práva, 
začmající slovy: ,,shi heben sich an die Recht von der Iglau ... ". 

Dále jsou uschovány v městském archivu následující právní 
knihy: "Knihy vortelní" od l. 1544, "Kniha přísah" a "Bohaimbi
sches Recht, wie daselbig in Kgr. Bohaimb. in [der] Newen Stadt 
Prag in Prauch gehalten wird". 

Mladší spisy jsou zachovány teprve po požáru radnice 
v r. 1662, ze starší doby jen několik výtahů ze zemských desk, 
obligací a kvitancí. Do zrušení magistrátu v r. 1850 jsou spisy 
uspořádány tak, jak je rozdělili před 100 lety registrátoři Hala
másek a Hulakovský. Nová část registratury byla teprve nedávno 
pod naší kontrolou v letech 1942-1944 uspořádána v hrubých 
rysech spisovatelem Bořivojem Benetkou. Nyní půjde ještě o ko
nečné její umístění do kartonů a o přesné katalogisování. V ne
pořádku je však také nejnovější registratura po r. 1912, která 
však ještě slouží úřední potřebě a jest v městské kanceláři. 

V brodském gymnasiu jsou zachovány školní matriky již od 
r. 1734. Ostatní staré spisy k dějinám tohoto ústavu lze nalézti 
v premonstrátském archivu v Želivě a také v augustiniánském 
klášteře ve Lnářích. 

Z literatury o archivu v Havlíčkově Brodě dlužno pozname
nati článek "Staré gruntovní knihy obce Německého Brodu" ve 
Věstníku česko sl. museí III. z r. 1899 a krátká zpráva v CCM 
1907, s. 454-5. - Městským archivářem jest farář čs. církve 
pan Pavel Sochor. 
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BROD VYSS1. 

Privilegia města Vyššího Brodu převzal do deposita u okr. 
nár. výboru v Kaplici okresní osvětový insp. prof. Vl. Diviš již 
dříve. Nejstarší z nich, opata Krištofa z 27. VIII. 1524, které 
chybělo již r. 1937, nalezeno nebylo. U okr. nár. výboru v Kap
lici nalézají se nynf tyto perg. listiny vyšebrodské: 18. V. 1528 
velmistr strakonický Jan z Rožmberka dává Vyšebrodským 
právo užívati pečeti, 6. II. 1531 týž řeší spor mezi Vyšším Bro
dem a Kaltenbrunem, 6. IV. 1575 Vilém z Rožmberka dává za 
jistý plat osedlým v Gebratschlagu paseku, nazv. Mays na Čer
ném lese v rozsahu 90 jiter, 14. V. 1608 Petr Vok z Rožmberka 
dává městu obecní řád a osvobozuje měšťany od robot. Spolu
pečetili listinu opat a konvent kláštera, 8. IX. 1608 týž slibuje 
vložiti privilegia města do Desk zemských a dává mu právo 
užívati červeného vosku, 9. IX. 1610 opat Pavel Fahrenschon 
s celým konventem postupují městu 100 zl. k uctění památky 
kamenického mistra Seb. Posche z Waffenburku v Bavořích, 
aby z nich byla zří~ena nadace k sloužení mší za jeho duši, 
13. IX. 1614 konfirmace městských privilegií králem Matyášem, 
31. V. 1642 opat a celý konvent darují kusy půdy různým slu
žebníkům a měšťanům, 31. V. 1642 město se zavazuje platiti. 
ročně klášteru 100 tol. (zrušeno 14. VII. 1668 visitátorem řádu 
Cisterciáků, oseckým opatem Raurentagem pro "nemohoucnost" 
města), 13. III. 1679 budějovický vidimát privilegia ze 14. V. 
1608, pak následují konfirmace Karla VI. z 19. IX. 1737 a Marie 
Teresie z 15. V. 1747, 23. VIII. 1771 opat a převor darují kusy 
pasek některým měšťanům, 21. I. 1785 Josef II. a 23. II. 1793 
František n. Jmnfirmují městská privilegia. - Zachovalo Ise také 
několik cechovních privilegií: 20. VI. 1725 sdělili své články 
místním pekařům pekaři Starého města pražského a podobně 
zase 7. IX. 1725 pražští mlynáři. Nejstarší cechovní památkou 
jest výuční list krumlovských řezníků pro Kryštofa Gutsche 
z 19. I. 1648. 

Z městských rukopisů nejstaršÍ jest kniha nazvaná "Wai
senbuch", OIbsahující však také odhady, z let 1525-1603; na ni 
navazují knihy "Kupních smluv" 1605-1673 a 1689-1749. 
Od r. 1673 jest však veden samostatně také "Liber testamento
rum". Opis revisitované berní rolle z r. 1681 Se nalézá pod ti
tulem "KOTl'signation der Herrschaft Hohenfurt". Od r. 1643 
až do r. 1822 jde rejstřík věcí sporných (Streitigkeitensach
register). Z pol. XVII. stol. jest také zlomek u'rbáře panství 
vyšebrodského, z let 1721 a 1754 jsou zachovány přiznávací ta
belly poddaných. Sirotčí počty se prvně objevují již r. 1691 
a s velkými mezerami pokračují až do r. 1828. Asi rokem 1673 
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počínajíc bylo zorganisováno městské účetnictví tak, že pro 
každý rok založeny byly čtyři sešity: Gemeinderechnung, Bier
rechnung, Waisenrechnung a Contributionsrechnung. Nejprv 
vedeny v konceptu (makuláře) a teprve následujícího roku, 
patrně k vrchnostenské revisi, přepsány na čistopis. Zachovalo 
se jich velké množství a poskytují všestranný obraz života ve 
Vyšším Brodě; sahají až do r. 1854. Potom tento pořádek již 
dodržován nebyl a podařilo se mi nálézti jen málo svazků. 
Z r. 1680 se zachoval sešit o stavění sirotků na vrchnostenský 
úřad, z let 1791-1824 hlavní kniha pivovarských počtů, z téže 
doby je také radní protokol in oeconomicis. Ze XVII. stol. po
chází také opis Obnoveného zřízení zemského a balíky různých 
obligací a kvitancí na dluhy z obecních peněz. Knihy patentů se 
zachovaly jen z let 1787-1796. 

Cechovních knih jest velmi málo: generální artykuly z roku 
1739, mistrovská kniha pekařů a mlynářů z r. 1725, tovaryšská 
z r. 1725 a z let 18Ů'1-1837. 

Z doby po r. 1850 se zachovaly zasedací protokoly rady a za
stupitelstva, ale nikoliv úplně a asi 2 metr. centy písemnosti 
v baHcích s věcnými hesly, ale srovnané zřejmě až v době Repu
bliky. Registratura nejnovější zmizela a zaohovalo se zase něco 
spisů teprve od r. 1942. 

Historické písemnosti do r. 1850 byly chovány na půdě ve 
škole, kamž byly odvezeny loni správní komisí, věci mladší roku 
1850 jsou na radnici. Archiv ze školní půdy byl převzat a byl 
převezen nákl. autem do deposita u okr. nár. výboru 'v Kaplici. 

BROD ZELEZNY. 

Město má velmi málo archiválií, které jsou zařazeny jako 
jedna část dobře řízeného městského musea. Pět městských privi
legií: konfirmační Karla VI. z 3. IV. 1732, Karel Josef hrabě 
Desfours obnovuje shořelá privilegia 30. IV. 1734, Marie Terezie 
16. II. 1750, Josef II. 13. VII. 1783 a František II. 16. V. 1793 
konfirmují starší svobody; vedle městských výsad možno nalézti 
mezi archiváliemi několik cechovních pořádků, nejstarší pro sou
kenický cech z r. 1663, nobi1itační list Prokopa Platzera z r. 1818 
a důležitou městskou kroniku, kterou založil bývalý dělostřelecký 
hejtman Josef Umlauf 15. IX. 1849. Spisy sahají nazpět do 2. po
loviny XVII .. stol. a jsou uloženy v 55 krabicích, částečně jsou 
věcně uspořádány. Skartovaná registratura z let 1850-1912 byla 
nyní odevzdána městskému museu. Z městských knih zaslouží 
zmínky kniha protokolů z let 1803-29, do níž byly zapisovány 
také kupní smlouvy .. 
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BROUMOV. 

Broumovský městský archiv chová 15 pergamenových měst
ských privilegií vedle jiných středověkých pergamenových listin 
na různá nadání. Nejstarší městské privilegium na právo magde
burské, jakého Hradec Králové a Kladsko užívají, ale tak, aby 
měs,to zůstalo dále poddá,no opatu, vydal Karel IV. 16. srpna 
1348. Regesta a popis privilegií, dále popis známých městských 
knih počínajíc r. 1407, "Cerné knihy" z let 1570-1625 a jiných 
knih' broumovského archivu uveřejnil v CCH 1898 na str. 189 až 
193 P. Vavřinec Wintera. - Po revoluci r. 1945 nalezen byl 
městský archiv zabedněn ve sklepních místnostech břevnov
ského kláštera, spolu s archivy opatskými, patrimoniálním a gym
nasijním, které tam byly rovněž uschovány. Ve sklepě bylo značné 
vlhko. Archiv byl pak převezen na radnici, ale zatím neinstalován. 
Cechovní archiválie nalézají se v knihovně Dr. Ed. Langra
Schro11a a jest úkolem archivářovým, aby archiválie veřejného 
a spolkového původu z ní získal pro městský archiv. 
P. Va v ř in e c W in t e r a: "Archiv města Broumova" v ČČH. roč. IV, 

189-193. Mitteilungen der Archivsektion VIII. s. 88 n. Památky archeo
logické I, s. 19-22. - Městský archivář p. Josef Ulrich, úředník Soc. 
pojišťovny v Broumově. 

BROZANY. 

Brozany nemají archiválií, ač jde o velmi staré místo. 
Nejstarší spisy začínají teprve v šedesátých letech XIX. stol., 
kniha cizinců od r. 1864, daňové knihy od r. 1857. Skartace nej
mladších spisů, od devadesátých let, byla dokončena v r. 1944. 

VLACHOVO BREZI. 

Městské archiválie nacházejí se v zamčené truhle v obecní 
kanceláři. Jsou v ní především tato městská privilegia: 10. V. 
1538 Ferdinand I. povyšuje vesnici Březí na město, uděluje mu 
znak (vymalován v privilegiu), právo na zelený pečetní vosk, 
svobodu trhů a řemesel a tři výroční trhy. 10. VII. 1650 Diviš 
Lev Zakavec ze Zakavy a 12. VIII. 1677 Matyáš VunšvÍC potvr
zují výše zmíněné královské privilegium. Jen málo pozměněno 
jest v konfirmaci Gundakara z Dietrichštejna z 25. IV. 1684, 
vydané m. j. s podpisem a pečetí Wolfa Maximiliána Lamingena 
z Albenreutů, dědičného pána Chodů, jako svědka. Pro místní 
historii je však daleko významnější privilegium Waltera Xavera 
z Dietrichštejna z 30.· XII. 1726, které znovu vyměřuje práva 
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a povinnosti obce vůči vrchnosti, shrnujíc všechny dosavadní . 
CLávky ,a platy ve 150 zl. ročně, snižuje žňovou robotu z devíti 
na šest dní, ruší povinnost vozit dříví pro pivovar, stavět se k lo
vení ryb a zvěře, zavádí odměny za daleké posílky a dlužné staré 
dávky a veřejné daně zaměňuje za tři dny roboty v době jarního 
a podzimního setí. Vrchnost bere sobě právo vařit pivo, ale z kaž
dého čtyřvěderního sudu bude platit městu do důchodu 15 kr., 
jichž měšťané však musí užíti především k opravám domů 
a úpravě ulic a cest. Současně povoluje městu vedení vlastní grun-

. tovní knihy. Další privilegia jsou opět prostá privilegia konfir
mační a to: 22. XII. 1731 císaře a krále Karla VI., 24. V. 1744 
Karla z Dietrichštejna, 18. V. 1749 Marie Terezie, 22. XI. 1784 
Josefa II. a 22. VIII. 1793 Františka II. 

Z městských knih jsou pozoruhodny dvě knihy pamětní, ozna
čené jako manuály z let 1699-1735 a 1740-1804, kniha grun
tovní zal. r. 1718, se staršími zápisy od konce XVII. stol., sahající 
však jen do třicátých let XVIII. stol., zádušní registra z let 1662 
až 1674, kniha na přijímání sousedů z let 1806-1885, Cessions. 
protokoll při burgermejstrovskym ouřadě založený 16. V. 1820, 
účetní kniha kontribučenského obilí, sirotčí protokol z r. 1823, 
protokol pozemků z r. 1837, daňová kniha od r. 1851, krajské 
oběžníky z r. 1849, účetní deníky z let 1847-1856, 1860-1871, 
1873 a 1879. Knihy protokolů o schůzích obecního výboru a rady 
městské 1899-1905, obecního výboru 1905-1920, zastupitelstva 
1921-1932, 1932-1942, o schůzích městské rady 1919, 1920 až 
1923, 1924-1926, 1926-1931, 1932-1937 a od r. 1938. Jedna
cích protokolů bylo několik druhů a zachovány jsou jen mezero
vitě. Tak hlavní jednací protokol má ročníky: 1806, 1839, 1846, 
1847, 1850/1, 1856-1860, 1862-1864, 1866-1868, 1870, 1872 
až 1874, 1876-1879, 1881-1892, 1895-1944. Index k nim je 
pro leta 1850-1854, 1855-1870. Zvláštní protokol byl pro expe
dita okresnímu výboru 1866-1875, 1866-1879, 18~0-1885 
a zvláštní pro soudní pře od r. 1872. 

Spisová registratura je zachována od počátku XIX. stol., ale 
s velkými mezerami. Byla již dříve několikráte proskartována 
a jen nejdůležitější věci - ovšem z hlediska správního - pone
chány v tenkých ročnících, kdežto ze stavebních spisů vytvořeno 
zvláštní oddělení. Nynější městský tajemník Fiedler provádí 
skartaci loňských spisů vždy hned na počátku následujícího roku 
a ponechává jen skutečně důležité. 

Ve zmíněné truhle v jeho kanceláři jsou vedle městských 
archiválií také archiválie cechovní, ačkoliv mnoho jest prý ještě 
v rukou některých řemeslnických mistrů. Nejstarší cechovní řád 
pochází od hr. Leopolda Caretto-Milessimo totiž z r. 1670' pro sou
keníky. Rajcech (kováři, koláři a ostatní) mají artykuly z r. 1671, 
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podobně jako řezníci, ale nikoliv od hr. Leopolda, nýbrž od hra
běnky Eusebie. Cech pekařů, mlynářů a pernikářů teprve z 12. 1. 
1711 od Waltra Xavera knížete z Dietrichštejna. Později vznikl 
patrně cech zedníků, tesařů a hrnčířů, jehož artykuly "Malého 
pořádku" pocházejí z 12. IV. 1824. Některé cechy dochovaly také 
své knihy: soukeníci tři svazky z let 1772-1850, rajcech proto
kolní knihu od r. 1764, řezníci jedinou účetní knihu od r. 1837, 
pekaři knihu o přijímání učňů od r. 1770 a jednu knihu účetní 
z r. 1828. V pozůstalostech cechů krejčovského a ševcovského jsou 
zatím jen učňovské listy od konce XVIII. stol.; rajcech dochoval 
jeden pergamenový již z r. 1762. 

Na farním úřadě chová se zajímavá kronika, dnes již tří
dílná; počíná r. 17.49. 
Jos. Br o ž: Vlachovobřezské cechy, VI. Březí 1938, jako 2. díl městské kro

niky; 1. díl dosud nevyšel. Jos. Br o ž: Radnice ve Vlachovu Březí. 
"Zlatá stezka" 1930/31. 

BŘEZNICE. 

Městský archiv jest uložen v krabicích v museu, v přízemí 
bývalé Jesuitské koleje. Březnice nemá privilegií z doby před 
Bílou Horou, ani v originále, ani v přepise. V originále se zacho
vala jen konfirmačilÍ privilegia Karla VI. (2. X. 1738) a Josefa II. 
(29. X. 1783), obě ve formě knihy, s přivěšenými pečetmi 
a trhové privilegium Františka II. z 16. III. 1798. V obou prvních 
jsou v opisu vložena nejstarší privilegia, která darovali městu 
Přibík František a Jan Josef Jeníškové z újezda. Nejstarší 
městská kniha pochází z r. 1456 a byla koupena v r. 1936 měst
ským archivářem v Rokycanech a darována městu, ostatní jsou 
úřední knihy pomocné a hospodářské z doby 1783-1854 (32 
svazky). Nejmladší knihy jsou u městské registratury v radnici; 
zachovaly se úplně teprve od sedmdesátých let XIX. stol. 

Starší část registratury je mezerovitá a dosahuje zpátky na 
konec XVIII. stol., celkem 15 fasciklů, opatřených věcným uka
zovatelem; byly právě předány městskému archivu. Mladší písem
nosti od osmdesátých let jsou v nevalném pořádku v komoře 
v radnici a byly mnou proskartovány. 

Vedle vlastního městského archivu, nalézá se v museu také 
tak zvaný "musejní archiv", mající různou provenienci. 1. Spisy, 
týkající se Březnice, z archivu Březnického panství, které daroval 
hrabě Pálffy městu a prof. Sedláček uspořádal (7 krabic, nej
starší kus je kopiář městských svobod 1651-1785), 2. Hůlova 
pozůstalost (Korespondence býv. městského účetního úředníka 
a později primase Jana Hůly 1773-1830). S touto pozůstalostí 
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souvisí část J esuitské knihovny - cca 200 svazku theolog1ckého 
obsahu, která byla u Hulu na pudě. 3. Pozustalost měst. lékaře 
Dr. Ferschmanna (1820-1847), 4. korespondence býv. ředitele 
Březnického panství· Nevrly, děkana Bezděky, 5. registratura 
firmy Alois Janoušek (snad od r. 1890), 6. archivy místních 
spolku a spisy pravovárečného měšťanstva. V museu jsou také 
dvě krabice spisu březnického samosprávného okresu, snad výběr 
ze spisu, které zanechal okresní úřad v Blatné v r. 1928 v Břez
nici; tak aspoň byl jsem o tom informován u okr. výboru v Stra
konicích. 

BREZNO. 

Městská privilegia byla již r. 1913 uložena jako depo'sit 
v "museu" v Chomutově. Nalezena byla skutečně v archivu v po
kladně. Jde o tyto originály: 20. I. 1469 král Jiří povyšuje ves 
Březno v kraji žateckém na oppidum, povoluje týdenní trh 
v úterý, právo vařiti pivo, prodávat maso a péci chléb (lat.), 
9. III. 1480 konfirmace předešlého privilegia králem Vladislavem 
(lat.), 4. IV. 1545 Sebestyári z Veitmile povoluje Březnu na místě 
robot a naturálních dávek peněžitý plat; (něm.), 5. IV. 1551 
Hans Korner z Velké Krbice povoluje městu pivovanlí pánev; 
solný trh, mlýn a vinice (něm.), 7. V. 1556 konfirmace předešlých 
privilegií Ferdinandem I. (čes.), 1571 kadaňský vidimát nezacho
vaného privilegia P1ichty ze Žerotína na purkrechtní právo 
z r. 1440 a jeho konfirmace bratry z Lobkovic z r. 1480 (něm.), 
druhý vidimát téhož města, český, na priv. Maxmiliána II. 
z 22. IV. 1570, 1. VI. 1573 Bohuslav Felix z Lobkovic potvrzuje 
starší privilegia (něm.), konfirmace Jiřího Popela z r. 1592 je 
zachována pouze v opise z doby kol r. 1800, 28. I. 1602 kadaň
ský vidimát privilegia Rudolfa II. z r. 1573 (sic), jinak nezná
mého, z téhož dne kadaňský vidimát nezachovaného privilegia 
Jana Valdemara z Lobkovic z 8. V. 1584, 1627 Florián Dětřich 
ze Žďáru potvrzuje starší privilegia, 17. IX. 1653 František 
Adam ze Žďáru potvrzuje předešlá privilegia, 4. VIII. 1717 Adolf 
Bernard z Martinic totéž, 21. VII. 1784 knižní konfirmace pri
vilegií z let 1469, 1480, 1556 a 1570 Josefem II. - S městskými 
privilegii se zachoval také cechovní řád J ana Valdemara z Lob
kovic pro všechna řemesla z r. 1584. 
. Již delší čas chybí privilegium Rudolfa II. z 27. III. 1579 
(pátek po Oculi). Nalezena byla pouze obálka, opatřená popi
sem listiny, v ní však pouze přepis býv. chomutovského archi
vářeDr. Wenische, patrně ono privilegium, které vidimovali 
r. 1602 Kadanští s datem 1573. Rovněž chybí originál privilegia 
Jana Valdemara z Lobkovic z r. 1584. 

34 

V městské kanceláři v psacím stole byly objeveny: kon
traktní kniha (něm.) z let 1499~1583, druhá "das neue Stadt
buch" 1572, se zápisy až do r. 1680, dále "das andere neue Stadt
buch" 1680-1732, pak Waisenrechnung 1616-1782, Memora
bilienbuch 1677-1796, několik knih cechovních a serie proto
kolu městské rady z let 1913,-1938. Spisy zachovány jsou pouze 
z nejnovější doby, snad ještě mladší než serie protokolu; jsou 
právě pořádány. Trosky spisu, starších, jsou také na pudě; na
lezen byl mezi nimi "Protokoll des Stadtleins Prissern" 1666 až 
1797. Všechno musilo být sneseno. Místnost pro archiv se našla 
v přízemí radnice, kde bylo skladiště harruburdí, je světlá a suchá. 
Dohled nad písemnostmi převzal obecníkrornikář, řídicí učitel 
p. Karel Pejša. 

CESKE BUDEJOVICE. 

Městský archiv vznikl po roce 1860, kdy byly soustředěny 
spisy rUm1ých registratur na jedno místo. Do r. 1880 spravoval· 
tyto písemnosti obecní tajemník Farář. Rokem 1880 počalo období 
německých archivářu Karla Kopla, G. Segerta a R. Huyera, které 
skončilo r. 1919. Každý z nich snažil se o jiný systém a tak došlo 
k roztříštění jednoty materiálu. Pouze po Segertovi zustalo jedno 
uspořádané a zkatalogisované oddělení, totiž militaria. Mnoho sta
rých archiválií, zejména listin, bylo zavlečeno mimo město do
korice i za hranice Republiky. Dosud je v Budapešti 54 a ve Vídni 
280 městských listin a rukopisu. Cást materiálu zavlékl Kopl také 
do místodržitelského archivu v Praze a do Verein fur Geschichte 
der Deutschen in Bohmeri. Posledně zmíněné písemnosti jsou dosud 
mimo Budějovice. Po světové válce 1919 ujal se správy archivu 
F. M. Capek a po něm Dr Miroslav Buriari. Ačkoliv se v archivu 
vystřídalo již šest odborných archivářu, kromě Koplova "Urkun
denbuch der Stadt Budweis in Bohmen" 1251-1391 (Praha 1901) 
nebylo publikováno z historických fondu naprosto nic, ač dějiriný 
vývoj města Budějovic je s hlediska celonárodní historie, odvážím 
se to říci, jedinečný. 

Nejstarší městské privilegium je duplikát listiny Václava II. 
z 25. VIII. 1296 na rychtu Mikulášovi Klaricovi, 3. IV. 1297 od
pustky kostelu sv. Mikuláše, dále 4 privilegia krále Jaria, 22. V. 
1327, 26. VII. 1331, 5. I. 1333 a 5. VII. 1337; poslední osvobozuje 
od dávání yperského sukna podkomořímu. Poslední privilegium 
krále Jana z 18. IV. 1341 na chování dvou židu. Dále jsou zacho
vána tato privilegia: Markraběte Karla 22. VII. 1343, krále Karla 
IV. 4. V. 1351 o třídenním skladu zboží, téhož ze 7. II. 1358, 
Václava IV. 20. X. 137.2, Karla IV. 25. V. 1378 o dovozu soli, 
Václava IV. 16. XII. 1383 o farních pozemcích a další ze 17. II. 
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1385, 13. X. 1389, 13. II. 1390, 24. VI. 1390, 11. I. 1393, 21. IX. 
1394 za pomoc ve válce proti vzbouřenému panstvu, konfirmace 
z 8. XI. 1394, z 20. VI. 1410 na silnici z Rakous do Prahy a do 
Plzně a od Písku přes Jindř. Hradec do Rakous. Konfirmace z 28. 
X. 1413 na právo městské rady trestati kněze, kteří budí pohor
šení, dvě Zikmundovy konfirmace ze 7. VII. 1422 a další Zikmun
dova privilegia z 12. I. 1425, 15. VII. 1431, vévody rakouského 
Albrechta z 25. I. 1435, krále Fridricha IV. ze 17. VII. 1443, kon
firmace krále Jiřího ze 16. V. 1459, trhové privilegium z 22. III. 
1460, dále privilegia krále Vladislava II. z 25. VII. 1479, 2. X. 
1491, 4. XII. 1498 na držení vesnic Vráto, Vesce, Pohůrka, Du
bičné, Hlinsko, Mladé, Vrbné Německé, Rožnov, Litvínovice, 
Sindlovy dvory, Ceské Vrbné a z téhož dne potvrzení práva na 
odúmrť, 16. III. 1506 na právo vypověděti z města všechny židy, 
30. VIII. 1500 indulgence papeže Alexandra VI. pro budějovické 
pekaře, 14. IX. 1517 král Ludvík proměňuje právo skladu u že
lezného a ocelového zboží na 4 malé peníze z každého centnýře 
váhy. Král Ferdinand I. vydal Budějovickým tato privilegia: 11. 
XI. 1528 konfirmace starých práv, 22. IX. 1545 artykule souke
níkům, 19. VIII. 1546 na královský les ve Světlíku, 19. VIII. 1546, 
20. VIII. 1546 na nucené silnice, 20. I. 1547 na horní právo, ,25. 
VIII. 1547 o prvním místě na sněmě, 28. IX. 1547 o braní posud
ného, 21. I. 1558 o desátku ze zlato a stříbra těženého v Jezdovi
cích na Moravě. Dále následuje: konfirmace Maxmiliána II. ze 
14. IV. 1567, konfirmace nucených silnic ze 14. IX. 1567, konfir
mace' Rudolfa II. z 18. III. 1577 a 7. VI. 1605. 7. VIII. 1610 udě
luje Rudolf II. právo vybírati poplatek za neuskladněné zboží, dále 
dvě konfirmace Matyášovy z 23. XI. 1611 a 5. X. 1615, kdežto 
z doby pobělohorské se zachovalo jediné privilegium, a to Marie 
Terezie z 12. VI. 1749 na výroční trhy. 

Kromě shora uvedených privilegií zachovalo se z let 1334--
1636 ještě dalších 129 pergamenových listin. Zvláštní oddělení 
tvoří úroční listiny z let 1323-1446, celkem 371. Z let 1433-1615 
se dochovalo 175 mamdátů. - Velmi dobře zachovaná je městská 
kniha z r. 1375-1396. Druhá městská kniha zahrnuje leta 1396-
1525. Z r. 1542 pochází t. zv. "Liber memorabilium, alias Liber 
ruber dictus". Následuje několik pamětních knih: Johannis Petřík 
de Benešov: "Liber memorabilium de XVI. saec.", "Liber memo
rabilium decanatus inch. anno 1466 usque 1686", "Liber memora
bilium ecclesiae articulos literatorum deanno 1610 continens", 

Liber memorabilium hospitalis sancti Wenceslai 1713", "Liber 
~lbus prlvilegiorum et cůnsuetudinum nec non memorabilium ac 
iurium de XVII saec.", J. Fl. Hammerschmidt: Gloria regiae libe
raeque montanaeurbis Bohemo Budwicensis, F. X. llling:Memo
rabilia urbis Bohemo-Budvicenae de origine usque ad annum 1400, 
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"Liber diversarumlitterarum missilium ac sententiarum in 
appellationibus 1434--1549", "Memorabilienbuch von Math. 
Schmidt", Mathias Wenzel Klaudi: Nachrichten etc. ~ Důležité 
jsou kopiáře (3) z let 1618-1621, 1629-1631, 165~1692. 
Urbáře jsou dva, první z r. 1513, druhý ze 17. stol. - Knih kon
ceptů, radních manuálů (českých a německých) se zachovalo ze 
staré spisovny celkem 121. - Nejstarší berní rejstřfk je (zlomek) 
z r. 1384 a 1385. Dále se zachovaly "Liber losungarum 1396-
1416", "Liber losungarum ab anno 1482". Pokladních knih měst
ských (Stadtrechnungsblicher, Gemeinderechnungsblicher, Ein
nahmeblicher) je celkem 243 a zahrnují leta 1493-1800. 

Jak jsem se již zmínil, každý ze správců archivu se snažil za
vést jiný systém. Jedním takovým pokusem byla vytvořena t. zv. 
stará registratura, v· níž byly seřazeny spisy podle obsahu bez 
ohledu na chronologické určení. Tak vzniklo 211 fasciklů, k nimž 
je pouze částečný seznam. Ke zbývajícím je nutno jej připojit. 
Poměrně velmi dobře je zachována josefinská registratura, počí
nající r. 1787. Je pečlivě uspořádána ve fasciklech, jichž je 1.353. 

Od roku 1500 do r. 1789 jsou utříděny "Gerichtsachen in Ju
dicialibus" a čítají 39fasc., "Gerichtsachen in Crimina1ien" jsou 
v číslovaných fasc. a je jich 72. Ve 387 fasciklech jsou uloženy 
"lnventarakten liber Grundstlicke und Gebaude". - Písemnosti, 
týkající se vesnic, náležejících k městu, jsou uloženy v 28 fas
ciklech. Pozůstalosti jsou ve 24 fasc., písemnosti týkající se pod
danství ve 13 fasc. Zlomky listin a různé spisy jsou uloženy v 47 
kartonových krabicích. Písemnosti t. zv. "agentů" jsou uloženy 
v 11 krabicích, testamenty v 23 kr3ibicích. - Od r. 1651 je zacho
vána chronologická řada radních protokolů českých i německých, 
manuálů měst. písařů; jest jich celkem 327. - V regálech byly 
chronologicky srovnány Libri contr. civil. ab 1540 až do 1743, Librl 
additionum 1734, 1775, Libri transactionum, Libri inventariorum 
civil., Weinschankblicher 1434--37, Rechnung des Bieramtes 
1657,-1658, účetní knihy horní, Libri invent. rust., Libri contract. 
rustic.,Waisenregister, Waisenblicher der zur Stadt Budweis ge
horenden Ortschaften, Waisenhefte Ostrolow-Aujezd, Ellexnitz, 
Grundparzellenprotokolle, různé knihy cechu soukenického, krej
čovského, sedlářského, zámečnického, pekařského, kloboučnického, 
obuvnického, celkem 548 knih. - V archivu je rovněž v tresoru 
uložen nej starší zlomek české Alexandreidy (viz Albert Pražák: 
Alexandreis) . 

Ceskobudějovický archiv představuje tedy rozsáhlý celek ma
teriálu, který čeká na vědecké zpracování. Znovu podotýkám, že 
omezené místo nemůžé zachytiti dokonalý profil vnitřní struktury 
a zůstává pouhým náznakovým torsem. V nejbližší době však 
vyjde podrobnější inventář, v němž bude materiál systematicky 
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zachycen. Jest si jen přáti, aby vedoucí představitelé města zacho
vali vždy takové pochopení pro potřeby archivu, jako měli za dob 
první republiky a jaké mají ve zvýšené míře i dnes. 

Bohumír Janoušek 
O archi~ města Č. Budějovic. "Jihočeský přehled" roč. 1931-32. s. 1-8. 

Zprava v ČAŠ. VLIL str. 250. 

BUDYNĚ NAD OHRL 

V tomto malém, ale starožitném městě, bylo JIZ v r. 1898 
založeno městské museum, zásluhou ředitele školy A. Jandy 
(1849-1923). Zde jsou uschovány také městské archiválie, do
sahující částečně úctyhodného stáří a zachovány jsou ve velikém 
množství. Dnes zaplňuje archiv jednu ze tří přeplněných místností 
musea v I. patře radnice. Po smrti A. Jandy byl pověřen vedením 
archivu správce musea V. Štumpf. Pozoruhodnou část archivu 
tvoří 28 pergamenových listin českých králů, pánů z Hazenburka 
aj.; nejstarší z nich je z r. 1302, potom dvě z r. 1376 a ostatní 
z let 1381, 1408, 1414, 1451, 1475; dále následují 28. XII. 1495 
tržní privilegium Vladislava II., 14. III. 1506 Jan z Selmperka 
o svob. dědění, 13. V. 150'7 Vlad. II. na právo magdeburské a 7. X. 
1581 další trhy od Rudolfa II. Tyto listiny j sou uschovány ve 
zvláštních železných skříňkách a byly fotografovány v rámci akce 
Historického ústavu v Praze. Spisy byly rozděleny a uspořá
dány podle Sedláčkova způsobu. Tímto pořádkem byla upravena 
potom také současná registratura, takže odevZldávání mrtvého 
spisového materiálu do archivu lze prováděti lehce a pravidelně. 

V městském archivu nalézá se také několik rukopisů ředitele 
A. Jandy, zvláště městská topografie "Popsání domů v městě 
Budyni" a jím založená pamětní kniha cechovního společenstva 
z r. 1900. 

Z městských knih se zachoval úmrtrii protokol z r. 1'795,; 
"Album civium civitatis Budinensis" (1843-1901) a několik 
knih pomocných. - Na děkanském úřadě u kostela sv. Václava 
jsou uloženy matriky od r. 1694. Starší padly prý za oběť požáru. 

Ant. Jan d a: Dějiny Budyně n. O. 1872. - Městský archivář p. V. ŠtUIIllPf. 

DOLNl BUKOVSKO. 

Na náš písemný dotaz odpověděl p. starosta Truska, že městys 
má jediné privilegium a sice Josefa II: z 11. XI. 1784 na výroční 
a týdenní trhy na hověZÍ dobytek. 
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BUSTĚHRAD. 

Moderní kopie Vladislavského privilegia z r. 1497 pro ves 
Buštěves o trhovém právu, trhová výsada Ferdinanda V. z r.1843 
a privilegium Františka Josefa o povýšení na město. Cechovní 
archiválie dosahují nazpět až do XVII. stol., avšak nalézají se 
dosud v truhle ve škole bez seznamu. Správce musea pan K. 
Trousil. 

BYDZOV NOVY. 

Městský archiv je uložen spolu s museem v budově městské 
spořitelny; jeho správcem je gymn. ředitel p. Ant. Sašina. V ori
ginále jsou zachována čtyři městská privilegia a to až od doby 
Leopolda 1.: 1. IV. 1666 na čtvrtý jarmark, 12. XII. 1701 na úterní 
obilní trh a konfirmační privilegia Josefa II. z 7. III. 1782 a Fran
tiška II. z 7. XII. 1796. Ostatní jsou známa jen z kopiářů, z nichž 
jeden, označený "R. H.", je přivázán jako dodatek k rukopisu 
univ. knihovny v Praze, sign. XVIII. E. 38. Kromě městských 
privilegií zachována je řada soukromých listin, počínajíc r. 1477 
a privilegia cechovní a to: 1595 tkalci, 1605 hrnčíři, 1695 ševci 
a krejčí, 1697 pekaři, 1708 kováři-koláři-bečváři-zámečníci-truh
láři a dvoje tovaryšské artykuly z téže doby. 

Městským knihám bydžovským vévodí "Liber conscientiae" 
z r. 1311, který vydal prof. J. Kapras r. 1907 jako "Knihu svě
domí města Bydžova". Kromě ní je zachována řada mladších, ale 
velmi cenných: Knihy rudné trhové 1541-1570 s přípisky do po
čátku XVII. stol., 162 listy neváz. 20X33X34 cm. Knihy grun
tovní zápisné (Knihy městský gruntovní zápisní) založené 23. V. 
1559. Zápisy od r. 1593 do pol. třicátých let XVII. stol.; ojedinělé 
zápisy do r. 1651, 338 fol. čes. na konci neúplná. 28X 40% cm. 
Přední deska kožená vazba; konservována prof. Sašinou 1928/29 
roztokem agar-agaru s želatinou. Liber nuptialium má 2 oddíly. 
I. Smlouvy svatební z let 1561 až polovina XVII. stol. II. (od 
fol. 132) Testamenty od r. 1571 rovněž do poloviny XVII. stol. 
Má 406 fol. 21X33 cm, desky prkénkové, světlá kůže, vtlačená 
výzdoba, mosazné kování. Protokoly radní až od pol. XVIII. stol. 
Liber memorabilium; zápisy 1495-1708 (začátek schází), celkem 
750,fol. (pův. asi 742), vazba kožená, porušená, formát po oříz
nuti 21X32 cm. Liber memorabilium II. "Kniha memoriální jinak 
sepsání všelijakých konceptů a odpovědí", počíná r. 1655 nebo 
1656. Na fol. 1-85 obsahuje opisy listů odeslaných od města, na 
fol. 105-127 opisy městských privilegií, na dalších konšelské pří
sahy atd. Má 258 fol. 19.5X31 cm, ani hřbetníku ani desek. Liber 
memorabilium III. zal. 1736, jde až do r. 1857. Memorabilienbuch 
zal. podle nařízení z 31. srpna 1835 asi k 1. lednu 1836: Výpisy 
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zevstar~ích knih ~ěstských, paměti týkající se kostelu, protokoly 
l?estskeho zastupItelstva v letech 1851-1861. Poslední zápisy 
JSOU zr. 1863.393 fol. 28X 42 cm. Kniha vesní. Schází začátek. 
Má několik oddělení; zápisy trhu z let 1605-1719 s přípisy 
o plnění až do r. 1728, kš afty z let 1570-1641, svatební smlouvy 
1598-1616.218 fol. 21X33 cm, vazba pozdější kožená. 

III. Zbytky registratury rady městské od r. 1578-1785 
jsou skoro úplně zregestrovány a rozepsány na lístky (celkem asi 
450 kusů). 

IV. Registratura magistratu (neúplná) z let 1785 až 1849. 
I. Militare zachováno nepatrně, II. zachována skoro celá ale čás
tečně odevzdána r. 1850 okr. soudu, má dnes skoro 2 skřfně. 

V. Registratura městského úřadu 1849-1862 ještě v původ
ním stavu, zabírá jednu skříň. 

Oddělení VI. tvoří archiválie cechovní, a sice: 1. Mlynáři, 
2. Truhláři, koláři, bečváři, zámečníci, sklenáři. Kopiář od r. 1630, 
Registra příjmů a vydání od r. 1740.3. Pekaři: kniha mistrů z let 
1730-1860, artikule zLL 1697. 4. Kožišníci: Registra počtů 
a přijímání do cechu z let 1600-1650. Od pol. stol. XVII. zacho
vány všechny knihy; dále artikule cechu kožešnického ve Dvoře 
Král. z r. 1694 (kop.), cechu hradeckého z pol. XVII. stol. (kop.). 
5. Kloboučníci: Mistr. kniha z r. 1793. Akta až z XIX. stol. 
6. Ševci: Registra od r. 1647. Sepsání nově přistupujících od 
r. 1737. Hrnčíři: Kniha cechovní z r. 1792 obsahuje opis privi
legia krále Vladislava II. pro bydžovské hrnčíře. 8. Pláteníci: 
Kniha cechu z r. 1527. 9. Krejčí: Manuál 1739-1820. Přijímání 
tovaryšů až do r. 1863. 10. Řezníci: Opis cech. artikulí hradec
kých z r. 1506, opis privilegií hradeckého cechu řeznického 
z r. 1724. Registra z r. 1614, 1650, 1761-1846. 

Městská registratura od r. 1864 není spojena s historickým 
archivem, nýbrž nalézá se na radnici. Až do r. 1928 tvoří jednu 
manipulaci 016 hlaV11Ích odděleních, označených římskými písme
nami s pododděleními, značenými číslicemi arabskými a jejich 
zlomky. Byla r. 1942 proskartována revidentkou sl. Vosáhlovou 
a zem. archivářem Dr. Kristenem. Od r. 1929 počíná nová mani
pulace o 21 odděleních podle písmen velké abecedy, v nichž vnitřní 
dělení je provedeno podle decimální soustavy. 
v. Voj t í šek: O nejstarších městských knihách pražské a novobydžovské. 

Zpráva o měst. archivu v ČAŠ XIII-XIV. 

BYSTRÉ. 

. Na náš písemný dotaz odpověděl na jaře 1944 starostenský 
úřad v Bystrém u Poličky, že město má 20 městských privilegií 
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v originále a ještě několik dalších, známých z kopiáře, a to; 1. III. 
1488 Praha Vladislav II. dává městečku pana Pavla Skalského , , , 
z Jenštejna týdenní trh každé pondělí, 22. VIII. 1503 novy pan 
Jan z Boskovic dává svobodu volného osazování se v Bystrém, 
. " 1543 Ferdinand I. dává dva výroční trhy, r. 1581 potvrzení 
Rudolfa II. 18. IX. 1638 Ferdinand III. přidává k starším dvěma 
výročním t~hům dva nové a trh na koně a dob~ek k~ž~é ~ter~ 
před některým jarmarkem, 15. II. 1649 OldrlCh LIbsteJnsky 
z Kolovrat stvrzuje privilegia a přidává solný obchod, 31. VII. 
1651 Ferdinand III. potvrzuje majestát Vladislava II. na mýto, 
9. VIII. 1651 Jiří Adam Bořita z Martinic dává nové milosti, 
12. III. 1654 MaxmiIian Valentin z Martinic stvrzuje starší pri
vilegia, ... XI. 1680 Anna Kateřina z Martinic přidává šenk vína, 
odúmrť a polehčuje roboty, 16. IX. 1684 táž potvrzuje starší pri
vilegia. Pak následují konfirmační privilegia Jana Pavla hr. 
z Walderode zlO. X. 1689, Jana Hanibala z Hohenembsu z 20. X. 
1712 Františka Rudolfa z Hohenembsu z r. 1721, Karla VI. z 20. 
VI. i 732, Marie Terezie z r. 1755 a Františka Viléma z Hohen
embsu z 26. X.1757. Druhého března 1762 přidala královna městu 
týdenní trh na vlnu, len, přízi a plátno, 30. V. 1779 potvrdila 
městská privilegia Marie Rebecca z Hohenembsu, 15. IV. 1783 
Josef II., 4. III. 1799 František II., který později 13. VI. 1808 
vysadil městu pátý a r. 1822 šestý výroční trh. . 

Také v městských knihách dochovaly se cenné prameny hIsto
rické. Zachovány jsou jednak dva svazky knih gruntovních z let 
1710-1767 a 1766-1837, kniha smluv svatebních a porovnání 
z let 1600-1690 a také kniha smolná, totiž výslechů na právě 
útrpném z let 1625-1751. Ještě starší jest urbář, sepsaný r. 1592. 
Z XIX. stol. pochází rukopis zajímavých "Pamětí" písmáka 
a mistra Čeňka Fedrsella. Mezi rukopisy Se vedle Koldínových 

Práv městských" nachází také Kuchařská kniha z r. 1790, s po
~námkou; "patrzy J osefeně Hebelspergerovej na Tetíně psané od 
Václava Maczinger, kantora tetínského". Množství soukromých 
listin a kšaftU zachováno jest již od r. 1540. 

Z cechovních archiválií Artykuly řemesla krejčovského od 
Anny Kateřiny z Martinic 10. V. 1679 a řemesla pekařského 
a mlynářského od Jakuba Hanibala z Hohenembsu z 18. VIII. 
r. 1715. 

BYSTŘICE U BENESOV A. 

Nemá archiválií. Samosprávná registratura nacházela se 
jako hromada papíru na půdě radnice. Podací protokoly chybí 
skoro napořád. 
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Marie Terezie na městské trhy. Cechovní privilegia jsou jen 
konfirmační a to z r. 1614 Elišky z Kolovrat a z r. 1674 vévody 
saského Julia Františka. Z r. 1739 pochází cechovní kniha ko
vářů, kolářů a truhlářů. 

ČÁSLAV. 

Městský archiv se nalézá v přízemku čáslavské radnice; 
místnosti nejsou sice právě veliké, ale za to suché a zejména bez
pečné proti ohni. Měst. archivářem jest prof. Dr. Skrdle, jemuž 
pomáhá odb. učitel p. Chramosta. Archiv má přes sto pergameno
vých listin, z nkhž 29 jest městských privilegií, z nichž nejstarší od 
doby krále Jana Lucemburského. Jsou uložena v pancéřové skříni. 
Zachována jsou v tomto pořadí: 4. VIII. 1341 Jan Lucemburský 
na výroční trh v neděli po Panně Marii nanebevzetí, 12. XI. 1359 
Karel IV., že, koupí-li kdo v Čáslavi nemovité statky a role a je 
pokojně drží, nemá se nikdo na něho potahovati, nebo zápověď 
činiti, 20. X. 1372 Václav IV. na právo kšaftování a dědické, 
25. VII. 1383 týž o propůjčení dědičného rychtářství, 11. VIII. 
1386 Václav IV. osvobozuje Čáslav na 3 roky od kom. platu, 13. Xl. 
13908 Václav IV. dává městu právo přitáhnout ke zdanění šlechtu 
a cizí měšťany, kteří mají v městě statky, 23. III. 1419 týž sni
žuje městu poplatnost na 100 kop gr. po dobu 10 let, 11. XI. 1437 
král Zikmund O'bnovuje toto O'svobození na dobu 15 let, 15. V. 
1454 král Ladislav odpouští městu platy na šest let, 6. VII. 1465 
král Jiří zastavuje městu Čáslavi platy, 1. XI. 1466 konfirmace 
starších privilegií, 5. III. 1468 týž odpouští Čáslavským 90 kop 
z platu komorního, 22. V. 1472 Vladislav II. potvrzuje zmínkou 
stará privilegia, počínajíc Otakarem II. a rozmnožuje je právem 
pečetiti červeným voskem, 12. III. 1484 týž slevuje plat za sázení 
kO'nšelů, 15. III. 1484 týž slevuje 12 kop gr. č. z platupodkomo
fimu, 18. III. 1474 týž na výroční trh o sv. Floriánu, 18. VI. 
1490 Vladislav II potvrzuje smlouvu města s klášterem Sedlec
kým o zástavu kl. dvora v Zitenicích a vsi Zák, 30. IX. 1490 týž 
konfirmace na červený vosk, 9. X. 1522 král Ludvík osvobozuje 
pro požár město na 10 let od kom. platů, 24. IX. 1547 Ferdinand I. 
navrací městu některá práva, ale zřizuje král. rychtáře, zwpovídá 
appelaci do města Jihlavy, 'zrušuje cechy, vyhrazuje si odúmrť 
a pokuty za hrdelní zločiny, 30. IX. 1547 týž vrací městu statky 
a platy zádušní a špitální, 17. X. 1547 arcikníže Ferdinand vrací 
jménem krále cla a mýta, 9'. lIT. 1570 Maxmiliánova konfirmace 
starších privilegií, 21. lIT. 1577 konfirmace Rudolfova, 9. I. 1579 
týž revers, že dobrovolné svolení po vyjití termínu vánočního 
nemá být městu ke škodě, 2. V. 1601 týž překládá jarmark, 26. VI. 
1615 Matyáš revers pro dobrovolné placení dalších dvou měsíců 
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posudného, 22. I. 1844 Ferdinand V. na koňský trh 22. a 23. V., 
14. IX. 1845 týž na 3 koňské trhy. - Starší privilegia jsou obsa
žena také v ověřeném vidimusu Kutnohorských z 3. II. 1542. 

Kromě městských privilegií jest zachovánO' na pergameně 
také něco listin, potvrzujících práva soukromá a vydaných pa
novníky jednotlivcům; i tyto sahají n~t až do doby krále Ji
řího, dále Ferdinandovo privilegium cechu soukenickému z 28. IX. 
1545 na svobodné skupování vlny a konečně perg. mandát Vác
lava IV. o poslušnosti krajských hejtmanů z 5. I. 1405; je latin
ský a český s pečetí. 

Velký požár z r. 1522 zničil skoro všechny staré městské 
knihy, takže archiv má z této doby jediný rukopis "Liber manu
alis" z let 1496-1506. Ze XVI. stol. pochází taiké kopiář privilegií 
M. Jana Cypriána Mšenského z r. 1585. Také písemnosti ze XVI. 
a XVII. stol. jsou zachovány jen sporadicky. V úplnosti se za
chovala teprve registratura z doby josefinského magistrátu. Ze 
starší doby jsou ještě zajímavé "Matrica literatorum Csaslavien
sium", která byla založena patrně při obnově literátského kůru 
v r. 1645, ale jejíž záznamy jsou z jiné matriky nebo starší 
pamětní knihy, neboť uvádí členy výboru již z let 1539 a 1544. -
Kromě sporých zbytků registratury jednotlivých čáslavských 
cechů nalézá se v ar,chivu také registratura starého spolku "Včela 
čáslavská" a registratura býv. patrimonia žehušického. 

Nová městská registratura jest rovněž v radnici a jest 
pečlivě spravována úředníkem míst. nár. výboru p. Doubravou 
a skartována vždy v desetiletých obdobích, načež vybrané písem
nosti jsou odevzdávány městskému archivu. Poslední skartace se 
konala r. 1941 a, archiv převzal do své správy písemnosti z let 
1920-1930. 

J. Te i g e: Příspěvky ik dějinám Cáslavě. ÚSPiSC X. a XLII. - Městský 
archivář p. Dr. Fr. Škrdle, profesor. 

ČASTOLOVICE. 

Častolovice nemají městského archivu; registratura pochází 
teprve z doby samosprávy, není úplná a řazena jest chrono
logicky. 

ČELAKOVICE. 

Městský archiv jest v pořádku. Ačkoliv starší privilegia 
zmizela beze stopy a jsou známa toliko z pozdějších konfirmací, 
čítá městský archiv ještě deset privilegií v originále, a to: 25. XI. 
1517 Konrád Krajíř z Krajku uděluje městečku odúmrť na zlep-
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,šení městských domů a komunikací, 15. XII. 1558 Ferdinand I. 
potvrzuje starší privilegia, 4. V. 1562 týž osvobozuje Celakovické 
od cla na mostě u Toušeně, 20. I. 1628 Ferdinand II. potvrzuje 
starší privilegia, 7. IX. 1638 Ferdinand III. totéž a nařizuje pla-' 
cení pivního a vinného tácu, 16. X. 1657 tržní privilegium Leo
polda 1., 15. V. 1680 týž na červený pečetní vosk, dále konfir
mační privilegia Karla VI. z 30. IX. 1724, Františka II. z 29. III. 
1795 a trhové privilegium téhož císaře z 19. V. 1830. 

Městský archiv čítá též mnoho městských knih; nejstarší 
a nejcennější jsou dvě knihy památné i s opisy kontraktů z let 
1551-1855, kniha svatebních smluv 1560-1774, sedm svazků 
sirotčích register 1572-1847, dvanáct svazků radních manuálů 
1639-1792, knihy patentů 1764-1794, knihy rozsudků (v trest
ních věcech) 1560-1754, dvě gruntovní knihy 1561-1587, urbář 
1612-1666, počty úroků 1668-1817 a 1836-1850 a mnohé po
mocné knihy k magistrátní registratuře od r. 1795, kdy byl 
magistrát zřízen. Z první poloviny XIX. stol. j sou také mnohé 
berní rejstříky, obilní kontribuční knížky, taxovní protokoly, 
jednací protokoly špitálu a městské' účetní knihy. 

Samosprávná registratura se zachovala skoro v úplnosti, ale 
původně nebyla řazena věcně, nýbrž pouze chronologicky, na ny
nější způsob byla přeřazena teprve v posledních letech. Protože 
však nový pořádek nemá opory v úředních pomocných knihách, 
jest nutno buď vrátiti se k původnímu pořádku podle jednacích 
protokolů, což se nedoporučuje, nebo jest nevyhnutelně třeba 
zříditi k nynějšímu uspořádání pomocný rejstřík věcný, osobní 
a jmenný a nynější uložení spisu poznamenat u každého kusu 
do příslušného podacího protokolu. Bez tohoto opatření jest regis
tratura takřka' neuživatelná. Městským archivářem jest ředitel 
pan F. Vlasák. 

CERNOStN. 

V Cernošíně jsem nalezl 7 privilegii ve vitrině, několik ji
ných historických památek a tři truhly registratury po r. 1850. 
Privilegi;a v o'riginále se zachovala tato: 30. I. 1551 Zdeněk 
a Jáchym ze Svamberka udělují měs,tu rozličná práva, zejména 
svobodné pořizování majetkem. Kromě vystavovatelů přivěsili 
pečeti ještě 2 svědci. 10. IV. 1653 Jan Fridrich ze Svamberka 
činí městečku úlevy, aby mohlo vystavěti domy zničené válkou 
(toto priv. jest již německé), 15. IV. 1654 Ferdinand III. dává 
městu tři výroční trhy a trh na koně a hověz.í dobytek, XI. 1756 
Marie Terezie konfirmuje starší privilegia (denní datum neči
telné), 28. VIII. 1783 Josef II. na nový výroční trh, 21. II. 1794 
konfirmace Františka II. a posléze 10; VIII. 1846 krajský úřad 
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v Plzni potvrzuje městečku podle dobrého zdání vrchilOsti ma
riafelské jeho městské právo. Poslední listina je na velkém foliu 
papíru s přitištěnou pečetí. Nejstarší privilegium z r. 15~1 jes~ 
zachováno též ve vidimusu' města Stříbra z poč. 18. stoletI. MeZI 
privilegii jest uloženo také privilegium Jana Vajkarta Sintzen
dorfa pána na Střevli a Trpistech pro pekaře a mlynáře zmíně
ného panstvL 

Z r.1662 pochází dopis Jáchyma Trauterrbergera místodrži
telství o dělení statku, který se z'achoval v orig. v Cernošíně, 
z r. 1664 je perg. "Gewahrsbrief" o koupi lesa u HeElgenkreuzu. 
Dále nalezl jsem cechovní knihu mlynářů a pekařů z r. 178~ 
a mladší kovářskou a sešity nazvané "MeisterbUcher" a "Lehr
bUcher" cechu pekařského Z 1. pol. XIX. stol. Zajímavý je vý
uční list z Liberce Z r. 1771 s pěknou rytinou města. Městská 
registratura ve zmíněných truhlách je 'zřejmě přebraná a zavírá 
období 1850-1918. Ostatek byl patrně zničen. Zachovalo se též 
několik typářů městské pečeti, ale vesměs z 18. a 19. stol. Také 
účetních knih jest jen několik, nejst.z r. 1832. Z let 1840'-60 
jsou vytříděny smlouvy a uloženy zvlášť ': kra~ic~. ~3:jí~a~é 
jsou i dva lidové rukopisy z konce 18. s,toletI. OpIS ]akeSI lekar
ské knížky a Norberta Richtra sebraná příslovÍ v počtu přes 
500 čísel. Kdo byl tento, Norbert Richter, zda pouhý opisovač 
či sběratel, není z rukopisu patrno. 
Mitteilungen des k. k. Archivrates 1., s. 290. 

CERNOVICE. 

. Cernovický archiv nemá mnoho archiválií. Především zacho
vala se v originále tato městská privilegia: 16. VIII. 1557 Jáchym 
z Hradce na výr. trhy, 22. VII. 1596 Petr Vok osvobozuje měs
tečko od odúmrtě a dává mu pustou ves Rytovou a právo vybírati 
clo na silnici, 12. V. 1610 Anna Magdalena VenceHková z Malo
vic potvrzuje svobody Petra Voka, 25. IV. 1651 Ferdinand III. 
potvrzuje starší privilegia, pokud vzala za své vojenskými nepří
stojnostmi v minulých letech, a uděluje městu nové jarmarky, 
6. XII. 1652 soběslavský vidimus rožmberského privilegia z 27. 
IX. 1540, 9. II. 1700 Eleonora Voračická hr. z Paradiesu uděluje 
městu nové svobody, clo, vinný šenk a solný obchod, 16. VIII. 
1716 Kryštof Norbert Voračický z Paběnic konfirmuje starší 
privilegia. Pak následují konfirmační privilegia Karla VI. z 3. IV. 
1732 Josefa .Jana Kinského z 30. V. 1736, Josefa II. z 21. V. 
1787' a Františka II. z 7. II. 1798. Kromě městských privilegií 
zachovala se také dvě cechovní: Pacovský rajcech potvrzuje stej-
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DA~nCE. 

Dašický archiv není rozsahem velký, ale cenný. O archiv 
i museum se starají řed. měšť. školy v. v. p. Valášek a městský 
tajemník p. Habětínek. Městská privilegia jsou uložena ve 4 mus. 
vitrinách, chráněných před přímým světlem: 26. V. 1513 Vilém 
z Pernštejna propouští z odúmrtí poddané z Dašic a ze vsí Pra
chovic, Plátěnic, Hečan, Moravan a Koštěnic: 8. IV. 1516 Vilém 
z P. ustanovuje, kdy jsou poddaní z městeček panství pardu
bického a kunětickohorského povinni forami při rozvážení ryb, 
lesů a dřeva na ta-rasy k rSlbníkům a jaká jim za to patří od
měna, 10. VIII. 1549 Jaroslav z P. a na mfstě svých bratří Vra
tislava a Vojtěcha osvobozuje Dašické od platu, který měli 
odváděti z radního domu, 27. I. 1557 týž potvrzuje privilegium 
děda svého Viléma o propuštění z odúmrti, 30.. VII. 1631 Ferdi
nand II. potvrzuje starší privilegia a přidává dva jarmarky 
a trh na vlnu v pondělí po sv. Ludmile, 7. VIII. 1638 Ferdi
nand III. přidává další jarmark a k tomu čtyři trhy na dobytek, 
3. X. 1638 týž potvrzuje starší privilegia s podmínkou, že budou 
držeti pravé katol. náboženství, 23. II. 1726 konfirmace Karla VI., 
20. III. 1748 totéž Marie Terezie, 8. Ill. 1785 Josef II. potvrzuj.e 
dvorský dekret z 11. XI. 1780, kterým byly Dašicům uděleny 
tři nové jarmarky, 10. V. 1793 konfirmace Františkova, 8. llI. 
1805 týž přidává dva trhy na dobytek, 6. llI. 1917 císař Karel 
povyšuje městys Dašice na město a dává mu znak, stříbrného 
lva v levo hledícího, se zlatým jazykem a korunou a jako klenot 
stříbrné pětidí1né cimbuří. 

Městské knihy jsou uloženy ve skříni a všechny označeny 
sign. O. a číslo: "Kniha zápisů na grunty městské" 1548-1826, 
"Kniha smluv přátelských" 1632-1849, kopiář 1651-1677, 
Růžová kniha pamětní z 1'. 1721 (okulární visitace berního ka
tastru), Rejstřík rozvržení rekrutů 1747-1753, kniha vrchno
stenských patentů 1759-1783, kniha přípisů rozličných na 
ouřad dašický 1774-1786, kniha narovnání 1775-1793. Pro
tože v Dašicích nebylo magistrátu, zachovalo se také z následu
jícího období jen málo knih; především jsou to "Knihy proto
kolů o různých záležitostech dašických",počínajíc r. 1785 ve 
4 svazcích do r. 1813, kniha gub. cirkulářů z let 1824-1827 
a jiné knihy hospodářské agendy z pol. 19. stol. 

. Spisový materiál dašického archivu jest zacho'Ván spora
dIcky od r. 1757 až do 1924 ve fasciklech, umí1stěných v městské 
kni~ovně na regálech li stropu. Byl skartován, ale prý opatrně. 
RegIstratura po r. 1924 jest uložena ve skříni v jedné místnosti 
naproti městské kanceláři. Spisový archiv bude z knihovny od
stěhován, jakmile budou dohotoveny skříně. 
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. Cechovní archiválíe jsou uloženy v museu: nejstarší patrně 
jest nedarovaný vidimát presidenta a rad Ceské komory, vydaný 
na články řemesla krejčovského a postřihačského, které udělil 
Vilém z Pernštejna 21. VllI. 1518. Tytéž artykuly konfirmoval 
pak také Maxmilián II. 11. IV. 1570. 29. V. 1579 pardubičtí mistři 
řeznického řemesla sdělují své artykuly Dašickým, 13. I. 1570 
artykuly tkalců pardubických, sdělené do Dašic, avšak pou'ze ve 
vidimusu z 15. V. 1655. S cechovními články jest pohromadě ně
kolik slavnostnějších výučních listů. 

. V jedné z vitrin jest vyložen plánový materiál významných 
jednotlivých budov, ale také velmi zajímavý plán dašického jar
marku z doby kolem r. 180{}, v jiné staré tisky, mezi nimi Me
lantřiška z r. 1577 a "Roramina dašická" s bohatými iniciálkami 
ze XVI. stol. váz. ve vepřovici. Zachovala se také čtyři městská 
stříbrná pečetidla ze XVI. stoL a pět mladškh mosazných, jakož 
i čtyři cechovní, rovněž ze stol. XVll. a XVllI. 

DAVLE. 

V Davli nalézá se ve škole pod správou pana řídícího F.. Hart
mana pět cechovních a dvě městská privilegia. Obě městská pri
vilegia jsou teprve z počátku XIX. století, a to Františka ll. 
z 24. X. 1803 na dva výr. trhy a Ferdinanda V. z 2. IX. 1846 
rovněž na další dva výr. trhy. Cechovní jsou starší: 15. V. 1704 
spojené cechy ve Stěchovicích daly články cechům v Davli, 18. IX. 
1723 hrnčířský cech v N eveklově sdělil své články hrnčířům da
velským, 17. IV. 1724 spojené cechy v Davli daly artykuly svým 
tovaryšům, 10. TI. 1734 opat ostrovský Maxmilián Koterovský 
potvrdil články hrnčířům na celém panství kláštera sv. Jana 
a 19. V. 1749 opat Bernard Slavík potvrdil privilegia spojeného 
ceohu v Davli. 

Starší registratura byla zničena za okupace SSmany při 
přeměně školy v kasárny. :Řídícímu učiteli Hartmanovi podařilo 
se tehdy odnést právě pouze privilegia. Mladší registratura z doby 
republiky a snad o něco starší byla prakticky nepřístupná pro 
nakupené konfiskáty. - Matriky městečka Davle, totiž kostela 
sv. Kiliána, j<sou 'Uloženy nyní na faře ve Stěchovicích. 

DB CIN. 

Město Děčín má veliký a dobře spořádaný, ba z větší části 
zinventovaný archiv. Za druhé světové války byl v bednách -
spolu s museem - svezen do sklepů Thunovského zámku, kde 
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během 10 měsíců, do června 1945, pokryly se archiválie vysoko 
bílou plísní. Byl dán rozkaz archiválie okamžitě přenésti na rad
nici, vysušiti a znovu instalovati. Městským archivářem a správ
cem musea byl ustanoven mladý úřednik CSD p. Ant. Oktábec, 
jeho pomoeníkem je prof. R. Rich. Při převážení bylo zjištěno, 
že archiv stěhováním neutrpěl ztrát. Archivní mistnosti leží 
v přizemku radnice, jsou silně klenuty, s železnými okenicemi, 
vstupní dveře opatřeny dvojí patentní uzávěrou. Archiv má do
statečný počet skříní i regálů, fascikly jsou opatřeny signatu
rami. Do archivu jest začleněna již celá magistrátní registratura 
od r. 1791, zinventována podle aktů, jichž čítá přes 60.0()i0,. Je 
to nejpočetnější fond archivu. 

Archiv není chudý však ani v starších archivaliích; chová 
neméně než 62 pergamenové listiny, z nichž jest 37 městských 
privilegií, počínajíc r. 1407. Nejstarší privilegia jsou varten
berská: 20. I. 1407 Jan dává měšťanům právo svobodného kšaftu 
až do čtvrtého kolena, 25. III. 1412 Zikmund opravuje městská 
práva jako má město Litoměřice, 16. V. 1478 Zikmund II. svoluje 
k prodeji dědičné rychty na Václava Guttelera, 13. VIII. 1478 
týž potvrzuje ius caducitatis, 13. VIII. 1478 týž opravuje starší 
městská privilegia, 10. I. 1507 týž práV'o svobúdného stěhování, 
1. I. 1509 týž dává dřevo z panských lesů k úpravě vodovodu, 
11. II. 15-11 týž právO' koupit dubinu. Z vartemberské doby zacho
vala se také dvě královská privilegia, obě na trhy z 29. IX. 1480 
a z 20. VII. 1509. Po Vartembercích přechodně stali se vrchností 
městskou Trčkové; zachovala se jen 2 privilegia z 10. IX. 1511 
zvláštrií na ius caducitatis, svob. kšaftování a stěhování a 19. IX. 
15-11 na právO' varní. Tři 'privilegia jsúu také z doby Salhausů 
ze 14. VII. 1518 dvě konfirmace a z 23. IV. 1532 na různé 
nové příjmy; odtud až do ikonce XVI. století byli městskou 
vrchností páni z Bínu. Zachovalo se po nich 14 městských privi
legií: Rudolf z Bínu 23. IV. 1535 konfirmační (2), týž 29. I. 1538 
na monopol soli pro celé bínovské panství, Rudolf a Jindřich 
z 10. I. 1541 o společné správě, 5. I. 1546 Jindřich opět konfir
mace na různá privilegia, Ginter 21. V. 1554 potvrzuje solný 
obchod (1) a vysvětluje blíže právo odúmrti (1), 21. V. 1554 
Jindřich a Ginter znovu stvrzují starší městská privilegia, 31. XII. 
1554 Ginter sám stvrzuje starší privilegia, týž téhož dne po
tvrzuje solní privilegium, 19. X. 1556 týž srovnává rozepři města 
se sedláky svého panství, 21. X. 1582 Jindřich st. z Bínu potvrzuje 
privilegium solného 'obchodu, 23. IV. 1610 Jindřich z Bínu na 
odúmrť. Z bínovské doby pocházejí také tato' královská pri
vilegia: Ma.xmilian II. 3. VII. 1568 dává právo vystaviti most 
přes Ploučnici a bráti clo na ni i na Labi (pouze kopie), 16. VI. 
159i5 Rudo~f II. vysamje třetí výrúční trh, 21. I. 1598 týž po-
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tvrzuje všechna privilegia púdle nezachované ~onfirmace Jin
dřicha a Gintera z Bínu ze 6. X. 1597, 1637 Ferdinand III. (kon
firmace), 9. VIII. 1785 Josef II. (konfirmace), ~6. VIII.

v 
179~ 

František II. konfirmace a 28. VI. 1828 Fra;ntIsek II. ctvrty 
výroční trh. . . o 

Nejstarší městská kniha počíná r.
v 
1548 a obsahUJe ne~ruz-

nější smlouvy projednávané před I?estskou, radou; saha d~ 
r. 1567, také další svazek 1568-1586 Je zachovan. Ze XVr ~toleb 
zachovala se také kniha památná 1567-1627 (obnovovalll rady 
městské, cechů a p.), ale pak následuje mezera až do XVIII. stol. 
Od r. 1744 je pak zachována serie knih soudních (rozsudky, ~a
loby a p.) a dlouhá řada radních protokolů z let 174;1-179?,. dal!; 
Liber memorabilium 1755-1845 a 1845-72, OPISY ~::I~'llegI~ 
a 18 městských knih pozemkových z let 1748-1794. POCltame-h 
také soudní protokoly a radní protokoly po r. 1793, zachovala se 
do r. 1848 řada čítající přes 200 svazků. 

Aktová část registratury je zachovár,;;:t ,od poč. XV.r~. stole~í 
(zejména sirotčí věci a kontrakty) a cIta 25-30 tISIC, aktu. 
V archivu je také krásná sbírka zákoníků ,od r. 162~. ~~tIm ze
jména vazby knih a listiny jsou poznamenanY,zples:llvelllm, k.te
réž škody lze však rychle napraviti. Novodoba registratura Jde 
od r. 183'1 do 1938. . . 

S městskými privilegii v truhle jsou i jiné perg. lIstmy 
na práva soukromá, nobi1itace bratří A;ppen1?ichl~:ů z r. ~691, 
ale zejména početná privilegia cechúvlll. NeJs!~rsI purkmIstra 
a rady městské pro obuvníky z 1. XI. 1384, dalsI z 22. VI. 15:'v5 .. 
krejčí z r. 1528, opět ševců z 30'. IX. 1579, 25. VII. 1608, bednaru 
6. I. 1696, truhlářů 13. VII. 1702, mandát ds. Leop.~·>lda ze ~. !V. 
1694 proti retinenci poddaných a několik rozsudku appelacmho 
soudu na papíře. v 

Městský archiv chová zatímně také revisitační b.~~í r?llu n~
kterých obcí panství českokamenickéh?! ~terou s Jmy~I archI
váliemiz českokamenického musea zaJIstIl ze soukromehoma
jetku archivář p. Oktáibec. Jsou tam též některé mě'St~ké k~y 
z Ces. Kamenice a inventář archiválií chovaných kdYSI. ve. JI?-e
novaném museu. Z něho jest patrno,že tam hyly m. J. listmy 
od r. 1511.· . , v 

V archivu j sou dnes i některé pí'semnosti z museJmho sberu 
staré tisky, patenty, diplomy, plány městských b~dov a pod. 
a osm pozemkových knih z někdejšího patrim. archIVU.v Kono
jedech v kraji litoměřickém. Spisovna z let 1938-1945 Je zacho
vána v budově nár. výb. v Podmoklech. 

Fr. Q u e i s ser: "Etwas liber das Stadtarchiv von Tetschen" v Britra~e 
zur Heimatkunde des Elbetales 1. (1939) s. 172/4 a v lvI. V. G. D. ln 

B. roč. 78. 
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po r. 1725 a potom prodloužena do r. 1848, urbář z r. 1773 
řa~a v~nih patentů od r. 1652, sirotčí účty 1794-1796, aprobační 
re]stnk z r. 1785, protokoly radních sezení od r. 1752 (česky 
vedené), protocollum sessionum iudicialium z r. 1775. Od r. 1789 
začíná potom řada německy vedených protokolů magistrátu (pro
tocollum magistrualium) a to v politických, hospodářských a 
právních věcech,. exhibitních a expedičIÚch protokolů vedených 
pravidelně od r. 1784. 

Nová registratura se nalézá také v radnici a stala se něko
lika požáry o něco chudší. Od r. 1938 jest zaveden do IÚ desetinný 
způsob. Zastupitelské protokoly jsou od r. 1861, protokoly exhi
bitní se zachovaly však teprve od r. 1907. 

DOBRANY. 

Po náletu Američanů 17. III. 1943 byly všechny archivní 
památky i nespořádaná jinak ješt6 registratura z d'Ůby před 
r. 1850 zabedněny a zamčené bedny odvezeny na farmu" odkud 
b I v. " , 

, y y TlrlVezeny teprve v létě 1946 a uloženy v souterénu radnice. 
Klíče od těchto beden, které kromě toho jsou opatřeny ještě 
původníimi páskami s pečeťmi, měl za mého pobytu zajišťovací 
komisař MNV'P. Liška, který bohužel nebyl v Dobřanech nýbrž 
na dovolené v Teplicích-Šanově. Podle protokolů a seznamÓ které 
b~ly ~ květnu 1943 při bednění sepsány, jest však možno ~jistiti 
presne obsah beden. Vlastní "historický archiv" je v bedně č. 8 
kdežto registratura zaujímá bedny č. 2-6. V kanceláři zůstal~ 
jen registratura z doby okupace řazená podle desetinné sou
stavy, v nÍ'ž se nyní pokračuje. Podle inventáře mají Dobřany 
tyto pergamenové listiny: 21. II. 1649 probošt Bandhauer a pře
vorka K~~eřina Eufrasia z kláštera chotěšovského potvrzují, že 
panna PrlChovská prodala městu čtyři kusy pole, které zdědila 
po bratru Drslavu Příchovském, 6. VI. 1652 Ferdinand III. obno
vuje I?obta?ům Rudolfovo privilegium na clo a mýto a povoluje 
dva ~;yrocm trhy! 1?: V!II. 1652 probošt Bandhauer a převorka 
Katenna Eufra:sla Ottlinová z chotěšo'\"ského kláštera udělují 
městu Dobřanům rozličné svobody a věnování celkem v 18 bo
de~h, 17. !. 1663 Dionys František Vratislav z Mitrovic postoupil 
mestu dve louky, 21. II. 1794 František II. udělil městu D'Ůbřa
nům týdenní trh na 'Obilí a dobytek. K těmto listinám se druží 
nadace probošta Bandhauera z 13. VI. 1652, perg. kniha o 10 lis
tech se zlatou ořízkou a 2 přivěš. pečetmi. 

. Poh:omadě s listinami jsou městské knihy, a to nejstarší 
"Re:mstembuch", t. j. kniha o vyměřování hranic katastru z r. 
1610, kniha sirotčí 1624, kniha kupních kontraktů zal. r. 1642, 
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svatebních smluv z r. 1643, kniha označená "Kaufbuch", zal. 
r. 1645 se zápisy od r. 1606, fascikl smluv, závěrečných účtů 
městských a kontribučních od r. 1675, registr svatojirských 
a svatohavelských platů od r. 1662, fascikl označený "Prentne
rischer Streitvergleich" 1716, dva fascikly závěrečnýoh počtů 
pivovarských od r. 1675 a popis polí a pozemků (fasse josef. 
katastru) z r. 1785. Knihy radních protokolů počínají r. 1745 
a do konce XVIII. stol. jsou jich čtyři svazky, zvláštní svazek 
obsahuje spisy, plány a účty o stavbě jezdeckých kasáren r. 1888. 
S tímto "historickým archivem" se chovají také staré tyrpáře 
městských pečetidel, "GeéLiichtnishuch aller Wohltiiter" 1884 
a právní kniha "Heformation der grossen und v·ollk'Ůmmenen 
Stadtrech te", k níž přivázán tisk "Peinliche Halsgerichtsordnung" 
a krátká německá kronika od neznámého autora, obsahující 
zkazky o vzniku města, pak zápisy o událostech po r. 1528, psaná 
někdy před r. 1800,; zápisy sahají dO' r. 1800. Obecní kl'onika 
zal. r. 1836 Ignácem Bergerem sahá do r. 1890,. 

Knihy počtů městských a kontribučních, začínajicí r. 1673, 
chovány jsou v další bedně spolu s registraturou, podobně jako 
o něco mladší knihy patentů; ani první ani druhé nejsou zacho
vány v úplnosti. K registratuře z magistrátního období náleží 
ovšem i příslušné pomocné knihy, "Berichtenbticher" po r. 1794, 
"Conferenzbeschltisse" po r. 1803, kontribuční knihy, špitální 
počty a právovárečné počty a p. 

Cechovní památky j sou uloženy v truhlicích: krej čí, truh
láři, mlynáři, pekaři a sládci, kováři a koláři, koželuzi, po nichž 
zbyla také cínová hU!batka, ale všechny tyto písemnosti nesahají 
zpět před dobu Josefa II. 

Na regálech v suterénu zůstala pak nespořádaná, špinavá 
a vlhká registratura z období po r. 1850, která nebyla vůbec 
zajištěna. S ní jsou také pomocné knihy a několik svazků pro
tokolů 'O zasedání městské rady, ale ani spisy, ani tyto knihy ne
jsou zachovány v úplnosti. N abidl j sem MNV pomoc při pořádání 
archivu - musí být především uložen v suché místnosti -
některým žákem Státní archivní školy, ale zdá se, že bez úspěchu. 
Mitteilungen des Archivrates 1., s. 279. 

DOBRIš. 

Dobříš nemá městského archivu; archiválie jsou uloženy 
částečně na městském úřadě, částečně v městském museu. Privi
legia se ztratila za třicetileté války; v r. 1675 26. VIII. obnovil 
Leopold 1. trhové právo a staré bývalé výroční trhy, ale také tato 
výsada jest nezvěstná, známa jest jen z radního kopiáře z let 
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1659-1718. Další čtyři zachované městské knihy a manuály jsou 
z let 1710-1770, kniha svědeckých výpovědí z let 1663-1725, 
kniha měšťanských práv z let 1753-1849 a kniha protokolů 
z let 1795-1832. 

Spisy jsou nyní, s vy jímkou šacovních listin, zachovány 
teprve z 60. let XIX. stol., ale ještě mezerovitě. Před prvou svě
tovou válkou byly uspořádány věcně v 18 odděleních, ale tento 
pořádek byl při častém přenášení spisů porušen, takže spisy jsou 
nejen věcně, ale i časově pomíchány. Protokoly radních sezení 
jdou od r. 1873, podací protokoly se zachovaly s malými meze
rami od r. 1879. Dále jsou zde seznamy vystavených domovských 
listů, trestní rejstříky, matriky obyvatel města a knihy cizinců 
z druhé poloviny XIX. stol. Nejnovější registratura je v úřední 
kanceláři uschována a seřazena v 15 odděleních. 

Cechovní archiválie jsou v městském museu. Na prvém 
místě nutno uvésti 4 cechovní výsady, zachované v původním 
znění: 15. V. 1672 František a Jindřich z Mansfeldu pro řeznický 
cech, 29. II. 1724 krejčovské a obuvnické cechovní články, 
13. VIII. 1729 Eleonora z Mansfeldu pro rajcech a z 13. IV. 
1730 novoknínský vidimus článků zedníků, kameníků, tesařů 
a pokrývačů. Co se týče cechovních knih, jsou v museu tři mis
trovské knihy řeznického cechu z let 1672-1727, 1728-1754 a 
1744-1848 a dvě mistrovské knihy krejčovského cechu z let 1729 
a 1858. Ve velkém množství leží v museu cechovní účty řezníků 
od r. 1732, mlynářů a pekařů od r. 1751, kolářů a kovářů od 
r. 1757 a krejčí od r.1777. 

L. K op á č e k: Dobříšská privilegia. !Pra:ha 1'915 str. 48. - ČDV lil, 244, 

DOMAZLICE. 

Městský archiv jest organisován samostatně se zvláštními 
inventáři a s museem spojuje jej někdy osoba správce a společné 
umístění v Chodském hradě, v němž archiv má v přízemí místnost, 
kdežto museum zabírá celé poschodí. Archiv vybudoval prof. 
Miškovský podle principu provenienčního. 

Listiny, opatřené lístkovým repertářem, rozděleny jsou v tato 
oddělení: I. A. privilegia 59 kusů (nejstarší z r. 1363). I. B. 
ostatní listiny svědčící pro obec 1393 kusy (z let 1325-1905). 
I. C. soukromé měšťanské 143 kusy, II. Cechy a živnostenská spo
lečenstva 240 kusů, celkem tedy přes 1800 kusů. 

Soupis v originále ?Jacho1Janých městských privile.gií: 1341 
(bez bližšího data a peč. odtržena) král Jan dává právo k živ
nostem s podmínkou, že sladovníci a kováři budou sídlit za měs-
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tem, aby se čelilo nebe7Jpečí požárů, 23. IX. 1363 Karel IV; 
týdenní trh 14 dní po Trojici, 20<. X. 1372 Václav IV. na svobodne 
kšaftování 1. X. 1382 týž osvobození od berně na dobu tří let, 
10. II. 1395 týž právo volně sekati dříví v lese mezi úje~dem 
a Tlumačovem (jen kopie ze 16. stoL), 15. XI. 1454 LadIslav 
potvrzuje starší privilegia na Domažlickou rychtu, 22. III. 1472 
Vladislav II. o nezastavitelnosti Domažlic, 15. V. 1472 konÍlr
mace privilegia Ladislavova, 4. VIlI. 1481 týž na zna;k a pečeť, 
znak vykreslen; 12. III. 1492 týž se zavazuje nežádati již ročního 
po sudného , 3. VIII. 1499 týž odpouští d::ň na 1ú le~, . ~6. I~. 
1547 Ferdinand I. bere Domažlické na mIlost a vracI JIm PrI
vilegia; 24. IX. 1547 týž vrací některá privilegia a dává městu 
nový řád, 30. IX. 1547 týž vrací špitální a zádušní statky, 
24. IV. 1567 konfinnace Maxmiliánova, 1. VIII. 1571 týž dává 
právo vésti vodu do vodovodu z Cerchova, 26. II. 1579 konfirmace 
Rudolfova, 14. V. 1584 týž zastavuje městu chodské vesnice, 
4. II. 1585 týž vyhlašuje se souhlasem zem. sněmu město Do
mažlice za "ouředníky nad Chody", 9. VII. 1609 týž překládá 
týdenní trh ze soboty na čtvrtek, 10<. IX. 1612 konfirmace 
Matyášova, 2. XII. 1628 konfinnace Ferdinandova s podmínkou, 
že nebudou trpět mezi sebou nekatolíků, 14. IX. 1638 konfir
mace Ferdinanda III., 30. V. 1642 týž překládá jeden výroční 
trh. na pondělí před Božím Tělem, 23. XI. 1716 Karel VI. na 
týdenní obilní trh, 10. III. 1747 konfinnace Marie Terezie, 31. I. 

,1765 táž týdenní trh na len a plátno, 20. I. 1786 konfinnace 
Josefa II., 22. VI. 1793 konfirmace Františka II. a 24. II. 1845 
Ferdinand V. přidává městu čtvrtý výroční trh po Andělích 
Strážných. 

Nejstarší orig. listinou domažl. archivu vůbec jest zákup 
osmi lánů ve vsi Milavčích od Chotěbora, syna Prkoše z Her
štejna a jeho manž. Ofky z 12. XI. 1325. V archivu jest uložen 
také nedatovaný list Jana Zižky z Trocnova Domažlickým, aby 
vydali šaty a peřiny vdově po Gucštejnovi ze Dvorce, dále list 
Jana Jiskry z Brandýsa z 5. XI. 1461,žádost Rabštejnova pí
saře Matyáše z 23. XII. 1467, aby město chránilo jeho statek 
proti odpůrcům krále Jiřího, 10. III. 1470 král Jiří odevzdává 
hrad a klášter v Domažlicích ve správu Lvovi z Rožmitálu, praž
ský novoměstský vidimát Rudolfova majestátu, pořízený hned 
po jeho vydání na žádost Adama Voprchy z Uračova; 22. III. 
1667 komitivní list řádného původu Janu Vilému Bukovskému, 
přiroz. synu zemana Tobiáše Šlovského, 3. XI. 1699 hrab. Metter.,. 
nichová vysvědčuj e řádný původ lamingenského správce Kryš
tofa Koše, tehdy na Bělé u sv. Kříže. - O rok starší (30.. VI. 
1698) je orig. smlouvy, kterou si v Domažlicích asi uložili Cho
dové ze Lhoty a Pocínovic, když se u nového pána Jiřího Hein-
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richa Stadiona vykoupili za 150 strychů ječmene z konání roboty 
k ~ovéI?-u dvoru na panství Koutu. Smlouvu spolupotvl'dHi kraj
sky hejtman Frydrych Jaroslav Hora z Ocelovic a Jan Václav 
Příchovský z Příchovic, 5. VIII. 170{}i dal pražský punčochářský 
cech sv~ články, kt:ré měl od Leopolda I., cechu Domažlických. 

Kmhy: A. radlll protokoly 57 svazků (od r. 1581). B. Hospo
dářské protokoly 14 svazků. C. Trhové knihy městské 16 svazků. 
D. Podací protokoly k registratuře 127 svazků. E. Kšaftovní a si
rotčí knihy 7 svazků. F. Kostely, záduší, fara, nadace 49 svazků. 
G. Důchod města 235 svazků. H. Daně (od konce XVIII. stol.) 
124 svazky. Ch. Hospod. obce (dvůr, lesy atd.) 147 svazků, 
J. Uřední cirkuláře (patenty) 51 svazků. K. Obyvatelstvo (sčítání, 
volby) 16 svazků, L. Chudinství, špitál 118 svazků. M. Zaměst
nanci a různí 40 svazků. N. Pivovar 129 svazků. O. Skolství 28 
svazků. P. Stavby 51 svazků. 

Pečetidel uloženo jest v archivu 13 městských (nejstaršÍ 
z r. 1613), cechovních 9. Oddělení starých tisků obsahuje 78 děl. 
Oddělení map a plánů 34 inv. čísel. Stará městská registratura 
není dosud soustředěna (nedostatek místa) a uchována jest v cel
kem dobrém stavu, ve fasciklech opatřených signaturou. Její pře
vzetí bude dalším úkolem archivářovým. 

Archivy cechů a řemesel mají sign. R. a jsou vlastně jen 
troskami cechovních písemností. Pod sign. R I. nachází se 16 ce
~hovních knih. R II. 222 perg. a papírových listin, které uloženy 
JSou ve zvláštnkh krabicích, ale spolu s městskými listinami v tre
soru. R III. archiválie společenstev z XIX. stol. Mnoho cechov
ních archivalií nachází se v městském museu. 

Příruční knihovna archivní čítá 550 svazků. Archiv, ač 
vzorně spořádaný, trpí ve svém rozvoji nedostatkem místa. 

Městská registratura již od osmdesátých let XIX. století není 
spojena s archivem a chována jest na radnici, má několik chrono
logických vrstev. Poslední vrstva před r. 1942 měla osm hlavních 
oddělení: I. obyvatelstvo a právo městské, II. organismus obce, 

,III. obecní hospodářství, IV. samostatná působnost v policejních 
záležitostech, V. stavební a požární záležitosti, VI. přenesená pů
sobnost politická, VII. přenesená působnost v civilně-práv
ních věcech, VIII. kulturní a sociální působnost. R. 1942 zavedl 
pan Leopold Blažek z Pardubic decimální systém. 

Nedostatek topiva v letech 1940-46 způsobil že se v ar
chivu netopilo a tak celé přízemí Chodského hradu zachvátila 
plíseň. 

Fr. R o u b ~~: Dějiny Chodů u Domažlic. 1980. Úvod - Pramenný rozbor. 
V. MIS k o v s k ý: "Pod Cerchovem" roč. 18:25. I., 8. 15. TI., 4. 11. 
IV., 2. V., 6. VI., (1936). - Městský archivář p. Jiří Hána městský 
úředník. ' 
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DOUPOV. 

Starobylé městečko Doupov má archiv na radnici chová 
v • ' v nem SIce pouze dvě královská privilegia a to Marie Terezie 

z 30. VI. 1744 a Josefa II. ze 14. VI. 1785, ale za to množství 
cenných rukopisů. Na předním místě dlužno jmenovati dvě trhové 
městské knihy, první z r. 1572, druhou z r. 1630, sahající do 
šedesátých let XVIII. století, s popisem městských hranic, čtyry 
svazky starých městských počtů z let 1603, 1620, 1672-1704, 
1720-1832, sirotčí počty ze XVII. století, knihy paténtů od doby 
Leo~olda I., kodicil hr. Ferdinanda Verduga z 29. X. 1672, 
"Km,hu památnou", obsahující mj. opisy starých privilegií šli
kovských ze XVI. stol., ocenění městečka z r. 1705 stížnosti 
městské proti vrchnosti von Liitzau a j. Podobný obsah má také 
kniha nazvaná "Verschiedene Urkunden und Eingaben" z r. 1723 
s přísežnými formulemi všech obecních funkcionářů, zápisy o po~ 
v~tání Do~povských proti vrchnosti z r. 1706, předvolání cechů 
pred hrabete 29. IX. 1706, tržní smlouvy, rQbotní povinnDsti 
m.ěšťa:r:ů z r.v.1708"vyro~ání s vrchností z let 1723 a 1738 aj., 
dale mIstodrzltelsky reskrIpt z r. 1735 o solném skladu, dekretnÍ 
knihu po r. 1572, výměr kontribujících pozemků z r. 1751 texty 
různých zbožných nadání, rukopis cechovních artykulů tkalcov
ských tovaryšů z r. 1659 a městské pečeti od r. 1585. - Městská 
spisovna není sice archivně spořádána a sepsána, ale zdá se za
chována v původním stavu. 

CESKÝ DUB. 

Město Ceský Dub se zvalo v starých časích Světlá teprve 
v XV. století změnilo pojmenování na Ceský Dub. Mi pěkný 
archiv, jehož předmagistrátní část byla nalezena r. 1937 v po
řádku. Inventář k ní uveřejnil v rakouské Mitteilungen des 
k. k. Archivrates" I., s. 124/6, Karel Fischer:' Archiv obsahuje 
12 městských a 6 cechovních privilegií. Nejstarší jest privilegium 
Arnošta Krajíře z Krajku z r. 1568 pro kováře a podkováře. 
Nejstarší městská v originálech zachovaná privilegia jsou konfir
mační, a to Jana z Opperštorfu z 30. X. 1569, bratří Fridricha 
a Jiřího z Opperštorfu z 27. VIII. 1590 a Zikmunda Smiřického 
z 26. IV. 1606, v němž se potvrzují také dvě privilegia nezacho
vaná v originálech, a to Jana z Vartenberka z 13. VII. 1512 
a Františka z Opperštorfu z 21. XII. 1570. Dále zachovala se tato 
privilegia: Albrechta z Valdštejna z 8. II. 1628 na osvobození od 
robo~, konfirmační privilegia Jana Ludvíka Isolani z 12. I. 1639, 
MarIe Magdaleny, představené Augustiniánek u sv. Jakuba ve 
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Vídni z 22. III. 1658, Marie Kunhuty Hildtprandtové z 22. VI. 
1690, trhové privilegium císaře Leopolda I. z 20. VI. 1701, K~rla 
VI. z 3. IV. 1732, rozšíření privilegií Jakubkou z Pollhelmu 
z 27. XI. 1754, privilegium královny Marie Terezie z 30. XII. 
1761 na trhy na len, přízi a plátno a Ferdinanda V. z 2. VIII. 
1847 na pět výročních trhů v roce. - Z doby předbělohorské se 
zachovaly čtyři svazky městských trhových knih, navazujících 
na sebe a to z let 1525, 1554, 1584 a 1606, dále testamentní kniha 
z r. 1554. Druhá testamentnf kniha je teprve z doby josefinské. 
Cechovní kniha kovářů, bečvářů atd. sahá také nazpět až 
k r. 1591. Ze XVII. stol. zachovala se "Pamětní kniha". Radní 
protokoly jsou zachovány z let 1736-1783, patentní od r. 172~, 
městské počty od r. 1736, "měšťanské kassy" od r. 1799, kon~rI
buční manuály od r. 1746-1799 a 1803-1812, ústavu chudych 
1803-1837. Exhibitní protokoly z období magistrátního jsou 
kompletní jen do r. 1801, pak mezerovité. - Spisy sahají do 
druhé poloviny XVII. stol., především spisy berní, extrakty z kos
telních a obecních počtů; inventáře, pozůstalosti a spisy sirotčí 
se zachovaly v malém množství už od r. 1623. 
KarI R. F i se her: "Inventar des Stadtarchivs BOhm-Aicha" v Mitteilungen 

der k. k. Archivrates I. 124-6. V. II a vel: ,'privilegia města Dubu" 
v "Od Ještěďa k Troskám" roč. 5. a 15. 

DUBÁ. 

Na městském úřadě bylo tvrzeno, že všechny městské archi
válie byly zničeny požárem, jímž byla Dubá postižena v prvé 
polovině minulého století. Pohromě ušlo jen několik listin, jež jsou 
uloženy v místnosti městského musea v budově městské spoři
telny. Jde vesměs o písemnosti cechovní, nejstarší z r. 1650. Vedle 
listin zachován jest také protokol cechu pekařského od r. 1735 
a knihy cechovních počtů od konce XVIII. století. 

DUCHCOV. 

Nejcennějšími archiváliemi města Duchcova byly dvě staré 
městské trhové knihy látinské, první založená prý r. 1334, která 
se před půl stoletím ztratila u poslance Dr. Halwicha, a druhá 
z r. 1390 která byla na místě ještě r. 1946. Městská privilegia 
v origináÍech jsou až z doby pobělohorské. Konfirmační privile
gium Ferdinanda lIT. z 14. VIT. 1644 obsahuje však v doslovných 
textech privílegium saského vévody Frydrycha z 26. VII. 143.8 
na svobodné odkazování, krále Jiřího z 12. IX. 1460, krále Vladl-
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slava z 2. V. 1482 a na vinný šenk a prodej soli Jiřího ml. z Lob
kovic ze 14. III. 1586. Další privilegia jsou Františka Josefa 
z Lobkovic z 18. XI. 1635, trans,sumpt z 10. VI. 1641, Maxmiliána 
z Valdštejna a Polyxeny roz. z Talmberka z 11. VII. 1644, které 
o tři dny později vydáno bylo jako vidimát v knižní formě. 
Dále následuje privilegium Jana Bedřicha z Valdštejna na právo 
várečné z 1. X. 1680 a konfirmace Karla VI. z 17. X. 1725, 
Marie 'I'eresie ze 6. IV. 1747 a Josefa II. z 29. X. 1783. 

Kromě městských privilegií jest zachováno také několik ce
chovních, nejstarší ševcovské z r. 1612, dále v originále udělený 
statut mosteckými sladovníky sladovníkům duchcovským ze 
16. III. 1716. 

Privilegia jsou uložena v krabicích v kovové skříni, cechovní 
věci ve zvláštní truhlici. Akta z let 1621-1797 jsou chromo
logicky seřaděna a zpřístupněna důkladným lístkovým repertá
Ťem. Mladší část aktů nebyla r. 1946 ještě srovnána. Od konce 
XVIII. stol. jsou zachovány, ovšem s mezerami, také pomocné 
městské knihy: protokoly magistrátu od r. 1747, senátu z let 
1759/60 a 1773/86. Podací protokoly počínají r. 1796, ale z3icho
valy se mezerovitě. Pozoruhodné jsou: "Liber renovationum" 
1742-1792 a "Verzeichnis von Blirgeraufnahmen" 1761-1830; 
Dále jsou zachovány vázané knihy patentů duchcovského panstvl 
1793-1816 a krajských cirkulářů litoměřických z let 1818-1849. 

Cechovní písemnosti byly uloženy zvlášť, ale ještě bez inven
tářů. Vedle všeobecného oddělení, totiž předpisů a nařízení z let 
1729-1793, chovány jsou zlomky archivů různých cechů; sladov
nické knihy od r. 1665, krejčovské ze stol. XVIII. a XIX.; mly
nářské z let 1736-1858, punčochářské od r. 1760, ševcovské od 
r. 1787 a řeznické od r. 1791. Cech řeznický má zachovánu také 
knihu zemřelých z let 1791-1860. 
Mitteilungen des k. k. Archivrates II., s. 334. - Český archivář neusta

noven. 

DOLN! DVOŘISTE. 

Nejstarší městské privilegium z r. 1498 zapsané v inventáři 
chybí. Nejblíže následující, Petra z Rožmberka z 23. VIII. 1500 
na právo užívati pečeti s dvěma věžemi a s rožm. růží uprostřed, je 
zachováno jen v kopii ze 17. stol. První v originále je Viléma 
z Rožmberka z 9. IV. 1555 pro různá poddaná městečka, zejména 
i Dol. Dvořiště, na právo vařiti piva, pak ná,sleduj~ ~vojí privile
gium totiž ze 17. května a z 24. IX. 1569 tehož Vllema na osvo
boze~í obyvatel Dol. Dvořiště od odúmrtě (každé je opatřeno jinou 
pečetí) ; 28. V. 1577 týž dává městysi Dolním Myšlanům právo 
várečné. Také další privilegium Petra Voka z Rožmberka z 1. II. 
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1596 na odúmrť, vaření piva a trhy, jest vystaveno na jméno 
Dolní Myšlany. Všechna "myšlanská" privilegia jsou česká, 
kdežto "unterhaidská" jsou německá. 6. II. 1623 hraběnka Marie 
Magd. Buquoiová potvrdila všechny starší svobody dvořišťské 
(též opis asi o 60 let mladší) a 9. XII. 1681 Ferdinand Buquoi 
rozmnožil městské svobody. - Zmizení všech, nebo nejstarších 
privilegií, jest v pohraničí velmi častým zjevem. Jde zřejmě 
o zcizení nebo ukrytí posledním něm. archivářem nebo starostou. 

Kromě privilegií zachovala se ještě řada jiných písemností 
od doby třicetileté války, různé přiznávací cedule pivovarské, 
řád mě,stečka z r. 1672, celní sazebnÍlk buquoiský ze 7. VII. 1674, 
dlužní úpis Karla Buquoie z r. 1711 na 420 zl., jež mu Dvořišťští 
půjčili a j. Zachovalo se také několik městských knih: rychtář
ský protokol 1778-1823, městská kniha ze XVI. stol., nejstarší 
zápis z r. 1507 (městský řád) se kšafty, kupními zápisy a pa
mátnými poznamenáními, druhá založená r. 1595, třetí z r. 1614, 
trhová kniha založená 1626 a její pokračování z r. 1726. Zacho
vala se dokonce gruntovní kniha i s poč. stol. XIX.; současná s ní 
jest kniha testamentů, kterou nebylo však právě možno nalézti, 
ač v inventáři jest zapsána. Vedle jiných písemností jest uloženo 
také několik zachovacích listů a svatebních povolení, vesměs 
německý,ch, ze 16. a 17. století. Také místní špitál má mezi ucho
vanými archivaliemi dvě knihy, avšak teprve z XVIII. a XIX. 
století. - Z cechovních písemností kromě zachovacích listů pouze 
pečetidlo cechu kovářského a kolářského. 

DVORISTE HORNI. 

Privilegia a staré knihy byly pOillechány na staré radnici 
a TIiOvá česká správa městeěka neměla o nich vůbec tušenÍ. Na 
jejich existenci byl jsem upoQiorněn p. Ing. Fričem z Ces. Budě
jovic, který je před 12 roky pOilJsal a proto nedal jsem se od
radit počátečním nezdarem a tak pomocí pens. německého řídí
cího učitele Giinter:a, který dosud nebyl odsunut, podařilo se 
mi je illalézti. Spisová část archivu naproti tomu nalézá se v ko
moře na no'Vém městském úřadě. Je sro'Vllána v ročnících od 
r. 1825 až do r. 1934, každý ročník ve v:last.ní hudlině. Posled
ních 10 roČillÍků regiSltratury je všaili: v nepořádku po zemi. 

Privilegia: 17. XII. 1504 Petr z Rožmberka osvobozuje od 
odúmrti a dává městečku svobddy, m. j. také erb (věž s rožm. 
rMí), 31. V. 1553 Vilém z Rožmberka konfirmuje předchozí 
privilegium, 28. V. 1577 týž na prosbu městečka Horních Myš
lan uděluje mu právo várečné, 26. J. 1596 konfirmace Petra 
Voka z R., 16. X. 1612 Jan Jiří ze Svamberka potvrzuje právo 
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várečné, 6. II. 1623 Marie Magdalena Buquoiorvá kOillfir:nuje 
starší svobody avšak jen pro katolíky, 9. XII. 1681 FerdInand 
Buquoi potvr;uje trhové právo ('zel. s'ametová kniha s přiv: 
peč.), 15. XII. 1700 purkmistr Schmiedinger zakládá na~acl 
320 zl. na mše ke kostelu (s peč. mestečka), 31. VII. 1731 meSlt
ská rada zřizuje nadaci z pozůstalého jmění manželů Schmie
dingerový"h ve smyslu POS!1. vůle purkmisrtrovy z r. 1712., Z ,té
ho~ roku z 2. ledna pocházejí také privilegia Karla KaJetana 
Buquoie pro cech plátenický a pro cech pekařů. 

Městské knihy: nejstarší ",radní protokol" zal. 11. XI. 1534 
a s'ahající až do r. 1605, knihy městských počtů 1706-1721 
a 1776 manuál z konce 17. stol., přiznávací tabella z r. 1713, 
kopiář'privilegií, sepsaný r. 1725, daňová subrepartice z r. ~748. 
Dále se zachovaly dva městské tY[)áře, jeden ze XVI. a Jeden 
ze XVII. sto,lertf· první je lrut.imský, druhý německý. V truhlicích 
s privilegii a knřhami nalézá se také množství spisů, hlavně 
obecních, kontribučních a sirotčích počtů od pol. XVIII. sto
letí až asi do let 1820. 

Spolu s městskými knihami se zrachov:alo několik knih ~e
chorvníoh: To:varyšská kniha cechu mlynářského z r. 17311, m:s
tro'Vská kniha cechu zedillíků, hamerniků atd. z r. 1774 a mlS
ttro'Vská kniha pekařů a mlynářů z r. 1814. 

, Všechny archiválie a starší srpisoVilla městečka Hor. Dvo
řiště byly uloženy v depositu okr. nár. výboru v Kaplici. 

DVůR KRALOVE. 

Archiv jest uložen v přízemí budovy městského musea na 
náměstí a má s museem společnou správu. Privilegia jsou 
sice většinou v musejních vitrinách, avšak dobře chráněna 
před ostrým světlem a nedostupná přímým slunečním paprs
kům. Jsou to tato královská privilegia: 23. XII. 1463, 15. II. 
1477 o svobodném obnovování rady městské, 18. IV. 1480, 22. III. 
1509 na červený vosk, a mladší konfirmační privilegia M~ri~ 
Terezie z 22. IV. 1749 a Josefa II. ze 14. IV. 1783. S dvorskyml 
privilegiemi je chováno také privilegium městečka Zíželic z r.1502 
a Ferdinanda 1. z r. 1553, jímž bere na milost město Jaroměř. 
Kromě privilegií jsou ve vitrinách ještě jiné městské listiny, 
zejména různé kupní smlouvy a pod., celkem asi 50 kusů. 

Písemnosti městské (kromě listin) z let 1463-1800, celkem 
přes 8000 kusů, jsou roztříděny bývalým 3::c~ivářeI? .A. Schulzet;l 
podle subjektirvních věcných hesel, ale maJI hstkovy mdex osobm, 
věcný a chronologický. Mladší registratura magistrátní i samo
správná se zachovala skoro úplně a to na půdě radnice. Za doby 
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okupace bylo v ní skartováno v odděleni účetním, volební lístky 
a jiné hromadně vylučitelné věci, ale z vlastní registratury úřadu 
byly vyskartovány jen ročníky 1907-1912. Skartaci prováděl 
pan oficiál Vít. Vzhledem k tomu, že jde o veliké masy písem
ností, (140 ročníků), jest to práce velmi odpovědná a zapojení 
této aktové části do archivu vyžádá si ještě mnoho práce a před
pokládá zejména dobré znalosti vývoje městské správy v XIX. 
a XX. stol. Nelze Ovšem při tom napodobiti systém Schulzův, 
nýbrž nutno dbáti principu provenienčního. 

Staré městské knihy, pokud se zachovaly z doby předbělo
horské, uloženy jsou v musejních vitrinách, dobře chráněných 
proti přímému světlu. Jsou to především: Kniha pamětní od 
r. 1456, formát 112 fol., 250 listů se zápisy do r. 1517. KšaftovnÍ 
kniha z let 1506-1520. Kniha trhová radní od r. 1554; obsahuje 
i obnovování rady městslcé a cechmistrů až do r. 1588 (390 foL). 
Kniha trhovní radní zal. 1566 (do r. 1582). "Kniha smluv a po
rovnání přátelských" z r. 1576. Kniha regální města Dvoru Krá
lové z r. 1578 (obsahuje též obnovování rady, kvitance úředníků 
mlýnských, solních, správců "rathausu" a Kniha smluv a zápisů 
1590-1690. 

Zvláštní oddělení tvoří Cechy: zbytky cechovních archivů 
jsou uloženy v musejních vitrinkách, spolu s cechovními pečetidly, 
případně štíty, nebo ferulemi. Pekaři mají nejstarší registra 
z r. 1634, artikule z r. 1630, podobně truhláři, řezníci registra 
od r. 1657, dále zastoupeni jsou ševci, krejčí, soukeníci, klobouč
níci, tkalci, barvíři pláten, kožešníci, hrnčíři, zámečníci a pilnikáři. 

Antonín Schulz vydal na základě městských listin dvě publi
kace: "J. Mtí královen českých urození páni podkomoří a hof
rychtéři" (1910) a "Archivní prameny ku poznání života i strázně 
na širém Královédvorsku od smrti Husovy až do doby Koniášovy" 
(1913). "Historický průvodce Dvorem Králové" z r. 1921 přináší 
také obrázek z královédvorského archivu. 
Ant. S c hul z: Archivní prameny k poznání života na Královéhradecku od 

smrti Husovy ... 1913. Týž: Archiv města Dvora Králové, Dvůr Kr. 
1913 s. 112. - Městský archivář p. A. Doležal, profesor. 

KRÁL ÚV DVůR. 

Králodvorská městská registratura počíná sice již v padesá
tých letech XIX. století, ale v úplnosti je zachována teprve od 
dvacátých let dvacátého století. V době před 1. světovou válkou 
býval ředitel tamních železáren pravidelně také sta.rostou, pročež 
je možno, že spisy městského původu bylo by lze nalézti ta.ké 
v archivu tohoto podniku. 
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ERVĚNICE. 

Ervěnice mají svá privilegia uložena v ~ěstském a!C~l~VU 
v Chomutově. Nejcennější archiválie, která Jest v ErvelllcIch 
zachována, je1st zlomek staré radní knihy sOiUdni'v,za~. r. 1571 
(fol. 9~181); psána je německy. 9 .deset .let star.st Jest perg. 
ubrmanská smlouva o rozepři Ervelllc a FlscherteIlu (dnes Ry~ 
bářská ulice) z 28. VIII. 1562. Z r. 1607 sli? věrn?sti, kter~ 
složil rychtář a rada městská Bohuslavu z Mlchalovlc. Z druhe 
poloviny XVII. stol. pochází několik rozsudků apelačnfho soudu 
a z r. 1718 "renovatio magistratus Seestadlensis". Z doby repu
bliky mají Ervěnice dvě pamětní knihy, německou vedenou od 
r. 1922 a českou sepsanou Cajthamlem-Liberté r. 1931 s mapou 
ino-. Oldo Hanuše O< topografickém rO'zvoji města. 

b Spisovna, dosud nesrovnaná, jest uložena v suché přízemní 
místnosti a obsahuje výlučně spisy z XIX. století, většinou až 
od let osmdesátých a ze stol. XX. 

V městkém archivu v Chomutově jest deponováno těchto 
šest cechovních privilegií: společný cechovní řád všech ř~mesel 
od Františka Viléma 'z Lohkovic z r. 1662, artykuly Ferdmanda , 
Viléma z Lobkovic pro cech zámečníků, truhlářů, kovářů a ko
lářú z r. 1689 dále Oldřicha Felixe arlykuly pro krejčí z r. 1709 
a z téhož rok~ pro tkalce a dvoje konfirmace téhož knížete z r. 
1715 a to artykulů zámečnických a článků řeznických. 

FALKNOV. 

Městský archiv, po zničení ~eške;é reg~stra~u~y .až dov r. 
1938, skládá se pouze z listin a mestskych k~ih. ~Isbnv Jest vsak 
zachováno veliké množství, jen ipergamenovych Jest pres 5.0' .Po 
dobu okupace, patrně z obavy p~ed znič.e:r:.ím radni~e, ~yly.lishny 
i knihy rozneseny posoukromych. rodmac}l, ktere

o 
vsak Je zase 

vrátily. S výjimkou několika oSlgnova.ny~h ~tu z~J7. stol; 
nalezl jsem vše, co je zapsáno v archr~mm I~ventarl, .. k~ery 
sestavil asi před osmdesáti r01ky purkmlstr Vaclav Kra~l~ng. 
Správcem musea a obecním kronikářem nyní p? :r:e,,"oluc~ ~ e.st 
učitelka sl. Věra Poj arová, která zatím opatruJe 1 archlValIe. 
Archiválie jsoru osignov~:r:.Y, ale bez ;obalův~ ~eUlspořádán~~.Cho
vány jsou v representacmch barokmch SkYllllCh v kancelan st~
rostově, který samojediný má k nim klíče. V museu se z archI-
válií nalézají jen některé věci cechovní. v. v 

V originále se zachovala tato, vesmes latmsky n8i~o ne~ 
mecky psaná privilegia: 28. VII. 139'7 Václav IV. dva~rat v~
hořelému Falknovu dává právo konati výroční trhy, mítI "kerc-



men" a užívati městského práva slavkovského; dále mu po
tvrzuje držení pohoří HeinrichsgrihlU a Lamptu, aby jich Falk
novští užívati mohli a dává jim ochranu proti šlecht. sousedum 
i purkrabímu na Lokti a jeho úřednikům (zachována též v ~heb
ském vidimátě z r. 1468), 16. VII. 1420 Zikmundova konfirmace 
VáclaV10va privilegia, 5. VI. 1459 král Jiří dává Matesovi Zll 
Weiskirchen (Šlikovi) lénem dvůr na Hamě, 26. XII. 1459 král 
Jiří konfirmuje starší privilegia a handfesty města Falknova 
(jen vidimus m. Chebu z 28. XII. 1465),27. III. 1460 Mates Šlik 
osvobozuj e Falknovské od všech povinností, plynoucích z držení 
dvora Hardy, 9. VI. 1460 král Jiří obléňuje tímto dvorem Falk
nov, 8. IX. 1476 konfirmace Vladislava II. (kromě orig. též ve 
vidimusu), 2. V. 1488 Mikuláš Šlik osvoboziUje Falknov od robot 
za roční činži 30 čes. kop (chebský vidimus z r. 1515), 4. X. 1522 
král Ludvík potvrzuje starší 'Privilegia a handfesty, zejména též 
listy Ol d'\lloruzum Harde, 24. II. 1530 kůnfirmace Ferdinanda I. 
(též cheb. vidimus z června 1543), 3. XII. 1555 Wolf Šlik 
obléňuje město dvěma dvory zum Harde a ust,anovuje, že za 
každé další oblénění důstane po šestmberní štice, 3. XII. 1555 
týž dává lénem hospodu a 6 osedlých v Lobzích (jen vidimus 
z r. 1558), 26. IV. 1570 konfirmace Maxmiliánova, 23. I. 15179 
konfirmace Rudolfa II., 10. X. 1587 Kryštof Šlik se vzdává 
svých práv na městském pivovaru a spokojuje se uvařením tolika 
piva, kolik potřěbuje pro 'své hospodářství, 29. VII. 1598 Wolf 
z Písnice dává městu právo plaviti dřevo v jistých dnech po 
řece Svatavě (ZwQdau), 13. VIII. 1612 kQnfirmace Matyáše II., 
n.IV. 1616 Jan Albín Slik konfirmuje starší privilegia, oibléňuje 
znovu město jeho statky a ustanovuje mu za povinnost výkrm 
12 ve'Přů z obec. mlýna nebo dodáni patřičné mouky vrchnQsti, 
3. VII. 1623 reces ds. komisařů o odevzdání Falknova nové 
vrchnosti, 10. XII. 1624 Jmnfirmace Ferdinanda II., 7. VI. 1630 
hejtman Gottfried Hertl obléňuje město rybníkem Erlteichem; 
4. I. 1658 Jan Hartvík Nostitz upravuje nově PQvinnůsti města, 
23. VI. 1662 týž vyměňuje s Falknovem dva dvory zum Harde 
za dvůr zum Lawen, 30. X. 1662 Leopold I. uděluje Nostitzovi 
silniční clo na jeho panství, ukládá mu pečovati Ol cesty a Falk
novským zaručuje tak zv. taixlmaut, 23. X. 1666 Jan Hartvík 
Nůstitz obnovuje na věčné časy zástavu dílčích lén, jako Oharky 
a Svatavy s určením hranic této držby, 16. X. 1670 týž vrací 
městu pivovar za roční činži 12 zl., 9'. V. 1737 Karel VI. povoluje 
berní separaci Falknova (pap. z místo drž. kane.), 9. V. 1737 
konfirmace Karla VI., dále ,konfirmace Marie Terezie z 9. II. 
1768, Josefa II. z 20. XII. 1783, Františka 22. XII. 18000 a trhové 
privilegium FrantiškovQ z 30. VII. 1834. 

Kromě těchtQ městských privilegií zachoval se nemenší 
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počet městských kupních smluv na pergameně, z nichž nejsta::ší, 
týkající se dvorů na Hardě, sahají až do r. 1425 a 1426, a nejen 
městské kupní smlouvy nás došly, ale také kontrakty soukro
mých stran, z nichž první je smlouva, kterQu Mikuláš Herberg, 
falk. měšťan, koupil od Heinricha Kogera r. 1408 louku u dře
věnéhQ mlýna půd vrchem Kopáčem. Na pergameně jsou psány 
také starší testamenty z městské rady, nyní v archivu uložené; 
první jest Erharda Bolze z r. 1468; do konce 16. stol. se jich 
zachQvalo osm; je mezi nimi také šlechtioký test2,l1.1ent Wolfa 
Šlika ze 6. VII. 1553 . 

. Nejstarší cechovní listinou jsou arty-kuly Anny hr. Šlikové 
pro kožišníky z r. 1572, obnůvené 1660 Janem Hartvikem Nos
titzem. Z téhůž roku pocházejí dále artykuly sladůvníků, které 
týž NQstitz 25. III. 1671 roezšířil a obnovil a 25. II. 1706 Antonín 
Jan Nostitz rozšířil jejich platnost též na sladovníky v Heinrichs
grunu a v Kraslicích. Z r. 1660' pochází též krásně vymalovaný 
výuční list Adama ~ošackého, sladovnického tQvaryše z Chýše, 
vydaný tamním cechem. V cechovní knize krejčích (1790>-1820) 
jsou opsány neúplné artykuly, které asi sto let před tím dal 
probošt Fr. Rivolli cechu krejčích v Chlumu sv. Máří. 

Nejstarší městskou knihou jest kniha rychtáfská (Gerichts
bu~h) 1558-1572. O životě v městě a písemných stycích rady 
městské neméně však zpraví serie šesti "Gopien:buchů" z let 
157s.-1584, knihy sirotčí došly nás z let 1621-40, 1655-77, 
1679-1759, 1755-1810, knihy losungů jsou z let 1668-1674, 
1713-25. Knihy městských počtů (Einnahm-Ausgabenregister) 
jsou zachovány v těchto řadách 151913-1617, 1637-45, 1659-
1674, 1674-1715, 1668-82,1683-1731, 1716-48. Z let 1668 
až 1690 a 1690-1703 dochovaly se také t. zv. Spendebucher, 
kostelních počtů jest jeden svazek 1632,,--1681, zatím co další 
se chová v městském archivu v Lokti. Z r. 1740 pochází instrukce 
městského mlynáře, 1715---40 kniha patentů, 1654 opis Berní 
rolly města Falknova. R. 1752 začíná serie radních protokolů 
z let 1752-1779' dále 1791-1806 a konečně zasedací protokoly 
obecní samosprivy od r. 1865 dO' 1928 nalezl jsem opuštěné 
v bedně ve sklepě bývalé radnice, nyní kriminální pQlicie, úplně 
vlhkem prosáklé, ale ještě nikoliv plesnivé; d01staly se ta~ při 
protileteckých opatřeních r. 1943. ProhHdkou tohoto domu Jsem 
také ezakončil hezvýsledné pátrání po zmiezelé městské registra
tuře z doby josefinského magistrátu i ,občanské samosprávy. 

Dlužno se zmíniti ještě o obecních kronikách. R. 1836 byla 
zahájena kronika, jejÍž autor všruk pokusil se PQuze vylíčit stře
dověk města, jednak podle listin, jednak podle tradice. O málO' 
později 1841 začal psát městskou kroniku starší kaplan P. Josef 
Karbl, který opět vylíčil pamětihodnůsti města a v přehledu 
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středověk, ale vlastní kroniku dovedl jen k r. 1843. - Obě tyto 
staré k:voniky se zachovaly. Kroniku podle zák. z r. 19201 založil 
teprve r. 1927 bývalý archivář Gangl a vedl ji až do r. 1938 
kdy jej vystřídal Bauer, který dopsal k r. 1942. Také tato kro~ 
nika se zachovala. V archivu se posléze chová také kromika něm. 
"Spolku katol. Tovaryšů" od r. 1929,. 
Mitteilungen des k. k. Archivrates 11., s. 171. 

FRÝDLANT. 

Městský archiv a museum nalézají se v přízemí na radnici 
spolu se sbírkami a přepisy něm. historika Julia Helbiga které 
byly na radnici dodány příbuznými teprve v r. 1944: Po ptevratě 
1945 bylo vše zapečetěno, ale 3. října 1945 ustanovila místní 
správní komise ochráncem městského archivu svého člena Boři
voje Kotouze. Archivní místnost jest v přízemí, je klenutá a' suchá, 
~yba,:en.á dřevěnými regály. Poslední něm. správce archivu byl 
skolm lllspektor v. v. Josef Mlihlberger který jest autorem 
archivního katalogu. ' 

V archivu se zachovala především tato městská privilegia: 
podezřelá pap. kopie Ferdinanda I. z 9. VII. 1537 na dva výroční 
trhy, Rudolf II. z 10. IV. 1609 rozmnožujíc svobodv městské 
o vaření piv, vinný šenk a pálení kořalky konfinnace "Albrechta 
z Valdštejna z 8. V. 1628, Matyáše Gallas~ z 6. II. 1639, Antonína 
Pankráce a Rudolfa Gallase z 3. VIII. 1663 téhož Antonína na 
právo várečné 12. VIII. 1671, Leopold I. 28. 'XII. 1673 potvrzuje 
svobodu vařiti pivo a 22. IV. 1700 rozmnožuje výroční a dobytčí 
trhy; z 9. X. 1747 zachováno jest privilegium Marie Terezie 
a z 20. XII. 1783 J osef~ II. a konečně z 22. XI. 1793 Františka II 

Účty městské v sedmi svazcích obsahují leta 1557-1700 
a jiná řada dva svazky z let 1671-1703, kontribuční počty jdou 
od roku 1610, radní protokoly od r. 1708, rychtářské protokoly 
od r. 1678 do konce XVIII. století, od r. 1708 je zachována také 
serie knih sirotčích, od r. 1764 zvaná sirotčí počty. Dílčí počty 
~ěstských peněz .počínají r. 1770 a jdou až do r. 1849; týkají se 
pIva. Od r. 1788 Je zachována kniha testamentů. Neistarší svazky 
městských knih jsou "Posseltova kniha měšťanů" od r. 1580 
a manuály, nejstarší zachovaný od r. 1637, další 1687 1693 1710 
až 1713, 1714-1717 a 1796-1801. Vedle knihy pa~ětní ~acho
vala se stará kronika z r. 1677, nazvaná "Chronicon K6nigs" dů
ležitý pramen pro historii města v době pobělohorské. Doplňkový 
svazek obsahuje opisy městských privilegií. Jinou kronikářskou 
prací jest "N emethy's Beitrage zur Geschichte der Stadtkirche 
in Friedland". 
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Kromě zmíněných knih a privilegií jsou zkatalogisovány také 
listy a akta od XVII. stol., až' do prvních let stol. XIX.; čítají 
23 svazky rozličného obsahu, zejména radní zápisy, účty, trhové 
smlouvy, zhostné listy. Mezi nimi nachází se také "Rechnungs
register liber verlaufene Gtiter, Kauzionsgelder und Rathausbau" 
z let 1660 až 1691. 

Prof. Helbig sestavil před půlstoletím několik foliových knih 
opisů materiálií k dějinám města Frýdlantu, do nichž čerpal 
z různých archivů pražských, ale převážně též z archivu pan
ského a městského archivu ve Frýdlantě. Tato Helbigova pozů
stalost ještě s jinými jeho osobními papíry chová se rovněž 
v městském archivu. 

Pro celostátní dějiny má význam hlavně oddělení F, zvané 
"ÁuBere Angelegenheiten", rozdělené v 3 pododdělení: poměr ke 
státu, poměr k zemi a válečnictví. Všechna sahají k počátku 
XVII. stol. (kol r. 1608). 
H. H a II w i c h: "Friedland vor 500 Jahren" v M. V. G. D. in Bohmen Jg. 

43., A. R e s sel: Aus einem Friedlander Gedenkbuche" v Mitteilungen 
des Vereins flir Heimatkunde des Jeschken-l!sergaues r. 12. - Městský 
archivář od r. 1945 p. :Bořivoj Kotouz. 

FRYMBURK. 

Frymburk na horní Vltavě jeSlt starobylým rožmbersk~1n 
městečkem, které jest nyní k!O<lomisováno Cechy. Má cenné archi
válie, které bylo však nutno teprve shledávati. Privilegia po
dařilo se nalézti okr. OISV. insp. prof. Divišovi na př. teprve za 
dvě hodiny v truhle mezi německým zabarveným majetkem. Roz
hodl jsem Iproto, ,aby staré písemmé památky z Frymburlm byly 
aspoň dočasně depoíJ.1<ovány u okr. nár. výboru, kde bude o ně 
pečovati 'Osvětový inspekto:r. Převzata byla tato privilegia: 19. V. 
1492 Vok z Rožmberka udělil Frymburku městské p:rávo a OrSVO

hodil obyvatele od odúmrti, 1. III. 1495 vyšebrodský opat Tomáš 
rozhodl s'por mezi Frymbli'rkem a Výtomí o pastvinu, 4. IX. 1495 
Petr z. Rožmberka potvrdil bratrstvu sv. Bartoloměje koupi 
louky, 19. III. 1555 Vilém z R. k01llfirmuje starší p:rivilegia, 
18. VII. 1573 týž osvobozuje od odúmrti vesnice frymburské 
rychty a čtyři mlý1ny na Vltavě, 28. V. 1577 týž dává frymbur
ským právo vařiti pivo; všechna dosud uvedená privilegia byla 
vydána německy. Další dvě, totiž konfirmace Petra Voka z R. 
Z 1. VIII. 1596 a rozmn:o~eni svobod J amero Jiřím ze Svamberka 
16. X. 1612 vydány byly po česku. Další jsou zase německ~, 
a to 2. XI. '1612 JaIll Jiří ze Svamberka osvobodil od odúmrti 
mistra-hamrníka Hanse Schwarze, 18. I. 1623 ko:nfirmace Marie 
Magdaleny Buquoiové na osvobození 8 vesnic od odúmrti, 25. II. 
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1623. táž potvrzuje starší iPrivilegia frymburská, 9. XII. 1681 
Ferdmand ~uquoi I1~zmnožuje svobody, 29. XI. 1694 Filip Ema
nuel BUqUOI potvrzuJe Frymburku mO/stní clo, 16. X. 1748 Fran
tišek opat v Drkolné (Schlágl) oSN1obozuje od odúmrti poddané 
ve Frymburce, 21. XI. 1793 konfirmace FraJntiška II. - Kromě 
měSlts~ý~ privil~gií se zacho'Val0 také cechovní privilegium, 
a to VIlema z Rozmbecrka z 27. VIII. 1579 p110 lmželuhy. 

, V IJ1ÍstnJ.osti vedle městské kanceláře chovají se zbytky samo~ 
spravne cregustratury z let 1850 a dalších; zřejmě jen vybrané 
a :s~ořáda;né dodatečně 'podle několika věcných hesel. Jiných 
spISU nem .. S tou~ regIstraturou společně cho'Vány byly také 
tyto rulmpI1sy, ktere byly nyní převzaty do okresního deposita: 
Rukopisný výtah ~oldínových ,práv městských pořízený r. 1608 
Kontraktní a sirotčí kniha z let 1525-1675, 'kontraiktní kni~ 
nazv. ~"HaUls und Felder" 1659-1714 berní regiSitr 1616 1625 
Si110il;čí manuá11635, zlomek kopiáře 'ze sedmdesátých let XVI: 
století, mdní manuál 1651-1684 radní prortokol 1782-1827 
kniha :Dundací z r. 1765, dvě k1nihy'pa,tentů a oběžníků 1776-94; 
vrchnostenské instrukce pro městečko z r. 1760 a kniha nazvaná 
"Ortsgeschichte", totiž obecní kronika psaná od poloviny minu
lého století. - Archiválie byly uloženy v KaJplici na revers a obec 
má kdykoliv právo vyžá;ďati si je zpět, ovšem s podmínkou že 
bude o ně pečovati. ' 

HABRY. 

Na haberské radnici mají míti jen dvě privilegia : Papírové 
konfirmační Jana Reinharta barona z Walmerode z 19. V. 1652 
které si vlepili do pamětní knihy a perg. originál Jana Sebestian~ 
z P6ttingu z 28. VIII. 1678. Naši návštěvu ne právě zdvořile 
28. dubna 1944 odmítli. 

HERALEC. 

Zachovala se jen mladší registratura z 2. poloviny minulého 
~toletí a to v ubohém stavu. Při nejmenším polovina spisů je zni
cena, vlhkostí. Zkáza byla způsobena dřívějším umístěním ve 
vl~ken:, prostoru budovy vr,chnostenské správy. Podací protokoly 
eXIstuJI od r. 1879. 

HLINSKO. 

. .Ar~~iváli~ j~o~ uloženy v radnici; jde o sedm městských 
pnvIlegll, ~ mchz sest se zachovalo v originále a jedno v kopii 
ze soucasne doby: 10. VI. 1443 Jan Pardus z Vratkova na pole 
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od rychmburského panství, 22. VII. 1511 Jindřich z Valdštejna na 
vodovod, 6. XI. 1568 trhová výsada Maxmiliána II., 24. VI. 1656 
Bohuslav Ferdinand Berka na výčep vína, 24. VIII. 1710 Fran
tiška Kinská na výčep vína a odúmrť, 2. II. 1762 královna Mar:,i.e 
Terezie na trhy na len a přízi, 18. V. 1786 Josef II: rozm~ozII 
výroční trhy. Ze starých městských knih se za~hovaly Jen regIs~ra 
účetní z r. 1656 potom sirotčí knihy z polovmy 18. stol. SpISY 
se zachovaly tep~ve od r. 1800, uložené v místnosti slouží,cí sou
časně jako skladiště kancelářských věcí. Protokoly obecmho za: 
stupitelstva a obecní rady se zachovaly úplně od r. 1862. JednacI 
protokoly; let 1851-1927 byly nalezeny na půdě a zařazeny 
mezi spisy. Staré spisy byly seřazeny školním ředitelem K. Trnkou. 

Více starých archiválií, na př. soukromé listiny, byly v ma
jetku Dr. K. V. Adámka; nejstarší ze 17. III. 1460, Jan z Chlumu 
prodal Zdeňkovi Kostkovi z Postu pic dědictví svého pastorního 
syna v Prasetíně a ještě tři jiné listiny z XV., tři ze XVI., pět 
ze XVII. a devět z XVIII. stol.; mezi nimi jsou také artykuly 
hlinských cechů. V rodovém museu K. V. Adámka jsou uloženy 
ještě jiné vzácné archiválie, zvláště část patrimoniálního archivu 
ve Skutči. 
K. V. Ad á m e k: Sborník okr. hlineckého 1897, str. 296 a n., Zprávy musea 

okresu hlineckého I.-III. 1908/9. 

HLUBOKA. 

Městečko Hluboká, dříve Podhrad řečené, nemá organisova: 
ného městského archivu. Zarámována visí v městské kancelá~l 
městská privilegia; protože v místě není vů?ec záj;mu ? archI
válie a nikoho, kdo by se o ně staral, nemohl Jsem. dat a~I rozkaz 
privilegia odrámovat, neboť by se mohla pak ztratit,! kdezto tak.~o 
jsou aspoň na očích. Přímé sluneční p~prsky ~a,ne :r;edopa~aJI! 
jde o tato privilegia: 5. I. 1613 Matyas na trzm pravo udelen.e 
Rudolfem II. (budějovický vidimus z r. 1629), 1. II. 1685 FerdI
nand kníže Schvarzenberg rozmnožuje svobody Podhradu, 1. IV. 
1706 Adam Schwarzenberg konfirmuje privilegium svého ~tce, 
27 V. 1793 konfirmace Františka II. a 20. V. 1908 FrantIsek 
Jo~ef povyšuje Hlubokou na m~sto a u,?ěluje jí ~nak vV diplom'! 
znázorněný (perg. kniha o 4 hste~,. ces. s m~J. pec). ~r~m~ 
těchto privilegií nalezl jsem ve skrmI v.k?n;ore meZI r~znymI 
staršími i mladšími písemnostmi snad ongmal, s?~d ~oucasnou 
perg. kopii - ,Spodní část listiny je odříznuta - pnvIlegIa Adama 
II. -z Hradce z 27. IX. 1587, jímž se dostalo Pod~radu poku~ 
z propadlých statků po sběhlých sousedech. Tam nalezal? se ta~e 
privilegium Josefa Schwarzenberga z 18. II. 1758, dale pOpIS 
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obecních hranic z r. 1826, šacuňk obec. majetku z r. 1715, proto""' 
kol kontribucí z let 1767-81, radní manuál z let 1768-1817, 
"Práva městská král. Českého" vyd. r. 1701 u Frant. Ignaciusa 
Synapi a P. Edelberta Nymburského "Zivot pána našeho Ježíše 
Krista", vyd. 1697 na malém kvartu o 1140 stranách. 

Spisová registratura až do r. 1902 byla skartována asi před 
25 roky velmi svědomitě, kterýmsi z tehdejších odb. učitelů _ 
na radnici je takový nezájem, že nikdo nedovedl říci, kdo to byl
a důležité listiny a akty potom zařazeny ve 20 svazků a rozděleny 
na tato oddělení: policejní právo, trhové právo, vojenské věci (ně
kolik dopisů o přezimování ruského vojska v jižních Čechách 
1799, školství (velmi pěkný materiál z pol. 19. stol.), obecní a do
movní popsání, čestní měšt'ané, vyměření hranic, kontribučenské 
fondy, živnosti a komunikace. Městské účty se zachovaly velmi 
dobře v úplnosti již od r. 1685 ve více než 200 sešitech a knížkách. 
Při tomto aktovém archivu, který bohužel není ani na regále, 
nýbrž podle stěny v jedné vzdušné a suché komoře, jsou uloženy 
také cechovní archiválie krejčí a obuvníků; knihy a výuční listy 
od pol. XVIII. stol. Archiválie řeznického cechu byly r. 1943 ode
vzdány - neznámo proč - okresnímu sekretariátu živnostníků 
v Čes. Budějovicích, kde jsem je skutečně nalezl a kde mi v době 
dovolených nikdo z přítomných nedovedl vysvětlit, proč "pan 
hlavní tajemník" sbírá cechovní památky z různých venkovských 
míst. Upozornil jsem na to tehdejšího měst. archiváře v Č. Budě
jovicích dr. M. Buriana, který slíbil věc vYšetřit a archiválie za
bezpečit. Nalezl jsem tam na př. také cechovní archiválie z Lišova. 

HODEJOVICE U BUDEJOVIC. 

Hodějovice jsou vesnicí u Suchého Vrbna, ale mají svá pri
vilegia", která, neznámo proč, odevzdala někdejší správa obce do 
Sumavského mursea v Horní Plané (patrně vliv někdejšího budě
jovického starosty Ta1schka). S~ptSal jsem je proto za své ná
vštěvy v Horní Plané: 14. VIII. 1629 Ferdinand III., mladý 
král český, potvrzuje svobodu kšaftování a osvobození od robot, 
jOOr je kdysi r. 1419 obdržely od své vrchnOSlti Jana Tochvice 
z Vidoře s tou výjimkou, že budou robotovati vždy při výlovu 
rybníka Rožmberka, nebo kdyby se někde strhly hráze, 20. V. 
1672 konfirmace Jana Adolfa Schwarzenberka s právem od
volati se od rychtáře k panskému soudu v Třeboni a svobodně 
disponovati sirotčími penězi, ale s podmínkou, že zůs,tanou při 
náboženství katolickém, 20. II. 1723 konfirmace téhož privilegia 
kníŽ. Adamem Františkem ze Schwarzenberka. 
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HOLICE. 

Za květnové revoluce spolu s radnicí ~ěsta HoUS znič~ny 
byly i místnosti a zařízení městskéh.~ a;chlYu. ~rome v mal~ch 
škod na současných písemnostech a zmcem neJstarslh? mestskeho 
mivilegia, které bylo vystaveno (12. I. 1~93 Ne~tah:nv,z F!ym
lJurka vysazuje v Holicích rychtu), neutrpe} arc~lV vet~lCh sk?d. 
Zničené privilegium je ofotografováno na pro ~ake }e sblr~e HlSt. 
ústavu v Praze. Všechny archiválie byly totI~, vcas, ulozer;y, ve 
sklepích radnice, z obavy př~d n~le~~ a tam pozar zpusob~n:y u~o~ 
kem tanků, nepronikl. Nym zb~aJl .t~dy pouze ta~o pr~V'/,leg~a. 
18. IV. 1726 Karel VI. potvrzuje pnvIlegIa Neftahr,na z, Fry~: 
burka a svého otce Leopolda I. (z 4. VIII. 1680) ; dale nasleduJl 
potvrzovací privilegia Marie Terezie z 28. III. 1748, J o~:~a II. 
z 20. VI. 1786, který přidává městu týd~~ní trhy na pnZl, len 
a plátno, konfirmační privilegium Franhskoyo z~ 4., II!. ,1793 
a od téhož panovníka ze 14. VI. 1814. l~a ctvrty }yro~m ~r~. 
K těmto městským privilegiím jest přldano pOVYSOV!1Cl pnvI
legium Karla VI. z r. 1725 pro Gottfried8; Jos:fa ~artma. , 

Velmi cenná jest řada veřejný;ch kmh mestskych, ktere po
čínají již v polovině XVI. století: Ext~a~d~! kniha t:::hů ~runtov
ních 1558-1655, "Kniha o poznamenam urad? l~?nselskeho, vy
dání obecních, prodajů domků a smluv svatebn~ch v~ dvou svaz
cích 1618-1660 a 1660-1695, serie kontraktmch kmh o 12 sv.az
cích z let 1689-1831, kniha svatebních smluv 1696:-17.92, kn~~~ 
obligací 1797-1818 a pět svazků knih. Testan:ent~ a mve:r;!aru 
z let 1721-1833. Knihy účetní sahají nazpet az do poc~tku 
XVIII. stol., nejstarší jsou počty sirotčí 0;1 r.~ 1708, kostelm ?d 
r.1767 dále lze zjistiti dvě knihy porovnám 17DO-1823, manual: 
l1ík 1693-1753, protokoly pří měšťansk;zch 1~80-1813, 1816 az 
1818, usnesení plenárních schůzí ra?y mestske 1816-1848~ pro: 
tokoly o schůzích městského zastupltelstva od r. 1~50 8; mestsk~ 
Tady od r. 1864 v úplnosti až do r. 1938. Zachovany JSou take 
protokolní knihy někdejší hospodářské konference 1835-1848, 
aprobační knihy účetní 1839-49 a knihy patentní .o? r. 1759. 

Akta jsou zachována od poč. XIX. stol. mezerovlte, ?d p~lo
viny v úplnosti a srovn~na po?le ročníků. Je,n stav~bm v~c: a 
automobilism tvoří věcne skupmy. Z pomocnych kmh nove ~e
gistratury chybějí podací protokoly před r. 1870; b,u~: po, mch 
dále pátráno. Správce archivu p. Fr. Ottmar, mestsky ucetm. 

KOSOVA HORA. 

Na náš písemný dotaz odpově?ěl ~7. ~eryna 19~4 staro~t"~ 
městyse Kosovy Hory, že na obecmm urade JSOU ulo'l;ena prw<-
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legiu.m Marie Terezie ze 7. IV. 1744 na čtyři výroční trhy a kon
firmační privilegium Františka II. ze 16. VIII. 1794, pamětní 
kniha z r. 1710, jedna kniha purkrechtní z 1'. 1738, mapa obce 
z r. 1721 a opis zemského katastru v r. 1748. Všechny tyto pa
mátky byly uloženy v ohnivzdorné obecní pokladně. Pamětní 
kniha z r. 1710, jak bylo dodatečně zjištěno obsahuje m. j. kopie 
privilegií Marie Kristíny Halánkové z r. 1710, Václava Halánka 
z Hochperku 1725, Jana Ferd. Clanera 1733 a Václava Karvín
ského 1737. 

KRASNA HORA. 

Na náš písemný dotaz odpověděl p. starosta Benda 30. května 
1944 v přílišné, ale konečně, zejména na Sedlčansku pochopitelné, 
opatrnosti, že on žádná privilegia nepřevzal a proto nemůže vě
děti, zda nějaká jsou a kde se nacházejí. Tato odpověď zdá se 
potvrzovati zdejší výzkum z let devadesátých, kdy v Krásné Hoře 
byla tři privilegia v originálech, a to Marie Terezie z 20. X. 1744, 
Josefa II. z 18. V. 1786 a Františka II. z 25. II. 1797, při čemž 
první bylo trhové, druhé však konfirmovalo velmi stará privilegia 
tohoto městyse, sahající až do doby krále Jana, který 18. III. 
1341 potvrdil a rozmnožil Krásné Hoře svobody, dané jí zemřelou 
královnou Eliškou, dále privilegia králů Karla z r. 1351, Jiřího 
z r. 1458, Vladislava z r. 1479 a Ferdinanda I. z r. 1538. 

KUTNA HORA. 

Historický vývoj našeho nejvýznamnějšího městského archi
vu byl vylíčen Otokarem Hejnicem v knize "Archiv kutnohorský" 
I. d. (1918). O stavu a činnosti tohoto archivu byly kromě toho 
od dvacátých let podávány pravidelné roční zprávy ministerstvu 
školství a osvěty. Od doby renovace Vlašského dvora (1898) na
lézá se archiv v severním a severovýchodním přízemí budovy 
(5 suchých klenutých prostor). Po archiváři prof. Hejnicovi, 
který tento úřad zastával více než čtvrt století (do r. 1924), stal 
se archivářem ředitel měšť. školy J. Fiala a od r. 1941 absolvent 
státní školy archivní a od r. 1945 doktor filosofie Josef Nuhlíček. 
Přehled hlavních archivních fondů: A. Městský archiv: 1. Sbírka 
městských listin a aktů z let 1314-1830 (300 listin a 24.467 
aktů) ; již zcela zinventarisována. 2. Městské knihy 1426-1787 
(109 svazků). 3. Městské počty skoro v úplné řadě 1437-1912 
(dosud nezinventovány). 4. Registratura městského úřadu, podací 
protokoly z let 1801-1912, hlavní knihy 1809-1912, radní pro
tokoly 1783-1909 a akty podle provenience 1830-1912. 5. Počty 

76 

kutnohorských kostelů 1495-1912. 6. Matriky fary sv. Jakuba 
1573-1600 (2 sv.), sv. Barbory 1584-1625 (2 sv.), Panny Marie 
1597-1627 (2 sv.). 

B. Horní archiv. 1. Sbírka listin, ah.'iů a přepisů z let 1468 
až 1816 (10.099 inv. čísel). 2. Registratura horního úřadu, hor-

. ního soudu a od 1'.1850 horního hejtmanství 1805-1860. 3. Horní 
a mincovní účty 1521-1807. 4. Zprávy Ceské komory 1533 až 
1736 (5 fasciklů). 5. Komorní příkazy 1540-1780 (17 fasciklů). 
6. Relace 1538-1677 (4 fascikly). 7. Úřední protokoly 1545 až 
1760 (12 fasciklů). 8. Sbírka horních map (30 inv. čísel). 

C. Městský archiv z Kaňku: Městské knihy 1487-1834 (37 
fasciklů), listiny a akty 1527-1850 (1645 inv. čísel), obecní počty 
1685-1873 a radní protokoly z let 1794-1838. 

D. Sbírky: 110 map a plánů, 7 menších missálů, 27 fasciklů 
hudebnin převážně z kůrů různých kutnohorských chrámů, přes 
tisíc snímků z cizích archivů, 935 fotografických desek a 150 klišé. 

Archiv přirůstá organicky, pravidelnou skartací ročníků nebo 
věcných fasciklů městské registratury po uplynutí 30 let. R. 1942 
byly archiváři odevzdány ročníky 1911 a 1912. 
O. Hej nic: Archiv kutnohorský - historický vývoj. Praha 1917. -

K. Mat e r k a: Zpráva o horním archivu z Vlašského dvora. Pam. 
archeologické XIV. str. 29 n. - Městský archivář Dr. J. Nuhlíček, 

HORAZĎOVICE. 

Kromě městské registratury z 2. pol. XIX. stol. a z nejmlad
ších desetiletí, která je uložena na radnici, nalézají se všechny 
archiválie v městském museti, jehož správcem jest okr. konservátor 
Karel Němec, řed. měšť. školy. Horažďovice mají vzácné histo
rické památky, zvláště velmi staré soukromé listiny již od pol. 
XIV. stol.; do konce XV. stol. jest jich přes dvacet. Kromě nich 
se zachovalo 20 městskýCh privilegií v originále, nejstarší z 2. II. 
1378, Bavor ze Strakonic vysazuje mlýn v Horažďovicích; pak 
následují: 9. 11.1459 Jan a Racek bratři z Kocova potvrzují na
dání špitálu horažďovickému, 26. X. 1463 král Jiří na prosbu 
Karla z Kocova stvrzuje starší svobody městské, 21. VIII. 1497 
Púta z Rýzmberku dává právo svobodně kšaftovati, 4. III. 1502 
Vladislav II. na červený vosk, 1. IX. 1503 Púta z Rýzmburka 
konfirmuje starší privilegia, 22. IV. 1539 velký převor Jan 
z Vartemberka a komenda strakonická dávají 8 kop špitálu v Ho
ražďovicích, 2. I. 1566 Břetislav z Rýzmberka na svobody Starého 
města Pražského, 1. X. 1578 Václav Svihovský z Rýzmberka roz
množuje svobody města, 19. II. 1586 Rudolf II. dává městu druhý 
jarmark a koňské trhy, 12. XII. 1589 Petr Vok z Rožmberka 
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vyhlašuje narovnání mezi Horažďovickými a vrchností, 10. I. 
1647 František Matyáš ze Šternberka konfirmuje městské svo
body, 15. I. 1678 Leopold I. na další jarmark, 15. VI. 1678 týž 
na trh týdenní, 12. III. 1681 Václav Vojtěch ze Šternberka stvr
zuje privilegia, 14. I. 1738 Karel VI. vysazuje další jarmark, 
6. VI. 1738 týž konfirmuje inserovaná městská privilegia, 6. IV. 
1747 konfirmace Marie Terezie, 16. VIII. 1786 Josefa n. a 18. IV. 
1793 Františka II. - Cechovní privilegia, chovaná v museu ve 
vitrinách sahají nazpět až k r. 1552 a to především pro sladov
níky 1552, 1659, 1685, 1723, dále pro řezníky 1759 aj. 

Městské knihy sahají nazpět také až do XV. stol. Nejstarší 
jest "Liber memorialis", která byla před několika roky konser
vována v archivu země České, dále český rkp. Štěpána z Krum
lova městského písaře z r. 1495, obsahující pražské právo (tak 
zv. Soběslavské), dále kniha městských počtů od r. 1454, grun
tovní kniha z let 1558-1573, řada 29 radních manuálů z let 1626 
až 1760, a rukopis Františka Xavera Zvěřiny "Historia civitatis 
Horasdoviensis ab a. 1280", sepsaný v létech 1777-1782. 

Samosprávná registratura na radnici bývala původně v roč
nících, které však při několikerém stěhování radnice se rozpadly 
a pomísily, takže podobala se nyní hromadám papíru, přeháze
ných bez ladu a skladu. Několik měsíců trvající práce p. řed. 
Němce vedla jednak k vyskartování bezcenných písemností, jed
nak slibovala, že po řadě dalších měsíců mohl by vzniknout jakýs 
pořádek. Spořádána měla být podle návodu Roubíkova v II. sv. 
Čas. aI1chivní školy. 
Št. K. Vydra: Znaky a pečetě m. Horažďovic. 1910. - K. Němec: 

Dějiny města Horažďovic. 1932. - Alžb. Bi r n b a u m o v á: Příspěvky 
k dějinám v archivu m. Horažďovic v Pam. archeologické XXXIV., 
s. 516. - Městský archivář p. K. Němec, ředitel měšť. školy a konser
vátor Památkového úřadu. 

HOROMERICE. 

V Horoměřicích byla již na podzim 1941 provedena skartace 
registratury tak důkladně, že potom v prosinci 1941 na příkaz 
Okresního úřadu Praha-venkov-sever, musel zdejší archivář zase 
vyhledávati spisy z množství starého papíru. Ze starší doby se 
zachovalo jen několik nesvázaných podacích protokolů. 

HOŘICE. 

Městský archiv je dobře uložen v budově okresního musea 
v Hořicích na náměstí. Je dobře opatrován a inventarisován jako 
samostatná část musejního archivu, kde tvoří skupinu VI. všech 
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musejriích sbírek 8i to ve 12 odděleních: vlastní městský archiv, 
cechovní archiv, spolkový archiv, archiv školní ra.dy, okresn!h.o 
zastupitelstva, archiv výstav 1903 a 1934, kromky a pametI, 
sbírky cizí provenience, hořičtí měšťané, mapy, plány a obrazy, 
sbírky časopisů a tiskopisů a arc~iv, ~ido~ské ?bce .. , ., y, 

V oddělení A je zvláště 8 origmalu mestskych pnvIlegll pOCI
naje r. 1655; čtyři královská z 30. IX. 1662, z ~8. I. 1732,. z 20. X. 
1747 a z 4. III. 1793 a čtyři panská, a to rodmy Strozzl z 8. X. 
1655, z 3. V. 1685 a arcibiskupa pražského z 30. ;. ~ 723 
a z 19. VII. 1732 a devět privilegií v kopiích nebo v pre~Isec~ 
v knize sign. VI. A 13, nejstarší Ferdinanda I. z r.,] 558. yMests~,e 
úřední knihy se zachovaly od r. 1625 ve 37 svazClch (az do zrl
zení magistrátu), tři krabice kor~spond~nce a spi~~ ze y.XV:II. 
a první poloviny XVIII. stol., dv~ krab1ce. !otokop:: ~orlCk!ch 
archiválií z cizích archivů, J anderuv matenal k deJ mam mesta 
a panství Hořic (16 fasciklů) a soukromé kroniky Rehákova 
(3 svazky) a Šafránkova (5 svazků). . 

V oddělení cechovních archivů je nejvíce zastoupen archIv 
řeznického cechu a cechu obuvnického a krejčovského. Privilegií 
jest deset, z nichž nejstarší z r. 1471 výsady cechu krejčovského,; 

Starší městská registratura do r. 1884 se nez8ichovala, az 
na několik malých zbytků, které jsou zařaděny do archivu jako 
sbírka spisů. Z let 1885-1909 je regisytrah~ra o~~áh~á, ale ne
úplná. Po vyřazení byly také tyto s~arsi .S~I~'y p:poJenyy k ar
chivu. Nejmladší spisy (po r. 1910) JSou Jeste v uradovne obce. 

Národopisný sborník okresu hořického II. - Městský archivář E. Zwiefel-
hofer, profesor. 

HORICE NA SUMAVE. 

Městys Hořice, známý pašijovými hrami, náležíval Cister~ 
ciackému klášteru ve Vyšším Brodě. U míst. nár. výboru na 
obecním úřadě jsem nalezl kmihu nazvanou "Abschriftem. nach 
den Urkunden in dem. Originalen", v níž byla přepsállla městská 
privilegia a z poznámky bylo 1?,atrno, že exist?v~la ještě ;. :934. 
Hledal jsem proto ve všech mlstÍl!OSyte:ch a zelmena na P?de'y,d~
konce i v jiných dvou domech a ac Jsem mel pomoc byv. rIdI: 
cího učitele p. Cypína, který, jsa Němec českého pův~odu;,,~ema 
býti odsunut, nic jsem nen:ašel. ~am. .Cypín (p?8~edm. Jyezls pa
šijových her) sám však nil~dy privilegia na r~dmcI n~W1d~l.. Po~ne 
zmíněného již kopiáře měly Hořice v OrIg. tato prIvIlegIa: 
11. VIII. 1549 vyšebrod~ký opat Pavel a poručníci pánů z Rožm
berka dávají městečku právo svobodného kšaftování, 4. VI. 1553 
Vilém z Rožmberka potvrzuje privilegium z r. 1549 jeho jménem 
vydané, 27. I. 1566 QP'3!t Jan prodává obci Planles, 24. V. 1574 
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týž prodáv.á obci spáleniště ve Wohlschlagu 4. VI. 1619 Ka I hr Buqu ,h~' , y,.' re . Ol POlvY .lz~~e varecn? prlvilegi~m krále Ferdinam.da, 
19.V.l.639 op[lJŤ; Jm :?zhoy~uJe ~por,~onckých s No'VOveskými 
o ~astvmy, 1649 ('~~ISl :neclteln;) , t~z klonfirmuje starší privi
legIa, 12 .. y,. 1~57 tyz oplrut prodava lam. pole OIbci. - Kromě to
hoto korrna;e J~em ~alezl Hlavní knihu vrchnostenských činží 
podle domu m~tskych, zal. r. 1748" a knihu městských počtů 
z r. 1808. Matnka příslušníků pochází již z 2. !pol. XIX. srtol 

Na půdě nalezl jsem skříň, nwpěchovaI1lOlU spisy z období 
1918-38, ale starších spisů jsem nenalezl. 
Mitteilungen des k. k. Archivrates II., s. 337. 

HOROVICE. 

}',1ěs.tský !,-rchiv ~~ ~místěn v tresoru v zasedací síni radnice, 
a z castI ta~e ve skrlmch a vitrinách musea. Městský archivář 
prof. C~pv~lak ?al, t~ké odnésti novější městskou registraturu 
~ podstresl a preveztI do ch.udobince, kde bude srovnána a spo
Jena po~on: v museu s a~ch1Vem. Pořádací práce v registratuře 
znesnadnuJe ta okolnost, ze plán registratury byl od r. 1900 pět
kr~t změn~n. Vedle privilegií (šest kusů od r. 1628) a městských 
kmh, ktere se zachovaly od r. 1488 až do XVIII. stol. a jsou po
p.s~ny v Casopise archivní školy XII., s. 185-189, je zvláště důle
zlte nekrologlU~ z X!,u.stol. (v přepise XV. stoL), cechovní knihy 
~~ : .. 1575 a neJs.tarsl kostelní matrika z r. 1648. Městské knihy 
uctu JSou zachovany od r. 1771, obchodní protokoly, s malou me
zerou ~~ r. 1~17 .~ podací pr~t~~ol! městské správy od r. 1851. 
Inventar ar~h~v~lll y tresoru 1 castI uschovaných v museu je již 
hoto~. V ongmale JSou zachována tato privilegia: z 4. IX. 1628 
konfIrmace Ferdinanda II., z 3. VI. 1638 Jiří z Martinic na právo 
svobodného,k~a~tování, z 20. V. 1652 Jana Gonzagová z Martinic 
nay vyp~zell1 ~ldu, z 11. VI. 1655 Bernard Ignác z M. na vedení 
mestskych kmh, z 15. I. 1669 Leopold I. na jarmark a 12. VII 1803 
František II. další jarmark. . 

V. Čep e.l ~~: Archiv m~sta Hořovic v ČAŠ roč. XII. (1936). _ Městský 
archlvar p. V. Čepelák, profesor. -

BREZOVÉ HORY. 

y o Březoyé Hory (~rch Březový) u Příbrami byly teprve za 
c~su Ferdmanda I. oSldleny horníky a měly již tehdy samostat
neho ry~h~!e, jmen~vaného král. mincmistrem. Ke konci XVII. 
stol. byh JIZ vedle neho také konšelé a obec měla tehdy razítko 
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s nápisem: "Knapšaft havířský vrchu Březového". Od oné doby 
jsou zachovány nejstarší písemnosti. První se týká zdražení piva 
příbramského právovárečného pivovaru v letech 1693-1698. 
Další písemnosti jsou teprve z let 1714-1726. Do roku 1841 obsa
huje registratura nejvýše 700 kusů; od toho roku je však 
úplná. Vedle spisů existuje ještě pomocná a účetní kniha (bez 
mezer) a rozpadlá místní pamětní kniha z r. 1827---':1859. Archiv 
nemá privilegií. Archivářem p. A. Šilhan, důlní dozorce v. v. 

HORY KAŠPERSKÉ. 

Městský archiv v Kašperských Horách rozdělen jest na dvě 
části: městská privilegia jsou uložena na radnici, ostatní písem
nosti v museu. V zasedací síni městské rady stojí dřevěná za
sklenná skříň, v níž nachází se 44 městská privilegia z let 1345 
až 1794. Většina z nich jsou privilegia králů českých: nejstarší 
Jana Lucemburského z 23. V. 1345, jímž darován městu les "Ge
wilde", psané latinsky. Z téhož roku 29. IX. osvobození od un
geltu, 21. IV. 1383 narovnání s komendou strakonickou o hranice 
panství; 13. X. 1436 Zikmund Lucemburský potvrzuje starší 
městská privilegia; 28. X. 1453 konfirmace krále Ladislava; 21. X. 
1479 konfirmace krále Vladislava II.; 14. VII. 1483 smlouva 
s Půtou z Rýzmberku o louku; 10. III. 1523 král Ludvík potvrzuje 
a rozmnožuje svobody města; dále několik kupníCh smluv s okol
ními šlechtici z r. 1533, 6. II. 1538 Ferdinand I. uděluje právo 
týdenního trhu a dvou trhů výročních; 3. III. 1538 konfirmace 
Ferdinanda I. ; 23. XI. 1539 privilegium Jiříkovi z Lokšan na dům 
v Horách Kašperských a jiná dvě privilegia témuž z let 1544 až 
1545; 2. V. 1551 Kateřina z Adlaru· prodává kašperskohorský 
dům na náměstí; 30. I. 1554 vidimát českobudějovické rady měst
ské na privilegia kašperskohorská; 19. IV. 1567 konfirmace měst
ských privilegií Maxmiliánem II.; 4. X. 1572 Maxmilián dává 
Kašperskohorským novou pečeť na místě staré, kterou ztratili; 
1. II. 1577 konfirmace městských privilegií Rudolfem II.; a další 
královská privilegia, jimiž zlepšuje se tržní právo města z 3. VI. 
1585, 11. I. 1592, 1. VII. 1593 a 11. VI. 1594. Dále zachovány jsou 
konfirmace králů Matyáše II., Ferdinanda II., Ferdinanda III., 
Leopolda 1., Karla VL, Marie Terezie, Josefa II. a Františka II. 
Ve spodní části skříně nachází se 25 hospodářských knih měst
ských z XVIII. a XIX. stol. a knihy berních subrepartic obcí 
Nicova, Opalic a Svojšína. 

V městském museu v prvém patře městského internátu pro 
studující nachází se ve vitrinách dalších 20 městských listin, 
z nichž nejstarší jest nadání na jednu mši při kostele sv. Miku-

81 



láše z 24. VIII. 1345 a listina Karla IV. z 11. IV. 1356 jíž Henclin 
Bader dostává 64 jitra půdy pro vybudování silnic~ do Pasova 
a povýšen jest mezi svobodné sedláky. Z doby bělohorské nachází 
se zde několik sa!vagyardií s podpisy generálů Huerty, Ba1tasara 
Maradase, Octavla Plccollominiho, Ju1iusa Kolovrata a Jindřicha 
Šlika. V městském museu uloženy jsou také nejstarší městské 
knihy, a to založené roku 1541, 1580, 1600, 1616, 1697 1707 dále 
nejstarší protokoly městské rady z let 1707,1733, 1754: 1765: Spi
sový materiál rozdělen jest přibližně do 50 kartonových krabic 
podle věcných hesel jako Bergbau, Mtinzwerk, Korrespondenz mit 
fremden Agenten, Unterthanen atd. Obě části archivu jsou dosud 
bez inventáře. 

Za druhé světové války byl archiv dočasně evakuován v há
jovně Weissenbach u Rotheifen. Správcem archivu byl jmenován 
r. 1945 p. Emanuel Bouška. 
O. Web e r: "Bergreichenstein" v M. V. G. D. in B. sv. 45. 

HOSTINNÉ. 

Městský archiv spolu s museem nalézají se v podkrovních 
místnostech radnice a jejich stav po osvobození r. 1945 byl bídný. 
Vzácnější listiny a zejména pergamenová privilegia byla chována 
v železné bedně v starostově kanceláři, kdežto ostatní písemnosti 
jsou na regálech v museu. Privilegia: 11. I. 1377 bratři Mikuláš 
v. Keln a Wolfhart von Kotwitz vyznávájí, že jejich předkové 
prodali Hostinnému právo výčepní a řemesla ve vsi Kotvicích 
(něm. orig. bez peč.), 11. I. 1377 Bolko vévoda Opolský konfir
muje výšepsaný list (orig. s 3 peč.), 6. I. 1383 Hensel z Turgova 
postupuje městu poplužní dvůr za hradbami, 14. III. 1383 týž pro
dává městu svůj roční úrok a mlýn, 15. VI. 1386 týž se synem 
svým Vilémem kvitují Hostinné z městských dávek, 17. III. 1396 
Hensel z Turgova konfirmuje svobody města, 25.11.1400 týž pro
dává městu dědičný plat z Burgbergu, 1. II. 1458 Anna z Koldic 
povoluje, aby Leva z Cerekvice směl založiti a nadati špitál v Hos
tinném, 14. VIII. 1458 Leva z Cerekvice zakládá za souhlasu svých 
synů tento špitál a přikazuje 12 kop ročního platu, 20. VI. 1569 
Zd. z Valdštejna na 'Pole a les Pfaffenbusch, 8. V. 1628 Albrecht 
vév. Frýdlantský uděluje městu rozmanité svobody, 31. X. 1653 
Ferdinand III. obnovuje městu privilegium na vybírání cla na 
mostě přes Labe, 3. XI. 1653 týž vysazuje městu třetí výroční 
trh, 25. I. 1665 Jan Lambert hr. z Lamboystvrzuje městská pri
vilegia, 7. IV. 1756 Maxmilian Josef z Lamberka, 20. VII. 1759 
Marie Terezie, 1783 Josef II., 23. V. 1794 František II. konfir
mují městská privilegia. 
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Kromě městských privilegií zadl'o>vala se perg. listina Mi
Kuláše probošta kláštera v Lanškrouně z 15. VI. 1436, která 
obsahuje řád modliteb za zemřelé spolubratry kláštera a řada 
listin cechovních,z nichž ne}starší privilegium Jiřího z Vald
štejna z ll. VII. 1554 pro soukeníky, l. X. 1569 arty kuly tova
ryšů cechu hrnčířského, 27. II. 1581 Jiří z Valdštejna dává ce
chovní články cechu kl,oboučníků, dále kožešníků a pekařům, 
celkem troje články, 10. XII. 1668 Jan Lambert Lamboy obno
vuje artykuly cechu pekařů a pernikářů. - Počínajb od r. 1591 
zachovala se také řada pergamenových listin soukromých, jako 
vysvědčení počestného původu, výuční listy a pod. 

Kromě privilegií obsahuje archiv také řadu knih, ale teprve 
od poloviny XVII. stol.; především tak zv. "Erbregister von Kau
fen" zřízený r. 1688, knihy počtů od r. 1726, protokoly rady, 
knihy patentů, popisy hranic, knihy různých cechú a p. Velmi 
zajímavé jsou městské knihy pamětní. Nejstarší byla založena 
31. I. 1663 a obsahuje opis městské historie, kterou 20. VIII. 1615 
dodal městu Abraham Hossmann "Scrae Caes. Majestatis histori
cus" z Lubáně v Hor. Lužici. Historie se dělí ve dvě části: Stadt
ereignisse a Hauserkaufbuch. Druhý díl pamětní městské knihy 
jest veden od sedmdesátých let XVII. stol. až do r. 1776, r. 1792 
byla potom založena nová pamětní kniha s tímto barokně rozvlek
lým titulem: "Denksbuch oder Beschreibung aller deren Ob rig
keiten, welche vom anno 1359 allhier in Arnau regieret ... bis 
auf das J ahr aus dem alten Archiv herausgesucht und in dieses 
Buch eingetragen worden von Franz Johann Messner, dermaligen 
Ratskanzellisten. - Správcem archivu pan J. Kuchynka. 

HOSTOMICE. 

Správcem archivu j ast obec. úředm.ík pan J. Caboun. V ori
ginále byla nalezemta pouze tato privilegia: 29. XI. 1738 Karel VI. 
potvrzuj e starší privilegia a dává nový výroční trh, konfirmace 
Marie Terezie z 6. III. 1759 a Frarutiška I. z 20. IX. 1827. Za;1x> 
nebyla nalezena privilegia Leopolda I. ze 14. II. 1665 a povy
šovací privilegium Karla VI. rovněž ze 29. XI. 1738. Karlova 
konfirmace přejímá doslovně stará hostomická privilegia, z nichž 
nejstarší z 3. V. 1343. Ze 17. X. 1719 pochází ještě jedna per
gamenová listina Karla VI., doporučení, aby Hostmnice se ujaly 
nemanžeLského sirotka Evy Lukavské. - Z r. 1834 pochází sltará 
!pamětní kniha, ostatní písemný materiál a pomocné úřední knihy 
sotva jdou před r. 1780; jsou však rozházeny po půdě a růz
ných. jiných místnostech radnice. 
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byla ve dvou originálech, z nichž jeden byl na radnici, druhý 
v cechu. Kdežto městské originály se zachovaly, z cechovních ZlI
staly jen uzdářský a kloboučnický. 8. I. 1590 Adam II. z Hradce 
potvrzuje svobody a práva městská, 1. XI. 1591 týž dává městu 
náhradu za škody způsobené rybníkem Srnec a zz.ložením pan
ského pivovaru. 1605 (b'ez bližšího data) Instrukcí a řád městský 
od p. Jáchyma Oldřicha z Hradce, 28. X. 1606 Lucie Otylie Hra
decká (s chotěm Vilémem Slavatou jako svědkem) potvrzuje pri
vilegia Hradeckých, 21. XI. 1614 Matyáš na prosbu paní Slava
tové uděluje městu Hradci čtyři koňské a dobytčí trhy ročně. 
26. 1. 1626 Lucie Otylie Hradecká s chotěm Vilémem hr. Slavatou 
vracejí městu potvrzená privilegia, které mu odňali pro účast na 
rebelii 1618-20, 23. II. 1629 rada města Jindřichova Hradce 
uděluje své vsi Hornímu Skrýchovu právo odúmrti, 5. X. 1632 
hraběnka Lucie OtyIie se svým chotěm Vilémem Slavatou vydá
vají požární řád ve formě perg. privilegia o 7 listech, 24. IV. 1653 
Adam Pavel hr. Slavata rozmnožuje svobody města, 9. VII. 1658 
Ferdinand Vilém hr. Slavata dává obci díl panské obory, omezuje 
práva židlI, dává příjem z mýta, poskytuje sklad vlny, vína, že
leza a ořechlI, 8. V. 1660 týž ustanovuje podmínky volného stěho
vání, 1. I. 1676 Jan Jáchym hr. Slavata dává sklad solný, 28. II. 
1689 Leop<?ld I. ustanovuje výroční trhy, 25. V. 1735 Isabella 
Marie hr. Cernínová vydává nový městský řád, 13. I. 1739 Karel 
VI. zlepšuje erb města Jindř. Hradce, 5. I. 1786 Josef II. potvr
zuje privilegium Ferdinanda Viléma Slavaty z r. 1658, 23. V. 
1794 František II. potvrzuje privilegia, 14. XII. 1861 Eugen hr. 
Cernín vydává řád obsazování míst ve špitále. 

S městskými privilegii pohromadě je svazeček 33 dopisů 
a listin, týkajících se hr. Kristiny Munckové, manželky dánského 
krále Kristiána. IV. a její dcery Kristiny Eleonory pozd. hra
běnky Ulefeldové z let 1615-1700, dále orig. lat. dopis s kyril
ským podpisem valašského vojvody Matěje Bassaraba hr. Maxm. 
Trauttmansdorfovi z 19. VIII. 1643, dopisy falckraběte Karla 
Ludvíka, Kristiana IV. dánského, hrabat Gtintherů ze Schwarz
burgu vesměs z konce války třicetileté o politických a vojenských 
událostech jejich doby, dále několik kupních listin zejména na 
městské grunty a mlýny, zhostné listy, porovnání, pozůstalosti, 
v nichž ruda vystupovala v úloze ubrmanské z doby třicetileté války. 
Z r. 1802 pochází poslední vůle Mikuláše Světeckého z Cernčic. 
Jiný fascikl tvoří listiny, týkající se kostelů a správy duchovní, 
z nichž nejstaršÍ je perg. listina z 29. IX. 1374 na roční platY: 
jindřichohradeckým minoritům ve vsi Lhotě, z 10. XII. 1397 
odpustky vyhlášené arcibiskupem Olbramem ze Skvorce; mezi 
jinými je i potvrzení husitského krále Jiřího o nadaci .20 kop gr. 
mÍšo ročně pro kaplana oltáře Všech svatých v děkanském chrámu, 
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indulgenční listina legáta papežského kardinála Petra z Budína 
r. 1503 a milostivý list papeže Lva X. ~ 1. ~V: ~519 v n~ 1,altare 
portantile" pro hradecké měšťany, zakladacI lIstma ,sPIta~u I?ro 
opatřování malomocných nebo francouzskou nemOCI zkazenych 
z r. 1534 několik františkánských listin v originálech i kopIích 
zejména ~e stol. XVII. a XVIII. Z církevních. ~ist~n zaujme též 
originál rozhodnutí Jana patriarchy alexandnJs~eho ~ 29 .. III. 
1372 o sporech světských duchovních v Praze s reholmky mmo
rity o církevní výkony. 

Městské knihy sahají nazpět až k r. 1485 a týkají se jednak 
města s předměstími, jednak městských vsL Mezi nimi jest přede
vším 14 knih kontraktních resp. gruntovních a to 1485-1505, 
1531-1570 1551-1607, 1551-1619 novoměstská, 1568-1623 
nežárecká 1569-1646 městská, 1570-1668 novoměstská, 1585 
až 1675 ;árybniční (za Vajgarem), 1588-1614 vesnická, 1600 
až 1753 městská 1614-1749 grunty poddaných, 1616-1766 
kniha radostí mě;tská (snad že jsou v ní též smlouvy svatební), 
1630-1676 radostí nežárecká, 1630-1766 radostí zárybnická, 
grunt. kniha zahrádecká zal. r. 1774. K nim se druží kniha s růz
nými zápisy o koupích a prodejích, obligacích a výpisech z kn~h 
jiných z let 1583-1789, jejíž účel není dobře patrný .. Kr;I~ 
smluv svatebních je uchováno šest z let 1542-1788, obhgacm 
čtyři 1520-1616 testamentů a pozůstalostí šest 1560-1727, 
1712-1788 osm' svazků protokolů o sezeních rady městské 
pamětní dvě 1559-1622, přísah a přijímání měšťanů. jedna 
1623-1727, čtyři radní manuály z let 1604-1619, čtyřI z let 
1742-1775, deset svazků protokolů práva trestního 1743-1779, 
krásně zachovaná řada městských kopiářů z let 1615-18, 1624 
až 30 1659 1720-21 1721-22, 1724-30 a 1748-51, knihy 
patentů 17i7-1864 s' menšími mezerami. Kromě toho nachází 
se v archivu 47 svazků kalendářů a manualníků rozličných purk
mistrů a primasů (1626-1695). Akta daňové repartice zacho
vala se takřka v úplnosti již od r. 1650. Knihy městských počtů 
a různé výkazy k nim patřící, počínají již r. 1487. Nejstarší vt
kazy z let 1487-1587 byly již někdy dří~e svázány sp~l~ ~e z~e: 
nami v radě městské v jeden svazek. Dobre lze sledovatI 1 Jednam 
městské rady, neboť je zachována řada radních manuálů, počína
jící rokem 1604 a to nejprv do r. 1619 a. potom o~ r. 171,2 v.ne
přetržité řadě až do r. 1788. Z této doby Je zachovana take kmha, 
opatřená na deskách nápisem "Privilegia" a na titulním listě 
Kniha vejpisův privilegioríull města Hradce Jindřichova" 1., 
~ těchže deskách za 65 prázdnými listy pak "Vejpisové smluv 
a decretův od milostivé vrchnosti 1402-1781". - Specielním 
druhem účetnictví hradeckého jsou pololetní rybářské účty, které 
se zachovaly od r. 1607 až do r. 1779 (od r. 1668 v řadě nepře-
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tržité) ; složeny jsou v jedenácti fasciklech o 349 kusech. Z let 
16~2-33 za~ho;3;1 se tak~ hlavní počet obročnický (obilní). 
Kmhy kontn.bucllI. p~dlve vOJenských let počínají se objevovat již 
~. 1764, ale ~en ?Jedmele; byly patrně někdy skartovány. Účty 
ustavu chudych Jdou od r. 1825, ale s mezerami. 

~ r. 1622 .:p~cházív rukopis (čistopis) nazvaný "Paměti rebelie 
1618 ,obs~huJIc: 2~9 zalob proti českým šlechticům, adresovaných 
Karlu z LlChtensteJ~a.a po~~p~a:r~ých ~ři?íkem Jeníškem z Újez
d.a. 0. st? let mlad~1 JSou Jme lnstoncke rukopisy "Copia con
ÍlscatlOms oder Cndae-Protokoll im Marggrafthum M1ihren ... 
de anno 1624", sepsaná (t. j. opsaná) neznámo kým r 1748 
a z r. 1752 pochází Fr. Václa~'a Bojana měštěnína čásla~ského 
"Descriptio činův čtyř potentátův od r. 1740 do r. 1742". 

Z aktové, částio reu,istr,atury bzla :pod}e starého zvyku již před 
r. 1908 vytahana ruzna "hIstonca , zeJmena z oddělení správy lidu 
~oddanéh~ a z úřadu rychtářského, která nyní tvoří umělé fascik
hky: pomery poddanské, mravnostní a zdravotnictví. 
Aut. De c ker: Archiv měst. musea v Jindřichově Hradci I. II. katalogy. 

1908 a 191!. - Fr. ! e p 1 ý: Dějiny města Jindř. Hradce 1927. I. _ 
L. Do m e c k a: ZápISY purkmistrů jindřichohradeckých v ČSPSČ 37. 
~Jan.~.u~: v ~,AŠ. VIII. 254. - TýŽ v "Ročenka vlastivědné spo
lecpostI JIho~eske 1929. - Městský archivář Ph. Dr. J. Muk řed. 
real. gymnaSIa. ' 

HRADEC KRALOVE. 

, Star.ý městskt archiv byl v r. 1850 většinou odevzdán okres
m~u heJtmanstv~ a okresnímu soudu. Městské knihy, které se 
nalezaly u okresmho soudu - s výjimkou tří nejstarších Libri 
~ocuI?ent~rum" - byly převzaty v r. 1900 a 1935 archive~' země 
~esk,:; SPISY, a cen~é městs~é knihy, zvláště "Libri memorabi
hu~ a ra~m manualy, ktere byly odvedeny v r. 1850 okresnímu 
heJtmanstvI, byly odtud prodány v r. 1875 pro nedostatek místa 
do ~toupy. '\ak byl ztr~cen skoro celý městský archiv; viz o tom 
zpravu arshlVuv země Ceské o výzkumech v českých městech za 
r. 1876, predlozenou v r. 1877 zemskému sněmu 

. , V e~ne asi ~tyř městských privilegií, která se 'zachovala v ori
gmale, JSou nejvzácnější tři výše jmenované svazky Libri docu
m~ntor?m". ~ejstarší byla založena v r. 1532 k zapsá~í rozsudků 
mestske~o prava, ale později byla užívána jako právní kniha' 
byla v ~I zazn~menán,a rozličná po~če~~ appelačního soudu, poto~ 
z~o/k8;,ce, ,z~:a"yy ~ vy'k~nech trestu, ucty za popravy a ještě poz
d~JI ruzne.Jllle dulezlte veřejné události. Ve druhé knize (1638 
az 1~00) .}sou ,tak~ přepisy dnes již ztracených výsad a listin. 
Y':~I zaJ~mav~ J~s.~ III. svazek, více městská kronika, končíCÍ 
hcemm mestskych deJm Hradce Králové do r. 1776. Ctvrtý svazek 
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těchto dokumentárních knih (1764-1847) se nalézá zase v ar
chivu země Ceské. Městské výsady jsou známy také ze dvou 
kopiářů, a to z let 1652 a 1685. Dále možno nalézti dvě registra 
udělování městského práva; první z let 1707-1807, druhé z let 
1780-1808, knihu patentů z let 1718-1723 a knihu popisů 
hranic z let 1734-1746. Více městských knih až do prvé poloviny 
XIX. stol. není. 

Spisy z doby magistrátu jsou většinou zničeny, nicméně jistý 
díl těchto spisů, zvláště ze starších desetiletí magibtrátu se za
choval, ale ještě neseřazený. V úplnosti existují spisy teprve 
z šedesátých let minulého století; jsou uloženy v polici v suché 
místnosti ve II. poschodí obecního domu v Úzké ulici. 

V originále se zachovala tato královská privilegia: 4. III. 
1531 královna Marie, 26. IX. 1547 Ferdinand 1. odpuštění zpro
nevěry, 30. IX. 1547 týž vrací statky, ale vyhražuje si patronát, 
3. II. 1558 týž vrací městu statek "Obec", ale vyhražuje si 
právo lovu. 
Zprávy v "Památkách archeologických" II. a X., "Archivní Prameny" v "Hra

decký kraj" VIII. s. 23/8, 28/33, 122/4, ČDV. III. s. 52. - Fr. Cer n ý: 
Seznam archivalií města Hradce Králové v "Časopis rodopisné společ
nosti" XIV. 97/9. - Městský archivář L. Rejmánek. 

MNICHOVO HRADlf3TĚ. 

Město nemá organisovaného archivu. V originálu se zachovalo 
jediné privilegium a sice Václava Budovce z Budova zll. XI. 1602, 
tři městské kontraktní knihy a sice z let 1637, 1639 a 1770, kniha 
sirotčí z r. 1638, počty městské z r. 1770, policejní protokol 1787 
a pomocné knihy k josefinské magistrátní registratuře, počínajíc 
r. 1791, ale se značnými mezerami. Spisy z této doby se nepo
dařilo nalézti. Samosprávná registratura jest uložena v suché 
místnosti na radnici, má zachovány pomocné knihy a patrně i ně
kolik svazků zasedacích protokolů rady a zastupitelstva, ale vše 
bez dozoru a pořádku. Na městském úřadě jsou dále zachovana 
pečetidla (3), z nichž nejstarší jest stříbrné z r. 1558 s nápisem: 
"Sigillum maius civitatis Grez Fluvium Gizera", má 38 mm 
v průměru, další malé jest z r. 1654, nové velké městské pečetidlo 
pak z r. 1705. Kromě městských pečetidel zachovalo se také ně
kolik cechovních. - Městský urbář z r. 1635 jest chován nyní 
ve valdštejnském archivu v Praze. Archivář p. J. Touš. 

NOVE HRADY. 

Na Nových Hradech není jen archiv hrabat Buquoiů saha
jící až do XIII. století a spořádaný před 70 lety baronem Weyhe-
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Eimkem, ale v městě na radnici nachází se vedle neuspora
dané dosud josefinské a samosprávné registratury také slušná 
řada městských privilegií, která sahají nazpět až k r. 1488. Nej
starší privilegium bratří Petra, J ošta, Oldřicha a Jana z Rožm
berka ze 6. ledna 1368 (podle inventáře) nebylo nalezeno a jest 
patrně někde ukryto. V originálech zachovaly se 24 kusy: 18. X. 
1488 Vladislav II. na dva trhy výroční, týdenní trh, zelený vosk, 
znak, sladování a vaření piva i pro okolní vesnice, 26. XI. 1490 
Vok z Rožmberka dává městskému písaři rybníček a louky, 
13. IX. 1510 Petr z Rožmberka na plat ku kaplanství v N. Hra
dech, 11. IV. 1534 Ferdinand I. povoluje další dva jarmarky, 
Albrecht z Gutštejna, J eronym Slik a Oldřich Holický ze Stern
berka jako poručníci Jošta z Rožmberka stvrzuji městská privi
legia (skoro nečitelný pergamen z let 1545-1551), 23. I. 1590 
Petr Vok z Rožmberka vylepšuje městské svobody, 6. XII. 1593 
týž stvrzuje starší městská privilegia, 5. VII. 1602 týž věnuje 
městu 3 rybníky, 11. II. 1605 týž přikazuje příjmy zrušeného 
Mariánského bratrstva kostelu, škole a varhaníkovi, 8. IX. 1612 
konfirmační privilegium Jana Jiřího ze Svamberka, 16. X. 1613 
týž prodává městu některé grunty, 28. IX. 1615 císař Matyáš 
stvrzuje privilegia. Nová vrchnost, vdova po generálu Buquoiovi, 
Maria Magdalena stvrdila a rozhojnila městská privilegia 16. III. 
1623; z dalších let pocházejí pergamenové vidimáty městských 
privilegií vystavené městem Budějovicemi a Třeboní. První ně
mecký vidimát jest ze 6. VI. 1654. Další privilegia, totiž Karla 
VI. z 9. XI. 1734, Marie Terezie z 6. IV. 1747, Josefa II. z 31. XII. 
1784 a Františka II. z 5. VII. 1793, jsou již německá. - Zacho
vala se také dvě privilegia cechovní, ale až z konce XVII. stol. 
pro krejčí a truhláře. 

HRONOV. 

Má jen velmi málo archiválií; dvě privilegia, Josefa II. 
a Františka II. (21. XI. 1788, 22. II. 1796), pět knih protokolů 
(1851-1878), obecní účty 1824-1880, seznamy obyvatel 1801, 
1836, 1839, protokol stavebních parcel z r. 1840 a pamětní knihu 
farní školy 1809-1858. Registratura je zachována od 1850, od 
r. 1907 ve dvanácti a od r. 1909 až 1940 v osmi odděleních, od 
r. 1940 pak je vedena desetinným způsobem. 

HUMPOLEC. 

Humpolec neměl městského archivu. Městské listiny v počtu 
43 kusů, z toho devět městských výsad, také malý zbytek ostat
ních archiválií je uložen v dobře uspořádaném museu. Listiny 
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jsou uschovány v železné vtruhle, sepsány 3: opa~!enJ reg~stovými 
lístky. Tam je také ulozen zbytek patrlmomalm reglstra!ur~ 
panství Humpolec-Herálec. Mimo to jsou tak~ v TI}useu ru~ne 
cechovní knihy a spisy, které nejsou seřazen~ am ~;psany. Z mest
ských výsad je šest královského původu, neJstarsl z 24. II. 1483, 
potom z 11. VIII. 1562, z 2. I. 1755, z 27. XII. 1785, z 6. VI. 1791 
a z 14. V. 1848, ostatní jsou šlechtické: Dětřich a Boh?slav Les
kovec 1483 Zdeněk Trčka z Lípy 15. VI. 1559 a Krystof Karel 
z Roupova' 15. II. 1588. Velmi zajímavá je falšovaná cechovní 
výsada ze XVII. nebo XVIII. stol. 

Mezi městskými knihami nalézáme pamětní knihu z let 1 ~52 
až 1802 více radních protokolů ze stejné doby a účetní kmh! 
z XVIII. a XIX. stol. V museu jsou uloženy také cechovní archI
válie ze Senomat, Herálce, Cervené Rečice a Větrného Jeníkova. 

Městská registratura je uložena v radnici a jest v celku za
chována asi od r. 1830. Městský archivář soudní rada v. v. p. 
Boh. Mysliveček započal již s pořádáním archivu. 

HUSINEC. 

. Staré archiválie jsou uloženy v železné truhle v radnici; jde 
o čtyři městská a tři cechovní privilegia a jeden typář z r. 1587, 
dále o dvě cechovní knihy tkalců z prostředka XVIII. stol. a ma
triku obyvatel z r.1840. Velký oheň v r.1654 zničil všechny starší 
spisy a privilegia; do dnešní doby se zachovala tato: 22. I~I. 
1655 Anna Marie kněžna z Eggenberku, 26. VII. 1688 Jan KrIS
tián z Eggenberku, 3. XII. 1736 Karel VI. a 21. X. 1782 Josef II. 
Cechovní výsady jsou dvě z r. 1718 a p~)ed~é z r: 17,17 a 1.751. 
Spisy se většinou zachovaly teprve od ZTIzem maglstratu y Jose
finské době byly sneseny z podstřeší a srovnány školním Inspek
torem p. Mfkem. Do první světové války je nová reg~stratura se: 
stavena jen časově. Registratura trpí nedos~atke~ mlst~ ve, st~r~ 
historické radnici takže pořádání vyžadUJe noveho premlstem, 
nejlépe do jedné ~íňky v Husově rodném domě. 

CHABAROVlCE 

nemají archivu. V malém, ale pěkném museu, o něž se nyn~ st~rá 
p. ředitel Pešek, jest ve výklenku, který možno. uzamknout~, neco 
starých písemností z let 1820,-1880 ve fasciklech, ~t~r~ byl~ 
v poslední době asi ze zvědavosti přeházenr Není, am lIstm. am 
knih z doby před poč. 19. století. Snad Je to nasledek bItVY 
u Chlumce r. 1813 za níž Chabařovice úplně vyhořely. V mu
sejní vitrině se naiézá jen jeden zhostný list Ferdinanda Dub
ského z Třebomyslic z r. 1717, několik výučních listů a diplomů 



z 18. a poč. 19. stol., kdežto po cechovních hlliháéh v druhé 
vitrině zbyl jen listek "Zunftbiicher". Zato jsou zachovány knihy 
priv. ostrostřelců od r. 1864 do r. 1925 a rukopisná kronika obce 
Viklic od Jos. Rehme. - Běžná registratura jest v budově MNV 
a zachována jest teprve od r. 1912. 

CHEB. 

Městský archiv v Chebu má bohatou historii a literaturu 
a jeho inventáře byly vydány tiskem: Dr. Karel Siegl "Die Kata
loge des Egerer Stadtarchivs", nákl. archivu v Chebu 1900, stran 
XI + 388 a Dr. Heribert Sturm: Das Archiv der Stadt Eger, 
v Chebu 1936, stran 120 + 60, ve sbírce "Schriften uber sudeten
deutsches Archivwesen", red. prof. dr. Pirchanem. Archiv zacho
val se v příznivých okolnostech takřka v úplnosti; až do r. 1865 
ležel v původním stavu v několika různých místnostech radnice. 
Tehdy ujal se jej Dr. Fr. Kurschner a počal jej pořádati. Od něho 
pochází původní rozvrh archivu, dle něhož jsou písemnosti z části 
řazeny: A. Všeobecné městské a zemské záležitosti (t. j. Eger
Uindchen) :a) privilegia a jiné listiny, b) náboženské, c) státo
právní, d) válečné písemnosti. B. Speciální v městě i na venkově: 
a) městské záležitosti, b) duchovenské úřady, c) ~rálovský hrad, 
d) Chebsko a ašský kraj. C. Zahraniční styky: a) Cechy, b) Sasko, 
c) Franky, d) Bavory, e) říšské věci. 

Nástupci Kiirschnerovi se však tohoto pořádku nedrželi. Bez
prostřední následovníci Riedl a Schmidt byli musejníci a v archiv
ních pracích nepokračovali, třetí, chebský historik Vincenc PracH 
(1873-79) nadělal v archivu mnoho škod, neboť srovnané již 
fondy znovu rozházel podle své historiografické potřeby, ale znovu 
nezrekonstruoval. Po Procklovi nastoupil Gradl, který pro jiná 
zaměstnání měl málo času pro archiv a zdatného archiváře získal 
Cheb teprve v Dr. K. Sieglovi, který vlastně archivu dal nynější 
jeho podobu. Kromě shora uvedeného katalogu informovával 
o něm v "Archivalische Zeitschrift" sv. 36. a v Mitteilungen des 
V. G. D. in B. sv. 66 (1928). Posledním archivářem stal se Dr. 
Heribert Sturm, před tím archivář města Jáchymova a zůstal 
jím až do r. 1945. Za druhé světové války byl archiv odstěhován 
do Alt Muggel v Horní Falci, odkudž byl v červenci 1945 prof. 
Václavem Cepelákem z Plzně za účasti Dr. Sturma, jenž byl 
tehdy americkým zajatcem, zase repatriován do Chebu. Protože 
jeho místnosti byly tehdy zabrány uprchlíky z Horního Slezska, 
byl zatím složen v jedné síni na zem a zapečetěn. 

Chebský archiv byl v devadesátých letech probádán velmi 
pečlivě Dr. Vojtěchem Nováčkem, který pořídil v něm na 3000 
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přepisů k českým dějinám. Pořídil především p.řepisy privi~egií~ 
listin a listů do husitské revoluce. KorespondencI z doby husI~ske 
vydal potom allchivář Siegl "Aus dem Egerer, ~tadtar~hIVe" 
v Mitteilungen des Archivrates" II. (1916). Novacek rozpIsoval 
ddie městské kopiáře z doby Jiříka z Poděbrad 1457-1~68 
(200 kusů) a fascikly týkající se poměru, C,hebska k Cecham 
a k českému sněmu v letech 1592-1618: staly vyslanec Dr. Ro
senberger v Praze, spisy o holdování Ma~y~ši II:; sou~obou kores
pondenci s okolními českými městy, ze]mena I-\..ad~m a ~,?kte~, 
dále šest knih radních protokolů 1552-1787, zpravy krIzovmc
kého komendátora Jana Jindřicha arcibiskupu Antopínu }~ru
sovi 1562-73 a písemnosti chebské komendy a okolmch krIzov
nických far. Na počet největší kořist vydaly k9piá~e z doby,~u
dolfovy obsahující korespondenci s dvorským ceskym kanclerem 
a komorou zejména v otázkách berních. . ,. , v • , 

Vzhledem k tomu, že chebský archIvm mven~ar Jest vydan 
tiskem, upouštím od popisu ~rc~iyních fondů. Z lIter3:t~ry upo
zornil bych ještě na Cas. archtvm skoly IV. 134/? ~ VOJtec~ 1fo
váčka "Vemeschriften aus dem Egerer ArchIV ve Vestmku 
král. čes. spol. nauk V. 1893. v v , 

Protože městský archiv za doby okupace prechodne vykona
val také funkci archivu státního, nacházela se v něm v letech 
1939-41 . také akta, postoupená z archivu v ministerstva ~itra 
v Praze. V r. 1941 byly však tyto spisy prevezeny do "relChs
archivu" v Libel1ci. 
Fr. K ti r s c hne r: "Das Archiv der Stadt Eger", A. O .. G. sv. 41, str. 31~ 

až 351. (R. 1869). - Vincenz Pro c kl: "Das ArchIv der ~tadt Ege~ 
v Archivalische Zeitschrift II. 1878, str. 249. - KarI S leg 1: ,,?~e 
Kataloge des Egerer Stadtarchivs" Eger, 1900, str. XI-388. -. Ty z: 
"Aus dem Egerer Stadtarchive" v Mitteilun.!Fen des k. ~. ~rchivrat.es 
II. 33/73. - Týž: "Das Egerer Stadtarchiv" v Archivahsche ZeIt
schrift, ISrv. 36 (1926) a v Mitteilungen V. G. D. in B., s,:" 66 (1928), 
ČAŠ IV, 134/6. - Siegfried Ha ber man n: "Das ArchIV der. Stadt 
Eger" J. D. V. F. 1930. - Dr. Heribert S tur m: "Das ArchIv der 
Stadt Eger", Eger 1936, str. 120 a 60 ve sbírce "Schriften uber Sudeten
deutsches Archivwesen". - Týž: "Die Bedeutung des Egerer Stadt
archivs ftir das Egerland" v "Bericht des Egerlandgaues de~. Bundes 
der Deutschen fur das J. 1935". - Reinhold Ho f man n: "Uber das 
Stadtarchiv in Eger" v "Deutsche GeschichtsbIatter", roč. 15, s. 53/6.
H. Q rad 1: "Die Privilegien der Stadt Eger" Cheb, }879. -
K. S i e g 1: "Die Egerer Goldbullen" v "Uns~r Egerland ~XXly 
(1930). - Archivářkou jest hist. umění Dr. MIroslava MladeJovska. 

CHLUMEC NAD CIDLINOU. 

Jedenáct městských privilegií z doby před Bílou horou se 
ztratilo ve třicetileté válce s výjimkou jediného, totiž Vojtěcha 
z Pernštejna z 20. I. 1531;' z mladší doby se zachovalo pět měst-
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ských výsad na výroční trhy a to z 28. III. 1647, 13. VI. 1689, 
11. XII. 1703, 27. V. 1734 a 21. XI. 1794. Cechovní privilegia 
sahají nazpět až k r. 1550 (krejčí a soukeníci) a r. 1665 (řezníci). 
Toto posledni potvrzuje erbovní výsadu Viléma Zuba z Landštejna 
z r. 1492. 

Mezi městskými knihami nalézá se jako nejstarší kniha 
smluv z let 1538-1546, která obsahuje také svatební smlouvy 
a poslední vůle. Ostatní knihy stejného obsahu pocházejí z let 
1542, 1607 a 1610 a dosahují až do druhé poloviny XVIII. stol. 
Radní protokoly - 11 svazků - počínají v r. 1615. Obecní účty 
jsou zachovány od r. 1586, ale jen mezerovitě. Konečně musím 
se zmíniti o třech starých pečetidlech: městskou rychtářskou 
pečeť lze vročit k r. 1573 a větší a menší městskou k r. 1644. 
Archiválie jsou uloženy v městském museu. Spisy v registratuře 
jsou zachovány od začátku XIX. stol. a jsou spravovány měst
ským úřadem; skartace spisů po r. 1850 dosud provedena nebyla. 
J. K a š par: Z minulosti Chlumce n. C., Sborník hist. kroužku VI. -

Městský archivář p. F. Fidler, učitel v. v. 

CHOCEŇ. 

Choceňský městský archiv je uložen v budově městské spoři
telny a byl spořádán a inventarisován Dr. Jiřím Carkem z praž
ského městského archivu. Mimo vlastní měst. archiv, obsahuje 
také písemnosti nemocnice, školní rady, cechovního inspektorátu, 
literáckého spolku a fragment patrimoniálního archivu. Z cechů 
jsou zastoupeni: řezníci, pekaři a mlynáři, tkalci a různá řemesla. 
Vlastní archiv je rozdělen v šest oddělení: Privilegia (7 kusů), 
listiny, městské knihy, stará registratura, pečetidla a památky. 
Městská privilegia: 26. VI. 1486 Jan z Pernštejna pro městský 
špitál, Ferdinand I. 1. III. 1558 (právo trhové), Josef I. 29. IX. 
1709, Václav Norbert Kinský 2. IX. 1710 (obnova privilegií), 
Marie Terezie 11. III. 1762 (týdenní trh na len a plátno), Josef II. 
25. VII. 1786 (konfirmace), týž 29. IX. 1789 (nový trh) a Fran
tišek I. 20. II. 1829 (konfirmace starších trhů) ; první čtyři jsou 
v české řeči, ostatni jsou německá. Ještě starší nežli městské vý
sady je seznam kostelních příjmů z r. 1444; více starých privi
legií z XV. stol. se zachovalo v kopiích a konfirmacích ze XVII. 
nebo XVIII. stol. 

Z městských knih sluší za zmínku tři smluvní knihy z let 1527, 
1542 a 1569, nejstarší pozemkové knihy z let 1582, 1615, 1684 

, a 1715, kniha svatebních smluv z r. 1662, dvě knihy hrdelního 
soudu z let 1625 a 1728 (t. zv. smolné knihy) a kopiář z let 1625 
až 1656. Knihy obecních účtů se zachovaly z let 1715-1851, dvě 
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staré pamětní knihy (Libri memorabilium) jsou z let 1732 a 1836. 
Stará registratura je rozdělna na pět pododdělení: Podací 

protokoly jdou od r. 1831 s mezerami, spisy I. od počátku XVII. 
stol. až do r. 1850, II. od r. 1851 do r. 1902, dále účty od r. 1666, 
ale velmi mezerovitě, patenty a posléze varia (katastrální a kon
skripční věci). V poslední době byly dodány do městského archivu 
také účetní a kancelářské knihy z počátku XX. stol., dosud však 
archivářsky nezpracované. 

Nejstarší cechovní výsada je pro cech nožířů t 23. dubna 
1525, vydaná Vojtěchem z Pernštejna. - Městským archivářem 
pan J. Bezdíček, vrch. oficiál CSD. 

CHOMUTOV. 

Městský archiv jest v přízemí radnice spolu s museem, přes 
nez se do archivu chodí. Má dvě místnosti, totiž kancelář 
s knihovnou a nedobytnou 'Pokladnou a depot. Archivářem jest 
prof. reálgymnasia Dr. Emil Puchmajer, kdežto správcem musea 
akad. malíř Alois Klouda; oba jsou městem připláceni. MNV má 
slušné porozumění p~o kulturní potřeby. Bohužel také v Chomu
tově jest patrno, ktemk do r. 1850 byl archiv řádně spravován, 
ale za samosprávy spisy i knihy byly ponechány svému osudu 
a tak záhy našly umÍistění na půdě. Nynější archiv vyhovuje, 
avšak malé prostory znemožňují převzetí dalších oddělení regis
tratury. Privilegia jsou v pokladně seřazena chronologicky, mají 
neúplné regesty na obálkách, v nichž zčásti jsou také přepisy 
pořízené posledním něm. archivářem Dr. Wenischem. Není však 
k nim katalog, takže nebylo možno ověřit úplnost. Hned na př. 
listina o vykoupení se města z poddanství z r. 1615 nebyla mezi 
privilegii, nýhrž mezi osobními papíry po Dr. Wenischovi. Na
lezena byla tato privilegia v originálech: 11. VIII. 1376 Albrecht 
von Duben (Dubá), zemský komtur něm. ikřižovníků a Mikuláš 
komtur chomutovský dává chomutovskému rychtáři MertHovi 
právo soudu a třetinu pokut, 23. VIII. 1382 Aleš, Arnolt a Hanuš 
z Okořína (von Ukkareyn) p~odávají se souhlasem něm. řádu 
městskému špitálu ves Maněvice za 143 kopy gr., 28. X. 13HS 
zemský komtur Albrecht z Dubé dává městu Cometow právo 
pečeti a odkazu a obchod solí, 22. VIII. 1397 týž dává měšťanům 
právo pásti na určitých místech, radní síň, solnou komoru na 
náměstí, pokuty a městskou váhu, 18. VIII. 1420 Jan z Polenky 
prodává městu svou ves Pohled, 4. V. 1454 král Ladislav po
tvrzuje starší privilegia, 7. VI. 1454 město Žatec vidimuje v orig. 
nezachovanou listinu z 30. X. 1407, jíž král Václav IV. potvrdil 
rozsudek svého kancléře Václava patriarchy antiochelllského 
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a podkomořího Konráda Verdenského ~ezi městy ž~tc~m, M,os
tem Kadaní Louny a Ohomutovem a slech tou kraJe zateckeho 
o p~ávo míl~, várečné, sůl a výsadrnisilnice (text i konf. latin
ské) 11. 1. 1457 Ondřej z Kaufunka uzavírá smlouvu s měšťany 
cho~utovskými o vodu na mlýn na Hozlauerově zboží (čes.), 
3. XI. 1457 král Ladislav dává pondělní týdenní trh, vysazuje 
silnici z Míšně, 'Ustanovuj e pečeť a erh, který je vymalován, dva 
nové jarmarky a potvrzuje právo dědické a solný trh (čes.), 
10. I. 1460 'král Jiří konfirmuje starší privilegia (lat.), 18. IV. 
1466 král Jiří vypálenému městu povoluje obnoviti správu měst
skou a založiti knihu kontraktní na domy (čes.), 19. III. 1475 
Oliverius Filip, Antonín Jakub a Marcelin, kardinálové římské 
církve ocťpustky pro farní kostel, 6. XI. 1475 král Vladislav kon
firmuje starší privilegia, 26. VI. 1485 bratři Bohuslav, Jan a Mi
kulášz Lobkovic určují dědičnou činži z udlických vinic, 28. VIII. 
1497 Ladislav z Veitmile a strýcové jeho nedilníobnovují městu 
dědické právo, 4. XII. 1497 tíž rozšiřují toto právo na vesnice 
Horní Ves, Michanice, Spořice a Úernošice, 27. VII. 1515 Vla
dislav II. dává městu právo pečetiti červeným voskem (čes.), 
22. IV. 1517 Sebestyan a Petr Veitmilové vypovídají židy z města 
i panství, 24. VIII. 1523' Šebestyanz Veitmilu ustano~je činže 
z odprodaných lánů, 19. VIII. 1549 konfirmace Ferdmanda 1., 
17. I. 1564 arcikníže Ferdinand dává městu 5 arlykulů pro ka
menový lom (něm.), 1566 Jan z Veitmile právo na 3 hostince, 
14. IV. 1567 konfirmace Maxmiliána II., 6. I. 1572 konfirmace 
Bohuslava Felixe z Lobko'vic na priv. Ladislava z Veitmile, 6. I. 
1572 téhož konfirmace na privilegia bratří z Veitmile z 22. IV. 
1517, 4. VII. 1575 Maxmilián II. potvrzuje privilegium Bohuslava 
Felixe z Lobkovic (něm.), 1. I. 1576 týž Bohuslav vysazuje měst
ský špitál, 8. VI. 1577 Rudolf II. vYlSazuje třetí jarmark (čes.), 
4. I. 1578 Bohuslav Felix z L. potvrzuje právo dědické, téhož dne 
poV'oluje městu důl na síru, 27. III. 1579 Rudolf II. konfirmuje 
městská privilegia, 8. X. 1583 1mrnfirmace Bohuslava Jáchyma 
z Lobkovic, 25. I. 1592' nová konfirmace Rudolfa 11., jakožto 
městské vrchnosti, 10. VII. 1615 konfirmace Matyáše II. (něm.), 
9. IX. 1627 konfirmace Ferdinanda II. (něm.), 1780 l\Iarie Te
rezie dovoluje činiti vklady do desk zemských, 7. VII. 1816 .císař 
František dává městu čtvrtý jarmark a 1838 Ferdinand V. po
voluje pátý jarmark. 

S městskými privilegii se chovají pohromadě také privilegia 
některých vesnic chomutovského panství a privilegia cechovní: 
1508 Jan z Veitmile prodal činži 20 kop cechu chomutoV'ských 
řezníků za hotových 400 kop, 1573 Bohuslav Felix z Lobkovic 
udělil privilegium Kristiánovi Pfendiakovi na Mkhaníce, 25. III. 
1575 týž zlepšil cechovní řád krejčím, 1578 Mikuláš Lany z Lan-
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genhartu potvrdil !privilegium pro Michanice, 4. IV. 1588 Bo
huslav Jáchym z Lobkovic udělil kolářům privilegium na ochranu 
proti fušerům, 24. IX, 1598 Rudolf II. cechovní řád pro vazníkům, 
21. II. 1601 týž sladovníkům, 13. IX. 1601 týž krejčím, 29. II. 
1612 Matyáš II. potvrzuje výsady rychty křimovské (Krima), 
1613 Ohomutovští vidimují vsi Spořici její listinu z r. 1496, 
4. IV. 1615 Matyáš obnovuje články cechu sladovníků, totéž 1627 
Ferdinand II., Matyáš 1618 cechovní řád jirchářům, 1628 Fer
dinand II. pro rychtu novoveskou, 1628 arlykuly -- mydlářům, 
15. V. 1636 město Chomutov mlynářům, 21. IX. 1636 zámečníkům, 
kovářllm a kolářům, Ferdinand III. potvrzuje privilegium Nové 
Vsi, týž 1652 Ulmbachu, 1656 městská rada dává řád Bratrství ře
meslníků, Leopold I. 1657 konfirmační privilegia pro Novou Ves 
a Reizenheim, 18. X. 1661 město stvrzuje cechovní články zed
níků, 4. X. 1667 koželuhům a 1726 stolařům. Smlouva mezi 
králem a obcí 00 'sebevýkup a koupi zámku-chomutovského a vesnic 
Michanic, Nové Vsi, Ooselu, Křimova, Dl'O'šky, Dominy a Dyrn
tolu 'llzavřená 19,. XII. 1605 jest zachována pouze v ověřeném 
výpisu z Desk zemských. , 

V archivní pokladně jsou uloženy také dvě listiny cizího pů
vodu: W. VIII. 1521 král Zikmund I. polský dává krakovskému 
měšťanu Michalu Spisovi právO' vystavět silnici z KrakO'vska od 
vesnice Medvědu skrze les Dunajec k uherské hranici a z 15. VII. 
15,26 Ludvík II. král uherský a český potvrzuje notářský instru
ment nit ranské kapituly 00 prodeji statku Hovorka bratrům Ma
tějovi a Janovi Mezničanským z Meznice za 100 uherských zla
tých. V 'Pokladně j sou dále uložena privilegia městeček Března, 
Ervěnic, Jirkova, Kralup a Udlic. 

Knižní a aktový archiv jest v druhé místnosti (depotu); 
knihy a svazečky počtů z let 1468 až 1870 čítají přes 4000 kusů, 
materiál aktový počíná r. 1598 a do archivu jest převzat pouze 
do r. 1850. Nejstarší městská kniha jest z let 1468-1583 a jest 
to kniha o kupních smlouvách a držbě nemovitostí. Pro minu
lost města cenným pramenem jest 5 silných svazků rukopisné 
kroniky městského písaře Urlika. Matriky měšťanů počínají 
r. 1680, kopiáře 159'7, účetní knihy 1616, soudní knihy 1570, 
berní knihy 1595. Ostatní druhy knih začínají brzy po r. 1600 
a všechny jdou takřka bez mezer 'až do poloviny XIX. století. 
Zajímavý jest taktéž rukopis z doby kol r. 1600, který obsahuje 
opisy starých spojeneckých smluv mezi Úeskou korunou a Sas
kem, počínajíc smlouvou Vladislava II. z 2. V. 1482; poslední 
je obnova tohoto "Erbeinigungen" provedená Rudolfem II. 20. 
IV. 1579. Mnoho knih v chomutovském archivu vzniklo taJké 
slepením smluv a jiných listin. Takového druhu jsou knihy 
smluv nájemních po r. 16;9'3, přijímací registr měšťanů 1580 až 
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1750 a 1708 až 1748, registr o propouštění poddaných 1642 až 
1728, dále zachovalo se 10 svazků vyměřování hranic od 
r. 1653, 55 svazků knih patentů z let 1649-1792, 24 svazky 
registrů poddaných 1642-1769, purkmistrovské manuály a pro
tokoly od r. 1626, radní manuály od r. 1599, na 30 svazků ko
piářů 1596 až 1691, knihy formulí a přísah (kol 1600), knihy 
tržních cen od pol. 17. stol., řeznických a pekařských laviC od 
r. 1603, nadaCÍ', kostelních počtů, massy účetních knih měst
ský~h (přes 3000.), rozdělené do různých oddělení, v nepřetrži
tých seriích od r. 1616 do r. 1790. 

Knihy soudní (Gerichtsbucher), dělené na civilní a trestní 
a knihy odvolací začínají již kol r. 1570. Městské knihy kon
traktní 1468, pozemkové 1598, obligační 1601 a testamenty a dě
dické 1598; úřední sbírky právních pramenů (Libri sententia
rum) mají tři svazky z let 1574-1672. 

Městská registratura po r. 1850 jest na několika různých 
místech po kancelářích MNV; jest v úsecích 1850-1918, 1919 
až 1938 a 1938-1945. Poslední jest ve skříních na chodbě, ulo
žena v karbonech podle decimálního systému. Nalezeny byly také 
v úplnosti podací protokoly a protokoly o zasedáních rady a za
stupitelstva, avšak teprve od r. 1880. Není vyloučeno, že starší 
obdohí bude objeveno zase jinde. 

N a děkanství nalezl kol. Dr. Doskočil, který v Chomutově 
působil, úzký rejstřík k nejstarší knize z r. 1468 a podrobný in
ventář městského archivu, pořízený krátce po r. 1700 na 126 
foliích s indexem a děkanské "Libri memorabilium", počínající ro
kem 1739, jež sahají až do r. 1936. V posledních letech do nich 
zapisováno nebylo. 
Dr. R. W e n i s ch: "Katalog der Archive des polit. Bezirkes Komotau" 

v Unsere Heimat 1923, IL-ČAŠ. IV., s. 167. - Týž: "Das Archiv 
der Stadt Komotau" v M. V. G. D. in B. Jh. 65 (1927). - Městský 
archivář Dr. Emil Puchmajer, prof. gymnasia. 

CHOTĚBOŘ. 

Výzkum městských archiválií v Chotěboři byl proveden ně
kolikráte. Již r. 1884 pro diplomatář pracoval tam musejní archi
vář V. Schulz, v květnu 1898 H. Kollmann, v r. 1937 Dr. Klepl 
ar. 1943 Dr. Doskočil. Kollmanův výzkum uložen jest ve zdejším 
archivu o Č. XXVI. Nejstarší písemnosti, zejména městská privi
legia, uložena jsou v městském museu, a to: 27. IV. 1510 Mikuláš 
Trčka z Lípy na právo trhové, 13. IX. 1748 Marie Terezie po
tvrzuje devět inserovaných starších privilegií a to dvě z r. 1331, 
dále z r. 1361, 1387, 1454, 1464 (2), 1477 a 1692, dále orig. konfir
mace Josefa II. z 16. XII. 1784 a Františka II. z 24. V. 1796. -
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Z výsad je patrno, že Chotěboř byla jednu dobu královským měs
tem, což patrně ušlo Čelakovskému, který ji do II. dílu "Corpus 
iuris municipalis" nezařadil. S městskými privilegiemi jest uloženo 
také několik výsad cechovních a sice cechu řeznického z r. 1605 
a 1637, krejčovského 1677 a soukenického z r. 1553. 

Z městských knih zvlášť pozoruhodný jest zlomek knihy trhlÍ 
domovních z let 1574-1582, zbytek jiné kontraktní knihy (4 listy) 
z r. 1605, kniha příjmů bratrstva literátského z r. 1775-84 a více 
knih cechovních: cukráři 1734, soukeníci 1766, krejčí 1794, někdy 
dva i tři díly mladší. Spolu s archivem uloženy jsou také výpisy 
pořízené býv. správcem archivu a musea Č. Houbou. 

Magistrátní registratura před r. 1833 vzala prý za své po
žárem. Pro mladší spisy z druhé poloviny XIX. stol. byla teprve 
nedávno určena místnost, kdežto dříve byly navršeny na uzavře
ném schodišti, kde ještě r. 1943 byly nalezeny některé fascikly 
a podací protokoly z padesátých let minulého století. 

Na zámku v Chotěboři není patrimonIálního archivu, ale za 
to historické sbírky, které založil Jan sv. pán Dobřenský. V těchto 
sbírkách naleznou se bóhaté záznamy a vývody genealogieké (Ro
dovský z Hustířan, Vančura z Řehnic), dále sešity "Zeitgeschichte" 
na př. o Napoleonovi, o roce 1848/9, autogram díla Paprockého 
o slezské šlechtě, podepsaný "V Obřanech blíž města Brna na svo
bodném mlýně měsíce Maii 1609". V této sbírce je také inventář 
někdejšího patrimoniálního archivu "Inventarium uber deren 
Mo.bilien und Effecten bei der hochgr.afl. Opperstorfisch seque
strlerten Herrschaft Chotieborz" z r. 1740, odevzdací list na pana 
Jana Zebo z r. 1751 a hospodářský inventář panství z téže doby. 

Farní archiv v Chotěboři vlastní matriky teprve z druhé po
loviny XVIII. stol.; dříve patřila Chotěboř k faře v Čachotíně 
kde jsou však matriky zachovány rovněž teprve od XVIII. stol: 
CCM 1907, str. 454/5. - Městský archivář p. Jar. Tichý, odb. učitel. 

CHRÁST U CHRUDIMĚ. 

Městská privilegia a 6 cechovních výsad jest v museu. 
Všechna městská privilegia, která byla v r. 1894 ztracena, nebyla 
již nalezena. Nejstarší zachované privilegium je od Zdeňka 
Kostky z Postupic 9. VII. 1493, další od Viléma Kostky, vydané 
6. VI. 1511. Nejstarší trhové privilegium vydal městečku král 
Ludvík 14. II. 1524, další Josef I. 5. XI. 1708 a poslední Fran
tišek I. na týdenní trh 18. II. 1808. Kromě toho 24. II. 1605 
Markéta Berková osvobodila Chrástecké od úroční pšenice. Ce
chovní výsady: r. 1583 tkalci, r. 1669 obuvníci, r. 1675 řezníci, 
r. 1714 krejčí, r. 1745 "rajcech" a r. 1783 pekaři (od králové
hradeckého biskupa Leopolda Háje). 
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Nejstarší pamětní kniha (Liber memorabilis) byla založena 
v r. 1712 (zápisy od r. 1616). Kromě ní jest ještě pamětní kniha 
"Album confraternitatis ss. rosarii" z r. 1734. V museu je také 
uložen originál listiny krále Vladislava II. z 15. IX. 1480 o vybí-
rání cla v městečku Úvalech u Prahy. . 

V biskupském zámku je uložen zbytek patrimoniálního 
archivu (pět skříní), se spisy z konce XVIII. stol., možná však, 
že podrobná prohlídka by objevila i starší kusy. 
CCM 1907, str. 455. - Archivář p. J. Sháněl, řed. škol. 

CHRASTAVA. 

Městský archiv v Chrastavě byl uložen v městském museu. 
Je to běžný archiv malého poddanského městac Městská privi
legia jsou zachována teprve od r. 1568 a jsou všechna německá. 
J de o následující: 15. I. 1568 Jiří Mehl ze Střelic dává městu 
právo trhu, pivního šenku a pálení a prodávání kořalky v radnici, 
15. X. 1574 Maxmilian II. uděluje městu týdenní trh a polepšuje 
městský znak, 10. XII. 1581 Rudolf II. konfirmuje privilegium 
svého otce, 7. I. 1598 Hofman z Grunpichlu osvobozuje město od 
placení dědičných tax, 13. II. 1620 Jan Cernohouz potvrzuje městu 
právo pivního šenku a pálení kořalky, 15. IV. 1641 David Jindřich 
z Cernous stvrzuje starší svobody a přidává svobodnou volbu rady 
a rychtáře a povoluje, aby se město vyplatilo roční činží z ko
nání roboty, 31. XII. 1657 Adam Matyáš z Trautmansdorfu stvr
zuje právo výčepu v radnici, 23. II. 1686 Rudolf Vilém z Traut
mansdorfu konfirmuje starší svobody, 10. 1. 1708 Jan Václav 
Gallas a 30. IX. 1730 Filip Gallas potvrzují stará městská privi
legia, 4. I. 1732 Karel VI. uděluje městu právo týdenního trhu, 
15. II. 1748 konfirmační privilegium Marie Terezie, 6. II. 1783 
konfirmační privilegium Josefa II. s přidáním nového výročního 
trhu, 10. I. 1793 konfirmace Františka II. - Také cechovní pri
vilegia počínají rokem 1568; nejstarší listina střelecké obce jest 
z r. 1601. Z 18. VI. 1763 zachovalo se v archivu breve papeže 
Klimenta XIII. pro rodinu Arnoldovu z Hrádku nad Nisou. -
Pozoruhodnou je dále soudní kniha místního soudu zvaná "Das 
schwarze Gerichtsbuch" se zápisy z let 1565-1770. 

Aktová část registratury od doby josefinské utrpěla prý ve
liké ztráty po 1. světové válce. 

CHRUDIM. 

Městský archiv v Chrudimi ve starších částech až do r. 1864 
jest uložen v "Prumyslovém museu pro východní Cechy". V jehO 
publikaci "Zprávy kuratoria Prumyslového musea pro východní 
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Cechy" roč. XVIII., XIX. a XX. (1911-13) vyšel také podrobný 
popis všech archiválií starších josefinské doby. Novější poučení 
o něm podal autor zmíněných popisu prof. Čeněk Florián v 1. sv. 
"Zpráv vlastivědného musea pro vých. Cechy za léta 1921-24". 
Spisová část ar,chivu utrpěla v starých dobách velké ztráty -
dvojí prodej akt r. 1788 a v šedesátých letech XIX. stol. lze do
konce zjistit v účetních dokladech - nicméně i dnes jde o ma
teriál velmi bohatý. 

Nejen, že v soupisech Floriánových z r. 1911-13 má archiv 
pořízen vlastní inventář, ale týž bývalý archivář opatřil chrono
logickým, osobním a věcným rejstříkem také všechny písemnosti 
městské - rozpis městských knih - až do r. 1690. Vzhledem 
k snadno přístupnému soupisu chrudimských archiválií zmíním se 
jen o nejvýznamnějších a dUležitých i pro celkové národní dějiny: 
jsou to především čtyři "Libri memorabilium" z let 1579-1798, 
dále devět svazků "knih trhových", zachovaných od r. 1439 do 
r. 1715, kdežto mladší jsou v archivu země Ceské, až do počátku 
XVI. stol. sahají nazpět tak zv. "Libri proscriptionum" (knihy 
darování), knihy svatebních smluv a "Libri sententiarum". 

Kromě magistrátní registratury, v níž došlo ke shora zmí
něným škodám, bylo do archivu již odevzdáno také 15 ročníků 
samosprávné registratury z let 1849-64, pro něž nynější městský 
archivář prof. Růžička po proskartování nalezl vhodné umístění. 
Registratura po r. 1865 jest spořádána podle jednotného registr. 
plánu až do nejnovější doby a uložena jest na radnici. 

Dobře spořádaný a zinventovaný archiv, aspoň ve svých star
ších částech, slouží vědeckým potřebám celých vých. Cech, jak 
nejlépe lze poznati na všech ročnících "Vlastivědného sborníku 
východočeského", poč. r. 1923, zejména v příspěvcích Dr. K. V. 
Adámka. - Městským archivářem jest nyní prof. J. Růžička. 

CHUDENICE. 

Pí1semných památek málo a zanedbané. Není žádných pri
vilegii v originále, pouze jediné, totiž Rudolfa II. z 13. I. 1592 
v kopii z pol. 17. století. Jeto povyšovací privilegium: Císař 
na žádost Humprechta Cernína vy;sa;zuj e ves Chudenice na měs
tečko, dává mu erb v orig. vyobrazený (v kopii nikoliv) právo 
pečetit 'zeleným voskem, týdenní trh koň'ský a dobytčí a dva 
jarmarky. Jiné privilegium, totiž Leopoldovo z 11. VI. 1668, jest 
známo z opisu v "Kniha městská městečka Chudenic pamětní" 
zal. r. 1669 (2 díly), která se nynÍ' chová ve věži "na Bolfánku", 
kde želez. úředník p. Adolf Roubal organisuje chudenické museum. 

V městské ka:nceláři jsou tři knihy protokolů rady, čtyři 
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zastupitelstva od r. 1886 a jednací protokol od r. 1887. Registra
tura byla na půdě v pěti bednách 'a byla ještě za přítomnosti 
kol. Dr. Doskočila snesena dolů; uspořádání vzal na sebe p. 
Roubal. 

Na děkanství jest pamětní kniha "De errectione parochiáe" 
zal. r. 1768, se soupisem fundací od r. 1650. Farní archiv má 
původní skříň z pol. XIX. stoL, přihrádky označené latinskými 
hesly, podle nichž se písemnosti rozdělují. Rozdělení jest z doby 
Dobrovského. 

CHVALSINY. 

Městská rplrivilegia byla uložena v místnosti měst. tajem
níka a očíslována, kdežto ostatní spisový malteriál až na fascikl 
~~Í,:e již vybr~ných majetkových smluv a lisrti~, nebyl uspo
radan. Slo d!Olbre o 5 metr. centů srpisů. V starostově kanceláři 
byly uohovám.y také nejstarší městské knihy, totiž trhové, z let 
1598 a 1657, mdnÍ manuály, obecní kronika Gedenkbuch" 
z r. 1726, do níž se zapisovaLo až do Hitle:mvy návštěvy 20. X. 
1938, a serie ",Knih obilních desátků" z XVIII. stol. Kromě nich 
ve fasciklech jsou uloženy nevázané rpurkmistrovské účty, ko
lekce marp ralwuských zemí z doby josefinské a plány okresního 
domu z r. 1865. 

Městská privilegia: 1. I. 1576 Vilém z Rožmberka povoluje 
právo vařiti pivo za roční plat 100 mÍšo kop 20 IX 1581 týž 
vyměňuje toto právo za právo na odúmrť, 19. VIII.·1596 Petr Vok 
ro~~h?jň?je ~r!vilegia Chvalšin, 25. VI. 1608 Rudolf II. stvrzuje 
PrIvIle~Ia Vllema a Petra Voka z Rožmberka, 30. X. 1641 Jan 
An!onm ,hr. z Eggenberku dává chvalšinským dva trhy výroční 
a ,ty~e~m trh, 13. VIII. 1685 Jan Kristian z E. přidává další dva 
vyrocm trhy, 3. XII. 1736 Karel VL, 7. VIII. 1747 Marie Terezie 
a !~. ~. 1782 Josef II. stvrzují chvalšiI1lská privilegia. Na toto 
pnvileglUm na poslední list se Hitler také podepsal. 

Ve fasciklu vybraných smluv nalézají se především spisy 
týkajíCÍ ~e hraničních sp,?rů a to z let 1600, 1650. 1670 (o obecní 
lesY)',dale 0

0 

lom a po:tažiní robotu 1660, 1661, 1678, o vyměření 
obecmch lesu ze 13. XI. 1680, posléze několik zhostů chvalšin
ských novousedlých. Sešity obecnÍoh počtů se zachovaly od 
r. 1703. Z doby třicetileté války pochází výpis z pamJSkého 
urbáře. 

CHýNOV. 

Městské archiválie - listiny a knihy - jsou v městském 
museu. Nacházejí se tam především tato městská privilegia: 
20. VIII. 1652 Marie Anna kněžna z Eggenbergů uděluje měs-
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tečku čtyři výroční a osm týdenních trhů, 14. XII. 1676 Jan 
Kristian z Eggenbergů přidává solný sklad a osvobozuje od ně
kterých robot, 8. V. 1717 (souč. kopie) Marie Arnoštka z Eggen
bergů odpouští další roboty, načež následují potvrzení starších 
práv a ske 25. IX. 1726 Adamem Františkem ze Schwarzen
berků, 6. XI. 17 47 královnou Marií Terezií, 1. IV. 1783 Josefem II. 
a 20. II. 1798 Františkem II. Osmého srpna 1904 povýšil Franti
šek Josef Chýnov na město a udělil mu nový znak. Dvě z měst
ských knih jsou starobylé a byly městu vráceny r. 1B99 rozhod
nutím vrchního soudu v Praze, totiž kontraktní, založené v letech 
1541 a 1670. O něco mladší jest "Kniha protokolní na rozličné 
paměti" z let 1708-1865. S archiváliemi chovány jsou také dva 
pečetní typáře a to z r. 1655 s opisem "Sigillum comunitatis oppi
duli Chainow" a z r. 1849. Protože v Chýnově nebylo magistrátu, 
jsou archiválie z doby před r. 1850 zachovány jen výjimečně. 

V městském museu jsou uloženy také četné cechovní knihy, 
nejstaršÍ cechu mlynářů, pekařů a truhlářů z r. 1712, potom zed
níků, sklenářů a tesařů z r. 1764, účetní kniha cechu ševcovského 
z r. 1759 (silně poškozená) a větší počet výučních listů. Kromě 
městských archiválií jsou v museu chovány také popisy pozemků 
bývalého panství choustnického, z nichž nejstarší německý z r. 
1692. Mladší popisy jsou vlastně výtahy z tereziánského a josef
ského katastru. 

JABLONEC NAD NISOU. 

Městský archiv jest chudý, neboť Jablonec byl povýšen na 
město teprve ds. rozhodnutím z 28. března 1866. Do městského 
musea bylo dáno trhové privilegium Františka I. z 20. října 1808, 
dále chovány jsou tam knihy kostelních počtů od r. 1700, křestní 
matrika z let 1700-1730 a něco školních spisů z doby před r. 1850. 
Novodobá registratura jest z prvních desetiletí města také velmi 
chudá. 

JABLONN:É POD JESTEDEM. 

Město je velmi starobylé a má zachována privilegia už od doby 
Karla IV. Protože však nebylo v archivu městských knih až do 
doby josefinské, byla privilegia uložena v okované truhlici v měst
ském museu v druhém patře bývalého dominikánského kláštera. 
Na sklonku války bylo museum vyklizeno a privilegia i s bednou 
byla zazděna v radničním sklepě. Privilegií jest přes 20. V ori
ginálech se zachovala následující: 1. IX. 1364 Havel z Lemberka 
za souhlasu svých synů osvobozuje obyvatele města od odúmrti 
až do pátého kolena, 22. XII. 1466 král Jiří obnovuje a potvrzuje 
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všechna starší privilegia, 10. VIII 1472 Vladislav II. činí totéž 
na pro~buv.vrchnosti města, bratří Berků, 1. IV. 1525 bratři Vác
lav, JmdrIch, Hynek, Albrecht a Kryštof Berkové ustanovují 
svým. poddaným v městě i okolních vesnicích roboty, 20. II. 1534 
F.:.r~m~nd I. yropůjčuje městu tři trhy na koně, 18. II. 1535 týž 
prId~va ?,:a J~rmarky, 27. II. 1554 Kryštof Berka potvrzuje ro
botm prIvIlegIUm, 12. V. 1555 Jindřich a Zdislav Berkové kon
fi~mují star~í priyilegia, 18. XI. 1558 Ferdinand I. propůjčuje 
mestu dva tydenm trhy, 31. V. 1569 Jindřich a Zdislav Berkové 
postupují za jistých podmínek městu vodné a pánevné (?), 
2. VIII. 1580 konfirmace Rudolfa II., 25. III. 1583 Jindřich Berka 
obnovuje privilegium z 31. V. 1569, 25. III. 1583 týž vypouští 
z r?bot h?nb~, ~: XII. :-~93 Jan Berka z Dubé konfirmuje privi
legIa a slIbuje JIch dbatI, 6. III. 1598 konfirmace Wolfa Berky 
z Dubé, 13. IV. 1600 konfirmace Hynka Berky, 5. IV. 1610 
Rud?lf II. vra,.c~ městu privilegia a pečetě po jeho sporu s vrch
nostI bez promeny, 6. X. 1674 Frant. Antonín Berka získává od 
města polovinu práva várečného, 14. I. 1718 Václav Albrecht 
z Vrbpa po:vr~uje privilegia města, 2. VIII. 1724 Karel VI. po
tvrzuJe vlozena stará městská privilegia, mezi nimi také Karla 
z Lemberka z 13. V'

o 

1368 na vedení městské zápisné trhové knihy, 
21. VII. 1747 konfIrmace Marie Terezie, táž propůjčuje městu 
8. IX. 17;'55· dvav,t~hy na vlnu, táž 30. IV. 1761 přidává týdenní 
trh na platno, prIZI a len a 22. XI. 1793 konfirmace Františka II. 

Ve~le městských privilegií zachovala se také tato privilegia 
cechovm: 18. XII. 1596 Staropražští krejčí udílejí pořádku v Ja
blonném své články, stvrzené Rudolfem II. a znovu 17. VII. 1667 
podle znění, potvrzeného Ferdinandem II. V cechu krejčovském 
z~ch?valo se }~~k?li~ knih, nejstarší založená již r. 1580, s růz
nymI formularI lIstu a smluv a seznamem učňů druhá jest kniha 
mistrů z let 1756-1780. ' 

, Aktová část spisovny utrpěla velké ztráty za druhé světové 
valky dary na sběr starého papíru. R. 1944 byl přivezen do J a
b~onnéh~ horní ~rchiv} města Jáchymova a ukryt tam v kryptě 
dekanskeho chramu pred americkou okupací. Archiv nalézal se 
tam ještě v listopadu 1945. 

, ' 

Franz Run g e: "Das Deutschgabler Stadtarchiv" v publikaci "Deutsch
galbel in tausendj1ihriger Vergangenheit", Jablonné 1926. 

JABLONNE NAD ORLICI. 

v. P,o~lev t:adic~))yla ,~ Jal?lonném dvě mětsská privilegia, ale 
:PrI n~yste,ve, zdeJsIho. u~edmka nemohla být nalezena, podobně 
Jako zadne pIsemnostI pred r. 1850. Registratura po r. 1850 je 
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spořádána chronologicky a byla již dříve účelně proskartována. 
Po privilegiích bude pátráno. 

JÁCHYMOV. 

Archiv jest uložen ve dvou přÍizemních místnostech v mu
sejní budově. J a;ko v celém Jáchymově, který lež~ '! ú~kém ho~
ském údolí, pří1zemky j sou vlhké. První poschodI Je s;ce suche! 
ale není klenuté. To platí i o jiných budovách, k!e~e by ny~l.l 
mohly být lehce použity pro archiv. Personálne Jest archIV 
opatřen dobře prof. Filipovou, jest však bez inventář~, ač 
mělo město skoro 10 let systemisovaného archiváře a kmhov
níka v osobě Dr. Herberta Sturma. Privilegia jsou v první 
místnosti v zasklené skříni: 10. VIII. 1519 Stěpán Slik pro
dává lázně a masný krám obci za 2000 zl. rýnských, 27. IV. 
1528 Ferdinand I. obnovuje insertem privilegium krále Lud
víka ze 6. I. 1520 na městský znak a dva jarmarky, 19. X. 
1531 Burián J eronym a Vavřinec Slikové prodávají městu 
ves Horní :Srand 29. VI. 1542 tíž bratři potvrzují privi
legium Štěpána Sítka o právu horním a havířsk~m knapša!t~ 
a jiných právech ze 19. IV. 1519, 20. X. 1545 Ferdmalld ,r. d~va 
městu užitky z cínu (von zinnfléiss und wag) v nových cmovych 
dolech "aufm Hengst", 15. VII. 1546 Ferdip.and I.:, ~ává~ěstu 
nový znak a kleIlot, na listině vym~lovany a peceť ~ opIsem 
"S. liberae civitatis Joachimvalle CIrca XVI. a Chnsto ~ato 
anno ortae", 10. X. 1547 týž potvrzuje znovu svobody mesta 
totiž řemesla, šenky, slady, jatky a dva jarmarky, 10. X. 1547 
týž znovu povoluje užitky z cínu a yá~y z dolů "auf~ Hengs~" 
na kom. majetku, ale pouze do odvolam, ~O. X. 1~47 tyz pOy~~UJv~ 
městu flotorvané stříhro a kotel ve vlllopalne za rocm c:mZI 
hřivnu stříbra, 7. V. 1566 Maxmilian II. dovoluje bezcelný dovoz 
potravin do Jáchymova, 7. V. 1567 loketský hejtman Albr~cht 
z Globenu dává jménem krále Jáchymovu HorITI Prandt v leno, 
14. VII. 1615 Matyáš II. konfirmuje privilegia Ferdinanda I. 
a Rudolfa II. (není zachovállo) a ustanovuje městský řád (perg. 
kniha o 8 listech), 26. III. 1636 konfirmace Ferdirrrall~a III., 
3. II. 1783 konfirmace Josefa II., 16. VIII. 1794 konÍlrmace 
Františka II. 3. X. 1833 týž povoluje městu další dva jarmarky. 

S J;llěstskými privilegii nalézají se pohrorr:adě také jiné p.er
gamenové listiny, z nichž nejstarší, dlužní ÚpIS Jeronyma SlIk~ 
z Holayce z 25. VI. 1530 je psán česky. Ručiteli ~eronymový~1 
byli Hynclík Plug z Ra:bštejna, Hendrych z KunratIc a Sebestyan 
Hofman z Mnichova. Dlužní úpis byl vystaven bratřím "Haslau
rom"; při neplacení měli jít dlužnfk i jistci do vězení "do města 
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Hba." o necelý rok mladší je kupní smlouva čtyř bratří Jánů 
z Otvovic na býv. hamr v Hor. Brantu a 3 lidi. V této době počí
Illají již také cechovní privilegia: z r. 1543 puškařské, 1546 šev
covským tovaryšům, 15319 a 1558 krejčím, 1555 pekařům, 1560 
zámečníkům a 1595 bečvářům. 

Městský řád, zajímavý proto, že šlo o město hornické, býval 
často vyhlašován a za~hoval se v řadě opisů, které svědčí o růz
ných novelis,acích. Nejstarší text byl v užívání v letech 1526 až 

. 1573', potom byl však pozměňován; 'zachovaly se přepisy z let 
1615, 1617, 1654 a 1670. Z r. 1539 pochází zvláštní řád o testa
mentech, 1548 vyšel tiskem "Horní řád" Ferdinanda 1., opatřený 
zvláštním rukopisným úvodem. Nelstarší knihy jsou smolná 
kniha, nazvaná v Jáchymově "Rotbuch oder Malefizbuch" 1534 
až 1670 a "Auszug der ratsschllisse die Gemin und dere unz 
betreffende vom Brand dere de anno 1538". Ve vzácné úplnosti 
jsou zachovány městské kopiáře (38 svazků) z let 1537-1635 
a 40 sva'zků radních protokolů z let 1559-1794. Pokračování 
knih radnrch sneseních jest z r. 1550, 1560 a dalších. S těmito 
knihami pohromadě jest čytřdílná moderní kronika města z pera 
děkana Lindnera, spisovaná po r. 1913, která líčí dějiny města 
v letech 1515-1800. 

Velevýzlllamnou částí jáchymovského archivu jest nyní 
knihovna staré latinské školy, která má nejen hmotnou cenu pro 
mnohé inkunabule (52), ale i pro obraz, který poskytuje o kul
tuře tohoto kdysi bohatého hornického města. O knihovně pojed
nal r. 19,29 Dr. Sturm "Die Blicherei der Lateinschule zu St. 
Joachimstal", Chomutov 1929, stran 196. Také v knihovně jsou 
zařazeny některé svazky, které náležejí vlastně archivu. Tak 
sv. č. 18 s vytlačeným nadpisem na desce "Fridericus Chaubins 
1612" je vlastně kopiář privilegií, dále obsahuje opis Rudolfova 
majestátu o svobodě náboženské, instrukci minco'Vllího úřadu 
z r. 1606, instrukci městských výběrČÍ, iIl!Strukci hejtmana, 
radníllm písaře, smlouvu krále se saským kurfiřtem o Boží Dar 
a Horní Blatnou z 26. X. 1556, privilegium Rudolfa II. pro Boží 
Dar z r. 1580, tedy nejspíše "Liber memorabilis". 

V další místnosti jsou uloženy úřední knihy městské i ce
chovní, i cechovní články, pokud mají knižní podobu. Zajímavé 
jsou dvě "Wasserbiicher" z let 1612 a 1667, Gerichtsbuch 1656 
až 1657 (kopiář ve věcech soudních), tři Gerichtsmanualen 1622 
až 1674, kopiář dopisů kteréhosi evang. faráře 1611-1613, 
New-buch unmlindiger Kinder 1537-1545 a 1546-1553 sva
tební smlouvy 1543-1616, dva svazky Blirgschaftsbliche~ 1545 
až 1564, špitální a kostelní počty od 2. pol. XVI. stol., řeznická 
cechovní kniha 1550-1614, depositní kniha 1574--1610, dva 
soudní manuály 1579-1624, Petra Stěrby "Hochberlimten kgr. 
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Behaimbsstatuten" 1568, Berghandelsbuch 'ze 4. II. 1591, Ku~
merbuch (dlužní úpisy) 1586--1594, "Amts?uch". pro vesnIce 
Rupelgrlin, Edergrlin, Merckelgrlin, Arlesglyn, TlUffenb~~h ~ 
Rodisfort 1593-1602, dále kniha pozůstalostI 1526-1~43, u.cetru 
kniha městská 1551-1569 a "Vorzaichnis wa~ auf emen leden 
V:orsamblungstag furgebrach" 1591-1602. Jmde y museu. se 
naleznou ještě gruntovní knihy jáchymovských vesruc Damruc a 
"Hiptumsgrinu", ale také kopiář listů kverkůmz let 1602-1620. 

Spisy v balících jsou uloženy teprve od konce XVIII. stol . 
do r. 1900. S nimi se nalézají také podací protokoly 1851-1888 
a zasedací protokoly radní a 'zastupitelstva :- let 1860:-1~91. 
Novější registratura od r. 1900 není, v budove musea, nyb~ na 
radnici. Jest jednak v místnosti, kde hyl za okupace zanze'll 
místní rO'zhl,as, jednak v chodbě u půdy. T~ byly nalezeny pro
tokoly rady 1901-1935 deset svazků zastupItelstva 1895-1932, 
33 podací protokoly 1901-19034. Od !:v~931? uŽÍ,:án ?yl klíč de
cimální. Po revoluci však zavedl nyneJSI mestsky tajemník, po
cházející z Náchoda, dobrý a podrob~ý kl!č ná~ho~s~. Na p~d~ 
byly rovněž nalezeny spisy, ale nikohv mestske, nybrz okupacru 
"Schupo". , , o , v 

Velmi cenný le archiv farní: jednak zachovava puvodm ra-
zení spisů, ale zejména tím,že chová nejstaršÍ matriky v ,ge: 
chách: oddací počíná již r. 1531, (něm.), dále 1546-1568, t.reb 
díl 1574--1602 je latinský; křestní počínají 1560, úmrtní JSou 
zachovány teprve od r. 1665. 
H. S tur m: "Tatigkeitsbericht liber das Stadtarchiv St. J oachi~tal fiir 

die Jahre 1928-32" (38 str.). Týž: "Sechs Jahre Joachlmstaler 
Stadtarchivar", 1934. - H. L o r e n z: "Bilder aus Alt-Joachimstal
Umrisse einer Kulturgeschíchte", 1925, str. 272. 

JANOVICE NAD ÚHLAVOU. 

Tři původní městská privilegia: Jiří Gotharda J anov
ského ze 17. VII. 1642 a královská privilegia z 22. VIII. 1.774 
a z 3 V 1828 dále zlomek smluvní knihy z let 1600-1692 JSou 
ulože~y ·v mě~tském archivu v Klatovech. Vyřazení s:pi~ové,ho 
materiálu od polovice XIX. stol. bylo pr,?vedeno ~la~tIvedn~ 
badatelem Karlem Polákem. Spisy utrpely na pude vlhkostI 
a mnohé jsou poškozeny. 

UHLIŘSKE JANOVICE. 

Městské ar,chiváIie jsou umístěny v krás~ém dob~e.~a~Ízené~ 
okresním museu v Uhlířských Janovicích, kde JSou take Jme obecllI 
archiválie z okresu. Archivu v Uhlířských Janov1cích náleŽÍ pře-
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devším 7 městských privilegií: 25. XI. 1692 Jan Václav ze Stern
berka, 28. IV. 1713 Anna Amabilie z Gotzu, 17. XII. 1733 Karel 
VL, 13. VI.. 1747 Marie Terezie, 21. VIII. 1788 Josef II., 16. X. 
18~,8 F;antIš~k I; a t~ž z 24. yI. 1830. Spisy z doby před r. 1789 
(znzem magIstratu) JSOU ulozeny v okresním mUSeu pod číslem 
111 až 483. Městské úřední registratuře byly nedávno přiděleny 
dvě prostorné, světlé a teplé místnosti ve 2. poschodí městského 
úřadu. Spisy se zachovaly již od r. 1841, ale mezerovitě. Věcné 
rozdělení začíná však teprve r. 1931. Správce musea a archivu 
p. J. Chládek. 

JAROMEŘ. 

. Archiv jest uložen v budově Průmyslové školy, správcem je 
p. VIlém Mencl. Archiv jest zinventarisován jako oddělení mUSea 
a inventář byl otištěn v osmi ročnících, Ročenky měst. musea 
v Jaroměři" (1930-37). V celku má v mu'sejním inventáři znač
ku I. až VlIL, ale některé kusy zabloudily i do jiných oddělení. 
~p~řádání archi,:"u j~st z větší části prací prof. V. Nováka, pozd. 
redItele rg. v MIChlI v Praze. Jaroměř má jen jediné předbělo
horské privilegium, totiž krále Vladislava II. z 3. XI. 1504' ostatní 
js~u známa jen z pozdějších konfirmací,které byly vyložedy v mu
seJních vitrinách, odkud na mé přání byly vyňaty. V městském 
museu ve Dvoře Králové; jsem nalezl privilegium krále Ferdi
nanda I. z r. 1553, jímž vzal Jaroměřské na milost po odboji 
z r. 1546. 
, Nejcennější fond tv:oří 61 starých městských knih, počínají

cIch r. 1549, kdežto starší zašly patrně při velkém požáru města 
r. 1548. Nové městské knihy spojeny jsou s registraturou která 
je zach~vána pouze částečně, ale pocházejí teprve z I. pol: XIX. 
stol. Az do r. 1887 byla registratura proskartována již před 
20 roky prof. Novákem a vybrané písemnosti s pomocnými kni
h~mi odevzdány do měst. musea. Na obecním úřadě zůstaly jen 
pIsemnosti po tomto roce a písemnosti městských podniků, které 
v r. 1942 proskartoval městský oficiál p. Nesládek a tehdejší 
správce archivu pan Exner. Tato část registratury měla alfabe
tické j!TIenné uloženÍ. Shora zmíněný archivní inventář, vypraco
val ~čItel Marvan v době kol r. 1910, čítá 53 stran psaných na 
stroJI a nehledí bohužel vůbec k zásadě provenience: rozeznává 
I. listiny (304 kusy), II. kancionály, sněmovní a jiné staré tisky 
a konfirmační privilegia (10 kusů), III. modlitební knihy 26 kusů 
IV. pamětní knihy a popisy (10 kusů), V. ne datované z XVIII: 
a XIX. st?l. <,59 kusů), VI. smiřické archiválie (11 kusů), VII. 
kontraktm kmhy 1549-1854 -(61 kus). Do tohoto inventáře ne
~sou pojaty yůbec písemnosti po r. 1750, které uspořádal - jak 
Jsem shora rekl - teprve prof. V. Novák před r. 1930. 
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Předním úkolem městského archiváře musí být inventarisace 
a katalogisace městských písemností z obou řad proskartované 
městské registratury z let 1750-1912. 
Popis měst. archivu v Památkách archeol. II. - V. N o v á k: Archiv měst. 

musea:. v Jaroměři, Výroční zpráva reálky II. 1931, III. 1932. -:- Týž: 
v ČAS IX.-X. - Týž: v Ročence měst. musea v Jaroměři 1932, Zpr. 
v ČDV. XIX., s. 204. - Městský archivář p. V. Mencl. 

GOLCŮV JENIKOV. 

Nemá starých spisů; registratura se zachovala teprve od 
r. 1850 . 

JESENICE. 

Městský archivář v Rakovníce, p. řed. Jan Renner, sem ozná
mil 29. května 1945, že na radnici v Jesenici převzal a do úschovy 
v městském archivu v Rakovníce odvezl tato městská privilegia 
v originále: 1409 Jan Jenec z Janovic uděluje městu Jesenici 
různé svobody s právem trhovým, 30. IX. 1628 Heřman Cernín 
z Chudenic rozmnožuje svobody města, Leopold I. konfirmuje 
29. III. 1680 starší privilegia černínská, dále konfirmace Marie 
Terezie z r. 1773, Josefa II. z r. 1784 a privilegium císaře Fran
tiška z r. 1829 na čtyři výroční trhy. Kromě privilegií převzal 
také cechovní truhlice i s písemnostmi, jedno měE;tské a jedno ce
chovní pečetidlo a dvě cechovní korouhve. Uložení těchto památek 
v Rakovníce jest opatření pouze dočasné. O stavu jiných částí 
starých městských písemností se zpráva Rennerova nezmínila. 

JIeIN. 

Ani Jičín, ačkoliv má velké množství archiválií, nemá dosud 
spořádaného archivu. Staré jičínské písemnosti jsou uloženy jed
nak ve Spolkovém museu, jednak v pancéřové skříni v kanceláři 
předsedy nár. výboru, jednak v předsíni městské kanceláře ve 
dvou skříních. V pancéřové skříni jsou uložena městská privilegia, 
celkem 18 kusů z let 1302 až 1704 - jejich soupis jest uveřejněn 
u J. M. Jakubíčky "Katalog archivu a knihovny musejního spolku 
v Jičíně", Jičín 1905 a za celých čtyřicet let nedoznaly žádné 
změny. Každé z nich je v obalu a na obalu regestováno. Kromě 
originálů jsou známa ještě další privilegia z kopiářů, z nichž nej
významnější jest "Vidimus privilegií a rozdílných nadání města 
Jičína vyzdvižený 28. Octobris 1667". Nejstarší spisový materiál 
z let 1627-1780 jest srovnán do 11 fasciklů a regestován. Pět 



z ~!chto fasci~lů jsou "Jezuitica", totiž akta sporů mezi obcí města 
JIcma a JezUItskou kolejí. 

, vO rl;ejstarší ;něstské knihy přišlo město před půl stoletím ve 
vI~ensk~ D".?:;l.l ~nihovně, kam byly zapůjčeny tehdejšímu 
~mhovmk?, JIcmskemu r?dáku, Ferdinandu Menčíkovi, a kde po 
leh~ smrtI ~eze stopy zmIzely. Z J akubičkova katalogu lze zjistit 
ze .slo ? k~ll.~Y. z. XY" stol. Dvě nejstarší ze zachovaných, totiŽ 
"LI~er lUdlC;~ cl~lta!l,s : z r. 1361 a "Kniha kšaftů" z r. 1500 jsou 
nym v pancerove sknm na radnici, ostatní, v počtu 408 kusu jsou 
na regalech y museu .. Mezi nimi jsou 3 ze XVI. a 5 svazků ze 
XVI~. stol.; JSou ~o kmhy smluv, obligací a sentencí a čtyři svazky 
radmch protokolu. Ostatní městské knihy pocházejí teprve ze 
stol. XVIII. a XIX. 

Cech?vnj archiválie jsou prý již všechny ze soukromých ru
kou soustredeny v museu. 

l}egistratura.z.let 1780-1850 jest rozdělena ve 104 kartony 
a ulo:en~ na radmel v samostatné místnosti (hala před kanceláří), 
opa~rene ~a~l!l~ou "Archiv". Registratura z let 1850-1941 byla 
v ,pred~hazeJICIch letech proskartována, vyřazený materiál pro
dan, SpISy nutné k úřední potřebě byly zařazeny do nové registra
tury, založené podle desetinné soustavy. 

y spolko-yém museu jes.t ?ložen také částečně již uspořádaný 
archIV panstvI Kumburk-ÚhblCe. . 
J. M .. ~,a k u bič k a: Katalog archivu a knihovny mus. spolku v Jičíně. 

JlCm 1905. - Správu archivu převzal r. 1945 p. Dr. Klus. 

JILEMNICE. 

Městský archiv tvořil r. 1943 součást městského musea které 
b~lo ulo~eno -y přízemí radnise, al; r. 1945 byly pro ně získány 
mIstnosti v byv. harrachovskem zamku. Jeho správcem byl odb 
u~itel /. Hor:á~e~, nyní škol. insp. v Praze. Tehdy bylo ujed~ 
na~o'vze, archl:,ahe budou pojaty ve zvláštní inventář a že, jakmile 
z~~:t;ene pomery dovolí, bude archiv spolu s vyskartovanou no
ve~sl. re~lstra~rou instalován v samostatném oddělení. Starší 
pnV'lleg~a zmIzela, takže jsou zachována pouze tato: Josef I 
19. JY. 17~9 p.řekládá týdenní trh z pondělka na středu, konfir~ 
macm pnvIle~pum Marie Terezie z 27. II. 1747, Josefa II. z 13. II. 
1782 a Franhska II. z 29. V. 1795 a tržní privilegium Františka I 
z 12. VI. 1825. c' 

Ze XVI!. stol. pochází "Kniha památná městečka Jilemnice 
s~rany. hořejší" se "zachovacími články" pro poddané panství 
JIle~m~~-B:anná z r. 1642. Z téže doby pocházejí také popisy 
hramc, JIchž zachovala se celá řada až do konce 18. stol. a to z let 
1637, 1644, 1688, 1693, 1724, 1787 a 1795, soupis osedlých z r. 

110 

1675, výpis z urbáře 1688, rozdělování roboty z let 1702-1743, 
spisy o druhém kaplanství z r. 1753, o vánočním daru učitelovi 
z r. 1769, o sporu o obecní pozemky mezi Jilmem a Jilemnicí 
1778-1793, hasičské řády z let 1785-1827, obecní inventáře, 
mezi nimi též inventář obecního archivu z r. 1799, ·12 kontri
bučních knížek, hrabačovský rejstřík 1792, spisy o stavbě měst
ské radnice z let 1789 a 1850, o zrušení šibenice 1795, "Mann
schaftsbticher" 1792, 1850, pozemková kniha z r. 1812, kniha zá
pisní 1844, fascikl Národní gardy 1848/9 a j. 

Nikoliv špatně jsou uchovány také cechovní archiválie a to 
především patery cechovní články: ševci 1658, krejčí 1683, krejčí 
pro své učně a tovaryše z téhož roku, sedmeráci 1683, zedníci
kameníci a tesaři 30. XII. 1754, řezníci 1792, dále 17 cechovních 
knih, nejstarší z poč. XVIII. stol. a sice tři cechu krejčovského, 
tři cechu sedmeráckého, sedm zednického, jedna mlynářského a 
pekařského a tři ševcovského. Dále se za,chovalo 8 městských 
a 5 cechovních pečetních typářů, nejstarší ze XVI., ostatní ze 
XVII. a XVIII. stol. 

V archivu se nalézá také mnoho starých tisků, některé až ze 
XVI. stol., na př .. česká bible, tištěná u Severína z Kapí hory 
r. 1530, knížky lékařské z r. 1553, Politia historica 1584, 
české evangelické bible tištěné v slezském Břehu 1745 a v Ber
líně 1813, dále první české slabikáře a čítanky z let 1780 a 1782. 

Městská registratura, dobře uchovaná, nalézala se v radniční 
věži a byla obezřetně proskartována. Pomocné knihy k ní jsou 
zachovány skoro bez meZer od r. 1850. 

JILOVÉ. 

Archiválie jsou soustředěny v truhle v přízemí městského 
musea v radnici. SrovnánÍm se zprávou z r. 1898 chybí nyní 
notular z r. 1651, cechovní manuály z XVIII. a XIX. stol. a opis 
Deklaratorií z r. 1640. Městská privilegia se snad ztratila během 
třicetileté války, neboť z mnoha výsad jmenovaných v pri
vilegiu Ferdinanda II. z 4. II. 1628, se žádná nezachovala. Ale 
také toto privilegium je známo jen jako insert v konfirmaci Leo
polda I. z 26. IV. 1681. Nejdůležitější městské knihy jsou manu
ály, které jsou zachovány, po ztrátě nejstaršího z r. 1660, pod 
různými tituly; j de o sedm svazků, poslední z let 1717-1750 
obsahují také mnoho přepisů došlých spisů, zvláště patentů a zá
pisy o udělení měšťanského práva. Vedle radních manuálů jsou 
zachovány také rychtářské protokoly z let 1731-1783 a radní 
protokoly z let 1740-1789, dále dvě úřední knihy o uspořádání 
právního majetku a nemovitostí, totiž "Pamětní kniha" (registra 
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pamětní) 1619-1644 a "Kniha purkrechtní města Jílového hor 
zlatých" 1637. Cechovní výsady jsou v šesti exemplářích; nej
starší obuvníků, se zachoval z r. 1629, cechovní knihy, po ztrátě 
nejstarší, teprve z r. 1809 (obuvníci), 1815 (krejčí), 1813 (mly
nářia pekaři). Kostelní účty dosahují začátku XVIII. stol. V mu
seu jsou dva vzácné typáře obecní pečetě, oba ze stříbra, starší 
z doby Karla IV., mladší (menší) z doby Vladislava II. Mezi 
archiváliemi nalézá se také popsání statku Hostiradic a Lešan 
z r. 1679. Zajímavá jest také druhá pamětní kniha, do níž vložen 
je zápis o francouzské vládě v Praze r. 1742. 

Do devadesátých let XIX. stol. se zachovalo jen málo spisů, 
třeba zachované sahají až do r. 1660; jsou bez ladu chovány na 
různých místech musea a bez seznamu jsou nepřehledné. Samo,:, 
správná registratura začíná teprve od devadesátých let XIX. stol. 
a je rozdělena na 23 hlavních oddělení. Po skartaci bude možno 
ji zařaditi do archivu a s ním ji samostatně - nikoliv v museu -
spravovati, neboť o museum není také postaráno. V museu, v ar
chivu a také na jiných místech je uložen v nepořádku také zbytek 
archivu horního úřadu v Jílovém z XVIII. a XIX stol., převzatý 
z havírny ve Studené, kde se nikdo o spisy nestaral. Obsahuje 
několik úředních knih horního úřadu v Jílovém z let 1705-1852 
a různé spisy od konce XVIII. stol. 

L. Ú i hák: Paměti král. komorního města Jílové. - Městský archivář 
p. Bedř. Chadima, úředník měst. záložny. 

JIRKOV. 

V Jirkově není městského archivu, protože všechny starší 
písemnosti byly deponovány v městském archivu v Chomutově. 
Na městském úřadě zůstal jen originál listu míšeňského kanov
níka Jiřího Karlowicze z 26. IV. 1588, ale bez pečeti, a registra
tura mladší r. 1850. V Chomutově byla zjištěna tato městská 
privilegia v originále: Vilém z Ilburgu potvrzuje městu starší 
svobody 1443 (další nečitelné), 25. II. 1455 král Ladislav povo
luje týdenní trh, 1462 Albreeht 'z Konipas na Cerveném Hrádku 
konfirmace, 18. X. 1480 Lorenz Glatz z Althofu na právo čepo
vati pivo, 19. I. 1507 Vladislav II. potvrzuje starší svobody, p0-
voluje výroční trh, překládá týdenní a dává souhlas k opevnění 
města, 10. VIII. 1528 konfirmace Ferdinanda 1., 1540' Sebestyán 
z Weitmile dává městu ves Langenhart, 1553 Jan z Weitmile 
potvrzuje právo dědické a várečné, 1558 totéž Kryštof z Karlowic 
a zřizuje hrdelní soud, 27. V. 1570' Maxmilián II. městečku Borku 
pod Cerveným Hrádkem potvrzuje starší svobody (král. privile
gia pro Jirkov jsou česká), 2. VII. 1578 August z Gerštorfu udě-
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luje nové výsady, 21. X. 1578 konfirm~~ve ~udo]fa I~., 1~83 Bohu
slav Felix z Lobkovic potvrzuje a rozsIruJe mestska prava, 1588 
týž mění panské clo v městě ve stálý poplatek, 19 .. IX. 1600 R~
dolf II. rozšiřuje právo trhové, 27. II~. 1628 konfIrma~e Fe!JI: 
nanda II. a mladší královské konfmnace ve forme kmzn~ 
Karla VI. z r. 1735, Marie Terezie 1749', Josefa II. 17~2 ,a ~rh~v::; 
privilegia Františka II. 1793 na druhý a 18~9 n::; tř~h YY!-'0cm 
trh a posléze Ferdinanda V. z .r 1836 na ctv~ty vyr~cm trh; 
Kromě městských privilegií jsou v chomutovskem archIVU take 
privileO'ia cechovní a to Albreehta z Konipas pro ševce 1460, 
Vavřin~e Glatze z Althofu z r. 1509 pro řezníky, 1511 P!O ko
váře, 1512 znovu pro ševce, Bohuslava Felixe z LobkOVIC z ;. 
1579 pro řezníky, Jana Adama Herzána z r. 1670 pro p~k~re 
a 1673 pro řezníky a ševce. Zachoval se také řád ševcovskych 
učedníků a tovaryšů, avšak jen v nedat. kopii kol r. 1700 a ná
lez cechovnÍCh komisařů o rozdělení ševců a kovářů ve 2 cechy 
z r. 1730. 

JISTEBNICE. 

Jistebnický městský archiv byl s:řazen. ~ s~psán. pro~; 
A. Sedláčkem. Obsahuje třináct mestskych prIvIlegn, neJstarsl 
z 22. IV. 1506 Mikuláše Kozského, která potvrzuje ještě ~tarší 
výsadu z r. 1480 dále trhové privilegium krále VladIslava 
z 16. III. 1511, privilegium nové vrchnosti městečka Jistebnice, 
totiž města Tábora z 14. X. 1538, Ferdinanda I. z 10. III. 1549, 
Rudolfa II. z 20. VII. 1582, Václava z Lobkovic z 26. VII. 1636, 
Leopolda I. ze 17. X. 1657, Ferdinanda z Lobkovic z 9. 1. 169~, 
Filipa z Lobkovic z 12. X. 1721, Karla VI. z 29. V. 1732, Mane 
Terezie z 19. V. 1749, Josefa II. z 16. VIII. 1786 a Františka II. 
z 19. VIII. 1796. Mimo městská privilegia jsou také tři ceeho~ní 
výsady: Ladislav z Lobkovic pro řezníky r. 1582, y áclav: EusebIvus 
z Lobkovic pro hrnčíře a týž pro řezníky města JIstebmce a mes
teček Sedlce Krásné Hory a Borotína, obě z r. 1636. Výsady 
cechů zveřejňUje Roman Cikhart v knize "Minulost města Jisteb
nice" Tábor 1925 a znovu vydal R. Slaba ve studii "O řemeslech 
a ře~eslnícíeh ve staré Jistebnici". J. S. H. roč. XIII. Cechovní 
knihy jsou zachovány sice teprve z XVIII. stol., ale městské knihy 
již z XVI. stol. Nejstarší "Stará kniha trhová" z let 1545-1642, 
dále z let 1630-1733. - Z padesátých let XVII. stol. se zachoval 
také kopiář a ze XVI. stol. pocházejí pivovarská registra, dev~t 
svazků solních register 1594-1599, 1608-1618 ~ 1658, ~v~vroc: 
níky rybničních register 1593 a 1594 a purkmIstrovsky ucetm 
manuál z let 1595-1616. Z počátku XVII stol. se zachovalo také 
více papírových listin a spisů. Největší část t~chto ~~isů by~a 
sloučena prof. Sedláčkem pod heslo "Sousedstvo do petI svazku, 
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které jS?U časově rozděleny (1624-1812). Na jiných skříních je 
uložen Ještě neuspořádaný materiál z XVIII. a první poloviny 
XIX. s!ol., tedy registratura, vedená převážně německy. 

Mestská registratura od r. 1850 je skoro úplná ale jest ulo
žena neuspořádána na jedné skříni na půdě a ve dvou skříních 
v úřadovnách městského úřadu. 
Rom. C i k ha r t: Archiv města Jistebnice. ČSPS XXIV., s. 21-4. _ 

R. S 1 a b~: O řemeslech a řemeslnících ve staré Jistebnici v "Jihočeský 
sborník hlstor." XII1.

v 
- ~ěstskf ,a!chiv v Jistebnici v "Kraj Kalicha" 

1., s. 48, 1920. - Mestsky archlvar p. V. Vlasák. 

JOSEFOV. 

Město a pevnost Josefov, založené r. 1780-1787 příslušelo 
pov~.vém povýšení na město až do r. 1834 k magistrátu v Jaro
m~rl. Od r. 1835, kdy nabylo vlastní správy zachovaly se městské 
Spl~y v y ne~řet.ržité řadě, pokud nebyly zniČeny při násilné skar
!acl. Ackohv \Jde t:e~y pouze asi o sto let staré spisy, jsou ulo
~~ny '! ka:rt. krll;~lClc~ ne.bo s:Vázány pevnými svazky. Všechny 
uredm ~mhyy a ucet?-l kmhy JSou vázány v polokŮži. O vzniku 
pevnostI a mesta pOJednává Josef Duška v Pamětí.ch města Jo
sefova" 1888 a Cyril Stěrba "Z pamětí města Josefova" 1926. 
- Městským archivářem jest pan Antonín Hofmeister. 

KACOV. 

. Nemá archivu, registratura se zachovala teprve od r. 1897 
~ Je šp~tně uložena, nechráněna před prachem, vlhkem a jinými 
skodaml. 

KADAŇ. 

Kadaň má starý a rozsáhlý archiv' uložen jest v klenuté 
míst.;:osti :sadničr;í věže, kter~. ~tačí všaky jen pro písemnosti nej
starsl, takze nym, kdy bude JIZ nutno prevzíti také registraturu 
po r: 1850; jest tteba nalé~ti místnost další. Personálně jest 
archIV spoJen s mestskou kmhovnou v osobě společného správce 
p. Václava Cedla. Archiv jest opatřen inventářem, který pořídil 
1'.1919 profesorv. v. a konservátor Státního památkového úřadu 
J. Hoffmann. Inventář byl později jinou rukou doplňován ale 
neodborně. ' 

1I!~8tská privilegia a ostatní listiny jsou v korvané, pozlacené 
t~hl!cl, pocháJz:jící patr~ě ještě z XV. století, některé byly 
p::ave přechodne na museJní výstavce. V originále jsou zacho
vana tato: 24. XII. 1319 Jan Lucemburský dává městu rychtu a 
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různá cla (pečeť rozlomena ve tři kusy, ale krásně zachovaná, 
potřebuje odb. konservace), 29,. V. 1367 Karel IV. výroční trh, 
19. IX. 1372 týž na odúmrť, 19. IX. 1372 týž právo svobodně 
poři,zovati statky, ja!ko má Staré město Pražské, 20. X. 1372 
V ác1av IV. potvrzuj e předcháJzej ící privilegium svého otce, 8. IX. 
1374 :Karel IV. svoluje k založení městských vinic, 4. I. 1376 týž 
dává městům Kadani, Mostu, Žatci a Lounům právo mílové, 
8. XI. 1391 Václav IV. rpotvrzuje privilegium o vinicích, 17. III. 
1401 Václa!\! IV. odvolává privilegování cesty z Čech do Míšně 
přes Chomutova ustanovuje, že má jíti přes Žatec, Kadaň a Pří
sečnici, 11. X. 1407 Václav Králík z Buřenic, patriarcha Anti()
chenský, rovná spor mezi šlechtou a městy žateckého kraje, 
8. I. 1421 Zikmund konfirmuje městská privilegia, 24. VI. 1457 
král Ladislav slibuje Kadani, že nemá být ani prodána ani za
stavena, 10. X. 1463 král Jiří konfirmuje mě'stská privilegia, 
9. XII. 1464 týž schvaluje dohodu Žatce a Kadaně o plavení 
dřeva (čes.), 10. X. 1465 týž dovoluje koupiti lázně, 10. I. 1473 
Vladislav II. na pečetění červeným voskem, 13. III. 1485 Vladislav 
II. dovoluje Kadani kamenný most přes Ohři, clo a druhý výroční 
trh, 26. III. 1490 Vladislav II. vydává české privilegium (neči
telné). Také další privilegia jsou česká; 8. VIII. 1499 Vla
dislav II. povoluje 'zvýšení cla z 12 na 15 gr. bílých, 15. II. 1501 
týž obnovuje právo viniční, 9. V. 1508 Vladislav II. osvobozuje 
Kryštofa Hupaufa od placen} šosu k městu, ll. V. 1511 týž svo
luj e, aby se Kadaňští po smrti J'runa 'z Lobkovic vyplatili ze zá
stavy a slibuje nikdy jich nezastaviti, 21. IX. 1519 král Ludvík 
uděluje Kadani právo horní, 12. VIII. 1529' Ferd. I. potvrzuje 
smlouvu Kadaně 8 klášterem Grunhein o vedení vody, 24. IX. 
1547 Ferdinand I. bere město na milost, ale ustanovuje král. 
rychtáře, 26. IX. 1547 týž obnovuje některá městská privilegia, 
30. IX. 1547 týž vrací statky kostelní a špitální" 22. IV. 1570 
Maxmiliánova konfirmace starých' privilegií, 20. X. 1583 kon
firmace Rudolfova, 12. XI. 1612 konfirmace Matyášova, 28. I. 
1628 konfirmace Ferdinanda II. - až potud byla vydávána 
privilegia česky,další jsou již vesměs německá: 7. V. 1637 kon
firmace Ferdinanda III., 24. VII. 1642 Ferdinand III. poskytuje 
městu nové důchody,aby se zvelebilo po úplném vypálení od 
Svédů, 19. VII. 1661 Leopold I. vrací městu právo patronátní 
a dávt. třetí výr. trh, 13. I. 1674 týž přenáší výroční trh z 25. 1. 
na 4. XII., 13. I. 1674 týž potvrzuje důchod z cla na mostě přes 
Ohři s povinností tento most udržovati, 13. X. 1723 konfirmace 
Karla VI. v perg. knize v červéném sametě, 17. II. 1783 konfir
mace Josefa II. rperg. kniha v kož. va:zbě, 20. VIII. 1793 Fran
tišek II. potvrzuje starší privilegia, ale délku výr. trhů snižuje 
z osmi na tři dny, 30. VI. 1831 týž uděluje nový dobytčí trh. 
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kračováním a obsahuje zápisy z let 1509-1567. Třetí kniha 
"Liber memorabilium ab a. 1567" sahá v dodatcích až do r. 1740 
a vedle radních jednání obsahuje kopie zachovacích listů. Až do 
r. 1634 jest pak mezera, načež následují dva svazky, označené 
jako "Liber memorabmum", jeden obsahuje výtahy z jakéhosi 
staršího ,Gerichtsbuchu", který se nezachoval, druhý je veden 
od r. 1636 až do r. 1866 a končí pamětmi o pruské válce. Od 
r. 1638 zachován jest s mezerami také radní protokol: 1638 až 
~649, 1665--:-1699, konceptník z r. 1729, smolná kniha, označená 
Jako "MalefIz-Sachen" z let 1595-1697, dva kopiáře privilegií 
učitele M. Zeibische z Pirny a druhý mladší z poloviny XVIII. 
stol. Z let 1637-1652 zachovala se kniha sirotčích počtů, kdežto 
počty 'městské, vepsané v podlouhlých svazečcích s letopočty a se 
jmény konšelů sahají nazpět až k r. 1546. Další léta jsou 1570, 
1572, 1574, 1582 atd. s jistými mezerami až do r. 1648. Protokoly 
radního senátu soudního začínají r. 1729, počty špitální jdou zpět 
až k r. 1679. 

Také cechy ka'menické mají zachovány řadu památek. Cech 
tkalcovský má čtyři privilegia z let 15.96, 1628, 1660 a 1756, mis
trovskou knihu z r. 1751 a tovaryšskou o uložených pokutách 
a trestech od r. 1752, dále zachováno několik zachovacích listů 
od r. 1590. V cecnu kovářském je zachován dokonce zachovací list 
učňovský již z r. 1499. 

Do městského archivu byly odneseny také některé starobylé 
výkazy, účty, rejstříky a p., z archivu panského, sahající rovněž 
až do XVI. stol. patrimoniální archiv sám uložen byl r.1945 velmi 
nevhodně, byl velmi zvlhlý, ba místy silně napaden plísní. Byl 
na to upozorněn Státní archiv zemědělský. . 

KAMENICE NAD LIPOU. 

Městský archiv jest součástí městského musea v druhém po
schodí radnice. Chovají se v něm tato privilegia v originále : 16. IV. 
1464 měšťan Jan Sálek postupuje městskému špitálu rybník ře
čený Smíchov, 15. VI. 1465 Jan ze Stráže dává měšťanům právo 
posledního pořízení, 10. III. 1487 Vladislav II. dva jarmarky, 
20. VIII. 1638 Jakob Heinrich Paradies z Eschaide potvrzuje 
starší svobody města, 22. I. 1652 Ferdinand III. na další výroční 
trh, 29. X. 1652 týž stvrzuje starší privilegia a přidává trh na 
dobytek a týdenní trh každé pondělí, 7. I. 1695 Leopold I. na pří
mluvu Esaiáše z Hartigu, nové vrchnosti města, vrací městu staré 
svobody a práva, propadlá pro vzpouru proti bývalé vrchnosti 
Martinovi de la Saga a dále konfirmační privilegia Karla VI. 
z 7. IV. 1740, Marie Terezie z 19. IX. 1747, Josef II. z 19. VI. 
1783 a Františka II. z 23. IV. 1798. 
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Z 'městských knih dlužno jmenovati na předním místě kopiář 
z r. 1561, jenž obsahuje v opisech takéně~teré lis~in;y ,?d pol. XV. 
stol. a to kromě těch, které jsou zach~vany v ongmale: 24. y!; 
1465 Jiří z Poděbrad uděluje městu Jarmark na den sv. Man 
Magdaleny, 23. IV. 1484 Jan z Selmperk~ posvtupuj~ ~ěs~u rybník 
pod malou Včelničkou, 2. IV. 1495 konfl~macm pnvI~eg~u.m Jana 
z Selmperka, 29. VI. 1497 týž daruje mestu cla na sllmCI, a s d. 
(1486-1505) Vlachen z Leskovce, Johanka z Boskovic a Jan 
z Leskovce konfirmují starší privilegia. Zmíněný právě kopiář 
obsahuje současné vylíčení požáru o svatodušní ned~li ::. 1~60. 
Neméně významná jest také o sto let starší (1462) pravm kmha, 
rukopis označený jako "Práva města Kamenice", koupená před 
několika roky v dražbě. Obsahuje především městské řády Jana 
ze Stráže z r. 1462, potom různá usnesení v soukromoyrávn!ch 
věcech a řád poslední~h pořízení z 29. IX. 1493. V poctu mest
ských knih nalezne se dále Kontraktní kniha z let 1616-1771, 
výtah z kamenického urbáře z r. 1549, parcelní protokol z r. 1785 
a "Mannschaftsbuch" z r. 1824. 

Cechovní knihy i s kopiemi artykulů čítají 14 sva~ků, nej~ 
starší jsou řád tkalcovských učňů z 19. IV. 1660 a mlstrovska 
kniha téhož cechu se zápisy z let 1687-1828. Z r. 1712 se zacho
valy knihy cechu punčochářského, kdežto písemnosti pekařů, sou
keníků a. mlynářů jsou teprve z konce XVIII. stol. 

Cechovní privilegia sahají dále nazpět; nejstarší jest potv~
zení artykulů soukenického cechu Mikulášem Spánovským z LI
sova z 5. VIII. 1607, pak následují sdělení článků punčochářského 
cechu všech 3 měst pražských z 13. XI. 1615; 20. I. 1651 don 
Bartolomeo Paradies de la Saga stvrzuje články cechu tkalcov
ského 17. IX. 1717 sdělení článků pražských punčochářů 
z 5. VIII. 1700 a vidimus punčochářských článků purkmistrem 
a radou městskou z 13. I. 1639. 

Městský archiv v období po r. 1780 pořádal z městské !e-
gistratury v r. 1943 spisovatel Bořivoj B.enetka, ,s~ovnal a zm
ventoval také spisy z let 1850-1886, v Jeho praCI pak pok~a
čoval umučený předseda musejního kuratoria a správce archIVU 
p. J. Ježek. Až do r. 1890 jest samosprávná reliistratur~ za~ho. 
vána neúplně. Nástupcem Ježkovým jest Václav skorpík, red. skol 
v. v. 

KAMYK NAD VLTAVOU. 

Podle sdělení obecního úřadu ze 7. V. 1944 má Kamýk tři 
městská privilegia a to od královny Marie Terezie 27. VII. 1745 
na tři výroční trhy a konfirmační privilegia Josefa II. a Fran
tiška II. Data posledních jsou prý nečitelná. 
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KAPLICE. 

Starší část městského archivu je uložena v městské kanceláři 
v těžké l:r~vové bedně, novější registratura pak ve dvou komorách 
n~, radmcI a to v značném nepořádku. V truhle nalézá se přede
vSlm, pa~náct městský,ch privilegií, zachovaných v originálech, 
prvm dve, z 6. XII. 1382 a 10. VIII. 1412 jsou německá další až 
do B~lé h?ry česká, pobělohorská jsou opět německá. Vydavatelem 
prvmhyo J~ou Markvart z Pořešína, Jan z Maršovic a Hroch ml. 
z Ma::sovlCa dávají Kaplici menší budějovické městské právo. 
Dryhe ,vydal Hroch z Maršovic sám a potvrdil v něm svobody 
u~el,ene Markvartem z Pořešína r. 1382. Další privilegium zrní ... 
~.~ne~o ~rocha z 18. V. 1415 na částečné osvobození od berní jest 
JIZ 'c.:ske; Markvartovo privilegium potvrzuje dále také Jan 
z ~ozmb~rka 3; VII. 1466, 26. IX. 1482 ,uděluje král Vladislav 
mestu pravo mIle a 1. VIII. 1529 Ferdinand I. a 24. I. 1596 Petr 
Vok s~r~ují kaplická privilegia. Konfirmace Marie Magdaleny 
BuquolOve z 27. II. 1623 jest již zase německou podobně jako 
pri,:ilegia další a to Ferdinanda III. z 9. XII. 1653, Leopolda Bu
qUOle z 16. IX. 1677, Marie Terezie z 13.VI.1747, Josefa II. z 18. V. 
1786 a, Fra~ti~ka II. z 16. X. 1793. V opisech ze 17. stol. jsou 
zachovany lIstmy Markvarta z Pořešina a dědiců na mlýn a dům 
darovaný do dvou životů rychtáři kaplickému Mikuláši s datem 
20. IX. 1381 a opata a konventu v Milevsku z 20. IX. 1388 o zří
zení nadace obcí i vrchností městskou na čtvrtého kněze 

V bedně s městskými privilegiemi chována jest také řada 
z~chovacích listů a listů o počestném původu, které sahají nazpět 
a~ k r. 1611 a ~UPn.ích ~ml,?,,:, z nichž nejstarší z r. 1428. Skupina 
teehto smluv Jedna o Jmem kaplického kostela a fary. Z doby 
poběl?h?rské se zachovalo i několik soukromoprávních listin 
ok~lpl sl~c~ty, kte~é p::t:ně. v archivu kaplickém byly uloženy. 
Z::J~mave Jest take prIvIlegIUm, které 19. VIII. 1672 vystavil 
v:,2l~m hr. z~ Stahren:be!~a kaplickým soukeníkům na právo na
vstevovat vsechny vyrocm trhy v Rakousích v Mtihl- und Wald
vi~rtel. V archivu zůstal také vidimat pořízený někdy po r. 1770 
mes~s~ou ra~ouy na privilegium vyšebrodského opata Stanislava 
P!eI~falka,)m1Z 11. XI. 1699 osvobodil Bernarda Ř~hu, držitele 
Šll~ak?vske~o dvo:a, -<?d odúmrti. V archivu j sou dále chovány 
dve mestske trhove !on1,hy, první zal. 1518, -sahající asi do r. 1623 
zc~la česká, druhá z let 1660-1770 německá. Pak následuj~ 
kmha pozůstalostních inventářů z let 1771-1814, liber decreto
rum 1690-1794 (zlomek), subrepartice 1795, účetní knihy od 
r. 1792 s mezera:mi, radní protokoly a manuály od r 1771 ve 
větším počtu teprve od r. 1838. . , 

Také cechovní privilegia jsou velmi stará a uložena jsou 
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v cechovních truhlách, nejstarší ševcovské p. y~ka, z Rožml?e!ka 
ze 17. V. 1484, o sto let mladší jest cechu hrnclrskeho od VIlema 
z Rožmberka (3. VIII. 1587) , řezníci dost~li s,,:é a~~ku~y od Petr~ 
Voka 17. VII. 1607. Ševci dali si potvrdIt sve prIvIlegIUm FerdI
nandu Buquoiovi 30. XI. 1671 a řezníd Karlu Buquoiovi 20. IX. 
1719. Pekařský cech má privilegium o své~, ust~v~ní z 29 .. VII; 
1579, byl pekařům společný s mlynáři a obOJI dalI Sl po.tvrdlt sve 
články nové vrchnosti 2. III. 1667 a 10. IV. 1703. Knrh cechov
ních jsem napočetl10, nejstarší z r. 1721. v, v' • , 

Kaplice neměla magistrátu. Z doby mladsI nez ~ose~mske 
zachovaly se knihy krajských oběžníků od r. 1814 s prestavkou 
do r. 1849- knihy městských počtů z let 1792, 179'5" 1838, 1846 
až 1853, aÍe v úpmosti teprve od let devadesátých. Vůbec jsem 
nenalezl podacích protokolů, s výjimkou jediného svaz.ku zal. 
r. 1825. Protokoly o zasedáních městské rady a zastupItelstva 
zachovaly se z let 1848-1882, 1885-1889 a pak o~ konc~ let 
devadesátých v úplnosti, v tenkých ročnících, vždy Jeden Jako 
Stadtratsprotokoll a druhý O' názvu Plenum~'ProtoikO'll. Zacho~ala 
se také řada různých daňO'vých subrepartIc od r. 1789. MImo 
vlastní městský fond stojí urbář novohradského panství pro 
vesnice Opolí, Zirnetschlag, Pretschlag a Radimschlag z r. 1740. 

Spisová registratura zachována jest teprve od první svě
tové války; Ziprvu v ročnících, potom podle a;becedních písn:en 
podavatelů a konečně O'd r. 19Q8 v 12 odděleních podle kap~tol 
obecního rozpočtu. Registratura z doby okupace byla skartovana 
a potřebné písemnosti roztříděny podle systému z r. 1928-1938. 
Velké množství účetních dokladii není spořádáno a nalézá se 
s různou makulaturou na půdě. 

Funkci městského' archiváře převzal okresní osvětový in-
spektor prof. Vl. Diviš. Městské archiválie budou převezeny do 
místnosti vedle jehO' kanceláře v býv. pivovaře, která se zařizuje 
jako archiv. 

Registratury býv. samosprávných okresů Kaplice a Vyšší, 
Brod zmizely beze stopy, registraturu okr. polit. správy od let 
devadesátých až do dvacátých let tohoto století nalezl jsem 
v strašlivém nepořádku na půdě okr. domu (býv. měst. radnice) ; 
jde nejméně o 60 metr. centů spisů. 

KASEJOVICE. 

Městský archiv je uložen spolu s městskou registr~turou. až 
do nejnovější doby. Je to suchá prostora v 1. POSC~~dI radlll?e. 
Archiv byl před více lety plánovitě sestaven býv. fararem kaseJO
vickým Janem P. Hillem. Po jeho přeložení do Blatné se nikdo 
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o archiválie nestaral. V archivu se nalézají pouze čtyři městská 
privilegia v originále a to nejstarší Aleše Vratislava z Mitrovic 
z 12. XI. 1661, potvrzující starší výsady, zvláště Protivy z Ka
sejovic ze 4. III. 1308, Václava Zmrzlíka ze Svojšína z 28. III. 
1564 a Adama ze Šternberka z 11. VIII. 1576, dále královské pri
vilegium trhové z 31. V. 1677 a konfirmační privilegium Marie 
Terezie Ktiniglové z 1. I. 1725. 

Městské knihy a spisy zmanipuloval Hi1le v deset oddělení; 
nejstarší kniha z r. 1417 jest uložena v Národním museu v Praze, 
v Kasejovicích možno nalézti pouze manuál z let 1656-1715, 
pamětní knihu z r. 1733 se zprávou o francouzském tažení, smol
nou knihu z let 1756-1772, soudní rozsudky, právní protokoly 
z let 1779-1804, knihu porovnání z let 1738-1772, knihu zá
znamů z let 1806-'-1814, radní protokol z r. 1812, obecní účetní 
knihy z let 1788-1815, "Mannschaftsbticher" z r. 1824, 1846, 
1848, 1864, protokoly radních sezení z let 1825-1826 a rozličné 
inventáře a popisy hranic. Hillovo rozdělení má deset oddělení 
v 118 krabicích. 

Cechovní archiválie nejsou v tomto rozdělení obsaženy, za
chovaly se: cechovní řád krejčích z let 1637, 1724, řezníků 1649, 
1722, kovářů 1658, tovaryšský řád "rajcechu" z let 1689, 1692 
tovaryši řeznického cechu z r.1706 a krejčovského cechu z r. 1738. 

Městská registratura samosprávná je uložena bez věcného 
plánu; spisy jsou seřazeny podle čísel, roky jsou svázány v balí
cích, opatřených letopočtem; skartaci bylo proto nutno podnikat 
kus po kuse. 
J. P. H i II e: Městský archiv v Kasejovicích. SHK L"'CIV. 1923, str. 34-38. 

- Městský archivář J. Mensberger, inspektor ČSD. 

KDYN:Ě. 

Organisovaný městský archiv neexistuje. V pokladně na rad
nici jest uloženo 7 městských privilegií, rozepsaných obšírnými 
regesty v obecní kronice, jejímž autorem jest zvěčnělý sokolský 
pracovník Emil Tšída. Jde o tato privilegia: 

1. 30. XI. 1637 Ferdinand III. potvrzuje městysu Kdyni 
svobody, které mu dala 24. XII. 1624 bývalá jeho vrchnost Jan 
Filip Kratz ze Scharfensteina. (Orig. perg. 8 fol. s majest. při
věšenou pečetí, v kožené vazbě hedvábím potažené.) 

2. 20. X. 1671 Jan August hrabě ze Solmsu, dědičný pán na 
Rýzmberku, Koutě a Záhořanech potvrzuje kdyňská privilegia. 
Svědci Jiří Václav Černín z Chudenic a Hans Příchovský z Pří
chovic a na Dobříkově. (Orig. perg. 5 fol. s 3 přivěšenými pe
čeťmi.) 
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3. 15. VI. 1710 Jiří Jindřich sv. pán ~tadionJ p~n n~ 9ho.d-
ském hradě, Koutě a RýzI?berce :r?tvrzuJe k<;lynska. p~lVllegla. 
Svědci: Jan Leopold Schirdmger, FIlIp hr. S~::d:~n,~rI.drlc?~a~
slav Hora z Ocelovic. (Orig. perg. 6 f. s 3 prIVesen~nll peceťml.) 

4. 26. II. 1784. Josef II. potvrzuje svobody mestys~ Kdyne, 
které byl kdysi potvrdil jeho předek Ferdinand III. (Orig. perg. 
s majestátní pečetí.) " d' , 

5. 16. VI. 1787 Josef II. uděluje Kdyni tržm pravo,.na ~v~ 
ji týdním trhem a několika jarmarky. (Orig. perg. s maJ. pecetI 
přivěšenou.) v'v, b d 

·6. 29. V. 1795 František II. potvrzuje rOZSlrene svo o y 
městyse Kdyně. (Orig. perg. s maj. pečetí přitištěnou) ,.' 

7. 28. X. 1725 cechmistr a starší cechu ševcovskeh~ d3l'V~~l 
artykule tovaryšskému pořávdk~. ,( 0:r:ig. perg. s cech. pecetI pn-
věšenou na modré stuze v drevene mlsce.) v 

Městská registratura už od konce XVIII. stol. byla az do 
r. 1942 chována v bednách na půdě, pomíchána ~ :r:~glstraturou 
berního úřady a záložny. Tehdy byla zem. archIVare~ Dr. Z. 
Kristenem rozložena na příslušná oddělení a pro~k~rtovana. V ob
dobí před zřízením městsk~ saI?osprávy v padesvaty~h let~~h XI~. 
stol. měla 14 hlavních oddelem s radou podo~<;lel,em. DalsI desetI
letí bylo organisováno rovněž věcně, ale dle Jmeho sche:natu, ~d 
r. 1870 ležely spisy v ročnících. Podací protokoly k reglstratur~ 
a protokoly rady a za~tupitelstva byly naleze.?? od r. 186~, obecm 
rozpočty a účetní knihy od r. 1870. Pro spora danou regIstraturu 
byla určena místnost ve 2. poschodí radnice. -:: ~. 1946 ~al~zl 
jsem ji zase na půdě v jakémsi plaňkovém ohrazem, ale opet Jen 
na zemi. 

KLADNO. 

Městský archiv je velmi malý a na~ézá se v museu. Obsahuje 
4 městská privilegia, a to: trhové Ferdmanda II:,z 10. IV. ~630, 
potvrzení starších svobod z 25. IV. 1630 FlorIane:n hrabe.t"em 
Zd'árským, dále privilegia z 23. XII. 17~3 od Mar:e Fr~nhsky 
z Toskánu a z 11. XI. 1775 od opata z Brevnova, dale mestskou 
knihu z r. 1715, tři knihy inventářů klade~ského kostela (175~ 
až 1779) a knihu sladovnického a řeznickeho cechu a c~~h?~n: 
řád většinou z XVIII. stol. Z téhož století se zachovalo pr:blI~ne 
sto 'spisů. Zesnulým městsk!!ll ,archivář~m Vašatou ~yla zlskan~ 
darem také část patrimomalmho archIVU kladepskeho panstvl, 
zvláště spisy o poddanské správě z druhé polo~my XVIII. stol. 
Z XIX. stol. jsou již různé účetní a špitální kmhy a .od ~. 1~64 
také podací protokoly městské správy. Od toho, roku J~e 1. m~st
ská registratura. - Obecní registratury nedavno prlpoJenych 
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obcí jsou ještě mladší. Skartace registratury byla již provedena 
před r. 1937 při pořádacích pracích v archivu. Pan Vašata nechal 
také poříditi více přepisů archiválií, z cizích archivů, důležitých 
k dějinám města. Archiv měl být uložen ve dvou místnostech 
v J)řízemí radnice, dobře hovících tomuto účelu. Archivářem jest 
nyní mladý Zdeněk Vašata. 

KLADRUBY. 

Kladruby, tržní osada pod klášterem má slušný počet pri
vilegií, jimž v čele stojí sporná listina, totiž pri1Jilegium knížete 
Vladisla1Ja III. z r. 1197 pro klášter kladrubský, které se týká 
Kladrub ustanovením " ... ut in civitate Cladrubensi singulis 
aímis annuale forum sive nundine fiant duabus hebdomadis du
rare." Ustanovení trhů, výraz "civitas" a chybná indikce vzbuzují 
podezření o pravosti listiny. Civitas není ovšem ani urbs ani oppi
dum a není pochyby, že trhy se konaly v podhradích a v po~ 
klášteřích dávno před vznikem městského práva. Listina je da
tována pouze "anno dominice incarnationis MCLXXXXVII in
dictione VI, per manum Vilhelmi notarii. Vydavatel se v ni na
zývá "Vladislaus secundus rex Bohemiae", co'ž by naznačovalo, 
že kníže Vladislav III. užíval již opět titulu královského. Písmo 
odpovídá konci 12. ,století a na listině je přivěšena na zelených 
hedvábných nitích majestátní pečeť česká zcela setřelá takže 
viditelná jest pouze levá ruka třímající ja:bÍko a z legendÝ vůbec 
nře. Klášter dostal touto listinou nárok na dědictví po zločincích 
zejména oběšených zlodějích, dále každou "hlavu" a osvoboze~ 
byl od povinnosti noclehu a nářezu. Ustanovením o trzích v Klad
rubech končí disposiční část listiny. 

. Dále následují tato pri1Jilegia a právot1Jorné listiny '/) on
gmálech: ll. XII. 1334 Mikuláš Rener, Frenclín Chudoba Petr 
z náměstí, Herman kožešník, Herman Cerdo Oldřich Bubele a 
Mikuláš Mortis, měšťané z Kladrub, a Jakub Vítek ze Starých 
Kladrub koupili podle něm. práva od opata Bohuslava a konventu 
dědinu Osek o osmi lánech, 25. I. 1352 farář u sv. Petra v Kl. 
Ctibor stvrzuje směnu mlýna a lánu v Milíkově s kladr. klášte
rem, konfirmace této Ismlouvy arcibiskupem Arnoštem z Par
dubic, zaznamenaná prof. Schmidtem v inventáři archivu, nebyla 
mnou 20. IX. 1946 nalezena, 27. I. 1380 Václav IV. svoluje 
opa!~ a klášteru, aby mohli své město Kladruby obehnati zdmi 
a prikopy, 16. VI. 1389 opat Racek i konvent ustanovují že do 
Kladrub nesmí hýt odnikud voženo. piV'o, 14. X. 1441 opať a kon
vent ustanovují, že Kladr. pro velké pohromy které zkusili od 
tábo.rského vojska, mají napříště platiti věčno~ činži jen jednou 
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v roce a že mohou 'svobodně po.řizovati svým majetkem. Na lis
tině je 7 proužků k pečetem svědků, ale zachovala 'se jen pečeť 
konventu; 3. VII. 1449 opat Jan a probošt Petr obnovují ztra
cenou listinu o vedení vody, 10. I. 1462 Jakub Věchův, Ondřej 
Tichý, Bárta syn Martěšův, Jan Hrozný a Michal, měšťané klad
rubští koupili od kláštera dOOinu Brdec, 13. III. 1484 opat Jan 
a probošt Jan dávají obci dům vedle radnice, alby tam ubytovali 
svého kruplana, 25. I. 1490 Vladislav II. stvrzuje městu privi
legium z r. 14410 jedné činži a svobodném pořizování majetkem, 
6. IX. 1494 opat a konvent prodali Kladrubským svúj dvůr Brdec, 
29. VI. 1571 Maxmiliánova konfirmace starších privilegií, 30. IV. 
1584 Rudolfova konfirmace starších privilegií, 13. VIII. 1584 
opat a konvent ustanovují, že až do. smrti opatovy mají Klad
rubští bez ublížení svému právu platiti ročně desátku 80 kop· 
po smrti Vronově však se vrátí zase k 50 kopám a dále že mají 
vydržo:vati rektora, kantora a prunýře, který vodu do. města 
vede, 15. V. 1595 'Opat Vít Hyftl a konvent zanechávají špitálu 
v Kladrubech mlýn v Tyněch'Odech, 1. XI. 159'9 tíž stvrzmjí 
smlouvu opata Jana s Valentinem Krombholzem 'O mlýn Jiřenský 
(vidimus Hostouně z 23. I. 1617), 9. II. 1616 král Matyáš dává 
městu znak, jenž jest na listině vymalován, 5. VIII. 1699 Leo
pold I. dává městu trh o. sv. Jakubu (první německá listina pro 
Kladruby!), 24. VII. 1744 ko.nfirmační privilegium Marie Terezie 
(česká priv. inserována česky). 20. III. 1785 Josef II. na trhy 
výroční a trh týdenní, 29. XI. 179'3 konfirmace Františkova. 

Místní nár. výbor, jemuž stojí v čele řídící učitel p. Vrba, 
jest si vědom ceny' těchto privilegií a touží zříditi museum. Z poz
dějších písemností však nezachovalo se na radnici takřka nic· 
listiny o nadáních fary v Holostřevech od r. 1768, inventáře tét~ 
fary, obligace městského špitálu, kupní smlouvy od 2. pol. XIX. 
stol., přiznávací tabella dominikálu z r. 1713 a indikační skizza. 
Prohlédl jsem také půdu radnice, ale tam jsem nalezl jen hro~ 
madu účetních dokladů a písemností z třicátých a přítomných 
let tohoto století. O osudu :starší registratury nikdo neví. 
w. Mayer: Stadt Kladrauer Urkunden, Mitteilungen des V. G. D. in B. 

Jg. 34. (1895/6). - Týž: Ein alter Foliant im Kladrauer Stadt
archive, ibid. roč. 33. 

KLASTEREC NAD OHRl. 

Sídlem MNV a městského archivu se stal nyní Thunovský 
zámek. V železné pokladně 'se chovají tato pri1Jilegia: 16. III. 
1666 Michal Osvald hr. Thun dává Klášterci právo várečné, vy
povídá z města i panství židy a slibuje opatřiti městu u panov
níka tři výroční trhy, 27. III. 1666 Leopo.ld I. dává městečku 
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Klášterci tři výroční trhy, 1. I. 1682 Michal Osvald hr. Thun, 
protože město se nezúčastnilo r. 1680 "ohavnéhO' selského po
zdvižení", snižuje mu povinnost odebírat panské pivo na 15 vár~~ 
ročně. - TDtO' privilegium bylo pak potvrzováno prostým pn
pojením podpisů a dat dalškh hrabat Thunů, a to v letech 1707, 
1732, 1803 a 1807; 8. X. 1827 František I. konfirmuje tři jar
marky a týdenní trh ve středu, 27. VI. 1832 týž doV'olujekonat 
srpolus jarmarky trhy na dobytek, 10. IV. 1838 Ferdinand V. 
přidává čtvrtý jarmark. S těmito privilegii jest stvrzení artykulů 
cechu kovářského od Jana Cypriána hr. Thuna ze 14. IX. 1630,; 
jsou to vlastně cechovní články mosteckých kovářů z r. 1523. 
V Klášterci platily pro spojený cech, v němž na prvním mistě 
byli truhláři; 30. XI. 1649 je podpisem na plíce stvrdila také 
Marketa Anna ThunDvá. Dále nalézá se v tétO' dřevěné truhle 
obálka s někDlika papíro~ými listinami, především je to smlouva 
hr. Thuna s 34 domkáři o domky na panském, postavené po po
žáru z 25. VI. 1784 a smlouva O' textilní továrnu "Nanquinfabri
que", robotní rej'střík z r. 1833 a přehledná tabelka O' vyvazení 
pozemků 1851. Konečně byl tam vložen rodinný akt Thunů, tDtiž 
rozh. c. k. min. vnitra z 21. IV. 1897 na bílém pergameně O' spo~ 
jení jmen a erbů rodiny Thun-Hohenstein a Salm-Raifferscheid, 
které bylo nalezeno pO' revO'luci 1945 pověšené na záchO'dě. 

Registratura z let 1851-1938 časově uspořádaná byla na
lezena ještě na radnici, kdežto Dkupační registratura složená 
v desítinném pořádku byla v koupelně na zámku. Budou spojeny 
a řádně uloženy. Archivním 'správcem byl ustanoven odb. učitel 
p. Alois Anderle, který je též Dbecním kronikářem; kronika byla 
založena již r. 1850 a je dovedena až do 15. května 1945. 

Na zámku v býv. panské kanceláři byly nalezeny: "Gedenk
buch der Stadt Klosterle" od Osvalda Eyerera O' 936 str. a "Ge
denkbuch der Herrschaft Klosterle" od téhDž autora o 336 str., 
dále Jo~. Matyáše Thuna "Philo,sophie der Slaven in ihrer 
Sprichwortern" (něm. překlad) a téhož "Studien uber die alt
slavische Sprache". Nalezen byl také portret tDhDtD významného 
představitele českých stavů z r. 1848 a počátku vlády Františka 
Josefa I. 

KLATOVY. 

Městský archiv není organisován samostatně, nýbrž jako od
dělení "Musea dr. Karla Hostaše" v domě městské spořitelny. 
Správu jeho vede sl. Milada Slajsová za dohledu p. ředitele 
gymn. v. v. Peterse. Za okupace byl spolu s museem v r. 1944 
na rO'zkaz místních něm. usurpátO'rů ze své místnosti vyházen 
a rozstěhován pO' soukromých bytech a dO' jezuitskéhO' kO'stela. 
PrO' dobu předbělO'hDrskou je velmi chudý. 
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V originále došlo nás jen sedm královských privilegií, a to 
dvě cechovní z 11. III. 1580, 29. X. 1652, a pět městských z 9'. III. 
1736 6. IV. 1747,1. XII. 1783" 14. VII. 1784 a 20. II. 1794. 

Městské knihy zachovány jsou s výjimkou "k~riáře" z r.156~ 
až z doby pobělohorské a sice ve dvou velkých sernch: "Protocoll't 
sessionum" od r. 1630 v 82 svazcích, s'ahají'CÍch až do pDI. XIX. 
stol. a Libri copialium v ;nepřetržité řadě od r. 1657 dO' 1753. 

Kniha sentencí trestní 1762-75, civilní 169>1-1748, protokO'I 
militární 1763-&9', testamentní 1699-1718, dva man11ály mladší 
1683, repetorium k registratuře z let 1614-1769, pořízené 17.65, 
syndikem F. A. Stankovským, liber arestatorum 1751-80, kmhy 
citací 1749-70, sepsání pO'ddanský;ch vesnic 1690, roční výsevek 
a sklizeň 1721-491 ta,xovní deníky 1802-49, 51 svazků prO'to
kolů hospod. konf~rence 1785-1848, 11 rejstř~k~ o?ilních c~ 
1789---1837 18 ,knih nazvaných "Referentbogen m Jud. et crl
minalibus" 1796-1830 úplné serie knih účetních, hlavních i de
níků od r. 1797 do r. i854, 15 svazků pO'dacích protokolů z let 
1826-1849, 28 svazků radníhO' protO'kolu in publ. et polit. 1784 
až 1843, 11 svazků protokolů in jud. 1813~1848, devět svazků 
krim. protokolu 1823-38. 

AktO'vý materiál zaplňuje celkem 3 velké s~!í~ě~ má P~: 
vO'dní signatury, jest v dobrénl: stavu, ale. ~eutrldeny., v~~adsl 
registratura,zhruba pO' r. 1861 }es.t n~ rad:t;ucI v.ka::celan c. 13 
ve vzorném pořádku i s pomO'cny~n km~,aJ.:m a reJ~tří}c~. 

K listinám uloženým v archIVU pondll rukoplsn~ md~x .dr. 
K Hostaš· dělí se na řadu oddělení. V oddělení A JSou lIstmy 
;s~ědčící KÍatovům nebo měšťanům klatovským; jest jich celkem 
259, z doby před Bílou horou pouze 28. Nejst,arš~, ~ávěť !!erty 
vdovy po Bohumilu z Vilharti~ z ~3. ~I. 13~?, :yk~Jlc~,Se klast~ra 
Dominikánů v Klatovech.Oddelem B, JSO'U "Jma mesta (84 kusu), 
C, cechovní, písmeno D, vyhrazeno jest listinám na~házejícím se 
v knihách městských, E, listiny Janovských z JanOVIC, ~, Ch?-d~
nické G Měcholupské, H, rodiny Hiršpergovy, I, OpI~y lIstm 
týkajících se Klatov, uložených v jiných archivech, .K, Cachrov-
ské, L, Tětětické, M, Bystřické,. N, Veselí u .Janovlc. v' 

Rukopisy: Právní kodex Bnkcího z Kaphce z. r. 1465, Vorl: 
šek: Memorabmum libri tres"; neumělá kompIlace klatovske 
histO';ie napsaná v letech 1692-1709, "Denkwtirdigkeiten der 
kgl. St~dt Klatau" VDn KarI Graf Kolowrat, sepsané po ;. 1~50. 
Oddělení další tvoří archivy cechO'vní a archivy deponovane a SIce: 
A, Bystřický patrimoniální archiv s 19 emphyteutsktmi vPo~: 
knihami z XVIII. stol., knihy počtů 1730L-1858 (7 knih), ctyn 
kriminální pl'otokoly, kniha korespondence z r. 18m a osm 
hospod. knih z let 1727-1787. B. Maltanská komenda v Měc~o
lupech: 19 gruntovních knih od r. 1659. V klatovském archIVU 
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jsou jako deposita také archivy některých spolků: nejstarší Měš
ťanské Besedy od r. 1863. V museu .se nalézá také bohatý archiv 
hudební, vzniklý převzetím starých hudebnin ze všech tří kostelů. 
K němu patří m. j. nádherný graduál Jana Táborského v r. 1560, 
vystavený v museu a jiný z r. 15801. 
Inventář v AZČ, Rukopisy v odd. D. - K. H o s t a š: "Jak jsem zachra

ňoval ... " v Hostašově sborníku 1924. - J. Van č u r a: Dějiny kro 
m. Klatov I. Úvod. - Městský archivář řed. gymnasia v. v. Peters. 

KLENCI. 

Wolfem Maxmiliánem Lamingenem povýšené městečko 
Klenčí má archivní památky teprve z oné doby. Uloženy jsou 
v museu v Baarově domě ve vitrinách, ale chráněné před přímým 
světlem. J s,ou tam především taba ptrivilegia: 13. XI. 1680 Leo
pold I. na žádost Lamingenovu dává Klenčí znak a právo užívati 
pečeti, 18. VI. 1688 týž dává Klenčí tři trhy výroční a týdenní trh 
na dobytek po celý půst, 25. I. 1690 Wolf Max. Lamingen osvo
bozuje obyvatele z člověčenství, dává právo vy.stavovati zhosty, 
přijímati nové osedlé, p1'O sebe vymiňuje právo osazovati nové 

. řemeslníky, osvobozuje měšťany od obyč. 1'obot, ale ukládá po
vinnost voziti dřevo do Trhanova a účast na lovech; také děti 
mohou být brány do panských služeb, nikoliv však ke dvorům, 
dále mohou Klenečtí svobodně kšaftovati a výno's tržného má 
připadnouti obci. Lamingen po chodském povstání na posledním 
listě svého privilegia připsal 25. VII. 1696, že "přes původní 
svatouškování a konečné připojení Klenečských k selské rebelii 
je na úpěnlivé jejich pmsby při těchto právech zanechává". 
15. VI. 17011 konfirmace Jiřího Jindřicha Stadiona a 22,. II. 1786 
a 3,0. XII. 1797 konfirmace králů Josefa II. a Františka. -
S privilegii chová se poh1'omadě mistrovská kniha pekařů z roku 
1699, .stadionský rozrod z XIX. stol. a 3 typáře městské pečeti, 
nej starší z doby lamingenovské. 

Na novém městském úřadě (ve Spořitelně) se zachovaly jen 
zbytkyobecnich písemností, hlavně z let okupace, kdežto· starší 
registratura většinou zašla při zapálení staré radnice americ
kými letci 26. IV. 19'45. Radnice vyhořela až do základů. Kromě 
radnice vypukl požár také na faře, při němž zcela shořely staré 
chodské matriky a ohořely matriky z XIX. století. Kromě fary a 
radnice zničena byla ještě řada jiných domů, mezi nimi také rodný 
dům Baarovy matky. Staré matriky byly excerpovány, avšak jen 
částečně pokud šlo o Klenčí, v práci F. Teplý-Jindřich Baar: 
"Klenčí", Praha 1909. 
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NOVY KNIN. 

Městsl):ý archiv jest uložen v jedné místnosti v I. poschodí 
soukromého domu čp. 125. Městská privilegia 11 kusů z let 1461 
až 1684 jsou již od r. 1896 deponována v a1'chivu Národního 
musea v Praze, kdežto v Novém Kníně jsou pouze jejich ověřené 
opisy. Ze starších knih městských se zachoval jedině konceptník 
z let 1712-29. Radní protokoly a protokoly magistrátu jsou za
chovány z těchto let 1755-67, 1783-95, 1835-38, 1845-48, 
jednací protokoly in politicis 1820-44, in judicialibus 1817-44 
a policejní protokoly z let 1834-42. Z doby samosprávy se za
chovaly protokoly o zasedání městského zastupitelstva a městské 
rady z let 1872-1904, podací protokoly 1853-54 a od r. 1862 
v nepřetržité řadě. - Městská registratura má tři hlavní oddě
lení: nejstarší, totiž tři krabice chronologicky srovnaných zbytků 
písemností do r. 1820, za druhé tak zv. Baudišova registratura 
v 18 odděleních, která byla rekonstruována z hromady spisů, 
v níž se časem regis~ratura proměnila a konečně třetí, totiž samo
správná registratura po r. 1850, která je uložena pouze chrono
logicky v ročnících, ale má pomocné knihy. Archiv spravuje 
archivář voj. archivu p. C. Amort. 

KOLIN. 

První organisátor městského archivu byl František Tumlíř, 
který v letech 1777-1785 archiv řadil a katalogisoval; všechny 
archiválie byly tehdy rozděleny ve 32 oddělení, která byla po
psána v 21 sešitech. Tehdy bylo sepsáno vedle městských privi
legií a městských knih 25.661 listin a spisů. Tumlířův seznam se 
jmenuje "Registerium pro sectione I" atd. 

Nyní je v archivu uloženo v originále 34 král. městských 
privilegií a to: krále Václava II. z 24. V. 1285, Jana z 31. XII. 
1310, q8. VIII. 1331, 2. I. 1335 (výroční trhy), 5. VII. 1337, 
Karla IV. z 10. VIII. 1352, 6. V. 1363 (o odúmrti), 19. IX. 1372, 
Václava IV. z 20. X. 1372 (konfirmace otcem udělených svobod), 
22. VIII. 1381 (kriminální soud v kouřimském kraji), 23. X. 1385 
(týdenní trhy), 16. XII. 1391 (mílové právo), 21. XII. 1394 (do
sazování rady městské) a 5. I. 1405; dále krále Zikmunda z 15. I. 
1437 (potvrzení předešlých výsad), Ladislava z 16. VI. 1450, 
Jiřího z 2. XII. 1459 (totéž), Jiřího z 15. II. 1466 (na clo v bráně 
města), Vladislava II. z 24. V. 1488 (na sklad soli), 16. III. 1489 
(na červenou pečeť), 18. IX. 1512 (trhová výsada), 5. XII. 1558 
(na koupi židovských domů), Maxmiliána II. z 17. IV. 1567 
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a Rudolfa II. z 28. V. 1584 (konfirmační privilegia), Matyáše 
z 25. VIII. 1615 (uděluje nové výroční trhy), Ferdinanda II. 
z 25. III. 1628 (potvrzení svobod), 29. XII. 1629 (udělení dvou 
nových výročních trhů) Leopolda 1. z 24. VII. 1668 (vrací patro
nátní práva), posléze konfirmace Karla VI. z 3. XII. 1725, Jo
sefa II. z 7. XI. 1782 a Františka II. z 17. IV. 1798. 

Středověké listiny utrpěly od TumHřovy doby velké škody. 
Právě nejstarší z XIII. a XIV. stol. jsou ztraceny. Kupní smlouva 
husitského hejtmana Čapka na Křečhořský mlýn byla otištěna 
ještě v "Archivu českém" VI., s. 427, potom však zůstala v Praze. 
Nejstarší lmlínská soukromá listina je nyní kupní smlouva mezi 
městem a měšťanem Ditlinem z 23. I. 1373. Z 39 soukromých 
listin Tum1ířova "Registrum" do r. 1547 ,chybí nyní 18. 

Od doby zřízení magistrátu se zachovala dobře uspořádaná 
městská registratura, která je rozdělena podle časového sledu 
v šest oddělení: Léta 1786-1804 Sign. A. I až XVIII, časový 
úsek 1805-1843 sign. B. VII až XVI, 1850-1872 sign. C. I až 
XIII, 1873-1909 sign. D. I až XXX, 1910.,,1930 sign. E. I až 
XXXII. Ke každému oddělení přísluší jeho zasedací a podací 
protokoly, jako také k nim náležejí pomocné rejstříky. 

Městské knihy, počínající r. 1376, jsou většinou uloženy 
v archivu země České; totéž platí také o kolínských knihách ži
dovských, které sahají až do konce XVI. stol. V městském archivu 
jsou hlavně radní manuály od r. 1494, radní protokoly od r. 1701, 
"Protocolle in judicialibus" od r. 1751 a in publicis et politicis 
od r. 1788 až do r. 1835. Z let 1848-1864 se zachovaly konfe
renční knihy; protokoly o sedění městské rady a městského zastu
pitelstva od r. 1864 jsou uloženy v archivu, ale s výjimkou let 
1871-1898, které nebyly dosud archivu odevzdány a dosahují 
až do r. 1919. 

Purkmistrovská registra a t. zv. purkmistrovské depositní 
knihy dosahují nazpět až do r. 1601, 18 knih kopiářú až do r. 1564, 
knihy patentú čítají 54 svazky a obsahují léta 1689-1858. Mezi 
městskými knihami se nalézají také purkrechtní knihy kolínských 
vesnic, více knih přiznání a obecní účty již ze XVII. stol. Knihy 
obecních příjmú a vydání jsou úplné teprve od r. 1783, starší 
účetní výkazy se nalézají snad mezi spisy v 21. oddělení Tumlí
řově. Knihy městského práva tvoří samostatné oddělení; jsou to 
sbírka rozsudků appelačního soudu, týkajících se Kolína (1544 až 
1604), knihy formulářú vysvědčení o chování z r. 1595, "Libri 
nigri arestatorum carcerum" z let 1733-1786, status animarum 
z r. 1776 a 1803, úmrtní protokoly od r. 1822, u židú vedeny od 
r. 1823 a to odděleně; dále hnanecké protokoly, protokoly trho
vých cen od r. 1724, protokoly vojenského ubytování od r. 1841-
také v r. 1866 pro Prusy - jateční, záznamní a ohledací proto-
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koly od r. 1850, spisy o sčítání lidu r. 1857, 1869, 1880 a různé 
policejní soupisy. v • , v ,. " v , 

Samostatně budou ulozeny SpISy a uredm kmhy mIstm skolm 
rady a spisy bývalého městského panství Kolína. !?atrim?niální 
archiv dosahuje knihou kopiářú až do r. 1675. PřlznávacI fasse 
a knihy změn pozemkové držby čítají 14, "Mannschaftsbucher" 
šest kostelní účty a ostatní patronátní knihy kolínského panství 
pře~ sto svazků. Velké a rozmanité oddělení tvoří knihy hospo
dářských účtů bývalého panství, rozličné lesní, pokhtdní, polní, 
kontribuční, činžovní a jiné knihy výkazů, čítající přes 70 svazkú. 

Cechovní výkazy a artykuly sahají nazpět několikráte do za
čátku většinou však jen do konce XVI. nebo do XVII. stol. Jde 
o tyt~ ,cechy: pekaři (nejstarší listina 1502), mlyn~ři 1536, ř~~: 
níci 1570 obuvníci a hrnčířští mistři 1576, řemenářl 1777, kreJcl 
1555 tru'hláři zámečníci, sklenáři, puškaři 1703, kováři, koláři 
a bednáři 1745, provazníci 1670, sládci 1666, tkalci 1662, tesaři 
1717 a kameníci 1604. 

Skartace městské registratury z let 1850-1930 trvala celých 
šest let a byla dokončena v r.1941. Dále ponechané spisy a všechny 
úřední knihy tohoto časového úseku byly již r. 1941 odevzdány 
do archivu. Kolínský městský archiv jest největší archiv českých 
venkovských měst. Jeho správcem jest po mučednické smrti Dr, 
J. Schneidra prof. Karel Mrzílek. 
J. S ch ne i der: Osudy městského archivu v, Kol!ně. 1936. -. V. G. Svv O;; 

bod a: Zápisy v městském archivu kolmskem v "Sb. hist. krouzku 
roč. 11, 13, 14. 

KOLINEC. 

Kolínec odevZldal městská privilegia do deposita archivu 
a musea v Klatovech. V orig. se zachovala tato: 14. VII. 1677 
konfirmace Leopoldova privilegií králů Vladislava .II. a R~: 
dolfa II., 16. VI. 1739 konfirmace Karla VI. (perg. kmha), to~ez 
Marie Terezie z 18. V. 1747 a Josefa II. ze 6. III. 1783 a posleze 
konfirmace Františka II. z 22. XI. 1793, do níž jsou pojata také 
v orig. nezachovaná privilegia z 18. XI. 1780 a 9.,rV. ~784 (o,pře
nesení týdenního trhu). Do Klatov bylaodevzdana tez stara ko
Hnecká městská kniha z XV. století, se zápisy z let 1419-1724; 
zachovaly se z ní pouze trosky, konservované kdysi v archivu 
města Prahy. - Na radnici v KoHnci jsou jen zbytky mladší 
registratury. Pl1otokoly obecního zastupitelstva se zacho,:aly 05! 
r. 189B, jednací protokol dokonce teprve z r. 1927. Ostatm starsl 
spisy jsou na půdě; byl mezi nimi podací protokol z r. }880 
a hlavní knihy a účetní deníky z doby před r.19HO. Ve skole 
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v Kolínci se zachovala stará pamětní kniha německá z, let 179,0 
až l~~O, kt~~~ pv~slouži:~ jako pramen pro '"Krátký obsah zna
:t;Iemt:ych, deJ u prI fa~m skole v Kolínci" 179.0-1894. Péči o ko
hnecke prsemne pamatky vzal na sebe odb. učitel p. Fr. Mára. 

KOPIDLNO. 

Městs~ý a,rchiy . v ~opidlně jest pod správou městského 
~usea. Mestska privIlegIa a ostatní staré spisy byly ještě ne
davno vystayeny v.~ yitri.n~ch,. nyní jsou však uloženy ve skříních. 
Jsou ~a~ :r;asleduJICI privIlegIa: Vladislav II. z 30. XI. 1514 na 
dva vy'roclll trhy, Ludvík z 9. III. 1523 na městský znak, Zikmund 
z KO~ldl~a z 1. II. 1524 na sklad soli, Matyáš z 12. 1. 1616 
trhova vysada, Karel yI. z 5. V. 1728 trhová výsada a Josef II. 
z 10. VI.} 783, a Fra~t!se~,I. z 20. XI. 1808 potvrzovací privilegia. 
Vedle me~tsk~c~ prn~llegllv,Se zachovalo také několik jiných per
gamenovych ,hstm! predevsIm Jana Rudolfa Trčky z 8. IV. 1619 
P!O pO?d,anev ce~eho. ~anst~í, kterou se jim dovoluje svobodné 
ks.af~ova~l, p:ko~lk vIdImatu privilegií a z 27. XI. 1725 vrácení 
ch cIzolozne zene. 
"v Nejstarš.í nyní ztracená městská privilegia jsou známá z ko

plare z polovmy XVII. stol. 
Z městských knih dlužno jmenovati knihy kupních smluv 

z let 1525-1536, manuál z r. 1612, knihu svatebních smluv z let 
1836-1848. Obsažná je sbírka obecních účtů z let 1600 1676 až 
1681, 1718 a potom s několika mezerami od r. 1721 až d; r 1789' 
pak náSleduje ročník 1792 a hlavní kniha za léta 1806~1855' 
Pravi~el?é roční uzávěrky se zachovaly teprve od r. 1856. Příje~ 
a ",:,ydam. koste~r:í?-0 nadání jsou zachovány již od r. 1591 a za
psany v mventarI. 

Městskému archivu patří také cechovní archiválie zvláště 
čtvery cech0y'ní člán!~y vesměs ze XVII. stol. Cechovní kl{ihy jsou 
daleko n;la~sl - zacat~k X~X. stol. - a přísluší většinou tak zv. 
Devaterakum. Zachovany JSou také čtyři městské a jeden ce
chovní pečetní typář, všechny ze XVII. a XVIII. stol 

~ověj~í regi~t:aturav byl~ ještě před dvěma lety i1aldou ne
uspo!adanych ~SplSU v drevmku na dvoře radnice. Na zákrok 
archIVu zem~ C.eské b!la časově uspořádána, takže může být nyní 
na . ~o?kl~de J~dnaClch protokolů skartována a uspořádána 
defmItlVlle. Spravce musea a archivu p. J. Hanebaur. 

KOSMONOSY. 

Obecv Kosmonosy byla povýšena na město teprve v r. 1913. 
Z doby pred r. 1850 nalézají se na městském úřadě dva svazky 
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patrimoniální registratury býv. panství Kosmonos a několik 
spisů "řemeslnické obce Kosmonos". V majetku městečka zůstal 
urbář z let 1726-1769, poddanská konsignace z r. 1743 a hasič
ský řád z r. 1741, dále urbář pro obce Obruby a Skyšice, "Tabella 
oder Hauptextrakt uber die Zahlung deren abgetrennter Grun
den" 1744, a vyměřovací tabela z r. 1741. Novější registratura 
se zachovala teprve z 80. let XIX. stol. 

ČERVENY KOSTELEC 

má velmi málo archiválií. Ve velmi pečlivě upraveném museu 
v budově 'spořitelny jsou tato privilegia: 21. VIII. 1788 Josef ll. 
na dva' výroční trhy, 14. XII. 1793 František II. konfirmuje 
privilegium Josefa II., 12. IV. 1832 týž uděluje výroční trhy, 
31. VIII. 1844 Ferdinand V. další dva výroční trhy. V museu 
jest také 11 městských pečetidel, nejstarší datovaná 1650 a 170,0 
a účetní kniha města z let 1818-1842. Městskri registratura (ar
chiv) na radnici obsahuje písemnosti z 2. pol. XIX. stol. Účetní 
hlavní kniha po r. 1843 obsahuje také zápisy jiné, jako o volbě 
12 starších, vykonané 18. V. 1848. Protokol o zasedáních zastu
pitelstva jest zachován od r. 1855, podacích protokolů jen ně
kolik; nejstarší z r. 1866. Obecní kl10nika byla vedena od r. 1836. 

Slušný archiv se zachoval ve škole; škoM matrika z let 
1796--1846, knihy cti a knihy hanby od r. 1808 resp. 1815, staré 
třídní katalogy od r. 1853 a j. Správcem městského archivu byl 
jmenován obecní úředník p. Jan Mojžíš. 

KOSTELEC NAD čERNYMI LESY. 

Z doby před r. 1850 jsou zachovány jen nemnohé písemnosti, 
zejména účetní knihy, které sahají až do r. 1811 a několik fas
ciklíků smluv a korespondence prý od konce XVII. stol. Městská 
privilegia, knihy a jiné archiválie zdejší archivář Dr. Haas ne
spatřil. Byly z důvodu bezpečnosti před leteckými útoky uloženy 
tehdy v tresoru městské záložny. Mohl tedy konstatovati pouze 
z předložené topografické literatury, že město chovalo privilegia 
Vladislava II. z r. 1498 o povýšení na město, privilegia pánů Smi
řickýeh z r. 1611 a 1613 a Marie Terezie kněžny z Lichtenštejnú 
z r. 1736 na osvobození od robotních povinností. Správce musea 
a archivu JUDr. J. Mešejda. 

KOSTELEC NAD LABEM. 

Archiv je uložen v klenuté síni opatřené železnými dveřmi 
v I. poschodí radnice, v t. zv. tělocvičně. Knihy jsou zde uloženy 
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v zazděných skříních, pergamenové listiny v cechovní truhle' pro 
spisy se bude musit postaviti na stěně veliká police kde b~dou 
po v~řazení z registratury uložel~Y. Skartace byla pr'ovedena jen 
ve sp~sech z XX. stol., neboť regIstratura z druhé poloviny XIX. 
stol. Je velmi skrovná. 

V archivu jsou v originále následující městská privilegia: 
Hynek Berka z Dubé 18. III. 1328, královna Eliška 28. III. 1328, 
Václav IV. 13. XII. 1394, Aleš z Dubé 24. VII. 1404, král Ladi
slav 31. VIII. 1454, král Jiří 3. VI. 1463, Vladislav II., a to z let 
1486, 1507, 1510 a 4. V. 1512, Ferdinand I. 1537 a 9. XII. 1561 
Maxmilián II. 20. III. 1570, Rudolf II. 1585, Matyáš 8. 1. 1616: 
Ferdinand II. 18. VIII. 1628, Leopold I. 15. VI. 1674 a Karel VI. 
16. IV. 1726. Vedle městských výsad jsou také čtyři cechovní 
privilegia, nejstarší pro obuvnický cech z r. 1526. 
J. S o lín: Kostelecký archiv, Naše Polabí IX. ~ Městský archivář p. MVDr 

Al. Zbořil. . 

KOSTELEC NAD ORLICI. 

Městský archiv tvoří část městského musea, které je umís
těno v celé budově staré radnice. Za městský archiv slouží krásná 
klenutá místnost v přízemí. Jetu uloženo 31 městských privilegií' . 
z toho 24 v originále a přes 50 starých knih, z toho 13 starých 
smluvních knih, nejstaršÍ zvaná "Modrý lev", založená v r. 1464. 
Ve t~ech nejstarších městských knihách jsou kupní, dlužní a sva
~bm smlouvy, poslední pořízení, sirotčí záležitosti, záruky atd., 
vsechny sepsané pohromadě; od r. 1574 začínají již dvě a později 
tři řady těchto veřejných smluvních knih. 

Nejstarší privilegium v originále jest z 19. XI. 1352: Jind
řich a V ~clav, synové Mikuláše z Botenštejna, dosvědčují koupi 
kostelecke rychty. O této rychtě se zmiňovalo také nejstarší jen 
jako insert známé, městské privilegium Ceňka z Botenštejna 
z 23. IV. 1341 a potvrzovací privilegium Karla IV. zlO. V. 1366, 
které je znám~ r~yněž jen jako insert. Další originály privilegií: 
23. IV. 1406 Jmdrlch z Chlumu, zvaný Lacenbok, na lán, 19. VIlI. 
1493 Vladislav II. uděluje městu dva jarmarky, 22. X. 1497 Vilém 
z Pernštejna na odúmrt', 28. VI. 1543 Jan z Pernštejna na 12 
dvo:r:ů ve Lhotě, 28. IX. 1547 Jan z Pernštejna na vodu pro koste
lecký vodovod, 17. VIII. 1557 falckrabě Arnošt potvrdil šest star
ších městských výsad, zvláště také Hynka Krušiny z Lichten
burku ze 7. března 1442 na odúmrtě, 25. VII. 1558 a 30. XI. 1558 
falc~rabě Arnošt prodal různé lesy a louky; Maxmilián II. po
tvrdIl městu 31. V. 1567 starší výsady, Rudolf II. 27. III. 1577 roz
množil výroční trhy na čtyři, 5. XII. 1582 potvrzovací privilegium 
Adama Felixe Hrzána z Harasova, 5. XII. 1585 týž rozmnožuje 
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městské ~vobody (pivní a vinný výčep, solný obchod aj.) 7. III. 
1612 potvrzovací privilegium Anny Kateřiny Kaplířové r?~. Hrzá: 
nové 28. IX. 1612 táž darovala městu clo na dobytek a obIlI v dobe 
výroČních trhů, 23. IV. 1614 král Matyáš potyrdil městské "yýsa~y 
a rozmnožil výroční trhy, 13. XI. 1628 Ferdmand II. konÍlrmuJe 
starší svobody, 26. XI. 1652 totéž od Ferdinanda III., l1:y V. 1671 
Leopold 1. potvrdil výsadu Jana Václava Záruby z Hus~Iran z 12. 
XI. 1667, 15. VIII. 1682 potvrzovací privilegium FrantIška Karla 
Záruby z Hustiřan, 20. IX. 1712 Josef Antonín Z1iruba , Ko~t~
leckým daroval peníze ze zhostů, 19. IX. 1714 potv!ZOVaCI PrIVI
legium Josefa Antonína Záruby, 15. II. 1725 konfIrmace Karla 
VI., 6. IV. 1747 Marie Terezie, 8. III. 1784 totéž od Jo.sefa II., 
17. XI. 1800 konfirmace Františka II., 11. IV. 1838 Ferdmand V. 
daroval městu pátý výroční trh, 20. X. 1849 František Josef 1. 
daroval Kosteleckým šestý výroční trh. 

Dále je v městském archivu uloženo více dosud nezpracova-
ných papírových a pergamenových soukromých lis~in z 15. stol., 
většinou městské provenience, potom zlomky z regIstratury pa~
ství Kostelce nad Orlicí a cechovní spisy. Všeobecně možno říCI, 
že je o archiv městskými orgány dobře postaráno. Kromě měst
ských privilegií jest v městském archivu ~~št~ neméně než 18y per
gamenových cechovních výsad pro rozlIcne cechy, od pocatku 
XVI. stol. Spisová část archivu počíná již kol r. 1730. Až do 
r. 1850 jest uložen jednotně, ale má vlastně dv~ samos!atn,é ma
nipulace, jimž jest rozmezím r. 1789, kdy vzmkl :rr;aglstr~t. ye 
velmi pěkné řadě jsou od 2. pol. 18. stol. zachovany zeJme~~ 
městské počty, dále účty sirotčí, kontribučenské. ~ůzné fasse, prI
sahy úředníků zhostné listy, výučné a zachovací lIsty, testamenty, 
dekrety vrchn'ostí, patenty královské i krajské a cirkuláře země-
panských úřadů. 

Spisy v městské registratuře jsou skoro úplně zachovány 
z let 1850 až 1884, z let 1885-1898 jsou jen jednotlivé skupiny~ 
ale z let 1898-1912 jsou všechny ztraceny. Protokoly o sezem 
a podací protokoly, jako také účetní knihy obecního hospodářství 
jsou zachovány dobře a v úplnosti od r. 1850. Registratura byla 
srovnána dle dvou plánů, ale tvoří jeden celek. Mladší, po r. 1885 
podržela sice týž počet oddělení, přesto však rozliš?je se od star~ 
zavedením pododdělení a jinou značkou. Pokud Jde o ztracen~ 
spisy z let 1898-1912 bylo městskému tajemníku a s~ro~tov~ 
uloženo po nich pátrati, neboť není jisté, že byly v prvm svetove 
válce skutečně zničeny. 
A. Pap í r n í k: Několik listin z městského musea Vy Kos~elci l!-a4y Orlicí, 

ve Výroční zprávě kostelecké reálky 1904/5. - Mestsky archlvar p. Al. 
Felcman, ředitel šk. v. v. 
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KOUŘIM. 

Městský ar·chiv je bohatý na městské knihy a staré spisy, 
ač mnoho bylo darováno v XIX. stol. musejnímu archivu v Praze. 
Došlo dvakráte k jeho organisaci, počátkem dvacátého stol. a 
v r. 1942, kdy byl nalezen svědomitý a pilný archivář v osobě 
prof. Dr. Bedřicha Svobody a archiv byl přemístěn do nových 
dostačujících místností. Několik archiválií bylo zachráněno měst
ským historikem P. Oehmem, kdysi administrátorem kostela sv. 
Jana na skalce v Praze. Mezi jiným ztraceny byly již v době 
třicetileté války také staré pergamenové listiny, takže jsou nyní jen 
tato čtyři královská privilegia v originále: 5. IX. 1701, 1736, 1789 
a 1818. Nejstarší zachovaná městská kniha je "liber privilegio
rum" z r. 1405-1474, obsahující vedle přepisů nejstarších výsad 
také nejstarší, ještě latinsky psané kupní zápisy, dále knihy kup
ních smluv z let 1457-1476 (jedna kniha), červená gruntovní 
kniha z let 1500-1547 a knihy kupních smluv z let 1504 a 1582, 
pamětní kniha z let 1583-1588, knihy posledních pořízení z let 
1551 a 1636, poručnická kniha Trubačových sirotků z let 1556 až 
1565 a dvě dominikální gruntovní knihy z konce XVIII. stol. 
Velmi důležitá je řada radních manuálú, které se zachovaly skoro 
nepřetržitě od r. 1617 až do r. 1749. Dále jsou tu protokoly rych
tářského práva z let 1694-1778, radní protokoly v nepřerušené 
řadě z let 1661-1806, registra herní z let 1517-1537, kostelní 
účty a knihy účtú kůrových zpěvákú z počátku XVIII. stol., pivní 
účty z let 1769-1793 a "libri variorum annotationum" z let 1754 
až 1788, jako také dvanáct svazků "knih obeslání" z let 1664 
až 1771, trestní registra z r. 1782 a mnohé knihy patentů z let 
1680-1837. 

Z doby před r. 1850 se zachovalo jen málo spisů; registra
tura začíná teprve obnovením samosprávy. Nalézá se dílem v malé 
světnici, za úředními místnostmi městského úřadu, dílem v kance
láři ředitele městského úřadu a obsahuje všechny spisy do r.1942. 
Podací protokoly a indexy se zachovaly teprve od r. 1866; staré 
jsou ztraceny. Do r. 1911 byla registratura uspořádána jen chro
nologicky, odtud jsou spisy rozděleny věcně v deset oddělení. Nyní 
po roztřídění, chce správ,ce registratury věcně seřaditi také spisy 
z let 1850-1911 a to tak, jak jest dělena spisovna po r. 1912. 
V á cla v S c hul z: "Listy do Kouřimě zaslané" v Archiv Český XVIII 

s. 401 n. 

KOZLANY. 

Podle místní tradice býval městský archiv značně bohatší 
a vzal prý za své při povodni. Nyní chovají se na městském úřadě 
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pouze tři mladší městská privilegia a to Marie Terezie z 21. XI. 
1747 Josefa II. z 16. III. 1784 a Františka I. z 4. IX. 1814. V de
vade~átých letech min. století existoval ještě starý kopiář, k~erý 
r. 1685 pořídil městský písař Václav Vo~těch ,Zebro :=t Y n~:n mll.n0 

jiné zachováno bylo znění starších mestskych pnvIlegll a ~lce 
Vladislava II. z 10. VII. 1472 na trhy, ze 27. VII. 1472 na mest
ský znak, Rudolfa II. z 4. XII. 1600, Matyáše z ~4., I~L ~?12 :; 
Jindřicha Jakuba z Einsidle ze 14. února 1612 a Jakesl necltelne 
privilegium (list polit inkoustem) Leopolda I. Tytopřepi~y v§ak 
zmizely. Starší památky než privilegia zachovaly se meZI mest
skými knihami: radní manuál 1621-1719, 1719-1794, proto
kolo přijímání měšťanů od r. 1703, gruntovní knihy městské 
1703-1760 1760-1830 kniha gruntovních povinností z 2. pol. 
XVII. stol.,' Pamětní kniha 1758-1776, kontribučenských pla:tů 
1739-1784, parcelní protokoly z doby stabilního katastru,. In

strukce pro municipální města 1777, protokol o vyslech~ub gu
ber. nařízení o městském hospodářství 1787, zlomek kmhy sva
tebních smluv kol r. 1800. Z doby městské samosprávy pak pro
tokoly obecního zastupitelstva 1866-79, 1899-1927, obecní rady 
od r 1879 místní škol. rady od r. 1909, podací protokoly 1839 
až 1846 1848-56 1867-1874, 1876-1936 a účetní a pokladní 
knihy s' menšími ~ezerami od r. 1846. Městská s~isoyna)e z::
chována teprve od konce XIX. stol., v chronologlCkem razem, 
ale v pořádku. 

KRÁLIKY. 

Městský archiv a spisovnu v Králíkách re,;idoval z p!ík~zu 
zemské archivní sekce již 29. května 1945 spravce chocenskeho 
musea p. Bezdíček který zjistil, že u mistního nár. výboru na
lézá se jen jediné městské privilegium v originále a to Jo
sefa II. z 29. V. 1788 na výroční trhy, kdežto osta~í jsou .zn~ma 
ze starých opisú (Rudolfa II. z 3. VII. 1577 a Jmho FndrIcha 
Hohenloe z 27. VII. 1608) nebo z opisu pražského gubernia, totiž 
trhové privilegium Marie Terezie z 19. I. 1776. S těmito písem
nostmi chová se pohromadě také pamětní kniha měšťana Pamp
lera z r. 1660. , v 

V létě 1946 navštívil Králíky Dr. A. Haas, který kromě prave 
zmíněných městských archiválií zjistil ,řad~ ~e~hovníc~v ~rtyk~~~ 
a to pro cech hrnčířú z 29. V. 1647, zamecmku, 'bednaru, kol!l'rJ 
a truhlářú z 3. VI. 1739, krejčí z 5. IV. 1750 a protokoly zmme
ných cechů z poč. XIX. stol. 

Soukromých listin pergamenových i papírových se zacho
valo větší množství již od 17. stol. Mezi městskými knihami 
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počtů, jednacími protokoly též Memorabilienbuch z let 1836-
1887; nalezeny byly také 3 svazky obecních počtů Horní Orlice 
od r. 1785. 

Městská registratura po r. 1851 i s pomocnými knihami jest 
zachována takřka v qplnosti, na př. zasedací protokoly zastupi
telstva jsou zachovány až do r. 1937. 

KRALOVICE. 

Městský archiv je uložen ve dvou skříních v malé místnosti 
v 1. poschodí radnice. Obsahuje 17 listin ze XVII. a XVIII. stol., 
z toho šest městských privilegií, z nichž nejstarší z 24. VIII. 1627: 
Jiří Vasmucius, opat kláštera v Plasech, udílí městečku práva 
a s,::o~ody. Velmi důležité je konfirmační privilegium opata 
OndreJe z 2. V. 1699, které obsahuje na 28 pergamenových listech 
starší městská privilegia a to již od 2. II. 1400 (opat Bohumír) 
8. III. 1437 císař Zikmund, 12. XII. 1509 král Vladislav atd. DalšÍ 
v originále zachované výsady jsou: Opat Eugen 9. VIII. 1719 
pron:íjí čás~ ročních platů a konfirmační privilegia královny 
Mane TerezIe 10. V. 1752, Josefa II. 24. VI. 1784 a císaře Fran
tiška z 10. III. 1798. Mezi listinami je uloženo také množství 
zhostných listů různých vrchností. Městské knihu: Knihy smluv 
1622-1666, radní manuály 1657-1688, 1687-94, 1694-1700, 
1700-14, 1748-88, 1788-1795, kopiáře 1688-1694 knihy po
sledních pořízení 1730-1814, knihy patentů od r. Í688 kniha 
přijatých měšťanů od r. 1833, protokoly radního sezení Í829 až 
1838 a od šedesátých let XIX. stol., městská kronika nazvaná 
"Rozličné zápisy", složená učitelem Brejchou v 2. polovině XIX. 
stol. Do roku 1865 je opatřena rejstříkem. 

Městská registratura existuje již od počátku magistrátu a 
byla do nedávna zcela přeházena. V letech 1942-44 byla částečně 
skartována a spořádána pány Zikmundem a učitelem p. Suchým, 
kteří si tak odpracovávali své válečné nasazení k obecnímu úřadu. 
Nalézá se nyní na radnici v suché a vyhovující místnosti. 

Zpráva v ČČM 1907. - Městský archivář p. F. Zikmund, obchodník. 

DOLNI KRALOVICE. 

Z městského archivu před r. 1856 se nezachovalo nic snad 
pro požár radnice r. 1807. Tentokráte nebyly již naleze~y ani 
tři cechovní listiny z 18. stoL a obecní pečetidJ.o z r. 169'4 o nichž 

• v • I',. , 

se zmmuJe ve svem vyzkumu z r. 1894 Dr. Nováček. Městská 
registratura jest řazena chronologicky a počíná r. 1856. Pomocné 
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knihy nemá. Jest uložena v jedné místnosti v přízemí radnice 
a patří do správy p. měst. tajemníka. - Na faře jest zachován 
starý "Liber memorabilium" již z r. 1758. 

KRALUPY. 

Kralupy byly povýšeny na město teprve před padesáti lety 
a nemají proto žádných archiválií. Obecní registratura, která byla 
zachována snad od r. 1891, byla dána v r. 1941 bez nAšeho vědomí 
do sběru starého papíru. Zbývající zlomek má městský revident 
rozdělen v 19 věcných oddělení, podle nichž jsou srovnány také 
nejmladší spisy. 

CESKÉ KRALUPY. 

Městečko Ceské Kralupy (dřírve Něm. Kralupy) uložilo svá 
a cechovní privilegia do depo'situ městského archivu v Chomu
tově: nejstarší jest vidimát Ferdinandova privilegia z r. 1548 na 
městský erb a na právo užívati pečeti, vydaný 13. VIII. 1557; 
8. VI. 1571 konfirmace Maxmiliána II., 1657 Maxmilián Valentin 
z Martinic uděluje právo děditi a kšaftovati a ustanovuje robotu, 
1668 Leopold I. potvrzuje dosavadní svobody, 1736 konfirmace 
městských privilegií Josefem hr. z Martinic a další konfirmace 
1748 královnou Marií Terezií, 1761 Františka Karla z Martinic, 
1787 Josefa II. a 1802 Františka II. Z r. 1668 pocházejí patery 
cechovní artykuly vystavené Maxmiliánem Valentinem z Marti
nic a to krejčím, ševcům, pekařům a mlynářům, řezníkům a tkal
cům. 

KRASLICE. 

Kraslická privilegia i městské knihy j sou uloženy v městském 
museu. Ze zachovaného kopiáře privilegií lze zjistiti, že město mělo 
privilegium již z r. 1352, ale také další z let 1456 a 1575 nejsou 
zachována v originále. První v originále nás došlé jest konfirmace 
Jiřího ze Schonburgu z 28. X. 1578. Jeho syn Augustus 30. XII. 
1605 rozmnožil a 4. III. 1610 znovu potvrdil starší městské svo
body. V roce Bílé hory, 25. VIII. 1620 ujali se vlády nad městem 
a svobody jeho stvrdili Vít Hauk, Hanuš Jiří, Hanuš Jindřich, 
Hanuš Kašpar a Kristián ze SchOnburgu, kteří podrželi panství 
i po Bílé hoře a 23. VI. 1641 znovu potvrdili svobody města. 23. VI. 
1644 konfirmovali již městské svobody bratří Nosticové, Jiří, 
Arnošt, Otto, Albrecht a Vít; z 22. X. 1666 pochází nová konfir
mace se staršími inserovanými listinami od Jana Hartvika hr. 
Nostice. Další městská nosticovská privilegia jsou ,z 9. IX. 1683, 
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24. IV. 1727 a 27. II. 1731. Městská privilegia potvrdil posléze 
také Ferdinand V. 7. VI. 1839. Většina privilegií se zachovala 
také v ověřených vidimátech. 

Nefstarší městskou knihou je trhová z let 1552-1619)a horní 
z let 1590'-1620. Radní protokoly objevují se již od r. 1668; po 
r. 1732 následuje mezera a znovu se objeví až zase za magistrátu 
po r. 1785. Soudní protokoly s mezerami zabírají dobu 1757 až 
1798. Knihy městských počtů a tak zv. komorní rejstřík sahají 
až do doby třicetileté války; podobně je tomu také s berním rej
stříkem. Mezi městskými knihami z doby předjosefovské jest také 
několik knih cechovních, nikoliv však starších XVIII. stol. Mladší 
registratura, která bývala na školní půdě, dostala novou místnost 
na radnici, ale to bylo také jediné, co s ní bylo podniknuto. 
Mitteilungen des k. k. Archlvrates II., s. 172-173. 

KRÁSNO NAD LESY (SCHONFELD). 

Kdysi hornické městečko v karlovarském kraji má zacho
vána privilegia, cechovní písemnosti a množství knih. Archiv 
jest uložen v museu, které však bylo Američany úplně I1ozházeno 
a není ještě zcela obnoveno. Obětavým jeho budovatelem jest 
člen MNV, šroubařský dělník pan Novák. V musejním inventáři 
nej sou sice městské listiny zapsány, pouze věci cecho'Vní, ale 
v něm nejsou zaznamenány ani knihy, ačkoliv se jich tam množ
ství nachází. Ve vitrinách byla tři výborně provedená facsimile 
nejstarších městských privilegií, o nichž se praví, že jsou v že
lezné, pancéřové truhle, k níž však není nyní klíčů. Zbývalo mi 
jen doufat, že tam jsou. Z facsimilií poznamenávám tato nej
starší tři privilegia: 13. VII. 1355 Borek a Slavek z Rýzmburka 
propůjčují Schonfeldu rychtu, ku tací právo a cínovou huť a váhu 
(lat.), 21. XII. 1380 Boreš z Rýzmburka propůjčuje SchOnfeldu 
a Sangerberku práva města Zlutic (něm.), 22. II. 1456 Hein
rich Reus z Plavna potvrzuje obě listiny rýzmburské (něm.). 

Nejstarší zachovanou knihou je pořádek cechu ševcovského 
z r. 161O',opis Koldínových práv z r. 1693, konfirmace článků 
cechu truhlářů z r. 1732 a písemnosti cechu cínařů z let 1720'-40'. 
Městské knihy jsou mladšího data: Protokoly in judicialibus 
1793-1832, podací protokoly 1794-1831 (obojí s menšími me
zerami), radní protokol 1746-50, 1847'-48, kniha testamentů 
1794-1830, sirotčí kniha 1818, městské a berní počty 1846-59 
a kOlnskripční listy z r. 1849'. 

Více nemohl jsem docíliti v městečku, které má sotva 300 
českých obyvatelů a 'ze tří stran je obklíčeno pustými vesnioemi, 
kde se právě sklízely brambory. 
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ČESKY KRUMLOV. 

Velmi bohatý a v mladších částech (od r. 1791) dobře spo
řádaný archiv jest uložen ve velké klenuté místnosti býv. jesu
itského gymnasia. Místnost je suchá, opatřená dřevěnými regály 
a skříněmi. Archiv byl rpřevzat hned v květnu 1945 ústředním 
archivářem schvarzenberského archivu v Č. Krumlově Dr. Haš
kem od tehdejšího něm. správce Gronmana. V létě 1946 ustanovil 
místní národní výbor správcem měsrtJského musea a archivu okr. 
knih. inspektora prof. Oto Janotu. Archiv až na nepatrné výjimky 
neutrpěl za okupace škod. Má již starou :tradici. Již poč. 19. stol. 
spořádal archiv býv. purkmistr Eprpinger a pořídil k němu 
repertorium, které v základě je dodnes platné a řídil se jím i nový 
organisátor archivu, advoikált Bnchse, který v letech 1903 až 
1904 znovu uvedl archiv do pořádku a Eppingerovo rerpertorium 
znovu zpracoval. 

Eppinger-Biichsovo repertorium týče se pouze písemností 
do r. 1790, totiž před vznikem josefského magistrátu. Není v'alně 
přehledné a nepřehlednost dovršena jest ještě přeházením jed
notlivých zálSuvek. Celý archiv jest v něm rozvržen. pouze do 
4 oddělení: 1. Katasltr a berně, II. Církevní, klášterní, školní 
a nadační listiny, III. Soudní pravomoc rady, cechy, spolky, tes
tamenty, pozůstalosti, pozemkové knihy, poddanské věci, spory, 
IV. Městská Ispráva, poměr k vrchnosti, hranice obce, aktiva 
a pasiva, dvory a obecní lesy, činže poddaných, ostatní druhy 
důchodů a posléze mapy a plány. 

Městská privilegia náležejí tedy do'odděl€!ní IV. Sto let starý' 
jejich soupis. jest v rukopisu Mikuláše Urbana z Urbanstadtu 
"Geschichte der befreiten Berg- und Schutzstadt Bohmisch
Krumau", jenž ,obsahuje tři díly; originál jest v archivu, opi,s 
v Národním museu v Praze. V letech 1908 a 1910 vydal P. Valen
tin Schmidt a Alois Pícha dvojdílný diplomatář "Urkundenbuch 
der Stadt Krumau in Bohmen" (1253-1480), kde ovšem nejsou 
jen. privilegia, nýbrž veškerý listinný materiál Č. Krumlova se 
týkající, bez ohledu na místo jeho uložení a ~da jde o originál 
či kopii. 

Zjistil jsem tato privilegia: 14. VIII. 1347 Petr z Rož,m
berka připojuje ke Krumlovu Latrán, dvory Jindřicha Spát
wirta a Ludvíka ze Zahrádtky, dvůr Kogišův, Příbkův, Pědíkův 
a městu postupuje vsi Lupenici, Dmhoslavice, Zahrádku, Lhotu 
a dva dvory v Turkovicích a povoluje sladování a piv vaření. 
(Zachovala se však jen o sto let mladší pergamenová kopie; orig. 
chybí) - 29. VII. 1456 Oldřich a jeho synové Jošt, Jindřich 
a Jan z Rožmberka stvrzují privilegium Petrovo a ustanovují 
měšťanům práVlo dědické až do 4. linie (ze čtyř jsou tři pečeti 
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krásně zachovány) - 8. IX. 1479 Vla-dislav II. povoluje trhy, 
3. X. 1481 týž povoluje červený vosk na pečetění, 28. II. 1492 
týž vydává privilegium na nový výročm.í trh, 14. II. 1494 Vok, 
Petr a Oldřich z Rožmberka dávají městu právo sV'Obodného 
kšaftování a a,ppelaci k radě St. města Pražského, ale zavazují 
Krumlovské přispěti grošem z kaž·dé kopy jmění na svatbu pánů 
nebo slečen z rodu rožmberského, 20. I. 1526 král Ludvík dává 
hornickému knapšaftu pána z Rožmberka na horách u Krum
lova právo užívaJÍ znaku a pečeti (vyobrazena Sv. rodina) -
19. XII. 1554 Vilém z R. na ves Záhorky - 14. VIII. 1555 týž 
spojuje Latrán s městem a ruší latránsiké právo várečné -
16. VIII. 1568 týž potvrzuje městský řád, 13. I. 1570 CÍsař 
Maxmilián II. stvrzuj e tři starší a přidává čtvrtý výroční trh, 
6. IV. 1590 Vilém z R. rozmnožuje svobody města (orig. po
psaný v repertáři jsem nenalezl, jen kopie z konce 17. st.) ~ 
13. I. 1594 Pclr Vok z Rožmberka lmnfirmuje městský řád, 
13. IV. 1594 Rudolf II. povoluje koňské trhy, 20. X. 1600 týž 
konfirmuje 10 starších privilegií, 18. X. 1613 konfirmace Ma
tyášova, 14. III. 1614 týž ponechává městu celý výnos cel na 
opravu zdí a věží (orig. v rep. však nenalezen, pouze mladší 
lmpie) , 15. IV. 1671 konfirmace privile·gií Janem Kristiánem 
z Eggenberka nebyla nalezena, 14. VII. 1673 konfirmace Leo
polda I. v perg. knize v rudé sametové vazbě s přív. pečetí; ne
byly nalezeny také originály konfirmací Karla VI. z 3. XII. 1736, 
Marie Terezie ze 7. VIII. 1747 a Josefa II. z ll. III. 1784; 
všechny pouze v kopiích. V orig. jest teprve lmnf. Františka II. 
z 22. VIII. 17931. 

Zachovalo se též několik kopiářů privilegií a kromě boho 
privilegia zapsána jsou v městských diplomatářich;z nich nej
zajímavější jest "Stroelchs denkwurdiger Schriftenbuch", který 
jest složen z různých zápisů od r. 1589, patrně z tehdejší "Liber 
memorialis", do níž po r. 1673 byla přepsooa městská privile
gia a pak v ní pokračováno do r. 1682. Předbělohorské zápisy 
jsou vesměs české a to z let 1589-1609. Dr. Buchse uvMí tuto 
knihu jako IV. A. 34a. 

V oddělení IV. se vedle městských privilegií nalézá také 
několik desítek listin soukromých, s nimiž mají průběžnou signa
turu; nejst. z r. 1440 bratří Jana a Zikmunda z Pořešína o plat 
ze statku Desky. Veliké množství listin jest i v oddělení II. 
(patronát, nadace, školy, kláštery) ; spočetl jsem jich 388, z nichž 
87 originálů; mezi nimi nejstarší krumlovská listina, totiž zá
pis krumlovského preláta Hostislava z 9. VII. 1375, že bude o Su
chých dnech sloužiti mše za Petra Višni z Větřní a jeho choť 
Kateřinu za desátek z jeho statků, 26. VI. 1380 založily švagrové 
Anežka a Eliška z Rožmberka kaplanství u oltáře matky boží 
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pro českého kruzatele v Krumlově a zřídily kaJplanskou knihovnu. 
Nejstarší listiny týkající se městské školy jsou teprve z r. 1620. 

Městské knihy: nejstarší v krumlovském měst. archivu cho
vaná kniha se jmenuj e "Zápisové všelikých rovnání" 1555 až 
1580 a má pokračování z let 1696-1730. První kniha jest vše
obecná městská kniha, z níž se pak vyvinuly různé serie: "knihy 
kontraktní" zal. 1614, 1630, 1653, 1769, 1791, "inventární" 1549 
až 1730 (2 svazky), "radní protokol" 1706-90 (každý rok svůj 
svazek); v r. 1593 se objevuje také první kniha mě1stských. 
počtů, které od r. 1726 jsou zachovám.y v úplnosti a od doby 
josefinské se dělí do různých skupin. 

Nej.starší české měs,tské knihy krumlovské, počínající roku 
1515 knIhou svatebních smluv a závětí, čítající 32 svazky, které 
byly uschovány a inventovány v našem archivu a za extradice 
r. 1939 do Vídně nevydány, nalezl r. 1943 tehdejší německý 
správce archivu Dr. Prochno a osobně odvezlo velikonocích 1943 
v několika kufrech do zemského archivu v Linci. 

Knihy související s mladší částí archivu - od doby josef
ského magistrátu - jsou zachovány v úplnosti; jde o serii 
podacích p:wtokolů a. jejich l1ejstříků, sirotčí protokoly, soudní 
protokoly, radní protokoly in polit. (vždy od r. 1791 do r. 1848), 
protokoly rporzůstalostní od r. 1759 až do r. 1850 a samolsprávný 
podací protokol od r. 1850 do r. 1920. Účetních knih z let 1850 
až 1928 jest velké množství, ale nejsou spořádány. Spisy k těmto 
ohdobím náležející byly asi již. někdy proskartovány; jsou nyní 
v balících dobře osigI1ovaných a opatřených lepenkovými kryty; 
sahají až do r. 1928 a zabírají asi 130 běžných metrů. 

V archivu se nalézá také pošlechťovací diplom gardového 
rotmistra Józse!a Soji ze Solyomko, vyd. cís. Franrbiškem Jose
fem na perg. ve skvostných kožených a emailem a zlatem vyklá- . 
daných deskách a krumlovský "Ehrenburgerbuch", v němž jsou 
poznamenáni čes,tní měšťané z let 1804-1918. 

Archiválie cechovní: V ~ rtřech cechovních truhlicích, z nichž 
jedna jest datována r~ 1683, nalézají se cechovní písemnosti 
siPolu s několika knihami hlavní šImly a gymnasia. Není k nim 
seznamu a nejsou pa-trně také všechny. Sepsal jsem tato cechovní 
privilegia: pekaři 1. I. 1595 Petr Vok z Rožmberka a 19. VII. 
1652 Anna Marie ovd. kněžna z Eggerberku; zámečníci: 4. V. 
1593 Petr Vak dává články spojenému cechu zámečníků, puš
kařů aosrtružníků; kováři a koláři mají články 1555 III. 17. od 
Viléma z Rožmberka a z 7.XI. 1678 od Jana Kristiána z Eggen
berka; pláteníci a barvíři mají troje cechovní články: 26. III. 
1653 přijali články krále Ferdinanda III. od svého zemského 
společenstva, 1718 třináctého dne neuvedeného měsíce pořídili 
si opis článků, které pražským mistrům potvl1dil Karel VI. 
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a posléze 13. ,pros. 1749 portvrdHa jim jejich artikuly, na žádost 
knížete Jůsefa Schwarzenberga, královna Marie Terezie. Truh
lářům se zachovaly jen jediné artikule a to potvrzení Jana 
Kristiána z Eggenherku z 27. IX. 1674 článků někdy pana 
Viléma z Rožmberka z r. 1561. Týž pán potvrdil také 11. VII. 1669 
články krejčím a 14. V. 1674 krumlovským jirchářům. Zajímavá 
jest listina p. Jana Kristiána z 29. I. 1669 vydaná ve formě pri
vilegia, ale ohsahem vlastně mandát, kterým se zakazuje potul
ným obchodníkům a kramářům prodávati po městech a městeč
kách o týdennídh trzích a o. svátcích; vydána byla na průsbu 
"ra;dy a ůbchůdních lidí" mě,s,ta Českého. Krumlova. 

Cechovních knih se zachovalů půměrně málo.; nejstarší 
mistrO'Vské knihy mají truhláři a bečváři 1675-1710 a 1712 až 
1811, pak následuje učňo.vská kniha zámečníků z r. 1740, do. 
níž však byly přepsány starší zápisy asi od r. 1597, kdežto 
mistrovská jest v archivu jen jedna 1786-1825. Pekaři mají 
dvě knihy mistrovské 1771-1819 a 1821-53, knihu půčtů z let 
1774-84 a tovaryšskůu 1821-58 a krejčí mistrovskůu od roku 
1704. Zajímavo.u zvláštností je kniha venkovských mistrů z let 
1777-1827, t. j. na vesnici povolených řemesel, v níž se mistři 
rn. j. zavazovali, že nebudůlU pracorva,t pro městské zákazníky. 

Zachovalů se také mnůho pergamenůvých výučních a za
chůvacích listů ůd nejrůmějšíoh městských rad a cechů z Čech 
i obojích Rakous. Jeden 'ze st,arších jest list poctivého. půvůdu 
z města Tábůra z r. 1685, již z r. 1654 jest zachován perg. VÝ
uční list jirchářský z rak. Gmundenu atd. Papírových listů jest 
pak přes šedesát. 

Po.hromadě s cechoVlllími archiváliemi se zachovalů někůlik 
úředních knih školních: Kniha dekretů c. k. gymnrusia ůd roku 
1776 a kniha zákonů c. k. gymnasia z téhož růku, "Protokoll 
liher verschiedene Bericht und Anfragen" téhož ústavu 1776; do 
něho je zavázán katalog hlavní školy z r. 1783, pro níž se zacho
valy také dva deníky z let 1801-1830 a 1831-62, dále ;,Kniha 
cti" elem. třídy 1843-64, "Kniha hanby" III. třídy z let 1809-
1849 a z r. 1874 pochází rkp. "Schauspiel uber Geburt Christi". 

Na půlfůliových listech v perg. vazbě vytržené z listu latin
ské bible Z poč. 15. Sltol. o. názvu "Fraternitas fratrum" jest 
soupis jmen krumIoVlských řemeslníků, za něž je třeba se modlit; 
podle písma z dOlby 1490-1520. Z dwbna 1562 pochází "inven
tář" předmětů a knih, náležejících k3jp1oou o.ltáře sv. Václava 
v prelátském chrámě. 

Městský archiv jest tedy o.pravdu velmi bDhatý a zhruba 
spořádooý; potřebuje pouze pilnou rukul" která by pořádací práce 
dokončila a zjednůdušila systém ulO1Žení nejstarších písemností 
před !půl. XVIII. stoJetí. ' 
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KŘINEC. 

Křinec je městečkem, nemajícím starších archiválií; spisy 
se zachovaly od 70. let XIX. stol. a leží neuspořádány s výjim
kou stavebních věcí. Docíleno bylo pouze jejich snesení s půdy. 

Úřední knihy jsou úplné a zachovány již od šedesátých let 
XIX. stol. Ve spolkovém museu se nalézá několik cechovních vý
sad: 7. VIII. 1684 lomnický obuvnický cech udílí články křinec
kým mistrům a z 13. XI. 1749 články punčochářského cechu 
v Křinci potvrzené vrchností. Zachovalo se také 14 cechovních 
knih rozličných cechů, většinou teprve z konce XVIII. stol. a peče
tidlo mlynářského a pekařského cechu z r. 1748 a o něco mladší 
pečetidlo krejčovského cechu. V museu je uloženo také několik 
fasciklů z bývalé křinecké patrimoniální registratury. 

KŘIVOKLÁT. 

Městečko Křivoklát vzniklo teprve před padesáti roky slou
čením několika osad; nemá městského archivu, pouze chrono
logicky spořádanou registraturu, v úplnosti teprve od doby po 
první světové válce. 

KUNZAK. 

Městečko KUilŽak má svůj archiv uložen v městském museu 
v Jindřichově Hradci kde pojat byl do 2. dílu tištěného Deckerova 
inventáře, takže o obsahu jeho lze se informovati z literatury. 
Celkem nachází se tam 13 privilegií, z nichž nejstarší jest krále 
Vladislava II. z 9. X. 1487 na výroční a týdenní trh, nejmladší 
Františkovo z 23. XI. 1797. Vrchnostenská privilegia jsou pánu 
z Hradce slavatovská a jedno lichtenštejnské. Dále jsou v hra
deckém ~useu čtyři kumžacké knihy gruntovní, počínající lety 
1552 1583 a dva svazky, zahájené 1749, sahající až k r. 1807. 
Kro~ě nich ještě manuálník z let 1620-1809 (ve skutečnosti 
kniha Pamětní) a kniha svat. smluv z poč. XIX. stol. Josefinského 
magistrátu v městě nebylo, takže novější písemnosti z první polo
viny XIX. stol. jsou velmi řídké - účty a parcelní protokol, ve 
větším množství zachována je teprve samosprávná registratura 
asi od let devadesátých. 

KYSPERK. 

Nemá městského archivu. Osm královských a jedno šlech
tické privilegium jsou uloženy částečně v malé truhle na měst-
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ském úřadě, dílem v musejních vitrinách. Jde o tyto originály: 
24. III. 1666 Leopold I. potvrzuje 3 trhy výroční a trh týdenní, 
téhož dne Jetřich Vitanovský osvobozuje Kyšperské od robot, 
6. IV. 1747 konfirmace Marie Terezie, ....... 1783 Josef II. 
udílí další trh, 2. XI. 1793 František konfirmuje starší privile
gia, 25. XI. 1836 Ferdinand uděluje další tři trhy na dobytek, 
...... 1839 týž konfirmuje starší svobody a v prosinci 1848 
František Josef rozmnožuje městské trhy. Hlavní součást star
ších spisů nalézá se mezi spisy nové registratury, zachované od 
2. poloviny XVIII. stol., přece však ve stavu, podobném více 
skladu starého papíru, než archivu. Spisy byly proto ihned po 
vyskartování Dr. Peřichem rozvrženy ve tři hlavní oddělení a 
sice spisy z doby před zřízením samosprávy, spisy z období 1850 
až 1912 a spisy mladší. 

Mimo výsady zachovalo se ze starší doby také několik měst
ských knih, zvláště sirotčí registra z let 1718-1768, Mannschaft
bUcher z let 1744-1824, "Urbarialkontrakten" z r. 1789, obecní 
účty z r. 1616 a potom bez mezery od r. 1649 až do r. 1849. Ze 
šedesátých let XIX. stol. pocházejí v rukopise zachované "Dějiny 
Kyšperka", sepsané bývalým starostou Klíčem. 

V hospodářském úřadě býv. kyšperského panství je uložen 
velký patrimoniální archiv, velmi starý a bohatý, na př. s purk
rechtními knihami'pro panské vesnice již od r. 1606. 

LANSKROUN. 

Městský archiv byl zajištěn hmed 17. května 1945 p. konser~ 
vátorem Jindřichem Nygrínem z ústí m. Orl. - Koncem devadec
sátých let byl archiv celkem spořádán a umístěn v zasklené skříni 
v městské kanceláři, potom byl však odvezen z radnice do pří
zemní komory býv. kláštera. R. 1935 se ho ujalo "Heimatmuseum" 
a silně vlhkem poškozené archiválie pořádal odb. učitel Julius 
J aschensky, který za války dal přenést archiv do zámku, ale do 
značně vlhké místnosti. Patrimoniální archiv totiž, pokud nebyl 
v posledních letech zničen, byl věnován městu a město z opatr
nosti před nálety použilo místnosti v zámku jako krytu pro své 
památky. Pouze několik nejvzácnějších listin bylo zazděno v pi
líři městské radnice. Velká část novodobé městské registratury 
byla při sběru papíru zničena v poslední době v místní papírně 
fy Pamm. 

Předseda místní správní komise podle rozkazu zdejšího 
zmocněnce p. Nygrína dal jednak odezdíti městské knihy, jednak 
převésti archiv z vlhké místnosti v zámku a uložiti v městském 
museu. Dosavadní archivář Jaschensky-Friedl byl 28. VI. 1945 
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najat, aby odčinil zmatky způ~obené stěhování~ archivu, .ale 
uprchl a byl pak odsouzen lid~~ým soud~m .. Spraycem archIVU 
byl potom jmenován akad. mallr p. VlastImIl ZIdhk. 

Privilegií a pergamenových listin pro město a okolní ves
nice vůbec jest 33' 28 z nkh jest inserováno v konfirmaci Karla 
VI z r. 1739 ale' zachovány jsou současně v originálech. Jdou 
za 'sebou v tdmto pořadí: 22. XI. 1459 Zdeněk z Postupic udě
luje Janu Pivcovi a Janu Kašnovi dědinu Hyveršar po odběhlém 
Trpigarovi z předměstí, 9. I. 1464 Jiří z Poděbrad u~~luje Lan~
!krounu výroční trh na dem sv. Urbana, 8. I. 1464 tyz !potvrzuJe 
směnu půdy mezi Zdeňkem Kostkou a městem. 15. X. 1493 
Bohuš a Jan Kostkové z Postupic činí s městem "freimark" 
10 rybník a dávají mu právo vybírati bečkovné od okolních krč
mářů, platy z masných krámů a z nových stavenišť. Tyto svo
vody potvrdil 8. II. 1498 král Vladislav, který 21. V. 1507 dal 
městu právo vybírati clo lml města v okruhu míle. 10. VIII. 150'7 
Vilém z Pernštejna propouští městu odúmrť, což konfirmuje 
25. VII. \1514 Vojtěch z P. TýŽ Vojtěch rozšiřuje 20. II. 1514 
právo svobodně majetkem pořizovati na všechny :poddané 
k zámku lanškrounskému příslušející; 4. X. 1514 VladIslav II. 
dává městu svobodné týdenní trhy, 29. III. 1517 král Ludvík 
překládá tento trh na úterý, 28. IV. 1518 Vojtěch z P. snižuje 
roční úroky z města na 8 kop čes. gr., 19. V. 1518 Vojtěch zP. 
přeměňuje roboty ze vsi Lukové a Damíkova na peněžní reluici, 
27. X. 1527 Jan z Pernštejna osvobozuje od platů špitální po
zemky 5. VII. 1536 týž daruje městu les, 9. IX. 1538 král při
dává ~ěstu třetí jarmark, 27. V. 1541 Jan z P. postupuje k uží
vání grunty podle rybníku Olšenského a Pšeničkovského, 18. III. 
1562 Vratislav z P. potvrzuje privilegium Vojtěchovo o odúmrti, 
21. III. 1562 týž potvrzuje další privilegia svých předků, 11. XI. 
1567 týž potvrzuje poddaným z vesnic právo svobodně kšafto
vati, 26. XII. 1567 týž osvobozuje město od "forberku" a čiš
tění mlýrnské ,stoky, 6. r. 1568 týž zříká se práva vařiti pivo a slar 
dovati ve městě a přidává obci další dva masné krámy. 12. IV. 
1570 Maxmilián potvrzuje městská privilegia, 22. IV. 1580 Ru
dolf II. totéž a přidává právo pečetiti červeným voskem, 16. III. 
1581 Vratislav z P. dává městu sklad soli, 7. V. 1583 Jan z Pern
štejna osvobozuje nově postavenou radnici od platů a povoluje 
v ní městu šenkování vína, sklad a prodej soli, nájem pokojů a 
krámů a váhu. 8. I. 1626 Karel z Lichtenštejna přidává městu 
čtvrtý jarmark, 25. VII. 1633 Karel Eusebius z Lichtenštej;na 
potvrzuje různé svobody, daruje městu některé zahrady po "PIk
hartech", zříká se dosazování rychtáře, rozšiřuje městské vý
sady i na předměstí ale vše pouze s platností pro katolíky. 13. X. 
1739 Karel VI. pot~rzuje v perg. knize 28 předcházejících privi-
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legií; konfirmace německá, kdežto všechna starší privilegia byla 
vystavenav,<~~sky., 2. III. 1762 královna dává městu týdenní trh 
na len, prlZI, platno a vlnu. 24. XII. 1784 Josef II. potvrzuje 
privilegia s přizpůsobením jich novým zákonům, 10. III. 1791 
Alois Josef kníže Lichtenštejn zprošťuje město poddanství 
22. VII. 1793 František II. potvrzuje městu privilegia s urči~ 
tými omezeními ve věcech hospodářský,ch. 25. IX. 1798 nárovnání 
s kníž. z Lichtenštejna o poslední dlužné urbariální dávky. 

Kromě městských privilegií zachovalo se několik privilegii 
cechu lazebnického, který nebyl v Čechách' hojný, a to: 5. III. 
1509 pražský cech lazebnický sděluje své svobody, které dostal od 
krále Vladislava II. a jimiž příslušníci jeho postaveni jsou na 
roveň jiným poctivým řemeslům, lazebníkům v Lanškrouně. 
2. IV. 1539 olomoucký cech lazebníků sděluje cechu v Lanš
krouně práva a znak cechovní, které propůjčil Ferdinand 1. 
14. VII. 1538 lazebníkům na Moravě (erb vymalován) - toto 
sdělení práv je německé. Kl10mě cechu lazebníků mají zachovány 
své artykuly také soukeníci 1588, 1628, 1661 tkalci 1593 atd. 
SP?l~ s pyivilegiemi chovány j sou také různé zach ovací 'listy, 
dosle rade nebo cechům, psané na pergameně, počínajíc r. 1558 
(Feuchtwang v Braniborech, Telč), cechovní artikule ševců z r. 
1657, zedníků 1728, appelační rozsudky hrdelní několik kon
traktních smluv s měšťany a pod., vesměs do Čtyřicátých let 
XVIII. století. Podle připojeného S'oupisu poddaných panství 
lanš~rounského zůstalo r. 1651 z 376 sedláků 240, z 84 půl
láníků 59,z 94 chalupníků 74, počet bezzemků vzrostl z 55 na 
173. V archivu se chová i řada soukromých pergamenových lis
tin; z, nichž nejstarší z,2. VI. 1321 latinská Boreše z Rýzmburka 
na vysady rychnovske rychty na panství Moravská Třebová. 
Tato rychta má celkem v archivu 6 pergam. listin z let 1321 
až 1768. 

Nejstarší městská kniha má nápis: "Knihy městské zalo
žené a. D. 1487 k zapisování všelijakých věcí potřebných, kteráž 
s dovolením božím při tomto právě lanškrounském na budovací 
a věčné časy trvati mají"; obnovena byla tato kniha za purkmistra 
Pavla Svitáčka r. 1570 a psáno bylo do ní až do r. 1680. Druhá 
nese titul "Registra zápisná gruntův sirotčích a těch, kteří k péči 
a napomínání k ouřadu konšelskému náležejí" 1535-1587 třetí 
kniha je kopiář listů posélacích "N otule listin zůstávají~ích a 
vejpovědí" 1562-1591. "Druhá kniha sirotčí" obsahuje leta 
1574-1679, dále dlužno jmenovati "Knihy a registra rukojem
ská:' od r. 15?9, "Kniha pamětí" od r. 1598 ("kupy a ohlášky 
trhuv a prodaJův"). Druhý a třetí díl této "Pamětní knihy" z let 
1698 a 1879 jsou již německé. Vzácností se zdá exemplář Práv 
městských", tištěný r.1531. Na konci jsou připsána dvě n';;učení 
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rady lito~yšlské. Serie knih svatebních počíná r. 1588. Knihy 
radních protokolů dokonce již od r. 1535. Počty městské od 
r. 1642. 

Landskroner Stadtmuseum" v Deutsche Grenzwache 1909, Č. 23. - E. K. 
" Z e in e r: Privilegia města Lanškrouna v "Sb. h1st. kroužku" III., 

55/7. - Městský archivář p. V. Židlík. 

LEDEČ NAD SAZAVOU. 

Městská privilegia a ostatní pergamenové listiny, jiShž j~st 
dohromady přes čtyřicet, chovají se v železné truhle na me~ts~em 
úřadě, kdežto ostatní ar,chiválie jsou ve skříni v místnostI mest
ské registratury. Správcem archivu jest od doby květnov~ revo
luce učitel p. Slavomír Spurný. V r. 1944 nebylo v archIVU po
řádku, písemnosti ve skříni byly přeházeny bez jakéhok?liv 
systému, namačkány, neboť neměly dost místa, bez obalek 
a plné prachu. . v' 

Nejcennějším fondem archivu JSou nepochybne velmt po-
četná privilegia. Jejich soupis otiskl již August Sedláček ve "Věst
níku československých museí a spolků archeologických" roč. 1., 
Čáslav r. 1896 který však jest prakticky již nedostupný. Mnohá 
z těchto privil~gií jsou psána jako palimpsest~ <,17) a j~jich p::a
vost jest dlužno podrobit odbornému zkoumam; tato JSou pre
chodně zapůjčena do archivu země České. Z plného počtu 43 per
gamenových listin jsou 34 městská privilegia, a to: 13 .. V. 1402 
Mikuláš z Ledče vyznává, že prodal obci odúmrť (pahmpsest), 
16. IV. 1442 Mikuláš ml. vyznává, že Ledečtí koupili si odúmrť 
(orig., asi falsum), ... 1460 Jan z Říčan na ~o~tní mjt0Jpa~im
psest), 2. XI. 1464 bratři JindNch a J~n z RIcan dayaJ~ I?estu 
plat z různých dvorů, 6. X. 1488 VladIslav II. na vyrocn.r trh, 
16. VIII. 1501 týž dává městu práva Německého Brodu (Je vy
staveno v městském museu), 4. XII. 1514 týž rozmnožení svobod, 
13. II. 1539 konfirmace Buriána z Říčan na odúmrť, 18. X. 1542 
Markéta z Říčan totéž, 13. XI. 1556 Zdeněk Mezeříčský z Lom
nice se synem Janem potvrzují starší svobody města, 22. XII. 
1559 koupě dvora chýnovského městem pro špitál, 12. I. 1560 
páni Mezeříčští osvobozují dvůr od úroků, 27. I. 1~61 tíž .osvo
bozují radní dům od všech platů, 28. II. 1562 lcral Ferdmand 
potvrzuje ztracené privilegium krále Ladislava o povýšení Ledče 
na město a dává mu právo pečetit červeným voskem, 25. XI. 
1569 Jan Mezeříčský na obecní váhu, 11. VI. 1570 Jaroslav Trčka 
z Lípy konfirmuje odúmrtní privilegium, 2. III. 1598 ~an Rud.olf 
Trčka konfirmuje starší svobody, 10. XII. 1608 LadIslav neJst. 
z Lobkovic konfirmuje staré svobody (v museu), 8. IV. 1630 Jan 
Rudolf Trčka propouští Ledečským· ves Dolní Prosičky, kterou 
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jim zastavil bratr jeho Maxmilián, 8. VIII. 1633 týž rozmnožuje 
městská privilegia, 9. XI. 1635 konfirmace Ferdinanda 11., 
29. VII. 1636 konfirmace Andriana z Enckenfurtu, 24. VIII. 1637 
konfirmace Ferdinanda III., 19. IV. 1672 trhové privilegium 
Leopolda I.; pak následují konfirmace Michala Osvalda Thuna 
1. IX. 1688, Barbory Františky Thunové z 18. VII. 1700, Bar
bory Kateřiny z Lichtenštejna z 4. VIII. 1703 a 24. III. 1710, 
Josefa z Lichtenštejna 9. XII. 1718, Leopolda Věžníkaz 9. II. 
1724, Karla VI. 25. IX. 1738, dále privilegium Marie Terezie 
z 31. X. 1761 na týdenní trh na přízi a plátno, Josefa II. z 18. V. 
1786 na pátý výroční trh a posléze konfirmační privilegium 
Františka II. ze 14. X. 1797. 

S těmito 34 městskými privilegii ,chová se pohromadě ještě 
jiných devět středověkých pergamenových listin, svědčících sou
kromým osobám, z nichž nejstarší jest z 25. dubna 1432. Mezi 
písemnostmi v archivní skříni jsou také staré městské knihy, 
pokud bylo lze v masse napěchovaných písemností zjistit, již ze 
XVI. stol. Jedna má na fol. 1. zápis: "Léta božieho 1529 item 
toto se zapisuje in puncto který purgmistr peněz k sobě příme 
a zase zač vydá ... ", ale z obsahu lze soudit, že jde spíše o "liber 
memorabilis" než o knihu počtů městských. Rada "register peně
žitých" začíná svazkem z r. 1587. Bohužel ani městské rukopisy 
neměly r. 1944 inventáře. Z r. 1666 pochází "Kniha rychetní", 
ale jsou zaznamenávány i smlouvy trhové. 

Také aktové písemnosti sahají, zdá se, až do 16. stol., ale 
převažují teprve věci z konce 18. a poč. 19. stol. Registratura 
z období magistrátního dostala se do soukromých rukou a byla 
teprve před několika roky nabyta zpět, ale patrně značně roz
chvácená. 

V daleko lepším pořádku než archiv, byla shledána registra
tura obce od r. 1862, která jest v suché přízemní místnosti na 
regálech, fascikly většinou v kartonových krabicích a zachována 
v úplnosti. Pečoval o ní městský tajemník p. František Kadlec. 
Zdá se, že nepořádek v archivu není tedy vinou městské správy, 
nýbrž skutečnosti, že mezi místní inteligencí nenalezl se nikdo, 
komu by na něm záleželo. 

V městském museu,#kromě dvou shora poznamenaných pri
vilegií města Ledče, naleznou se také dvě listiny městečka Uhelné 
Příbramě a sice privilegium krále Vladislava II. ze 4. XII. 1514 
a listina Martina Volence a radních Uhelné PřÍbramě pro uhlíř
ský "knapšaft" z téhož roku. Na zámku se pak chová registra
tura pod dohledem Státního archivu zemědělského; je prý velmi 
stará, ale r. 1944 nebyla přístupná. 
A. Sed I á č e k: Seznam listin archivu ledečského, Věstník čs. museí 

a spolků archivních I. Čáslav 1896. 
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LENESICE. 

Zádný městský archiv; starší městská registratura věcně 
uspořádána' před rokem 1942 však v zoufalém stavu na půdě 
školy pod v~sokou vrstvou prachu. Mladší byla lépe uložena, ale 
seřazena jen chronologicky. Protokoly zasedání ve 12 svazcích. 
z let 1870-HMO. Pořádání registratury se ujal učitel v. v. pan 
Tvrzník. 

LHENICE. 

N a náš písemný dotaz dostali jsme r. 1944 od p. starosty 
Gregory seznam lhenických archiválií s milým pozváním, aby
chom přijeli archiválie prozkoumat, kterémuž jsme bohužel pro 
,totální einsatz" mohli vyhověti až r. 1946. Ze seznamu plyne, 

Že v Lhenicích mají rpředevším tato městská privilegia: Ferdi
nanda I. o povýšení na městys 21. I. 1544, Viléma Rožmberka 
z 26. VII. 1569 na odúmrť, Rudolfovu konfirmaci z 15. IV. 1605, 
privilegium gen. Karla Buquoie z 17. I. 1619 a konfirmaci Fran
tiškovu 'z 14. V. 17913. Kromě městských privilegií čtyři perga
menové cechovní artykuly pro různé cechy od Jana Kristiana 
z Eggen'bergaz r. 1680 a jedny z r. 1688 (asi kopie), jakési 
tovaryšské artykuly z r. 1691, schwarzenberská povolení k učení 
se řemeslům, vyvazovaCÍ tabellu, listinu města Soběslavě Lheni
cům z r. 1652, psané modlitby, kancionály a "N ebeklíče" od za
čátku XVIII. stol. Městských knih se zachovalo z doby před 
r. 1850 šestnáct svazků, nejstarší ;sirotčí z r. 1628, gruntovní 
1780, počtů městských od r. 1711 a pod. Spisy jsou 'zachovány 
od poč. 18. stoL, registratura po r. 1780 má několik věcných 
oddělení. Chybí však všechny písemnosti z let 1850-1919. Za
chovalo se též sedm svazků cechovních knih, nejstarš.Í krej čov
skáz r. 1755. Všechno bylo za války uloženo v tresoru občan
ské záložny. - Městským archivářem p. prof. Kindlmanová. 

LIBAN. 

Městský aI1chiv se nalézal v kovové truhle v městské kan
celáři: byla to především čtyři městská privilegia a čtyři staré 
knihy. NejstaršÍ privilegium Maxmiliána II. z 8. VI. 1574, jímž 
Libáň je povýšena na město, na dána erbem a dvěma výročními 
trhy a privilegium ze 6. 1. 1606 totiž Oldřich Desiderius Prus
kovský udílí městu další hospodářské výsady, vzala za své při 
zničení radnice St. města Pražského, kamž byly r. 1941 p. prof. 
Dr. Vojtíškovi zapůjčeny. V Libáni se zachovala pouze dvě pri-

151 



vilegia kúnfirmační, Karla VI. z r. 1738 a Františkovo z r. 1808. 
Z knih nejvýznamnější jest zlomek trhové z let 1640 a dalších 
a matrika z r. 183,6, další ze zacho'Vaných knih jest "Verfii
gungsbuch" krajskéhúúřadu 'Od r. 1817 a druhá městská právní 
kniha z r. 1819. Zmínky zaslouží také Pamětní kniha, sepsaná 
v letech 1860-70 býv. starostou Josefem Kramářem. Jinak 
písemnosti až do r. 1860 zachovaly se vůbec jen náhodou. Samo
správná registratura od let šedesátých jest zato velmi rozsáhlá, 
ale nebyla ještě revidována. 

Z cechovních archiválií, jichž se zachovalo velké množství, 
jsou nejstarší dvě privilegia cechů krejčí a postříhačů od Desi
deria Prusko'Vského z r. 1595 a Františka Slika ze 24. IV. 1655. 
- Na faře jest kniha pamětllÍ od r. 1735. Správce archivu odb. 
učitel p. Fr. Vojtíšek. . 

LIBEREC. 

Městský archiv v Liberci nalézá se dílem na radnici, dílem 
v knihovně kostela sv. Kříže. Privilegia a nejcennější rukopisy 
byly r. 1944 vyvezeny na zámek Milešov 'U LitomMic, kamž bylo 
vystěhováno také liberecké vlastivědné museum. Ar,chiválie byly 
uloženy v bedně pobité zinkem v zámecké kapli, kde byly při 
vyrabování zámku v květnu 1945 vypáčeny a rozházeny po zemi. 
Bodle pořízeného seznamu však neut!1pěl archiv ztrát - snad 
až na jeden urbář z poč. XVII. stol., kdežto předměty mUlsejní 
byly do značné míry rozkradeny. 

Naproti tomu archiválie, které zůstaly v Liberci, byly hned 
22. V. 1945 zapečetěny ve stavu neporušeném; šlo hla,vně o měst
ské rukopisy a staré pozemkové knihy města a olmlníc'h pan
stvÍ, které byly do archivu uloženy s povolením ministerstva spra
vedlnosti od okr. soudů v letech 1900 a 1928. Knihy sahají prý 
zpět až k r. 160'9. Kromě pozemkových knih j1sou zachovány 
také svazky radních protokolů "Protocollum civitatis Reichen
bergensis" z let 1642-1727, městské a purkmistrovské počty od 
1. pol. XVIII. stol., knihy patentů od r. 1755, zato nebyla do,sud 
nalezena nejcennější, "Gerichtsbuch des Stiidtlins Richenberg, 
welches von dem erbarnwolweisen George Schmeideln derozeit 
Stadtricher dase1bst aufgerichtet worden im J. n. Ch. etc. Ge
iburt 1585", obsahující výpo,vědi na právě útrpném, která s roz
ličnými mezerami sahá až k r. 1683. 

Archiv liberecký má již srovnána a zinventarisována také 
akta, a to pro nejstarší dobu, zřejmě odborně vyskartovaná, nej
spfše prof. Hallwiohem; nejstarší kmbice j,sou spořádány pouze 
chronologicky: 1600--44, 1630-49 atd., kdežto některé písem
nosti jsou shromážděny z hlediska věcného. Tak pohromadě jsou 
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chovány kostelní počty (asi od r. 1560 s mezerami), obecní počty 
(nejst. zlomek z r. 1562), špitální počty od r. 1638, sladovní 
registra dokonce již od r. 16'12, sklepní urbář od r. 1611, počty 
kontribučenské od r. 1691, "Erbschuldeinteilungsbiicher" od r. 
1698 s mezerami do r. 1785, protokol městské váhy od r. 1711, 
formulář z r. 1611, "Grund und Schoppenbuch von Grossherren
dorf" z r. 1641. - Ostatní kontraktní knihy městské dostaly se 
do archivu, jak jsem již podotkl, teprve úd okr. soudu; jsou 
v archivu uloženy pouze jako justiční depositum. 

Podle ar,chivního katalogu měla by být v libereckém archivu 
tato městská privilegia v originálech: 24. VI. 1560 Bedřich 
z Redern dává městu právo vařiti pivo, 11. IV. 1577 Rudolf II. 
uděluje městečku Liberci výroční trhy a městský znak, 23. II. 
1592 Melch~or z Redern na právo várečné, 3. XI. 1599 Kateřina 
z Redern zakládá na paměť hrdinné obrany města Velkého Vara
runa ,svým manželem Me1chiorem nadaci, nesoucí ročně 20.0 to
larů pro chudé poddané svých panství Frýdlantu, Liberce a Sei
denbergu, táž 24. IV. 1604 na výčep vína a kořalky, 4. I. 1612 
Kryštof z Redern omezuje várečné právo libereckých na 63 
"hrauhofe" ročně, 4. I. 1612 Kateřina v Redernu "a1s eine 
christliche Obrigkeit uud Landesmutter" dává městu právo 
odmítnout húld každé nové vrchnosti, pokud mu nepotvrdí vše
chna předcházející privilegia, 13. VIII. 1612 Matyáš II. potvrzuje 
starší městská privilegia, 21. IV. 1629 Gerhart z Taxis povoluje 
městu vybírat 3 kr z každé pI10stice soli a z každého vozu obilí, 
které do města dovezou, 30. IX. 1700 Leopold I. uděluje městu 
dva jarmarky a dva trhy na dobytek, 20. VI. 1701 týž potvrzuje 
městu pondělní trh, udělený kdysi Janem Václavem Galasem, 
9. X. 1747 Marie Terezie potvrzuje starší městské svobody 
udělené od českých králů a 17. VII. 1758 uděluje dva trhy na 
vlnu a posléze konfirmační privilegia Josefa II. zlO. V. 1783 
a Františka II. z 22. VIII. 1793. 
Viktor L u g: "Mitteilungen aus der Schriftensammlung der Stadt Reichen

berg" v Mitteilungen des Vereines fiir Heimatforschung des J eschken
gaues 1930-1936. 

LIBOCHOVICE. 

Všechny městské archiválie jsou uloženy ve vlastivědném 
museu. Na prvém místě sluší jmenovati jedenáct městských pri
vilegií: Vladislav II. 13. V. 1507 trhová výsada, Ferdinand I. 
7. VIII. 1560 na červený pečetní vosk, Jiří Popel z Lobkovic 
25. III. 1591 rozličné hospodářské svobody, Adam ze Sternberku 
12. XI. 1614 konfirmace, Václav Vojtěch ze Šternberka 17. IV. 
1675 úprava práva várečného, Ferdinand z Ditrichštejna 31. V. 
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1731 potvrzuje a rozmnožuje svobody a další ditrichštejnská 
konfirmace Karla z Ditrichštejna z 19. XI. 1740; císař Josef II. 
5. II. 1783 a František II. 7. XII. 1796 stvrzují starší privilegia. 
Staré městské knihy tvoří radní manuály a protokoly z let 1544 
až 1602 a 1701-1761 (8 svazků), pozemkové a smluvní knihy 
1560-1769 v 6 svazcích, 4 svazky polních knih z r. 1722 a jeden 
svazek z r. 1734, dále řada právních protokolů 1786-1796 a pro
tokolů radních sezení 1778-1826, kniha posledního pořízení 
z r. 1695, smluvní a obligační kniha z r. 1724, Manns,chafsbticher 
1842-1850, protokoly parcel a 24 svazků knih patentů z let 
1702-1848. . 

Mladší registratura byla většinou srovnána jen chronolo
gicky a potom přeházena. Protokoly o sezeních rady zahrnují 
léta 1888 až 1934, podací protokoly ročník 1852 a potom teprve 
1896-1939. 

Arnošt K o u bek: Děje města Libochovic N. O. 1874. Úvod. 

LIBSTAT. 

Zádné archiválie; trhové privilegium z r. 1525, které uvádí 
Fučík v "Popise a dějinách okresu lomnického" je nezvěstné 
a žádný z úředníků, nebo učitelů se nemůže upamatovati že 
někdy v Libštátě existovalo. Až do r. 19<34 - s výjimkou 'sta
vebních spisů - žádná registratura. Byla snad vždy ničena po 
roce, nebo dvou letech. Co je však zvláště smutné jest, že se ne
zachovaly také žádné protokoly o sezeních před r. 1922 a podací 
protokoly před prvou světovou válkou. 

ČESKA LIPA. 

Město se staralo vzorně o své archivalie. Zřídilo za I. repub
liky ~rvalé místo městského archiváře a knihovníka, kteréž úřady 
zastaval prof. K. J. Bienert, jemuž patřila zásluha o spořádání 
velkého a cenného městského archivu. Listinný materiál sahá až 
do XIV. stol., privilegií jen z doby před r. 1526 jest 18; jdou 
v tomto pořadí: 23. III. 1381 Hynek Berka z Dubé uděluje městu 
práva města Žitavy, 25. V. 1384 týž dává právo vybírati po
platky z vaření piv, 17. XII. 1389 týž vzdává se platů ze vsí 
Tyffendorfu a Stráže ve prospěch kaplanské nadace v Mariánské 
kapli, 14. VIII. 140H týž 'odkazuje jí jiné platy, 23. VI. 1410 týž 
n~ ip~íjem z trhů, 27. XI. 1423 Vilém z Ronova potvrzuje pri
vIlegIa Hynka Berky, 24. VI. 1457 král Ladislav dává městu 
jarmark na den sv. Markety, 21. I. 1471 konfirmační privilegium 
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bratří Berků, dále 28. VII. 1502 a 31. VIII. 1507 dvě berkovská 
konfirmační privilegia, 8. III. 1508 Jiří Berka z Dubé dává měš
ťanům právo volně pořizovati majetkem (vydáno česky), 12. VI. 
1508 nadace téhož pro kostel, 11. VIII. 1509 Jan z Vartmberka 
po,tvrzuje starší privilegia, 2. X. 1509 totéž od krále, 21. X. 1512 
konfirmace Zikmunda z Vartmberka, 21. V. 1514 Markéta 
z Koldic odevzdává synům svým pp. z Dubé ves Dobroňov. 

Dále následují královská privilegia Ferdinanda I. 16. IV. 
1556, Rudolfa II. z 16. IX. 1581, Ferdinanda III. 22. IV. 1636, 
Leopolda I. 14. XII. 1660, Marie Terezie z 28. II. 1750, Josefa II. 
z 27. IX. 1785 a Františka II. z 19. VIII. 1796. Vrchnostenská 
privilegia zachovala se po r. 1526 tato: Zikmunda Berky z Dubé 
z 24. VII. 1560, Jana z Vartmberka z 10. VIII. 1573 a 28. V. 1593, 
Albrechta z Valdštejna z 8. V. 1628, Isrubelyz Valdštejna z 22. IX. 
1652, Karla Ferdinanda z Valdštejna z 13. VII. 1684 a konečně 
serie privilegií druhé vrchnosti města, hrabat Kouniců z let 1654, 
1660, 1696, 1721, 1725 a 1771. Také městské knihy zachovaly se 
nazpět až do XV. stol.; jsou to především dvě knihy pamětní 
z let 1461-1720 a z let 1524-64. První obsahuje řády různých 
cechů, řád lázeňský, šafářů obecních dvorů, česky psaný seznam 
oltářů, k nimž má město patronát, zápisy o udílení městského 
práva od r. 1461 a p., druhá pak různé kontrakty, hrdelní re
versy, řád řemeslnický a tržní. Hrdelní reversy spolu s výslechy 
na útrpném právu obsahuje také "Liber criminalium" z let 1571 
až 1763. Z let 1641-1780 zachovány jsou již také radní proto
koly. Z let 1612-1707 pochází kniha trhová, která obsahuje také 
radní renovace, její pokračování nazývá se "Btirgerbuch" a opa
třeno jest také matrikou měšťanů. Zvláštní radní protokol měla 
hrnčířská ulice 1639-1704. Purkmistrovské počty tvoří nepře
tržitou serii v letech 1576-1684, špitálské počty od r. 1580, počty 
děkanského kostela od r. 1585 do r. 1666, kostela P. Marie 1637 
až 1768, sv. Petra a Pavla 1585-1741 a sv. Kříže 1651-1743. 

Rozhodnutím rakouského min. spravedlnosti byly pak 16. 
května 1900 uloženy do městského archivu vCeské Lípě nejen 
serie městských knih, ale také z panství Nových Zámků 
(44 svazky), sahající k r. 1690, panství Oberliebsch (37 svazků) 
od konce XVIII. stol., SchOnborn (4 svazky), Police (25 svazků) 
a města Žandova (12 svazků), vesměs teprve od konce XVIII. stol. 

Velmi cenné zprávy o době českého povstání 1618-20 obsa
huje "Meister Ham Kriesche Kronik der Stadt Leipa bis zum 
J. 1621", jejíž originál je sice uložen v Nár. museu v Praze, ale 
kolacionovaný opis v městském archivu v C. Lípě. Kronika počíná 
popisem "války v Čechách" r. 1608, popisuje "druhý nepokoj" 
r. 1609, přináší opisy akt z doby pasovského povstání, líčí vý
znamné děje všech příštích let až do vpádu bavorského vojska 
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do Dokls a Mimoně 17. listopadu 1620. Do archivu bohužel nebyla 
ještě převzata registratura od r. 1780, která zaplňuje tři komory 
v přízemí a kolnu na dvoře. Vedle spoust městských spisů jest 
tam také patrimoniální registratura panství Horní Liibchavy, 
dobře zachovalá, čítající několik set svazků knih a fasciklů. 
Prvním úkolem městského archiváře tedy hude opatřiti vhodné 
umístění prO' tytO' mladší písemnosti a dát se do jejich uspořá
dání. SprávO'u městskéhO' archivu byl pO'věřen O'db. učitel JarO'slav 
Panáček, předtím městský archivář v Sezemicích. 

Česká Hpa byla pO' dlO'uhá desetiletí střediskem intensivní 
vlastivědné práce, jak dO'svědčují 63 rO'čníky "Mitteilungen des 
nordbohm. Excurcionsclub" a 8 rO'čníků českéhO' "Bezdězu". Je 
protO' závažnO'u kulturní pO'vinností, nyní, kdy toto městO' plně 
se vrátilů dO' českých rukO'u, aby činnotst měst. archivu - tO'hoto 
zřídl~ prO' pO'znání minulosti města i kraje - neupadala, nýbrž aby 
archIV byl vybudován podle moderních archivních zásad a stal 
se zase ohniskem živé badatelské, tentokráte již české, práce. 
"Aus dem Bohm.-Leipaer Stadtarchive" ve 22. výr. zprávě vyšší reálky 

v Čes. Lípě 1885. 

LISOV. 

. Městský archiv je spravován spO'lu s museem, kde tvoří 
podsta~nO'u část a IÍár. výborem je mu stále věnována slušná 
péče. Cítá především 18 městských privilegií, z nichž nejstarší 
je darování lišO'vské rychty králem Jiřím N eumeisterovi z Bu
dějO'vic 4. III. 1462; tO'tO' privilegium pO'tvrzuje sO'učasně král. 
listinu z 12. VI. 1360, dále Vladislav II. 21. V. 1475 pO'tvrzuje 
privilegia Václava IV. a Ladislava PO'hrobka z let 1400 a 1454. 
Další privilegia: Vladislav II. 13. XII. 1513, Ferdinand I. 17. VII. 
1529 a 16. V. 1543, Rudolf II. 6. III. 1579, Adam z Hradce 
14. IX. 1579, 6. 1. 1582 (hrdelní soud), Jáchym Oldřich z Hradce 
23. IV. 1598 (várečné právo) ; privilegium z 24. IX. 1612, vydané 
Matyášem II., je v posledních 45 letech nezvěstné, dále následuje 
Don Maradas 23. IV. 1630, Ferdinand II. 1. V. 1630, František 
hrabě Maradas z 30. IX. 1641, Bartoloměj hrabě Maradas z 16. 
II. 1657, Leopold I. 14. VII. 1657, Ferdinand kníže Schwarzen
berg 1. XII. 1699, Adam František Schwarzenberg 28. XII. 
1705, Karel VI. 12. III. 1716 a Ferdinand V. 6. VIII. 1844; po
slední dvě jsou trhové výsady. 

S městskými privilegii jsou ve zvláštních kartonech také pri
vilegia cechovní: 28. V~ 1658 Bartoloměj Maradas potvrdil články 

. řeznického cechu, 5. IX. 1658 týž zřídil tkalcovský cech, Ferdi
nand kníže Schwarzenberg potvrdil 8. VIII. 1696 články tak zv. 
rajcechu, 20. I. 1706 cechu tkalcovskéhO' a 26. I. 1706 cechu řez-
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nického. . Téhož roku potvrdil Adam František Schwarzenberg 
také články rajcechu a v roce 1717 cechu tkalcovského. 

Nefstarší městské knihy jsou urbář z r. 1628 a řada účet
ních knih z let 1630-1668. Z r. 1677 pochází pamětní kniha 
o obnovování městské rady a různá jednání před městskou 
radou, kO'ntribuční knihy 1753--1763, 1783-1823 a 1825-1862, 
Makariova nadační registra 1669-1748, 1749-1792 (městský 
chorobinec), registra literátskéhO' bratrstva 1787, subrepartiční 
knihy JO'sef. katastru pro vesnice Hůrlm, Levín, Hrutov, Slavě
nice, Velechvín a Kolná. Dále chová archiv "Lišovský urbární 
kO'ntrakt" z r. 1789, hraniční popsání 1703, 1716, 1802, 1806, 
lesní měření z r. 1674, popsání požáru 1749, poplatek za štolu 
1726 a malý svazek "Macarius Stift - origO' eius" 1633 a účet 
učitelských platů 1717. 

SpisO'vá registratura z let 1797-1848 je v půvO'dním po
řádku, obchO'dní prO'tO'kO'ly se zachO'valy jen částečně. Registra
tura 1850-1912 byla skartO'vána při O'devzdání správy musea 
ředitelem Pávkem nynějšímu správci musea a archivu p. archi
tektu Fr. HO'řčičkO'vÍ. 

LITOMĚŘICE. 

Veliký městský archiv po odsunu něm. archiváře Ankerta 
zůstal zatím bez správce. PečO'val O'ň druhý náměstek starosty 
odb. učitel Václav PO'tůč8ik, který zachránil z trO'sek také české 
museum; nyní byl za správce musea a archivu navržen Ph. C. Jar. 
Macek, žák prof. Václava VO'jtíška. Z O'bavy před nálety bylO' za 
okupace O'dvezenO' II beden archiválň dO' zámku v mažkovicích, 
ale zpět jich nyní bylo přivezenO' jen deset, jedenáctá, v níž právě 
byly archivní a musejní katalogy, zmizela. 

Tím je uspO'řádání archivu - O' museu ani nemluvě - silně 
ztíženo. Správce archivu Macek si vypomáhal starými rejstříky 
(elenchy) z dO'by před r. 1850'. Z tak zv. historického materiálu 
se neztratilo nic. PergamenO'vé listiny jsou na 'Svém místě v oblOU 
starých železných truhlách. Městských privilegií z let 1300 až 
1651 se zachovalů 36, z nichž z doby předhusitské jest 21, tedy 
množství jinde neO'bvyklé: 8. III. 130,0 Václav II. o dani králO'vské 
(cO'llecta regia), 5. XII. 1319 Jan dává Litoměřickým pastvinu 
zvanou "bažina okO'lů Labe" (hi palude circa Albeam), aby z vý
nO'su jejího pečovali O' ůpravu hradeb a bašt, 3,1. V. 1329 týž 
O'bnovuje městu privilegia, O' která přišlO' požárem, 5. XII. 1336 
týž ustanovuje, aby důchod ze soli vožené po lodích šel k pro
spěchu obce, 25. VIII. 1348 Karel IV. kO'nfirmuje Janovů priv . 
z r. 1319, 1. I. 1349 týž pO'tvrzuje právO' skladu obilí, mouky, ryb, 
sO'li, vína a jiných poživatin "vulgo niderlag nuncurpatum". Vše-
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chna předchozí privilegia jsou latinská, ~dežto odtud až do r. 1473 
se střídá jazyk latinský s německým a posléze nastupuje jazyk 
český: 16. IX. 1359 Karel IV. daroval městu vrch Radobýl, 
19. IX. 1372 týž na právo svobodného tržení nemovitostmi 
a kšaftování, 25. IV. 1373 týž na právo svobodného skladu 
a tržení obilí v městě Perně, 8. II. 1377 týž za poplatek 500 kop 
propouští Litoměřickým důchod ze solné míry a šrotýřství, 8. II. 
1377 totéž potvrzuje mladý král Václav IV., 30. IV. 1379 Vá
clav IV. konfirmuje otcovo privilegium z 25. VIII. 1348, 22. VII. 
1381 týž svěřuje Litoměřickým krajskou po:pravu (ius popravae 
in distr. Luthomericensi), 16. XI. 1389' týž překládá výroční trh 
ze sv. Jakuba na Všechny svaté, 11. II. 13m týž právo skladu 
soli, ryb, vína a jiného 'zboží z lodí, které plují kol Litoměřic 
po proudu i proti proudu, 23. XI. 1394 týž zdaňuje litoměřický 
plo'V'oucí přístav (die fahrende Habe), 28. VII. 1397 týž usta
novuje Litoměřickým řád pro veselky a křtiny, jehož se musí, 
pod pokutou 20, kop držeti, W. IV. 1401 týž potv'rzuje právo 
popravy, 5. I. 1405 týž potvrzuje články, které o středopostí 140,2 
ujednali Břeněk Švihovský, Boček z Poděbrad a Zdeslav ze Štern
berka za přítomnosti uherského krále Zikmunda "pacis stabi
liendae gratia", 20. VIII. 1405 týž povoluje ustanoviti ungelt 
na udržování zdí, věží a příkopů, 6. VIII. 1409 týž potvrzuje 
ungelt 4 'halířů z lodi naloženéobHím a moukou, 17. II. 1421 
Zikmund promíjí Litoměřickým, že, nakaženi sektou Viklefskou, 
do základu zbořili dům probošta Zdislava ze Zvířetic na před
městí, 16. XII. 1473 král Vladislav II. dává právo staviti lodě 
s obilím a slady, plující mímo město (první české privilegium), 
12. III. 150,6 týž stanoví řád dědění po ženách, 29,. VIII. 1516 
vévoda saský Jiří· rozhoduj e ve sporu města Litoměřic s Hansem 
Polencem a jeho manž. Ludmilou, 15. VI. 1543 Fel'dinand 1. 
opatřuje Litoměřické na poctivosti ve sporu se židy, 14. VIII. 
1546 týž osvobozuje navždy Litoměřické od chování židů 26. IX. 
1547 týž odpouští Litoměřickým odboj, 30,. IX. 1547 týž vrací 
městu zádušní a špitální statky, 11. XlI. 1549, týž vysazuje na 
prosbu Litoměřických mimo školu obecní "novou školu obzvláštní, 
již obec jest pov:i:nna představiti mistra vyučeného v sedmeru 
svobodných uměnfch" a vysaditi mu roční plat 30 kop gr. čes. na 
vsi Zahořanech a .stálý byt v domě špitálním, 14. I. 1561 týž 
dává erb měšťanům Martinovi a Matěji Štomířským a Janu Pra
žákovi, 17. I. 1562 týž povoluje zvýšiti clo z obilných lodí o jeden 
peníz a přidává městu třetí výroční trh, 16. II. 1579 Rudolf II. 
ubezpečuj e L., že posudné, které .se mu uvolili dáti dobrovolně 
ve 2 termínech nikterak není jim k újmě jich svobod, 20. VIII. 
1579 týž konfirmuje privilegia Ferdinanda I. a otce svého Max
miliána z r. 1562, 23. XI. 1579 týž překládá výr. trh, 10. V. 1651 
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Ferdinand 'III. potvrzuje starší a přidává 4. výroční trh a posléze 
konfirmace Karla VI. z 28. VII. 1729. 

Pohromadě s městskými privilegii a několika jinými před
bělohorskými listinamí na soukromá práva chová se mnohadílná 
matrika obyvatelů, zachovaná v úplnosti od r. 1584 až do r. 1825, 
dále známý nádherný kancionál Rodovského z r. 1510, a menší 
ještězpěvnik litoměřických literátů z r. 1579, psaný zčásti na 
perg., zčásti na pap., nalezený teprve v poslední době. 

Mezi městskými knihami jest řada knih právních "Statuten
buch", zajímavý kopiář, sahající od r. 1341 do 1512, vyd. Dr. Vikt. 
Prochaskou, "Das Magdeburger und das kais. Recht" rkp. z let 
1485-1500, "Saské právo městské", čes. rkp. z XV. stol., "Liber 
distinctiorum", rovněž český rkp. o saském právu a jiný nazvaný 
"Distinkcí práva magdeburského'''' Zajímavou knihou jest také 
"Thesaurus zvláštních potřeb obecních", obsahuje kronikářské 
zápisy politické i obecní, tituly, městský řád, regesty privilegií, 
vyznamenání gruntů, vyměření o dluzích (1546-1628), zápis 
o uherské korurnovaci Leopolda 1., mnoho orig. listin do knihy 
vlepených, ale také mnohé listy z ní byly vytrhány. Jde tedy 
patrně o knihu pamětní, nebo snad lépe přílohu k ní, neboť z téže 
doby 1565-,-1612 pochází také "Pamětní kniha městského pí
saře", vedená v pořádku chronologickém. Radní manuály začínají 
r. 1562 "Knihou so.udů obecních", radní protokoly 1551 a jdou 
v nepřetržité řadě až do r. 1784. Německé zápisy v nich začínají 
ve svazku 1692-1696. S nimi rovnoběžně jdou "libri conceJ)
tu um" 1559'--1784, totiž koncepty listů vyšlých z městské kan
celáře. Ze čtyřletí 1632-36 se zachoval "panský manuál" kopiář 
listů psaných od města šlechticům. Od r. 1614 jsou' vedeny 
"libri intimationum" (5 svazků do 1783), "Judicia", kniha soudní 
1537-1557, kniha svědomí 1640-1659, Libri citationum od 
r. 1603, Libri sententiarum z let 1568-1777; 14 svazků, z nichž 
některé mají titul "Protocollum sexviratus officii"; z let 1583 až 
1612 jsou také manuály "rapturarum diversarum" (smlouvy 
svatební, testamenty, dluhopisy ap.), knihy zapsaných míst od 
kupců a handlířů přespolních (výr. trhy) od r. 1630" knihy sirotčí 
a inventární 1599'-1657. 

Jak patrno, serie zachovaných knih jsou značně neúplné, 
nebo často existuje jen jediná kniha. Úplnější jsou "Libri con
tractuum" celkem 48 svazků z let 1540-1748; němčina prvně 
ve svazcích 1694-1723, po tomto roce již převažuje. Knihy 
obligací začínají sice již také r. 1566, ale daleko nejsou úplné, 
stejně ja~o knihy kvitancÍ. Knih testamentů jest 8 svazků z let 
1527-1768. Zajímavé knihy jsou knihy viničních práv pokratic
kého, keblického, zálezlického a litoměřických vesnic a grurntů 
vesměs ze stol. 16. a 17. Ke zprávě městského statku patří také 
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knihy šacorvní, knihy gruntovní, někQlik svazků pů r. 1630 
a pěkný "Výtwh registr. duchodUJov z Dubiny a z stodol na Du
bině z chalup Qujezdiských a ze Střebínek z let 1548-1628". -
Pro' národní dějiny JSQU cenné knihy konceptů a l:ihri intima
tiůnum. 

V době 0'kupaoe zachránil arohiN grootQrvní knihy z patrim. 
archivu v zámku v P I 0' Š ků v i c í c h, který se změnil ve školu 
SSdi0'rolstu (Nationalpůlitische Erziehungsanstalt) a celý archiv 
byl Qdvezen d0' stoupy. Ctvery gruntůvní registra a dvoje počty 
kostelní pocházejí vesměs z pol. XVII. století a sahají asi do 
pol. stol. 18. , 

Zajímavou, Qdjinud neznámou, slru;pinu tVQří knihy chirur
gického gremia v Litom., nejst. z r. 1776 i S priv. Marie Terezie 
ze 16. VIII. 1748, dále sask0'lauenburský kodex z r. 1689 a další 
svazek genealo'gických záznamů o. :wdě knížat Sask0'lauenhur
ských. 

Archi1JY cecho1Jní jsou velmi bohaté, ale ne příliš ,staré, nej
starší články a cechůvní knihy, totiž pekařů a caletníků 1636, sla
d0'vnkké jS0'U z r. 1646, řemesla rybářského 1654, zednického 1655 
(11 knih), k0'vářů a kolářů 1653, koželuhů 1670, krejčů 1672, šev
ců 1689, tesařů 1704, kdežtů z cechu řezniokého zůstaly pÍsem
nosti teprve od r. 1792. Pfsenmůsti cechovní j'SQU uloženy ve 
fasciklech a nejdou zpět rovněž před! dQbu třicetileté války. 

Spis01JÝ archi1J jest až do. r. 1780 růzdělen ve 3 skupiny: 
publicum, dominicale a spirituale a řazen chronologicky. Naň 
navazuje Ankertorvo zpraoorvání městských registratur, totiž vy
třídění historicky zajímavých aktů až dů r. 1923. Na štěstí však 
sQučasně aspoň od r. 18401, zůstaly spisQvny zachovány v celku. 
Spisovna je uložena v budově na náměstí, kde nyní úřaduje MNV, 
ve dvou suchých místn0'stech v 1. a 2. poseh. Do r. 1900 jest 
spisůvna v druhém, od r. 1901 do 1941 v prvním poschQdí. Obě 
oddělení mají zachorvány podací prQtokoly i ind~y. Systém 
indeX'0'vý byl však r. 1941 rvystřídánsystémem skupinorvým (re
ferentským), podle něhož je řazen nyní registrátorem p. Blaž
kem také nový materiál po květnu 1945. Spisy posledních tří 
sčítání lidu (1910, 192,1, 1930) byly již také převzaty d0' arohivu. 
Tam byla nyní připojena i Ankertůva sbírka 20.000 úmrtních 
oznámení litQm. občanů, jakož i sbírka nůvinorvýoh výstřižků, 
nalepená ve 40 sešitech. 

R. 1938 důstala se dů měst. archivu také část sltarého kraj
ského archi1Ju litoměřického, který tehdejší Landrat zrušil a na
řídil odevzdat do. papírny. Kol. Jeřábkovi byl předložen u 0'kres
ního nár. výboru ještě jeden zapadlý fascikl ůznačený "Publi
cum 01" z let 1674-1683, v němž jsou m. j. dopisy mistodržících 
krajským hejtmanům Janu Baltazaru Clary a Jiřrmu Bořirvoji 
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Audrčskému, nasrvědčující tůmu, že balík je půvůdu krajského.. 
Nicméně zachráněnáčá1st krajskéhů archivu tvůří jen zlůmek 
někdejší krajské spisovny. 

U ONV v půdzemí v jedné místnosti byla nalezena knihovna 
býv. náměstka Edmunda Donka, kterůu srůvnal nyní okresní ůsvě
tový inspektůr. D0'nek byl 'Vla:stivědec, který publikoval německy 
i česky, též v Cas. českéhů musejníh0' spůlku v Litům. I\jnihiŮ'vna 
obsahuje rů2ný genealogický materiál ůd konce 18. stůl. a ně
která stará díla rodopisná i tůpografická, jako Hebera, Mikůvce, 
PapI1ůckého, celý "Leitmeritzer Zeitung"ůd r. 1884, C "Litomě
řické listy" 1922-3,7 a p. - Svým pův0'dem náleží zřejmě dů 
majetku obce a měla by hýt Qdevzdána městskému archivu. 
J. Z ah rad n í k: Samuele Nymburského "Paměti Litoměřické 1631-1652" 

v Sborníku hist. kroužku r. 9. - W. K a t ze r o w s k Ý: "Die Memora
bilienhiicher der Stadt Leitmeritz" v Mitteilungen des Nordbohmischen 
Excursionsclub roč. 17. - Týž: "Ein Leitmeritzer Stadtbuch des 
14. Jg." v M. V. G. D. in Hohmen 'sv. 30. - A. Ber n t: "Ein geschrie
benes deutsches Stadtrecht von Leitmeritz aus dem XIV. Jh." v M. V. 
G. D. in Bohmen sv. 42. - A n ker t Heinrich: "Veroffentlichung eines 
alten im Leitmeritzer Stadtarchiv aufgefundenen Manuscripts betr. das 
Fiirstenhaus Sachsen-Lauenburg" v Archiv des Vereines fůr Gesch. 
Herzog. Sachsen-Lauenburg 1909, s. 70/81. 

LITOMYSL. 

O městském archivu v Litomyšli, který jest nyní oddělen 
ůd městskéhů musea, existuje již mnoho literatury. V chrůno
logické řadě patří na prvé místů pojednání J. Stěpánka, "Archiv 
města Litomyšle", ve výroční zprárvě c. k. gymnasia 1~89. Ve 
"Zprávách rakůu1ské archivní sekce", sv. VI., s. 75-86 pŮJednává 
Diviš-Cistecký o všech jeho důležitých archiváliích. Ve "Vlasti
vědném sbQrníku východočeském", 1., s. 81-.-:95 (ročník 1923) 
uveřejňuje K. V. Adámek katalog všech listin, nalézajících se 
v museu, z tohů 37 městských privilegií z let 12631 až 1841. Ještě 
starší nežli městská privilegia je výsada Přemysla Otakara I. prů 
premůnstrátský klášter v Litůmyšli z r. 1226 (Chůdex diplům. II., 
s. 289). Dlouhůletý správce musea J. Zďárský uveřejnil ve Věst
níku měst. musea 1.,1931, půjednání "Městský a musejní archirv", 
které orientuje půvšechně o archirvních fůndech, půkud při ne
dávné ještě organisaci archivu, bylů rvůbec lze o fůndech mluvit. 
Půsléze r. 1938 rvydal ředitel Zďárský samůstatně další publikaci 
"Dějiny musea - deset let ve svém". 

Obsah městskéhů archivu, totiž jeho starší t. zv. "histůrické" 
části, je tedy dobře znám z literatury. Jde o listiny, starší měst
ské knihy a subjektirvní výběr ze starých spisů, zatím C0' spoustu 
neznámých spisů a knih po r. 1780 jsem našel opuštěnu na šesti 

161 



různých místech v městských budovách. Jde také o patrimoniální 
registraturu býv. městského panství a konečně po r.1850 o písem
nosti hospodářského úřadu. 

V listopadu 1942 nalezl jsem části městského archivu na 
těchto místech: Registraturu 1850-1912 v zasedací síni druhé 
(podle stáří) radnice, připravenou na půdě ke skartování, zbytky 
účetnkh věcí na půdě téže budovy, účetní knihy a spisy býv. 
osady Litomyšle v místnosti v přízemí nové radnice, protokoly 
sezení městské rady od r. 1852 (s mezerami) a protokoly o zase
dání městského výboru z let 1854-1871 a 1892-1938 v městské 
kanceláři, starší registratura snad z let 1783-1848 a to politi
cum, judiciale, oeconomicum a místní poddanský soud asi s 500 
úředními knihami v místnosti čís. 6 v museu, zatím co t. zv. 
"historický" archiv, t. j. katalogisované listiny,staré knihy 
a "Historica" jsou uloženy v sále čís. 1. 

Z uvedeného je zřejmé, že městský archiv se musí teprve 
utvořit, především ovšem spisy očistit, srovnat a proskartovat. 
J de vlastně o dva fondy, městský a patrimoniální. úhrnné množ
ství spisů odhaduji asi na 80 metrických centů. První práce byly 
začaty již v r. 1943 odb. učitelem p. M. Mlejnkem za spolupráce 
zvěčnělého již prof. Vojtěcha Novotného, ale protiletecká naří
zení zase práce znemožnila. Po revoluci byl jmenován r. 1945 
městským archivářem absolvent archivní školy v Praze pan PhC. 
Vl. Sedlák, který se práce ujal s mimořádnou pílí. Městský archiv 
bude soustředěn na jednom místě, patrně v zámku, který při
padne obci. 

V zámku se nalézá také část panského archivu vald
štejnského, zatím co druhá část jest v archivu Národního musea. 
J. Š t ě pán e k: Archiv měst.a Litomyšle. Výroční zpráva gymnasia 1889.

Diviš Ú i s tec k ý: Das Stadtarchiv zu Leitomischl v "Mitteilungen der 
Archiv.-Sekt." VI., str. 75-86. - K. V. Ad á m e k: Vlastivědný sbor
ník východočeský 1., str. 81-96. - J. Ž ď á r s k ý: Městský a musejní 
archiv, Věstník čes. museí I. 1931. - V. Voj t í šek: ,,0 zřízení 
archivu města Litomyšle" v Ročence II., Litomyšl 1926. - Městský 
archivář p. PhC. Vl. Sedlák. 

LITRBACHY. 

Staré horní město Litrbachy v Cís. lese bylo po odsunu 
Němců úplně evakuováno a určeno jest za pouhou pasteveckou 
stanici. Z toho důvodu jsem dal převést támní písemné památky 
na stanici SNB v Krásně n. Lesy (Sch6nfeld), odkud je převzal 
potom osvětový inspektor z Lokte p. odb. učitel Kohout a do
časně uložil v městkém archivu v Lokti. Slo celkem o dvě bedny 
písemností, neboť mladší registratura chybí. V Litrbaších bylo 
celkem 9 městských privilegií v originále: 20. VI. 1551 Ferdi-
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nand I. potvrdil starší svobodY. m~ta, ~2. I; 1!J63 týž .na~al 
město novými právy v souvislostI s Jeho cmovymI horamI, dale 
následovala privilegia Maxmiliána II. 23. II. 1570, Rudolfa II. 
7. II. 1579, Ferdinanda III. 23. VII. 1652, Leopold::, I; 30: VI. 
1660, Marie Terezie 18. VII. 1748 a jedno konfIrmacm a Jedno 
trhové privilegium Františka II. z 25. II. 1797

y 
a, 16. II. 1798, 

dále nalezeny byly dva hrdelní rozsudky a:ppe!acmh~ so~du ~ r. 
1600 a 1755, patent Ferdinanda III. cís. vOJskum v z~p. Cech~ch 
ze 14. 9. 1641, aby šetřila obyvatelstva a salvaguarrna generala 
Gallase z 3. IV. 1643. Privilegium Rudolfa II. ze 27. VI. 1595 
na právo městečka ke komorním lesům jest zachován~ y P?uze 
v současné kopii. Tereziánská konfirmace je podoby kmzm. -: 
Kromě těchto starých památek zachráněny byly vybrané obecm 
smlouvy v truhlách uložené. 
"Mitteilungen des k. k. Archivrates" II., s. 173. 

LOCHOVICE. 

Dvě městská privilegia spolu s nejstaršími knihami uložena 
jsou v tresoru v městské ~a~c~láři.: 24. v:.III. ~680 Leopold I. 
dává městečku dva trhy vyrocm a Jeden tydenn~ a 18. y. ~789 
Josef II. potvrzuje privilegium svého předka. D!"le nachazeJI ~e 
v tresoru: městský statut vydaný Janem Anto~me:n; hr. 'YratI: 
slavem z 9. VIII. 1728, kupní smlouva ° obecm dvur meZI ObCl 
a svob. p. Václavem Netolickým z Eisenberka z 1., XI. .175.5 
a staré městské knihy z nichž první založena byla "leta mIlostI
vého pacis primo", totiž 1650 a m~o ~ápisu rá~u,pa;nětihodností 
obsahuje též postupy gruntů a ~mIrne ~01:ovnam ,az do r. 178~; 
Také další kniha, označená Jáko "Kmha prava obecm~o 
z r. 1752 vedle zápisů o udělování měšťanského práva věnovana 
je pojištění práv hmotných, a sice přidělování obe~~í ~ůdy P?y~ 
nové domky a sahá. do r. 1821. Témuž účelu sl?uzI~a I ;n~veJ~1 
kniha zal. r. 1869. V této knize zachován jest take OpIS prIVIlegIa 
z 26. V. 1574 o udělení městského znaku a pečeti. 'v, . 

Obecní registratura má zvláštní místno.st za k~ncelarI, Je 
umístěna na regálech začíná teprve r. 1850 a Je srovnana chrono
logicky Podací prot;koly v úplnosti jsou však zachovány teprve 
od r 1889. Z účetních knih dochovaly se hlavní knihy od r. 1886 
s m;zerou 1924-29, deníky obecních příjmů i kasy ch~dýc~ o.d 
r. 1881. Od r. 1865 byl veden seznam vydaných domovskych lIstu. 

LOKET. 

Městský archiv i museum byly převz~ty po květn~vé :-evo
luci 1945 do správy místní správní komIse bez patrnych skod. 
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!'-rchiv byl u~~těn v pří~emních klenutých místno'stech obecné 
~kol~ za radn.ICl. Bylo z neho v devadesátých letech XIX. století 
ce~papo velmI mnoho pro sbírku přepisů v archivu země České 
zeJm~na pro d~bu~ředbělo~orských sporů města o placení zemské 
bern~. ~ac~ovany JSou z teto doby - po r. 1530 - nejen dvě 
pa~etlll k:llhy~ ale také bohatá městská korespondence, která 
saha n.a~p~t az ~ ~. 1507. l.\Jnoho z písemností té doby· n@bylo 
tehdy Jeste archlvne zpracovano a nalézalo se v původním stavu 
Málo mladší jest také řada městských kopiářů. . 

Také městských privilegií zachovalo se veliké množství Pri
yil~gia až. ~o r: ~,526 vyšla nebo vyjdou v brzké době, v "C~rpus 
JUns munlClpahs II. a III.; nejstarší jest Karla IV. z 31. X.1352 
ustanovujíeí, že obyvatelé Lokte a Slavlmva smějí zpracovávati 
'01'0\'10 a cín. N eotištěná privilegia pů r. 1526 jsou tat'O: 26. III. 
1541 Jer'Onym Slik povoluje výčep loketského piva 'V Bošířa
nech, 6. V. 1541 týž 'Osvobozuj e Loketské od 'Odúmrtě z měst
ských vesnic, 22. VII. 1546 týž dává Loketským v léno vesnici 
Grassat, kter'Ou koupili od Mikuláše z Glohen 27. IX. 1547 Ferdi
nand I. ~ysazuje. výroční trh na pondělí p~ sv. Havle, 22. XI. 
1549.Krystof Stemrpach uděluje Loketským řadu lén, 24. V. 1561 
Ferdmand I. vylepšuje městu erb a pečeť, 29. VI. 1562 Ferdi
n~n~ I: přenecháv~ za 30 9,00 tolarů Loketským výnos z užívání 
vytezk.u. z Loketského kraje, 22. II. 1576 konfirmační privilegium 
MaxmIlIána II., 12. III. 1577 totéž Rudolfa II., 1. IV. 1594 Ber
nard, Up-ruher ud~lí v l,éno dvůr Littmitz, 30. VI. 1598 Rudolf n. 
prodava Loketskym davky a "steinlehen" úd zámku loketského 
17. II. 1599 týž přenechává Loketským dědičné clo z Lokte a Pirn~ 
d~rfu, ~', X. }~?'~ Jobs} Thueselz Taltic udílí Loketským kmenová 
ler;ta, pnslus~JICI kz~mku ~okt~, 28., II. 1601 Rudolf II. povo
lUJe Loketskym, aby Sl mohlI na Jeho uzemí vystavět celnici k vy
bírání cla v Pirndorfu, 4. XI. 1602 Rudolf II. prodává městu 
zbytek svých práv na příjmech zámku Loketského 1. II 1603 
týž.I~ro~ává loketský zámek i s příslušenstvím, 22. I. 1606 týž 
r,abflkuJe s~louvu .n:ěsta se SUkem o výčep piva v Bošířanech, 
3: II. 160.6 CI:S. rabfIkace smlouvy o ves Lobs, 1. V. 1612 kon
fmnace Matyáše II., 5. V. 1612 týž opravňuje Loketské aby 
mohli k?upit ze~ský statek za

v 
10.000 kop, 30. IV. 1613 Mat;áš II. 

potv~zuJe .~UPlll smlouvu mesta s Adamem Hausengriinerem 
o ~vur Grunlas, 4. VII. 1613 hejtman kraje Vít Werner dává 
mestu v léno dvůr Griinlass, 9. X. 1636 Ferdinand III. udílí 
mě~tu Lokti amnestii, 5. XII. 1636 týž potvrzuje městská privi
legIa, 28. V. 1666 konfirmace privilegií Leopoldem 1., 20. X. 1690 
Leopold I. .dovoluje městu koupit zemský statek Griinlass od 
Jana N osbtze, a posléze 4 konfirmační privilegia panovnická 
Karla VI. ze 14. II. 1715 perg. kniha v aksamitové vazbě, Mari~ 
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Terezie z 6. IV. 1747, Josefa n. z 24. I. 1784 a Františka II. 
z 19. VIII. 1796. 

Spolu s městskými privilegii chován jest ochranný řád města 
Lokte (perg. kniha) z 2. VI. 1597 a množství kupních smluv psa
ných na pergameně i paipíru - asi 60 kusů - sahající nazpět 
až k r. 1532. . .. , 

Městská privilegia obsažena též v někohka v1,d1,movany,* 
kopiářích z nichž karlovarský a slavkovský z r. 1636 'ObsahUje 
též někte~á která nás již 'V originále nedošla, a to. Václavovů 
ze 16. XI. 1406 Zikmundovo z 28. III. 1434, Vladislavovo z 5. VIII. 
1479 a Ferdin'anda I. ze 16. VII. 1537. Ještě zajímavější jest 
však zlomek jinéhú vidimovaného kopiáře pri'Vilegií lenního 
kraje loketského, v němž jSo.U potvrzena tat'O privilegia: Janovo. 
z 4. V. 134l, Karla IV. 2'8. XI. 1349, Václava IV. 7. I. 1388, 
Zikmunda ze 17. VII. 1420. a 28. IX. 1443, Jiřiho z 8. XII. 1459, 
7. III. 1461, 24. X. 1462 o. připojení Nýdku a Hroznětína k len
nímu zřízení loketskému, Vladislavovo v týdnu p'O Laetare 1477, 
Ludvíkovo z 9'. X. 1522 a Ferdinandov'O z 16. VII. 1531'7; ostatní 
chybějí. Jiný korpiář městských privilegií vidimovali Slavkovští 
29. I. 1704. 

Městská správa v Lokti byla v 16. stol. velmi vYlspělá. Měst-
ské písemnosti byly signovány a ukládány do archivu. Z let 1.58~ 
a:ž 1606 pochází inventář, který vypočítává ~~ddělení, .dv m~h~ 
js'Ou kusy tř~děny. Již poč. 16. stol. byla ..:.p~mzena kniha op~s~ 
listina listů, vztahujících se kesrporu se Sh~f' T~to "kro.mka 
nese titul Urkundensammlungttber die StreltIgkelten der Stadt 
Ellenboge; mit den Grafen Schlick 1476-1497"; vydal ji Lud. 
Schlesinger o. titulu "Die Kronik der St~dt, Elbogen" (187~). 
Obsahuje písemnústi z let 1471-1504 :~rpoJ.~ne d,ohrorp.ady k:-a!: 
kými vložkami vyprávěcími. O rOZVOJI mestske spravy svedel 
také hojné právní knihy: nejstarší ze 16. stoL jest zpraco.yánim 

městských privilegií a smluv podle věcnéhú obsah~, zakoncenym 
na několika listech "Etzliche annales nnd geschlchte de anno 
15,97 angefangen"; psal je městský písař Niclas To:dt, ale došel 
jen do r. 16001. Nejvýznamnější jsou nedávno archl'Vářem proť. 
Zimmermannem na radnici objevené "Ratserneuerungen" od 
r. 1564 do r. 1619 kteráž kniha kromě 'svého poslání ohsahuje 
hojné zápisy kult~rně i politicky významné: řád hašení ohně, 
volební řády rady z let 1595 a 1598, instrukce pro. školní~o ~ek
tora kostelníky městského stavitele, lékaře, mistrazlatmckeho, 
vÝPi~y z cechov~ích řádů (soukeníci měli zvláštní čestné místo)! 
m. j. také cechu hajných (walďhOger) ; město .. měl? p~.tehdy ~Sl 
8000 ha lesa. Také "Kaufkontraktenbuch fur dle stadtl. Dor
fer" 159'9~1606 jest vlastně právní knihou a kromě toho kon
volutem kupních smluv v 'Orig. Ze 17. století se zachovaly v ru-
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kopisech "Obnovené zřízení zemské", "Stadtrechte de justicia", 
t. j. výtah z Koldína, pokud jde 'O s'Ůudnictví, "Instrukce králov
ských a královniných měst", vydaná z České dvorské kanc; 2. III. 
1651, ukončená formuláři přísah; r. 1699 do ní dopsali v Lokti 
n'Ůvé instrukce pro obecní funkcionáře a konečně "N eue Ref'Ůr
mation der Stadtrechte im Kgr. Bohmen" z r. 1665. Řád hrdel
níhů práva "Peinlichkeitsgerichtsbuch" v Lokti pochází z r. 1562. 
V 17. století vzniklo také několik "Reiimngsblicher", nejst.' 
z r. 1633, poslední z r. 1734; jde 'O zápisy a paměti o vyměřování 
hranic městského katastru. Registra pravovárečníků jsou teprve 
ze stol. 18. 

Zato celostátní význam mají: několikeré paměti z doby tři
cetileté války a po ní. Měšťan Filip Wolrab na 11 stranách na
psal "Compendium, was sieh anno 1631 von dem 21. Sept. bis 
auf das Jahr 1632 von tag zu tag bei hiesiger Stadt Elbogen 
zugetragen" a od února 1632 pokračoval v' obšírnějším líčení, 
které zabírá 4 sešity "Aufzeichnungen liber die Kriegsbegeben
heiten vom 1. II. bis 31. X. 1632". Válečné události od 26. III. 
do 17. XI. 1639 vylíčil neznámý autor v "Kriegsdiarium". Z let 
1698-1729, se pak zachovala městská kniha, nazvaná "Durch
marsch- und Quartierbuch- auch Recroutengestellungen". 

Dolní Ohůdov, který kdysi patřil Lokti, má v archivu "Mann
schaftsbuch" z r. 1743, v němž u každého obyvatele je z3ipsán 
rok narození; také chodovský kostel má tam svoji knihu počtů 
z let 1664-1794. ' 

Podobně jako v XVI. století, jak zmínil jsem se již na po
čátku, také ve ,stOl. 17., ba i 18. vedeny byly knihy pamětní, 
ačkoliv tímto titulem opatřena jest teprve kniha z let 1784 až 
1836, v níž soustředěny jsou zakládací listiny různých nadací, 
taxa štoly, kupní smlou'VY a dílčí smlouvy o městském majetku 
a pod. ,- Z knih městské správy nejvýznamnější jsou loopiáře, 
v nichž však často jsou vlepeny originální dopisy a jindy zase 
proloženy koncepty, takže jest patrno, že knihy vznikly později 
uměle tím,že mezi jednotlivé kopiářové vložky byly originály 
nebo koncepty vkládány. Do kopiáře sestaveného takto' kolem 
r. 1600 a počínajícího opisy městských privilegií, dostaly se opisy 
prastarých listin, jako na př. listu Norimberských ze čtvrtka 
před sv. Tomášem r. 1423 o říšských klenotech, které král Zik
mund odvezl do N orimberka a o nichž u'stanovil pro případ, že ani 
tam by nebyly bezpečné, že je mají Norimberští uložiti na Lokti 
nebo v Plzni ... "sů sullen wir seinen kuniglichen gnaden das
selbe heyltum widerantwurten gen Pilsenoder gen Elwogen". 
V tomto svazku je zejména korespondence s lenním hejtmanem 
Tomášem 'Dhlisselem z Taltic, dále list z r. 149'3 o ,waltzinner
recht in Neudeck", dále o tom/že všechny cínové 'doly musily 
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svoji rudu dodávat do hutě v Lokti (1490) a p. - Jiný z těchto 
kopiářů z třicetileté války objímá dobu 1506-1628 a končí Fer
dinandovým mandátem o vY'Puzení evangelíků. - Zmínku dlužno 
učiniti také o knize inventářů školních, kostelních a p. již ze 
17. stol.; je v ní též rozpočet malíře Aug. Cordy na obraz pro 
hlavní oltář, dále je kniha o udělování měšťanství a propouštění 
z města 1612-15. 

Rada radních protokolů nazývá se někdy také Manuale acto
rum in senatu Cubitensi a začíná svazkem z r. 1(j{)7-11, pak 
následují 1612-15, 1621-33, 1677-81 a odtud snad již ne
přetržitě, nebo s nepatrnými mezerami, až do r. 19110. Vedle 
zvláštní serii tvoří protokoly hospodářské konference od r. 1788. 
Z let 1623-69' pochází jediná zachovaná kontraktní kniha měst
ská z let 1595-1606, nejstarší kniha rychtářská a z téže doby 
nejstarší kniha testamentů, kdežto "Waisenblicher" jdou již od 
r. 1551 se starším zbytkem z r. 1548. Vedle soudních protokolů 
se zachoval v letech 1763--84 dokonce zvláštní "Liber incarce
ratorum". Knihy městských počtů počínají rovněž kolem r. 1600 
a od r. 1655 zachovány jsou nepřetržitě. 

Kromě starých, dodatečně vytvářených kopiářů počíná roku 
1637 nová řada "Kopialblicher", vedených již pravidelně a těm 
odpovídala starší řada "Konzeptblicher" zal. r. 1595, zvaná někdy 
též "Jahr- nnd Conzeptblicher". V letech 1688-1723 však zase 
oba typy splynuly v jeden. V konceptních knihách jest zachována 
též období 1611-20. Po r. 1700 byly opět tvořeny umělé konvo
luty pro "Robotsachen" a "Wirtschaftsrechnungen", což se 
udrželo kratší dohu, načež knihy městských počtů jsou již ~i od 
let 1720 doprovázeny fascikly účetních dokladů. Zajímavý jest 
"Liber visorum repertorum" 1780-95, jakási kronika měst
ského fysika, mohli bychom říci loketský "Pitaval". 

Pro městské vsi zachovalo se též několik register a UTbářů; 
neJstarší ,Erbregister l\flinchhof und andere Donschaften" 1577, 
urbáře p~nství litmického jsou z let 1644, 1684, 1695, Mnichov 
také má '"Urbarium oder Vergleichnuss" z r. 1670. Rodné listy 
a znosty od cizích vrchností se vlepovaly v letech 1576-95 také 
do zvláštního svazku. Několik svazků z let 1770 a dalších jest také 
robotních rozvrhů. 

Volně zachovaná městská korespondence zaplňuje nyní 
98 kmbic a je spořádána právě do r. 1700. Magistrát vznikl 
r. 1788, ale podle nového systému registračního byly pak spo
řádány spisy nazpět až k r. 1751. Cást však z let 1762-88 seřa
zena byla zase jiným způsobem, a to podle písmen velké abecedy. 
Magistrátní i samosprávná registratura má v pořádku všechny 
radní protokoly, jednací protokoly, jmenné rejstříky a je zacho
vána v úplnosti. Naproti tomu registratura z let 1910-1938, která 
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byla za okupace na hradě, stala se zčásti obětí vojáckého hos
podaření, nejprve německého a potom amerického. Avšak i u ní 
zachovaly se všechny pomocné knihy a celé oddělení účetní 
i s knihami a škody vzaly jen mnohé fascikly spisů městské 
agendy. Registratura magistrátní má 3 pořadí: 1788-1814, 1814 
až 1877 a po r. 1877. 

Cechovní archiválie se choiVají v truhlicích a v nových kar
tonech. Nejstarší články i knihy sahají až do XVI. století; tak 
cech kovářů, kosařů a kolářů 1570, ševců 1581, řezníků 1600, 
zámečníků a truhlářů 1663. Pekaři mají siceartykuly až z r. 1725, 
ale kniha jejich cechovních počtů začíná již r. 1561. V sedm
náctém století potom přibyl cech zedníků a kameníků 1694. 
Vrchno'stí cechů byla městská rada, která ustanovovala cech
mistry a udílela artykuly. 

Městský archiv hostí také archiv "Schutzenvereinu", který 
sahá až do 18. stol., pěveckého spolku, ale také Severočeské jed
noty a jednoty "Sokola", které prof. Zimmermann r. 1938 za
chránil a nyní odevzdal předsedovi MNV. Kromě českých spolků 
dosud nalézají se v archivu jednací knihy německých spolků mar
xistických, zejména hornických; nejstarší zápisui }miha ~k:upiny 
"Union der Bergarbeiter" z let 1908 až 19'37, dale Pohhscher 
Verein in Schlaggenwald 1905~38, "Arbeiter-Turner- und Ge
sangverein Eintracht" v Slavkově 1908-38, dělnických pěvec
kých spolků v Pechgrlinu a v Starém Sedle 1909'-38. Zimmer
mann vzal si do archivu také skartovaný "Seznam spolků" 
z okr. polit. správy, který hyl r. 1938 vyhozen do starého papíru. 
Kroniky české školy a četnické stanice byly již zase vráceny 
majitelům. Ze spolkových písemností jsou nejcennější protokoly 
"Fortbildungsverein" v Lokti, který existoval od r. 1869 až do 
r. 1939; z jeho protokolů je patrný duchovní život Lokte v po
sledních 70 letech. Po ostrostřelcích zbyl "Go1denes Buch", ve
denýod r. 1820 s podpisy mnoha nobílit, jako dvou pražských 
kal'dinálů, cís. Františka Josefa ještě jako prince z r. 1847 a j. 

Loketský městský archiv jest tedy, jak patrno, jeden z nej
větších a takřka v úplnosti zachoiVaných městských arohivů; 
není ještě zcela Srpořádán, ale pod vedením Zimmermannovým 
učinil veliký pokrok. Je třeba vy!sloviti oprávněnou obavu čes
kých historiků, aby se nyní nedostal do nepovolaných a neškole~ 
ných rukou. 
Mitteilungen des k. k. Archivrates II., s. 170/1. 

LOMNICE NAD LUŽNICI. 

Nevelký, ale dobře spravovaný městský archiv chová pět 
král. privilegií: Ferdinand 1. 31. X. 1549 potvrdil staré výsady 
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Václava IV. 5. X. 1382, Jiří 14. VI. 1465 a Vladislav II. 12. IV. 
1497 rozmnožují trhy a svobody, Rudolf II. 20. X. 1600 konfir
muje privilegium Voka z Rožmberka z r. 1491, totéž Marie Te
rezie 6. XI. 1747 a Josef II. 18. V. 1786 a František 23. X. 1799 
přidává výroční trh; vrchnostenská privilegia v originále: Petr 
z Rožmberka 26. II. 1506, 9. IX. 1513 a 23. IV. 1520 poslední 
na svod vody z rybníka a Petr Vok z Rožmberka 25. I. 1596 na 
:ohosty a svobodné přijímání sousedů a ohledně várečnélho práva, 
dále 4 pergamenová vysvědčení o poctivém chování (1628-1725) 
a další čtyři na papíře, dále různé výtahy ze zemských desk, na
rovnání a smlouvy, hraniční vyměření atd. Starší část registra
tury je srovnána na věcná hesla, avšak podle subjektivního uvá
žení pořádajícího, mladší registratura je seřazena jen časově a 
proskartována již asi r. 1930. Zachovalo se také více svazků 
městských knih: matrika purkmistrů 1797, pozemková knih~ 
1620-1731, pamětní kniha 1628-1661, radní manuály 1740 až 
1785, 1792, účetní knihy 1669-1694, radní protokoly 1776 až 
1792, 1796-1799, kontribuční registra 1744-1752, chudinský 
spolek 1828-1835, hlavní knihy obecních účtů od roku 1869. 
Protokoly radních sezení se zachovaly od 1868, podací protokoly 
od 1856 a k těmto rejstřík od roku 1854. 

V archivu je uložen také rukopis Jana Františka Wagnera 
"Dějiny neboližto památky města Lomnice n. Lužnicí, v kraji bu
dějovickém", o 116 stranách, 80, ze začátku XIX. století. - Měst
ským archivářem jest Dr. B. Karták, 'Profesor v. v. 

LOMNICE NAD POPELKOU. 

Málo archivalií zachovaných v Lomnici je uloženo v dobře 
zařízeném městském museu v sále hlavní školy. Jedná se přede
vším o 5 městských privilegií: Ferdinand I. 17. XII. 1561 na tři 
výroční trhy, Alžběta ze Zerotína 1610, trhové privilegium (vy
bledlé až do nečitelnosti), Jan Viktorin z Valdštejna ze 24. VI. 
1561 a potvrzovací privilegia Josefa II. z 18. V. 1786 a Fran
tiška II. z 20. XI. 1794. Další listiny jsou jen jednotlivé zacho
vané papírové kusy, které přišly sběratelskou činností do musea. 
úřední provenienci má několik knih, a to právní kniha městečka 
Lomnice z roku 1583, urbář 1667, účetní knihy nemocnice 
(4 svazky) 1738-1940, městské účty 1841-1847, seznam ma
jetníků parcel, kniha měšťanského práva a pamětní kniha z roku 
1785. Pl'otokoly o sezení městské rady j sou zachovány od roku 
1864, kdežto podací protokoly se zachovaly teprve od 1902. 
Z městské registratury se zachovaly jen vybrané spisy (na př. 
stavební, obecní příslušnost a j.), všechny ostatní spisy bylyode
vzdány v první světové válce do papírny. 
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Městská registratura byla pouze navršena na podlaze, vět
šinou v místnosti, kde je uložen archiv, a ve vedlejším pokoji, 
kde se nalézají lllUsejní sbírky, a srovnána jen časově ve svaz
cích, ale častým používáním rozházena a pořádek namnoze 'po
rušen. - Městský archiv spravuje pan V. Tumpach. 

MANETIN. 

Archiválie jsou uloženy v zasklené skříni v zasedacÍ síni 
radnice, kdežto registratura spisová se nachází v podkrovní míst
nosti ve třech skříních obyčejných. Ačkoliv jsou známa městská 
privilegia už od r. 1235, v originále zachovala se teprve od doby 
Karla VI., kdy 19. V. 1718 císař potvrdil všechna privilegia 
starší, která doslovně jsou do potvrzení pojata. Potvrzení Kar
lovo dali si Manětínští brzy nato vidimovat od městské rady malo
stranské v Praze. Také konfirmační privilegium Marie Terezie 
z 16. XI. 1763 obsahuje přepisy starších listin v plném' znění, 
kdežto konfirmace Josefova ze 6. II. 1784 a Františka I. z 20. XI. 
1795 jsou už pouze všeobecné, S městskými privilegiemi pohro
madě jsou chovány rozsudky appelačního soudu ve věcech hrdel
ních (1681,1726,1736 a d.) a několik zhostných listů. Nej,cennější 
archiválií manětínskou je stará městská kniha, založená r. 1382, 
která za okupace byla schována z obavy před zgermanisovanými 
nadřízenými úřady na faře. Je papírová, v pergamenu vázaná a 
je to jedna z nejstarších městských knih s českými zápisy vůbec. 
Od r. 1393 počne se v ní vedle latiny objevovati čeština, od r. 
1411 jsou zápisy výhradně české a sahají až do konce knihy r. 
1705. Dále dlužno jmenovati "Knihu věcí památných" z let 1556 
až 1708, knihy městských počtů za leta 1647 až 1682, do nichž 
později od r. 1733 byly vkládány dekrety o udílení práva měš
ťanského. Z r. 1795 zachovala se berní kniha o repartici militare 
(1795-1830) a popis hranic z r. 1770. Poslední dvě knihy jsou 
německé. Protokoly o zasedání městského zastupitelstva a měst
ské rady jsou zachovány od r. 1872. Do r. 1882 byly psány jen 
německy, 1883-87 českoněmecky, 1888-89 jen česky, 1890-96 
zase českoněmecky, 1897-1941 česky, 1941-42 německočesky, 
načež byla samospr!Íva zrušena a dosazen německý vládní komi
sař. Jednací protokoly jsou zachovány až od let devadesátých, 
kdežto účetní knihy a protokol "hospodářské rady" už od r. 1862. 
Z r. 1839 je svazek stavebního a pozemrrostního protokolu. 

Spisová část registratury je spořádána dílem chronologicky, 
dílem věcně, ale až do prvé světové války je zachována velmi me
zerovitě. Potřebovala by jednotného uspořádání a více pečlivosti. 

Ve skříni v zasedací síni nacházejí se také dvě cechovní pri-
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vilegia, jedno pergamenové z r. 1660, druhé papírové z r. 1775. 
Leckteré cechovní památky jsou prý ještě u různý,ch řemeslnic
kých mistrů. 

MARSOV V KRKONOSICH. 

Městský archiv vůbec neexistuje; staré městské písemnosti 
byly zničeny velkou povodní r. 1897, kdy byla odplavena celá 
část budovy městského úřadu a s ní jafk písemnosti luěstské, tak 
listovna okresního soudu. Od r. 1897 existuje jen živá registra
tura, která udržována jest v pořádku. Toho roku byla také zalo
žena městská pamětní kniha. 

MEčIN. 

Městys Měčín uložil svá dvě privilegia do měst. archivu 
a musea v Klatovech: 19. V. 1718 Karel VI. uděluje tři výroční 
trhy a týdenní trh každé pondělí a Josefa II. konfirmace téhož 
privilegia z 2. VII. 1786. 

MELNIK. 

Městský archiv na Mělníce jest uložen v jediné větší klenuté 
místnosti v přízemí městské radnice. Správu jeho vede absolvent 
státní archivní školy pan JUDr. Václav Pubal. Uspořádána a 
zinventována jest úplně zatím jen část listinná a knižnÍ. Velmi 
bohatá jest písemná pozůstalost městské kanceláře asi z doby 
třiceti let před Bílou horou, která obsahuje cenné zprávy také 
pro dobu českého povstání 1618-20. Dřívější správci archivu, 
počínajíc Loscherem v letech osmdesátých a končíc řed. gymnasia 
J. StáhIíkem, vykonali v archivu mnoho záslužné práce. 

Z katalogu listin vychází najevo, že nejstarší městská privi~ 
legia jsou známa pouze z kopiářů. Nejstarší v originále zacho
vané privilegium jest konfirmační privilegium Karla IV. 
z 18. VIII. 1348 o právu města vkládati do Desk zemských (právo 
to udělila městu královna Eliška r. 1320). Starší originál než 
toto privilegium jest listina krále Jana z 23. 1. 1336 pro Vaňka 
z Brozan. Další městská privilegia v originále následují takto: 
1. IV. 1350 královna Anna o ročních platech, 28. III. 1352 Karel 
IV. o svobodném obchodování a skladu čtyř lodí, 28. III. 1352 týž 
nařizuje Roudnickým a jiným městům na Labi pod Mělníkem, 
aby nepřekáželi Mělnickým v plavbě čtyř lodí s náklady zboží, 
19. X. 1352 rozsudek královský ve při Mělnických s Litoměřic
kými o plavbu po Labi, 27. X. 1352 revers Litoměřických, že se 
zachovají podle tohoto nálezu, 22. VIII. 1381 Václav IV. ůděluje 
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Spisová registratura je rozsáhlá; spisy byly skládány sice 
'Podle podacích čísel v ročníky, ale ty 'se při různých manipulacích 
rozpadly a .o spisovnu se nikdo nestaral. Ležely navrstveny 
v místnosti pro registraturu v regálech, ve skříních, ale také na 
nich a pod nimi a nebylo-li místo pro mladší spisy, starší fascikly 
namátkou se odnášely na půdu. Srovnání jejich nebylo malou 
prací. Mezi nimi teprve objevily se městské knihy z XIX. století. 
Předně podací protokoly, které jsou zprvu zachovány z let 1808 
až 1817, ale pak teprve od r. 1854. Protokol o schůzích rady 
městské je zachován z let 1827-41 a pak od r. 1850 až do pří
tomnosti nepřetržitě; až do r. 1885 byly s ním v jednom svazku 
též zápisy o schůzích obecního zastupitelstva. Knihy účetní, a to 
nejprve sirotčího kapitálu, sahají nazpět až k r. 1792. Berní a 
obilněkontribuční manuály počínají r. 1827 a jdou až do zrušení 
obecního berního úřadu r. 1881. Nájemní knihy počínají r. 1785, 
inventární teprve r. 1845, tCÍmentovní 1856 a trestní rejstřík 
1886. V registratuře nacházejí se také knihy patr.onátní a místní 
školní rady, vesměs teprve od sedmdelsátých let min. století. K po
dacím protokolům zachováno jest z let 1881-1937 pět svazků 
abecedního indexu. 

NOVÉ MĚSTO NAD METUJI. 

Městský archiv je opravdu bohatý, ačkoliv město bylo zalo
ženo teprve v roce 1501, a je uložen ve třech velikých a světlých 
místnostech v I. patře býv. městské bašty čís. pop. 26 a. 25 měst
ských privilegií (1527-1836) a městské knihy (1503 až 1790) 
jsou uloženy ve 2 skleněných skříních. Protokoly radních sezení 
samosprávy jsou z let 1864-1890, zastup. protokoly 1873-1906, 
podací protokoly v úplné řadě z let 1834-1912. Archiv byl kata
logisován r. 1908-1928 ředitelem J. Klosem ve tři oddíly: XVI. 
až XVIII. stol., 1800-1860 a 1860-1900, ale až do r. 1889 byly 
akty roztříděny podle systému subjektivně volených věcných 
hesel. S hývalýmsprávcem prof. J. Voborníkem obnovil však 
zdejší zmocněnec Dr. Doskočil plán registratury z let 1857-1912 
a tak spisy aspoň z těchto let budou uloženy podle provenienčnÍho 
principu. Novější registratura od r.1912 jest v býv. městském 
doměčÍ!s. pop. 25 a, ale neuspořádaná; je dosud v původních 
fasciklech. 

Nejstarší městské privilegium jest orig. renovace zaklá~aci 
listiny, která shořela a byla ještě zakladatelem města Janem Cer
nickým z Kácova 21. VI. 1527 obnovena; město tehdy slulo Hra
diště Nové nad Metují. Tento pán udělil svému městu ještě další 
privilegia a práva, a to ve dnech 21. VI. a 11. VII. 1527. Nová 
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vrchnost Jan z Pernštejna potvrdil a zlepšil práva města pri
vilegii z 13. V. 1535,26. VIII. 1540, 11. XI. 1540 a 12. IX. 1544. 
Další městská privilegia jsou tato: konfirmace Wolfa ze Stuben
berga ze 13. VII. 1551, král Maxmilián na výroční trhy 26. III. 
1567 konfirmace Wolfa ze Stubenberga ze 24. VI. 1581, Rudolf 
z S. i9. XI. 1592 na nové trhy, 7. XII. 1592 daruje krčmy, 30. IX. 
1613 na opravu silnic, 26. II. 1618 obnovuje svobodu odkazů ~e 
kostelům· potom následují výsady hraběte Jakuba z Leshe 
26. VII. i722 (týdenní trhy), 15. IV. 1732 (potvrzovací výsada), 
Karel Kajetán z L. 26. VI. 1738 (rovněž konfirmace), 24. III. 
1762 Leopold ze L. a 5. VI. 1776 Antonín z L. Královská potvrzo
vací privilegia jsou ze 16. VII. 1734,25. IX. 1747, 16. VIII. 1786, 
14. V. 1793 a 29. VII. 1836. . 

Před rokem 1'/00 vzniklo 13 starších městský,ch kmh, 
z nichž nejstarší byla založena již v roce 1503 jak? "kupní. a 
pamětní kniha", s nápisem "První knihy". Tato kmha, ack,?hv 
byla ztracena před více jaky půlstoletím: byla koup~na pr~.mesto 
v roce 1942 panem Barlonem z Dobemfia na aukCI starozItnóstí 
v Praze. V archivu je uložena úplná řada městských knih in
strumentních, s titulem "Knihy zápisů" až do roku 1708 (dohro
mady 7 svazků), dále jsou tam knihy testan:;entů (1510-1761),! 
sirotčí knihy (1529-1794), kniha svatebmch smluv (1691 az 
1759) a dva urbáře nebo "registra různých náj~ů" z r.~~l! ~ 712 
a 1752. účetní knihy začínají v roce 1636, kmhy kopla:u JSou 
z let 1581 1626 atd., kontribuční manuály z r. 1738, kmhy pa
tentů z r. i 738 knihy radních manuálů se zachovaly jen ve dvou 
svazcích (172&--1740', 1743----180'3). Mladší městsk~ kni~y)sou 
uJ.oženy s magistrátní reg~straturou dohromady Jako JeJI po-
mocné knihy. .. 

Nejstarší písemnosti jsou uspořádány Jen chronologIcky, .za
čínají již v roce 1513 a je mezi nimi značně cechovních SPI,SÚ. 
K 18. II. 1642 náleží oznámení Adama Voldřicha Zm~slovskeho 
pl10ti Petrovi Strakovi z N edwby1ic pro vele~r~du: ktere s,e ~op,!
stil přátelstvím se Svédy, dále n:;noho vy~vedce:ll, ~ c~ovam, vy
uční listy, kvitance a j. NejstaršI cechovlll ~rch~vah~ Je z ?·2CII. 
1513 a patří soukenickému cechu; cechovm kmhy JSou vetsmou 
majetkem průmyslové jednoty. 
Zprávy v "Památkách archeologických II., X". - Městský archivář Jan Ju

ránek, odb. uč. 

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. 

Místní správní komise Isem sdělila, že na městském úřadě se 
nalé~ají v originále tato privilegia: 19. IV. 1604 Kateřina z ~e
dem potvrzuje starší privilegium Melchiora z Redern o hO'rlllm 
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právu, 3. VIII. 1663 Antonín Pankrác hr. Gallas potvrzuje starší 
svobody městečka "Bohmisch Neustadt", 1. VI. 1688 Leopold I. 
uděluje městečku právo hrdelní, týž téhož dne druhé privilegium 
na tři výroční trhy "ohne zwang der katolischen ReHgion", 9. X. 
1747 Marie Terezie potvrzuje obě privilegia svého děda Leo
polda 1., 6. X. 1783 konfirmace Josefa II. a 22. XI. 1793 císař 
František potvrzuje starší privilegia a porovnání učiněné r. 1777 
s vrchností o robotách. 

MEZIMOSTl NAD NEZARKOU. 

Obec byla r. 1909 povýšena na město a cís. privilegium je 
o tom zachováno; jinak má jen zbytky starších písemností. 
Ostatní prý shořely r. 1919. Protokoly o sezeních obecního zastu
pitelstva jsou zachovány od r. 1904, kdežto o sezeních rady te
prve od r. 1924. Podací protokoly počínají rokem 1910. Starší 
jsou pouze seznamy obyvatel z let 1886 a 1901. Pamětní kniha 
z r. 1696, kterou nalezl dr. Nováček ještě r. 1896, je nyní ne
zvěstná. 

MILETIN. 

Museum a archiv jsou pohromadě; archiv pod správou 
p. ředitele škol Josefa Špringera. V archivu se chová značný 
počet pergamenových listin, jednak městských privilegií, jednak 
různých kupních 'smlurv a privilegií cechovních. Městská privi
legia: 9. IX. 1580 Jiří nejst. z Valdštejna udělil městečku solný 
obchoď; z téhož dne pochází také kupní 'smlouva zmíněného pána 
s městem o Podchrastský mlýn, 12. VIII. 1599 Bartoloměj 
z Valdštejna potvrzuje starší královská trhová privilegia a po
slední obdarování Jiřího nejst. z Valdštejna, dále následují kon
firmruce Leopolda I.z 15. IV. 1693, Karla VI. ze 6. IV. 1734, 
Josefa II. z 5. IX" 1782 a Františkova z 30'. VI. 1818. Karlova 
a Josefova konfirmace jsou pergamenové knihy s pův. maj. peč. 
Kupní smlouvy mezi městem a vrchností o rŮ'zné nemovitosti 
jsou z9. IX. 1580, 18. VII. 160'1, 24. VI. 1627, 30. X. 1693, dále 
zachovalo se několik rozsudků appelačního soudu v majetkových 
věcech z doby bělohorské a tato cechovní privilegia: 8. IX. 1579 
Jiří z Valdštejna pro krejčí az 25. III. 1667 Vilém Kryštof 
z Valdštejna pro cech spojených řemesel. 

Město jest zapsáno ve dvou urbářích statku miletínského, 
z let 1561 a 1661, oba jsou přepsány v jednom svazku jenž 
se chová v archivu ministerstva vnitra v Praze. Nejstarší 'kniha 
v Miletíně chovaná j'sou "Solní počty" z let 1697-170'6. R. 1735 
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počíná řada knih nazvaná "Protokoly", do nichž se zapisovaly 
všelijaké paměti, významné kupní smlouvy, svatební ujednání 
a testamenty. Díl V. zahájený r.1794 má podtitul "Verlassen
schaftsabhandlungsbuch". Předcházející čtyři díly jsou z let 
1735, 1760', 1779 a 1799. Dále se zachovaly knihy patentů z let 
1755, 1785, kniha o sčítání 1771, knihy fassí josefského' katastru 
a berních repartic. Jednací protokol je zachován z let 1804-1838. 
Obecní počty teprve z doby kolem 1850'. Zachovalo se také krásné, 
stříbrné pečetidlo dat. k r. 1568. 

Papírové písemnosti sahají nazpět až do 17. století; zejména 
větší množstvÍ berních kvitancí a smluv majetkových, dále rů'zné 
zachovací listy azhosty. Tyto písemnosti nemají inventáře. 
V městské kanceláři stojí jedna skříň písemností po r. 1850, 
kterou pořádal řeď. měšť. školy p. Špringer. 

Miletínské cechy mají zachováno také hojně knih, nejstarší 
zlomek knihy společného cechu z r. 1710, krejčovská kniha jest 
z r. 1731, knihy ostatních cechů až z konce 18. století. Zachovala 
se také 4 cechovní pečetidla, ale rovněž teprve z XVIII. století. 

Na faTním úřadě vedle matrik od r. 1636, je chován také 
"Liber memora:bilium", označený jako 2. díl, obsahující zápisy 
z let 1685-1836. 

U města se zachovala "Pamětní kniha města Milet1na nad 
Bystřicí", kterou r. 1849 založil Jan Nepomuk Lhota; bylo do ní 
psáno až do r. 1930'; od toho roku píše 2. díl obecní kroniky 
p. František Kučera. Svoji pamětní kroniku má také "Spolek 
divadelních ochotníků", a to od r. 1867. 
Lit e r a tur a: Jos. L. Jan der a: Uiber Miletin in Bohmen 1830. -

Jan Nep. Lhota: Miletín nad Bystřicí, Brno 1888. - Fr. Ku
č e r a: Domy v Miletíně 1937 (Ročenka občanské záložny 1938, str. 
16-24). 

MILEVSKO. 

Městský archiv byl uložen ve třech skříních v městském 
museu v přízemku radnice. Byl dobře uložen, ale 'Prostor jest ne
dostatečný, neboť archivně musí být spořádána již také samo
správná registratura aspoň do doby první světové války. V první 
skříni jest asi 120 městských knih, z nichž nejstarší jest "Smolná 
kniha města Milevska" z let 1562-1754, vydaná r. 1939 ~J. Kyt
kou. V ostatních skříních je starý písemný materiál, roztříděný 
podle vzoru Sedláčkova v 63 hesla. Vedle smolné knihy dlužno 
jmenovati zvláště dvě pozemkové knihy z r. 1678 a 1683 a liber 
memorabilium z r. 1680. Z 2. pol. XVIII. stol. pochází potom 
svazky sirotčích register, pozůstalostní protokoly a knihy patentů. 
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Radní protokoly se zachovaly až od zřízení magistrátu v r. 1790, 
ale do r. 1848 s mezerami, berní manuály jsou z let 1815-35. 
Zvláštní oddělení tvoří cechovní archiválie. 

Městská privilegia v originále zachovala se pouze ve dvou 
případech, z nichž jedno dokonce není v Milevsku, nýbrž v re
gistratuře vrchního zemského soudu v Praze. Jde o privilegium 
strahovského opata Víta Seipela z 6. VI. 1696, který po dlouhém 
sporu o starší privilegia dal městu privilegium nové v 10 bodech. 
Při tomto sporu patrně starší privilegia zmizela jako přílohy 
u úřadů. V Milevsku mají dále v orig. pouze privilegium cís. 
Františka ze 14. V. 1818 na týdenní trh. Ostatní městská privi
legia mají Milevští pouze v ověřených výpisech z Desk zemských 
nebo v prostých kopiích; nejstarší jest Vladislavovo ze 7. IV. 
1513. Významnou listinou jest také narovnání o poddanských po
vinnostech, zejména robotách, které po porážce a krutém po
trestání povstalých vesnic a města Milevska vystavil r. 1739 opat 
strahovský Marian Herrmann. 

Ze samosprávné registratury 1851-1899 byl kdysi pořízen 
pouze výběr do systému 63 hesel a ostatek byl zničen. Registra
tura po r. 1900 je ve skříních v městské kanceláři a v přilehlé 
komoře, je rozdělena ve 12 oddělení a měla by být již také zpra
cována. Správcem městského archivu jest ředitel měšťanské škoJy 
pan Karel Dolista. 

MILICIN. 

Miličín byl navštíven v letech 1943 a 1944. Především byl 
získán obětavý archivář v osobě p. architekta V. Kraupnera, který 
musil teprve archiválie shledávati. Kdežto r. 1943 nalezeno bylo 
jen kofirmační privilegium Karla VI. a jedny cechovní artykuly, 
po roce mi předložil p. Kraupner již tato privilegia: současnou 
kopii privilegia Michala Spanovského z 21. XI. 1593, mladší kopii 
privilegia Františka Eusebia z Pottingu z 20. I. 1655 a originály: 
Jana Sebestiána z Pottingu z 6. XII. 1679, jenž obsahuje také 
městský řád, Josefa II. z 23. IV. 1783 a Františkovo z 30. XII. 
1797. Kromě privilegií se zachovalo také několik městských knih, 
zvláště 4 svazky kupních smluv na nemovitosti z let 1761-1814 
("Instrumentbikher"), účetní knihy od r. 1760, resp. v nepře
tržité řadě od r. 1784, obecní inventáře z let 1836, 1839, protokol 
o "roznajímání polí a luk" 1752, berní protokoly a rejstříky po 
r. 1798, pořádek hašení ohně 1835, seznam udílení měšťanského 
práva z r. 1874, svazek nadačních listin 1767-1832, 4 rozsudky 
apellačního soudu z let 1685-1750, cechovní výsada pro tkalce 
z r. 1679 a 7 cechovních knih, z nichž nejstarší, z r. 1672, pří
sluší tkalcovskému cechu. Spisy jsou ze šedesátých let XIX sto1., 
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podací iprotokoly ležely nejprve při .spisech jako elenchy, od 
r. 190~ jsou svázány jako úřední knihy. 

Samosprávnou registraturu právě p. Kraupner r. 1944 srov
nal, ale v přidělené světlé komoře měl k t0r.nu málo místa. Bylo 
by třeba nalézti pro archiv lepší a důstojněJší umístění. 

Fr. Tep 1 ý: Paměti starožitného města Miličína. 1899. Úvod. 

MIMON. 

Všecky starší písemnosti a městské knihy uloženy jsou 
v městském mUseu. Zachováno jest jediné městské privilegium 
Bohuslava Mazance z Frimburka na Mimoni a Slatiňanech, po
tvrzující městu 25. VII. 1579 jeho dosavadní privilegia. Staré 
městské knihy zachovány jsou v městském museu jen z doby 
novější, z konce 18. a prvé poloviny 19. stol. a sice: Biirgerbuch, 
7Jaložený roku 180.6, 1827, Protokollbuch z roku 1808, Gru~dver
schreibungsbuch 1810-19, dále serie knih, cirkulářů a dekretů 
panství mimoňského, zachovaná s mezerami v letech 1784-1841, 
Exhibitionsprotokoll in Okonomischen s datem 1813-1818 
a 2 knihy panství vartemberského z konce 18. stol. Městská kro
nika vedena byla již v letech 1770-1822 o názvu "Sammlung 
der wichtigsten Begebenheiten". 

Městská registratura se zachovala v úplnosti od doby 
velikého požáru města, t. j. od r. 1808 a jest opatřena inven
tářem a rejstříky. Starší oddělení sahá do r. 1850, -mladší je 
z počátku mezerovité, ale od r. 1865 zdá se, že jest registratura 
zase úplná, podací protokoly byly však nalezeny teprve od r. 1896, 
kdežto indexy k nim již od r. 1886. Zasedací protokoly rady 
a 2Jastupitelstva jsou v úplné řadě od r. IBM do r. 1920. 

R. 1926 převzalo městské museum do své ·srprávy archiválie 
jedenácti cechů. Jest jich veliké množství, ale archiválie devíti 
cechů počí~aji též teprve poč. 19. století. Pouze cecth řeznický 
má mistrovskou k~ihu již z r. 1657 a cech .soukenický knihy 
z první pol. 18. století a české články pražiského cechu z r. 1660, 
které r. 1733, byly uděleny cechu česroolipskému. 

Velké množství úředních iknih, zejména ·zobdobí 1808~1850 
jest na půdě naprosto neUlspořádáno a nebylo nové správě vubec 
známo. Bude nutno je zařadit do archivu a zinventovat. 

Po nedávno ·odsuIl:utém kronikáři Josefu Tillem (* 1866) 
zůstala pětisvazková městská kronika s několika sty fotogra
fiemi, obrázky, plány a mapkami. Sahá až do doby první republiky. 

. Zámek hraběte Hartiga stal se od podzimka 1944 útulkem 
několika set tisíc knih a starých rukopisů, které "Reichssicher-
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dienstamt VII." nakradl z různých evropských knihoven, zednář
ských loží, židovských náb. obcí, klášterů, ruských marxistických 
knihoven a p., ale před nástupem Rusů odvezl z Berlína do Mi
moně a okolních zámků. V Mimoni bylo zejména mnoho židov
ských středověkých rukopisů a inkunabulí. Dohled nad tímto 
depótem, po zdejším zjištění, převzala pak Národní a universitní 
knihovna v Praze. 

MIROSOV. 

Zachovala se jen obecní registratura. Nejstarší úřední kniha 
je soupis domovských listů z r. 1854, podací protokoly začínají 
v r. 1879, protokoly sezení a účetní knihy od r. 1883. 

MIROTICE. 

Archiv je uložen v samostatné místnosti na radnici. Privi
legia, rozsudky a'Pellačního soudu, městské smlouvy a Vlasova 
pamětní kniha jsou uloženy v železné truhle, městské knihy stojí 
na regále a jsou opatřeny inventářem a spisy z doby magistrátní 
znovu spořádány dle původních značek a uloženy do lepenkový;ch 
krabic. Jen několik fasciklů zůstalo neuspořádáno. Registratura 
z let 1850 až 1932 byla v letech 1941-42 zpracována městským 
tajemníkem p. Mrvíkem, proskartována a rozdělena na část akto
vou a na důchod. Na uspořádání staršího archivu pracoval v létě 
1938 Dr. Smrha, ale neměl čas práce dokončiti. 

Privilegia: 26. VIII. 1499 Vladislav II. na žádost Zdenka 
Lva z Rožmitálu dává městečku dva výroční trhy osmidenní, 
12. IX. 1545 Ferdinand I. překládá jeden z výr. trhů mirotických, 
16. X. 1603 Bartoloměj ze Svamberka potvrzuje nyní ztracené 
privilegium svého strýce Hendrycha z 16. V. 1569 a to na obecní 
pivovar, les Borky, svobodné lovení ryb, volnou směnu majetku, 
právo odkazu a posl. pořízení, městskou knihu, pečeť, znak 
a váhu, příjem z masných a pekařských krámců a z cihelny. Od
umřelé statky musí připadnouti městskému špitálu i s vyměřo
váním platů a robotních služeb, jimiž Mirotičtí jsou ke Zvíkovu 
povinni, 11. XI. 1610 Rudolf II. stvrzuje smlouvu, jíž se Miro
tičtí vyplatili za 10.000 kop míšo ze švamberského poddanství, 
5. IV. 1746 Marie Terezie rozmnožuje počet výročních trhů na 
čtyři v roce. 

S privilegii chovány jsou i významné smlouvy psané na 
papíru, především "Stará pamět o :mzdělení statku čimelického" 
Janem Dejmem ze Střítěže r. 1497, dále smlouva, kterou 11. XI. 
1614 upadli Mirotičtí, nemohouce spláceti dluhy vzniklé výkupem 
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z poddanství švamberského, do poddanství Jana nejst. Cábuz
ského z Prostého, uzavřená skrze prostředníky Adama Vratislava 
z Mitrovic za p. Čábuzského a tři radní písecké za Mirotice; Mi
rotičtí prodali tak sami sebe za 16.000 kop gr. mÍšo S těmito j ed
náními souvisí i zachovaná plná moc píseckého primasa Zik
munda Švantle z 11. X. 1610, dále jsou zde různá vysvědčení 
a svědectví lidí starobylých ze 17. stol. a pergamenový opis osob
ních (pošlechťovacích) dokumentů Řehoře Hynka Hašty, regis
trátora Desk zemských v Praze, který se r. 1645 vyznamenal 
při obléhání Brna Svédy. Z r. 1711 a 1728 zachovány jsou I:lpisy 
o rozhraničení Mirotic a Rakovk a lesů mirotických a píseckých 
(vznik vesnice Borek). R. 1722 musili M. dokazovati své vrch
nosti, drkolenskému prelátu, své hrdelní právo. S ním souvisí 
zachované rozsudky a sentence apellačního soudu z r. 1681, 1698, 
1712, 1714, 1716 a 1758. Z r. 1737 zachovány j sou spisy o sporu 
s p. Běšínem a z r. 1744 "salva guar dia" pro Mirotice, vydaná 
Karlem vévodou lotrinským. 

Městské knihy: Z konce XVI. stol. zachována jsou "Registra 
všelijakých smluv, zápi:sů a kvitancí", patrně konceptník k třem 
městským trhovým knihám, chovaným v archivu země České. 
Nejstarší kniha účetní pochází z r. 1735, sirotčí počty od r. 1782 
a protokol vydaných pasů a vyslaných poslů od r. 1783. Všechny 
ostatní městské knihy souvisejí již se zřízením Josefského magi
strátu: Protokoll sessí a konferencí 1787-92, Ratsprotokoll in 
judicialibus 1787, 1792, 1800, 1801/2, 1805, 1810, 1813, 1814 až 
26, 1832-41 a Ratsprotokoll in politicis 1797, 1802, 1808, 1820. 
Naproti tomu protokoly o schůzích samosprávného zastupitelstva 
jsou zachovány teprve od r. 1897. Účetní knihy až do sedmdesá
tých let se zachovaly jen ojediněle, knihy berní jsou ve větším 
počtu od let třicátých, knihy patentů od r. 1772. Z let 1792, 1808, 
1816, 1856, 1888, 1918 a 1925 jsou zachovány svazky obyvatel
ských matrik; staré "Mannschaftsbi.icher" pocházejí z let 1843 
až 45, 1846-51. Kniha udílení práv měšťanských počíná r. 1773. 
Zachována jest s městskými knihami také účetní kniha Bratr
stva literáckého z r. 1760. Knihy cechovní nejsou dosud v Miro
ticích soustředěny. 

S městskými privilegii je uložena pohromadě městská 
pamětní kniha, nazvaná "Zlatý lev pravdy zlaté hájící, to jest 
pravdivé popsání města Mirotického, starodávnost jeho nábožen
ství ... sepsaný léta Páně 1781 od Josefa Karla Ludvíka Vlas a, 
toho času písaře radního". Tento exemplář je čistopis, pořízený 
z originálu, synem autora Josefem Konrádem Vlasem a kolacio
nován byl r. 1893 s originálem, který již tehdy vlhkem tak byl 
poničen, že nebylo lze jej zachovati. Trosky jeho spatřil jsem 
v děkanském archivu. 
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MIROVICE. 

Archiv je uložen v suché, klenuté místnosti v přízemí rad
nice. Starší část archivu je uskladněna v nové železné skříni, 
magistrátní registratura od r. 1785 do r. 1850 a nejnovější 
registratura od r.1850 v dřevěných policíéh, které jlsou chráněny 
před prachem zasouvacími dřevěnými deskami. Archivní materiál 
cechovní je uložen ve 3 pŮVloďních, zachůvalých cechovních 
truhlicích. 

Kdysi poddanské městečko, které po celá staletí patřilo 
k panství orlickému, má zachovaný slušný archivní fond, zvláště 
od půl. stůl. 18. Bohatý, důbře uspořádaný a ůdborně vedený 
knížecí schwarzenberský archiv v Orlíku nad Vltavou chová však 
množství celýeh fasciklů mirovických archiválií, které jsou ne
zbytným doplňkem městského archivu mirovického. Protože se 
jedná převážně O' materiál ze starších dob (některé kusy i ze 
stol. 15.), je v plánu, získati výběr nejdůležitějších kusů pro 
archiv městský cestou fotografickou. . 

První pokus o uspořádání městského archivu v Mirovicích 
se stal již v 30. letech min. stol. prací kněze-buditele a historika, 
faráře chraštického P. Frant. Jos. Slámy. Po jeho uspořádání, až 
na některé značky na spisech, nezůstalo však žádných stop. 
Z r. 1857 se zachovalo "Sepsání na rozličné staré auřadlní spisy", 
které ,sepsal tehdejší městský kancelista Matěj Sulc, podle tří 
nařízení okresního úřadu březnkkého (17/1, 9/2, 1/5 1857). 
Obsahuje soupis městských privilegií, seznam za,chovaných akt, 
týkajících se městského práva hrdelního (ortely) a výkaz jiných 
důležitějších spisů. Soupis je pořízen beze všeho systemu a mnohé 
kusy v Sulcově seznamu uváděné jsou již dnes ztraceny. První 
důkladnější uspořádání archivu provedl v r. 1926 mirovický 
rodák, zemský archivář Dr. Miloslav Volf. Sepsal a popsal miro
vická privilegia, rozdělil do několika provenienčních skupin nej
starší listinný materiál, pořídil seznam a popis knih v archivu 
se nalézajících, srovnal podle signatur obsáhlou magistrátní 
registraturu z let 1750 až 1850 a pořídil i soupis zachovaného 
archivního materiálu cechovního. 

Na jaře r. 1943 byl jsem jmenován městským archivářem 
a od té doby jsem pořídil inventář a podrobný věcný katalog 
staršího oddělení archivu do r. 1785; magistrátní registraturu 
z let 1785-1850 jsem rozdělil podle původního registraturního 
značení do příslušných skupin, při čemž v rámci jednotlivých 
skupin byly při dalším dělení sledovány zase zřetele věcné (obsa
hové) a průvenienčnÍ. K tétO' registratuře byl pořízen inventář 
a skůnčil jsem již i podrobnou katalogisaci. 

P r i v i 1 e g i a: 9. III. 15<94 Rudolf II. potvrzuje Mirovicům 
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starší privilegium, udělené jim ~. 1499, od krále Yladislava, II. 
na výroční trh a rozmnožuje je 'O pravů VY~lratl cla ~ m~a. 
28. IV. 1597 Jan Jiří ze Svamberka ~otvrz~Je, zvykove pr~v~ 
vařiti piva, dává právo svobodnému ksaft~va~ll .. a provo.zovan: 
živností, začež upravuje měšťanům nův~ .J,eJlch povmnostI 
k orlické vrchnosti. 16. XII. 1683 Jan Chnstlan z Eggenbergu 
potvrzuje dvě předešlá privilegia a přidává nové ? t;h~ ~a do
bytek a koně. 10. VII. 1710 císař Josef I. dva nove ,,:Y:r:ocn~ trh~ 
na zboží, 1. IX. 1711 Marie Arnoštkaz Eggenbergu Qav~ mestske 
radě právo udělovati mirovkkým obyvatelům povolem ~v snat
kům a k učení se řemeslům. 25. IX. 1722 Adam Franhsek ze 
Schwarzenbergu s malými změnami potvrzuje výsady z let 1597 
a 1711.16. VIII. 1734 císař Karel VI. potvrzuje Mirovicům právo 
na konání 5 trhů na dobytek. 18. IV. 1748 císařovna Mane ~e
rezie konfirmuje stará mirovická privilegia. O s t a t n í II s
t i n y: Práva, povinnosti a jmění městs~é , o~c~: Kopie. měst
ských privilegií z 1. 1594-1734 (1~), zl~kavam. a ~onÍlrmace 
privilegií z 1. 1678-1794 (39), porvmnost! urbanahn z 1. 1708 
až 1780 (8), koupě a prodeje obecních realIt zL 1691-1784 (3), 
obecní obligace, kauce a kvitance z 1. 1692-1777 (9), porvůlení 
a vybírání mýta z 1. 1673-1737 (2)... , v 

II. Spr á v a ob ce: Správa pohtwka: Instrukce pro mest
skou radu (vrchnostenské a od úřadu krajského) zL 1654-1784 
(7), obnovování městs~ rady (renovace) z 1. 1736-1762 (8), 
evidence a soupisy obyvatelstva z 1. 1751-1755 (5), zhosty, QSVo
bození ůd roboty a povolení k sňatkům z 1. 1686-178,4 (38), 
kostelní nadace a věci zádušní z 1. 1679-1772 (6), obecm stavby 
z 1. 1693-1717 (4), povolení k stavbám z 1. 1704-1783 (3), 
silnice a cesty zL 1749'--1782 (3). 

Správa soudní: a) trestní: Zálež,itosti p.rá~a hrdelního 
(stíhání zločinců, výslechy, rozsudky a nalezy neJvy~. s?u,du 3L:r:e; 
lačního doprava věz:ňů postrky, popravy a vydrzovam veznu 
z 1. 1679-1784 (108 k~sů). b) civilní: Instrukce městské radě 
pro výkon jurisdikce z 1. 1648-1701 (2), civilní spůry v rů~ných 
příčinách z 1. 1667-1756 (18 k.), smlouvy t!hove, P?s~upm, ~a
rovnání, smlouvy svadební, testamenty, pozustalostm !nve~tare, 
obligace měšťanů uložené u městské rady a soukrome kVItance 
měšťanské z 1. 1654-1785 (80 k.). 

Správa finanční: a) hospodářství obecní: ~osp~dář~ké 
počty obilní a dobytčí z 1. 1722-1753 (8 k.), mestske pocty 
obecní z. 1. 1736-1785 (15 ročníků), manuály k městským poč
tům z 1. 1780-1785 (3 k.), revisní zprávy k městským počtům 
z 1. 1730~1783 (15), městský pivovar z 1. 1723-1780 (8 k.); 
rybní počet z roku 1749, ,propach~ování \P~on~jem), m~stských 
realit v r. 1767). b) sprava berm: Vypsaru mlmoradne sbírky 
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r. 1704, kontribuční slevy v letech válečný,ch (1743-1757), kon
tribuční knížka na 1. 1755-1758, sumární extrakt z Rollar ex
traktu a z katastru Jo-sefinského z 1. 1757-1785, berní subrepar
tice a rejstříky kontribuční z 1. 1781-1789 (3 k.), klasifikační 
kniha na domy a grunty, změny pro léta 1772-1789. 

K n i hy: Pro malý počet nejsou knihy děleny do zvláštních 
věcných skupin. Knihy gruntovní: I. Kniha trhů, smluv svateb
ních, obligací, přípovědí a právních narovnání", zal. r. 1542. 
II. Gruntovní kniha, zvaná "Pacovský" (podle primátora, za 
něhož byla založena); obsahuje zápisy z r. 1628-1713, grunt. 
kniha III. řečená "Bílá", obsahuje zápisy z let 1693-1735, dva 
purkmistrovské manuály z r. 1759-1797, kontribučenská kniha 
a kontribučenské archy z r. 1842-1843, kniha přijímání nových 
měšťanů pro r. 1796-1869, radní protokol v záležitostech správ
ních pro r. 1806-1816, protokol schůzí hospodářské konference 
z let 1810-1859, 8 svazků radního protokolu in judicialibus z let 
1797-1832, 7 svazků exhibitního protokolu in judicialibus pro 1. 
1832-1838, jmenný index k expedičnímu protokolu in judicia
libus za léta 1840-1849. (Do skupiny jsou pojaty knihy až do 
r. 1850.) 

Magistrátní registratura 1785-1850: Je roz
dělena podle původního registraturního značení do fasciklů pří
buzných věcným obsahem a podle provenience. Fascikly jsou vlo
ženy do lepenkových krabic, jež byly poří.eny ve dvou rozměrech. 
Vždy jedna menší a větší krabice vyplňuje jedno oddělení v po
lici. 1. Záležitosti vrchnostenské, poměr k ochranné vrchnosti = 
Robotní seznamy, robotní reluice, urbariální platy, vymáhání 
urbariálních platů, pronájem panských polí. II. Publika: Regu
lace magistrátu 1785-1796, správa obce, záležitosti personální 
městských zaměstnanců, trhy, soupisy obyvatelstva, obecní jmění, 
soupisy, prodeje, koupě, pronájem, obecní dluhy aktivní (knihy 
dlužníků, dlužní knihy, vymáhání dluhů, vypovídání dluhů, vtě
lování dluhů do městských knih, vyšetřování a vyhledávání pro 
okresní úřad a pro krajský soud i pro jiné úřady), vystěhovalec
tví, přijímání a propouštění z městského svazku, městské pod
niky, stavby, silnice a cesty, ochrana proti ohni, péče o veřejné 
zdravotnictví, městský pivovar (pronájem, opravy, počty pivo
varní), městské počty obecní 1786-1848), doklady, korespon
dence a revisní zprávy k městským účtům, chudinský fond, po
mocné knihy úřední agendy, kniha patentů, kurendy a úřední list 
kraje Prácheňského, cirkuláře a nařízení král. čes. gubernia, 
formuláře, řády, císařská provolání a reskripty, tarify poštovní 
atd., celkem 22 krabice. III. Judicialia: Záležitosti trestní, drobné 
přestupky policejní, spory civilní, agenda sirotčí, agenda pozů
stalostní, odhady, licitace a prodeje soudní, radní a podací pro-
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tokoly in judicialibus. (16 krabic.) IV. Kontribucionále: Akta 
a sumáře katastru J osefinského, tabelly pro vyměření gruntovní 
daně, subrepartice daňové, kontribuční rejstříky, cirkuláře týka
jící se daní. V. Militare: Soupisy branců, rekruti, propuštění vo
jáků, dovolené, invalidi, zásobování vojska, transporty, přípřeže, 
ubytování vojska, dodávky pro vojsko. VI. Diaetale: Masný 
krejcar, pivní krajcar, různé daně. VII. Commerciale a Camerale: 
Cechy, průmysl, kořalka, střelný prach. Rozsah magistrátní 
registratury 1785-1850, ,celkem 48 krabic. 

Ar chi v y ce c h ů: 1. Archiv cechu krejčovského: 3 pri
vilegia, a 3 cechovní artikule z r. 1564-1739. 1 cechovní kniha 
účetní. 1 mosazný typář pečeti asi ze stol. 17. Sevci: privilegium 
z r. 1590, cechovní artikule z r. 1731 a 4 knihy cechovní z r. 1788 
až 1840. 1 starobylá pečeť. Řezníci: privilegium z r. 1589, opis 
generálních cechových artikulí z r. 1731 a 1739. Archiv cechu 
sedmera řemesel: 4 cechovní knihy. 

Mimo to obsahuje archiv cechů ještě řadu dosud nezpracova
ných písemností, mezi nimiž jsou hlavně výuční listy, vysvěd
čení o návštěvě školy, listy přípovědní do učení a p. Materiál 

.' spisové agendy od r. 1850 až do r. 1914 byl již částečně skarto
ván a nachází se roztříděn v balících pro jednotlivá léta v měst
ské registratuře. K zpracování tohoto oddělení se přikročí, až 
bude skončena inventarisační a katalogisační práce s registratu-
rou starší do r. 1850. Jan Toman. 
Zpráva CA9 VIII., str. 251;3. - Městský archivář p. J. Toman, odb. učitel. 

MNICHOVICE. 

Nejstarší listina v mnichovickém městském archivu je skoro 
současné říčanské ověření privilegia Ferdinanda II. z 3. VII. 
1631, potvrzující staré svobody, městský znak a výroční trhy, 
které udělil městečku kdysi Vladislav II.; dále je tu potvrzovací 
výsada Josefa II. z 21. XI. 1789. Mezi historické památky patří 
dále dvě cechovní privilegia z let 1656 a 1658, kontraktníkniha 
pamětní z r. 1831, jedno velké městské pečetidlo z r. 1562 a jedno 
menší z r. 1643. Registratura se zachovala teprve z 80. let 
XIX. stol. Cestný archivář městečka p. Jaroslav Simůnek pořídil 
také obsáhlou krásnou sbírku současných dokumentů jako přílohu 
obecní kroniky. 

MNlSEK. 

S výjimkou účetní knihy z let 1782-1843 žádné archiválie. 
Cechovní listiny a knihy, které ještě před 50 lety byly nalezeny 
u truhlářského mistra Veselého, jsou nyní ztraceny. Spisy v re-
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~X .. stol., zcela neuspořádaná a časově srovnané spisy poslední 
ct,:rtm~ ~I~. stol., v místnosti městského tajemníka byla 2 měst
ska prIvIlegIa a V místnosti PO nejnovější část registratury. 
2. V domě čp. 213 - registratura od r. 1825 (některé fascikly) 
a po r. 1900; starší část byla skartována a je rozdělena podle let. 
3. V museu V podkroví školy - pergameny, papírové listiny 
starší knihy V jedné vitrině a spisy z XVIII. a XIX. stol. ve dvo~ 
truhlách. Bude nutno ujasniti právní poměr mezi museem 
a archivem. 

Město mělo více privilegií nejstarší z r. 1306' čtrnáct z nich 
je známo pouze z potvrzení císaře Leopolda I. 1690, které se však 
dochovalo také jen v kopiáři; v téže knize je také opis privilegia 
Jana Ignáce Věžníka z 24. X. 1724. V originálu se dochovala 
privilegia Josefa II. z 7. X. 1782 a z 3. III. 1786 (v prvním po
tvrzuje dřívější privilegia, v druhém povoluje výroční trh). 

Městské knihy jsou uloženy v zemském archivu jako součást 
patrimoniálního archivu bývalého panství Mšeno-Lobeč; jsou to 
3 svazky z let 1729-1790. V městském archivu se nalézá dále 
městský řád z r. 1724 od hraběte Jana Ignáce Věžníka a pozdější 
dodatky z let 1746 a 1766, dále městské počty od r. 1725 (panské 
od r. 1683), manuál z r. 1679, protocollum curiae 1739-1800 
a asi, 40 svazků protokolů radních zasedání, městských počtů, 
podacIch protokolů z let 1780-1830 a řada cirkulářů a nařízení 
z let 1780-1830. 

Samostatnou část městského archivu tvoří cechovní archi
válie. Cechovní řády následují po sobě takto: 2. II. 1560 městská 
rada pro krejčí, r. 1581 Jan z Vartenberka pro kováře r. 1600 
(asi nečitelné) Barbora Berková roz. Lobkovicová p;o krejčí 
r. 1608 táž pro kováře a tkalce, 2. II. 1659 ZikmullJd Vác1a~ 
Věžník pro kováře, 7. III. 1691 obuvnický cech z Mělníka pro 
mšenské mistry; uchovalo se též 5 výučních listů z let 1692-1723. 

MÝTO. 

V radnid je uloženo devět městských a cechovních privilegií: 
14. IV. 1616 císař Matyáš potvrdil výsadu pánů z Rožmberka 
z roku 1370, 3. ~II. 1676 Leopold I. potvrdil starší svobody, 
16. XII. 1709 presIdent a radové české komory potvrdili rozličné 
cechovní ar~fkuly a to řezníků z r. 1709, mlynářů a pekařů 
z r. 1543 a Jmých cechů, které jim byly předloženy, 23. V. 1732 
Karel VI., 22. VI. 1774 Marie Terezie, 16. XII. 1782 Josef II. 
a 24. V. 1796 a 21. X. 1799 František II. (potvrzení starých 
práva dva nové výroční trhy) a konečně František Josef povýšil 
21. II. 1906 Mýto na město. V archivu jsou uložena také čtyři 
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pečetidla obce ze XVI. a XVII. stol. a tři novější ze stol. XIX. 
Výše zmíněné archiválie se nalézají v pokladně, archiv obuvnic
kého a krejčovského cechu a díl starší městské registratury 
v kanceláři. Protokoly podací začínají teprve r. 1919, protokoly 
radních sezení r. 1862. Registratura z XIX. stol., snad od r. 1830, 
byla nalezena na půdě radnice, jako prachem a sazemi pokrytý 
zbytek spisů. Protože však městečko nemělo josefský magistrát, 
jde jen o malé trosky písemností. 

VYSOKÉ MÝTO. 

Městská privilegia jsou uschována v tresoru. Dvě nejstarší, 
královská z 13. IX. 1372 a 22. VIII. 1381 jsou již 50 let nezvěstná; 
jejich znění je známo z pozdějších potvrzení. Nejstarší městské 
privilegium v originále jest Jiřího' z Poděbrad z 23. VI. 1467 
a o den mladší privilegium paní města, královny Jany. Král 
Vladislav 20. X. 1471 polepšil městu znak a dal 7. II. 1474 právo 
pečetiti červeným voskem. Další městské výsady: Ludvík 8. VI. 
1524, Ferdinand I. 24. IX. 1547 a 30. IX. 1547, Rudolf 12. III. 
1586, Ferdinand III. 2. X. 1638, Marie Terezie 10. I. 1744, Jo
sef II. 23'. I. 1787, František II. 25. II. 1797 a týž z 25. IX. 1828 
na trhy. Vedle těchto potvrzení městský,ch svobod, je ještě dal
ších pět trhových výsad (1473-1828). Ostatní papírové listiny 
tvoří oddělení A: nejstarší od královny Barbory z 2. IX. 1446, 
že poddaní nebudou trestáni pro dluhy (mandát), potom na pa
píru vydané články kožešnického cechu z 1. IV. 1444 a zapsání 
některých vesnic městu od krále Vladislava II. z 15. II. 1472 
a jiných více. 

Z městských knih je nejstarší kniha smluv z r. 1423 zvaná 
"Úzká" a řada městských knih jde nepřerušeně až do počátku 
r. 1737. Pozemkové knihy pro vysokomýtské vesnice se zachovaly 
ve čtyřech svazcích z období let 1582-1780. Z ostatních jsou 
důležité ještě "Liber memorabilium" z r. 1603, dvě knihy sva
tebních smluv z r. 1564 a 1604, urbář města Vysokého Mýta z r. 
1604, kniha vyšetřování ry,chtářského práva z r. 1726. Pod sign. 
A 44 je uložen literární rukopis z XV. stol., obsahující anonymní 
"Summa de matrimonio", fratris Raymundi O. Praed., "Sermo
nes Sti Awgustini" a pojednáni "De Sto. Berendano", mladší 
úřední knihy z let 1701-1781, "protocollum curiale" z r. 1787, 
"Protocolli in politicis et in iudicialibus" a od r. 1852 úplnou svá
zanou řadu protokolů radních sezení. Mnoho městských listin a 
knih dostalo se do archivu Národního musea v Praze. 

Spisový materiál začíná od XVII. stol., ale teprve stará ma
gistrátní registratura a to od r. 1809 se zachovala úplná a dělí 
se do více oddělení věcných A-Q. Registratura samosprávy byla 
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NASAVRKY. 

, y N a měs~ském úřadě bylo nalezeno pouze trhové privilegium 
cI~a;e FrantIška z r. 1812 a dvě knihy městských příjmů a vy
dam z let 1858 a 1861. Samosprávná registratura jest zachována 
teprve od konce minulého století, a to ještě jen částečně. Obec 
nemívala totiž městského tajemníka. 

NECHANICE. 

, Po~ýšení na město pochází z 2. VIII. 1867, ale jest to prostý 
pap!rovy dekret. Pí,semnosti městské jsou zachovány teprve 
z tet<! doby; podací protokol s mezerami od r. 1865. Index k pro
tokolumz let 1882-9'9, hlavní kniha početní z r. 1899 a dalších. 
~ěsts~á. pamětn~ kniha byla založena r. 1865 a obsahuje také 
h;st. ZaplS! o O?Cl, zí~kal1é z ~~zích archivů. Tyto knihy i příslušné 
iplSemnostI, zdá se, ze mladsl, teprve z let osmdesátých a deva
?esátých, jsou však nemožně uloženy jednak v malé komoře 
~~dnak v. zadní I?]s!nosti ~~řej?-é knihovny zároveň 's dráty a sou~ 
castkalll elektrrckeho zarrzem, košťaty a p. Písemnosti pro na
hromaděné harampátí j sou těžkO' přístupné. Městského archiváře 
není. 

Předseda společenstva kovářů, zámečníků, sklenářů atd. 
p. Fr.y Munzar má u ~ebe knihu mistrů tohoto cechu z r. 1697, 
P3:n predseda MNV ma pak u sebe knihy cechu řeznického, totiž 
lllstrovskou Zl'. 1734 a tovaryšskou 1743. 

NEJDEK. 

, V N ~jdku 's~ p!.ávě ~hyst3:1o~těh.?vání radnice a tak nebylo 
pochopem pro zalezItosh archIvm. Pres to za pomoci místního 
stav~bního ;e~~yrenta isem ~leda~é památky nalezl. Staré písem
nostI, zv~n~ JIZ ~a nemec~~ 'spravy archiv, byly v krásně vy
pracovane zelezne pokladmcl ze 17. stol. v přízemí radnice kde 
Jesyt,skladiště on~m. svršků, '(egistratura městská pak ve vzo~ém 
po:a~ku na pude a ve sklepe městské spořitelny - obě prostory 
svetle a suché - ve skřínkh, srovnaná podle let a podobně také 
pomocné knihy; vše z let 1878-1936. 

Y. s,taré pokladnici j sem nalezl především tato privilegia 
v o:rrgl'11ale: 1. I. 1602 Stěpán SUk hr. z Pozaurnu a Lokte na 
~eJdku ?ává vš~~ U'sedlý~, práv,? svobodně čepovati pivo, vírno 
1 medoYInu 's VYJlmkOU cl~ahoy pIva, za př~pokladu, že jemu 
zachovany budou dosavadm dve hospody. ObCl pak uděluje radní 
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dům, váhu, chl~bné a masné kotce, povoluje svobodně prusti do
bytek na panském a bráti dříví z panských lesů, ale jen z jednoho 
revíru a do určitéhO' nmož,ství, vybírati skladné z pllOváženého 
zbož~ a osvobozuje měšťany od robot, ale s podmínkou, že budou 
vyUržorvat faráře a školního rektora, 12. X. 1625 Hans Georg, 
Wilhelm a Wolf Colonové z Felzu potvrzují starší privilegium, 
ale omezují právo vařiti pivo jen na dobu od sv. Michala do 
Velilmnoc a žádají platy za stavební dříví; 6. IX. 1687 konfir
mace Heřmana Jakuba Černína, avšak pouze na pap. listě s při
tištěnou pečetí pod papírovým krytem, 15. II. 1748 konfirmace 
Mare Terezie, 12. VII. 183e František I. povoluje tři jarmarky, 
měs. trh na dobytek a trh týdennÍ. 

S privilegiemi v pokladnici j!SOU tyto archiválie: tři městské 
knihy kontraktů 1605-1616, 1622-1788 a 1633-1741 a uměle 
sestavená kniha, totiž z formuJářů pNsa:h, jednoho, případu 
(jbnoveni rady městské a spisů 0' sporu o Alžbětu Hol1ingovou 
s panstvím Súhonbach, svázaná po r. 1736, dále jeden hrdelní 
rozsudek appelačního soudu z r. 1708, asi stejně starý pas turec
kého vojáka, doktorský diplom Karlovy university z r. 1785 
a slušně velký fascikl různých kupních smluv z 18. stol. Dále 
nalézá se tam "Populationsbuch" z r. 1853 a několik knih ce
chovllÍoh, a to: rejstřík zámečníků a truhlářů 1673-1828, mis
trovská kniha a "Aufnahmsregisťer" cechu soukeníků, obě z let 
1710 až třetina XIX. stol. Dále jest v pokladně několik fasciklů 
obecnkh kontraktů z let repulbl:iJky a šest sva:zků (přepychově 
v kůži vázaných a zlatem zdobených) "Chronik der Stadt Neu
dek", obsahujících celkem léta 1898-19~2. Od třetího svazku 
až do 27. V. 1941 hyl kronikářem odb. učitel Josef Pilz, autor 
neJdeckých dějin "Geschichte der StaJdt Neudek", které prvně 
vyšly tiskem r .19'11. Poslední tři díly islouží ještě potřebě Svazu 
nár. bezpečnosti. - Dostalo se mi slibu,že po získání nové rad
niční budovy, bude ar<.:hi'VU věnována zvláštní mfstnost. 

NELAHOZEVES. 

Zádné archiválie a žádná městská registratura až do r. 1920. 
Potom spisy v chronologickém pořádku podle podacího protokolu. 

NEPOMUK. 

Městský archiv nalézá se nyní v obecním domě čp. 76, kde 
jest umístěna také městská knihovna; má samostatnou, velkou, 
světlou a suchou místnost v prvém poschodí. Má značné bohatství 

197 



pe,rg~menových list~n, z nichž 22 zabavil za okupace německý 
statm rada Dr. SWIentek, bez určení důvodu, a uložil v našem 
archivu, kde právě krátce před tím byly konservovány. Celkem 
má Nepomuk tato privilegia v originále: 12. II. 1465 král Jiří 
na výroční trh, 30. V. 1465 týž na svobodné kšaftování, 6. III. 
1466 Zdeněk ze Sternberka a jeho synové propouštějí městečku 
odúmrť a dávají právo kšaftovati, ale pouze ve prospěch pod
daných panství cisterciáJckého kláštera pod Zelenou horou a sta
noví, že poslední vůle musí být činěna před rychtářem a dvěma 
konšeli, 22. VI. 1479 Zdeslav ze Sternberka rozšiřuje minulé pri
vilegium ll'aJ svobodné JraJkládá:ní se jměním vůbec; ? ? 1483 
Jaroslav ze Sternberka na obecní rybník, ? ? 1492 týž ve věci 
dědin, 9. III. 1514 Albrecht ze St. odškodňuje Nepomucké za 
pozemky, které jim odňali jeho předkové, 6. II. 1527 týž prodal 
městu svůj poplužní dvůr Borek, 18. VIII. 1540 Adam ze St. 
konfirmuje starší privilegia a přidává nové milosti, ? X. 1540 
týž o provozování obchodu a živností, 21. VII. 1580 Rudolf II. 
konfirmuje privilegia, 30. V. 1606 Adam ze Sternberka popouští 
městu pivní várky, 26. VII. 1634 František Matyáš ze St. po
tvrzuje starší privilegia, 2. II. 1638 Jaroslav Bořita z Martinic 
konfirmuje starší privilegia a dává milost nepřijímati židů, 
4. XII. 1638 Frant. Matyáš ze St. stanoví stálý měsíční plat na 
2 kopy míš., 29. XI. 1653 konfirmace Ferdinanda lIL, 23. IV. 
1672 Leopold I. přidává další jarmark a stanoví týdenní trh 
každou středu od Hromnic do Jana Křtitele, 17. X. 1680 kon
firmace Václava Vojtěcha ze Sternberka, 26. VIII. 1730 konfir
ma~e ~arla VI., 3. VII. 1747 Marie Terezie potvrzuje 15 privi
le.gn mesta N epomuka, mezi nimi mnohé, které se dnes již v ori
gmale nezachovaly, 15. VII. 1783 konfirmace Josefa II. a 29. V. 
1795 konfirmace Františka II. Kromě městských privilegií se 
~achoval0 ta:ké ně~olik privilegií cechovních, z nichž nej starší 
Jest z r. 1678 a nekolik na pergameně psaných zhostů které 
chovány jsou spolu s privilegii, dále množstvísoukromý~h listin 
a zlomků rperg. listin, z nichž nelze zjistit ani datum ani vY1sta
v~vatele, několi,k ko.?vo~utů městské korespondence, sahajících 
~z do 16. stoletI a nekolik městských rpečetidel, z nichž nejstarší 
Jest z r. 1560. 

Ze starších dob zbyly i některé městské knihy: Kniha zá
pisná od r. 1607, o přijímání sousedů od r. 1637, kniha pamětní 
z roku 1681, kniha počtů městských za leta 1539-1567 knihy 
cechu řeznického z let 1685 a 1751 a množství úředních knih od 
2. pol. XVIII. 'st. Z téže doby do r. 1823 zachovaly se části akto
vých registratur. Jsou to jen trosky původního bohatství které 
byly p. ar~hivářem Alexandrem Berndorfem srovnány a oz~ačeny 
chronologIcky. V úplnosti jsou zachovány spisy teprve od r. 1824; 
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pořádací práce v tomto období činí značné potíže, neboť registra
tura byla pořádána podle tří různých plánů, při čemž starší spisy 
bývaly na nový pořádek přemanipulovány, takže na spisech jsou 
nyní několikery signatury, kdežto na jiných z téže doby není 
značka žádná. Archiváři podařilo se již některá oddělení zase zre
konstruovati. Práce vyžádají si však ještě značné doby. 

Registratura z období samosprávy, po r. 1850, pokud šlo 
o starší ročníky, byla uložena v bednách na půdě, a neměla žád
ného plánu, spisy byly do beden uloženy jen podle fasciklů, ve
dených chronologicky. V jiných bednách byly zase spisy a do
klady městského důchodu. Archivní jejkh uspořádání musí být 
dalším úkolem archiváře. 

NETOLICE. 

Městský archiv, t. j. spisy od roku 1623, které se zachovaly 
skoro v úplnosti, a městské knihy jsou uloženy v archivních 
místnostech v přízemí radnice. Všechny tři místnosti jsou nově 
vymalovány, při čemž bylo elektrické .vedení zazděno a všechny 
archiválie očistěny. Městská privilegIa však nebývala uložena 
v těchto místnostech, nýbrž v městském museu, resp. v době 
války r. 1943 chována byla v železné schránce ve zvlášť vybetono~ 
vaném sklípku v obchodě býv. starosty V. Rába. 'S nimi byly také 
jiné pergamenové listiny, na př. artykuly literátského bratrstva 
z r. 1555, vysvědčení o chování a zhosty ze XVII. století. Měst
skýich privilegií je devět, tři nejmladší jsou konfirmační privile
gia Josefa II. z 23. VIII. 1782 a Františka II. z 18. VI. 1793, 
dále trhové privilegium téhož císaře 'z 20. V. 1795 a trhová 
výslllda Františka Josefa I. z 2. XII. 1848, všechny ostatní jsou 
rožmberské, a to: 2. IV. 1495 Petr z Rožmberka na odúmrť 
a svob. odka:zování, 26. I. 1540 Petr z Rožmberka potvrdil starší 
městské výsady, 27. VIII. 1552 Vilém z R. potvrzuje narovnání 
mezi městem a panskými vesnicemi o pastviny, 16. VIII. 1576 
týž osvobozuje své poddaJné v Netolicích od odúmrtě, 6. VI. 
1596 Petr Vok potvrzuje privilegia a 15. XI. 1596 odměňuje 
N etolické za pozemky, které postoupily k postavení zámku 
Kratochvíle. Starší městská privilegia, která byla v ověře!I1ých 
deskových přepisech přehlédnuta v roce 1896 Dr. Nováčkem, 
nebyla r. 19,43 poruce; byla snad zařazena Dr. Kudrnou v jeho 
systému mezi spisy, což se však nezdařilo zjistiti. 

Od roku 1896 přibylo do městského musea několik cechov
ních privilegií: 1587 Petr Vok potvrzuje vznik provaznického 
cechu, 1660 se utvořil soukenický cech, 15. XII. 1722 potvrdil 
Adam František kníže ze Schwarzenberka články mlynářského 
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a pekařského cechu a v roce 1732 články ševcovského cechu. 
Z roku 1746 pochází privilegium bednářského cechu. V bedně 
při privilegiích je uloženo pět pečetidel města, a to ze XVII. 
a XVIII. století, 15 rů'zných pečetidel cechů až do poloviny XIX. 
století a artykuly Viléma 'Z Rožmberka pIlO mlynáře a pekaře 
v Prachaticích z 21. V. 155R 

Staré účetní knihy jsou uloženy v příslušných fasciklech Kudr
nova plánu registratury. Registratura je rozdělena až do roku 
1850 dle hlavních oddělení (Publicum - Politicum - Judiciale 
- Oeconomicum), mladší spisy byly však uspořádány dle vzoru 
Dr. Augusta Sedláčka. Teprve po roce 1897 nalézá se registra
tura v původních svazcích, podle úředního uloženÍ. 

Podací protokoly, později jednací protokoly jsou zachovány 
od roku 1812, hlavní knihy důchodenského úřadu od roku 1830, 
berního úřadu od roku 1870 a radní protokoly o zasedáních od 
třicátých let XIX. století. Rada knih patentů začíná rokem 1812. 
F. A. Bor o van s k ý: Zpráva o měst. archivu, Pam.. archeologické X. -

Městský archivář p. Adolf Černý, odb. učitel. 

NETVORICE. 

Městečko Netvořice jsem navštívil v tragických dnech jeho 
vyklízení 29. března 1943, abych tam ve zrušené továrničce revi
doval písemnosti jeho i jiných 29 vesnic benešovského okresu, 
které padly tehdy za oběť kolonisační zlovůli německých "Waf
fen-SS". Tehdejší vrchní kolonisátor podplukovník SS Glaser od
mítl jakékoliv vydání svezených písemností, které dal třídit svými 
SSmany z pohraničí, 'kteří uměli česky. Část písemností byla pak 
odvezena k okresnímu úřadu do Benešova, co se stalo s ostatními, 
nelze zjistit. Mezi netvořickými písemnostmi jsem nalezl privi
legium svatovítské kapitoly pro řeznický cech z 11. dubna 1726 
a o dvanáct let, tuším, mladší články cechu mlynářského a pe
kařského a konečně liber memorabilis z r. 1752. Protokoly o schů
zí,ch obecního výboru sahaly do osmdesátých let minulého století. 
Podací protokoly byly ještě mladší, pokud jsem se mohl v haldách 
spisů a knih vůbec orientovati. - Většina těchto spisů byla zni
čena v Benešově v květnu 1945 rudou armádou, zbytky byly ode
vzdány zpět nově ustaveným obcím. 

NYMBURK. 

Péče o městské písemné památky v Nymburce není na výši. 
Město se o ně vůbec nestará a svěřilo je musejnímu spolku, 
který má k disposici malý přízemní domek o třech místnostech. 

Všechny tři místnosti jsou př~lněny ~usejní:ni přvedměty ., ~í
sernných památek od r. 1943 v mch takřk~, nem ~ ~z na krabIce 
s josefinskou registraturou:. Všechny starsl archlVahe b;Vly te~dy 
uloženy do safesu Hosp. záložny a pro ~~dostatek ffilSta ~sou 
tam dosud, tím spíše, že jednatel ~UI~eJmho ~polku, v ktery ,se 
o archiválie staral a pořídil částečný Jejich SOUpIS, z~mre~'v~p:av
cem musea jest nyní stařičký oab. přednosta v: v., nekdeJsI J>:r:,~~
serla Masarykovy akademie práce, Ing. Dr. ~m:~_mler, ktery- ZIJe 
ve svém rodišti na rpensi. Arohiv sice v praksI mkdy nebyllllsta~ 
lován, ale podle isoUlpisu, který zemřelý jedn3;t e:l ~anechal" m~ 
tato oddělení: A. privilegia a patenty, B. o~tatní hJ:lny a srpravilll 
knihy, guberniální a krajské cirkuláře, SrplSOVOU cast rozdeleno~ 
podle bývalých odvětví ~~ř. ~právyo pře~,r. 1~50, v tomto od~e: 
lení má být, sourpis maJltelu domu, rpOrlzeny aUltor~m, C~ V~Cl 
cechovní, D. výuční listy, E. rodné, zhosty a za~~ovacl, F .. rp:e~l'S! 
cizích pramenů k dějinám Nymbur~a, G. kla~t~r DO~}lllka:lU, 
H. věci spolkové, M. mapy, N. hudebnmy, O. ~l~b{~ty, P. casoplsy, 
R. rpečetidla a znaky, S. 'stavební plán~. Od~elem. B, D, E, Fv ne
mají inventáře. V odděleni B. jest mestska reglstratl}ra az ~o 
r. 1860. - TIkolem nár. výboru musí tedy být.!ento rp~a~vna~lm! 
životem, t. j. najít místnost, zaříditi. ji a na~lt arc!tlVare.' Jenz 
by sepsané oddělení instaloval a nelllventa~l~o,:ana sel?lso,:al. 

M ěsts kých pri,1Jilegií zachovalo 'se ~, ~rIgn:a~e ,:~lml malo. 
Z r. 1732 však pocházi vidimovaný koplar pnVIlegll nym~ur: 
ských, potvrzený městslmu· radou ,mlado~o~esl~vskou, z ne~oz 
plyne, že ještě tehdy z kopií byla znama p,rIvlleglaod dob~ ~ral.~ 
Jana ale v originálech, že bylo zachovano pouze 7 pnvIle!511 

pobělohorských. R. 1634 totiž p~i vzetí :t;J-~sta Sasy le~la radn~ce 
ohněm a s ní celý městský archIv. Nym JSou ~achoyana v, OTl~. 
tato privilegia: 4. V. 1635 Ferdinand III. konfIrmUJ ev stara PrI
vilegia od doby krále Jana, která minulého roku shor~la, 22. y. 
1688 Leopold I. trhové privilegium, 30. XI. 1761 MarIe ,!,erez~e 
trhy na len plátno a pří'zi 20. V. 1789 Josef II. konÍlrmuJe 
starší svobody, 23. I. 1792 Leopold II. překládá jarmark.~ Mlá
ďátek na suchou středu v prosinci a 22. XI. 1795 Franhsek II. 
konfirmuje starší privilegia. . . v v 

Kdežto staré městské knihy jsem neviděl, neboť JSou Jeste 
v safesu, nalezl jsem množství ce~hovních ,archi~alií, a to }5v r?z; 
ných cechů. Nejstarší knihy, totiž manualy ma cech kozesmku 
z r 1594 a rajcech (kováři koláři atd.) z let 1594 a 1662; z roku 
1835 pocházejí také knihy j'eho tovaryšů. Krejčí z let v~604 a 1671, 
samotní kováři mají početní manuál z r. 1651, pekan od r. 1J38! 
truhláři 1732, provazníci 1753, ševciv o~v.r. 1672 čtve:;~. rmme 
manuály a protokoly, tesaři 1743, becvan 1715, mlyn~Tl 1 'Z~~~ 
soukeníci 1758, klempíři 1774 a hodináři 1779. N 8JPozdeJ Sl 
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knihy se zachovaly v cechu řeznickém, ač jistě velmi starobylý, 
totiž teprve od r. 1791. 

Pokud jde o staré městské knihy, zachované od XV. století, 
- protože jsem jich neviděl- poukazuji na knihu F. Kulhánka 
"Nymbursko - věky a lid", 1940, str. 92/3. Je mezi nimi zacho
vána také kniha smolná z pol. XVI. století. 

Z doby po květnové revoluci dostaly se dO' nymburského 
musea balíčky rodinné koresporndence Cernínů z XVIII. století 
z rodinného archivu na zámku v Loučeni, který podle tvrzení 
p. Ing. Dr. Zimmlera byl rozkrádán okolními zájemci ještě na 
podzim 1946. Upozornil jsem na to hned Státní archiv země
dělský, neboť jde o kO'nfiskovaný velkostatek. 
F. K u I h á n e k: Dějiny král. města Nymburka. 1918. - Městský archivář 

Ing. Dr. Zimmler. 

NÝRSKO. 

Podle sdělení okr. nár. výboru v Klatovech z 18. VII. 1945 
uložen jest nyní nýrský městský archiv v přízemí radn1ce v jedné 
malé, tmavé místnosti, která účelu nehoví. Spisy jsou bez krabic, 
ba i bez obálek, po regálech a částečně i po zemi. Jde o registra
turu převážně z XIX. století, ale také z konce století XVIII. 
V místnosti jest i registratura nejnovější. Bylo tam nalezeno 
také privilegium Ferdinanda III. z r. 1652 o mostním mýtě 
a dvě cechovní privilegia z r. 1676 kovářů a kolářů. Tato privi
legia byla uložena v železné pokladně městského důchodu, kde je 
chována také nejstarší městská kniha z let 1674-1784, která je 
opatřena novodobou vazbou a představuje první díl obecní kro
niky. Tato je trojdílná, byla vedena býv. ředitelem měšťanské 
školy J. Blauem až do r. 1943. Seznam archiválií neexistuje 
a pan Blau, který ještě v Nýrsku zůstal, tvrdil, že se v poslední 
době ztratila německy psaná městská privilegia králů Maxmi
liána II., Rudolfa II. a Marie Terezie, která sám měl kdysi v ruce. 
Ztráta jest podezřelá. 

NÝŘANY. 

Hornické město Nýřany bylo Ipřed r. 1848 vesnicí chotěšov
ského kláštera. Na město bylo povýšeno císařem Františkem 
Josefem teprve 5. X. 1892, kdy mu -hyl také dán znak, který jest 
na PovyšQvacím privilegiu vyO'brazen. Ostatní obecní písemnosti 
se většinou poztrácely. Nynější tajemník však pilně shromaž
ďuje zbytky. Nejstarší jsou z r. 18913. Stavební spisy jsou za
chovány a také "Lagerungsplan"z r. 1895. Protokoly o zasedání 
zaJStupitelstva sahají nazpět k r. 1906. Až do r. 1918 byly 1. a II. 
třída voličů ovládána Němci a protože havíři byli z volebního 
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práva vyloučeni, .obec úřadovala německy. Od 5. XI. 1918 až do 
12. X. 1998 byly protokoly české, po připojení k Německu - ač 
v obci bylo jen 18% Němců - opět německé. Také tyto se za
chovaly. Oba místní hornr podniky mají důlní archiv a protože 
byly nyní znárodněny, ujme se starých písemností zatím měst
ský archiv v Plzni. 

ONDŘEJOV. 

V Ondřejově jest pouze několik archiválií; dvě zachovaná 
městská privilegia jsou uložena v obecní úřadovně, která se 
nachází v kult. domě. Jsou to privilegium královny Marie Te
rezie z 15. XI. 1745, jímž ves Ondřejov na prosbu hraběnky 
Karoliny Kevenhiillerové byla povýšena na městys, nadána 
soudem, radnicí a čtyřmi výročními trhy a privilegium Ferdi
nanda V.z 21. XI. 1846 na další dva výroční trhy. K tomu možno 
konstatovat, že od r. 1894 zmizelo kamsi konfirmační privile
gium Josefa II. z 21. XI. 1788, které tehdy ještě bylo zachováno 
v originále. Kromě privilegií zachována je také stará kniha 
o udílení práva měšťanského z let 1781-1822, do níž byly zapi
sovány též svatební smlouvy, narovnání a dědičné pořádnosti 
a pečetní typář městyse z r. 1726. Novější registratura začíná 
po r. 1860, ale jest velmi slrnovná. Bomocné knihy nejsou za
chovány. - O městské písemnosti pečuje p. Jar. Linhart, říd. 
učitel. 

OPOCNO. 

Archiv je chudý a nemá žádného seznamu. Je dobře uložen 
v I. poschodí staré radnice. Ve třech zásuvkách jsou privilegia 
a několik spisů. Z potvrzovacího privilegia Marie Terezie jsou 
patrna městská privilegia již od doby Rudolfa II., ale v originále 
je teprve privilegium Ludvíka Colloredo z 8. IV. 1657 a další 
colloredovské listiny z 22. X. 1708, 31. X. 1726, dále zmíněné 
již privilegium Marie Terezie z 13. VI. 1747, Josefa II. z 6. XII. 
1782 a Františka II. z 22. XI. 1793. - V jednom regálu jsou 
podací protokoly, ale teprve od r. 1894, protokoly o sezeních 
městské rady však již z let 1790:..-1828 a některé jiné pomocné 
knihy magistrátu i novějŠÍ účetní knihy. Spisy z novější doby 
jsou uloženy ve třech skříních a byl pořízen jejich seznam. Až 
do r. 1930 neexistoval registraturní plán a spisy byly pořádány 
pouze chronologicky. 

OSTROV U KARLOVÝCH VARŮ. 

Archiválie města Ostrova se nalézají jednak v museu, které 
jest od okupace v bedrnách a dosud nebyl čas bedny vybalit a mu~ 
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seum instalovat, jednak v tresoru "nazámeČJku" v parku zámku 
státních lesů a statků. V tomto nalézají se spolu s důležitými 
listinami pří'slušné větve saskroengerské a bádenské a pozdějších 
rakouských arciknížat toskánských. V tresoru, který mi byl 
l8!skavostí p. lesmistra, Ing. Linky, otevřen, nalezl jsem tato 
městská privilegia v originále: 18. VIII. 1331 král Jan ustano
vuje že statky patřící nyní k 'Obci (8!d civitatem Slakenverd) 
mají Ik ní patřiti za roční desátek trvale a že mO'hou nabývati 
statků mimO' král. půdu (zlomek jezd. král. pečeti), privilegium 
krále Václava IV. z 21. XII. 1387, konfirmující Karlovo privi
legium 'z 13. VII. 13,50 jest zachováno ;pouze v loketském vidi
mátě; za to v orig. se nalézají: 4. V. 1459 král Jiří vysruzuje 
dědičnou rychtu v Ostrově Hanušovi z Vertovic a krále Ludvíka 
4. II. 1523 konfirmace starých privilegií včetně nezachovaného 
privilegia Zikmundova na loketské právo, dávající současně 
právco nabývab nové statky. Zástava Ostrova Jáchymu Slikovi, 
o:Známená městu královským listem ze 6. VIII. 1556 je zacho
vána ve vidimusu kadaňském, kdežto Rudolfova konfirmace 
z 9. II. 1577 ve vidimátu karlovarském, Matyášova konfirmace 
potvrzující nrově Ostrovským právo várečnéz 5. V. 1612 jest 
zachrována i v orig. i ve dvou vidimátech, totiž loketském a jáchy
movském, obou z r. 1631. 

Mladškh privilegií města v tresoru na zámečku není, za to 
se týkají města Ostrova ještě tyto listiny: 19. I. 1624 'saský vé
vroda Julius Jindřich obléňuje měšťana Kašpara Hirpmana % 
dvoru ve VlSi Unterprandt, tři zachovaCÍ šlikovské listy z r. 1558 
pro tři osedlé z A:bertám, fedrovní list ostrovské obce Janu Wir
thovi z 28. VI. 1636, oblénění Georga Hinkmana vévodrou Juliem 
Franzem saským z 17. II. 1676 a markrrubětem bádenským Vilé
mem 19. IV. 169'1. Dále nalézá se v tresoru radní manuál rostrorv
ský z let 1572-1684 a "Geclenkbuch des Sch:litzenkorps der Stadt 
Schlackenwerth 1840-1877. 
Mitteilungen k. k. Archivrates II., s. 3S7--339. 

PACOV. 

Městský archiv v Pacově jest spolu s registraturou uložen 
v městském museu. Listiny, zvláště cechovní privilegia, jsou 
uschovány ve velkém tresoru. Z 28 městských privilegií, která 
sahají až k r. 1447, zachovala se bohurel jen 3 v originálech: 
Leropolda I. z 9. IV. 1683, Josefa II. z 5. XI. 1783 a privilegium 
trhové Josefa II. z 18. V. 1786; všechna starší jsou jen ověřené 
výtahy ze zemských desk (až z XIX. stol.), anebo jsou známa jen 
z privilegia Leopoldova. Cechovní privilegia se zachovala v ori-
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ginálech a v počtu 19 kusů sahají zpět až k r. 1557. Kovářský, 
zámečnický a puškařský cech 24. II. 1557, 1615, 1718, tkalcovský 
cech 1583, 1713, kožešnický cech 21. IV. 1586, 1594, se soukeníky 
dohromady 1660, obuvnický cech 1587, krejčovský cech 1605, 
t. zv. "rajcech" (truhláři, koláři atd.) 20. IX. 1596, 1654, 1718 
a 1725, soukeníci 15. VII. 1606, hrnčíři 1597 a mlynáři a pekaři 
z 3. II. 1681. 

Nejstarší a nejvýznačnější městská kniha je pamětní kniha 
z let 1473-1709, dále sirotčí registra od r. 1600 á řada knih 
trhových smluv z let 1696 až 1776 (4 svazky s různými tituly). 
V XVII. st. počínají již také účetní knihy, zvláště pro solní sklad. 
Vedle městských knih leží 23 ,cechovních, z nichž registr hrnčířů 
sahá až k r. 1597, knihy soukeníků do XVII. stol. a ostatní pouze 
do XVIII. a XIX. stol. 

Společně s městským archivem jsou uloženy také archivy 
různých spolků, podniků a hospodářské archivy panství Proseč, 
Velká Chyška, Salačova Lhota,' Hořepník, Lukavec a Viklantice, 
různé památky a písemnosti z obvodu nynějšího pacovského soud
ního okresu a pozůstalosti různých vynikajících obyvatel, zvláště 
také básníka A. Sovy. 

Městská registratura byla uspořádána podle plánu, ale její 
podstatná část byla zničena při požáru r. 1917. Skartace byla 
provedena za spolupráce kutnohorského městského archiváře 
Nuh1íčka. 

Ferd. P a k o s t a: Městský archiv v "Zprávách o činnosti měst. musea" 1909. 
- Týž: Zpráva v ČSPS roč. XIX. 1911. - Jos. Nu h lí č e k: "Nej
starší městské knihy pacovské" v ČAŠ XV.-XVI., s. 191/199. -
Městský archivář J. Zoubek, správce musea. 

NOVA PAKA. 

Starší městské archiválie jsou v městském museu v II. po
schodí reálného gymnasia, ve velké 'skříni. Nejsou ani seřazeny, 
ani označeny. Jeto přibližně 120 svazků úředních knih od roku 
1768 a 30-40 svazků spisů, z toho obecní účty od 1730, sirotčí 
účty z let 1811-1843, kupní smlouvy, kvitance a j. V museu 
je kromě toho urbář panství Kumburk-Oulibice ze XVII. stol. 
a různé tisky a spisy o činnosti význačných rodáků Nové Paky. 
Registratura a pomocné knihy byly uloženy v roce 1944 v pří
zemním, dobře osvětleném, suchém a ústředním topením vytápě
ném sálku městské spořitelny. Registratura se zachovala již od 
dob magistrátu, ale spisy z let 1850-1889 chybějí; byly snad 
zničeny v době první světové války. Spisový materiál 1881-1910 
jest seřazen jen chronologicky, ale od r. 1911 věcně. - V museu 
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nalézají se některé archiválie cechovní. - Péče o archivní pa
mátky není takřka žádná, neboť správa musea jim nevěnuje po
zornost a archivář odb. učitel p. L. Nosek byl nedávno teprve 
ustanoven. 

PARDUBICE. 

o pardubickém archivu napsal pojednání "Das Stadtarchiv 
in Pardubitz" Diviš Cistecký v "Mitteilungen der Archivsektion", 
sv. VL, str. 164, které však dnes je příliš zastaralé. Nejnověji 
popsal městský archiv prof. Josef Sakař v úvodě k I. a II, dílu 
"Dějin Pardubic nad Labem" (vyšlo v Pardubicích 1920 a 1924). 

Archiv je uložen v přízemí bývalého pernštejnského zámku, 
kde se nachází i museum. Cást archivu je deponována v archivu 
zemském a archivu Národního musea; celkem je v obou archi
vech asi 230 inv. čísel pardubických archiválií. 

Městský archiv čítá dnes 26 městských privilegií, která jsou 
uzavřena ve staré železné pokladně. Nejstarší dal městu Vladi
slav II. 3. V. 1494 a 21. V. 1507 na vybírání cla; dále následuje 
privilegium Viléma z Pernštejna na svobodné kšaftování 
z 15. VIII. 1509 a tři další jeho privilegia městu z 8. X. 1509, 
29. IX. 1510 a 18. VI. 1512; 6. XII. 1516 vydal Vilém z Pernštejna 
privilegium pro řád 'sv. Františka v Pardubicíoh, král Ludvík 
29. IX. 1524 privilegium na VÝl10ční trh, Ferdinand I. 5. IV. 153B 
na koňský a výroční trh a týž panovník 8. IV. 1534 právo pečetiti 
červeným voskem; 7. VI. 1536 Jan z Pernštejna potvrzuje městu 
svobody, 1. XI. 1552 Jaroslav z Pernštejna potvrzuje starší pri
vilegia a 2. IV. 1554 vydává privilegium pro špitál, 19. IV. 1558 
znovu potvrzuje městské svobody. Král Maxmilián II. 7. IV. 1570 
potvrdil starší privilegia (pečeť chybí), načež nlísleduje potvrzo
vací privilegium Rudolfa II. z 29. III. 1585 a Matyáše II. z 25. X. 
1612. Další privilegia jsou: Fe:vdinanda II. z 11. IV. 1628, dvě 
Ferdinanda III. z 2. IX. 1638 na výroční tllh a rpotvrzovací privi
legium Leorpolda I. z 5. I. 1662, Josefa I. na výroční tI1h z 22. IV. 
1710, konfirmace Karla VI. z 20. IX. 1725, Marie Terezie 
z 29. VIII. 1772 (ve formě knihy), Josefa ll. z 29. I. 1783 (taktéž 
ve Lormě knihy) a posléze Františka II. z 21. ll. 1794. Nezvěstná 
jsou podle starého seznamu privilegia Vlad. ll. 1498, Vojtěcha 
z P. 1531, Jana z P. 1538 a Rudolfa ll. 1587. 

Městské knihy od r. 1561 (nejstarší grunt. kniha bílá) jsou 
uloženy v zemském archivu - v Pardubicích jsou pouze tyto: 
"Knihy městské rudé" 1515-1582, "Knihy gruntovní prodej u 
rolí, luk a zahrad" 1553-1651, "Knihy brunátní nové" založené 
r. 1640 a "Rejstra nových úřednfku" 1564. Městské zápisy jsou 
také v některýoh knihách panského pUViodu, jako na př. v kni-
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hách svatebních (nejstarší od r. 1540), dále dvě knihy smolné 1568 
až 15,90 a 1590f.-1626 (třetí je v arch. Nár. musea 15&1-1615), 
kniha zhostu 1617-1652, počty obecní za léta 1644-1647 1660 
výpis všech privilegiíJz r. 1659 (pro Pardubice, Přeloui, Boh~ 
daneč, Týnec, Holice, Dašice a Sezemice), radní manuál 1687 do 
poč. 18. stol. a mladší archiválie. Řada 37 knih sirotčích z let 
1514-1765 obsahuje zápisy pro město i panství, podobně 
31 svazku knih purkrechtních - z toho dvě městské jdoucí od 
r. 1526 (nejstarší purkrechtní kniha 1508-1526 je v'Národním 
mUlSeu) . 

Také archiv pardubických cechů je bohatý. Nejstarší privi
legium dal cechu krejčovskému a postřihačskému Vilém z Pern
štejna 21. VIII. 1518, další až Rudolf II. 3. XI. 1608 pro mly
náře, pekaře a sladovníky, Ferdinand III. 31. VII. 1652 mlyná
řům, pekařum, sladovníkům a perníkářům (pečeť chybí), 1675 
p:vo tkalce a 1681 rpro soukeníky. 14. II. 1689 král. 'kcomora po
tvrzuje privilegia cechu krejčovského a postřihačského (forma 
knihy), privilegium Leopolda I. r. 1700 pro ce~h punčochářský 
(.opis z r. 1724), 22. V. 1703 král. komora potvrzuje privilegia 
truhlářského, zámečnického, ručnikářského, cankařského a skle
nářského cedhru, 13. X. 1704 cechu ilwvářskému, kolářskému a beč
vářskému, 1715 pro slad.ovníky a privilegium Karla VI. z 17. VI. 
1726 ipl'O pekaře, mlynáře a s~a)(lovníky, týž panovník 13. II. 1739 
potvrzuje artykule cechu kovářského, kolářského a bečvářskéh.o 
a posléze Marie Terezie 25. X. 1759 potvrzuje privilegia mlyná
řům, pekařům a perníkářům a 17. IV. 1761 spoj. cechu kovářů, 
kolářů a bednářů. Z cechovních knih je nejstarší "Matrika sou
kenického a krajíčského cechu" z r. 1562, pak následují "Registra 
tovaryšská cechů mlynářského, pekařského, pernikářského a sla
dovnického" 1589-1652, Účetní register soukeníků 1591-1617 
"Kníha kázně cechu mlynářského, pekařského a pernikářského': 
z r. 1721 a další knihy, jež sahají až do 60. let XIX. stol. Mimo 
privilegií a knih chová archiv cechovní i různé diplomy, opisy 
artykulů, výuční a zach ovací listy. 

K archivu je přičleněn zlomek bývalého velkého archivu 
pernštejnského a registratura okresního velkostatku dále ar
chivy místních spolků, korporací, sdružení a sPolečno;tí. Docho
valy se též tři stříbrné městské pečetě se znakem' velká z r. 1556 
(opis zní "SIGILLVM MAIVS CIVITATIS 'PARDVBICI") 
o pruměru 50 mm, menší pečeť z r. 1556 a sekret z r. 1555. 

o y~ čtyř~~h krabicích jsou uloženy drobné ar,chiválie, zlomky, 
ruzne lIsty, ucty, rozsudky, mezi nimi i buIla Inocence XII. z roku 
1692 v příčině konání mše v zámecké kapli a udílení odpustků' 
mají věcný seznam a sahají od XVI. do XIX. stol. ' 
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Registratura z doby samosprávy po r. 1860 je uložena na 
radnici a jest dosud neuspořádána. Zdeněk Bičík. 
D i v i š-Č i s tec k ý: Das Stadtarchiv in Pardubitz, Mitteilungen der Archiv

sektion Bd. VI. Zpráva v ČČM 190'7. 

PECKA. 

Obecní úřad v Pecce oznámil, že na radnici chová se privi
legium ;Josefa II. ze 16. srpna 1786 ;na výroční trhy a Fran
tiška II. z 30. III. 1798, potvrzující privilegia starší. Z téže doby 
pochází také Pozemková kniha panství peckého, založená purk
rabím Holmanem r. 1787. Tyto písemnosti byly v truhle uloženy 
v suché sklepní místnosti, tesané ve skále v polozřícenině hradu 
Pecky. 

CERVENÉ PECKY. 

Městečko nemá privilegií. :aegistratura nacházela se na 
půdě a teprve v přítomnosti zdejšího arehiváře musila býti sne
sena, očistěna, spořádána a vytříděna. Ve spisech vesměs až od 
sedmdesátých let minulého století nalezena byla kniha robot na 
panství pečeckém z r. 1764. Pomocné knihy jsou s menšími me
zerami zachovány. 

PECKY NA DRAZE. 

Na městském úřadě není žádných starých privilegií. úřední 
knihy jsou dobře uchovány. Zasedací prokoly obecního sboru resp. 
zastupitelstva jsou k disposici od r. 1864 v nepřetržité řadě, po
dací protokoly od r. 1870. Tyto tři serie knih nahrazují, třeba 
nedostatečně, ztracené spisy. Velmi rozvité bylo obecní účetnictví. 
Hlavní knihy i deníky o příjmech a vydáních jsou zachovány od 
r. 1864, knihy fondu chudýeh od r. 1898, z těch let pocházejí 
i účty různých městských podniků. Městská registratura byla 
r. 1936 uspořádána panem L. Blažkem z Pardubic podle soustavy 
desetinné. - O staré písemnosti pečuje lékárník p. Dr. Vlad. 
Svare. 

PELHŘIMOV. 

Městský archiv se nalézá v 1. posch. městského musea. Přes 
rozličné ztráty je velmi bohatý, zvláště pokud jde o středověké 
listiny. Vedle 23 městských privilegií v originálech, která sahají 
až k r. 1375, nalézá se tam také 6 Osoukromých listin z doby před 
třicetiletou válkou. Nejstarší privilegium jest arcibiskupa Jana 
Očka 12. III. 1375 (prodej rychty pelhřimovskému měšťanu Buň
kovi) a dále následují: 22. X. 1387 Václava IV., 2. X. 1406 arci
biskupa Zbyňka, 16. IX. 1417 Václava IV., 7. IV. 1468 krále 
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Jiřího, 11. III. 1503 trhové privilegium Vladislava II., 2. V. 1511 
bratří Trčků z Lípy na obecní rybník, 10. I. 1550 Adama Ří
čanského z Říčan na právo várečné, 4. XII. 1554 Evy Řičanové 
z Olbramovic na rybník, 3. XI. 1561 Ferdinand I. obnovuje před
husitská privilegia pražských arcibiskupů, 7. I. 1562 Ferdi
nanda 1. na právo várečné, 10. X. 1569 Maxmilián II. rozhoduje 
spor o výčep vína, 26. I. 1570 Maxmilián II. potvrzuje starší 
privilegia, 10. IV. 1571 Karla z Říčan na výčep vína, 21. IX. 1596 
Rudolf II. povyšuje Pelhřimov do třetího stavu, 22. IX. 1598 týž 
na 3. výroční trh, 17. V. 1602 týž na 4. výroční trh, 2. V. 1628 
potvrzovací privilegium Ferdinanda II., 20. X. 1674 Leopolda I. 
na nový výroční trh, 7. IX. 1675 potrzovací privilegium Leo
polda 1., dále potvrzorvací privilegia Karla VI., 22. XII. 1719 
a Františka II. 2. I. 1794 ve formě knihy a privilegium na trh 
od Františka II. z 9. I. 1802. 

V Pelhřimově se zachovala také velmi stará cechovní privi
legia. Pro soukeníky již od arcibiskupa Jana z Jenštejna z 24. X. 
1379 a dále z 24. VI. 1526, 28. IX. 1545, 28. XI. 1558, 21. X. 
1579,29. V. 1584, 4. VI. 1587 (pro koželuhy), z 8. IV. 1588 (zase 
pro soukeníky), z 28. X. 1591 pro soukenické tovaryše, z 11. IV. 
1597 (koželuhové) a několik jiných z doby po 30leté válce. 

Městské knihy ze starší doby jsou nečetné: jeden urbář 
městských vsí z r. 1760 (Fuxův urbář), "manuály nebo kance
lářské knihy" z r. 1643 a 1680, které nahrazují také pamětní 
knihy a zlomek staršího manuálu s poznámkami od r. 1613 
(44 listů). Z XVIII. stol. zlomek protokolu o zasedání rady z r. 
1735 a počet z rybničního hospodářství od r. 1705, dále řada knih 
tištěných patentů od r. 1671. Ostatní knihy souvisejí již s ma
gistrátní registraturou. (Celoroční pokladní účty od r. 1784, dů
chodní a pivní účet od r. 1785, konferenční protokoly 1770 až 
1840 aj.). Purkrechtní knihy pelhřimovských obcí před 50 lety , 
se ztratily. 

Magistrátní registratura se dochovala jen částečně a část 
spisů, patřících do městského archivu pelhřimovského, leží v ar
chivu ministerstva vnitra v Praze, jiná část byla prý zničena 
v 90. letech minulého století. 
K. Pol e s n ý: Městský archiv v Pelhřimově, Jihočeský kraj II. - Městský 

archivář p. Dr. J. Fried, profesor. 

PERUC. 

Peruc má jediné privilegium, a to z 10. XII. 1900, jímž byla 
povýšena na městys, dvě "Mannschaftsbiicher" z XIX. století 
a úřední knihy k registratuře, které sahají až k r. 1865. Registra
tura byla až do r. 1943 ukládána na půdě. 
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PLANÁ U MARIÁNShry-CH LAZNI. 

Archiv města Plané jest velký a významný městský archiv 
v západních Cechách. Nachází se v druhém patře radnice, jest 
dobře spořádán a katalogisován - obšírnou zprávu o něm při
nesly "MiUeilungen des kais. kg1. Archivrates, sv. II. 320/26 -
a dobu okupace přečkal v pořádku; byl hned v květnu zapečetěn 
za asistence prof. V. Cepeláka z Plzně. Správcem jeho byl usta
noven pan Alois Lokajíček, odb. učitel v Plané. 

Archiv obsahuje především 13 privilegií, nejstarší z nich 
jest poškozené privilegium CÍs. Zikmunda z 1. X. 1436, který 
pro zásluhy p. Aleše ze Zeberka na Plané uděluje jeho městečku 
sedmidenní výroční trh. Další privilegia jsou teprve z doby po
bělohorské: 26. XII. 1647 Jindřich hr. Šlik promíjí městu pla
cení pivního groše, ponechává mu válečné odškodnění, příj em ze 
židů atd. 1. I. 1661 František Arnošt hr. Šlik rozmnožuje starší 
svobody, mezi jiným i vyobrazený městský erb a vydává iustano
vení o kolonisaci židů, 21. VIII. 1696 Leopold I. potvrzuje měst
ská privilegia, 5. III. 1708 Josef I. obnovuje týdenní trh a nově 
zřizuje čtyři trhy na dobytek, pak následují královské konfirmace 
z 21. IV. 1732, 13. VI. 1747, 20. IX. 1782; 22. VIII. 1793 přeměnil 
František II. čtyři výroční trhy na dobytek za pravidelný sobotní 
týdenní trh a 10. X. 1797 týž panovník uznal dva starobylé vý
roční trhy před vánocemi a před velikonocemi, které nemohli 
Plánští listinně doložiti. S privilegiemi chovány jsou i spisy, tý
kající se jejich potvrzení v letech 1782 a 1797. 

Od 2. pol. XVII. století zachovány jsou již také spisy, přede
vším o sporech města s vrchností v letech 1692-93, jsou spořá
dány ,chronologicky až do r. 1787, kdy byl v Plané zřízen ma
gistrát. Spisy rychtářské a policejní věci vůbec sahají nazpět až 
k r. 1649, vojenství, kontribuce, i s ochranným listem generála 
Wrangela ze 14. II. 1647 až k roku 1625, hraniční spisy do po
loviny XVII. století. 

Velmi bohatá je knižní část archivu. Berní rejstříky sa
hají až k r. 1640, radní protokoly in judiciali 1649-1819 (17 sv.) 
a in politicis 1650-1839 (31 sv.), berní počty od r. 1661, měst
ské počty jen o několik let mladší, knihy patentů od r. 1692 se 
značnými mezerami až do r. 1849, rychtářský protokol 1733 až 
1762, udělování měšťanského práva a taxovní protokol 1739, 
chlební taxa 1746-92, purkmistrovské protokoly 1766-81, si
rotčí knihy od r. 1761 do 1848, manuály 1767-68, repertáře 
k tehdejší registratuře 1786-1813 (magistrátní ve 4 svazCÍch); 
počty ústavu chudých od r. 1786 a veliké serie exhibitních proto-
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kolů k magistrátní registratuře, která není ještě archivně zpra
cována. 

Archiv má také slušnou sbírku map, nejstarší jest mapa 
obecního lesa z r. 1762. Z XIX. století pochází městská kronika 
Jakoba Christopha "Denkwiirdigkeiten der Stadt und Herr
schaft ... ", jejíž autor žil 1808-1886 a události od r. 1824 vy
práví jako živý účastník. 

Velmi bohaté jest V Plané oddělení cechovních archivů. 
V městě působilo 16 cechů. U některých zachovala :,je privilegia 
z doby předbělohorské (krejčí 1569, soukeníci 1576, kloboučníci 
1596), u jiných aspoň ze století XVII. a XVIII., některé mají 
zachovány také články tovaryšské a různé členské a účetní knihy. 
Mitteilungen des k. k. Archivrates II., 320-332. - Fr. Bl och: "Grenz-

beschreibung aus dem Planer Stadtarcruv", M. V. G. D. in Bohmen 
LVI. - Urban Mi chl: "Aus dem Planer Stadtarchiv", Unser Eger
land 1934, s. 15/8. 

HORNI PLANA. 

Na městském úřadě není Pti" archiválií, prmtože všech:ny 
historické památky odevzdal býv. starosta Phmg. Ladner do 
ŠumaViského musea. Šumavské museum má samosta.r1n:rou bu
dovu s 10 výstavními místnostmi, z nichž dvě byly Američany 
vystěhovány, t. j. rozházeny (m. j. Štifterova síň) ; má ráz pře
vážně přírodovědecký a národopisný. V těchto dvou odvětvkh 
pracova}ra v Plané také řada německých odborníků, kteří tam 
přijížděli z Prahy, z Vídně i z Lince. Historické památky jsou 
velmi nesoustavné. Především Illelze v museu nalézt privilegia 
ani horn'Ophmská, ani hořická, ač v 'Obou místech měli za to, že 
privilegia mají v tomto museu. Za to jsou tam privilegia o~rYl:i 
svobodných vesnic králováckých (Kiinische Bauern). V 'OrlgI
nálech jsem zjistil tato: 19. XI. 1617 Matyáš stvrzuje, že se Krá-
10váci vykoupili ze zástavy za 5.000 kop gr. m., [19. VI.] 1637 
Ferdinand III. potvrzuje formou privilegia reces z čes. král. 
kanceláře z 22. I. 1631 (orig. perg. čes., levá čtvrtina plísní zni
čena, ostatek vybledlý d'O nečitelnosti, roční datum rozluštitehlé 
pouze z let kralování, denní převzato z J. Blaua "Geschichte der 
klinisehen Freibauern", maj. pečeť jen zčásti zachovaná g 'Od
l'Omenou miskou), 28. II. 1709 Josef I. p'Otvrzuje t. zv. velký CÍs. 
list, totiž reces z r. 1631 ('Orig. perg. kniha v červ. samet. vazbě 
s maj. přiv. peč.), 23,. I. 1719 konfirmace Ka'l'la VI. (stejně vy
pravená), 10. I. 1747 Marie Terezie potvrzuje suarší privilegia 
ve formětranssumptu, počínajíc roznOldmutím sporu mezi Krá
lováky a zást. vrchn'Ostí domem Martinem Huertou z r. 1637; 
mezi k'Onfirmovanými j esrt také čes. privilegium krále LoopoJ-
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da I. z r. 1659, které nás v orig. nedošlo (orig. perg. lmiha s přiv. 
maj. peč.) ; posl. v orig. zach. privilegium jest lmnfirmace Fran
tiško,va z 22. VIII. 1793. 

DnešlJ1Í český spTávce musea p. ředitel měšť. školy Spurný 
nedovedl zatím povědět, kdy :a k1terak privilegia Králováků do 
Šumavského musea přišla. Kromě králováckých privilegií jsou 
v museu také tři privilegia vesnice Hodějovic u Ces. Budějovic 
na odúmrť, která jsem pops'aJl tl zmíněného hesla. 

Další hist. památky jsou cechovní články a knihy. Mezi nimi 
je zastoupe1lla také Horní Planá a to pri.vilegiem Viléma ,z Rožm
berka z 8. IX. 1563 ševcoVlskému cechu, 15. VI. 1583 týž ko
vářům a !rollářům a 19._ VIII. 1678 Jan Kristián z Eggenberka 
hornoplánským pekařům. Kromě těchto arlykulů zachovala se 
také řada mostných listů, vysvědčení o poctivém původu, vý
uČlJ1Ích listů a p., jak byly od jednotlivých společenstev do musea 
odevzdány. Mezi nimi je také vysvědčooí poctivého původu, které 
r. 1671 vystavil Jan Kristián z Eggenberka sirotčímu písaři na 
Krumlově Jiřímu Březskému a několik dokrtJorských. diplomů, 
hlavně vídeňské university z 1. pot XIX. stol. Me0i těmito pa
máJtkami ve vitrině jsem nalezl také privilegíum Marie Magda
leny Buquoiové z 20. II. 1630 trojcechu kameníků, zedniků a 
:beiS'ařů v Ro~berce. 

Ve vitrinách jsou také stará pečetidla a jich otisky; z:ají
mavý jest na př. otisk pečetidla homckého lmapš:aftu v Rej
štejně u Kašp. HO[" z r. 1686. 

PLANANY. 

Podle písemné odpovědi ze 16. března 1944 mají Plaňany 
jen jediné privilegium, a to královny Marie Terezie ze 4. IX. 1757 
na výroční trhy. 

PLÁNICE 

měla svá privilegia od r. 1894 v klatovském museu, ale po zku
šenostech, kterak s museem naložili r. 1943 klatorvští SSmani, 
si je vzala zase domů. Chovají se rv měsiJslké kanceláři v kované 
truhlici. S vlastními privilegii jest ulo~ena listina 'z 30. XI. 1442, 
obsahující úmluvu o zvýšení hráze rybníka Křížanovského; je 
to buď nezpečetěný original, nebo současná kopie na rperg. Pri
vilegia jdou v tomto pořádku: 28. IX. 1511 Vladislav II. potvr
zuj e Plánickým inserovanou smlouvu s klášterem v N epomuku 
dat. 1. VII. 1418, 19. VII. 1521 král Ludvík dává Plánickým 
právo svobodně pořizovati majetkem, jak mohou také Nepomučtí 
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a Blovičtí, 26. II. 1558 Ferdinand I. obnovuje výroční trh, 23. VII. 
1642 konfirmace Ferdinanda III., 20. X. 1661 Maxmilian Valentin 
hr. Martinic potvrzuje a rozmnožuje svobody města, 20. X. 1733 
Adolf Bernard Martinic dává mlynářům celého panství cechovní 
články, 17. III. 1785 konfirmace Josefa II. a 5. I. 1804 konfir
mace Františkova. 

Samosprávná registratura i s jednacími protokoly a proto
koly zasedacími jest uchována ve třech skříních od r. 1875. Jen 
zasedací protokoly zastupitelstva sahají zpět až kro 1868. Na 
faře jest pamětní kniha, označená nápisem "Poznamenání polí", 
zal. byla r. 1680 a jde patrně o knihu původě vedenou u města. 
O archiv pečuj e ředitel školy p. Al. Lipert. 

PLZEN. 

V době okupace byl plzeňský městský archiv převezen pro 
nebezrpečí náletů do zámku v Manětíně. Podle !písemného sděleni 
ředitele měst. musea bylo tehdy do Manětína dopraveno 970 
rukopisů, včetně městských knih od poč. XV. století, dále 
441 perg. a 458 pap. listin, spisy z let 1550-1765 (39 fasciklů), 
archivy plzeňského vikariátu a arciděkanství, 21 balíků cechov
ních listin a účetní archivalie města až do r. 1773 a konečně lite
rární pozůstalosti vynikajících plzeňských měšťanů a sbírka sta
rých tisků. 

Origmálních perg. listin jest v archivu celkem 444. Protože 
všechna městská privilegia až do r. 1526 jsou otištěna v Strna
dově "Listáři král. města Plzně", přihlédl jsem pouze k origi
nálům mladším; jde o tyto: 17. IX. 1527 Ferdinand I. potvrzuje 
velké privilegium Zikmundovo, 28. IX. 1528 týž konfirmuje pri
vilegium Vladislavovo z 1. XI. 1504; 18. X. 1530 týž na pustou 
ves Buksice a dva lidi v Bo~kově, 10. IV. 1540 Karel V. stvrzuje 
městu zlatou bullu císaře Zikmunda, 25. VIII. 1547 týž první 
hlas po Praze na sněmu zemském, 28. IX. 1547 revers na dobro
volné pOsudné, 5. III. 1548 týž o osvobození měšťanů od mýt 
a cel při obchodech v říši, 21. II. 1562 Ferdinand jako římský císař 
potvrzuje zlatou bullu Zikmundovu, 24. III. 1567 Maxmilian II. 
totéž opět z moci císařské, 14. IV. 1567 týž z král. moci české 
konfirmuje všechna starší privilegia, 16. IV. 1578 konfirmace 
Rudolfova, 1. XI.· 1578 papež Řehoř XIII. rozhojňuje městský 
znak o anděla (breve), 16. II. 1579 revers na dobrovolné po
sudné, 17. X. 1580 Rudolf II. povoluje měšťanům právo užívati 
Desk zemských, 23. XI. 1580 týž přidává výroční trh, 7. VIII. 
1627 Ferdinand II. rozmnožuje svobody města, 3. X. 1640 kon
firmace Ferdinanda III., 2. VI. 1660 konfirmace 37 starších 
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1677-1686, "Memorialchronica der Stad Eger verfasst durch 
Pangratz Engelhardt" 1560 (opis z r. 1777), "Vejtah privilegií 
komorního města Bohdanče" z r. 1726, "Rosa Trebonea florens 
et reflorens", opis kroniky kláštera sv. Jiljí v Třeboni z konce 
18. stol., "Arbor historica provinciae Bohemiae fratrum mino
rum", opis kroniky pořízený brzy po r. 1653, "Historia ecclesiae 
decanalis B. Mariae virginis ad nives" v Rokycanech, opsaná r. 
1779 těnovickým farářem a vikářem Jos. Fr. Kosteleckým. 

V archivu jsou uloženy také různé rukopisy a opisy starých 
kronik českých: Pulkavy, Kuthena, Eneáše Sylvia, "Rationarium 
temporum" Bohuslava Balhina, opis Vincentia a Jarlocha z r. 
1763, Lupáč, David Crinitus Nepomucký (opis tisku 1578), 
Dubravius, neúplná Pontificale Romanum (1582), "Emendata 
polygraphica Joh. Trithemii" per Johannem Ottonem notarium 
z r. 1590, s vlastnoručními poznámkami čestného měšťana plzeň
ského, sedláka a kronikáře Fr. Vaváka z Milčic a jiné. 

Městské registrat1-lfry nebyly za okupace ve valném pořádku. 
Cást byla nanesena do prvního poschodí knihovny ve Foder
mayerově ulici, při čemž zjistil jsem v ní podivuhodně vmísenou 
část registratury samosprávného okresu plzeňského z let 1865 
až asi 1877, kde měla být proskartována, část zůstávala ve 
sklepních místnostech v radnici vedle ústředního topení. Bylo 
právě hledáno pro ni bezpečnější uložení. Revidoval jsem tehdy 
skartaci pouze málo významných hosp. oddělení z let 1900 až 
1917, kdežto rok před mou návštěvou tehdejší německý vedoucí 
našeho archivu Dr. Prochno ničn v presidiálním oddělení všechny 
doklady o vlasteneckém uvědomění městské správy. 
J. Str nad: Regesta listin městu udělených, Zpráva reál. gymn. 1880. - Fr. 

Ma c h á č e k: Zpráva o nálezu části archivu, Sborník měst. hist. musea 
II., 1911. - Týž: Zprávy v ČAS III., V., XII. - Týž: Městské 
historické museum a městský archiv r. 1911-1925 v "Sborníku měst. 
hist. musea" roč. IX., 5. 1-58. - Týž: ÚDV XIII., 281/2. - Městský 
archivář prof. Ad. Zeman, archivní rada. 

STARY PLZENEC. 

. Také ve Starém Plzenci se nezaéhovaly staré archiválie; ani 
privilegia, ani městské knihy. Písemný materiál začíná teprve 
v r. 1821 a týče se jen obecního hospodářství. Od roku 1821 až 
do dnešní doby tvoří nepřetržitou řadu kontovní knihy, dále 
knihy nájemní a činžovní a od roku 1846 také jednací a radní 
protokoly. Všechen spisový materiál, který se zachoval, byl ne
dávno uspořádán dle desetinné soustavy. Archivářem jest p. Ja
roslav Bečvář. 
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POBĚZOVICE. 

, Městský archiv byl v červenci 1945 zrev!~o:rán p~o!esor.:~ 
domažlického rg. Janem Koupalou; .o r?kp.,??JdeJ; Jsem.JeJ navsh
vil sám. Je malý; skládá ·se asi z desetI .n~est~~ych ~nih z~ XVII. 
a XVIII. století a 15 městských prlVIlegll. Ulozen Jest ve 
spodním oddílu obecní pancéřové pokladny. V~dle ,perg:=t~e
nových privilegií jest tam stejný asi poč~t ,pap~rovych hstI~, 
různých kupních smluv a rozsudků appelacmho sou.du. frc~1V 
chová následující mě'stská privilegia: 3. II.v 1.42~ kral ZIk
mund na prosbu Bohuslava z Horšova PovysuJe Jeh? ves Po
běžovice na městys, které se bude ,zváti Ronšperk a Jeho oby
vatelům vysazuje týdenní trh, 10. IV. 1443 Jan Svestr~n z ,Hra
diště dává Ronšperským svobodné kšaftováni a stv:r:zuJe vys~d~ 
krále Zikmunda. 27. XII. 1502 Dobrohost z Ronspel:ku d~va 
městu další výsadu jako užívá Horšovský '!Ýfl' tot~~ -pravo 
na odúmrť svobodné stěhovánf, erb a peceť za Jlste p~
vinnosti, kt~ré vzalo na sebe vůči němu, 22. XI. 1530 FerdI
nand I vysadil městu výroční trh, 8. XII. 1530 Albrecht z Gut
štejna ~tvrzuje privilegia a přidává nové milosti (možná že jde 
o datum 8. IX.), 24. IV. 1537 Volf Dobrohost z Ronšperka pr?
dává městu rybník Vohnišťovský, 11. IV. 1590 Rudolf II. stvrz~Jv: 
městu privilegia a přidává další):=tr~ark, ~? PS. 159? Jan Jlr~ 
ze Svamberku stvrzuje starší priVIlegia a prl~ava nove ~vobody . 
vaření a výčep piv, solní sklad, ale za povmnost orne roboty 
a dovezení dvou for dřeva k vánocům, 23. XII. 1596 Rudolf I~. 
dává městu právo pečetiti červeným voskem, 8. !I. 1655 FerdI
nand III. přidává další jarmark a trh na kone, 19. X. 16?3 
Leopold 1. překládá týdenní trh na pondělí"15. V. 1747. konfIr
mace privilegií Marií Terezií, 31. 1. 1765 kraloyna ~d~luJ~ ~es~u 
týdenní trh na plátno a přízi a posléze konflrmacnI prIVilegIa 
Josefa trIo z 1. VII. 1784 a Františka II. z 25. ~I. 1797. v, , 

Písemnosti města od doby tereziánské neJsou sporadany. 
Vybrané staré listiny a knihy byly spořádány teprve po r~ 1921, 
kdy byly sneseny s půdy staré radnice. ~a ~kup~ce se p::y zt.;a
tilo jedno velké privilegium se dva;tv~C~1 peceť:rr:l. ~rot,oze ,:sa~ 
není inventáře nelze tuto pověst overltl. VedoucI mlstm spravnl 
komise p. Jos~f Springr převzal klíč od tresoru a záruku za 
všechny dochované památky. 

* 
Městečko dalo si již r. 1597 vytáhnout Zv Dv~sk zemskt~?

všechna svá starší privilegia, přeložit do nem~my va, 'over~t 
a tohoto překladu bylo pak použito F. 1747 v !(;mfIrmacn!m I?r~
vilegiu Marie Terezie, které obsahUje doslovne mserovana pnVl-
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legia, nikoliv však, jak bylo obvyklé, v jejich českém originále 
nýbrž v kolacionovaném něm. překladě z r. 1597. Tento kolacio~ 
novaný výtah a překlad se též zachoval. Kromě městských, za
chovalo se též několik cechovních privilegií, z nich nejstarší řez
nické z 7. III. 1588. 
Mitteilungen des k. k. Archivrates 1., 284/5. 

POČÁTKY. 

První zmínka o počáteckém archivu pochází od slavného 
rodáka Tomáše Pešiny z Čechorodu, který r. 1675 zaznamenal 
s dě~an~~. Víten: .Be~nardem Loukovským, že Počáteckým se 
ztratIla JeJIch prIvIlegIa, která měli uložena za švédských válek 
v kostelním sklípku. R. 1785 pak je v obecnkh účtech zmínka 
o pořízení skříně pro obecní archiv. Od vzniku magistrát.u byly 
písemnosti obezřele opatrovány. Rozděleny byly však - zdá se _ 
jen na dvě oddělení, na politica a judicialia, která řazena byla 
do fasciklů vždy od 1 do 100, podle podacího protokolu načež 
fasciklíky z každého roku byly svázány a uloženy do k~rtonů. 
Chronologické řazení podržela potom i registratura samosprávná 
až do r.1918. Teprve od doby Republiky má 10 oddělení: 1. správa 
obce, 2. obecní věcné, 3. obecní osobní, 4. obecní majetek, 5. zdra
votnictví, 6. sociální péče, 7. školství a osvěta, 8. policie, 9. země
dělství, 10. přenesená působnost. 

Městská privilegia jsou sepsána ve "Zprávách městského 
musea v Počátkách" sešit 1-3 (1915-17). Nejstarší Jindřicha 
IV. z Hradce z 29. VI. 1504 je podezřelé, jest bez pečeti a písmo 
dělá dojem kresleného; zní na odúmrť a svobodné kšaftovánÍ 
měšťanů, 18. XII. 1508 poručníci dědiců Hradeckých udílí právo 
kšaftovati také obyvatelům předměstí m. Počátek, tatáž práva 
však uděluje Počáteckým teprve také Jáchym z Hradce 24. XI. 
1559, který téhož dne jiným privilegiem propouští jim platy 
náležející k záduší. Nejstarší královské privilegium v originále 
jest Ferdinanda I. z r. 1556. Pak následuje řada privilegií slava
tovských a šternberských, popsaná ve shora zmíněných "Zprá
vách". 

Městské knihy. Nejstarší městská kniha z r. 1519 jest v ar
chivu Národního musea v Praze, v městském archivu první jsou 
"Registra sirotčí" z r. 1569, obsahující však také kontraktní 
smlouvy a cesse. Pak následují "Knihy purkrechtní rychterní", 
založené r. 1651 písařem radním Janem Pešinou, bratrem praž-

. ského kanovníka a historika Tomáše; sahají do r. 1787, ale mají 
přídavek, soupis "železných krav" do r. 1817. Sirotčích knih se 
zachovalo několik: 1576 (bez desek), 1638 (bez titulu) a 1667 
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až 1693, dále liber obligationum z let 1736-85, kontribuční 
kniha 1769-1771, magistrátní protokoly od r. 1791 a jiné úřední 
knihy, patřící k magistrátnímu oddělení registratury v celkovém 
počtu 266 svazků. "lVIagistrátní sezení" jsou uchována skoro v ce
listvosti 1791-1849, podacích protokolů jest 14 svazků, policej
ních rovněž 14, ale pouze do r. 1829, dále knihy městského hospo
dářství 66 svazků, avšak z doby samosprávy 1857-96, účetní 
pvmocné knihy 1836-96 (23 svazky), počty kostelní a špitální 
43 svazky 1798-1850, protokoly in judiciali 54 svazky od r. 1788 
a soudnictví nesporné 7 svazků 1791-1850. -Z magistrátního 
období pochází také "Paměti" počáteckého historiografa a kap-· 
lana Huňáčka na poč. XIX. stol. 

Současný archiv byl založen v době Národopisné výstavy 
z popudu starosty J1ana Brdlíka, o pozdější vybudování, kopiáře 
listin, katalogy, soupis historie městských domů atd., zasloužil 
se především lékárník Dom. Navrátil, který byl městským archi
vářem až do r. 1913. 

V městském archivu byl berní správou deponován také 
Josefský katastr po celý okres počátecký. Dále jsou tam uloženy 
cechovní archivy, sahající rovněž do XVI. stol. Největší souke
nický, dále krejčovský, pekařský s mlynářským, kamenický, 
rajcech (truhláři, tesaři, zámečníci atd.) a zlomek archivu cechu 
řeznického. 

F: X. N a v r á t i 1: v Čas. rodop. spol. IX.-X., 13-16. - Městský archivář 
prof. F. X. Navrátil. 

PODBORANY. 

Registratura od poloviny XVIII. stol. jest v budově staré 
radnice, zaprášená, ale celkem v původním pořádku. Na radnici 
jsou spisy z let 1868-1945 a s nimi zasedací protokoly městské 
rady a zastupitelstva od r. 1863 a "Memorabilienbuch", vedený 
od r. 1836 až do r. 1945. Archiv jest tedy jen "archiv histo'Yický" 
a zabírá 4 skříně v museu, které jest v budově okresního soudu. 
Tento archiv vznikl darováním písemností před dohou josefin
sImu do musea a musejní sběratelskou činností. Správcem archivu 
i musea jest nyní čilý odb. učitel Miloš Marek. Prvním úkolem 
archivářovým bude sjednocení archivu a registratury aspoň do 
r. 1920, proskartování spisů zejména z doby mladší a zinvento
vání. Býv. správce ředitel měšť. školy Rat vypracoval sice in
ventář, ale vlastně jen přírůstkový (německý) . 

Město má zachována pouze dvěprivile1gia: 11. XI. 1575 
Kryštof ml. Slik z Holejče dává Podbořanům městské právo, 
jaké mají v Zatci, ustanovuje, že "jeden každý člověk před prá-
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vem českým jazykem mluviti mají", že mají právo svobodného 
!pořizování majetku a kšaftování, vést městské knihy, spravovat 
sirotčí jmění, dávat sirotky na -učení, čepovat pivo a víno, míti 
sklad soli, provozovat řemesla, konati týdenní trh ve středu 
a nikdy již nikomu neslibovat člověčenstvÍ.. Český originál s vy
davatelem jako svědci zpečetili Jan Novohradský z Kolovrat, 
rada města Zatce a Adam Prtilhofer z Bockersdorfu; listina jest 
uprostřed vytržena. 31. X. 1761 Marie Terezie potvrzuje měs
tečku Podborzan, jinde psáno Podersam inserovanou smlouvu 
s vrchností bádenskou z 5. IX. 1752 (orig. něm.). - ~ 

Také staré městské knihy jsou české: "Kniha zápisem" 
(sic) založ. Janem HoU'skou, rodem 'z Podbořan, písařem přísež
ným, z let 1553-1617. úvod poznamenává, že v P. jest ,,43 
lánů a půl čtvrtí v jednostejných prutích" a že se z lánu platí 
32 čes. gr. o sv. Havle a o sv. Jiří. Dále jest v knize opsán 
český řád Kryštofa Slika z r. 1574. Další české knihy jsou; 
Listy městu a od města 1585-1637, kniha příjmů a vydání purk
mistrovských 1578-1586, čtyři zlomky manuálů z let 1581-90, 
další purkmistrovské počty 1597-1602, jiné dva zlomky knih 
159'4;/5 a počty z let 1611-1616. Počínajíc "Kontraktní knihou" 
z r. 1633-51 ,objevují se zápisy německé (kupní, sirotčí, kostelní 
počty). Stejně je tomu i v XVllI. stol., kdy tyto řady jsou ještě 
rozmnoženy o knihy obligací, kvitancí, testamentů, sentencí 
a počty špitální. Nejstarší radní protokol jest z r. 169'1, ale sou
vislá řaJda počíná teprve 1748, patenty jdou v 19 svazcích od 
r. 1704. Mladší radní protokoly po r. 179'4 jsou zachovány jen 
mezerovitě. K těmto seriím knih jsou připojeny hlavní knihy 
josefského katastru nejen pro města, ale též 17 školních obcí; 
z Buškovic kromě josefského katastru jest zacho'Vána také ry
chetní kniha z r. 1724 a :mdní protokoly 'z let 180'7-1824. V ar
chivu jest uložen též v sign. P. 2. inventář zámeckých sbírek 
z Petrohradu a to 'z doby po prvním převratě. 

V musejní výstavce leží několik dokladů o českosti Podbo
řan: li'st městské rady Linhartovi ze Stampachovi 'z r. 159:5, list 
Zateckých Podbořanům 'ze 3. IV. 1630 a Novostrašeckých do
konce ještě z 5. V. 1670. Zdá se, že k rychlé germaniisaci Pod
bořan v XVII. století vedly něm. vrchnosti, které po bělohor
ských konfiskacích města naJbyly: 1626 knížata saskolauenbur
ská a 1689 markrabata bádenská, která držela měsiečlm až do 
roku 1771. . 

Na faře jS'OU zachovány matriky 'Od r. 1580. Evangelický 
pastor 1580-1612 zapisoval jen německy, 'Od r. 1612 také latin
sky; š'kolní mistr r. 1615 Bejl byl Čech. Přechod v matrikách 
z evangelického faráře na 'katolického není vůbec patrný. Kniha 
sahá až do r. 1657. Tehdy se teprve oddělí křestní, kopulační 
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a úmrtní zápisy do zvláštních knih. Pamětní kniha farní "Liber 
memorabilium spectans ad ecclesiam parochialem Podhoma
mensem" začíná r. 1735. Zach'Ovala se ještě jedna označená 
"Mem'Orabilienbuch" (snad slavnostní), v níž jsou porůznu zá
pisy z let 1583 až 1943. 

PODĚBRADY. 

Městské archiválie se dochovaly jen ve zlomku a jsou 
částečně v Hellichově museu, částečně na zámku, kde jsou uloženy 
dohromady se zbytky bývalého panského archivu. V Hellichově 
museu jsou převážně rozličné cechovní archiválie, jejichž seznam 
byl právě založen, a několik privilegií města Poděbrad, z nichž 
nejstarší je privilegium na clo, a to 'Od synů krále Jiřího, Vikto
rina, Jindřicha a Hynka z 4. llI. 1472. Dále v originálu docho
váno královské stvrzovací privilegium z 29. XI. 1666 a privile
gium Karla VI. z 25. r. 1725. Listiny a městské knihy jsou ulo
ženy ve skleněných skříních, které mají z papírového kartonu 
ochranu před slunečními paprsky. Mezi knihami jsou význačné 
radní manuály od r. 1620, městské právní a přísežní knihy. 
Panské provenience jsou urbariální registra z let 1553, 1560 a 
1598 a patrně i sirotčí registra z XVIII. stol. Všechny archiválie 
vyjma cechovních byly zinventarisovány a uspořádány podle 
přání prof. Vojtíška. Patrimoniální archiv byl jen zčásti za
chráněn, neboť byl po dlouhá desetiletí volně přístupný v zámecké 
věži. To, co je nyní pohromadě, koupil vlastně již od kolínského 
antikváře lékárník p. He11ich. Nynější rozvržení ve 144 fascikly 
jest teprve dodatečné a chybí mu ještě podrobný rejstřík. 

Městská registratura má věcné dělení a jest v pořádku. 
Archivářem jest knihovník pan Plicka. 

POLICE. 

Toto staré město má krásný archiv; privilegia a ostatní 
listiny jsou v městské spořitelně, .cechovní privilegia v museu 
(na radnici) a spisy j sou ve spiso'Vně v I. posch. uloženy v regá
lech. Dvanáct privilegií města bylo v r. 1938 konservováno 
v městském archivu v Praze; nejstarší jest z 6. IX. 1253 od 
mladšího krále Přemysla o přenešení tržního místa z Provodova 
na jiné místo - Polici, dále Václav II. 7. XII. 1295 zřizuje 
v Polici rychtářský úřad, ostatní privilegia jsou mladší: krále 
Vladislava z 5. V. 1502, opata Jana Chotovského z 1. I. 1565, 
29. VI. 1661 břevnovský opat Augustin potvrzuje starší svob'Ody 
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(ve formě knihy) , 14. XI. 1681 privilegium Leopolda I. na nové 
výroční trhy a potvrzovací privilegium Karla VI. 29. V. 1728, 
Josefa II. 28. I. 1783 a Františka 21. II. 1794. Mezi městskými 
knihami jsou: kniha smluv přátelských 1617-1795, registra 
sirotčí 1679-1724, dva svazky knih protokolů nebo pamětních 
knih 1711-1759, 1745-1793 a Examina criminalia 1736-1779. 
Jednací protokoly jsou v řadě 1787-1934, protokoly radních za
sedání 1795-1843 a 1888-1932. Ze spisů z období 1850-1911 
se mnoho nezachovalo. V době 1919-1934 bylo utvořeno v re
gistratuře 18 oddělení, 1935-1940 13 oddělení, a od r. 1940 se 
zavádí systém desetinný. Městský archivář J. Rokitenský, berní 
ředitel v. v. 

POLICKA. 

Městský archiv jest rozdělen na část věnovanou kdysi mu
sejnímu spolku "Palacký" a tam popsanou a zregesto,vanou. ~ 
na část která zůstala jako stará registratura na osadm radmcI 
města' uvnitř hradeb". Kromě toho ovšem samosprávná regis

tratura nalézá se na nové radnici. "Na osadě" jest asi 150 měst
skýeh úředních knih vesměs ze století XVIII. a XIX. a množství 
fasciklů spisů které jsou jednak pozůstalostí někdejšího patri
moniálního úřadu panství města Poličky, jednak částí registra
tury z období josefovského magistrátu. Nalezl jsem však letmOu 
prohlídkou i fascikly vzniklé uměle, totiž výběrem star~ích a~ů 
až z doby bělohorské, avšak rovpěž se vztahem k maJ etkovym 
poměrům města. 

V museu naleznou se především městská privilegia, která 
utrpěla veliké škody vlhkem; nejstarší nejsou za~h?vá~a v or!
ginále nýbrž známa teprve z konfirmačního priVIlegIa VladI
slava 'II. z 25. II. 1474, pak následuje dolní polovice trhového 
privilegia Vladislava II. z 10. XII. 1493, majestát krále Ludvíka 
z 15. III. 1523 na clo, zlomek privilegia Ferdinanda I., jímž vrací 
městu patronát, konfirmační privilegium Ferdinanda II. z 11. V~. 
1628, omezující měšťanská práva pouze na katolíky, Ferd~
rtanda III. z 28. VI. 1637 na šest trhů výročních, Marie TereZIe 
z 7. XI. 1747 (konfirmace) a z 2. III. 1762 na výroční trhy na 
přízi, plátno a len a konečně konfirmační privilegi~ J ~s~fa. II. 
z 13. I. 1783 a Františka II. z 22. VIII. 1793. - PapIrove lIstmy, 
listy a akty uložené v museu jsou již zkatalogisovány až do 
2. pol. XVII. století a čítají na 1500 jednotek. 

Městských knih v museu uložených jest 58, počínajíc nej
starší knihou trhových smluv z r. 1434, další 1594-1684, kniha 
svatební 1583-1681, čtyři knihy pamětní 1509-98, 1571-1672, 
1659-1814 a kronika Jana Sedlického 1812-1839. Další řadu 
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tvoří serie vesnických gruntovních knih poličských vesnk, rovněž 
již ze XVI. století. V musejní knihovně jest pěkné oddělení sta
rých tisků, které, ačkoliv sahá do nové doby pouze k r. 1760, 
zabírá celou pětipaprskovou skříň. 

Registratura období magistrátního se zachovala pouze prů
měrně a naleznou se v ní i fascikly starší, sahající až do 2. pol. 
XVII. století, takže zde je nutna ještě pilná archivářská práce; 
registratura z období samosprávného má několik pořádacích 
systémů, a to z let 1850, 1887, 1904 a 1910, nehled5c ke spisům 
nejnovějším, totiž po r. 1918; jest již celá ulo'žena do archivu. 
V archivu jest také 21 krabic registr. velkostatku Svojanov 
a tři krabice statku Skudlov. -- Správcem městského archivu 
se stal prof. J. Dvořák. 
D i v i š~č i s tec k ý: Die Archivalien der Stadt Politschka, Mitt. der Archiv

sektion VI. - Karel Ad á m e k:· Z kulturních dějin Poličky, ČČM 
roč. 75, 18, 79. 

POLNA. 

Polná měla městský archiv jen jako součást svého okresního 
musea, vzniklého péčí zemřelého ředitele měšťanské školy p. Ré
richa, na starém, konservovaném polenském hradě. Většinu ori
ginálů tohoto "historického" archivu tvořily bohužel jen písem
nosti cechovní. Z městských privilegií, jichž podle zachovaného 
kopiáře s počátku XVIII. století jen do té doby bylo 17, zacho
vala se pouze tři: 7. V. 1587 Zachariáš z Hradce potvrzuje a roz
množuje městské svobody, 1. IX. 1597 potvrzuje městská privi
legia Jáchym Oldřich z Hradce a 21. IV. 1603 Jan Zejdlic ze 
Senfeldu. V kopiáři jsou zapsána ještě privilegia: bratří Stern
berků z 1. IV. 1479, Viktorina z Kunštátu z 25. XI. 1479, 9. XI. 
1480, Vladislava II. z 1. XII. 1493, Hynka z Kunštátu ze 14. VI. 
1502, 21. II. 1511, Buriána Trčky z 11. XI. 1518, Anny z Hradce 
z 13. II. 1589, Rudolfa II. z 3. IV. 1593, Hertvíka Zejdlice z 13. I. 
1598, kardinála Dietrichštejna z 24. XII. 1626, Maxe Dietrich
štejna z r. 1638, Ferdinanda z 21. VIII. 1657, Leopolda z 15. III. 
1700 a Waltera Xavera Dietrichštejna ze 7. II. 1710. Konfir
mační privilegia Karla VI. z 19. II. 1734 a Marie Terezie z 15. V. 
1747 jsou v patrim. archivu na zámku v PNbyslavi. 

Z městských knih starší doby nacházel se v museu na hradě 
jen "Pořádek aneb registrum nálezuov o mordích a výtrž
nostech", vzniklý na konci XVI. století; zato překvapila tam 
kniha počtů křivoklátských", sdělaná na rozkaz Hertvíka Zejdlice 
r. 1586, počínající inventářem křivoklátského panství. Kromě 
zmíněného už kopiáře privilegií, existovaly r. 1943 ještě dvě 
knihy pamětní, z nichž první, zal. r. 1836, obsahovala český opis 
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frundace polenského špitálu, vydané Janem Sezimou z Rouchova 
r. 1447 "ten den na 11.000 děvic". Kromě zmíněných už cechov
ních archiválií krášlila polenské museum "Kniha aneb album ná
božného bratrstva kůru literátského od starodávna v knížecím 
městě Polný vyzdviženého a nyní od L. P. 1674 zápisy obsahu
jícího" a několik listin dědičného rychtářství hrbanského v nichž 
dietrichštejnskými konfirmacemi z let 1778 a 1782 byl; stvrzo
vány staré listiny z XV. a počátku XVI. století. 

M~zi cechovními archiváliemi byly dvoje artykuly, a sice 
soukemcké, schválené král. Marií Terezií 20. II. 1749, pekařské 
z 26. X. 1760 vydané obcí a posléze cechu zedníků tesařů a ka
meníků z r. 1792. Cechovních knih bylo asi sed~ z nich nej
starší mistrovská kniha cechu kožešnického z r. 1730'. - Měst
skou archivářkou: jest nyní pí. prof. Květa Rérychová. 

SPÁLENÉ POŘ1C!. 

Sest městských privilegií a "Zápisná kniha městyse Poříče", 
kt~ré se nalézaly j~ště v r. 1900 na radnici, jsou snad v měst
skem, m~seu v Plzm, revers však nebyl nalezen. Zmíněné výsady 
pochazeJI z let 1665-1811 a jsou popsány ve zdejším Archivním 
výzkumu LVIII b. Město nemá samosprávné registratury. Bylo 
tvrzeno, že starý spisový materiál pro nedostatek místa většinou 
byl prodán nebo spálen. Pouze důležitější spisy byly zachovány 
v úřední místnosti. Jde o 10 tenkých svazečků' ve svazku čís. I. 
je několik spisů z r. 1645, ve svazku II. 28 aktů' z let 1711-1796 
většinou kupní smlouvy, dále popis hranic z r. 1786 v X. mim~ 
jiné věci také obecní účty z let 1666-1677. Archiválie jsou věcně 
i chronologicky uspořádány a popsány. Několik kupních smluv 
z XVIII. a XIX. stol. nalézá se také v tresoru obecní pokladny. 
Hlavní a pokladniční knihy, protokoly městského zastupitelstva 
a rady a podací protokoly jsou zachovány teprve od r. 1906. 
V. D a v í dek: Staré časy Spálenopořířska do r. 1848, 1935. - Městský 

archivář p. J. Melichar, učitel. 

POSTOLOPRTY. 

~ěstský archiv j~st chudý. Obě městská privilegia, totiž 
V!adI~lava II. ~ Max~l1lián~ II., ~terá ještě podle originálu byla 
prepsana do nemecke kromky mesta z konce XIX. století zmi
zel~ bez,e stoPY. Nebylo o nic,?- však nic známo ani nynějšímu 
osvetovemu msp. R. ZelenkOVI, který před Mnichovem působil 
v Postoloprtech jako ředitel měšťanské školy, takže lze těžko 
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zjis.tit, kdy se vlastně ztratila. Zbývá tedy jen mladá městská 
regIs~r~t~ra, spořádaná chron010gicky, ale velmi mezerovitá. 
SouvIsla Jest teprve od r. 1920'. Od r. 1930 má systém věcných 
besel a zachována jest i z doby okupace. 

POSTUPICE U BENESOVA. 

Městečko Postupice vlastní tato privilegia: 20. VIII. 1711 
Josef I. povyšuje vesnici Postu pice na městys s právem konati 
ro~ně.,d~a ~ý!oč~í trhy, 21. XI. 1788 Josef II. potvrzuje před
chazeJIcI prIVIlegIUm, 28. IX. 1832 František I. uděluje městečku 
dva další jarmarky. Privilegia jsou dobře uchována a uložena 
nyní v tresoru záložny. Registratura je zachována teprve od 
Z. pol. XIX. století. 

PRACHATICE. 

. ~rotože ~ovodobé písemnosti města, počínajíc dobou jose
fmskeho magIstrátu, nebyly ještě nikdy archivně spořádány zá
lež~l prachatický městský archiv za doby 1. republiky jen ~ ně
~ohka městských privilegií a starých městských knih. Nejstarší 
JSOU dvě pergamenové pamětIú ,knihy, z nichž jedna počíná již 
r}538, druhá též v XVI. století. Obě ,sloužio/ jako památné knihy 
az do r. 1938. Tehdy byly ustupujícími Cechy tajně z radnice 
odneseny a chovány v úkrytu na různých místech v letech 
1938-1941 také v archivu země Ceské. Kromě nich' sahají do 
doby předběloihorské také různé kopiáře (153,5) a pl'otoko1ní 
radní knihy (1589). PodTobná zpráva otištěna byla v "Památkách 
a~.:h~ologickýc~ a místopisných" r. 1878, .str. 80'4/5, a tento stav 
zJIsten byl take r. 1946. Za okupace byl archiv města Prachatic 
obohacen. Z archivu země Ceské v Pra;ze bylo tam odevzdáno 
89 sva;zků městských knih, mezi nimi zejména serie knih trhů 
~omo~~ch od ~. 1710', libri fundorum, ;knihy obligační, kvitančni, 
mventa::e, ,pozus~alostí, testamentů, svatebních smluv a knihy 
pr~ch~hckyc~ mestských vesnic. N ej'starši serie prachatických 
knih JSOI\1 knIhy ,smluv, jdoucí s mezerami již od r. 1530 knihy 
svatební 1577 a solní registra 1584. ' 

, .Pamětn;í k,nihy a městská privilegia chována byla s růz
nyml.,cymeh;mI. v zasklené skříni v přizemí radnice. Kromě pri
vIlegll, ktera otiskl Celakovský v "Corpus iuris municipalis II. 
~ II,r.:' (~II. díl ~yjde v nejbližší době), chována jsou v archivu 
1 prIVIlegIa mladšl. Ubrmanská smlouva mezi Pískem a Pracha
ticemi o clo a silnice 18. llI. 1544, ikonfirmace Adama Fr. ze 
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Schwarzenberga z 15. XI. 1727, Marie Terezie 7. VIII. 1747, 
Josefa II. 20,. XI. 1783 a Františka II. z 3'0. I. 1794. 

Kromě městských privilegií se zachovala tato privilegia 
cechů: 10. III. 1603 mlynářů, udělené zemským cechem mlynářů 
v Praze, 23. VIII. 1652 jeho konfirmace Annou Marií z Eggen
bergů, 31. VIII. 1652 táž nové články řezníkům, 3. V. 1732 
články novoševcovské. Mlynářský cech má zachovány knihy již 
od roku 1603, kožešníci 1734, ostatní cechy teprve od doby 'tere
ziánské. Pamětní kniha cechu literátského byla odvezena 1938 
do Husince a ještě tam zůstala. 

Městská registratura z let 1851-1H35 je zachována, ale 
stálým stěhováním za okupace byla rozházena. Spisy z let 1936 
až 1945 byly zničeny na I1oZ!ka:z kreisleitra ohněm v dubnU' 1945. 
Zachovanou registraturu pořádal vedoucí podatelny p. Beránek. 
Památky archeologické a místopisné 1878, s. 804/5, ČČM 1907, s. 451. -

Městský archivář odb. učitel Lad. Pilát. 

PROTIV!N. 

Protivín má jen čtyři originály privilegií, jež jsou vystaveny 
v městském museu: trhové privilegium Marie Terezie z 6. XI. 
1747 a 16. II. 1771, potvrzovací privilegium Josefa II. z 21. IX. 
1782 a privilegium Františka Josefa z 9. VIII. 1902 o povýšení 
na město. Cechovní privilegia sahají jen do druhé poloviny 
XVIII. stol. V museu se nalézá také kniha smluv 1786-1830 
a Liber memorabilium IV. (od r. 1749), která byla patrně de
ponována v museu farním úřadem. Protivín neměl nikdy ma
gistrát a novější registratura byla až dá r. 1920 uspořádána Aug. 
Sedláčkem podle píseckého vzoru. - Městským archivářem je 
říd. učitel v. v. p. Fr. Krhoun. 

PHELOUČ. 

Privilegia a starší městské knihy jsou uloženy v městském 
museu a sepsány ve "Věstníku musejního spolku" 1923, str. 24 
až 37. Městský archiv od konce XVIII. stol. až do r. 1901, který 
se dochoval ve značném rozsahu - zároveň se zlomkem zdecho
vické patrimoniální registratury - byl uložen v neuspořádaném 
stavu v t. zv. Beránkově domě č. 26 na náměstí vedle radnice. 
Skartovaná městská registratura z let 1902-1940 byla kance
listou Stanislavem Pykýrem vzorně uspořádána a uložena ve 
zvláštním oddělení spisovny při kanceláři. 
Jan D i v i š: Věstník mus. spolku 1923, str. 24-37. - Jos. Led e r: Dě

jiny města přelo uče nad Labem, 1926, str. 542. -
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PHESTICE. 

Městský archiv neexistuje, úřední spisy počínají až v druhé 
polovině XIX. stol. a byly dány téměř všechny do sběru starého 
papíru. Mezi vyloučenými věcmi, které vážily přes 13 q, byly 
i personální a stavební spisy. Registratura a spisy, které byly 
již mezi papírovými odpadky v radniční kolně, musely býti opět 
vybrány, a více než 10Yz q spisů bylo zařazeno zpět do re
gistratury. 

PH!BRAM. 

Městský archiv býval poměrně bohatý a slušně organisován; 
srv. ČČM., roč. 81, str. 451, a Památky archeologické X., str. 
778 a 806. Býval uložen ve věži děkanského chrámu a tam prý 
utrpěl těžké ztráty požárem v 18. století. Městská privilegia jsou 
již dlouhá desetiletí v městském museu, kdežto archiv měl v po
slední době velmi pestré osudy. Větší jeho část byla v radničních 
sklepech, menší v báni na půdě radnice v strašlivém nepoř~dk~, 
pod centimetrovou vrstvou sazí, malty a holubího trusu, ackohv 
šlo o písemnosti, sahající až ke vzniku magistrát~ího zříz~mí, 
ba svazky městských počtů byly ještě starší. Radou mtervenCI se 
konečně podařilo, že město zařídilo suterén městského domu 
("Mikendova vila") regály, starší část písemností byla soust!e
děna sem mladší od r. 1874 do obecního domu nedaleko posty 
(čp. no-Í.), kde 'zabrala dvě' místnosti. Jako městský a:rchivář 
působí p. Jindřieh V. Bezděka, známý topograf a rodopIsec. -
Mikendova vila" stala se nyní jednak městskou obrazárnou 

'ho poschodí a přízemí), jednruk archivem (suterén a pokoj ve 
2. poschodí), ale pro vlhkost ji bude nutno opustiti. Pan Bezděka 
věnoval se hlavně spořádání písemností před r. 1790 a převážení 
a rovnání písemností z let 1790-1875. 

Městskému archivu náleží především 10 městských pnvt
legií (r. 1943 byly ještě v měst. museu), a to: 13. VI. 1497 král 
Vladislav II. potvrzuje svobody, které dal Příbrami arcibiskup 
Zbyněk Zajíc z Hasenburka 2. X. 1406, a to na právo hrdelné, 
vaření piva a sklad zboží. V chronologické řadě následuje pak 
konfirmační privilegium Ferdinanda I. z 11. III. 1534, dále ~ě: 
mecké privilegium téhož krále z 30. IV. 1534 na provozovam 
stříbrných dolů a hutí, dále konfirmační privilegiu~, lV~axmi
liána II. z 27. II. 1570, Rudolfa II. z 20. XI. 1579, JImz byla 
Příbram jmenována horním městem, načež následují konfirmační 
privilegia Matyáše II. z 8. II. 1614, Ferdinanda II. z 25. VIII. 
1628 Leopolda I. ze 4. VIII. 1680, omezující svobody městské 
pouz~ na katolíky, Marie Terezie z 20. V. 1741 na třetí výroční 
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lDVskéhD rychtáře a rady rprávo vařit pivo. Na této listině jest 
dDcp.oyápa ~e~st. známá pečeť města Čes. Krumlova. Obě právě 
zmmena prIvIlegi~ se v~ak nYlllí nenalézají v Přídolí, nýbrž ve 
Schwarzenb. archIVU v Ces. KrumlDrvě. Ne2JachDVala se ani další 
privilegia, totiž Viléma z RDžmb. ze 4. I. 1555 (konfirmace lis
tiny OldřichDVY), ani trhové privilegium Anny Marie kněžny 
z Eggenberka z 20. VI. 1650, známá nyní jen z mladších přídDl
~ký~h k~nfir:n~čních pri~ilegií,. kte;-á opatruje ředitel ŠkDly, 
]enz SDucasne Jest obecmm taJemmkem. JSDU to kDnfirmace 
Marie Terezie ze 6. XI. 1747, JDsefa II. z 21. X. 1782 a Fran
tiška I. z 22. VIII. 1828, který rDzmnožuje výrDční trhy na 
dobytek. 

Část Dbecní registratury jsem nalezl v kDmDře domu čp. 42, 
kd~ býval ~dysi rstarDsta; jde o. někDlik jednacích prDtokDlu, 
kmh obecmch počtů., občanskou makiku z ru.zných let, ale 
vesměs z 2. poL XIX. stol. 

Zajímavou knihu chová farní archiv. Asi před sto roky 
zpra?oval ~oltiž tehdejší farář, cisterciák P. Štěpán Lichttag, 
farm matrIky od r. 1648 tak, že pDdle pDp. ČÍrseI dDmů v celé ko:... 
~~tuře sestavil rDdokmeny jednotlivých rodin v abecedním po
radku; tento mDhutný s:vazek, asi 18 cm vysoký, se nazývá 
"Extractus baptizatorum, cDpulatDrum et defunctDrurn nec nDn 
series domorum pOSiseSSDrum Priethalensis parDchiae ab a. 
1648". - Nejstarší matrika,. kterou jsem viděl, jest z r. 1690. 
Na f~ře byly vedeny také dvě kroniky; první z let 1810-36, 
druha po r. 1836. Obecní kronika nemá od r. 1935 žádné zápisy. 
Mitteilungen des k. k. Archivrates II., s. 337. 

PRIMDA. 

StarDbylé městečko Přimda má zachováno jen málo. archi
v~lií; jsou uloženy v městské úřadovně v dřevěné skříni. Jsouto 
predevším 4 konfirmace městských privilegií, nejstarší z 2. XI. 
1629. V konfirmaci Josefa II. ze 27. XII. 1782 inserováno jest 
slovně 13 starších městských privilegií, z nichž většina v origi
nále zachována není. N ej starší Jana Lucemburského ze 17. VIII. 
1331, osvobozujkí Přimdské od placení cla k tamnímu králov
ské:r:ru hradu, dále Karlovo z 18. I. 1344, Zikmundovo 1. X. 1422, 
LadIslavovo 1. III. 1354, Jiřího 10. IV. 1463, Vladislavovo 6. III. 
1481, Rudolfovo 1. X. 1592, Matyášovo 17. VII. 1615. Na rad
n~~i chovají se také tyto dvě městské knihy: "Ausweis der An
kunfte von Pfraumberger Schuldienst" z r. 1790 a kniha pa
tentů z r. 1822. 
ČČM 1907, s. 452. - W. Fe i e r f e i I: "Drei Privilegien des Stadtchens 

Pfrauenberg" v M. V. G. D. in Bohmen, roč. 46. 
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PRISEČNICE. 

Nemá městského archivu a archiválie, které přečkaly požár 
města r. 1811, uloženy jsou v tresoru na městském úřadě. Jde 
však pouze o konfirmační privilegi~ ~ o~efa II.v.~, 19; ~II.:v ~ 78? 
a Ferdinanda V. z 12. V. 1842 a dve lIstmy o prIJImam mesťanu 
z prvé poloviny XIX. stol. 

RÁBÍ 

Rábí bylo povýšeno na město Vladislavem II. Privi!egia 
v originále se zachovala teprve od 13. IV. 1627 a to Krystofa 
Chanovského na "Mejtní· dvůr". Další zachovaná vpri,:il.egi~: 
11. III. 1749 Marie Terezie, 7. I. 1784 Josef II. a dve prIVIlegIa 
Františka II. jedno konfirmační z 21. II. 1794 a druhé na trhy 
z 19. VIII. 1796. Tato privilegia jsou zatím ve školním archivu. 
Správce říd. učitel Antonín Veselý. 

RADNICE. 

Městský archiv je v místním museu.. Obsah~je ?ě~olik 
vrchnostenských listin z XVI. a XVII. stoL, Jeden overeny výtah 
z desk zemských a potvrzovací privilegium Marie Terezie a Fran
tiška II. v originálech. Městské počty sahají zpět k r. 1622, spisy 
jsou jen zlomkovité, ale uchovaly se již od r. 1710 a jsou v museu 
chronologicky uspořádány. Novější registratura je v dobrém 
stavu. - Sprá'vce musea a archivu řiď. učitel p. Lad. Meisner. 

RADOMYŠL. 

Městečko Radomyšl má zachovánu řadu privilegií, z nichž 
některá, jak jsem zjistil, uložena jsou v strakonickém m~se~! 
kdežto ostatní nacházejí se na obecním úřadě, kde se nalezaJI 
tato: 10. IX. 1483 Jan'ze Švamberka, velký převor strakonický, 
obnovuje Radomyšli právo zákupní, kteráž listina byla spálena 
Horažďovickými za odboje proti králi Jiřímu. Originál je silně 
porušený a takřka nečitelný, též vidimus privilegií pořízený roku 
1582 městskou radou v Strakonicích. 1. IX. 1652 Rudolf hr. 
Colloredo, 10. VIII. 1664 Adam Vilém Vratislav, 17. IX, 1!379 
Ferdinand Ludvík Libštejnský, velkopřevor řádu Maltézskeho, 
potvrzují městská privilegia. 11. XII. 1688 u~~li! .J?ěsteč~u 
Leopold I. právo konati trhy, 18. III. 1786 rozmnozIl JejIch pocet 
Josef II. a 22. XI. 1793 František II. potvrdil starší městská 
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privilegia. V Strakonickém museu jsou uložena tato radomyšlská 
městská privilegia: 10. XI. 1516 velký převor Jan z Rožmberka 
rozšiřuje Isvobody městečka o správu jmění sirotčího, 18. VIII. 
1547 konfirmuje velkého převora Zbyňka Berky z Dubé, 1. V. 
1583 konfirmace Kryštofa z Vartemberka a 15. V. 1715 konfir
mace velkého převora Ferdinanda Dubského z Třebomyslic. Podle 
sdělení obecního úřadu je tam zachována také stará kniha purk
rechtní a sirotčí, zahájená r. 1605. 

RADONICE. 

Dvacátého sedmého listopadu 1945 přivezl okr. osvětový 
insp. z Kadaně p. Jan Víšek do archivu země České dvanáct pri
vilegií města Radonic, které tam nalezl v kufru pod stolem na 
radnici; o ostatních částech městského archivu nemohl podati 
žádných zpráv. V archivu země České přijata bylo tato privilegia 
jako dočasný deposit: 11. XII. 1514. Vladislav II. na prosbu 
OpIa z Fictum vysadil ves Radonice na městečko, 29. IX. 1545 
Ferdinand I. potvrzuje privilegium tchána svého Vladislava II. 
a uděluje měste'čku výroční trh na vlnu, sýr, máslo a koně, 
8. XI. 1545 hrabě Albrecht Slik propůjčuje právo pivo vařiti, 
míti masné krámy, sklad soli a cech pro řemeslníky, 11. IV. 1614 
Hendryeh Mates z Turnu potvrzuje městečku starší privilegia, 
4. IV. 1625 Ferdinand hr. Nagaroll vzal městečku právo obsazo
vati radu a vařiti pivo, potvrdil mu právo přijímati nové osedlé, 
ale pouze katolíky, kšaftovati, bráti pokuty k obnově radnice, 
solný sklad, masnou a rybí lavici a cechy řemeslnické; za odnětí 
práva na sázení radních osvobodil je od robot. Přípiskem v pra
vém dolním rohu konfirmovala po třech letech toto privilegium 
také vdova po hraběti. 18. VIII. 1651 Jan Sebestián z Pottingen 
zrušil platnost tohoto privilegia, ale pak inseI10vané ve svém pri
vilegiu potvrdil. 23. VIII. 1662 konfirmace Leopolda 1., 7. I. 1734 
Karla VI., 23. III. 1747 Marie Terezie, 21. XI. 1785 Josefa II. 
a 21. II. 1794 Františka II. Kromě těchto jedenácti čitelných 
převzato ještě jedno zcela nečitelné, vystavené králem Ferdi
nandem I., německé s vymalovaným erbem města, takže nemůže 
jíti o Ferdinandovou českou konfirmaci z 27. VII. 1531, kterou 
poznamenal ve svém výzkumu r. 1894 Julius Pažout. Kromě to
hoto privilegia chybí dále privilegium Albrechta Slika ze 16. X. 
1552 na právo kšaftování a purkmistrovské, rejstříky z let 1638, 
1677 a 1679 .a městská kontraktní kniha z let 1573-1783, které 
byly chovány spolu s privilegii, jak plyne ze zprávy Pažoutovy. 

R. W e n:ř sic h: "Katalog der Archiven des Bezirks Kaaden-Duppau" 
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v HeimatkundHche Beilage der Kaadener Zeitung roč. II. - Správce 
archivu Jos. Dvořák, řeď. měšť. školy. 

RAKOVNíK. 

Nejstarší zpráva o rakovnickém městském archivu je uv~: 
řejněna v "Památkách archeologických", sv. VI.~ str:. 23~, .z n!z 
poznáváme původní rozdělení spiSů:, ~., B. mestka pTlVI~eJpa 
a listiny, C., D. zhostné a zachovacl hsty, E., F., G. k~pI~re, 
H. dopisy, I. relace, P. úřední styk s úřade:t;I P?d~on:orsky~~ 
R. řemesla, S. věci sporné a výslechy. Měs!~k3;,pTlVIlegl~ sahaJI 
k r. 1319, městské knihy z let 1436-1790 cItaJI ~2~ vkus~. V 6? 
letech XIX. stol. byl činný jako městský archlVar ~mho,:mk 
František Hovorka. Celá generace nechala vp'a~ arch~v sve:nu 
osudu na Vysoké bráně" (viz úvod k "DeJmam kralovske~o 
města Rak~vníka" od Františka Levého, 1896). R:. 19?4 pocal 
pracovati v archivu řed. měšť. školy J. R~:mer (,~~lstOTle a sou
pis archivu král. města Rakovníka"). JIZ po ~eb l~tech mo~l 
sestaviti inventář archivu dr. J. Pohl; o zachranovac! a orgam~ 
sační práci v archivu se zmínila také prof. ~ar;llla Spa;~ov~ 
v článku K půlstoletému výročí záchrany rakovmckeho archn:,u 
(Věstník"mus. spolku 1917, čís. 7.). V době rozklad~ a;chl,vu 
dostaly se také k nám působením Zikm. ':Vintr!l' r~kovmck~ SpI~r 
(98 kusů), které jsou uloženy jako "SPI~Yv ruzne provemence . 

Starší městská privilegia jsou uveřeJnena v Jaroslava Čela
kovského "Corpus juris municipal!s:', ~v. I~ .. a !p., z doby do 
obnoveného zřízeni zemského po~hazl pet PTlVll~gll: z, 2. y~. 1534 
Ferdinanda 1., dále komorní privilegium ~~, pravo varecne z 13. 
XI. 1556, konfirmační privilegium Ma~mIha~a I}. z 6',XI~ 15?4, 
Rudolfa II. z r. 1589 o povýšení na kralovske mesto~.}ehoz k!ale 
z 25. III. 1609 na nové čtyři výroční trhy. Z mladsl doby JSO? 
konfirmační privilegia Ferdinanda II. z 2. y. 1628, ~erdl: 
nanda III. Leopolda I., Marie Terezie a Franbska II. Mestske 
knihy sah~jí - podle Pohlova inventáře až k r. 1?80 - ye s~~
tečnosti nalezena "kniha trhová dl?uhá", ~,~l. ~436 Ja~o ?;eJstarsl; 
z r. 1483-87, jsou nejstarší "RegIstra prlJm~ ~ vydan.1 , 1569--:-
1583 počínají knihy svědomí a z r. 1540 pochazl rukopl~ n~zv~ny 
"Městská práva", svod právních ustanovení a r?zsudku ruzny~h 

. cizích práv. 1545-90 kniha smluv ubrmanskfch, od r. 1508 
jdou registr a celní, od r. 1560 knihy svate.bmch .sml~v, 156~ 
začínají registra purkmistroyská a 156,~, regl~tra ~;rotcl: Rad~1 
manuály se zvou zprvu "knihy rokovm , neJstar~1 se J~enuJ~ 
zelená a jest z r. 1663-67. Do XVI. století n~zpet s~haJI tak~ 
několikeré knihy úředníků kostelních a regIstra PlVov~:sk~ 
(1581), ale ani ostatní výkazn!, knih~vm~stsk~ho hospodarst~ 
(ryby, sůl a p.) nejsou mladsl. Zvlas!~1 v re~:.stra vedly take 
městské mlýny, každý svá, počátek byl uc~ne~ JIZ v letech 1580-
1585. Hraniční kniha, nejstarší zachovana, Jest z r. 1607. 
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v~ezi městskými trhovými knihami, které navazují na nej
starsl z· r. 1436 a pokračují po 130 letech dalšími svazky jsou 
uloženy také gruntovní knihy městečka Senomat, podd~ného 
R~~ov~,í~?.; počínající r. 1?78. Knihy cís. a guberniálních patentů 
pOClllaJI JIZ r. 1663. Do mestských knih jsou zařazeny také knihy 
cechovní. Zvláštní řadu tvoří tak zv. knihy šacovní, pět Svazků 
z let 1656-1750. 

SpÍ80vM archivu jest rozdělena v oddělení označená 
písmeny velké abecedy. A. věci veřejné (155 kusů): B. obecní 
(12~6), C. ~ouk,romé (98~). Oddělen~ A. až C. jsou listy a listiny, 
kdezto oddelem D.-M. JSou vlastm spisy; tato oddělení mají 
dohromady na 9000 kusů. V oddělení M. se nalézají také písem
nosti získané sběrem, listiny sloužící za přílohy městských knih 
a,p., takž~ j?e o oddělení sestavené vlastně uměle. - Všechny 
plsemnostl az do pol. XVIII. století zabírají celkem 17 fasciklů 
(kartonů). Druhý karton obsahuje 30 různých tisků sněmovních 
ar!Ykulů z let 1545 až 1748, karton pátý vojenské sbírky a kon
trIbuc~ ,poč. r. 1621, karton šestý zemskou berni od r. 1583, 
v ~esatem kartonu jsou různé malé zlomky stal'ších soudních 
kmh od r. 1551, v kartonu jedenáctém šacuňkv města od r. 1686 
a~d. v ~aI?ostat~.é ,odděle:r;í tyoří zhostné listy, zach ovací listy, 
vyucm lIsty a Jllle osobm SpISy. Velmi zajímavá jest také sbírka 
520 kalendářů (od r. 1593). 

Archiv převzal zatím od městského úřadu všechny spisy do 
r. 1862. Je dobře spořádán a až na spisy z období magistrátního 
také zkatalogi.~~ván. V městské registratuře jsou spisy od 
r .. 1863; byly JIZ zkartovány a to velmi přísně, takže při revisi 
aSI v % skartu byla vrácena do registratury. Nyní bude tedy 
mozno převzíti do archivu další ročníky až do r. 1912. 
Památky archeologické VI., 238. - J. R e n n e r: Historie a soupis archivu 

král. města Rakovníka, vydal mus. spolek 1930. - K. S palo v á: 
K půl~toletému výročí záchrany rakovo archivu, Věstník mus. spolku 
1917, C. 7. - Městský archivář p. J. Renner, říd. učitel V. V. 

RATAJE NAD SAZAVOU. 

P?dle sdělení starosty obce p. Karla Pešiny mají jediné privile
gIUm a to císaře Františka z r. 1804 na výroční trhy a Pamětní 
knihu od počátku XVIII. století. 

ROKYCANY. 

V' Rokyca~skt a,rchiv j~ ~ístěn v p~ízemku býv. městské spo
::te!ny na namesh, ve svetlych a suchych místnostech. Byl spo
radan v letech 1920-23 Augustem Sedláčkem, který občas do 
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Rokycan z Písku zajížděl. Nyní spravuje archiv prof J. Dvořák. 
Privilegia mají svoji skříň, ostatní archivalie jsou na dřevěných 
regálech, archiv má inventář a repertáře. Všechny listiny až do 
konce XVI. století byly opsány pro archiv země České. Kromě 
privilegií otištěných již v II. a III. dílu Čelakovského "Corpus 
iuris municipalis" chová archiv v originálech ještě tato králov
ská privilegia: Ferdinanda I. z 23. X. 1546, 5. X. 1547, 17. I. 
1552, 23. I. 1557, 10. I. 1558, 18. I. 1558 a 14. V. 1562, Maxmi
liana II. z 8. IV. 1575 a 13. V. 1575, Rudolfa II. z 2. V. 1603 
a Ferdinanda III. ze 14. X. 1655. 

V archivu se nalézají dále knihy kontrakfiní z let 1404-
1573, 1511-29, 1586-1602, 1587-1652, kniha památná z let 
1532-1842, serie radních manuálů z r. 1531 a pak 1575-1788, 
rychtářská kniha z r. 1590-1602, 1610-22, a další až do pol. 
XVIII. století. Dále kniha radních snesení, sahající od r. 1520 
až do konce XVIII. století, knihy svědomí 1568-1692, serie notu
lářů z let 1566-1592, několik kopiářů z konce XVII. století 
a rozličné účetní knihy ze XVII. a XVIII. století. Protokoly 
o zasedání senátu a rady a podací protokoly magistrátní registra
tury jsou zachovány od r. 1789 skoro úplně. 

Aktov'á část archivu od XVI. století až do r. 1830 byla zpra
cována Sedláčkem podle jeho subjektivních hesel a tak organický 
pořádek byl porušen. Mladší spisy, které neměl již čas roz
vrhnout, zůstaly v původních fasciklech. Léta 1830-1877 jsou 
v archivu, ale teprve nyní jsou repertována, mladší část jest 
v městské spisovně, v prvním poschodí radnice, ale také tu bude 
již třeba převzíti, proskartovati a archivně zpracovati. 

V rokycanském městském archivu se nalézají také některé 
archivalie města Radnic a Stříbra. 

Inventář v pozůstalosti dr. J. Pohla v AZČ. - J. Po h 1: Kniha černá nebo 
smolná 1573-1630, Rokycany 1910. "Z musejního archivu v Rokyca
nech", Brdský kraj IV., 175/6. 

ROKYTNICE NAD JIZEROU. 

Nemá organisovaného archivu. Starší písemnosti neexistují, 
s výjimkou "Schoppenbuchu", jenž obsahuje zápisy z let 1598-
1803. Samosprávná městská registratura je~t zachuvána v po
řádku a k ní připojena jest i registratura starší, sahajíd do poč. 
19. stol. 

Hans K ude r na: "Herstellung alter Flurkarten mit Hilfe geschichtlicher 
Quellen, dargelegt an der Gemeinde ROchtlitz" v Mitteilungen d. Ver
eines fur Heimatskunde des Jeschken-Insergaues 1935, S. 65/81 a 126/30. 
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ROKYTNICE V ORLICKYCH HORÁCH. 

Zajištění archivalií po květnové revoluci 1945 provedl archi
vář města Rychnova n. Kn. odb. uč. Stanislav Dvořák. Město 
nemělo organisovaného archivu. V pancéřové pokladně měst. 
úřadu byly uloženy staré městské archivalie, a to: privilegium 
sv. p. Nostitze z r. 1651 s dobře zach. pečetí, městská kupní kniha 
z r. 1675, hraniční registr z r. 1738 se zápisy z let 1666-1778, 
rejstřík k registratuře z let 1850-1862, pět barevných náčrtků 
města z r. 1869 a kopie josefského katastru a pamětnice z let 
1912-,-1938. Ostatní městské písemnosti, mezi nimi několik 
svazků knih patentů a cirkulářů a kniha příjmů a vydání cechov
ních (společná různým cechům) z r. 1799, protokoly o zasedání 
městského zastupitelstva a rady od r. 1862 jsou uloženy ve 
skříni a v bednách na půdě, kde je také starší městská registra
tura. - Pan Fr. Divíšek, který byl první místní správní komisí 
pověřen správou písemností, zavázal se je vystěhovati z půdy do 
některé úřední místnosti. 

Starobylá městská kniha "Erbkaufbuch" 1650-1720 a ještě 
prý jiné purkrechtní knihy byly za okupace vyžádány říšským 
archivem v Opavě a převzaty bez přejímacího protokolu. 

RONOV NAD DOUBRAVOU. 

Privilegia a knihy měs'tské byly chovány za okupace v tresoru 
Čáslavské spořitelny. Privilegia sahají nazpět až k r. 1307: 
Šestnáctého dubna 1307 Oldřich z Lichtenburka vysazuje 
městečko Ronov a uděluje mu práva, kterých užívá Čáslav a 
rychtu s jedním lánem a právem chytati ryby v řece Doubravě, 
3. VIII. 1331 král Jan zřizuj e k3lplanství při ronovském kostele, 
15. III. 1397 Václav IV. potvrzuje listinu Oldřkha z Lichten
burka, kterou bylo městečku postoupeno právo odúmrti, 1488 
král Vladislav udílí dva výroční trhy, 2. VI. 1511 Mikuláš Trčka 
z Lípy daruje příjmy z masných krámů, 31. VIII. 1840 Ferdi
nand V. uděluje další tři výroční trhy a 4. V. 1909 František 
Josef povyšuje Ronov na město. Také městské knihy jsou značně 
staré, sahajíce až do poloviny XVI. století: "Sirotčí kniha", sku
tečně radní manuál z let 1551-1688, který mimo sirotčí věci 
obsahuje také jiné věci, projednávané v sezeních rady, jednu 
knihu svatebních smluv a testamentů z let 1555 až 1734, knihy 
kontraktní (trhové) z let 1571-1615, 1599-1801, 1718-1781 
a 1731-1786 a jednu skutečnou sirotčí knihu z r. 1603. S kni
hami jsou pohromadě také katastrové operáty,a to výtahy ze 
Zemského katastru z r. 1757 a z tabell dominikálního katastru 
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(Exequatorium) z r. 1756 a ~ata;stru josefského z. r. 17~5. 
Protože v Ronově nebylo magls:~~tu, z.achov~l~ ~ey Je~ malo 
archivalií z doby před r. 1850, vetsmou Jen km~y ucetm a, dv~ 
svazky Taxprotokollů z třicátých let XIX. stoleh: Samospravna 
registratura není zachována již od r. 18~0: Podacl protokoly za
chovaly se sice za r. 1853--:-57, ale, rosmky 18.?8-186~, :;elz~ 
nalézti, teprve od roku 1869 Je rada upln.a. Hl~ym ~ de.nm !lcetm 
knihy počínají nejspíše r. 1883, podobně Jako uc~~m kmhy ustavu 
chudých. Zápisy o schůzích městské rady začínaJI ter!rve r. 1885, 
výboru dokonce až od r. 1894. Z té d,oby ~so~ též .seznamy pmco,,:: 
ních knížek a vystavených domovskych hstu. SpISy vlastm sahaJI 
nejvýše do let sedmdesátých. , 

S městskými listinami je uloženo též devět kusů cecho;;nwh 
čl6nků, nejstarší pro cech tkal~ovský ~ ~. }545, s potyrzem~ od 
Jana Trčky z Lípy z r. 1546, dale nove JeJIch stvrzem Arn~~tem 
Robmhapem ze Suché z r. 160~ a hraběnkou Barborou Ehskou 
Věžníkovou z r. 1730. Cech ševcovský má své články od r. 1584 
s potvrzeními z let 1605 a 1730, řezníc! od Arnošt~ Robmhapa 
z r. 1591 které po jejich zmizení, obnovIl 1684 Ferdmand Hysrl~ 
z Chodo~a. V tresoru Čásl. spořitelny j sou uloženy také hrdelm 
rozsudky, potvrzené právu ronovskému od appelačního soudu 
v Praze. 
K. Č e r mák . Nejstarší listiny archivu Ronovan. Doubravou, Památky 

archeolo~ické XVI. _ Městský archivář p. E. Culek, řid. učitel v. v. 

ROUDNICE. 

Městský archiv, který je usk~~dně~ v je~:;éy skříni ': ~ě~t
ském museu, utrpěl velké škody pn ohm a zvl~st~ zaned?avann~ 
od městské správy v dřívější době a předstaVUJe. J~n nevyzna:n:;ny 
zlomek původního celku. Jeho popis byl uvereJnen ve sborm~u 
"Podřipsko" 1940, str. 29-32. ~imo. sta~ýc~ ;něs:skÝSh k?l?
(nejstarší 1576), nalézá se v archIvu Je~ Jedme :rp.estske pnyl
legium z 22. VIII. 1793 na dru~ý ~ýdenm t!h ~ VlC(; c~cho.vmc~ 
privilegií a 13 knih cechů roudmckych. MeZI mestskyml kmhaml 
je 8 knih smluv 1576-1815, kniha o~~igací a si;-otk? 1763-
1828, rejstřík obyvatelů 1669-;800, tn gruntovm ~mhy roud; 
nických vsí Podlusky a Spomysl (166

0

5--:-1y861), km~~ patent~ 
z r 1725 a zvláště řada knih protokolu, Jez se pozdeJI JmenUJl 
knihy rozhodnutí od r.1728. Protokoly radních zasedání se do
chovaly jen z let 1749-1754. 

Bohatou část archivu tvoří věci cechovní; dochovaly se ce-
chovní články i knihy. Provaznic~~mu CeCh;l}lděli!~ m~s!s~á rada 
články již r. 1581, krejčí, obuvmcl a truhlarl maJI sve clanky od 
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knížete Ferdinanda z Lobkovic z r. 1678, mlynáři již od Václava 
Eusebia, ale jen v pražském vidimátu z r. 1668, pekaři až od 
Filipa Lobkovice 1721. Cechovní knihy sahají celkově do XVIII. 
stol., čítají 42 kusy. Z cechovního archivu řezníků a tkalců se do
chova]y jen články, ale jsou velmi staré, nejstarší z r. 1569, druhé 
z r. 1576, jejich původcem byl Dětřich ze Svendy. K cechovním 
archiváliím patří také velký počet výučných a zachovacích listů 
a mno j. 

V archivu je také sbírka pečetidel, nejstarší města Roudnice 
z let 1559, t570 atd.), ale i různé obce z okresu si zde svá pe
četidla deponovaly. 

Cennou součást archivu tvoří archiválie .cizí provenience, 
hlavně gruntovní knihy různých lobkovických panství, jež zde 
deponovalo ministerstvo spravedlnosti. Jsou to knihy gruntovní, 
smluv svatebních, sirotčí, viničné, židovské a mnohé jiné, sahající 
až do počátku XVI. stol. Z roudnického panství se tam nachází 
16 svazků, z Dolních Beřkovic 2, z Doxanského panství 14 a 
z Horních Beřkovic 5 svazků. 

Starší registratura od r. 1840 se dochovala takřka úplně. 
Od tohoto roku jsou zde jednací protokoly a spisy a rejstříky 
k zmíněným protokolům od počátku let padesátých. Tento ob
sažný materiál je dohromady s běžnou registraturou uložen ve 
dvou místnostech v II. posch. městského úřadu. 

V opisech chovají se v archivu privilegia Václava I. 
z r. 1237, Ladislava Pohrobka z r. 1454 a dvě privilegia Viléma 
z ROlžmberka na rybnfk u Hracholusk s podmínkou, že postaví 
most přes potok Čepel a druhé na clo, z jehož výnosu mají opra
vit městskou dlažbu. Opisovač bohužel neopsal vůbec datum. 
Zpráva v "Podřipsku" 1940. - Městský archivář p. J. Dobr, profesor. 

ROVENSKO. 

Při srovnalll S Nováčkovou zprávou z r. 1899 vysvítá, že 
v posledních 40 letech byla nalezena dvě nová privilegia, takže 
nyní s cechovními čítají dohromady 9 kusů: Ferdinanda I. 
16. XI. 1558 na tři výroční trhy, Maxmiliána z Valdštejna pro 
t. zv. "rajcech" 1650, Arnošt Josef Valdštejn potvrzuje městské 
svobody 15. III. 1676, týž pro tkalcovský cech 1679, František 
Josef Valdštejn potvrzuje 11. VII. 1733 městské svobody a 4. VI. 
1747 rozmnožuje počet výročních trhů, Marie Terezie 2. VIII. 
1752 rpotvrZiuje listiny Františka Josefa Valdštejna z téhož roku 
a konečně potvrzovací privilegium Josefa II. ze 17. V. 1784 
a Františka z Valdštejna z 30. XII. 1814. 

Z let 1640-1741 pochází purkmistrovský .manuál. Radu 
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městských knih kontraktních, smluv svatebních a testamentů 
podporuje řada "knih pamětní-Ch", kterýžto onázev se však po
užívá až v minulém století. Jde o šest svazku z let 1555-1780, 
1593-1783 1614-1700, 1640-1761, 1694-1763 a 1774-
1848. Domkářské kupní smlouvy měly vlastní knihu "Kniha zá
pisů na domky" 1695-1763. Všechny tyto knihy smluv mají od 
r. 1893 dobrý rejstřík. Cechovní knihy, které dr. Nováček r. 1894 
viděl, nebyly 1944 nalezeny. 

Spisy od r. 1850 byly uskladněny v nepořádltu na půdě. 
Všechny byly sneseny dolů, při čemž se zjistilo, že do 80. let 
se dochovalo velmi málo takže mohly býti uspořádány jen chro
nologicky. Novější registratura byla nepřehledná, ale bylo počato 
se skartací a pomocné knihy byly zvlášť vybrány a seřazeny. 
J. V. Š i mák: Z archivu města Rovenska. ČSPSČ V., s. 64/7. 

ROZDALOVICE. 

Rožďalovice nemají starých archivalií. Obecní registratura 
je stará asi 40 let a s výjimkou posledních 20 let neuspořádaná. 

ROZMBERK. 

MěSlt:ská rpriviIegia a ostatní písemné památky chovají nově 
osedlí měšťané ve velké vážrnoslti a mísibopředseda nár. výbocru 
rooo.odně odmítl i přechodné jejich deponovwní u okr. národ. 
výboru v Ka;phcích. Zjistil jsem v orig. tato privilegia: 1361 be.z 
bližšfho data - Oldřich řeč. z Dráchova za souhlasu vrchnos.tI, 
bratří z Rožmberka, daruje louku kostelu sv. Mikuláše. Opat 
vyšebrodský přivěsil svoji pečeť jako svědek. 8. II. 1362 Petr, 
Jošt a Oldřich z Ro~mberka dávají obyvatelům právo královské 
a ostartní svobody, jimž se těší měšťané písečtí (orig. lat. se 4 
peč. pořízený blam.ickým plebá'llem Václavem), 18. III. 1488 Vok 
z R~žmb. konflirmuj e právě uvedené prrivilegium (orrig. čes.). 
Další dvě lPerg. listiny, zjištěné Dr. Nováčke~ .;. 189,3, tot~ž 
prodej e různých rplatů Chvala z Kol~nce chybeJ 1 a nasleduJ e 
teprve trhové privilegium krále Vladlslava II. z .29. XII. 1514 
(orig. čes. se střed. peč.), 24. III. 1545 konfJirmace Petra 
z Rožmberka (čes. s krásně zach. pečetí), 17. V. 1569 Vilém 
z Rožmberka osvobozuje 22 měšťany od odúmrtě, 24. IX. 1569 týž 
osvotboizuje další osedlé od odúmrtě, 23. VII. 1571 týž kOlllfirmuje 
starší privilegi'a" 3. IX. 1584 týž O'svobolZuje od odú~tě Michala . 
Langa a daruje mu někoHk pasek, 9. I. 1596 lmnfmnace Petra 
Voka z Rožmberka, 16. X. 1612 kom.firmace Jana Jiřího ze Svam-

241 



berka, 24. III. 1623 konfirmace Marie Magdaleny Buquoiové 
(jako svědci přivěsili pečeti Baltazar de Maradas a Jáchym 
Novohradský z Kolovrat), 6. V. 1623 vidimát konfirmačního 
priv. Ferdinanda II., 29. XI. 1692 Leopold I. dává městu třetí 
jarmark, 18. VIII. 1787 konfirmace Josefa II. 

Také cechovních pergamenů se zachovala v Rožmberce 
slušná řada. Nejstarší Viléma z Rožmberka ze 17. III. 1553 
o zřízení cechu krejčovského, 20. V. 1597 zřídil Petr Vok z R. 
společný cech řeznický pr'O měs,tečka Rožmberk Rožmitál Dvo
řiště, Myšlany, Cetvinya Frymburk, 3. VI. 16151 Marie Magda
lena Buquoiová povolila arlykuly společnému cechu řezníků 
mlynářů a 'pekařů v R'Ožmberce. - Od r. 1626 zachovalo se také 
několik perg. listů o počestném původu a lis,tů výučních z růz
ných míst jihočeských i rakouských. 28. IV. 1663 vystavilo měs
tečko list počes1tného původu svému primátoru Adamu Heru
šovi, který zase perg. listinou z 19. VIII. 1680 zřídil nadání 
1000 zl. na špitál a šlrolu. Jedno cechovní privilegium m. Rožm
berka jest též v Sumavském museu v H. Plané. 

Protože D?-ěstečko Rožmberk nemělo magistrátu, počet za
chovaných sp'tSů jest malý: Komrtribuční knížky z let 1726 až 
1728 a z doby josefínské, knihy guberniálních a krajských oběž
níků od r. 1787 (s mezerami), jednací protokoly 1818-31, kniha 
obeCillích p'Ůčtů 1858, rozsudek aprpelačniho soudu nad Markétou 
Peyerov'Ůu pro vraždu dítěte 1. XII. 1726, několik "Mannschafts
buchů" a soupis sluhů a tovaryšů z r. 1867. Není ani stopy po 
městských písemnostech asi od let 1870, takže lze míti za to, že 
byly za .okupace odevzdány na sběr papíru. 
v :Velmi istaré j sou také cechovní knihy v počtu pěti; nej starší 
rezmcká z let 1598-1630 a mladší 1745-1876, dvě jsou šev
oovské (1729-1858) a jedna mlynářů a pekařů 1835. Cech mly
nářů a pekařů má zachovány také sešity ročních počtů od roku 
1726. Písemností všech tří cechů se zach'Ovaly plll1é dvě truhly' 
nejsou roztříděny podle cechů a jde o listy počestného původu; 
k~estní, zhostné, výuční, 'Obligace, kvitance a p., sahající nazpět 
az k r. 1596. 
Mitteilungen des k. k. Archivrates II., s. 337. 

ROZMITAL NA SUMAVE. 

Ctyři pergamenové listiny, které r. 1894 nalezl v Rožmitále 
Dr. Nováček, jsem nenalezl. Protože posledním německým sta
rostou městečka byl řídící učitel a kronikář obce Kastl, který 
se v r. 1945 zásluhou své dcery dostal do ochrany Američanů a 
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s nimi IlJa podzim 'Obec opustil, jest velmi pravděpodobné, že vzal 
s sebou také tato privilegia. 

N a městském úřadě j sem nalezl a pro zatímní deposit 
u okr. nár. výboru v Kaplici jsem převzal kontraktní knihu 
z r. 1703-30, s,irotčí registra z let 1766-88, radní protokol 
1799-1812, knihu protokolů obecního zastupitelstva 1855 až 
1926, 2 knihy kraj ských úběžníků 1770-1849, kústelní p'Očet 
kaple Panny Marie ve Studni 1765-1919 a rukopisnou něm. 
kuchařskou knihu z pol. 18. století. - Ve škole zůshda německy 
psaná školní kronika z let 1874-1918. 

Pan starosta Podroužek slíbil pátrati dále po ztracených 
privilegiích. Nové obyvatelstvo j sou dílem Ceši, dílem Slováci. 
Mitteilungen des k. k. Archivrates II., s. 335. 

ROZMITAL POD TREMSINEM. 

Archiv má jen málo archiválií, neboť starší registratura se 
v minulém století ztratila. V archivu je 7 originálních městských 
privilegií: 16. IX. 1700 arcibiskup Breuner uděluje svobody a 
upravuje robotní povinnosti, 24. VIII. 1714 arcibiskup Kiihnburg 
uděluje městečku 'Odúmrť, 9. X. 1747 Marie Terezie potvrzuje 
starší svobody, 10. X. 1761 táž povoluje nové výroční trhy, 18. II. 
1786 Júsef II. a 30. VIII. 1820 František II. potvrzují starší pri
vilegia. Dále jest zde několik gruntov. knih 1638-1830, celkem 
6 svazků, které 'Obsahují i sousední vsi, výtah z panského urbáře 
se zprávami 'O selském povstání r. 1739, 28 svazků purkmistrova 
manuálu 1765-1798, 6 knih patentů 1731-1835, 4 svazky ob
čanské matriky 1845-1887, jednací protokoly 1768-1813 
(21 svazků) a 1845-1907 (7 svazků), 3 svazky purkmistrov
ských register o příjmech a vydáních z XVIII. stol., počty 'O soli 
1648-1795, kontribuční knížky úd 40. let XIX. stol. a účetní 
knihy od r. 1860 až do přítomnosti. ' 

Aktová část archivu byla zničena prý při požáru r. 1871; 
co zbylo po ohni, bylo chronologicky sestaveno. Až do r. 1831 
čítají jednotlivé ročníky asi 100 kusů, potúm 1830 až 1860 ko
lísají mezi 200 až 400, poslední ročníky před r. 1871 jsou za
stúupeny jen jednotlivými kusy anebo chybí úplně. Na tento 
způsúb byly spisy spořádány až do r. 1912. V posledních roční
cích zbylo .po skartaci 400-700 kusů (po r. 1900). 

V archivu se také nalézají 4 městská pečetidla, nejstarší je 
stříbrné a nese nápis "Sigillum civium civitatis Ro,simthal1581". 
V rukopisech je také 2dílná kniha ranhojiče Jana Korbera 
z 1. pol. XIX. stol. "Kronika Rožmitálská", dále jsou v archivu 
cechovní privilegium pro rožmitálské zednické mistry z 19. I. 
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1546, s přivěšenou pečetí zednického cechu v Březnici a dvě pri
vilegia obce Starý N epomuk v r. 1727 kolonisované; j sou to 
stvrzovací pTÍvilegia arcibiskupů z Manderscheita z 24. IV. 1736 
a Viléma knížete Salma z 30. XI. 1794. 

J. P. H i II e v pojednání "Zádušní počty kostela Rožmitálského" v SHK, 
24. - V. Mat o u šek: "Z rožmitálského archivu", Bozeňsko III., 
s. 10~/3. Městský archivář učitel P. V. Matoušek. 

RTYNĚ 

Městečko má jediné privilegium z 11. XI. 1456 zemský gu
bernátor Jiří z Poděbrad stvrdil výsady rychty v Hrtině. Až do 
r. 1850 zachovaly se jen jednotlivé kusy, zejména kupní smlouvy, 
výuční listy od konce XVIII. století. Kromě těchto památek za
chovala se zčásti registratura po r. 1850. Protokoly jednací 
a účetní knihy jsou zacho~ány od r. 1840, ale nikoliv v úplné 
řadě. Protokoly .o zasedání počínají r. 1880. Spisy j sou složeny 
nyní v bednách v měšťanské škole. 

RUDOLFOV. 

_ Protože v poslední době spojila se města Rudolfova Adamov 
u Ces. Budějovic v jedno o jménu Rudolfov, byly adamovské 
archiválie převezeny do Rudolfova a tam z důvodů bezpečnosti 
před leteckými útoky uloženy prozatím v klenuté sakristii tam
ního kostela sv. Víta. Jsou tam nyní především dvě adamovská 
a jedno rudolfovské privilegium: 6. II. 1595 Rudolf II. uděluje 
Adamovu znak a pečeť, 18. XI. 1630 Ferdinand II. potvrzuje 
narovnání (je vloženo) mezi Rudolfovskými a Budějovickými 
a 6. XI. 1747 MaTÍe Terezie potvrzuje Adamovským privilegium 
z r. 1595 a přidává další svobody. S privilegii je uloženo perga
menové vysvědčení o řádném původu z 25. 1. 1607 a zakládací 
listina jakési nadace při kostele z 9. V. 1716. Městská korespon
dence rudolfovská od 16. století až do vzniku novodobé registra
tury v polovině XIX. století zaujímá pět fasciklů, ale není zre
gestována. 

N ejstwrší městská kniha pochází z r. 1733 a nese název 
"Anmerkungen der Haus-, Garte- und Ackerkaufe zu Kaiser 
Rudolfstadt", pak následuje radní protokol adamovský z roku 
1780, rudolfovské účetní knihy 1780-1827 a 1828-46. Ostatní 
úřední knihy náležejí již k samosprávné registratuře: hlavní 
vlastnické knihy 1854-62 (Hauptbticher), hlavní knihy příjmů 
a vydání 1879-1903, 1904-1926, parcelní protokol 1892, 
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rejstřík vydaných domovských listů od r. 1876. účetní knihy 
ústavu chudých jsou zachovány již od r. 1840. Jednací protokoly 
adamovské v sakristii nalezeny nebyly, rudolfovské počínají 
r. 1863. 

K rudolfovským archiváliím jsou připojeny také dva ruko
pisy, a to neznámého autora "Beschreibung der Rudolfstadter 
Armeninstitutuspfr:iinder" z r. 1826 a Mikuláše v. Klaudi "Skizze 
ZUl' Geschichte des Bergbaues und hiedurch begriindeten Berg
stadt Rudolfstadt" z r. 1820. 

Do Rudolfova byly převezeny také adamovské cechovní ar
chiválie. V Adamově existoval jen jediný spojený cech; zachovala 
se jeho kniha mistrovská z r. 1770 a účetní od r. 1800; všechny 
ostatní cechovní archiválie jsou mladší nebo náležejí teprve živ
nostenským společenstvům. 

"Registratura kom. panství Zbiroha-Točníka a města Rudolfova" v eCH 
XVI., str. 352. 

RUMBURK. 

Městská privilegia, která zjistil v Rumburce r. 1893 Hynek 
Kollmann a která bývala v tresoru městského důchodu, zmizela 
beze stopy. Slo o 8 privilegií, z nichž první bylo ze 4. X. 1579, 
a to Kryštofa Slejnice na práv'Ů várečné a výčep vína, ostatní 
byla ze století XVII. a XVIII. a sice Františka Eusebia hr. z Pot
tingu ze 4. X. 1657, Leopolda I. z 22. III. 1662 a z 13. II. 1666, 
knížete .Antonína Floriána z Lichtenštejna z 21. VI. 1681 a kon
firmační privilegia Karla VI. z 22. XII. 1728, Josefa II. z 8. X. 
1783 a Františka II. z 22. XI. 179'3. Zmizení privilegií jest zá
hadné, neboť býv. něm. arťhivář p. Demel zůstal zde a ve služ
bách .obce a zmizení privilegií sám zji1stil. 

Městský archiv musí být teprve vybudován a skoro výhradně 
z pfsemrnosti teprve z období magistrátního. Ze starších časů 
>'ibyla jen "Gerichtsbuch" zal. 1554, knihy městských počtů od 
r. 169,0, ale s velkými mezerami, protokol nově přijímaných 
měšťanů od r. 1757 s kopií privilegia Rudolfa II. ze 17. XII. 1587 
na městský znak a protokolní kniha Bratrstva růžencorvého od 
r. 1756. N ej starší člÍist magistrátní spisovny i s velkou hroma
dou podacích protokolů, radních protokolů atd. jest v naprostém 
nepořádku v jedné místnosti městské knihovny. Jiná část spi
sovny je' ve sklepě textilní továrny Julius Pfeifer a synové, kde 
trpí vlhkem a konečně třetí v suchém suterénu nové radnice. 

'Spisy se zachovaly v úplnosti od r. 1781 až do přítomné doby. 
Podací protokoly v radničním suterénu jsou úplné od r. 1820 do 
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1938 i s indexy, zasedací protokoly však teprve od r. 1901,ale 
jest pravděpodobné, že starší svazky jsou v hromadě knih v měst
ské knihovně. To platí též o starších knihách účetních před ro
kem 1880, ohudinské pokladny atd. Od r. 1939 jest městská spi
sovna vedena podle desetinné soustavy. 

V museu jest uložen cechovní písemný materiál. Nejstarší 
jest řeznická mistrovská kniha z r. 1580. Celkem se zachovalo 
asi 20 cechovních knih a to další knihy cechu řeznického z let 
1697-1784 (protokol) a registra o přijímání do cechu z let 1742 
až 1860 a tak zv. Handwerksbuch de anno 1792. Kromě knih 
řeznických se zachovalo též několik knih cechu soustružnického 
od 2. pol. XVIII. století, dále knihy pekařů a mlynářů z téže doby. 
Artykule cechovní se zachovaly pouze dv'oje a to Antonína Flo
riána Lichtenštejna z 27. VII. 1717 pro cech ševcovský a Josefa 
Václava Lichtenštejna z 23. IV. 1719 pro řezníky. 

Správou městského archivu, což znamená fakticky jeho vy
budováním, byl pověřen prof. rg. Stanislav Gaber, jemuž jest 
p. Demel přidělen. Současně spravují také museum. 

RYCHNOV U FRYMBURKA. 

Na jihozápad od Frymburka za horou Vítkovým kamenem 
na samých rakouských hranicích leží mě1stys Rychnov zvaný 
dříve Německý. Auto, které mi poskytl předseda místního nár. 
výboru ve Frymburce, umožn!ilol, že jsem provedl revisi obeoních 
píSffillllostí i v tomto rnejodlehlejším jihočeském městysi -
17 km od konečné stanice elektrické dráhy Certlov - Lipno. 
Městys byl nyní evakuo'Ván a nebude osídlen, leč posádkou 
SNB a finanční stráže, která hl]dá silnici do hornorakouského 
Has,lachu. Kolem budou zřízeny pastviny. Z toho důvodu jsem 
všeohny hisltorické písemné památky převza,l a depono'V'al u okr. 
nár. výboru v Kaplici. Nalezl j,sem tam jednu nalomenou velkou 
pečeť ViléJ:oo, z Rožmberka i se závěsnou šňůrou, ale privilegium 
nikdy neviděl ani býv. německý tajemník, který vedl Siprávu 
obce už od r. 1912. Přwzal j1sem a s sebou odvezl: Kontraktní 
knihy z let 1632-1808 a 1802-1843, tři svazky protokolu pro
jednávaných pozůstalostí 1802-1848, knihu testamentů 1801 až 
1825, knihu obligační 1805-1829, svaZěk jednacích protokolů 
1874-1884 (další se nepodařilo nalézti), kdežto zasedací pro
tokol obecního zastupitelstva 1894-1941 j'sem musil zatím 
ponechati ma mís,tě. 

Ze spisů byly vybrány jen nejpotřfjbnější, zejména stavební, 
kdežto ootaim;í všechny byly za okupace odevzdány na sběr pa
píru. 
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RYCHNOV NAD KNĚZNOU. 

O městském archivu je lehce přístupná zpráva bývalého 
městského archivář,e prof. Nováka v IX.-X. roč. "Casopisu 
archivní školy", str. 382-387; nutno ovšem připojit, že nynější 
městský archivář odborný učitel Stanislav Dvořák uveřejnil již 
inventář ve sborníku "Z Pelclova kraje", ročník 1935. K Nová
kově zprávě třeba pouze připojit, že aktová část archivu až do 
třicátých let XIX. století jest spořádána v krabickh podle pů
vodních signatur. Privilegií chová městský archiv v originále 
šest, ale vesměs až z doby pobělohorské. Mladší spisy nebyly 
ještě Zlpraeovány; vzhledem k opravdové snaze nynějšího p. ar
chiváře jest míti za to, že městský archiv v Rychnově n. Kn. 
bude záhy vzorným českým městským archivem. 
St. D v o~ř á k: Inventář archivu města Rychnova n. K. v čas. "Z Pelcova 

kraje" 1935. - V. N o v á k: Městský archiv v Rychnově n. Kn., 
v ČAS IX.-X., s. 382/3. - Městský archivář p. St. Dvořák, odb. učitel. 

RYCHNOV NAD MALSI. 

Archiv jest v úřadovně míst. nár. výboru jednak ve skříni, 
jednak ve vitrině. Obsahuje tato privilegia: 10. V. 1537 Ferdi
nand 1. povýšil ves kláštera Klarisek v C. Krumlově Rychnov 
na městečko a dal mu za erb štít blankytný se sosnou, u jejíhož 
kořene s jedné strany půl zlaté hvězdy, s druhé půl červené růže 
a na kořeni černý ježek, 19. VII. 1537 Bohunka ze Sternberka, 
abatyše krumlovských Klarisek i s konventem osvobozuje 
městečko od odúmrtě, 20. II. 1614 král Matyáš potvrzuje obě 
starší privilegia. Právě uvedená privilegia byla vydána česky, 
další následují německy: 1. 1. 1732 konfirmační privilegium 
abatyše Aloisie Stolzelové, 16. VIII. 1794 císař František udělil 
městečku dva výroční trhy. . 

V Rychnově zachovaly se dále kontraktní kniha 1789-1941, 
Handregister 1818-48, Correndenbuch 1818-45, rychtářský 
manuál 1767-1803, účetní kniha sousedských půjček od 25. 1. 
1661 a "Vormerksbuch liber merkwlirdige Begebenheiten" 1772 
až 1856. Z let 1712-1861 pochází kniha o připisování učedníků 
na řemeslo mlynářské, pekařské a pernikářské, dále obecní a 
špitální účty od r. 1783 do pol. XIX. stol. a "Ehrenbuch" místní 
školy z let 1793-1821. Radní protokol německy vedený zacho
ván jest teprve po r. 1850. 

Bez archivní signatury jsou dvě konfirmace cechovních 
článků, vydané 20. XII. 1672 Janem Kristiánem z Eggenberka 
cechu pekařskému, mlynářskému a pernikářskému a druhá pro 
cech hrnčířský. 
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ČERVENÁ ŘEČICE. 

Na náš písemný dotaz odpověděl starosta města p. Syro
vátka, že v městském archivu jsou tato privilegia: Kryštof st. 
Leskovec z Leskovce udílí městská práva r. 1593, kardinál Har
rach potvrzuje práva udělená býv. vrchnostmi r. 1629 a po něm 
arcibiskupové Wal'dštejn r. 1680, Breuner r. 1696, Ktihnburg r. 
1714 a Manderscheit z r. 1735. R. 1756 Marie Teresie nadala 
městečko třemi výročními trhy a téhož roku ještě čtvrtým o sv. 
Jiří, kteráž privilegia pak potvrdil Josef II. r. 1782 a Franti
šek II. 1794. Týž dal pak r. 1816 městečku právo konati také 
trh týdenní. 

KARDASOV A ŘEČICE. 

Město Kardašova Řečice chová v radním domě patnáct měst
ských výsad in originalibus, a to: 1407 Jan st. z Hradce a na 
Velharticích povoluje rozšířiti městečko vystavěním nových 
domů, dává mu konati "jura", svobodné kšaftování a svobodné 
tržení jměním. 1537 kněžna Anna z Minsterberku dává právo 
zříditi si obecní rybník, 1556 Ferdinand I. dva trhy výroční a 
týdenní trh každé úterý, 1570 Adam z Hradce náhradou za 
škody působené rybníkem Ochozem dal obci rybník u Zrádný 
cesty a rybník Nový za hradem. 1591 týž povoluje obci stavbu 
dalšího rybníka, 1591 týž potvrzuje další privilegia, Lucie Otylie 
Slavatová roz. Hradecká r. 1614 a její manžel Vilém r. 1632 
potvrzují městská privilegia, 1669 Ferdinand Vilém Slavata 
uděluje právo na sklad soli, 1678 Jan Jáchym Slavata vysazuje 
čtyři koňské a dobytčí trhy do roka, 1734 Karel VI. a 1747 krá
lovna Marie Terezie potvrzují svobody města, 1756 královna po
voluje konání trhů na přízi a plátno každých 14 dnů od sv. Ma
těje až do sv. Václava, 1786 Josef II. a 1795 František II. po-:
tvrzují další privilegia a 1793 František II. uděluje městu nový 
výroční trh - svatomartinský. 

ŘEPORYJE. 

Obecní registratura je zachována odro 1854, nejstarší po
dací protokol pochází však teprve z r. 1903. Obec nemá žádných 
archivalií. 

ŘEVNICE. 

Městský archiv není; zachovaly se městské počty od r. 1839 
~,zpr.:,ávy vesnického rychtáře z r. 1845. Městská registratura je 
ra~ne vedena od r. 1920. Ze starší doby jsou jen nejdůležitější 
SpISy, zvláště stavební. - Městský archivář p. Fr. Wi1dmann. 
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ŘíČANY. 
, 
Městská privilegia byla k~ysizapůjčena pr?f,; !--ug: ~edláč

kovi a zmizela ačkoliv na koncI XIX. stol. byla Jeste v RlCanech 
uložena. Bylo' to erbovní a trhové privilegium Maxmiliána II. 
z 3. IX. 1575, potvrzovací privilegia Marie Terezie 4. IV. 1748 
a Josefa II. 18. II. 1786 a privilegi}lm Františka II. na. t!I: z 3. X~ 
1826. Vedle gruntovních knih nalezaly se tam tehd~ Jestě obeclll 
počet z r. 1748, registr kontribucí a kniha konferencI 17 49-~ 750. 
Nyní však není v Říčanech po těchto archiváliíeh stopy. RegIstra
tura města 1860-1935 je v 16 bednách uložena na půdě a nemá 
registraturního plánu. 
G. Trn k a: Říčany v minulosti i v přítomnosti. 1905. 

SADSKÁ. 

Městská a cechovní privilegia) se nacházejí v městském 
museu. Městská privilegia jsou zachována teprve od r. 1640, 
protože šest starších vzalo za své za vP,ádu v Sv.é~~. Ro~ po tom~ 
19. XII. 1640 obnovil je Ferdinand III. tIm, ze JejIch znení, vzate 
z Desk zemských bylo jím potvrzeno, 22. X. 1675 Leopold I. 
potvrdil privilegi~m svého otce a p!idal městu p~íj.my. ze cla a 
právo páliti kořalku; na sedmém lIstu tohoto pYl,:IlegIa. ~ym~
lován jest městský znak. 15. XI. 1725 potvrzuj e pnvIlegla 
Karel VI. a 19. IV. 1760 Marie Terezie uděluje městu nové vý
roční trhy. Pak následují konfirmacní privilegia: Ma!!e Te
rezie z 6. XI. 1764, Josefa II. z 27. n. 1784 a FrantIska II. 
z 22. II. 1796. . , 

Městské knihy sahají nazpět až do poloviny XVII. stoletI; 
jde především o dva svazky kontraktních knih z let 1659-1702, 
1665-1737 a Zlatou knihu památní" z let 1717-1856. Zlomek 
konceptníku obou výše zmíněntch k,ontrakt~ích kni~. s~ zápis! 
z let 1677-86 nachází se v mestskem archIVU plzenskem. Vy
znamnou serii městský;ch knih tvoří dvanáct radníc~ manuá~ů 
a radníoh protokolů a tak zv. menší protokoly (purk,mlstro~~ke~ 
z let 1686-1790. Z let 1764-1783 zachoval se take rychtarsky 
protokol. Podací protokoly politické sahají v úplné řadě od roku 
1794 až do r. 1850, judicielní od r. 1791 do r. 1844. Protokoly 
o jednání v radě v období magistrátním jsou zachovány pouze 
pro léta 1786, 1790, 1792-1810, v soudním sená!ě za leta 1793 
až 1810 1812-28 1832-33 1837-38. taxovm protokoly za 
všechna' leta 1809~1850. Z l~t 1818-32 zachoval se také pro
tokol o projednávání pozůstalostí. Jednací protokoly samospr~v
ného období jsou zachovány v úplnosti z let 1851-76, potom Jen 
s mezerami. 

249 



Aktová část registratury nebyla založena bez plánu a je v ní 
promíšen josefský magistrát s obdobím samosprávným. Všechny 
písemnosti byly před několika roky vyházeny na půdu. Bylo proto 
nutno je nejprve snésti dolů, čistiti, pak srovnati podle obou 
období a uvnitř prvního podle předepsaných skupin (17 akto
vých a 8 účetnických oddělení) a novější samosprávnou do pů
vodních šestnácti skupin, nehledících již na) vlastní správu 
a důchod. Skartace nemohla být proto provedena, leč v nejhrub
ších rysech (jako u účetních propisných doložek ap.). 

V městském museu spolu s městskými archiváliemi jsou 
chovány také archiválie cechovní. Cechovní články: 1598 pekaři 
a sládci, 1682 řezničtí mistři, 1752 řezničtí tovaryši, 1677 mly
náři a pekaři, 1712 ševci. Cechovních knih jest 12. Cechu ševcov
skému náležela kniha pro přijímání učňů z let 1712-1771, dva 
manuály z let 1781-1817 a 1817-39 a kniha protokolní 1818 
až 1847. Cechu mlynářů a pekařů kniha učňovská z let 1719 až 
1837 a kniha o přijímání mistrů 1722-1836, cech řeznický má 
knihu protokolní z let 1796-1850 a knihu účetní z let 1779 až 
1861, kdežto cech rozličných řemesel (kováři, truhláři a p.) za
nechal tři svazky manuálů z let 1734-1859 a protokol o schůzícli 
z let 1837.,--61. 
"z archivu města Sadské" - Občanské listy, roč. 29, č. 52. - Městský ar

chivář p. Jar. Skoch, odb. učitel, zemřel v březnu 1946. 

SEDLCANY. 

Prohlídka archivu a městské registratury byla provedena 
r. 1942; v příštím roce byly archiválie převzaty do zdejší ochrany, 
neboť na rozkaz Němců muselo býti město vyklizeno pro SS-cvi
čiště. Do té doby se archiv nalézal v městském museu a měl šest 
privilegií : Zdeněk a; Polyxena z Lobkovic obnovují purkmistrov
ský úřad a všechna městská práva i svobody, které dřívější vrch
nosti udělily, z 27. II. 1612, tržní privilegium Leopolda I. z 29. IV. 
1702 a další dvě tržní privilegia Karla VI. z 21. XI. 1732 a Marie 
Terezie z 9. V. 1780, potvrzovací privilegia Josefa II. z 16. VIII. 
1786 a Františka II. z 23. V. 1794 a 22. III. 1836 privilegium 
Ferdinanda V. na týdenní trh. - Městské knihy jdou nazpět 
do poloviny XVII. stol., dále se zachovaly mzdové články, jež 
r. 1755 vydala městská rada, purkmistrovský "manual ouřadu m. 
Sedlčan" 1666-1755, pamětní kniha 1727-1807, s kterou se 
opatruje i několik svazků starších spisů (do r. 1788). Městské 
počty se dochovaly od r. 1809. 

V městském museu bývaly chovány také cechovní články, 
a to již z poloviny XVI. stol.: pekařů 1543 a 1721, mlynářů 1560, 

250 

a 1576, punčochářů 1612; hlavní registra tovaryšů cechu pekař
ského a perníkářského byla založena již r. 1565. Další knihy ce
chovní sahají aspoň do poloviny XVII. stol. 

Městská registratura se dochovala od r. 1865, je řazena 
zprvu chronologicky,od r. 1883 věcně, protokoly radních zasedání 
od r. 1865, jednací protokoly jsou od r. 1850 do r. 1943. - Po 
obnovení městské správy místním nár. výborem v červnu 1945 
byly všechny zde uschované archiválie a spisy zase vydány městu 
Sedlčanům. 

SEDLEC U TABORA. 

Protože městečko nemělo magistrátu, jest jeho písemná po
zůstalost malá. Chová se v slušném pořádku ve skříních na rad
nici. Zachována jsou tři konfirmační privilegia, a to Karla VI. 
z 21. XI. 1732, Josefa II. z 20. XI. 1786 a Františkovo z 9. X. 
1797. Ve všech třech jest inserováno privilegium Rudolfa II. 
z 20. XII. 1603 na výroční trh na koně, vlnu a všelijaký dobytek. 
Dále mi byla ukázána městská kniha, zal. r. 1694, kdežto starší 
z r. 1650, kterou viděl r. 1896 archivář Hynek Kollmann, byla 
objevena v soukromých rukou. Dále nalezl jsem tři svazky purk
mistrovských protokolů z let 1748-1841, akta o sčítání lidu z r. 
1854, matriku občanů z r. 1830. V téže době byla zahájena městská 
kronika, kterou pro léta 1752-1830 doplnil hist. výzkumem odb. 
učitel p. Svatoň, který navrhl také plán pro novodobé spisy a 
podle něho registraturu spořádal. 

SEDLICE U BLATNE. 

Nemá archivu; sedm městských privilegií, pamětní kniha 
a několik starších knih počtů je uzavřeno v železné truhle 
a ostatní spisy ve třech skříních ve spisovně. Jsou to tato městská 
privilegia: Ferdinand I. 17. VIII. 1539 povyšuje ves Sedlici na 
městečko, dává mu erb, zelený pečetní vosk a jeden výroční trh, 
Leopold I. 2. VIII. 1673 rozmnožuje výroční trhy, Ignác ze 
Šternberka 24. IV. 1676 mění robotu v dávky z ječmene, t. zv. 
svobodný ječmen, 8. I. 1696 Václav Vojtěch ze Šternberka roz
množuje svobody, dále potvrzovací privilegia Karla VI. z 10. VI. 
1732 a Josefa II. z 16. VIII. 1786 a tržní privilegium Ferdi
nanda V. z 6. VII. 1839. Zároveň s privilegii jsou uloženy různé 
kupní smlouvy (nejstarší z r. 1777), počty z dávek z ječmene 
1795-1848, inventář obecního jmění od r. 1841, seznam národní 
gardy z 20. X. 1848 a "Dlužní knihy města Sedlice", t. j. účetní 
knihy obecního kapitálu (z let 1829-1897), který byl tehdy ob-
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čanům zapu]cován. Cennou památkou je měšťanská kniha od 
r. 1850 a obecní kronika z let 1835-1903. 

Spisy v registratuře nesahají zpět Za rok 1891, protokoly 
radních zasedání jdou však až k 3. X. 1848, jednací protokoly 
jsou zachovány od r. 1865 do dneška (s výjimkou let 1890 až 
1891), obecní účetní knihy od r. 1837 a jiné pomocné knihy. 

STARÉ SEDLO. 

N a písemný dotaz odpověděl starosta městyse Staré Sedlo, 
okr. Mirovice, pan Očenášek, že Staré Sedlo má jen jediné pri
vilegium, a to ze 16. července 1792, jímž císař František udělil 
mu tři výroční trhy. 

SEMILY. 

Městský archiv je organisován společně s městským mu
seem, má však samostatný inventář. Obsahuje šest privilegií: 
Josefa 1. na výroční trhy z 9. IX. 1709, Ferdinand Ignác Des
fours 21. IX. 1710 osvobozuje od roboty a potvrzovací privilegia 
Marie Terezie z 11. XII. 1747 a Josefa lL z 26. VIII. 1782, tržní 
privilegia Františka II. z 22. VIII. 1793 a Ferdinanda V. 
z 10. lIL 1846. Znovu jsem naleil knihy příjmů a vydání, od 
r. 1740, avšak ve srovnání se zprávou Nováčkovou z r. 1896 
chybí 4 svazky registe1r příjmů a vydání z let 1700 až 1855, zato 
dochovaly se knihy počtů zádušních (farního kostela i kosto
fránku). Z roků 1763, 1830, 1859 a 1869 jsou soupisy obyvatel 
a evidenční knihy úmrtí; matrika občanů se vede od r. 1845. 
Protokoly radních zasedání jsou teprve od r. 1873, jednací pro
tokoly se dochovaly s menšími mezerami od r. 1849. 

Registratura před r. 1850 je skrovná; býv. archivářem 
a kronikářem p. Františkem Mizerou byly některé spisy vybrány 
a chronologicky uspořádány; od r. 1850 je však téměř úplná. 
Mezi spisy je také větší množství neuspořádaných patentů a cir
kulářů. K městskému archivu patří i pečetidla: rychtářského 
úřadu v Semilech z r. 1629, menší městské pečetidlo z r. 1699 
a pečetidlo národní gardy z r. 1848. 

V archivu jsou také cechovní články: a to řezníků vypůjčené 
z Lomnice z r. 1699, krejčí podle článků cechu v Jilemnici a ko
lářů, kovářů a zámečníků podle vzoru z Nové Paky. Cech pe
kařský a mlynářský má články o 13 let mladší, a to podle vzoru 
z Turnova. Z poč. XIX. století se dochovaly cechovní knihy řez
níků a "sedmeráků". 
F. M i z e r a: Paměti města Semil a okolí, 1887, 2. vyd. z r. 1900. -

Městský archivář p. odb. učitel Rud. Hlava. 
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SEPEKOV. 

Sepekov byl r. 1869 povýšen na městys a r. 1890 téměř celý 
vyhořel. Nejsou žádné archiválie, ani povyšovací privilegium 
z r. 1869. Na městském úřadě jsou protokoly radních zasedání 
od r. 1895, jednací protokoly od r. 1906, spisy od r. 1900 se do
chovaly v nepřerušené řadě; z let 1883-1899 jen málo důleži
tějších spisů. Tento materiál je dobře podle let uspořádán 
a uskladněn na regálech ve zvláštní místnosti na městském úřadě. 

SEZEMICE. 

V Sezemicích nebylo ještě městského archivu, ale archiválie 
byly shromážděny v místnosti, která byla plánována pro městské 
museum. Byla to především privilegia a městské knihy z období 
předmagistrátního. Tři nejstarší sezemická privilegia totiž dvě 
z. r. 1491 a jedno z r. 1541 jsou ztracena a známe je p~uze z kon
fIrmace Jaroslava z Pernštejna z 31. V. 1555. Pak násle
dují čtyři privilegia:, vztahující se k darování dvou pernštejn
ských mlýnů Hynku Kostelákovi z Kostelce a jejich prodeji 
městu, Sezemicům z 3. L, 6. XII. a 17. XIL 1558 (královské po
tvrzem) a z 1. XL 1566. Tento prodej byl ještě později potvrzen 
Rudolfem II. (9. II. 1595). Další městská privilegia: 26. X. 1570 
Max. II. dává městu právo lmnati jeden výroční a jeden týdenní 
t:t;h na koně, načež následují konfirmační a tržní privilegia Fer
dmanda II. z 2. VII. 1630, Ferdinanda III. z 16. V. 1652, J 0-

sefa I. ze 14. L 1706, Karla VL z 16. V. 1726 (knižní forma), 
Marie Terezie z 28. III. 1748, Josefa II. z 17. VlIL 1784 a Fran
tiška z 19. IV. 1794 a 20. VIII. 1827 (na pátý výroční trh). 

. Z obdohí josefského magistrátu se zachovaly tyto úředrnrí 
knthy: Knihy patentů 1782~1848 (48 svazků), "Sessionsproto
kol!e l~ Politicis et in Judicialibus" 1786-1840 (45 svazků), 
"Elnrelchungs- und Sessionsprotokolle in PoHticis 1841--47 
(7 svazků), Einreichungsrprotokolle 1787-1848 v 5,6 svazcích 
dále urbář z r. 1773, Kniha svatebních smluv 1786-94 dvě 
hllihy testamentů 1796-1840, kniha obligací 1781-1796, proto
kol pozůstalostní 1820-1850, "Kupní kniha pro parcelaci pod
čapelského dvora" 1785, Kniha vydaných gruntovních extraktů 
18~3-15, Purkmistrovský manuál 1781-94 a rozličné pomocné 
kn}~y, Jako ~?a:r:eck~ protokoly, Přípřežní registra, seznamy při
hlasenych Clzmcu, vykazy vydaných pracovních knížek a pasů, 
seznamy zemřelých, berní a taxovní knihy, dohromady 35 svazků. 

K registratuře z období samosprávy náležejí: Protokoly 
o zasedáních městského zastupitelstva a městské rady 1851-
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1912 (8 svazků), podací pro!okoly, ?oh~žel ,,:šak, teprve °od 
r. 1902, až do r. 1935 38 svazku, Hlavm kmhy ~ce~;ll 19 sya~ku, 
Knihy přímých daní 1859-1871 (3 svazky), reJs~rIk zemrely~h, 
dva rejstříky trestní, seznamy branců a vydanych pracovmch 

knížek. v t k' 'v dV 

Aktováregi3tratura starší r. 1912 byla na mes s e;n ura ,e 
neznáma; známy byly jen spisy počínajíc r. 1,912. Bylo treba pl~: 
novitého prohledávání radnice, aby byly poslez.e nalezeny v,mensl 
místnosti v přízemku. Tam se nacházely na Jednom vel~e:n ~e
gále a po zemi v hromadách. Brzy bylo lze konstatoy;ab, ze J~e 
o celou registraturu od počátku XIX. století. Skartace I?o~la být 
pouze zahájena, neboť všechen ostatní čas zabralo ~~ovnam a Sp?
řádání knih a spisů. Do skartace byl zaučen odb. uc:te} vpan pa;ta
ček, který byl současně ustanoven městsktm a:chlVare~. ~est
ské správě bylo uloženo opatřit~ P?třebne ,regaly a skrme~ ~:r:~ 
místnost v přízemí kde mělo být mstalovano museum a k!el ' .. 0 

má nyní sloužiti za ~rchiv Městské správě byla ~oporučena vU7ec 
větší péče o archivalie. - Zatím však odb. uCIt~1 :pa~ ! ~ros a,,: 
Panáček přesídlil do Ceské Lípy a MNV neoznamll Jeste nove 
opatření. 

CESKA SKALICE. 

Městská privilegia jsou uložena ve vitrin~ch a za r.ámy 
v museu Boženy Němcové. V orig. jsou zachovana tato:, Jaro
měřský vidimus z 24. XI. 1615 privilegia AlbrecI:~a Vac1ava 
Smiřického z 1. X. 1612, jímž byly obnoveny stars! sv~bo?y, 
obsažené v privilegiích, která vzala požárem za;: sve, zeJme,na 
právo svobodného kšaftování vaření piva a ved~m ~urkrechtmch 
knih, 24. VI. 1631 Adam Erdman Treka p~yolu~e. me.stu. dva trhy 
výroční trhy na vlnu a trh týdenní, dal~1 prlVIl~gla JSOU kon
firmace Karla VI. ze 16. IV. 1733, Mv~rle .Ter~zle 6. IX. 1748 
a Františka II. z 21. III. 1794 .. Nejstar~1 ~I}la Jest seznam sou
sedů z r. 1752, manuál purkmIstrovskeh? u:~du ~ r.J755, a 1?a
mětní kniha z r. 1785. V museu jest take strlbrne mestske 'Pece-
tidlo, datované r. 1568. 

Tkalcovský ,cech má privilegia z 29. I: 1653 a z 2. ~V. 1669, 
punčochářský cech ze 4. VIII. 1667 a mIstrovskou kmhu z let 
1667,1753 a 2 pečetidla, cech novoševcovský 12. V. 1575 artykuly 
od cechu náchodského a znovu 28. XII. 1.609, 15: yI. 1661 a po: 
sléze 19. III. 1719' od Jana Václava PI~co~qmmlho .. gechoYlll 
knihy má z let 1777, 1812, 1821 a dvě pecebdla. Z kreJc~vske~o 
cechu se zachovaly pouze knihy z let 1676 a 1820. Skolm arool'V 
česko skalický sahá nazpět až k r. 1788. 

V museu jsou uloženy také písemné památky na Boženu 
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Němcovou, ovšem vedle památek hmotných a všech českých 
i cizojazyčných vydání jejích knih, dále registratura komitétu 
pro 'Postavení pomnrku B. N., počínajíc r. 1882. Museum potře
buje více místností a archiv musí nezbytně dostat vlastní míst
nost. Správcem musea a archivu jest odb. učitel Jan Krtička. 
Jan K los: Paměti města České Skalice, 2935, str. 50, 28 příloh; nej

~tarší dvě privilegia z let 1612 a 1631 jsou otištěna v knize Václava 
S rám a: "Okres českoskalický" (Biblioteka místních dějepisů X. 
Praha 1882. . 

STŘIBRNÁ SKALICE. 

Není ani vybudovaného městského archivu ani musea. 
Archivalie byly 1943 z důvodu bezpečnosti přeneseny z radnice 
do školní budovy, kde privilegia jsou zavřena v železné kasetě 
v klenutém sklípku v přízemí, ostatní archivalie ve skříni v jiné 
přízemní místnosti. Stříbrná Skalice má těchto pět privilegií: 
24. XI. 1726 Terezie vévodkyně Savojská potvrzuje privilegium 
Karla knížete z Lichtenštejna z 20. září 1623 na dolování a roz
množuje městské svobody, 28. III. 1728 táž na prosbu purk
mistra a rady městské povoluje zříditi v Stříbrné Skalice cechy, 
3. III. 1747 královna potvrzuje privilegium Terezie vév. Savojské 
z r. 1726, 4. IX. 1757 královna uděluje městečku čtyři výroční 
a jeden týdenní trh a 18. V. 1786 Josef II. potvrzuje starší 
privilegia. 

Z městských knih dlužno se zmíniti především o Knize pa
mětní z r. 1715 a Knize kontraktní z let 1791-1810; v této na
chází se také opis urbáře z r. 1739. Na radnici byla také sbírka 
pečetních typářů, stříbrné pečetidlo městské z r. 1610, chované 
v stříbrné, datované skříňce a jiné z r. 1715, dále pět pečetidel 
cechovních, cechů řeznického, mlynářského, krejčovského zed
ni~kého, každé z r. 1728 a cechu spojených řemesel z r.' 1800 
a typář skalického havířského bratrstva z r. 1803. 

Aktová část regi3tratury je zachována teprve od r. 1850 
a s výjimkou stavebních spisů je uložena jen chronologicky. 
Teprve od r. 1939 zavedeno bylo věcné třídění spisů. 

Cechovní archivalie: 1. VII. 1728. Městská rada uděluje řád 
cechu mlynářskému a spojenému cechu pekařů a pernikářů, dále 
cechu řeznickému pro jeho učně a tovaryše. Mezi cechovními 
knihami nejcennější jest kniha o přijímání mistrů a učňů spo
jeného cechu mlynářů a pekařů z let 1778-1847. Týž cech má 
také zachovánu knihu účetní z let 1807--,-1850. Po společném živ
nostenském společenstvu pak zůstaly účetní kniha z let 1860-89 
a protokoly o sezeních z let 1895-1913. 
Fr. Br ů h a: Dějiny Stříbrné Skalice. Praha 1935. Str. 36. - Městský archi

vář p. K. Kefurt, učitel. 
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Nejst~trší městské privilegium, jímž ves Smečno byla povýšena 
na, mestečk? s výsadou jednoho výročního a týdenního trhu (od 
krale VladIslava II. 26. V. 1510 v uherské Tatě) , jest známo 
pouze z potvrzovacího privilegia Ferdinanda III. z 2. V. 1650, 
které je zároveň nejstarším privilegiem v originále. Dále násle
dují privilegia Martiniců: 2. V. 1652 Bernarda Ignáce 9. XI. 
1685 Jiřího Adama, 4. III. 1717 Adolfa Bernarda, 16. IX. 1736 
Františka Michala a dvě potvrzovací a trhová privileO'ia císařů 
a králů Josefa II. 11. III. 1788 a Františka 3. XII. 1829. 

Mezi úředními knihami jsou tyto gruntovní knihy: 1595 
až 1729 (čís. 934), dva svazky z let 1735-1800 (čís. 938-939), 
~va, sv,azky z let 1800-1850 (čís. 941-942), jiný r. 1805 zalo
zeny. svaze]:c gr;mtovní knihy pro čp. 6-124, sign. XVI./148 
a kmha kVItancI 1809-1814. Dále byl nalezen ,Reparationsbuch 
der Stadt Muncifaj" od r. 1777, kniha o udělo~ání měšťanského 
práva 1775-1873, trestní registra 1805-1816 hlavní účetní 
kniha 1835-1861, protokoly radnkh zasedání od r. 1875 Kro
nika města Muncifaje 1870-1884 a stříbrné městské peČetidlo 
z r. 1603. 

Městská registratura od r. 1655 až dodnes jest jednotně or
gani~ov~na,. starší .spisy 1655-1821 jsou zařazeny pod sign. X. 
bez Jakekohv SOUVIslosti s nynějšími odděleními některé lze na
lézti však také v příbuzných nynějších věcnýcl~ odděleních na 
př. školství, věci horní, stavební atp. Registratura má ~yní 
LXXV. signatur, takže podle množství spisú se některá hesla 
vícekráte opakují! - Archivářp. L. Rolenský. 

SMIDARY. 

Jen velmi malý archiv. Dvě dochovaná městská privileo'ia 
~ několika staršími kusy a opisy ztracených privilegií jsou clo
zena v lepenkové krabici v pokladně městského úřadu. Městská 
privilegia v originále: Marie Antonie kněžna Montecucoli 24. V. 
1654 potvrzuje starší svobody, Kamil Colloredo 29. VIII. 1739 
potvrzuje městské svobody. Cenné jsou městské knihy. Nejstarší 
pochází z r. 1625 a obsahuje zápisy různých smluv' současně však 
sloužila jako pamětní kniha a na str. 287-297 mi seznam všech 
smidarských poddanných. Pokračování tvoří městská kniha z r. 
1706 a kniha protokolů z r. 1808. Po požáru r. 1779 byl založen 
n:,a:r;uál, v němž se zapisovaly grunty obcí odstoupené pro vysta
vem nových domů. Z r. 1795 pochází kniha protokolů o testa
mentech a inventářích a z r. 1835 pamětní kniha. Novější spisy 
v ob~:r;~ registratuře se dochovaly teprve od r. 1891. - Městský 
archlVar p. Arue Dyck. 
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SMIŘICE. 

Z městského archivu se dochovaly nevýznamné zbytky; velká 
část byla zničena při požáru radnice r. 1839. V pozdější době se 
ztratily i cenné dokumenty, zvláště nejstarší privilegia: Jana 
Rudolfa Trčky z 7. I. 1613, císaře Matyáše z 21. 1. 1616, poruč
níků Marie Isabely Trčkové z 13. X. 1634 a Josefa II. z 18. VIII. 
1787, která ještě r. 1875 byla na světě. Dnes jsou v originálu 
dochována jen privilegia: Matyáše Gallasa 1639, Antonína Pan
kráce Gallase 1661, Leopolda I. 3. VIII. 1682, .Jana Josefa ze 
Sternberka 30. VI. 1696 a Františka II. 23. X. 1793. Také 
městské knihy se dochovaly jen v několika svazcích; zvláště vý
znamný jest městský manuál z r. 1642, do něhož se zapisovalO 
ještě r. 1848, knihy počtů od r. 1677 a berní počet z r. 1701-
Všechny ostatní mladší městské knihy souvisejí již jako pomocné 
knihy s registraturou. 

Před krátkým časem se počalo s přípravnými pracemi k zří
zemí městského musea, ovšem jeho činnost se zatím omezuje na 
sbírání materiálu. Přitom byly však získány i cechovní archiválie 
ze soukromého druženÍ. V místnostech musea byla též uložena 
stará, zcela dochovaná městská registratura z let 1850-1915. 
Pořádací práce jsou dosud v počátcích. Zajímavou jest kronika 
faráře Jana Bohaboje Mitisky, který působil ve Smiřicích od r. 
1857 a zažil tam válku r. 1866; chová se rovněž v archivu. 
J. Zem a n: Archivní památky města Smiřic nad Labem. ČSPSČ VIII. 

SOBE SLAV. 

Město má krásný archiv a jeví péči o jeho udrženÍ. Archiv 
obsahuje 82 pergamenových listin (z nich je 22 městských pri
vilegií z let 1371-1713), přes tisíc papírových listin a listů z let 
1471-1603, které jsou všechny sepsány, a dalších 1550 kusů, jdou
cích do r. 1663, které archivář p. Lintner zpracovává. Uchovávají 
se v krabicích, další spisy jsou ve fasciklech a navazují přímo na 
magistrátní registraturu Josefinskou. Jeden dvou- a jeden tří
dílný regál obsahuje téměř úplnou řadu městských počtů 1484 
až 1928; mimoto jsou ještě uchovány podací protokoly 1788 až 
1929, protokoly radních zasedání 1767-1934, téměř kompletní 
řada knih kopiářů 1642-1749, sirotčí registra z let 1676-1768 
téměř z každého roku a tři krabice závětí od r. 1458. 

Zmíněných 82 pergamenových listin je uloženo ve 24 zásuv
kách regálu, který celý byl za okupace přenesen do tresoru 
městské spořitelny. Jsou mezi nimi tato městská privilegia: 
15. VI. 1371 bratři Petr, Oldřich a Jan z Rožmberka zřizují 
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v obálkách - ne všechna -, cechovní články ve vitrinách a po
strádaly inventáře. Vlastní archiv čítá nyní 85 inventárních čísel; 
v museu se nachází kromě toho asi 300 historických dokumentů, 
mezi nimi též privilegia městečka Radomyšle. 

Hlavní a vlastně i podstatnou částí městského archivu jsou 
privilegia: 8. XII. 1367 velkopřevor strakonický Bavor prodává 
obyvatelům 23 lány a osazuje Strakonice na právu emfyteutic
kém; 10. II. 1455 velkopřevor J ošt z Rožmberka a 1. VI. 1461 
týž a převor Gregor potvrzují privilegium Václava z Michalovic 
z r. 1451, 21. V. 1507 král VJadislav potvrzuje městská privi
legia, 1533 městská rada v Písku potvrzuje ztracená městská 
privilegia z let 1404, 1512 a 1533, 27. XI. 1538 velkopřevor Jan 
z Vartenberka rozmnožuje strakonické svobody, 26. V. 1539 
Ferdinand I. potvrzuje předešlé privilegium, 28. XI. 1576 velko
převor Václav Zajíc z Hazmburka rozmnožuje městské svobody, 
27. VI. 1629 velkopřevor Vilém Vratislava po něm i Rudolf 
hrabě Colloredo 5. XII. 1645 potvrzují starší privilegia, 14. III. 
1710 Josef I. na týdenní trhy, potvrzovací privilegia Marie Te
rezie 4. VII. 1747, Josefa II. 28. XII. 1782, Františka II. 1794 a 
posléze Františka II. z 16. VI. 1808 na nové výroční trhy. K těmto 
se pojí též privilegia cechovní: 5. X. 1557 velkopřevor Zajíc 
z Hasenburka pro řezníky, 7. X. 1568 pro krejčí, 1. X. 1574 pro 
kožešníky, 8. XII. 1580 velkopřevor Kryštof z Vartenburka pro 
barvíře, 16. II. 1598 Prachatičtí pro tkalcovský cech v Bavorově 
a velkopřevor Dubský 29. VII. 1715 pro řezníky. 

Městská registratura, která je velmi skrovná, je pravidelně 
ročně skartována a je v dobrém stavu; sahá však jen k r. 1882, 
protože všechny spisy a úřední knihy z XVIII. a XIX. stol. sho
řely při požáru r. 1882. Proto také nemůže býti městský archiv 
doplněn a vše, co kromě privilegií obsahuje, nejsou úřední :Dondy, 
nýbrž umělé sbírky; mezi nimiž se nalézají též dopisy rodiny 
Čelakovského a Ventovy. 
Dr. Jež ek: ,,0 starých privilegiích m. Strakonic", Strakonicko II. - Měst

ský archivář p. V. Herm~nn, řeď měšť. školy. 

NOVÉ STRASEC1. 

V městském archivu jsou uložena nyní 4 městská privilegia: 
13. XII. 1700 Leopold I. na nové výroční trhy, 8. IV. 1783 
Josef II. potvrdil svobody, Josef II. 21. XI. 1789 na nové výroční 
trhy a 22. I. 1796 František II. potvrdil jmenované městské vý
sady. Zároveň s městskými privilegii jsou opatrovány ve Vlasti
vědném museu také tři různé cechovní knihy z 2. poloviny XVIII. 
st. V Novákově zprávě z roku 1902 uvedené radní knihy z let 
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1723-63 a manuál z let 1753-1759, jako také kniha patentů 
z roku 1760 jsou již ztraceny. Městská registratura je uložena 
ve 2 světlých a suchých pmstorách a je právě seřazena a katalo
gisována. 
J. Mi c h á 1 e k: "Některé listiny z archivu města ~o'yvého Strašecí" v "Svo

bodný občan" 1907, č. 12 a 14. - Městský archlvar p. L. Zubr, profesor. 

STRAZ NAD NEZARKOU. 

Podle písemného sd~l~ní má město Str~ž ~~to privile~~a 
v městském museu v dome cp. 6: 15. VI. 1465 Jmdncha ze Straze 
na svobody právní a tržní, dále Jana ze Selmp~rka z 25. XI. 
1476, Václava z Vrchoviště z 15. VII. 1511, Ferdmanda I. z 28. 
VIII. 1528 Viléma z Rožmberka z 11. VI. 1579, Petra Voka 
z Rožmberka z 10. VII. 1596, Petra Voka a Jáchyma Oldřicha 
z Hradce z 26. VII. 1601, Viléma 8lavaty z 1. XII. 1603, Adolfa 
Vratislava ze Sternberka z 28. X. 1694, Františka Leopolda ze 
Sternberka z 28. VII. 1707, Marie Terezie z 18. VIII. 1775, 
Prospera hr. Berchťolda z 28. X. 1781, F~an!iška,r .. z. 22. X. 
1799. Vedle privilegií města jsou v museu 1 nektere hstmy pro 
celé panství strážské. Tak z 25. III. 1596 Petra V?k.a.~ Rozm
berka na odúmrť pro všechny poddané a potvrzem JeJl Janem 
Jiřím ze Svamberka 28. VII. 1614 a Jáchymem Oldřichem 8la
vatou z 13. XII. 1638. Zachovány jsou také tři staré pozemkové 
knihy a sice z let 1573-1584, 1573-1608, 1610-1676. 

STRAZOV. 

Městečko Strážov u~ožilo na jaře 1946 staré písemné pa
mátky jako deposit do městského archivu - musea v Klatovech. 
Nalézá se tam především 8 městských privile'gií v originálech' 
22. IX. 1525 král Ludvík dává Strážovu znak (vyobrazen), právo 
popravy pro nebezpečí loupežných lidí a ?rávo ohraditi, se zdí, 
poněvadž při pomezí německém blízko sedl, clo na okolmch ces
tách, týdenní trh každou sobotu a dva jarmarky, 22. V. 1630 
Ferdinand II. potvrzuje Strážovu privilegium krále Ludvíka 
z 24. VI. 1524 (nebo 1525,?) a celní priv. Rudolfa II. z 9. I. 1595, 
25. IV. 1647 Ferdinand III. překládá týdenní trh na čtvrtek; 
19. V. 1740 Karel VI. potvrzuje starší inserovaná privilegia, 
26. I. 1747 konfirmace Marie Terezie, 6. II. 1770 též týdenní trhy 
na přízi a plátno, 1787 (díra v perg.) Josef .II. kon~irmuje 
zmínkou 'Starši listiny a přidává jarmark svatoJakubsky, 6. X. 
1836 Ferdinand V. potvrzuje trhy. S privilegii uložili Strážovští 

. v Klatovech také balík obecních počtů z let 1799-1830, a Liber 
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STŘíBRO. 

Národní výbor ve Stříbře oznámil již 24. června 1945, že měst
ský archiv i museum převzal beze škod v tom stavu, v jakém 
byly za německé správy a že jejich správcem ustanovil pana 
Adolfa Samce. Archiv města Stříbra měl pohnuté osudy; pů
vodně byl' chován na půdě horní brány, ale když tato byla 
stržena, stal se předmětem pozornosti různých zájemců. Cást 
byla sice uložena na kterési jiné obecní půdě, ale jiné části 
dostaly se do soukromých rukou, nebo do cizích archivů, takže 
na př. část starých městských privilegií získalo město zpět teprve 
za první světové války, jiná ovšem zmizela již nenávratně. Třicet 
dva svazky starobylých městských knih zachránil r. 1888 český 
gymnasijní profesor Křikava tím, že je uložil ve Vlastivědném 
museu města Plzně, kde jsou do dnešního dne. 

Nyní chová archiv města Stříbra tato privilegiJa: 13. VIII. 
1390 Václav IV. dává městu jarmark osm ,dní po sv. Havle, 5. I. 
1467 král Jiří potvrzuje ustanovení krále Václava IV. o měst
ském znaku a privil. Václavovo ze 6. IX. 1382 na dodržování 
obchodních cest z Domažlicka a Nepomuku, 24. IX. 1547 Ferdi
nand I. bere město na milost, ale ponechává si právo odúmrti, 
ruší cechy a zavádí úřad král. rychtáře, 6. III. 1654 král povoluje 
městu třetí jarmark s podmínkou, že věrně setrvá při nábožen
ství katolickém, 18. VII. 1668 konfirma;ce Leopolda I. na 23 star
ších privilegií a vrácení patronátu, 17. XI. 1732 Karla VI. (první 
něm. privilegium) 5. XII. 1747 Marie Terezie, ll. VI. 1784 
Josefa II., 22. XI. 1793 Františka II. s některými změnami 
v právu dědickém a se zrušením mýta, 31. VIII. 1824 František 
na čtvrtý jarmark, 21. II. 1836 konfirmace Ferdinanda V. 
a 29. VII. 1838 týž na další výroční trhy na dobytek. Důležitou 
listinou je také smluovva mezi kladrubským klášterem a městem 
o řeku Mži z 26. X. 1489 s 5 pův. pečeťmi a krásně zachovalé 
nobilitační privilegium Ferdinanda II. ze 27. III. 1630 pro rod 
Steinhauserů. - Kromě privilegií zachovalo, se také několik pa
pírových listů královských, zejména mandátů, jdoucích až do 
poč. XVI. století. 

, Nejstarší n:-ěstské knihy stříbrské chov'ánry jsou, jak shorra 
psano, ve Vlasttvědném museu v Plzni; je to především latinská 
radní kniha z let 1362-1386 se stručnými záznamy protokolního 
rázu a o dvě stě let mladší "Rejstřík rokovní m. Stříbra", český 
z let 1595-1608. Velmi vzácnou památkou jsou dva svazky 
"Rejstřík berní" z let 1380-92 a 1411-18; jsou latinské s velmi 
mnohými českými glosami. Z let 1445-1502 zachoval se rejstřík 
platů z města a vsí poddaných. R. 1466 začíná skoro úplná serle 
"Příjmů a vydání úřadujících purkmistrů", sahající v sedmi 
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svazcích do r. 1615; do r. 1552 psána latinsky, pak česky, dále 
zachovány jsou dva "Zápisníky purkmistrův z let 1588-1647, 
kniha závětí 1495-1572, rejstřík poddanských platů 1512-1550, 
1550-1580, 1584-94 a 1595-1664. Také kontraktní knihy 
stříbrské uloženy jsou v Plzni, a to: "Trhuov a smluv sedlských" 
2 svazky, 1556-1630, 1610-1680, "Prodajů a koupí m. Stříbra" 
1539-94, registrum debit 1544-1599, několik knih zádušních 
počtů ze 17. a 18. století, kniha přísah z téže doby, rejstřík 
došlých dopisů z let 1708-14 (české převládají) a dW3 německé 
již knihy purkmistrovských platů z let 1764 a 1770. 

Také ve Stříbře zachovány jsou některé městské knihy, 
především 4 svazky knih "Vydání" z let 1544-59, 1610-13, 
1615-1721 a 1752-56, které byly do r. 1721 vedeny česky, 
uloženy bývaly v knihovně gymnasia a odtud darovány městu, 
dále rúzné knihy cechovní a kniha cti městské školy z let 1826 až 
1851. V mlynářské cechovní knize jsou české zápisy až do 1740, 
ale nejcennější ze všech "Knihu pamětní" z let 1408-1581, s velmj 
rozmanitým 'Obsahem, z něhož nejcennější byly kopie dorpisů vy
měněných mezi stavem městským a vyššími stavy r. 1512, výpisy 
z Desk zemských od doby Vladislava II., majestát téhož krále 
o lidech sběhlých z r. 14917, ,,0 vojně k Lokti" r. 15,05 orpovědný 
list pp. SUkům z téhož roku, ]mrespondence se Svamberky, pří
sahy starších nad havíři, "Výpis z kněh staroměstských, kterak 
řemesla proti králi chodí jakož i před Tělem božím" atd., vesměs 
~ prvních patnácti let XVI. století, Němci ně~de ukryli, podobně 
Jako knihu šosovních vydání zal. r. 1570; zachovaly se však radní 
protokoly od r. 1713 (8 mezerami), podobně jako radní manuály 
po r. 1749 a skoro všechny podací protokoly josefského ma
gistrátu od r. 1788. Zvláštní oddělení tvoří knihy patronátní 
a obecního špitálu a cechovní knihy různých cechů, vesměs však 
až z XVI. století. Mezi cechovními památkami jsou také články 
Jindřicha Slika z 31. V. 1628 pro plánské pekaře a pernikáře 
a opata tepelského Rajmunda pro pekaře a mlynáře v Úterý 
z 2. V. 1699. 

Korespondence a spisy z doby předjosefinské jsou rozvrženy 
do krabic, ale jsou jich jen malé zbytky, třeba sahají nazpět až 
do XVI. století. K archivu patří i několik městských a cechov
ních pe'četidel, vesměs však teprve z pobělohorské doby. Zají
mavý je opis něm. výtahu "Bohmisches Stadtrecht", který tis
kem vyšel v Lipsku a ve Stříbře byl r. 1614 opsán. 

Ve fasciklech pap. listin nalézá se též nělwEk významných 
archiválií: především Salvaguardia Ferdinanda III. z 5. X. 1640, 
rodný list a vysvědčení o zahradnické a vinařské dovednosti, 
kter_é Jančovi Kekecovi z Podgorresbergu na panství Radkersberg 
ve Stýrsku vystavila jeho vrchnost Marie Charlotta kněžna 
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z Eggenberku 31. X. 1734, řada mladších výučních listů, na nichž 
jsou rytiny měst, na př. Vjjdně, Litoměřic a p. Dále jest zde 
f'asci'klík osmi starých privilegií stříbrských v opise, který byl 
pořízen někdy v době Maxmiliána il1ebo Rudolfa II. a mladší 
skupina listin o stříbrský;ch deskových statcích. Patrně hned 
r. 1614 byl z tištěného vydání opsán ve Stříbře Horní řád jáchy
movský krále Ferdinanda I. z r. 1548 a téhož řád pro hory cínové. 

Zachované knihy patentů nesahají před r. 1755, podobně 
jako jednací protO'lmly zachovaly se jen ojediněle; politický po 
r. 1785, ,soudní po r. 1795. Do mést. arohivu zatoulaly se také 
protokoly vikariátní z let 1843, 1857, 1861-67, dále sbírka mědi
rytin, vydaných na obyčejném novinovém papíru někdy v době 
josefínské, nazvaná "Katolisches Kirchenjahr". 

Po odsunu Němců v kteréhosi souborného bytu byly do 
archivu přineseny dva svazky - bez titulních listů - rukopis
ných traktátů náb. obsahu, které podle písma bych kladl asi do 
let 1370'-1430', tedy do doby husitské. Uvahy jejich vycházejí 
jednak ze starozákonních proroků, jednaJk z evangelií. Správce 
archivu slíbil, že oba dodá prof. Dr. F. M. Bartošovi, aby zjistil 
jejich obsah a původ. 
Georg S chm i d t: "Berichte iiber das Stadtarchiv und Museum in Mies" 

v "Deutsche Wacht an der Miesa" r. 1908, č. 817, 821, 839, 859 a roč. 
1909, č. 870, 883 a 910, roč. 1910, č. 936, 951, roč. 1911, č. 976 a 1058. -
Týž: "Stadtisches Archiv und Museum in Mies" v Zeitschrift fiir ost. 
Volkskunde XIV, 1, 2. - Mitteilungen des k. k. Archivrates I, 280/3, 
II, 336/7. - Georg S chm i d t: "Schicksale des Stadtarchivs in Mies" 
v M. V. G. D. in Bohmen, roč. 64. - Týž: "Weitere Schicksale des 
Stadtarchivs in Mies" M. V. G. D. in Bohmen, roč. 66. - Týž: "Privi
legien und Urku,nden in Regestenformen" v Jub. spisu k 50. výroč~ 
stát. gymnasia ve Stříbře (Stříbro 1921). - Městský archivář p. Adolf 
Samec, inspektor státních drah v. v. 

SUCHDOL NAD LUZNICr. 

Suchdol byl povýšen teprve r. 1851 za městys, takže nemůže 
míti písemnosti z doby starší, ale také samosprávná registra
tura je zachována teprve od počátku xx. století, je v pořádku 
a věcně rozdělena. - Spravuje ji říd. učitel p. Fr. Polák. 

SUSICE. 

Městský archiv, který se musel v posledních 10 letech pět
krát stěhovati, byl konečně r. 1944 v lednu ubvtován v přízemí 
starého děkanství (nynější městské museum). Městským archi
vářem je prof. Janák, ředitel reál. gymnasia. V r. 1942 byla 
provedena skartace městské registratury a vytříděný materiál 
z let 1851-1906 byl přijat do archivní ochrany. 
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Jediné dochované originály městských privilegií jsou po
tvrzovací privilegia Josefa II. z 23. I. 1784 a Františka II. z 28. 
VIII. 1793. Ze zdejšího konservačního oddělení byly zpět do 
archivu vráceny: registra právovárečná 1464-1615, Liber 
sententiarum 1559-1570, radní manuál 1650-1664 a grun
tovní kniha bývalých sušických vsí 1584-1635. Nejstarší kdysi 
kniha sušického archivu, totiž velhartická z r. 1397, jest od r. 1920 
deponovánna v archivu Národního musea v Praze. Kromě právě 
zmíněných register, která při mé poslední úř. :ťávštěvě byla 
právě v zdejším archivu, ti'eba jmenovati zejména Registra smluv 
a zápisů z let 1586-1675 a mkopis Flocririna Hammerschmieda: 
"De Boemo Budvicio regia montana civitate", výpisy z budějo
vických privilegií a listin do r. 1706 a druhou kroniku, totiž "De 
monasterio Dominicanorum Budvicii". Všechny tři tyto práce 
j sou 'svázány ve společných deskách asi z 1. pol. XVIII. století. 

Starší spisovou část až do pol. XVIII. století dělí p. ředitel 
Janák podle odesilatelů, takže má jednak oddělení listin vzniklých 
ze styků s orgány státními (českou kanceláří, českou komorou, 
podkomořským úřadem ap.), jednak styk s jinými městy krá
lovskými a jinými vrchnostmi duchovními i světskými. Druhé 
oddělení listin js.ou listiny vzniklé z vrchnostenské pravomoci 
města. 

Samosprávná registratura po. r. 1850 byla uložena v 1. 
poschodí radnice, až do poč. XX. stol. měla vedle podacích pro
tokolů také dobře vedené elenchy, které skartační práci velmi 
nwpomáihají. Mladší ročníky po r. 190'6 nebyly ještě skartovány. 

SV:mTLÁ NAD SÁZAVOU. 

Archiv se r. 1942 nalézal v podkrovní světnici v dřevěných 
regáleoh a obsahoval zbytky spisů ze XVII. stol. a magistrátní 
registraturu, ale ve velkém nepořádku. Mimo fasciklů byly tam 
hromady neuspořádaných a rozházených archiválií. Seznam ne
existuje. Pecrgamenové listiny jsou v tresoru v I. posch. radnice. 
Jsou na sebe nakupeny bez obálek a tím trpí jak vlastní perga
meny, tak i pečeti. Jsou tam tato privilegia: 28. I. 1562 Ferdi
nand 1. uděluje dva výroční trhy, 28. X. 1568 Burian Trčka 
z Lípy povoluje nové výroční trhy, červený pečetní vosk a dávky 
z váhy a stáčení vína, 10. II. 1578 týž reguluJe městské povin
nosti, 15. 1. 1594 Maxmilián Trčka potvrzuje starší svobody, 
7. VI. 1604 Jan Rudolf Trčka povoluje odúmrť a právo svobod
ného kšaftování, 12. XII. 1633 týž osvobozuje město od roboty, 
ale nikoliv od honby na vlky. Pak následují konfirmační privi
legia: Buriana Ladislava z Valdštejna 7. IV. 1637, Rudolfa hra-
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běte R~ba!,cy 22. pl. 1676, Jana Kašpara z Montany 4. VII. 
1680,. Clsare a krale Leopolda 1. 29. X. 1680, královny Marie 
'1?ereZle 2. IV. 1768 a Františka II. 5. V. 1800; 5. VII. 1786 udě
hl Josef II. městu čtyři výroční trhy. 

Staré knihy počtů městských ze XVII. sto1., které se ještě 
r·v.1894 v a!,chivu nacházely, nebyly nalezeny, místo nich však 
pnbyly: dve knihy pro cech kovářský, zámečnický, truhlářský 
atd. z let 1693-1725 a od r. 1826, gruntovní kniha z r. 1756 
a peč~tidla městská již z r. 1507, některých cechů ze XVII. stol. 
a tovarny na granáty z r. 1777. 

v Re~istratura města. ?yla yložena v bednách na půdě; jde 
~sak spl,!'e o hromady SpISU, nez o spořádanou registraturu. Spisy 
JSou p~y od ~. }842, ale mnoho ročníků se ztratilo, nejlépe jsou 
zac~ovany rocmky 1914-1918. - Městský archiv spravoval pan 
A. Stros. 

TRHOVÉ SVINY. 

Městský archiv nalézá se v 1. posch. kostelní veze v bez
pečné a suché, nepříliš čisté místnosti (1 Yz m silné zdi).' Jelikož 
tent? ko~~el byl ve XIV. stol. částí tvrze, má dodnes podobu pev
nostI, a JIŽ v XV. stol. rytířská šlechta z okolí ukládala si v něm 
své listiny. Tak vzniklo jakési depositorium, jež obsahuje mimo 
1!"ěst'S~ýc~ a mě~ťanských listin také 55 pergei'rnenových listin 
s!ec.ht~~kych rodtn z XIV. lj;j XV. stol. Výborný seznam těchto 
hstm J.est v Nováčkově zprávě v "Archivním výzkumu" III. 
nutno J~n poznamenati, že počínají r. 1357, a že se mezi nimi 
nacházeJí také listiny rytířské rodiny z Ceřejova mezi nimiž 
je~t sv~deč~~ lis~in~, J 3:l}a Zižkl z Trocnova z r. 1384. Originální 
mestska prIVIlegIa cltaJI 8 kusu; nejstarší Oldřicha z Rožmberka 
na. ,!kr~lovské ,právo" z 30. XI. 1437, jenž potvrzuje jí starší 
prIVIlegmm sveho otce Jindřicha, Vladislava II. na právo mílové 
z ~6. I~. 1482, 8. IX. 1612 Jan Jiří ze Švamberka rozhojňuje 
mestske svobody, zvláště ty, které městu udělil Petr Vok z Rožm
be::ka, 6. I~. 1623 Marie Magdalena Buquoi potvrzuje městská 
prava, ale Jen pro katolíky, trhové privilegium Karla VI. z 19. 
':!II. 1732 a potvrzovací privilegia Josefa II. z 18. V. 1786, Fran
tIs~~ II: z 18. I. 1827 a Ferdinanda V. 13. II. 1836, Matyášovo 
P!lV;legm!ll. z, r. 1613 je ;;námo pouze ze Současného budějo
vlckehov:',IdlmaJu. Vedle !llestských a soukromých listin nalézají 
se ve veZl ve trech truhlIcích také cechovní privilegia; nejstarší 
~ !- \553 P:r:o. tkalce; celkem 12-13 pergamenových listin nebo 
clan~?, kJere ~se~ ~ro ~edostatek času nemohl registrovati. Nej
star~l mest~ke pnvllegmm, totiž Václava IV. z 15. V. 1394 na 
solne V?zy, ~e za~hov~no jen v chatrném opise z r. 1635. 

Mestske knthy JSOU uloženy většinou v zemském ar,chivu 
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v Praze; ve Svinech zůstaly jen ty, jež r. 1850 nebyly odevzdány 
okresnímu soudu. Z nich jsou nejstarší městské počty, nazpět 
až do r. 1657 sahající, zachované však ve větším počtu až do doby 
tereziánské. Městský archivář p. Kůrka opsal všechna privilegia 
a mnohé archiválie, takže nyní má 7 silných svazků opisů měst
ských archiválií (přes 3000 stran). 

Městská registratura z let 1787-1849 je zlomkovitá a dosud 
většinou v původních svazcích v archivu, z let 1850-1912 se 
zcela dochovala a je uložena v radnici. Prvních 30 ročníků je 
seřazeno jen chronologicky, od 80. let XIX. stol. jsou řazeny 
částečně v abecedním jmenném pořádku, částečně věcně, ale 
podle subjektivně volených hesel. Jmenné repertáře se obnovují 
vždy po 10 letech a odpovídá jim také pořádek ve fasciklech. 
Dr. F. Š i m e k: Z archivu městského v Trh. Svinech. Zpráva čes. gymnasia 

v Čes. Budějovicích 1913/14. - Městský archivář p. K. Kůrka, řed. 
spořitelny v. v. 

ŠLUKNOV. 

Šluknov jest ještě bez archiváře. MNV však byl ochoten 
zaměstnat stálou sHu, středoškoláka jako musejníka, archiváře 
a kronikáře. Nejstarší p~semné památky jsou v železné truhlici, 
uložené ve veřejné knihovně. Jsou tam 'Především tato 'lI'iěstská 
p'l'ivilegia: 23. VIII. 1657 Karel Adam hr. Mamsfeld konfirmuje 
vložené městské privilegium z r. 1566, 13. XII. 1660, konfirmace 
Leopolda I. a další konfirmace Marie Terezie ze 14. II. 1749, 
Josefa II. z 24. VII. 1783 a Františka II. z 21. II. 1794; 2. VI. 
1900 ministeI1ský předseda rakouský propůjčil Sluiknovu nový 
městský znak. Z dalších cenných památek v knihovně chovaných 
dlužno jmenovati serii městských "Kauf- und Verkaufskontrak
tenbticher" I. 1492, II. 1583, JIL 1608, IV. 1724 a V. 1754, která 
byla kdysi v archivu země Ceské, ale r. 1910 byla deponována 
min. spravedlnosti do měst. archivu v Šluknově. Zmíněná truhlice 
obsahuje dále UI1bář šluknovského panství z r. 1760, svazek vy
braných písemností ze stol. 17. a konsignaci městského maj etku 
z let 1736 a 1738. 

Do XVII. století sahají naZipět také pefsemnosti cechovní. 
Kniha cechu tkalcovského o přij~mánÍ učedru'iků 1627-82, do niž 
přepsány byly protokoly o sezeních cechů z let 1599 až 1621, 
patrně z nějaké knihy starší a pak v nich pokračováno 1635 až 
1749. Kniha jest opatřena rejstNkem mistrů a jejich vdov z let 
1659-1676. Také tovaryši tkalcovští měli svůj "Bruderschafts
buch" 1765-1842. Z 18. XI. 1649 pochází Karla Adama hr. Mans-

~ feld~ články cechu pekařského, z 1. XI. 169,1 Filipa Zikmunda 
z Dletrichštejna cechovní privilegium krejČÍ a z 20. X. 1703 
téhož Dietrichštejna články pro tesaře. Kováři mají své artykrny 
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za~hovány již z r. 1596, ale v kopii. Dále zachovaly se cechovní 
kmhy: kOiVářů-zámečníků a kolářů z r. 1697, pekařů 1637 ševců 
1654 ~a 1728 a krejčí 1683. ' 

Cást městských archiválií jest v museu: Erbabsonderungs
buch 1741-1776, sirotčí tabella 1796-1814 konferenční proto
k?l1848-50 a několik svazků městských do~isů, vybraných z re
?,lstratur1 z let 1721-1827 a 8 pečetidel. Museum jest zpusto
seno; ,v ,Jedné n:fstnost~ '8e zřítil strop, ale škody utrpělo také 
ra:bovamm v kvetnu a cervnu 1945. Škody lze zjistiti neboť se 
zachoval inventář. ' 

. Nf!: :-adJničnf půdě j sou čtyři veliké a pět menších regálů, 
v mchz Jest ulozena mestská registratura zhruba od začátku 
XIX. stol~tí do r. 1914. Léta 1850,--189'9 jsou srovnána pouze 
chrono1oglcky. Mimo regály jest ještě velké množství fasciklů 
označených štítky, ale pouze na zemi pod střechou. Na vyvýšené 
p~dě na~ oběma: půdnfmi kolnami pak jest velká hromada pomoc
nych kmh. Regrstratura se tedy zachovala ve velkém mno~ství 
ale uložení její jest trvale v tomto stavu nemožné. ' 
, Vlas~ní svůj archiv má také pivovar pravrovárečného měš-

tanBtv'a: ~e~t v něm především porovnání mezi měšťany a Jindři
che~ ŠleJlllsem ze 4. XI. 1512 o právo várečné, jeden exemplář 
pozustalostnl smlouvy o rozdělení panství Šluknovského po smrti 
Karla Adama hr. z Mansfeldu ze 29. X. 1663 na němž jest po
znamenáno, že druhý exemplář jest uložen .J archivu panskéni 
N.3 fasc. XIII. a konečně d1užní úpis purkmistra a rady z 22. XII. 
1729. Z knih dlužno jmenovati "Knihu účtů o stavbě sladorvny" 
z r. 1665 a pamětní knihu, vázanou v kůži o zápisu "Braukom
:n:u~e . Schluckenau zum 4010 jahr. Bestande 1512-1912". Na 
pude Jest bedna právovárečných spisů, dosud blíže neurčených. 

Na faře jest vzácná "Děkanská kronika" z r. 1710 do níž 
~yly p~eps~ny starší kronikářské zápisy až do r. 1577. Kronika 
1 matnky JISOU v železném tresoru. 

ŠTĚKEŇ. 

. .J ed.iný histo;ic~ý, dokument městečka představuje královské 
prIvIlegIUm na vyrocm trhy z 29. IV. 1842. Registratura se ucho
val.~ neúplně, starší spisy teprve od r. 1866, úřední knihy počí
naJI v 80. a 90. letech minulého století. 

TRHOVY ŠTĚPÁNOV. 

. . V archivu jsou městská privilegia, jedna měst. kniha a ně
~hk ~e~hovních písemností. Jest v ředitelně měšť. školy, kde 
on pecuJe odib. uc. p. St. Nácovský. rSoudě z římských čí'sel na 
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rubu privilegií, napsaných asi před 100 lety, bylo tehdy privilegií 
více. Nyní se zachovala v originále tato: 19. XII. 1541 Ferdi
nand I. potvrzuje listinu arcib. Zbyňka z 2. X. 1406 na rozmanité 
svobody a přidává další jarmark, 14. IV. 1567 konfirmace Max
miliánova, 16. III. 160'0 Petr Holický ze Šternberka upravuje 
práva a povinnosti, 13. XII. 1608 konfirmace Anny Holické, 
18. III. 1612 lmnfirmace Oldřicha Holického, 12. I. 1637 Václava 
Holického, 20. I. 1670 totéž Ludmily Maxmiliány Sparové, 1. IV. 
1748 Marie Terezie konfirmuje priv. Ferdinanda I. a nezachované 
priv. Ferdinanda III. z 18. V. 1648 a přidává nový výroční trh 
a posléze konfirmace Františkova z 9. I. 1811. Kromě městských 
listin se zachovaly též dvě cechovní: 4. III: 1697 tkalci z Kouřimě 
sdělují své artykuly tkalcům v Trh. Štěpánově a 19. III. 170.7 
totéž cechmistři spojeného cechu v Kouřimi. Všechny listiny jsou 
v řeči české. - Jediná zachovaná městská kniha jest kniha grun
tovní zal. r. 1611. 

úESKY ŠTERNBERK. 

Žádné starší archiválie, jen registratura a to neúplná od 
roku 1850. 

ŠVIHOV. 
Ve Švihově není zřízen městský archiv. Při městském úřadu 

se chová šest originálních městských privilegií v uzavřené 
skříňce; jsou to: 12. V. 1501 Puota z Rýzmberka na svobodné 
kšaftování, 25. IX. 1677 Leopold I. potvrzuje trhové privilegium 
Ferdinanda I., potvrzovací privilegia Karla VI. z 20. II. 1715, 
Marie Terezie z 10. VII. 1747, Josefa II. z 27. IV. 1784 a Fran
tiška II. z 21. II. 1794. 

Městská registratura je zařazena chronologicky podle let, 
pouze spisy stavební, účetní a pro domovskou příslušnost se řadí 
do zvláštních fasciklů. Totéž platí také o pomocných knihách. 

TÁBOR. 
Archiv je vystěhován a naházen v jedné místnosti musea; 

uložen jest v 133 krabicích a obsahuje archiválie od XV. stol. 
do r. 1895. Nejstarší privilegia císaře Zikmunda z r. 1437 a ru
kopis z téže doby jsou uloženy v tresoru důchodenského úřadu. 
Prof. August Sedláček uspořádal kdysi 133 krabice s archi
váliemi a pořídil jejich seznam. Městská privilegia: 25. I. 
1437 císař Zikmund uděluje nově osídlenému městu Hradiště 
hory Tábor svobody: právo dosazovati radu s apelačním právem 
přímo ke králi, městské knihy, týdenní a výroční trhy bývalého 
města ústí n. Luž., samosprávu bez odměny pro podkomořího, 
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pouze 10 kop bí1ýeh gTOŠŮ ročního poplatku a erb s císařským 
orlem; existují dva exempláře tohoto privilegia, jeden s ma
jestátní pečetí, druhý se zlatou bulou. 26. III. 1437 týž císař potvr
'liU!je Táboru držení Ústí n. Luž., 11. XI. 1454 král Ladislav dává 
výsady táborským soUkeníkům pro všechny své země, 19. VI. 1460 
král Jiří utvrzuje Tábor v držení statku bývalého kláštera v Lou
ňovicích, 24. VIII. 1463 týž dává privilegium na nový výroční 
trh, 17. IV. 1472 potvrzovací privilegium Vladislava II., týž 
4. V. 1509 na zástavy, 26. IX. 1547 Ferdinanda I. milostný list, 
11. IV. 1567 Maxmilián II. daruje městu daně a poplatky na 
3 roky na opravu městských hradeb, dále potvrzovací privilegia 
Rudolfa II. z 25. IX. 1578 a Ferdinanda II. z 8. II. 1629 a tržní 
privilegium Ferdinanda III. z 25. II. 1654. 

Z městských knih je význačná: městská kniha z let 1432 až 
1450, dvě Libri variorum contractorum 1617 a 1681, kniha smluv 
svatebních I. 1673 a městská kniha Hor Ratibořských z r. 1663. 
Spisy mají podle Sedláčkova rozdělení tato oddělení: A. Obec 
a obecní majetek, B. M~stská správa, C. Řemesla, obchod, prů
mysl, D. Sousedství, E. Věci cizí provenience. 

Když Sedláček počal v 90. letech arehiv budovati, existo
valy již jen zbytky táborského úřadování, zvláště magistrátní 
registratura 1786-1850 byla tehdy již velmi mezerovitá. 

Registratura ze samosprávného období 1854-1914 je fond 
o 172 fasciklech a je uspořádána podle registraturního plánu, 
platného 1850-1921 a dr. F. Kroupou obnoveného. Registratura 
městského důchiodenského úřadu je uložena v regálech v domě 
čp. 509; obsahuje spisy z let 1745-1900 a po skartaci měla být 
přenesena do radnice. Podací protokoly jsou z let 1852-1922, 
indexy k nim 1848-1922, protokoly radních zasedání 1868 až 
1915 (protokoly obecního zastupitelstva byly v posledních letech 
vydávány tiskem). Registraturní plány z let 1850-1921,1922 až 
1939 a od r. 1940 jsou k disposici. 

Spisy obcí připojených r. 1943 byly přechodně uloženy v pří
zemí radnice (v uzavřené chodbě); byly v pytlích a měly být 
teprve pořádány. 
A. Sed I á č e k: Sbírka listovních pamětí města Tábora. Zpráva čes. gym

nasia 1896/97. - K. K o s t I i v ý: Soupis památek musea táborského, 
Tábor 1913. - F. M. Bar t ol š: "Táborský archiv" v Jihoc. sborníku 
histor. IV., s. 23-26. - Týž: "Archivum Taboriense", Praha 1935. -
Městský archivář p. Dr. Fr. Kroupa, vrch. arch. rada. 

TACHOV. 

Tachov nemá městského archivu; městská privilegia a starší 
písemnosti vzaly za své při různých požárech města. V městském 
museu jest zachováno několik listin ze 16. století, ale ty týkají 

278 

se okolních panství, zejména obcí Bažantova, Dlouhého újezda 
a Pořejova. Nacházejí se tam také staré listiny a písemnosti ce
chovní. Pomocí výzkumu v cizích archivech a listin tiskem vyda
ných, sestavil r. 1906 rukopisný lístinář města Josef StocklOw; 
obsahuje přepisy listin písemností i jiných zpráv Tachova se tý
kajících v ehronologické řadě s odkazy na příslušné edice a lite
raturu, až do prosince r. 1621. Rukopis pořízen byl v přepychové 
úpravě Antonínem Fleissnerem a zkolacionován prof. Michlem. 
Z heuristických poznámek v tomto listináři vyplýya, že na ta
chovském zámku byly také staré urbáře panství tachovského, 
sahající až do 16. století. - Správce musea a archivu učitel p. Jar. 
Kilián. 

TEPLICE-ŠANOV. 

Poslední revise v městském arohivu byla provedena Dr. O. 
Bauerem koncem října 1946. Archiválie byly bohužel nalezeny 
na třech různých místech, takže sjednocení jejich musí být 
prvním úkolem archivářovým. Městská privilegia, cechovní 
články a některé rukopisy jsoru uloženy v budově městského 
musea ve Školské ulici staré městské knihy - 29 svazků - jsou 
již u}oženy v bývalém' Clary-Aldringenském zámku, kaillŽ bude 
přemístěn celý městský archiv a museum. Stará registratura 
'Od 17. stol. až do doby nejn'Ověj ší jest u~ože'lla v bud(wě velitel
ství SNB, ale opět na třech rŮ'zných místech. Její přem~stění do 
zámku a zpracování vyžádá si velké pHe a značného času 
správce archivu paní Olgy Pimplové. Zajímavé jest, ~e v mu
sejní budově již 'Od stam uložen jest ta;ké zbytek regrstratury 
samosprávnéh'O 'OkresU! teplického, zejména zasedací pr'Otokoly 
okresního výboru a zastupitelstva, zahájené r. 1865, 1872, 1878, 
1884 1889 a 1892 a zasedací protok'Oly obce Lázně Šanov. 

Nejstarším, pečlivě 'Opatřeným archivním fondem v mU!sejní 
budově jS'OU mě'Stská privilegia, z nichž nejrstarší Ludvílkovo 
z 18. II. 1525, jimž potvrzuje král starší privilegium králo'Vny 
J'any, vdovy Jiříka P'Oděbradského. Privilegium krále Vladi
slava II. z 10. VIII. 150'8 a Bernarda Vřesovce ze 17. VI. 1569, 
která byla v archivu rv originále ještě r. 1902, zmizela, neznámo 
kam. Další v orig. zachovaná privilegia jsoru tato: 25. II. 1675 
Leopold I. propůjčuje městu dva výroční trhy, 12. 1. 1739 
Karel VI. potvrzuje listinu LudvíJmvu a přidává městu některé 
důchody a konečně konfirmační privilegia Marie Terezie z 29. V. 
1747, Františka II. z 22. VIII. 1793 a Ferdinanda V. z 28. VIII. 
1842 na 12 trhů r'Očně na dobyték. - S městskými privilegii je'st 
chováno 11 jiných rperg. listin, pojišťujících soukr'Omá práva, 
z nichž nejS'tarší jest prodej louky Držkem ze Semtěše Litoltorvi 
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je značně ro~sáhlá. Vedle záležitostí městského úřadu nacházejí 
se v ní též registratury městského pivovaru a městské elektrárny. 
Podací protokol po r. 1850 je až na nepatrné mezery úplný 
a opatřen jmenným rejstříkem. Zato protokoly o schůzích zastu
pitelstva, rady, případně správní komise a jiných obecních ko
misí jsou z&chovány teprve z doby Republiky. Od r. 1871 za
chován je protokol tovaryšů, resp. pracovních knížek, o něco 
mladší. jsou knihy chudinského fondu. Obecní důchod v úplnosti 
je zachován až od poč. XX. století, ačkoliv nechybějí jednotlivé 
knihy starší. Aktová část registratury pochází rovněž až z doby 
republiky. - Městská spisovna terezínská byla v letech 1941 až 
1945 uložena v zemském archivu a zde Dr. Haasem zinventari
sována a uspořádána. 

TOUSEŇ. 

Městského archivu nelllí. Zachovaly se spisy z duby po r. 
1880. Z období od konce XVIII. stol. až do r. 1850 nalézají se 
v registratuře jen jednotlivé staré kusy, seznamy a zlomky ka
tastrálních operátů, jež dohromady tvoří silný fascikl, ale z let 
1850-1880 jsou jen mezerovitě uchovány. Protokoly zasedání 
městských samospr. orgánů jdou zpět do r. 1856, podací proto
koly jsou z let 1878-1881, 1885-1914, 1916-1919. Z téže doby 
pocházejí knihy účtů, pokud ovšem byly nalezeny. 

TOUSKOV. 

Archiv města Touškova jest popsán oběma jeho pořadateli, 
německým, prof. G. Schmidtem v "Mitteilungen des k. k. Archiv
rates" I. 285/6 r. 1913, i českým, prof. Václavem Miškovským 
v "Časopisu archivní školy" VIII. (1930). Zemský archivář 
Dr. Kristen, když r. 1936 archiv navštívil, zjistil ztrátu dvou 
cechOlVních listin, a sice cechu kovářského z 16. XI. 1666 a beč
vářského a kolářského z 23. VIII. 1668, jež obě byly vydány 
česky, kdežto německé ověřené kopie obou privilegií, vydané na 
papíře, se zachovaly. Při revisi 1946 jsem zji'stil tato privilegia: 
17. VIII. 1711 opat kladrubský Maurus potvrzuje články cechu 
zedníků a tesařů, dále Marie Terezie ze 7. VI. 1748, Josefa II. z 19. 
XI. 1784, Františka II. z 22. II. 1796 a trhové privilegium Fran
tiškovo z 27. V. 1793 a z 15. III. 1832. Všechna tato privilegia 
jsou německá, ale konf. privilegium Marie Terezie má insero
váno tato starší privilegia česká: 12. VIII. 1543 krále Ferdinanda 
o povýšení na město s městským znakem, Petra z Roupova 1544 
pond. po Všech Sv. na svobodné kšaftování, Kryštofa Markvarta 
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z Hrádku 1570 sob. po Jubilate, Rudolfa II. s~. po ~ro~o:pu. 1579 
Jana Vajkarta z Vřesovic 17. VII. 1645 na pravo varecne a os~o
bození od robot a kladrubského opata Romana ze 4. ~I. 1603; 
Zádný z těchto českých originálů se nedochoyal. ArchIV ~hova 
také několik starobylých městských knih, a SIce testa~entu ~ r. 
1561, knihy trhové z let 1586-163? a 16~7-1704, km~y mes.t
ských počtů po r. 1614, sirotčí klllhy a radu p~m?c?~ch kmh 
k starým oddělením městské regi1stratury, ktera J este nebyla 
dotčena pořadatelskými pracemi. Počet městských knih před 
r. 1850 činí celkem 106. Zachována také dvě obecní pečetidla, 
a to z let 1545 a 1603. Po stránce historické j'sou významné ze
jména dvě knihy: "Radní manuál", založený radním ~ísaře;n 
Ondřejem Silhavým 9. I. 1665, jenž sahá do r. 1671 a Je psan 
výhradně česky, a na farním úřadě "Pamětní kniha':, zal. ,:. 
1695 farářem P. Alexiem, Benediktýnem z kladrubskeho klas
tera, psaná latinsky, v níž autor :pozn3;me~~yá" ,,~e by bylo snad 
dobře, aby také němečtí sousede bJlI p~IJIma:ll vdo B.rat::~tva 
literátů poněvadž již skoro celý Touskov Je ponemcen, SIce Jmak 
literátský kůr vymře". - Tedy v roce 1~71 by!a j~ště celávag~mda 
rady česká, ale po 24 letech byl~ takrka mest~.~ko pornemceno, 
což znamená, že třetí pobělohorska generace se JIZ valem germa
nisovala. 
Mitteilungen des k. k. Archivrates I, 285/6. - ČAŠ VIII., 253/4. (V. Miš

kovský.) 

TRUTNOV. 

Větší část městských archiválií, zajištěná ~a výzvu ~m. 
inspektorátu již 24. V. 1945 p. arc~ivářem S~~reIbre~ z ŮpIce~ 
uložena jest v suterénní místnostI na :sadilllcI'.lIl:e:r;SI po~~znu 
v městském museu v nedobytné pokladne, ve VItrmach a JInde. 
Tak čtyři bedny spisů stály v červenci 1946 na vchodhě p~e~ 
archivní místností a novější s'pisyz3Jse v jiné ~omore pa. radmSI.,; 
Veškeren materiál byl zcela nespořádaný a nep~ehledn~; mve1!-tar 
neexistuje. V museu byl katalog z r. 1890, l1lC mladslho, ac ~e 
sbírky značně rozmnožily; z hlediska archivního neposkyiuJve 
tento starý katalog nic. Archiv již za německé správy l?-emel 
archiváře a správce musea mu péči nevěnovval. Nyní podař:l:,? se 
získati správce v osobě Dr. R. Kalhouse, prednosty okr. uradu 
práce, který kdysi absolvorval státní ~rchivní škol1;l. 

Nejcennější archivní památkou Jest "Chrontk der Stadt 
Tmutenau" kterou na konci XVI. a na poč. XVII. stol. sepsal 
Šimon Hi.itt~l; byla vydána r. 1881 Schlessingerem nákl. Vereinu 
fi.ir Gesch Deutschen in Bohmen"; je ohována nyní v tresoru. 
Hi.ittlova kronika zaujímá léta 1484 až 1601. Novodobá městská 
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pamětní kniha "Gedenkbuch" začíná r. 1873 a v sedmi dílech sahá 
až do r. 1929'. Další byl patrně odstraněn. Ze starých městských 
knih dlužno :se zmíniti o nejstarší městské trhové knize z r. 1535, 
jíž se však zachovala !pouze část, dále o "Schoffenbuchu" z let 
1566-1589, r. 1607 počíná městská kniha gruntovní. Nejstarší 
radní protokol jest z let 1647-1660, ale souvislá řada počíná 
terprve r. 1728 a dělí se na "Ratsprotokolle" a "Gerichtlsrproto
kolIe" ; r. 1730 začínají svazky krajských patentů a o něco mladší 
jsou podací protokoly, nijak neuspořádané, ani neshromážděné. 
Mezi městskými knihami jest také rejstřík o dodávkách viktuálií 
bádenskému pěšímu pluku r. 1675 z vesnic Burke:mdorf, Hohen
bruck a Weigelsdorf, cechovní artykuly kovářů z r. 1711, zlomek 
mistmvské cechovní knihy z Pilníkova z r. 1760, knihy měst
ských počtů, porůznu od pol. 18. 'století, cechovní články koželuhů 
a rukavičkářů z r. 1739 a p. - Archiválie jsou tou měrou roz
vlečeny po různých místech a nespořádány, že nelze také tuto 
Zlprávu považovat za úplnou, neboť archiv bude z nich nutno 
teprve vytvořit. 

Dosti rozsáhlá, přesto vš'a:k neúplná, jest stará městská re
gistratura od 18. stlol., zaujímající čtyři skříně v archivu a čtyři 
bedny na chod:bě před archivem. 

V museu jsou některé zajímavé literární rukopisy a staré 
tisky. Tak pergamenový rukopis "Rossarznei:buoh" z r. 1645, 
Krautergewachsbuch z r. 1656, Beschreibungeiner neuen Buch
senmeisterei z r. 1627, latinská modlitební knížka z Ingolstadtu 
z r. 1578, "Versuch einer topographischen Beschreibmng des 
Riesengebirges von Franz Fuchs" 1791 a z téhož roku "Beob
achtung und Reisen nach dem Riesengebirge", "Reisenbuchlein 
. . . uber den Fund uber Erzlagern" z r. 1704 a "Officium hebdo
mada sumptum", lat. brevíř z r. 1722 ap. 

Městská privilegia nebyla při revisi objevena, ale Dr. Kal
hous slíbil, že bude pátrat dále arpošle jejich soupis. 

TREBECHOVICE POD OREBEM. 

Po zdejší revisi dodatečně odpověděl nám musejní referent 
p. Vilém Koleš, že se mu právě podařilo získati vhodnou kle
nutou místnost, kde staré písemné památky bezpečně může ulo
žiti. Jde především o tato městská privilegia: 16. XII. 1582 Jaro
slav Trčka z Lípy stvrzuje starší privilegia, která vzala za své 
ohněm, 21. IX. 1585 týž zakládá městský špitál, 1. II. 1588 týž 
dává obci právo svobodně dosazovati si kněze pod obojí podáva
jícího, 29. III. 1592 Vilém, Kryštof a Jaroslav Trčkové konfir
mují starší privilegia, 24. XII. 1607 Jan Rudolf Trčka z Lípy 
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konfirmuje starší privilegia, 13. X. 1634 poručníci Marie Isa
belly Trčkovny potvrzují starší svobody s vypuštění~ volby 
kněze pod obojí a vystavování piva do panských vesmc. Toto 
privilegium potvrdil potom 20. XI. 1635 Ferdinand II., 20. VII. 
1657 Ludvík Colloredo a 5. X. 1694 Jeronym Colloredo. 13. X. 
1709 týž Golloredo osvobodil město od povinnosti nakupovati 
panské potraviny za postoupení dvou městských hospod. 13. II. 
1713 Karel VI. povolil třetí výroční trh a obnovil zašlý trh tý
denní, 29. X. 1726 Rudolf Colloredo vynutil na městě, aby z kaž
dého varu piva mu darovalo 15 sudů. Posléze se uchovala kon
firmační privilegia Josefa II. z 5. IV. 1783 a Františkovo z 21. II. 
1794. S privilegiemi uloženo bylo i něco kupních smluv papíro
vých a testamentů, které se zachovaly od konce XVI. století. 

TREBENICE. 

Městský archiv je umístěn v I. posch. radnice a nalézá se, 
hlavně zásluhou dřívějšího starosty Václava Kosiny, v dobrém 
stavu a pořádku. TýŽ proskartoval také městskou registraturu 
r. 1936 při pořádání archivu, jehož jest nyní sprá~ce1?' v 

Městská privilegia a 28 starých městských kmh Je ulozeno 
v moderně zařízené kanceláři předsedy nár. výboru. Z doby před 
301etou válkou měly Třebenice nejméně 14 privilegií: nejstarší 
krále Václava II. z 6. II. 1299 na právo hrdelní a zřízení šibenice, 
dále krále Zikmunda z 5. X. 1423, Ladislava z 30. VI. 1454, 
Jiřího z 14. VIII. 1467 atd. Bohužel originály jsou ztraceny, ale 
všechny jsou převzaty do konfirmace kněžny Justiny Anny 
z Rosenfeldu abatyše svatojiřského kláštera v Praze, z 21. X . 
1652. Toto p~tvrzení jest dnes nejstarší městskou listil}ou: D~l~ 
následují privilegia: Leopolda I. z 9. IV. 1683 na novy vyrocm 
trh, 17. VI. 1692 konfirmace abatyše Františky Heleny Pieronky 
z Ga1liano, potvrzovací privilegia císaře Karla VI. z 11. XII. 
1738, královny Marie Terezie z 29. XII. 1747, Josefa II. z 7. XII. 
1782 a Františka II. (datum nelze zjistit, neboť zachovala se 
pouze část privilegia). . .. 

Nejstarší městská kntnm. je z let 1434-1577 (lnclplt: 
Léta 1434 zaloziena tato kněha v městie Tr~bniciech pod Kostia

lowem"), dále následují knihy z let 1490-1569, 1634-1686, 
1678-1761 a 1743-1789, nejstarší kniha počtů je z let 1575 
až 1596. Úplná řada úředních manuálů "Popsání tajností rad
ních městys Třebenic" 1673-1678, 1678-1693, 1690-1695, 
1696-1708 1708-1714, 1732-1738, 1739-1743 a 1769-1772, 
dále se dochovaly: "Kniha neb manuál vejchoznív~ popsání ,:še1i: 
kých mezníků kníž. města Třebenic", zal. 1733, trl kmhy obhgacI 
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1733-1760. V železné skřínce se chová známý Třebenický gra
duál, patřící literáckému bratrstvu, z let 1574-1578; je vázán 
v kůži, desky jsou zdobené kovovým tepáním, rozměr má 
63 X 46 X 23 cm a váží 36 kg. Mimo rukopisných dějin města 
od Václava Kosiny existuje ještě úřední pamětní kniha 1836 
až 1935. Dále se v archivu nacházejí: občanské matriky od r. 
1848, školní matriky od r. 1867, daňové knihy od r. 1867, knihy 
právovárečné od r. 1816, účetní městské knihy od r. 1828, jed
nací protokoly s mezerami od r. 1807 do 1940, protokoly zase
dání městské rady a výboru až od r. 1860. 

K městskému archivu patří i "Viničné knihy" 1556-1593 
a 1612-1660 a cechovní archiválie, jež se chovají odděleně 
v museu. Jsou to: články cechu krejčovského od Elisabety Eufro
siny Kastnerové z 12. III. 1663, cechovní články kovářů, zámeč
níků atd. od městské rady z 4. II. 1675, články mlynářů od 
kněžny Pieronky z Galliano z 15. VII. 1692 a 20. 1. 1719 a články 
cechu zednického od pražských mistrů zednických z 9. III. 1725. 
Vedle cechovních článků se dochovaly i knihy, ne ,však starší 
XVIII. stol. a několik pečetidel: obuvníků 1679, pekařů, zámeč
níků a řezníků 1791. V museu jsou též uloženy zádušní počty 
od r. 1625. 

Městská registratura nalézá se v I. posch. radnice a je 
v dobrém stavu. Spisy jsou uloženy v dřevěných regálech a jed
notlivé fascikly jsou osignovány a mají uvnitř přiložený 
elench. 

TŘEBON. 

Třeboňský archiv má inventář, otištěný již r. 1901 býv. ar
chivářem Theodorem Antlem. Nynější archivář doplnil však 
Antlův rukopis z r. 1897, který slouží jako inventář dalšími 
nálezy. Již před tím publikoval Antl regestář listin ~eřejných 
i soukromých, jichž jest v archivu značný počet. Privilegia a nej
starší knihy se chovají v zasklených skříních, nejvýzna.mrvější 
městské knihy jsou "Korpiář na všelijaké listy posélací" 1617 až 
1660, "Liber memorabilium", založ. r. 1621 a "Register všech 
listů vycházejících" 1624-1640. Listiny sepsané Antlem jsou 
uloženy v železné starobylé truhlici v obálkách s Antlovými re
gesty. Některé z nich sahají až do doby Karla IV. 

Městských privilegií se v originálech zachovalo devatenáct 
a sahají také až do 14. století. Jen několik jest královských: 
2~. VIII. 1480 krále Vladislava na výroční trh, 27. V. 1555 Fer
dmanda I. na červený pečetní vosk a konfirmační privilegium 
~udolfa II. z 27. X. 1600, všechna ostatní z předbělohorské doby 
JSou rožmberská, a to: 8. IX. 1376 na ius regale a svobodné 
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kšaftování, 27. IX. 1384 zakládací listina špitálu, 23. II. 1480 
rozhodnutí o městském pivovaře, 4. III. 1505 obnovení práv 
k pivovaru, téhož dne darování dvou rybníků, 27. 1. 1513 po
tvrzení starších městských privilegií, 3. III. 1565 zrušení práva 
apelačního k budějovické radě, 12. II. 1580 dohoda o rozdělení 
rybničného majetku, 11. I. 1596 konfirmační privilegium Petra 
Voka a 13. V. 1603 na statek sv. Máří Magdalenu. Z doby po
bělohorské pocházejí tato privilegia: 20. V. 1638 Ferdinanda III., 
13. IV. 1756 Marie Terezie, 4. XI. 1783 Josefa II. a 18. VI. 1793 
Františka II. Pokud jde o soukromé listiny jest Antlův soupis 
stále neúplný a r. 1943 byl jeho rukopis po revisi listin do r. 
1626 zase doplněn. 

V archivu je uložena spisová registratura až do r. 1905, 
kdežto mladší jest dosud na městském úřadě. Nalézá se ve 
zvláštní místnosti na jindřichohradecké bráně. Cítá 133 krabice, 
z nichž jsou nejen spisy, ale také pivní a solní počty z let 1560 
až 1580, městské účty 1585, 1611, 1673 a 1785 až 1894, věci kos
telní, školní a patronátní· vůbec, popisy hranic, spisy pozůsta
lostní, soudní a radní protokoly. Registratura z let 1856-1905 
leží v uzavřených skříních a srovnána jest podle plánu tajemníka 
Kornera z let osmdesátých; kromě příslušných knih protokolů 
jsou to 72 balíky spisů, každý opatřen elenchem a abecedním 
rejstříkem. 

Th. A nt I: Staré ptsemnosti města Třeboně. 1902. - Týž: Regesta listin 
uložených v m. archivu. ČSPSČ 1897. - Týž: "Soustavný přehled 
výsad, privilegií a jiných práv města Třeboně" (Pam. archeologické 
XVII., s. 61). - Městský archivář V. Hadač. 

CESKA TŘEBOVÁ. 

Privilegia a nejstarší městské knihy jsou uloženy v železné 
truhlici, 'ostatní knihy s několika svazky zachovaných spisů 
z doby před r. 1848 se nalézají v otevřených dřevěných regálech 
v)edné z místností městského musea v prvním patře staré rad
mce. Pergamenové listiny jsou velmi staré, nejstarší ze 6. J. 1335 
? .~adání r~ch~áře ~ip~1ta ke kostelu sv. Kateřiny, a protože 
JeJIch SOUpl'S Jest obsten v "Památkách archeologických" IX. 
s .. 309-::-3!~ ::. všechny byly nalezeny v !pořádku, upouštím od 
otIskovam JeJlch regestů. Privilegií jest mezi nimi 15. 

, . N~méně staré jsou také městské knihy. Nejstarší jest kniha 
zaplsna, malého :5ormátu, celá pergamenová,založena byla r. 1375. 
P<?slední listy.má zetlelé; jl'lou na nich zápisy z let 1464 a 1465. 
~z d? r. 1400' Jest p.sán~ lati?sky, pak má záhlaví latinská a texty 
ceske a od r. 1414 Jen ceske s uvozením: "Buď všem známo· kto 
tyto knihy čísti neb slyšeti budú, že ... ", jsou v ní zápisy o 'kou-
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pích, prodejích, kšafty, por~~í o sirotč~ pe~íze, ale také zápisy 
o trestních přesturpdch, ha I zlocmech. Klllha Jest púuze zlomkem 
ze svazku původně většího, ale vyniká přesností právních pojmů 
i starúbylého předhu&úvskéhú českéhO' jazyka. Další kniha jest 
papírúvá a je z r. 1498, do kteréž doby patrně prv~í ~vaz~k kdy~i 
sahal je téhož obsahu a sahá dO', pol. XVI. stúL, tretl se JmenUje 
"bílá': a jde až do 18. stúletí; má ráz knihy ,pamět~í (vyličenÍ 
požáru 1636). Z let 1541-1661 jsou zachovana regrstra rych
tářská .. Od r. 1563 púčíná serie knih trhových, nava:zujki na 
první dvě nej,starší knihy, Z!. 1565 púcházejí registra yurk
rechtní panská, ale prO' mě,sto Ces. Tt~b~vou, .1609:-18~e mv;?: 
táře a rozdíly púzůstalostI, 1621 púcma serle kmhy mventáru 
a testamentů kdežtO' úd r. 1638 následují "knihy grunto\l1lÍ", 
navazující a r~gistra z r. 1565, jež se v XVIII. stol. naz.ývají zase 
kIIlihy zápisů a koupí. Městské dúmy mají své knihy, vedle nichž. 
od r. 1729' jest "Kniha zá:pisní ku zrupi>sování malých chaJUlpl 
aneb gruntí mě!stys Třebo'Vé Ceské". V XVII. stol. byla zacata 
také Kniha právní na ~amina a prá;vní rozsudky a srovnání", 
kteri'sahá až dO' r. 1815. Z XVIII. stol. pak zůstala již také různá 
púčetní registra, purkmistrúvská, na úuroční ječmem., kontri
buční a púd. Početpurrkmistrú'Vský jde úd r. 1760 skúrú nepřetr
žitě. Zajímavé jest, že z počátku i knihy magistrátu byly vedeny 
česky Protokúl právní na rúzličné súudy a nal'úvnání při ma
gistrát;;' městys Ceské Třebúvé" 1794-9i9, česky byly vedeny té~ 
pl'útúkoly Húspúdářské konference z r. 1797-1841. Jedem. radm 
protokúl se zachoval již z r. 1750. Knihy zápisné, O' nichž byla 
řeč na počátku, jsouzachú'Vány v Ces. Třehúvé až do ~. ~~37. -
S městskými knihami jsou uloženy také knihy cochovnt, tn cechu 
hrnčířkéhood r. 1676, čtyři krejčovského od r. 1746, tři řeznic
kéhO' úd r. 1714, novúševcovského úd r. 1736, trUlhlářskéhú z roku 
1710. 

Spisy z doby před r. 1848 j,soU' seřazeny dO' několika svazků 
a jest jich málo. NovějŠÍ registratura byla až do doby první 
světúvé války vedena chl'úm:ú1úgicky a bude nyní odevzdána do 
městského archivu. Městským archivářem jest rp:r~úf. J. Spaček. 

TREMOSNA U PLZNE. 

Třemošná ačkúliv má přes čtyři tisíce ůbyvatelů, je stále , . 
ještě vesnicí. Nemá prúto archiválií, ale búhužel skúrú am ne 
spisů před r. 1912, mimO' něcO' růzptýlených, na půl archu přelo
žených ,aktů z let 1907-1911. V růce 1912 zalůžil teprve obecní 
tajemník Stupka registraturu, dělenou ve 12 odd.ěle~í, k~eq-ž 
systém byl až dO' třicátých let důdržůván. Ke kúncI vsak zusta-
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valo již stále více spisů nerúztříděno. R. 1939 založil jiný obecní 
úředník nový "systém" O' 130 obálkách, do něhož však byla rúz
vržena jen část spisů z r. 1939. Načež od r. 1940 není půřádku 
žádného, a od r. 1942, kdy n&stoupila nová tajemnice, německá 
renegátka, spisy se hned po vyřÍ'zení ničily, neboť kromě něko
lika desítek spisů, založených mezi listy podacího protokolu, 
nebyly žádné spisy nalezeny a tajemnice nedovedla vůbec vy
světliti, kde má písemnosti, vyřízené v důbě svého úřadování. 
Ačkoliv podle tvrzení býv. obecního kronikáře ještě před deseti 
roky byly v kanceláři obecní vysůušeny staré podací protokůly, 
napadené plísní, nebyl nyní nalezen ani jeden svazek starší růku 
1935. Průtokůly o schůzích ůbecníhů zastupitelstva existují od 
r. 1889. Na půdě radnice jsem nalezl účetní knihu z let 1823 až 
1866, popis obyvatelstva z r. 1869, parcelní protokol z r. 1885 
a 19 krabic přihlašůvacích listů z půpisného oddělení, půčínajíc 
r. 1903, které nahražují matriku obyvatelstva. Hlavní knihy a 
deníky existují ůd r. 1918, u fondu chudých od r. 1911. 

TURNOV. 

o městském archivu napsal J. V. Simák článek "Archiv 
turnovský" v CCH III. 177. Archiv, zároveň s registraturůu dO' 
f. 1880, je umístěn ve dvůu místnůstech v přízemí musea, re
gistratura od r. 1881 je ulúžena v radniční věži, smíšena s důsud 
užívanými tiskovinami a papírem. Ve skříni 1-3 jsůu listiny, 
knihy a starší spisy do r. 1780, skříně 4-5 obsahují cechůvní 
spisy 1830-1880, srůvnané ve svazcích púdle let, ve skříni 6 
jsůu krabice spisů z let 1780-1830 a věcně uspořádané akty 
z let 1830-1880. Růzházené spisy a archiválie musí býti ještě 
uspořádány. 

Městská privilegia jsou sice známa již ůd r. 1335 (Zdeněk 
z Valdštejna vysadil v Turnůvě svůb. rychtu), ale nejstarší za
chované v ůriginále jest teprve z 11. VI. 1497 Jindřich Sťastný 
z Valdštejna odpustil Turnůvským plat z ůbčin, 27. VI. 1497 
král Vladislav na dva osmidenní jarmarky, 30. XI. 1499 Jindřich 
Šťastný z Valdštejna svůluje, aby vánoční a velkůnůční platy 
mohli skládat v Turnůvě, zaplatí-li 4 gr. z každéhO' obyvatele 
"chůznéhů" růčně, 16. I. 1504 Jan z Selmperka .a Johanka 
z Krajku manželé půtvrzují turnůvskůu dědičnůu rychtu Jakubu 
Krašůvskému, 23. I. 1504 týž potvrzuje starší privilegia (strany 
rohozecké), 20. II. 1506 týž na sklad sůli, 19. X. 1507 Jindřich 
z Valdštejna turnůvským (strany skalské) různé tržní užitky 
a právO' vésti vůdovod, 11. I. 1509 J ůhanna z Krajku na clo 
z různéhO' zboží' a ostrův v Jizeře, 8. II. 1509 Jindřich Sťastný 
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z Valdštejna půl cIa z dobytka, 8. II. 1509 týž na právo odúmrti, 
16. II. 1509 Johanna z Krajku dává svolení ke spolčení své strany 
města s druhou ve všem kromě odúmrti a k obezdění města 
10. X. 1516 Jindřich z Valdštejna na plat z kusu Jizery, kteri 
vrchnost užívá, 1. III. 1531 Kundrát z Krajku konfirmace star
ších svobod, 15. VII. 1531 konfirmace Ferdinanda 1., 14. V. 1534 
konfirmace Wolfa st. z Krajku, 8. II. 1538 Ferdinand I. třetí 
jarmark, 8. IX. 1560 Adam z Vartmberka na právo várečné, 
5. VI. 1596 Rudolf II. na tři roční dobytčí a koňské trhy, 22. XI. 
1647 Maxmilián z Valdštejna potvrzuje privilegium knížete 
z Frýdlantu na svobodné přijímání a propouštění obyvatelů, 
1. V. 1677 Arnošt Josef z Valdštejna propůjčuje svůj pivovar, 
20. III. 1775 Emanuel Filibert z Valdštejna propouští Turnov
ské z osobního poddanství, 13. III. 1783 Josef II. a 22. VIII. 
1793 František II. konfirmují privilegium Emanuela Filiberta 
z Valdštejna. 

V archivu se zachovalo ta:ké několik pečetidel, nejstarší 
raněrenesanční, svědčící pouze pro rohozeckou stranu města 
Turnova, takže se zdá, že v oné době (asi 1530) byla skutečně 
organisována dvě města turnovská; legenda zní: ,,sigil . . m civi
tatis Tumovi partis Rohozec." Pečetidlo datované r. 1570 pak má 
již v legendě: "Sigil. civitatis Turnov utdque(!) partis"; pak 
následuje ještě řada pečetidel z doby barokní. 

Z městských knih se nutno zmínit o "liber memorabilium" 
1526-1561, třech svazcích "Acta forensia" 1565-1597 (radní 
manuály), různých zlomcích knih kopiářů, v nichž nalézá se 
mnoho opisů městských privilegií, v originále nezachovaných, 
a konečně o řadě 11 kontraktních knih z let 1605-1787. 

Staré písemnosti městské byly již před půl stoletím pořá
dány prof. Dr. J. V. Simákem a rozvrženy v tato oddělení: 
A. listiny, B. paměti a kroniky, C. vojenské věci (od r. 1734 
asi 400 kusů), D. a E. rukopisy, F. patronát (zádušní počty od 
r. 1626), G. věci soudní 1556-1780. Další oddělení tvoří různé 
knihy jako: purkmistrovské manuály 1606-1636, registr příjmů 
a kontribucí od r. 1641, registra právovárečná 1643, registra 
stáčení vína 1626, účty ze soli 1506, 1596-1777. Pod signaturou 
K. jsou zařazeny soukromé věci: svatební smlouvy, zhosty, in
ventáře, zachovací vysvědčení, korespondence se sousední 
šlechtou 1630-1730. 

Písmena Z zahrnuje cechovní archiválie. V 11 krabicích 
jsou uloženy články, knihy, výuční listy, vysvědčení atd. Nej
starší články má: cech hrnčířský 1491, kovářský a kolářský 
1519, obuvnický 1533, pekařský 1534 a krejčovský 1536. Mimo 
těchto cechů mají své knihy kožešníci, soukeníci, tkalci, provaz
níci a tesaři, ale jejich články se nedochovaly. 
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Pro skartaci byla určena mladší registratura, jež nebyla 
uspořádána prof. Simákem a byla provedena za okupace v roč
nících 1881-1897. 
J. V. Š i mák: "Městský archiv Turnovský", v Pojizerské listy, 9. X. 1931.

Týž: "Privilegia města Turnova 1335-1775" v "Třetí zpráva musea 
Turnovského" 1897. - Týž: "Vzácný nález archivní" v Pojiz. listech 
28. VIL 1912, 13. a 27. X. 1912. - Městský archivář akad. malíř 
K. Kinský. 

HORSOVSKY TYN. 

Horšovský Týn, jako staré město biskupské, mělo neobyčejné 
množství a velmi starých písemností, které bohužel ještě nikdy 
nebyly spořádány v archiv. Prof. G. Schmidt, který podalo nich 
~právu V ,?Mitteilungen des k. k. Archivrates" I. s. 277/79, také 
Je v archIV neuspořádal, nýbrž vybral pouze privilegia a jiné 
pergamenové listiny a několik starších knih. Takovým způsobem 
dál se výzkum také před ním pro musejní diplomatář a z těchto 
listin pořizoval pak kopie také plzeňský archivář prof. Strnad. 

Neuspořádané massy knih a aktů našel ještě r. 1936 zdejší 
archivář Dr. Klepl, který o, nioh praví, že je jich veliké množ
ství v balících na polici podél stěny v zasedaiCÍ síni radnice 
v sedmi bednách ve sklepě a jiné opět v podkroví. V této mís~ 
nosti se nalézala tehdy také pokladna s městskými privilegii od 
doby Karla IV. V roce 19'46 však kromě truhly s privilegii a ji
nými několika památkami, nalezl jsem pouze asi 2 až 3 metr. 
centy obecní registratury na 'Schodech, na půdě v radnici; jde 
o akty a pom. knihy z let 1796-1850 avšak zřejmě již jen o zlo~ 
mek. Budiž podotknuto,že národní výbor horšovotýnský se pevně 
rozhodl zaříditi konečně z tohoto archivního materiálu archiv 
a získal za archiváře přednostu důchodkového úřadu v. v. pan~ 
F. V. Friče, který velmi svědomitě ujal se svého úkolu správce 
archivu i musea. 

Privilegia j,sem nalezl celkem v tom stavu, jak je pops'al 
r. 19,13 Schmidt. V originále se zacho~ala tato: Karel IV. z 18. II. 
1375 (12. kal. Marti) na zřízení cla a obrácení ho ve prospěch 
o,bce, 2. X. 1406 arcibiskup Zbyněk ,stanoví práva a povinnosti 
těžařů i města a zřizuje rychtu, které dává právo soudit isrpory 
s okolními šlechtici (též současný český překlad z lat. orig.), 
19. III. 1454 král Ladislav konfirmuje privilegia Karla Zikmunda 
a arcřb. Zbyňka, 23. VII. 1497 Vladislav II. přidává 'druhý jar
mark (první české priv.; starší latinská), 25. VI. 1525 ubrmani 
vyhotovují znění úmluvy mezi vrchností, DobrohOlstem z Ron-

. šperka, a ~ěstem, 18. VIII. 1528 konfirmace Ferdinanda 1., 1. VI. 
1533 konfIrmace svatovítského děkana Václava Pucetina 9. I. 
1544 Ferdinand I. dává právo zí,skat deslwvýstatek d~ výše 
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1000 zl., 21. VHL 1545 týž na 3. jarmark, 13. II. 1546 Valentin 
Školastik a Jan z Púchova potvrzují 'starší tři privilegia, 5. IV. 
1546 Jan ml. z Lohlmvic konfirmace (lat. znění, čes. podpisy), 
9. V. 1546 Ferdinand I. zlepšuje městský znak, 9. III. 1562 týž 
slevuje Janu ml. z Lobkovic 750 čes. kop ze zástavní částky na 
opravy hradu, 11. I. 1569 Maxmilián II. dává týdenní koňský 
trh v úterý na jaře, 8. IV. 1585 konfirmace Rudolfa II., 1. VII. 
1585 Kryštof ml. z Lobkovic vydává nový řád, směřující k po
katoličtění města, 18. VI. 1593 Vilém z Loblmvic potvrzuje právo 
várečné a zapisuj e městu dlvůr Lazce, 7. II. 15,97 plzeňský vidi
mus starších rprivilegií; kromě v orig. zachovaných jsou v něm 
přepsána ještě privilegia Konráda arcib. z 13. III. 1418, 14. II. 
1419, krále Zikmunda z 21. VIII. 1422, 16. IX. 1423: a z 12. III. 
1434 a krále Ladislava z 20,. VI. 1457. - 1. V. 1622 Ma:xmilián 
z Trautmansdorfu dává městu nový řád (něm.), 6. V. 1622 Fer
dinand II. konfirmuje 'starší ,svobody i nový řád (čes.), 1. V. 
1634 ubrmanské znění smlouvy o les Obcíznu mezi městem a Ji
řfm Černínem z Chudenic, 17. IX. 1652 Ferdinand III. konfirmuje 
trautmansdorfský řád a nezach. privilegium Adama Matyáše 
Trautmansdorfa z 23. VII. 165,0 (první něm. priv. pro město), 
24. IV. 1653 Adam Matyáš z T. formou privilegia stvrzuje, že 
Týnští se vY'platili 15 .. 00(}zl. z ročního platu 5001 zl., 20. XI. 1795 
lmnfirmace Františka II. 

Kromě privilegií, věnovanýťh městu, zachovalo se množství 
jiných perg. listin, z nichž některé jsou velmi významné; nej
starší čes. listina 21. IV. 1403, kterou purkrabí Oto Zilburk, 
primas Zdeněk Hladký a konšelé svědčí o pravosti smlouvy Petra 
Záka Sedlatova s Janem Kodyentem a Zdychem Masarem, 
z 12. XI. 1466 je kupní smlouva Stacha z Běšin na dům v Mala
hově, 15.' VII. 1499 týnský měšťan Kašpar dává městu právo 
před!lmpu na popluží v pusté vsi Pěšině a různé jiné uhrmanské 
úmluvy mezi soukromými stranami ; 13. V. 1567 dal král Maxm. 
erb a přfdomek z Neuma:ntic měšťanům Arnoštu Neumanovi 
a Šebestyánu Ni'Slerovi (čes.), 16. X. 1622 městská mda dala 
artY'kuly cechu ševců, 16. XI. 1626 list počestného původu Vald
hana Schauperle z panství Mliregg ve Štýrsku. 

Mimo listiny. se zachovaly ještě volné rpečeti: jeden kontra
sigil s orlicí a opisem "Juste iudicate filii hominum", kdežto líc 
je setřen, a maj. pečeti Max. II. a Ferdinanda II., dále soupis 
výpalného Francouzům r. 180'5, knížka se záJpisy Národní gardy 
1848-1849, rukopisný misál z XV. století,starý tisk, ne-li inku
nabule, "Hyeronymi orpera de divina historici", s iniciálami do
plňovanými drobnomalbou a vylepenými zlatými plíšky, "Biblí 
česká" veleslavínská z r. 1613, belgického jezuity Scribana "Me
ditationes" z r. 1615. 
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Registratura: V jedné skříni vedle kanceláře kromě těchto 
cymelií j sou účetní ilmihy městské a doklady pro celé XIX. sto
letí, ale jen trosky; na schodech na půdu je asi 2-3 metr. centy 
pomocných knih a aktů z doby magistrátu, celkem z let 1796 až 
185.0. Od r. 1813 j'sou zachovány "Zusammensetzungsprotokolle"; 
z doby samosprávy jsem sestavil serii protokolů o zasedéní zastu
pitelstva a mdy městské z let 1884 až 1937. Zachovalo se také 
několik sešitů patentů 'Od dolhy Karla VI. do po,č. XIX. stol. 
k spisové registratuře jsem objevil index podle .0dd.'3lení 1-14, 
a osobní rejstřik k registratuře z let 190'6-19'16. 

Po samosprávné spisovně z doby 1850-1920 musí být ještě 
pátráno a skříň spisů z let republiky také neobsahuje daleko vše, 
co z úřední účinnosti poz'ů:stal0. Hledíc ke srprávě Kleplově 
z r. 19136 se zdá,že :patrně mnoho aktů přišlo za okupace na sběr 
starého papíru. 
Mitteilungen des k. k. Archivrates I, 277/9. - K. PO hnI: Beitrage zur 

Geschichte der Stadt Bischofsteinitz, Týn Horšovský 1935, s. 109. -
KarI L i e b s che r: Der politische Amtsbezirk Bischofsteinitz, 1913. 
- Městský archivář p. F. V. Frič. 

TYN NAD VLTAVOU. 

Archivní fondy, pokud se týče jejich umístění, jsou roz
děleny. Listiny a městské manuály byly uloženy během války 
v tresoru městské spořitelny, některé městské knihy jsou 
v museu a jiné pak jsou uloženy pohromadě s velmi bohatou 
městskou registraturou od 80. let XVIII. stol. v archivní míst
nosti v přízemí radnice. Nejstarší privilegia jsou známa jen 
z přepisů v "pamětní knize města Týna", založené v roce 1836 
Františkem Pelikánem, kteráž pamětnice byla však v roce 1941 
zkonfiskována a dočasně chovala se v archivu země České. 
V originále se zachovala jen tato městská privilegia: kardinála 
Arnošta Harracha z 2. I. 1651, císaře Ferdinanda III. z 30. IX. 
1652 (trhová výsada), arcibiskupa Jana Fridricha z Valdštejna 
z 24. VI. 1682 na nové svobody, arcibiskupa Kiihnburga z 2. VI. 
1723, císaře Karla VI. z 4. X. 1731 a potvrzovací privilegium 
Marie Teresie z 4. IV. 1748. 

V městském museu nalézají se zvláště kontribuční r,egistra 
1678-1732 (6 svazků), kniha svatebních smluv z roku 1560, 
pozemková kniha z roku 1831, konferenční protokol z roku 1796 
a několik knih patentů. V "archivu" na radnici byly zjištěny 
následující úřední knihy: protokoly radních sezení 1817-1825, 
podací protokoly in judic. 1821-1844, další svazky knih patentů, 
protokol úmrtí 1796-1822, konferenční protokoly 1856-1863, 
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knihy obyvatelské od 1823 (6 svazků) a depositní kniha od 
roku 1816. 

Magistrátní registratura se zachovala asi v celku, ale na 
hromadě, neuspořádána; registratura samosprávy má dva časové 
úseky 1850-1889 (9 věcných oddělení) a od roku 1890 ve dva
nácti odděleních, která jsou vnitřně dále dělena. V městském 
museu je ulo,ženo také 10 cechovních privilegií (1663-1844) 
a více cechovních knih. 
J. S a k a ř: Dějiny hradu a města Týna n. VIt. 1906. Úvod. - Městský 

archivář p. V. Karásek, odb. učitel. 

TYNEC NAD LABEM. 

Nejstarší část městského archivu byla uspořádána a opa
třena inventářem v r. 1928 Dr. Kleplem, potom ale novým pře
místěním zase rozházena, pročež v r. 1941 paní Marií Menclovou 
dána nově do pořádku spolu s novější městskou registraturou, 
která ležela dříve na půdě. Paní Menclová seřadila starší spisy 
věcně tak, jak jest rozdělena a označena nynější registratura. 
V archivu je pět městských privilegií a to: Ferdinand III. 4. VIII. 
1638, Karel VI. 27. X. 1725, Marie Terezie 1763, Josef II. 2. I. 
1785 a František II. 19. VIII. 1796 -'- konfirmační privilegium 
Marie Terezie z 28. III. 1748 zabloudilo do měst. archivu v Ko
líně. Kromě privilegií chová archiv sedm purkmistrovských ma
nuálů z let 1642-1786, z nichž první se nazývá "Společného 
ouřadu konšelského snesení" (1642-1670) a obsahuje také do
movní kontrakty, porovnání a svatební smlouvy. Dalších šest 
svazků jsou skutečně deníky radní agendy. Kromě toho je v ar
chivu gruntovní kniha z poloviny XVIII. stol., dva díly inventářů 
a testamentů (1721-1789), soupis obyvatel z r. 1705, nájemný 
protokol z r. 1750, různé knihy patentů a krajských oběžníků, 
neméně než sto svazků knih až do r. 1848. Spisy se zachovaly 
již od poloviny XVII. stál., ovšem až do r. 1850 jen mezerovitě, 
ale s inventářem. . 

Cechovní archiválie: nejstarší památka je seznam všech tý
nických cechů (kováři, koláři, bečváři, řezníci, obuvníci, pekaři 
a krejčí), založený v r. 1583, zavázaný ve středověké vazbě, po
psané hebrejským písmem; další cechovní knihy vznikly vesměs 
až po roce 1696. Zachovalo se také několik cechovních pečetidel. 
J. K lep I v ,,(jAS" rx.-x., s. 383-6. - Městský archivář pí M. Menclová. 

HROCHŮV TYNEC. 

V Hroehově Týnci nebyla r. 1946 nalezena ani jediná archi
válie a registratura po r. 1850 nalezena byla v pustém nepořádku 
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v domku čp. 231. Registrační místnost i s regály obývá soukromý 
nájemnfk a pí'semnosti js-ou na haldě v k?můr.ce. M~stsk~ ~~
jemnik Repka viděl tuto registraturu rprvne. A'lll on aru kronikar, 
ředitel škol p. Labutě, ani správce musea p. Kolář, ~ejevi1i vůbec 
zájem cokoliv s ní podniknouti. Pokud se bylo mozno v hroma
dách knih a papíru orientovati, bylo patrno, že rpís-emnosti sahají 
nazpět až k r. 1840, pomocné knihy jsou mladší. N~~sta:r:ší j~st 
evidenční kniha domovských listů z let 1851-1900, ucetru knihy 
jdou teprve od r. 1884, podací protokoly a zápisy o ~asedání 
obecníhozasturpitelstva a rady dokonce až z doby republiky. 

V kanceláři rpředsedy MNV byly nalezeny rukorpisné "Stručné 
dějiny města Hrochova Týnce dle archivních pramenů" (vyšlo 
též tiskem 1926), "Pamětihodné čtvrtstoletí 1892-1917" a "Dě
jiny Hl'ochova Týnce, část rprvní" (1922) a část druhá (1923), 
napsal vesměs Jan Roček. Kromě tóno zachován starší rukopis 
P. Jos. Bekera "Minulost města Hrochova Týnce" (1895). Novo
dobá "Pamětní kniha" je dvoudílná 1919-29 a 1923-1928, také 
od dvou autorů. 

Dlužno bohužel konstatovati,že nejen že toto kronikářské 
snažení v nejmenším nevede k péči o městské písemno1sti z XIX. 
stol., ale že dokonce beze stopy zmizela městská privilegia, která 
před padesáti roky se na městském úřadě chorvala v originále, 
a to trhová privilegia Leopolda I. z 30. VIII. 1681 a 10. II. 1694 
a konfirmační rprivilegia Marie Terezie, Josefa II. a Františka II., 
jakož i potvrzení Ipodkrajského úřadu z 29. XI. 1853, že Hrochův 
Týnec je městem a nikoliv městysem. 

Na naši žádost zakročil v Hrochově Týnci ONV a tak již 
v prosinci m. r. mohl sděliti p. okr. OISV. insp. Rudolf Ságl, že 
všechna právě uvedená privilegia byla nalezena a sice 'll ředitele 
měšť. školy v. v. Ervína Kováře, který je měl doma a že MNV 
uložil najít vhodnou místnost p110 archiv a zařfdit regály. 

'. TYNIŠTĚ NAD ORLICI. 

Nebyla nalezena žádná privilegia. Staré městské knihy jsou 
uloženy v museu, které bylo zřízeno asi před pěti roky. Nejstarší 
je urbář častolovického panství z r. 1652, pak následující "Liber 
memorialis" z r. 1667, jenž obsahuje také smlouvy trhO'vé a obli
gační, zvláštní kniha obligační z let 1766-82, dvě knihy sirotčí 
z let 1792 a 179<5, protokolní kniha rychtářskéhO' úřadu 1779 až 
1800, protokoly o zasedání městské rady 1837/8, 1839/40, 
1850/4, popis hranic z r. 1765, Mannschaftsbuch 1798, 1824, 
tři svazky obyvatelských matrik od poloviny; XIX. století, pro
tokol cizinců z r. 1852, seznam vydaných domovských listů, berní 
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kniha od r. 1839, registra příjmů a vydání z let 1667-70, 1680 až 
1700, 1701-22, 1760-70, 1830, 1843, 1847, účetní kniha Drž
mistrovské nadace a pokladní deník ústavu chudých rovněž 
z r. 1847. V museu nacházejí se také rozličné soukromé smlouvy 
a jiné listiny od XVIII. stol., ale většinou až od konce století 
XVIII. Podací protokoly j,sou zachovány jen mezerovitě a nalé
zají se spolu se spisy na půdě. Zjištěny byly tyto ročníky: 
1819/20, 1833, 1836, 1842, 1845, 1853, 1854, 1855 a 1860-1887, 
mladší až do r. 1920 nebylo lze nalézti. Nejstarší městské knihy, 
totiž "Obecný registr" 1642-1665 a "Liber renovationum" 
1660-1715 nacházejí se v archivu Národního musea v Praze. 

Z aktové části registratury byly poruce jen spisy po r. 1920, 
starší byly nalezeny na radniční půdě, dílem v bednách, dílem 
rozházené po zemi. Bylo nutno nejprve je snésti, vyčistiti a aspoň 
zhruba srovnati. Bylo zjištěno, že se mezi nimi nacházejí i starší 
spisy než z období po obnovení obecní samosprávy r. 1850. 
Městský archivář p. Miloslav Kolář. 

ÚDLICE. 

Městečko Údlice odevzdalo šest městských a cechoWlích pri
vilegií do deposita městského archivu v Chomutově; jsou to tyto 
originály; 1469 král Jiří rozmnožuje svobody městečka o svo
bodné kšaftování, 1581 Rudolf II. potvrzuje starší privilegium 
bratří Lobkoviců z r. 1539, 1651 Jan .Adam Hrzáň z Haraso'va 
určuje práva a povinnosti obyvatel, 1732 Karel VI. konfirmuje 
starší privilegia spolu se smlou'Vou mezi městečkem a vrchno1stí 
z r. 1662. V Udlicích byIa všechna řemesla spojena v jediný 
cech, jemuž dal řM (artykuly) zmíněný už pan Adam Hrzáň 
r. 1651; r. 1728 se však osamostatnili od ostatníeh řemesel řez
níci, kteří dostali řád od nové vrchnosti Jindřicha hr. Auer
šperka. 

UHŘIN]JVES. 

Město od r. 1912; žádné starší archiválie, městská registra
tura teprve z padesátých let XIX. st. 

UNHOSt. 

Městský archiv se nalézá v I. posch. radnice; starší písemné 
památky - privilegia a důležitější městské knihy - v zasedacím 
sále, ostatní knihy a spisy ve zvláštní místnosti. Městská privi-
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legia v originále se dochovala až z doby Ferdinanda II. a to z 5.VI. 
1628, starší jsou v tomto potvrzovacím privilegiu citována (od 
15. V. 1489), dále Ferdinanda III. z 30. X. 1656, Josefa II. z 15. 
III. 1783 a Františka II. z 25. II. 1793. Z městských knih je nej':' 
starší kniha kupních smluv 1497-1551, další z let 1578-1638. 
T. zv. kropenatá kniha z r. 1669, kterou r. 1903 viděl zvěčnělý 
ředitel J. B. Novák, není dnes na místě; nrušla se zato "červená 
městská kniha" 1640-1676. Ze XVII. stol. pochází též soudní 
kniha 1628-1715, početní registr 1642, 1669 a mno j. Z let 
1636-1666 a po r. 1729 jsou dvě knihy purkmistrovsk~ch ko
piářů, z let 1738-1781 deset radních manuálů. Starší protokoly 
radních zasedání počínají r. 1682 a sahají do r. 1829; pak je 
mezera, a novější pokračují od r. 1850. Z r. 1785 se také docho
val podací protokol magistrátní registratury, kniha přípovědí 
1726, opisy Josefského katastru, knihy patentů (1650-1830). 

Starší spisy jsou věcně rozděleny na criminalia, civilní věci 
soudní 1640-1750, různé nálezy 1770, poziistalosti, věci sirotčí, 
Kocourov-doly od r. 1742, kvitance, sčítání obyvatelstva, a 
částečně i chronologicky uspořádány. V archivu je též uložena 
registratura po r. 1880, která do r. 1908 je chronologicky seřa
děna a opatřena indexem. Od r. 1908 do 1934 a nově pak od 
r. 1935 má dvě různá pořádání. 

Cechovní archiválie a legitimace nemanželských dětí se na
cházejí v městském museu; jsou to cechovní knihy z XVIII. stol. 
a cechovní články dané městskou radou mlynářům a pekařům 
r. 1658. Cechovní spisy - většinou na papíře - nejsou dosud 
zinventovány. 

K městs1kému archivu náležejí též některé knihy panské pro
venience, a to: gruntovní knihy Červeného újezdce 1584-1626 
a o něco mladší kniha pro Pavlova Poteply. Nynější stav archivu 
nebyl uspokojující; byly tam uskladněny různé odložené před
měty, archiválie byly plné prachu a starší městské knihy byly 
poškozeny plísní. - Správcem městského archivu byl r. 1945 
ustanoven nově p. Jindřich Wolf, Unhošť čp. 15. 

ÚPICE. 

Archiv je umístěn společně s museem v I. patře muse]m 
budovy. Listiny bývaly vystaveny ve vitrinách, ale na zásah 
archivu země České byly uzavřeny v pokladně. Jde o sedm měst
ských a šest cechovních privilegií. Nejstarší městské privilegium 
Leopolda I. z 20. XII. 1669, která existovalo ještě v r. 1933, ne
mohl již místní kronikář p. Schreiber nalézti. Toto privilegium 
je potvrzeno v konfirmaci Karla VI. (8. IV. 1732) ; dále existují 
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mace krále Rudolfa, 1? VIII. 1580 týž ruší trhy chabařovické 
31. V. 1593 týž dává Ustí nový jarmark, 23. VIII. 1612 konfir~ 
mace krále Matyáše, ll. V. 1628 konfirmace Ferdinanda II. 
18 .. XI. 1652 konfirmace Ferdinanda III. (první německé privi~ 
leglUm), 2. VI. 1665 Maxmilian Valentin z Martinic osvobozuje 
poddané statku Všebořic od odúmrti, 13. XII. 1715 Karel VI. 
potvrzuje inserovaná starší městská privilegia a posléze konfir
mační privilegia Marie Terezie z 1. IV. 1748, Josefa II. z 4. II. 
1784 a Františka II. z 23. V. 1794. 

Cechovní p'rrivilegia a ostatní památky nalézají se v měst
ském ~r~myslovém museu a sahají nazpět až do doby Rudolfa II. 

L'iSt~nný a aktový materiál jest rozdělen v tato oddělení' 
A. město (vznik, hradby, brány), B. městská vrchnost a zastu~ 
pitelstv?, C. fil:ěstská obec (městská práva a privilegia, paměti
hodno~tI ,a ?věJiny, stati~tjka, m.ě~ťané), D. město a zeměpán, 
E: p~avm pece, Fl rychtar a pohcle (9 pododdělení), G. staveb
mct'?- (10 ,od~ě~.), H~ finan,ce a hospodářství, I. péče o chudé, 
K. cIrkevn~ veCI, L. skolstvl, M. zdravotní správa, N. řemesla, 
obchod,. prumysl a doprava, O. poddaná místa a vesnice P. ciZÍ 
provemence. Listiny pojišťující soukromá práva, kost~lní na
dace a pod. počínají již rovněž ve 14. stol.; nejstarší z 10. II. 
13~~. Perg!1I?;nových jest '~achováno 22 a nikoliv 33, jak r. 1922 
sdehl archIvar Umlauft. Došlo zde tedy snad ke ztrátám. 

ČČM 190~, ,~. 451, .Č~š IV., 163: - F. J. U m I ~ u ft: "Das Aussiger Stadt
ar~h!v v BeItra~e zur HeImat~unde AussIger Bezirks 1935, s. 111. _ 
Ty z: ,!Das AussIger Stadtarchiv" v M. V. G. D. in Bohmen, roč. 65.
Ho r.c I c k a A.: "Urku~denbuch der Stadt Aussig bis zum J. 1526", 
AUSSIg 189/;>. - Hans VIktor JelI in e k: "Das alteste Kaufbuch der 
Stadt AUSSIg vom J. 1583" v Beitrage zur Heimatkunde roč. 1936 
s. 155/6. - Městský archivář Dr. Ing. A. Piffl. ' , 

úSTl NAD ORLIC!. 

Městský archiv je připojen k městskému museu které se 
nalézá ve staré radnici. Původně byl soustředěn v j~dné míst
n?sti! dn:~ ~e však roztříštěn. Pergamenové listiny jsou v uza
vren;, skřím oV zasedací. síni radnice: nejstarší je privilegium 
bratn K!ostku z PostUPIC z ll. I. 1499 na právo várečné krá
lovské privi1egi'llmz 3. I. 1542 se ztratilo, ač ještě r.' 1895 
bylo v archivu. Dále následují v kartonových krabicích: 12. III. 
1567 Vratislav z Pernštejna na odúmrť a právo várečné, 11. IX. 
157~ R?dolf II. na výroční trhy, 14. XII. 1588 týž potvrzuje 
Prf':,l.legIa, 27. V. 1619 Zdeslav Hrzán na šenk vína, 26. VIII. 1641 
konllrmace Karla Erusebia z Lichtenštejna, 2. III. 1762 povoluje 
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Marie Terezie týdenní trhy na přízi, len, vlnu a plátno, 20. vn. 
1772 táž potvrzuje privilegia, konfirmace Josefa II. z 26. III. 
1783 a Františka II. z 8. VI. 17931 a privilegium knfžete Aloise 
Josefa z Lichtenštejna z 10. VIII. 1795, jímž bylo město pro
puštěno z poddanství. Mezi městskými privilegiemi je i cechovní 
privilegium Vojtěcha z Pernštejna z 21. III. 1517 pro soukeníky. 
Městské knihy jsou uloženy v uzavřené skříni v kanceláři poli
cejního inspektora, a to 3 kontraktní od r. 1565, podměstská 
z r. 1661, kšaftů 1664, vesnic Hylvát a Kerhartic od r. 1724, 
sirotčí 1767, obligační 1759, serie kvitančních od r. 1821, dále pa
mětní kniha z r. 1700, radní protokol 179'5-1847, měšťanská 
kniha 1818-1849 a obecní počty od r. 1741. 

Stará městská registratura, která se dochovala od 80. let 
XVIII. stol. je uložena v uzamčených skříních na chodbě měst
ského úřadu; je ,chronologicky seřazena, ale má velké mezery až 
do druhé poloviny XIX. stol. Ostatní Slpisovný materiál do r.1916, 
dělený do 7 a později 9' 'skupin, dodnes nezpracovaný a neinven
tovaný, byl uložen v knihovně. Protináletová bezpečnostní opa
tření tento nepořádek v arohivu ještě zvětšila. 

Protože nedávno byla spojena s ústím obec Kerhartice, byla 
její registratura prohlédnuta, při čemž bylo zjištěno, že tato re
gistratura - mimo několika starších kusů - počínající 20. lety 
XIX. stol., dělila se v 48 oddělení. úřední knihy se plně docho
valy až od r. 1915. 

Pozornosti si zaslouži také množství cechovních archiválií, 
které sa:hají zpět až do poč. XVI. stol. N ej'Starší cechovní arty
kuly ústeckých soukeníkú z 21. III. 1517, z r. 1544 jsou články 
soukenických tovaryšú, 15. III. 1549 krejčovský cech v Litomyšli 
sděluje cechu v ústí své artykuly z 10. III. 1363; 1. IV. 1563 
dva vysokomýtské vidimáty soukenických artykulů Ferdinanda I. 
z r. 1545 a 1563, 25. IV. 1604 krejčí v ústí n. Orl. dávají arty
kuly ševcům, s nimiž byli v jednom cechu, 26. VIII. 1600' Adam 
Hrzán potvrzuje artykuly cechu řeznického, 2. II. 1610 tova
ryšské artylmly cechu kovářů, zámečníků, bednářů a kolářú, 
15. VI. 1628 staropraž1ský vidimát soukenických artykulů, 25. II. 
1636 artykuly ševcovských tovaryšů, 28. X. 1664 "vejpis zá:pisu 
na valchu cechu soukenického", 15. XII. 1722 Karel VI. potvrzuje 
artykuly cechu soukeníků, mezulánů a barchetářú celého panství 
lanškroullisko-Ianšperského. - S cechovními články pohromadě 
jest množství výučních listů počínajíc r. 1611. Cechovní knihy 
se zachovaly 22, nejstarší cechu soukenického z r. 1540 a další 
z let 1648 a 1730. :Řezníci mají knihy od r. 1614, krejčí mají 
zachovány knihy od r. 1750, tkalci 1752, mlynáři 1761, kováři 
1767, ostatní knihy jsou mladší, teprve z XIX. století. 
Městským archivářem jest p. Jindřich Nygrin, vrch. pokl. ČSD. 
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ÚVALY. 

Zádné starší spisy - jedna listina nyní v Chrástu, viz tam. 

VAMBERK. 

Městský archiv je uložen v museu a obsahuje spisy po r. 
1780. Dosud postrádá inventář, pouze v přírůstkovém seznamu 
jsou poznámky o těch archiváliích, jež byly získány sběrem. 
Z městských privilegií je nejstarší Matyáše II. z 1. VIII. 1616 
na trhy, dále pokračují 21. IX. 1637 Magdalena Grambornová, 
18. V. 1672 Václav Záruba z Hustiřan, privilegium Leopolda I. 
ze 7. XII. 1694 na výroční trhy, 4. X. 1732 František Karel Lib
štejnský z Kolůvrat rozmnožuje staré svůbody, potvrzovací pri
vilegia Marie Terezie 14. VI. 1755, Josefa II. z 18. V. 1786 
a Františka II. z 19. VIII. 1796 a Ferdinand V. 11. VII. 1847 
povoluje nové výroční trhy. Ze starých gruntovních knih se do
chovala jen pamětní kniha z r. 1724 a "Album bratrstva sv. P. 
Barbory" z r. 1697. 

Spisy jsou uspořádány ve 2 řadá,ch: I. a dějiny, I. b kostel, 
I. c škola, I. d právo, I. e rodiny, I. f řemeslo, I. g vamberský 
velkostatek, I. x miscellanea; II. a kupní smlouvy a zápisy, II. b 
šlechtické osoby, III. varia, celkem 348 spisů od konce XVII. st. 
(1690). Tento archivní pořádek je uložen v černých deskách. 
V šedých jsou ponejvíce mladší spisy z doby magistrátní, ale 
i starší. Na př. pod 1. kupní smlouvy, postoupení, svatební 
smlouvy (počínaje r. 1767), 2. soupisy chudých, 3. obecní rozpočty 
1781-1855, 4. různé průkazy 1724-1882, 5.-6. národní garda, 
7. věci daňové, 8. obecní účty 1754-1850, 9. místní soud (od 
r. 1819), 10. výroční trhy, 11. válka r. 1866 (13 spisů), 12. ulice 
a mosty, 13. různé, 14. nadace 1753-1868, 15. Karešovo dě
dictví - dohromady 1001 kusů. Sem náleží také úřední knihy 
- protokoly radních zasedání od r. 1751, podací protokoly od 
r. 1790, sirotčí registra od r. 1734, knihy testamentů a seznamy 
závětí od r. 1790. 

Úřední registratura po r. 1850 byla r. 1943 v nepořádku, 
bez jakéhokoliv registraturního plánu, spisy byly roztrhány 
a ušpiněny. Jednotlivé ročníky musí býti teprve vytvořeny a po
řízeny pro ně ragály nebo skříně. 

V museu se též nalézají cechovní archiválie, zvláště čtvery 
články z let 1688-1691; první byly od Františky Magdaleny 
roz. Grambornové, všechny ostatní od jejího syna Jana Adama 
Záruby z Hustiřan, a to pro cech krejčovský, obuvnický, pekař-
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ský, mlynářský, zámečnický, truhlářský, kovářský, kolářský a 
bečvářský. 

J. F. Krá 1: Paměti města Vamberka. 1926. - Městský archivář p. J. Zecha, 
pošt. úředník. 

VARNSDORF. 

Varnsdorf byl povýšen na město teprve před osmdesáti lety; 
nemá proto středověkých písemností. Z doby předm~stské na
lézá sena radnici pouze ;,Schoppen- und Gerichtsbuch" z roku 
1649, obsahující trhové zápisy z let 1649-1735, ale z větší části 
je prázdný, a kniha počtů fary v Jiřetíně s počátku XVII. ~tol. 
(zápisy od r. 1616). Městské písemnosti ze starších desetIletí 
XIX. století uloženy byly ve zvláštní síni městské reálky. 

KARLOVY VARY. 

. V době mé revisní cesty na podzim 1946 byla historická část 
archivu v přÍzeIIÚ budovy MNV, kdežtO' bohaté a zcela zachov~né 
registratury v budově městské obrazárny naproti hotelu RICh
mond. Toto uIIÚstění však mělo býti právě zlikvidováno, neboť 
MNV se počínal stěhovat do půvůdní radnice a celá budova v třídě 
Karla IV. měla být rpruk odevzdána museu a archivu. Jest tedy 
dlužno míti za to,že nyní již je celý archiv sjedinocen a za;bírá 
přÍzemek městského domu za "Lázněmi IV". Sprá'Vcem musea 
a zatímním Isprávcem archivu jest pan Jiří Franěk s adm. úřed
nlkem p. Starým. 

Archiv jest zachován v podivuhodné úplnůsti, ovšem teprve 
po zhoubném rpúžáru r. 1604, ač i ze s:tarší doby došly nrus mnohé 
perg. listiny, mezi nimi i některé vidimáty privilegií, nikoliv 
však originály. V orignálech jsem zjistil tato městská privilegia: 
19. II. 1609 Rudolf II . .osvobozuje Karlovarské na 5 let od daní 
pro škody, způsobené původní, 22. VI. 1628 Hertl z Leitersdorfu, 
loketský hejtman ds. jménem promíjí dlužné činže s podmínkou, 
že Karlovy Vary budou udržovati tři mosty přes řeku Teplou, 
30. XI. 1640 Fel1dinand III. ponechal K. V. platy na udržování 
mostů donického, chodovskéhO' a dra:hovického, 6. IV. 1746 kon
firmace Marie Terezie (perg. kniha), 10. I. 1783 konfirmace 
Josefa II. (orig. perg. kniha o 2016 Hstech), ůbsahuHcí v doslov
ném znění 29 starších karlovarských privilegií, počínajíc maje
státem Karla IV. ze 14. VIII. 13701 na právo loketské; další 
v orig. zachova:ná priv. jsou Josefa II. z 12. VI. 1787 na týdenní 
trh ve čtvrtek, 2. IX. 17913 Františka II. přizpúsooující nové doibě 
starší svobody a 12. III. 1842 Ferdinanda V. na dobytčí trh. 
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V předlbělDhDrských vidimátech se zachovala privilegia Vladi
slavovaz 12. VII. 1476 a z 5. VIII. 1499 na majetek vesnic 
Tiergarten a Trachwitz, na jichž půdě KarlDvy Vary stDjí, 
v ostrDvském vidimusu resoluce Maxm. II. z 26. VII. 1576 O' roz
dělení trestní pravomDci mezi město a loket. hejtmana, v slav
kDvském jinak Illeznámé priv. RudDlf II. ze 6. XI. 160,9' a Ma
tyášDvakiDnfirmace 'ze 16. VIII. 1612 a konečně Ferdinanda II. 
z 26. VI. 1637 ve vidimátě lDketském. V originále se zachoval 
pDlicejní řád Matyášův z r. 1615, kdežtO' RudDlfův z r. 1603, je 
znám jen v pDzdní kDpii. TO' byl první patent, který zaváděl určité 
předpisy O' ŽiVDtě v lázeňském městě, skýtaje hDstům jakDusi 
zvýšenDu bezpečnDst. TentO' řád dostal se pak dO' privilegia LeD
pDldDva z 22. I. 1658, které dávalO' radě a rychtáři neomezenou 
mDC prDti každému, kdO' by jakkoliv znepDkDjDval oSDby, které 
"hei heilsamen, warmen Brunnen zu Pfleg- nnd Erlangung ihrer 
Leibesgesundheit sich begeben". 

Kromě privilegií jest na perg. ještě Ťada jiných starších 
list·in, tak darO'vání Kasselgraben děkanskému kD'stelu sv. Máří 
ze 6. I. 1485, vidimáty ds. resolucí ve spDrech mezi městem 
a Sliky 150l2, 1545, nadání Jana Maleříka z Hazlau z 21. II. 1594 
prO' místní špitál, prDsebný list purkmistra a rady pDhořelých 
K. V. z 11. IX. 1604, Dpatřený pečetí roketského hejtmana, města 
Lokte a KarlDvých Varů, Matyášův dluhopis cínaři Egererovi 
z 16. X. 1617, salvaguardie z let 1641, 1647 a 31 rDdný list nD~ 
vých občanů z let 1715-431. Jiná skupina listin ,se vztahuje ke 
karlDvarskému venkDvskému majetku: 10. X. 1465 král Jiří O'd
vDlal právo na vaření piva držiteli DDnic MeindlDvi a řada lenních 
listů a kupních smluv, dluhO'pisů, kvitancí, karlDvarských O'SVO'
bození poddaných vesnic Dd O'dúmrtě vesměs od 2. pol. XV. stol. 
až dO' dDby bělDhO'rské. PO'tom u1bývá perg. listin a přibývá listin 
papírDvých. 

Jiné listiny js'Ů'u uloženy v 8 krabickh; značka A až D se 
týče pDddanských vesnic, E obecně pDzemkových vlastnictví, 
G O'bligace, I Sprudelwasserverschickung, K Sprudelsalz, O vá
lečné škody a pDvodně, P pDžár 1604, Q pDžár 1759', R obnD,va 
města pO' r. 1759, S patrDnát, T špitál, načež následuje řada ne
číslovaných kmbic 's tituly: Sichten 1574-1862, Národní garda 
a kDnstituční spDlek 1848-49, knížecí hD'Sté, še,st kmbic PDZŮ
stalostí MUDr. Mannla, školní instrukce z r. 1687, smlDuva o pD

staveni sDchy TrDjice boží 1714. Kionečně j'SO'U v tresoru staré 
rukO'pisné kroniky a staré tisky. Z těch nejzajímavější jest první 
prO!pagační spis 'O Karlových Varech, tDtiž lékaře Václava Payera 
z LDkte "Tractatus de thermis Oa1'oli IV", vyd. v Lipsku 1521 
a první topografie karlovarskéh'Ů' 'Okolí, Kašpara Bruschia "Das 
Vichte1bergbeschreřbung ... " tisk z roku 1542. 
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Zajímavým druhem archiválií jsou. karlovarské kroniky. 
Nejstarší Morice Druma "Chronik 1717-1766" jest jen stručný 
sled chronDIO'O'ických záznamů. KrDnika F. A. Freudela se jm~ 
nuje "Beschr:ibung grD1ssen Feuerbrunst", není však pouhým vy
líčením pDžáru z r. 1759', nýbrž krO'nikDuz let 1740'-1769'. ChrO'~ 
nO'IO'gicky následuj'e potDm "Knollchronik" z r. 1~~3'v~ejvÝ~I?-~m
nější z krDnik jS'DU však čtyřdílné děkana a rybre radu KřIzDV
nÍků 's červ. hvězdDU Augusta LeopDlda Stohra "Stadt-Karlsbad 
Denkwiirdigkeiten". První tři díly začal psát kDmcndátor Stohr 
r. 1827, kdežto ve čtvrtém dDšel do r. 1831, kdy ve věku 67 let 
zemřel. Stohr byl karlovarský rDdák, muž evrDpskéhO' rozhledu, 
byl osO'bně znám se všemi významnými hDSty z !et 1794-1819, 
kdy v KarlDvých Varech jakiO' děkan pŮ'sDbil. Ctvrtý díl jehO' 
Denkwiirdigkeiten dopsal r. 1865 MUDr. Rudolf. Mann,z o tItulu 
"KurzgefasS'te Geschichte Karlsbad 1831-49". S~ohr kl'Dmě 
svých Denkwiirdigkeiten napsal již r. 1824 "Verschl'edene Aus
kiinfte" a r. 1829 "Memorabilien". Všechna tři rukO'pisná díla 
StohrDva j'sou nyní v archivu opatřena rejstříky oSDbním a 
věcným. 

Z téže doby jakO' krDnika StohrDva pDchází též krO'nika bratří 
Thadeáše a LeiQIJJolda P~atzerů s pěknou miniaturou Karla IV. 
na předsádce. Počíná líčením pobytu maličkého Karla s králDvnDu 
Eliškou na LDkti r. 1319', popisem čes. koruny, rO'zbíT~ ~ověst 
O' objevení horkých pramenů Karlem IV., kterou pr:rne tIskem 
vydal karlDval1ský rDdák Fabián Summer r .. 1571 ve Wltte~berku, 
dále PulkavO'vu pDvěst (z Caspara Bruschm) O' Svachovl vnuku 
LechDvu který osadil svým lidem ÚdD,lí :řek Teplé a Vohře ("VD
hřívajíe{ se") a z ní odv'Ozuje, že již staříi Češi před tisícem l~t 
znali hDrké vřídlO'. (V maltě, jíž jsouspDjovámy kameny veze 
loketského hradu, vystavěné 'kolem r. 12010., zjištěn byl pDzději 
skutečně vřídelní kámen), pak opisl\.l!je privilegia KarlDvých Varů 
(pDdle kDnfirmace Josefa II.), má zprávy O' znamenitých ho'stech 
dd dDby josefinské, vlastní kDlorovaný plán města z. r. 1823 
a protDže zápisy sahají až k r. 1846, jest patrnO', že bratřI Platze
rDvé psali svoji krDníku plných 20 let současně s událostmi. Od 
r. 1846 pak Leopold sám psal nDIV'DU krDniku, nazvanDu "G~ 
denkbuch-Fortsetzung", která líčí lázeňský 'žiVDt let 1846-59 
i s událostmi let 1848/49, jež sleduje sympaticky. Příští léta 
zachytila krDnika "Polz.-Daimelo'1.!"a, která je původní v letech 
1853-67 kdežtO' p1'D starší dDbu se drží Stohra. Také Stohrův 
pokra:čDv~tel ve čtvrtém dílu, lékiař Dr. Mannl, napsal vlastní 
kroniku "Gedenkbuch" (1850'-63). R. 1874 vyšla tiskem Antona 
C. Loewa "ChrDnřk der weltberiihmten Cur- uncI Badestadt Carls
bad". V té dDbě vycházely již ta:ké tiskem "Kurliste", seznamy 
hostů, vydávané lázeňským ředitelstvím. KrDniku pDdle čs. zá-

305 



kO'na z r. 1921 zalO'žil a vedl odb. učitel Grumbach; v letech 1921 
až 1941 zabrala čtyři svazky, byla vedena dobře a také její 
vnější úprava byla representativní. 

Městský archiv chová také úplné ročníky místního tisku: 
Egerer Zeitung, Karlsbader Arrzeiger, Kursalon, B~derzeitl!-ng 
a v poslední době převzal celou knihovnu kadovarske "ArbeIts
gemeinschaft fur Heimatkunde". Odborným vylíčením mÍtlUlosti 
Karlových Varů jest kniha předposledníhO' městskéhO' archiváře 
p:l'Of. K. Ludwiga "Alt-Karlsbad" (19'201). 

Ve velkém archivním tresoru nalézá se dále serie městských 
knih ze starší doby a to především osm svazků "Kaufcontrac
tenbucher" z let 165í-1829 (chybí svazek 1815-19), dále kniha 
testamentů 1802-5.0, kniha O' O'bnovování městské rady v 18. 
stol., fascikl nadačních listin špitálu -sv. Ducha, fascikl kupn.ích 
a nájemních smluv, nazvaný "Stadtgrunde", dále kostelní počty 
sv. Máří 1758/6.0, SchlU~dmanual 1642-43-, Preisbuch 185.0'-52, 
nazv. mylně "Jruden in Karlsbad", pozemková kniha Rosnic 
z r. 1714 kdežtO' všechny ostatní kni:hy byly pohromadě s re
gistratur~mi a to 17 radních protokolů 16014-1778, osm kopiářů 
1604-1782, s-oudní protokoly 5 svazků 16.05-1783, šest komor
nich register 16.04--1733, tři stavební registra 1604-1731, dva 
piv'Ovarské rejstříky 16.05-18311, dva mlýnské rejstříky 1601 až 
1719, rejstřík dávek ze dřeva, masa a na příjem z cel 1616-1730, 
solní rejstřík 1616-1730, čtyři špitální rejstříky 1605-1730, 
kostelní rejstřík 1691-1730, o'sm svazků purkrechtních register 
donických 16015-173.0, registra pro' Dalvice 1614-36, pro Dal
vice a Donice 1627-32 a pro Vehedice 1636-72. 

K magistrátní registratuře náležejí 24 svazky radního pro~ 
tokolu in judicialibns 1791-183~4, 45 svazků radního protokolu 
in polit. 1718-1806, kdežtO' pomocné knihy k období samospráv'" 
nému byly v archivu pouze do let osmdesátých. Podací protokol 
185.0,--52 a pak nepřetržitě od r. 185,7, zasedací protokO'ly od 
r. 1865. Knihy mladší r. 18901 jsou patrně s příslušnou registra
turou ve škole v Libušině ulici, kalUŽ jsem se pro krátkost času 
již nedostal. 

Spisový archiv - nehledíme-li k popsaným již archiváliím, 
chovaným v tresom - počíná v 17. století. Starší oddělení jsou 
uložena v krabicích, mladší ve fasreiklech. Z doby před zřízením 
magi'strátu (1791) pocházejí 1.02 krabice, období 1791-1849 čítá 
17 krabic a 566 fasciklů (dvojí řazení), samosprávná registratura 
(mladší je ještě mimo archiv) 48 fasciklů. Na spisový archiv jsou 
připojeny krabice se seznamy lázeňských hostů (Kurlisty) 
a v 'Oddělení městských knih nalezneme několik svazků, nazva
ných "Specifikation der Badegaste", zachovaných pro léta 1737, 
1763, 1778, 179'1 a 1792 a rukO'pisy hist. prací Ludwigových 
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" 
Geschichte der Familie Jacob" 1575-1923 a Tannenmiihle bei 

Eger" 129.0-1819. . y, 
Poměrně málo jest v archivu věcí cechovních. ~eJstl;1;sl pa: 

mátkou j'sou artykuly sladovníků z r. 1641, kten maJI take 
mistrovskou knihu z r. 1692 a "Verzeugnussb't;-ch'~ 1,7?'Ú1-1840,i 
kováři mají mi,strovskou knihu 1741-1823,za~~<;,rucI 1719-,~~ 
185.0, pekaři 1662-1770 a 1818-48, cech truhlar~ !l' ,s~len~u 
1643·-1766 a 1767-1851 a artykuly z r. 1719, kozesrucl kruhu 
z r. 1760-1850, zedníci 1728-1832, a knihu tovaryšbkou a učňo,::
skou (Ladenbuch) 1825-31, ševcům se zachovaly ar.tykl!~:Y ov~: 
řené ve Slavkově r. 1683 a protokol z let 1626-185,1, Jehlan maJI 
knihy z let 1699'--1771, 1759'--1836 a 1837--:-52, . tkalci. 1688, 
nožífi 1759-1817 cínaři protokol 1736-1853 a kmhy mIstrov
ské a tovaryšské, 'tři svazky z let 1759-1893 a plné .třio krabice 
listin výučních a školních vysvědčení, zachorvaclch lIstu a pod. 
Mezi 'cechovními památkami jsou také artykuly einsidelských 
tkalců z r. 1656 a einsidelských mlynářů a pekařů z r. 15,60. 

Celou jednu skříň vyplňují krabice s výpisky archiváře prof. 
Ludwiga, jednak rozpisy městských knih, jedna~ ~cerpta .z pe
riodik, přepisy pořizO'vané pro Karlyovy Vary-, v Jmy~h arch;vech 
a popisy archivů v Lokti, Falknove, KrashclCh, NeJdku, Jachy
mově Klášterci a ve Žluticích. V této skříni jest také Grumba
chov~ Gederrkbuch 1921-41" a rovněž čtyřdílná "Gedenkbuoh 
der Ge~. DrahO'witz", dále pamětní kniha karlovarských ostro-
střelců a hasičů. , 

Karlovarský archiv jest tedy od poč. 17. stol. zachO'van 
takřka v úplnosti a vybudoval si již 'svoji vlastni pracovní me
todu a tradici. Ziskání vlastní budovy (spolu s museem) a od
borné vedení mO'hou mu zaručiti nové možnosti vývoje. Nový 
karlovarský archivář musí být však současně novým českým 
historikem Karlových Varů a celého okolí - někdejšího kraje 
Sedlišťanů. 

Die Urkunden des Karlsbader Stadtarchivs" v Karlsbader hostorisches 
" JahrQuch 1939, s. 89-94. 

VELEStN. 

Městský archiv je umístěn v zasedací:n sále st~ré ~3:dni~e, 
privilegia a starší knihy ve výklenku ve zdl. Mestska pnmlegw,: 
26. 1. 1596 Petr Vok z Rožmberka na právo várečné, v kvě.tnu 
1606 týž osvobozuje od úmrti osedlé obcí Velešín, Kladmy, 
Todně, Chlum a Lahuť, 8. IX. 1612 Jan Jiří ze Svamberka po
tvrzuje starší privilegia, 7. II. 1623- totéž Marie Magdalena Bt;'
quoiová, 5. IV. 1651 totéž město Budějovice, 18. IV. 1749 MarIe 
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Terezie obnovuje tržní pr"ávo. Zároveň s privilegiemi jsou ulo
ženy ve výkleňku různé arehiválie: zhostné listy, kupní smlouvy 
na různé domy od r. 1678, patenty a cirkuláře z doby ·osvobozo
vacích bojů proti Napoleonovi a 15 svazků chronologicky seřa
zených aktů (1680-1790). Mladší spisy jdoucí do r. 1849 jsou 
uskladněny ve skříni a chronologicky seřazeny. V téže skříni 
bylo množství neuspořádaných patentů až do doby Karla VI. 
Městské knihy: kupní kniha 1588-1636, kupní kniha "Urbana 
Adalberga" 1654, sirotčí registr od r. 1709 a městské počty 1724, 
1736, 1738, 1744-49, 1752-54, 1785-1790, 1816-1830 1832 
až 1835, 1840-1870, 1874-1879, 1881-1905, 1907~1923, 
1926 a 1927. 

Spisy samosprávné registratury jsou zazděny ve stropě 
radního sálu; zbyly pouze úřední knihy, a to jednací protokoly 
1813-1821, 1850, 1852, 1856 a od r. 1883 s několika ročními 
meze~ami do dneška. Protokoly zasedání městského zastupitel
stva JSou z let 1864-1884 a 1901-1941. V archivu je též ulo
ženo album purkmistrů od r. 1848. 

CE;)chovní archiválie byly za okupace odevzdány okresnímu 
sekretariátu živnostenských společenstev v Budějovicích, aniž by 
toto odevzdání bylo řádně odůvodněno. Ve Velešíně zůstalo jen 
privilegium Petra Voka z Rožmberka pro tkalcovský cech 
z 1. VIII. 1610. 
J. Z í t e k: Cechy ve Velešíně. SHK VI. - Týž: Privilej městečka Vele

šína, Pam. archeolog. XXII., s. 126. - Městský archivář p. J. Ondřich, 
odb. učitel. 

VELTRUSY. 

Městská registratura je v 1. posch. radnice. Starší ročníky 
1851-1922 jsou řazeny chronologicky, novější oddělení od roku 
1923 věcně, a to v 13 skupin. Z doby před r. 1850 nejsou docho
vány žádné spisy. 

I 
VELVARY. 

Městský archiv s mUSeem nalézá se v nevyhovující místnosti 
v bývalé radnici, t. j. v nynější soudní budově. Pro temno a malé 
rozměry nelze přikročit k prořádání massy spisů, zejména od 
vzniku magistrátu. Městská privilegia, pokud se zachovala vori
ginále, chována jsou v železné skříni; nejstarší krále Jiřího 
z 13. XI. 1467 o prodeji velvarské rychty ve svobodné vlastnictví 
Vítkovi krejčímu z Velvar, dále následují krále Vladislava ze 
4. IV. 1482 o povýšení na město hrazené, výroční trh, mílové 
právo, solný sklad a celní poplatky, 11. XI. 1482 téhož o pro-
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pUJcelll práva měst královských a stvrzení starých privilegií, 
která shořela, a to podle register kanceláře královské, 16. VI. 
1497 téhož krále na svobodné kšaftování, soudní pokuty, platy 
z rychty, kterou dědičně koupili a povinnostech k nejv. purkrabí; 
vosku k pečetění mají užívati červeného. První habsburské pri
vilegium z 5. VI. 1529 je konfirma,cí. Další privilegia, z nichž 
však některá nejsou originály, nýbrž vidimáty, jsou tato: 26. IV. 
1557, 14. IV. 1567, 8. VII. 1579, 26. II. 1593, 10. XII. 1607, 
12. IX. 1612, 12. III. 1631, 30. I. 1634, 30. I. 1635, 14. IV. 1636, 
23. V. 1637, 15. XI. 1652 a 2. VI. 1733. 

Z městských knih nejcennější jsou dvě knihy památné, bílá 
a červená, z nichž první obsahuje také zprávy o jednání na sně
mích 1608 a 1609. Serie knih kontraktních počíná již r. 1551, 
nejstarší potřebuje konservace, tvoří ji devět knih, z nichž nej
mladšÍ byla založena 1674. Nejstarší městskou knihou je kniha 
svatebních smluv, založená r. 1509. Velmi významná jest také 
řada radních manuálů, počínající r. 1594 a kOPláře mladší asi 
o sedmdesát roků. 

Spisová část je zcela neuspořádaná. Namátkou bylo lze 
zjistiti, že mezi spisy z doby josefského magistrátu jsou i akty 
starší, i z 2. pol. XVII. století. Tato část váží asi 15 metrických 
centů. Podle starého inventáře z konce XVIII. století má být 
pod sign. I. styk s úřadem nejv. purkrabství (vrchností), s úřa
dem krajským, Ces. komorou a guberniem, ale také spisy o obec
ním majetku a příslušná registra, pod sign. II. městské knihy, 
manuály, soudní ortely, "městské paměti" Mistra Jana Jiřího 
Galli pod III. věci školní, církevní, vojenské, cechovní, pod IV. 
pate~ty a ostatní publicum a pod V. obecní hospodářství. Revise 
však ukázala, že toto rozvrstvení již neplatí a že spisy byly asi 
poč. XIX. století přemanipulovány a valná část že jest vůbec 
bez značky. 

Správcem archivu byl až do nedávné doby vrchní soudní 
rada v. v. Josef Cermák, který dnes jest již mrtev a pro po
kročilý věk vůbec se nehodil k tak obtížné práci, jakou je spo
řádání magistrátní registratury a tak práce v archivu vůbec 
nepokračovaly. Jest třeba, aby nalezl se mezi místní inteligencí 
někdo mladší, kdo by se archivu svého města mohl věnovati 
s větším prospěchem. 

VESELI NAD LUZNICI. 

Městský archiv obsahuje několik privilegií a starých knih, 
které jsou uloženy v městském museu, založeném teprve před 
10 roky. Dochovalo se5 městských a 1 cechovní privilegium: 
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Vilém z Rožmberka 7. X. 1569 uděluje články soukenickému 
cechu, 22. ~.J596 Petr Vok potvrzuje městská privilegia, 16. X. 
1613 Jan Jln ze Svamberka postupuje městu nové lány potvrzo
vací privilegium Ferdinanda nI. z 20. XII. 1628, týž 26. VII. 
1652 uděluje městu 3. výroční trh a posléze 21. VIII. 1789 
Josef II. potvrzuje všechna předcházející privilegia. Nejstarší 
městské knihy jsou: kupních smluv 1532-1566, 1592-1617, 
1621-1640, 1632-1642, 1642-1660 a rukopis s počátku XVII. 
stol., obsahující opisy privilegií, kopie odeslaných listů a městský 
urbář z let 1599-160'2. Městská regtstratura od r. 1850 byla 
uložena do r. 1942 na půdě radnice jako hromada starého pa
píru a trpěla prachem a sazemi. 

Krátce po splynutí měst Veselí a Mezimostí (7. II. 1943) byl 
archiv přenesen do nových místností, čímž byl dán předpoklad 
patřičné archivní péči. Na pokyn okresního úřadu v Třeboni byl 
jmenován městským archivářem odborný učitel Frant. Hybš. 

VYSOKÉ VESELI. 

Ve Vysokém Veselí není městský archiv, zachovaná privi
l.egia a m~stské knihy jsou uschovány na městském úřadě, listiny 
JSou zamceny v pokladně. Jedná se o tři privilegia: trhová vý
sada Marie Terezie z 30. X. 1756 a Františka II. z 21. XI. 1794 
a povýšení Vysokého Veselí na město z 5. V. 1908 a staré městské 
a gruntovní knihy z let 1751-1849· jsou svázány ve 4 svazky. 
Obecní účty jdou od r. 1811, stará ~ěstská registra od r. 1827; 
z r. 1780 se zachoval popis obyvatel. Mimo to je uložena na měst
ském úřadě pamětní kniha z r. 1837. Samosprávná registratura 
začíná teprve rokem 1903. Cástečnou náhradu ztracených spisů 
tvoří radní protokoly a knihy manuálů z let 1748-1861. úplná 
řada protokolů o radních sezeních začíná, rokem 1868. 

VILDSTEJN. 

Vildštejn nemá nejen starškh písemností, ale z větší části 
vz~la za své i novodobá registratura, takže jest ztracena na př. 
i lIstina o povýšení Vildštejna z prosince r. 1905 a zachován jest 
pouze poděkovací telegram městské rady císaři. 

VILÉMOV. 

27. XI. 1945 přivezl do archivu země Ceské okr. osv. inspek
tO! , v Kadani p. Jan Víšek do deposita devět privilegií města 
Vllemova, a to: 28. IX. 1342 správce zemský, markrabí Karel 
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povyšuje Vilémov na město, dává mu týdenní trh, pranýř a šibe
nici, 22. III. 1396 Václav IV. potvrzuje privilegium svého otce, 
7. I. 1437 Zikmund potvrzuje obě shora uvedená privilegia a ne
zachované privilegium Karla IV. z 2. XI. 1347 o držení statků 
Viléma z Egrberku na půdě kadaňské a mašťovské k městečku 
Vilémovu, 30. I. 1437 Jan řečený Mládě z Kříšova dává městečku 
Vilémovu právo svobodného kšaftování, stěhování a ponechává 
obci různé dávky a platy (se 4 pečetmi, vystavovatele, dvou 
šlecht. svědků a města Kadaně), 10. VI. 1586 Rudolf II. na 
prosbu Hendrycha Doupovce dává městu erb, 21. 1. 1589 Bedřich 
Douporvec přiznává městečku svobodné provozování živností, 
14. X. 1665 Leopold I. potvrzuje městečku týdenní trh a dva 
jarmarky, 10. IX. 1782 konfirmace Josefa II. a 20. IV. 1809 císař 
František přidává městečku další dva jarmarky. - Podle Pažou
tova soupisu z r. 1894 ,chybějí tři městská privilegia: 20. III. 
1454 konfirmace krále Ladislava Pohrobka, 1. V. 1486 česká 
konfirmace Jana Mláděte listin jeho předků a konfirmace císaře 
Františka z 18. VII. 1806. - Listina Jana Mláděte z 30. ledna 
1437 a císaře Rudolfa II. jsou české. 

VIMPERK. , 

Celý městský archiv zaujímá dvě dřevěné skříně v starostově 
kanceláři; více písemností se z doby před r. 1850 nezachovalo. 
Listiny jsou uloženy v modrých obálkách, pečeti v dřevěných 
schránkách. Zachována jsou tato městská privilegia: 16. I. 1424 
Kunát Kaplíř ze Sulevic zříká se odúmrti, 24. IV. 1479 Vladi
slav II. povýšil Vimperk na město, 8. II. 1544 Ferdinand I. 
potvrdil Vimperským starší svobody, 18. IX. 1546 nová kon
firmace svobod po povstání, 11. V. 1549 král učinil jakýsi od
prodej městu, 29. VII. 1549 týž rozmnožil svobody města na ob
chodních cestáJch v Pošumaví, 26. X. 1553J áchym z Hradce da
ruje Vimperským les "Vodník", 4. IV. 1565 Vilém z Rožmberka 
potvrzuje svobody města, 30. VI. 1598 Petr Vok rozmnožuje svo
body a práva, 8. II. 1613 Jáchym Novohradský osvobozuje Vim
perské z člověčenství, 5. III. 1613 konfirmace krále Matyáše, 
20. 1. 1625 Jáchym Novohradský z Kolovrat konfirmuje stará 
privilegia, 8. I. 1629 týž dává městu pstruhový potok, 25. V. 
1629 týž chválí Vimperské pro jejich věrnost ve víře a rozmno
žuje městské důchody, 7. II. 1714 Karel VI. dává městu třetí 
jarmark (první německy psaná listina) a posléze konfirmace 
Josefa II. z 15. ledna 1784 a Františka II. z 22. XI. 1793. Kromě 
privilegií městských zachovala se ještě celá řada jiných listin; 
tak zhostný list prachatické rady městské pro Zikmunda Cerného 
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z 25. VII. 1534 s krásně zachovalou pečetí, privilegium Petra 
Vůka z 6. III. 1583 pro řezníky, mandáty o solných ,cestách z 13. 
X. a 17. X. 1594, novopražská a kašperskohorská konfirmace 
městských privilegií z let 1613 a 1614, privilegium Jáchyma 
NovO'hradského z Kůlovrat z 8. IV. 1615 pro řezníky, taktéž Anny 
Marie z Eggenbergu z 28. VIII. 1652 a množství různých zhostů 
a výučních listů. - Z městských knih se zachúval po,čet příjmů 
a vydání z r. 1655, acta judiciaria z téhúž roku, manuál písařský 
1673, vedený až do r. 1689 česky a několik knih z 19'. stůl., mezi 
nimi "Liber memombilium" z r. 1825. 

Pro minulost pošumavského sklářství jest důležitým privi
legium Jana Kristiána z Eggenberku mistrům sklářských hutí 
na panství vimperském, prO' pošumavský obchod konvolut listin 
a aktů o sporu Prachatických s Petrem ze Sulevic a na Vimperce 
O' solní cesty z let 1489-1536, výpisy s Desk Zemských k těmto 
se vížící, konvolut písemností o sporu města s dědici Rumpálov
skými a s městem N etolicemi z r. 1656. - V první polovině 
18. st. byly pořízeny také tři kolorúvané mapy vimperské lesní 
a rolní půdy. ~ nimi je uložena stejně asi stará kopie Klau
dyánovy mapy Cech z r. 1518. - Aktúvá část městský,ch písem
ností od doby josefínské byla za okupace zničena. 

Archiv prohlédl, převzal a zatímně zapečetil koncem května 
1945 městský archivář z Volyně p. ředitel Jan Braun. Nyní jest 
městským archivářem odb. uč. Jos. Mašek. 

VLASTEJOVICE. 

Nejmenší české městečko, posázavské Vlastějúvice, mají dvě 
privilegia: Ferdinanda I. z 1. II. 1540 O' povýšení obce na městys 
a Ferdinanda III. ze 24. I. 1653, jímž rozšiřují se svúbody privi
legia jeho praděda. Za války byly v bedně pobité plechem. - Za 
svá městská práva vděčí někdejšímu výskytu stříbra. 

VLAS 1M. 

Archiv vznikl teprve v době okupace. Ze starší doby byla 
sepsána privilegia a v súuvislosti se skartací samosprávné re
gistratury byly spořádány i starší části spisů. Městská privilegia 
sahají do poloviny XV. stol. a v orig. dochúvalo se jich 19 kusů 
(8 královských, 11 vrchnostenských); 7. V. 1444 Simeon z Pek
lúva na jeden dvůr, 11. VIII. 1488 Vladislav II. na dva vý
roční trhy, 11. VII. 1530 Mikuláš Trčka z Lípy na odúmrť a svo
bodné kšaftování, 1. I. 1552 Ferdinand I. mění datum výročníhO' 
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trhu, 9. I. 1555 František Vilém z Talmberka potvrzuje městu 
sVúbO'dy, 3. I. 1562 Ferdinand I. na další výroční trh, 12. III. 
1602 Jan Vostrovec z Kralovic potvrzuje devět starších privilegií, 
konfirma,ce Rudolfa II. z 15. IV. 1602, 7. XI. 1613 Jan Vostrovec 
osvobozuje město od senných robot, 1655 (?) František z Talm
berka potvrzuje privilegia, 25. XI. 1665 týž zakládá nadaci 
8000 zl. prO' chudé, 26. VI. 1684 Františka Benigna z Portia po
tvrzuje městská privilegia, dále konfirmace 2. XI. 1723 Marie 
Josefina Trautsonová roz. Weisenwolf, 14. VIII. 1732 Karel VI., 
18. V. 1747 Marie Terezie; 1. X. 1766 Marie Josefina z Auer
šperka roz. Trautson nové trhy, 23. XI. 1787 Josef II. a 12. XI. 
1828 František I. na nO'vé výroční trhy. 

Městské knihy jdou úd počátku XVII. stol.: červená grun
tovní kniha 1602-1806 a městský registr 1608-1757, dále opis 
nálezu visitační komise pro Vlašim 1717, purkmistrovská kniha 
1731-1781, městský prO'tůkol 1784-183,0, urbarium obce Cti
bořské 1757, zádušní účty ůd r. 1792, výkazy o válečných půjč
kách 1793-1806, důchodní účty města 1795-1808, katastrální 
mapy Vlašimě a Ctiboře z r. 1847 a diplom čestného občanství 
svob. pána Vil1aniho. 

Registratura počíná asi r. 1800 a byla v nepořádku uložena 
v přízemí radnice za strážntcí. Až do r. 1918 nebylO' registra
turního systému a chronologická řada byla rozházena přeházením 
a přenášením a patrně také od filatelistů. Za okupace uj ali se 
pořádání registratury čtyři místní úředníci v. v., aby nebyli pra
covním úřadem posláni na práce ještě méně příjemné. Rovnali 
spisy z let 1870-1920. 

Roku 1945 byl ustanoven správcem archivu ůdb. učitel 
p. Vlastimil Had. 
F. A. S 1 a v í k: Dějiny města Vlašimě. 1889. Úvod. 

DOLNI VLTAVICE. 

V Dolní Vltavici došlo ještě 5. V. 1945 k bitvě mezi Ameri
čanya Němci, při níž vyhořela fara s celým archivem. Na rad
nici chová se truhla s někůlika privilegii a jinými, hlavně pap. 
listinami. Orig. privilegia jsem 'spatřil tatO': 16. VIII. 1505 Petr 
z Rožmberka s bratřími vysazuj e Vltavici na městečkO', osvo
bozuje ji od údúmrti a dává právO' svob. kšaftování, ale pouze 
na obyvatele panství rožmberských; z pečetí zachúvala se pouze 
pětina. 27. VI. 1669 Jan Kristián z Eggenberka stvrzuje, že 
obyvatelé mu předlúžili če.ské privilegium ze dne 22. VI. 1552, 
z něhož jde najevO', že jsou obdařeni právem městským, zejména 
výročními trhy, které nemúhli pro běhy válečné držeti,. proto 
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ze ,své m~<?Ci; ~am.,é mu ,CÍs. Fe~di~~dem II., obnovuje jim tato 
prav:a., p,rIdava tydenm trh kazdy ctvrtek a dovoluje, aby spolu 
s platemky rychty německorychnovské vytvořili cech se sídlem 
ve Vltavici. Současně dává městečku el1b a to štít na němž 
z pravého horního rohu do levého dolního teče řeka' uprostřed 
překlenutá mostem a právo pečetiti voskem přirozené barvy 
(er~ není. vymal~ván). Další dvě privilegia jsou konfirmační, 
tobz MarIe TereZIe ze 6. XI. 1747 a Josefa II. 21. X. 1782. 

.~ ejstarší pap. listinou jest nedatovaná rprosba vévodkyni 
Maru Arnoštce o prominutí robotních peněž a 15 srtrychťI žita 
('z let 1711-23), několik renovací rady 1764-1779 kostelní 
taxa }774, popis hranic obce 1787, siPor o robotní 'práce na 
stavbe mostu 1826 atd. Zasedací protokoly obec. zastupitelstva 
zachovány jsou z let 1900'-19'41, z let 190'2-1931 se zachovaly 
také protokoly hřbitovního výboru. Učetní knihy j,sou z období 
1902-1937. 

HOJNÁ VODA. 

Nedaleko Stropnice, na svazích novohradských hor leží vedle 
sebe dva městyse Dobrá a Hojná Voda. První z nich má poutní 
m~iáns~ký chrám. Nyní jsou spojeny pod jednou správní ko
~:SI., Preds,ed~u s~rá~í komise jes,t místní učitel, který sám 
JIZ patral po hlstorlckych pisemnostech, neboť v mís,tě bylo mu
seum, jeholŽ inventář se Ziachova!. Avšak ani telllto invelltář 
z r. ~9!0 !l1~bsahuje již žádné z obou privilegií, které kdysi 
y HOJne Vode na. lezl Dr. Nováček. Pan předseda přislíbil, že by 
lhned podal archiVU země Ceské zprávu, kdyby privilegia nalezl. 

VODŇANY. 

. ~ěstský archiv byl do r. 1941 spojen s museem. Městská pri
VIlegIa byla po jeho zavření přenesena do tresoru v kanceláři sta
rosty, staré městské knihy, manuály a Gelastova knihovna byly 
vyneseny do podkroví do spisovny. Na zákrok zdejšího archivního 
r:fere?ta ?yly poříze~~ nejprve skříně pro knihovnu, potom byla 
vsak 1 s121sovna a pnlehla sousední místnost opatřeny regály 
a tam nasel pak také městský archiv své umístění. Pouze perga
menové listiny zůstaly v tresoru. 

Městská pri1Jilegia: 1. I. 1336 král Jan na povinný sklad 
zboŽí,)~Ž. se veze z Budějovic do Prahy, 20. XI. 1352 Karel IV. 
na tr~mcl a

v
,19. }X. 1372 týž král uděluje měšťanům právo po

sle?mho pOrIzem, 24. V. 1378 Václav IV. potvrzuje privilegia 
sveho otce at 16. VIII. 1406 uděluje nový výroční trh 22. XII. 
1479 Vladislav II. přidává výroční trhy a 8. XI. 1499 povoluje 
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pečetění červeným voskem, 24. IX. 1547 Ferdinand I. o navrácení 
zkonfiskovaných privilegií, 24. IX. 1547 týž dává milost pro účast 
na odboji, 20. III. 1561 konfirmační privilegium Maxmiliána II. 
a 2. III. 1576 na cla, 12. XI. 1578 konfirmace Rudolfa 11., 5. X. 
1688 Leopold I. na 4. výroční trh, 18. III. 1709 Josef I. povoluje 
Vodňanům výplatu ze zástavy a dále konfirmační privilegia J 0-

sefa II. z 16. VIII. 1786, Františka II. z 22. XI. 1793 a Ferdi
lland3 V. z 26. V. 1840. S privilegii jsou v tresoru ještě uloženy: 
nedatovaný dopis regentky královny Zofie Vodňanským (asi 
1419-1420), budějovický vidimus vodňanského privilegia z roku 
1547, smlouva Písku a Vodňan o obchodní cestv z r. 1409, koupě 
vodňanské rychty 15. II. 1440 a jiné soukromé listiny z let 1470-
1567. Posléze se tam nalézá velmi poškozené privilegium (asi 
dvě třetiny textu), jímž Petr Vok z Rožmberka povoloval pod
daným libějovického panství pořizování poslední vůle - dato
váno ve čtvrtek po sv. Vavřinci nezjistitelného roku (1592-
1611). Celkem je v tresoru 38 pergamenových listin. 

V wrchivu jsou dále uloženy městské knihy: 7 svazků "Libri 
memorabilium" 1406-1827 s 693 pamětními zápisy, ke kterým 
již v letech 1830-1833 písecký gymnas. prefekt P. ScMn založil 
rejstřík, 7 svazků "missiv" 1557-1660, tři svazky knih sentencí 
1515-1630, pět knih rozsudků a výpovědí 1558-1618, kniha 
smluv svatebních 1529, dvě knihy testamentů 1542-1688, 
8 svazků knih kontraktních 1499-1675, přes 30 manuálů od 
r. 1652 a velká řada ještě neuspořádaných knih patentů a cirku
lářů. - Cechovní archivalie byly ponejvíce v museu, ale po zru
šení musea je nebylo' lze nalézti; byly patrně někde mezi museál
ními předměty, jež našly útulek na různých místech po městě. 

Registratury m~gistrátní i samosprávná až do r. 1865 jsou 
dochovány pouze částečně a ve velmi špatném stavu; spisy 
a úřední knihy byly mnou shromážděny a musily být očištěny 
z prachu a sazí. Spisy mladší po r. 1865 jsou naopak dobře ulo
ženy, jednací protokoly v nepřetržité řadě 1865-1929 jsou ucho
vány a spisy jsou spořádány věcně do fasciklů, opatřených se
znamy (elenchy). 
Zprávy v "Památkách archeologických" II. a X., "Z archivu vodňanského" 

v Pam. archeolog. XIV., s. 106. - Městský archivář p. J. Prajer, 
měst. úředník. 

VOLARY. 

Starobylé městečko Volary lehlo 1863 popelem a při tom 
vzala za své značná část městského archivu. V originále jest za
chováno vidimované konf. privilegium Marie Arnoštky z Eggen
berga z r. 1715, potvrzující starší svobody města. Starší privi-
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legia j sou zachována dílem v kopiíoh z XVIII. století, totiž Vla
dislava II. Petrovi z Rožmberka o vlastnictví prachatického pan
ství, k němuž Volary náležely, dílem v orig., a to Viléma z R. 
na odúmrť ze 14. IX. 1551, Petra Voka z Rožmberka z 29. VI. 
1596 o právu tržním a jiných svobodách, konfirmační privilegium 
Rudolfa II. z 25. VI. 1608 a papírová konfirmace Jana Kristiána 
z Eggenberků z r. 1641. V originále se zachovalo privilegium 
téhož knížete pro cech tkalcovský z r. 1642. Nejstarší kniha 
městská pochá:zí z roku: 1684, ale zachovalo se jich velmi málo. 
Asi r. 1928 získal městský úřad darem ze schwarzenb. archivu 
ve Vimperku :pat:t~onátní spisy kostela ve Volarech a kostelní 
počty od r. 1624 a různá na;dánf volarských měšťanů ke kostelu, 
pocházející vesměs ze stol. osmnáctého. V kanceláři polic. ko
misaře visí na zdi ručně malovaná mapa Volar s okolím z r. 1784. 
Registratucra od r. 1850 je zachována, ale v květnu 1945 byla 
rozházena. - Městský archivář Bohuslav Homolka, řed. měšť. 
školy. -

VOLYNE. 

V starobylé renaissanční radnici v prvém poschodí, vedle 
městských kanceláří za železnými dveřmi, jest komora městského 
archivu. Ačkoliv nemá okno na volné prostranství, jest suchá 
a protože jest klenutá, vyhovuje svému účelu. Správcem archivu 
je býv. důchodní J. Braun, který je také autorem archivního 
inventáře a jmenných a věcných (ještě neukončených) rejstříků. 
V archivu jest především sedm originálních privilegií, nejstarší 
Jošta z Rožmberka z 1. V. 1464, z téhož dne pochází také kon
firmační privilegium administrátora hořejší konsistoře M. Hi
laria Litoměřického na louku Zvěřinec, kterou kdysi 5. III. 1390 
daroval Volyni Petr probošt Strakonický. Všechna další privi
legia potom scházejí, ačkoliv je 27. V. 1596 Rudolf II. všechna 
jako inserovaná potvrdil, při čemž nově udělil městu týdenní trh 
na pátek. Avšak i to privilegium v originále se nezachovalo 
a známo jest jen v ověřeném výpisu z Desk zemských z 30. let 
17. století. V něm jest konfirmováno 13 starších městských pri
vilegií, nejstarší právě zmíněné z 5. III. 1390, po němž hned 
následuje privilegium krále Zikmunda z 29. VIII. 1436. Další 
originál jest teprve z 23. IV. 1630 a to probošta svatovítské ka
pituly Simona z Hornštejna o platech, jimiž jest město kapitole 
povinno. Také trhové privilegium Leopolda 1. se nezachovalo, 
zato velmi vybledlé a takřka nečitelné jest konfirmační privi
legium probošta Jana Dlouhovesského z Dlouhé vsi z r. 1680, 
bližší datum nebylo lze při umělém světle rozluštit. Posléze ná
sledují konfirmace Josefa II. z 20. I. 1784 a trhové privilegium 
Františkovo z 21. II. 1794. 
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Z městských knih se chová v archivu "Zápisná kniha měst
ská" z r. 1521, rukopis OZZ 1627, "Manuál rozličných pamětí 
a řízení města Volyně" z r. 1703, liber juramentorum z r. 1770, 
protocoUum iudiciale z r. 1779, manuál pamětí obecních od roku 
1782 a radní protokoly od r. 1830. Zajímavou archivalií jest tak 
zv. "Kniha chlupatá", nebo správněji Knihy chlupaté, rukopis 

,napsaný někdy v 1. pol. XVI. století, označený jako "Výpis". 
Jest to vlastně kniha pamětní se Zápisy z let 1370 až 1500, která 
vedle opisů městských privilegií obsahuje hojné zápisy o koupích 
a prodejích domů, obligace, kšafty a také opis článků horažďo
vického cechu pekařů. Proč byl tento opis původní knihy, do níž 
bylo zapisováno jistě postupně, pořízen, není patrno. 

Značnou část starého městského archivu tvoří cechovní 
archivalie z let 1488-1811 v počtu 37 kusů. Z r. 1488 jsou články 
cechu hrnčířského, 1489 cechu mlynářského a pekařského, který 
má od r. 1513 zachována již také registra; další potvrzení ce
chovních článků má z let 1629 a 1730. Z r. 1539 pocházejí články 
cechu krejčovského pro mistry i pro "mladší cech", potvrzené 
potom 1558 velmistrem strakonickým Václavem Zajícem z Házm
burku a 1570 Kryštofem z Vartmberka. Roku 1564 vznikl cech 
kloboučnický, který má z doby předbělohorské zachovány dvoje 
artykuly, řeznický cech má artykuly z let 1604 a 1613. Souke
níci byli původně pohromadě s krejčími (1558), ale 1614 se osa
mostatnili; z r. 1636 pocházejí články jejich tovaryšů, znovu 
potvrdil jim jejich články Jan Ignác Dlouhoveský v r. 1680. 
V době pobělohorské ubývá potvrzování článků, ale přibývá ce
chovních knih: 1642 řeznici, 170'8 troje různá registra pekařů 
a mlynářů, později ještě soukeníci. Zachovalo se také množství 
zhostných a výučních listů, které tvoří přílohy cechovních re
gister. Cechovní archivalie jsou dobře uloženy i zinventovány. 
Z r. 1781 jest uchován také regulativ o vaření piva. 

. Aktová část archivu má toto rozvržení: A. Obecní práva, 
majetek, správa jeho, B. Správa obce, C. Soudní pravomoc: 
trestní a civilní, D. Obecní počty, E. Soukromá práva obyvatel
ská, F. Různá a cizí provenience, G. Sbírka pečetí. - Aktová 
část jest bez inventáře, ale pořizuje k ní právě pan archivář 
Braun rejstřík jmenný a věcný. 
F. Tep 1 ý: Dějiny města Volyně 1934. Úvod. - Městský archivář p. J. 

Braun, ředitel v. v. 

VOTICE. 

Votice nemají archivu ani archiváře a bohužel také zájmu 
o písemné památky. Na městském úřadě se chová jedenáct měst
ských privilegií, tři staré pečetní typáře a malý výběr akt z doby 
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Kromě městských privilegií nacházejí se v museu privilegia 
cechovní, nejstarší Michala Spanovského ze 4. února 1595 pro 
cech kovářů, zámečníků, bednářů a kolářů. Mladovožičtí řezníci 
měli své privilegium od císaře Rudolfa II., ale zachovalo se jen 
v potvrzení táborského cechu z 5. dubna 1650. Další cech. články: 
1652 řezníci, 1671 soukeníci, 1702 tkalci, 1712 hrnčíři, 1722 
krejčí, znova řezníci a tak zv. čtyřce ch (kováři a ostatní), 1725 
zedníci, kameníci a tesaři, 1726 mlynáři, 1767 řezničtí tovaryši 
a privilegium z r. 1832 o oddělení kožešníků vožických od cechu 
miličínského. S cechovními články jsou zachovány také cechovní 
knihy, nejstarší cechu řeznického z let 1687 a 1725, pak následuje 
Tovaršská kniha zedníků a tesařů z r. 1737, Zápisník zámečníků 
a kovářů z r. 1787, Kniha přípovědí téhož cechu 1844-59, Kniha 
cechu ševcovského 1784-1860 a cechovních přípovědí téhož 
cechu z let 1842-60 a pak po jedné knize cechů tkalcovského 
1781, krejčovského 1787 a soukenického 1791. 
Aug. Sed 1 á č e k: Z minulosti Mladé Vožice 1874. Úvod. - Městský archi

vář p. Rich. Hrdlička, Tábor. 

VRANý (okres Slaný). 

Na náš písemný dotaz bylo sděleno 3. V. 1944, že se na rad
nici nalézají tato trhová privilegia: Leopolda 1. z 25. června 
1670, Josefa II. z 16. března 1784, a Františkovo z 15. června 
1798. Privilegia byla tehdy uložena v radnici ve zděném uzavře
ném výklenku pod radniční věží v rovině 1. poschodí, za dveřmi 
pobitými plechem, ve staré ohnivzdorné pokladně. 

VRCHLABI. 

Městský archiv ve Vrchlabí uložen jest jako oddělení C 
v "Krkonošském museu", v kterémž nalézají se ještě archivy 
jiné. Především o sign. A. t. zv. archiv krkonošského musea, 
jehož organickóu část tvoří archivy cechovní a ostatek jest vý
sledkem sběru a darů jednotlivců, k čemuž přistupuje veliká 
sbírka přepisů z cizích archivů, zejména pražských a vídeňských, 
obsahující přepisy písemností, týkající se celé dříve poněmčené 
oblasti Krkonoš od Tanvaldu až k Teplicům a konečně pod sign. 
B. a D. nalézá se patrimoniální archiv panství vrchla/bského 
hr. Czernin-MorzÍlIl.ů a pod sign. F. archiv panství Hostinného 
a pod. dalšími pí,smenami různé drobnější fondy, zejména též 
z průmyslovýoh podniků kraj e. . 

Městský archiv byl původně na radnici, kde uspořádal 
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pergamenové listiny městské i cechovní již v devadesátých letech 
obecní tajemník Erban, do musea byl odevzdán teprve r. 1929; 
odtud jeho označení C. Pořadatelem musejního archivu, jakož 
i celého musea byl od r. 1917 prof. Karel Schneider, který pak 
postupně zinventoval také archiv Czernin-Morzinů a posléze 
archiv městský. Nejstarší část městského archivu jest vlastně 
ve fondu A, takže jedním z předních úkolů nového správce pana 
Flegla musí být siednocení městského archivu. . 

Město Vrchlabí má poměrně velmi málo privilegií; na město 
bylo povýšeno teprve r. 1533 a zaklád. listina je zachována (král 
Ferdinand 6. X. 1533), další městská privilegia jsou tato: 1. V. 
1558 Kryštof z Jahndorfu věnuje městečku pastvinu a dřevo 
v Biirgerwaldu, 19. I. 1566 Eustachie z Jahndorfu vydává měst
ský řád, 1. VII. 1596 Regina Miřkovská roz. Boková a Vilém 
Miřkovský z Tropčic syn povolují městu odprodej dvou malých 
statků, 1. VIII. 1672 Pavel hr. Morzin odevzdává městu odúmrť, 
22. III. 1673 Leopold I. dává dva jarmarky. Jiná městská privi
legia se nedochovala. Zato zinventováno jest mnoho privilegií ce
chovních: 25. V. 1554 trutnovští soukeníCi sdělují své články 
vrchlabským, 18. IX. 1554 Kryštof z J ahndorfu vydává jim je
jich potvrzení, 22. VIII. 1579 Vilém Miřkovský, Barbora Miča
nová a Jan Markvart z Hrádku dávají artykuly cechovní vrch
labským ševcům, 2. XI. 1585 Rosina Miřkovská a Vilém Miřkov
ský udělují cechovní artykuly vrchlabským kovářům, zámeční
kům, kolářům a bečvářům, 13. II. 1586 Barbora Mičanová, Vilém 
Miřkovský a Diviš Markvart udělují artykuly kožešníkům, 26. r. 
1593 Rosina Miřkovská a Jan Miřkovský potvrzují artykuly 
soukeníků 30. IX. 1635. Cech kovářů, kolářů atd. v Hostinném 
sděluje své články cechu vrchlabskému, 9. V. 1647 Staropražští 
zámečníci, hodináři a puškaři sdělují své ,cechovní články mistrům 
ve Vrchlabí, 23. IV. 1649 hrabě Pavel Morzin potvrzuje cechovní 
artykuly pláteníkům a barchetnÍkům, 29. IX. 1653 týž pekařům, 
1. I. 1658 týž soukeníkům, 1. VIII. 1660 Rudolf hr. Morzin sla
dovníkům na celém panství, 28. V. 1692 Jan Rudolf Morzin ko
žešníkům, 12. III. 1697 týž pekařům, 23. V. 1698 týž punčochá
řům a 12. VII. 1734 Václav hr. Morzin havířům (Bergknappen). 

Kromě privilegií chová se v městském archivu řada staro
bylých městských knih, sahajících nazpět až k době založení 
města; jsou to především dvě městské knihy trhových smluv, 
jedna z r. 1536, druhá 1540-1556, radní manuály zal. 1587 a 
1655, rychetní kniha z r. 1586, počty městské od r. 1559 v mnoha 
svazcích, s určitými mezerami po celé XVII. století, z r. 1734 
pochází konvolut spisů o stavbě radnice i se stavebními plány, 
kniha inventářů a testamentů z r. 1689, další knihy kupních 
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smluv zal. v letech 1609-1626, 1654, 1661 a 1662, kontribuční 
počty za let a 1643, 1644, 1646 a 1647, knihy solného handle z r. 
1567, fascikl horních počtů (město vlastnilo kuksy) z r. 1653, 
propočty počtu osedlých v letech 1645 a dalších a p. 

V r. 1929 do musea převezena městská spisovna od doby 
josefské, namnoze ještě v původním uspořádání: kontribuce, 
vinný šenk, rychtář, pozůstalosti, počty obce, špitálu, solný, kos
stelní, vinný a horní od -r. 1786, spisy o řemeslech a řemeslní
cích, stavby cest a silnic, policejní hlášení, repartice, stavební 
akty, tržní řády a poplatky, kultura, pozůstalost rodiny Kies
lingů, zdravotnictví, školství, domovní daň, militaria, parcelní 
protokoly, ry,chetní knihy, inventární, svatební, testamentní 
knihy, spisovna špitálu, propůjčování měšťanství, obilní dávky, 
občanské matriky a j. Tento bohatý materiál tvoří vlastně ar
chivní oddělení C a práce s jeho pořádáním nebyly ještě zcela 
skončeny, zejména proto, že od r. 1943 byly spisy uskladněny 
z obav před nálety v bednách v suterénu; převážně však byly 
dokončeny i tyto pořadatelské práce. -- Na děka;nství se chová 
latinská kronika z r. 169'7 a druhý díl od r. 1716. 

Krkonošské museum se všemi jeho fondy zabral a zajistil 
jako plnomocník zemského nár. výboru jílemnický konservátor p. 
Jindřich Ambrož. Prof. Schneider byl zprvu ponechán ve službě, 
ba, protože se nijak nacisticky neangažoval, byl i vyreklamován 
z emigračního transportu. Rekonstruoval zatím museum, usklad
něné po dobu války ve sklepě a zaučoval žel. úředníka p. Flegla 

, člena okr. nár. výboru, který byl čtyři hodiny denně přikázán 
.k pracím na těchto fondech. Na podzim 1945 se však vystěhoval 
sám dobrovolně a tak p. Flegl přejal správu musea i archivu 
trvale, ale jeho zaměstnanecký poměr k ONV není dosud 
upraven. 
Ant. Han t s che 1: "Das Archivwesen der Stadt Hohenelbe" v Jahrbuch des 

deutsch. Riesengebirgsvereines 1933, s. 44/50. - Publikace z archivu 
zejména v "Riesengebirgs-Jahrbiicher" od r. 1912 a "Heimatkunde des 
Hohenelber Bezirkes" 1., II. Vrchlabí 1907 a 1915. - Městský archi
vář p. Em. Flegel. 

VŠERUBY. 

Také na samé hranici ležící Všeruby maji městská privilegia, 
avšak z dopuštění lidské hlouposti až na jediné v hrozném stavu. 
R. 185~ totiž chytla radnice a odvážným sousedům se podařilo 
vynést železnou truhlu s privilegii, ale již tak horkou, že ji hned 
ponocřiIi do V'ody. Voda do truhly vnikla a privilegia do značné 
míry smyla, nehledíc, že při usušení se pergameny scvrkly, takže 
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nyní jsou některé zcela, jiné sko'ro nečitelné. Náš archiv se po
kusí o jejich reparaci. Slprávcem archivu byl ustanoven pohr. 
finanční úředník pan Aulík a třeba přiznati, že noví 'Obyvatelé 
mají dobrý poměr k hist. památkám; kulturním referentem jest 
p. Oldřich Smolík, přednosta pošt. úřadu. 

Protože datační :Dormule jsou často zalepené plikou, která 
přilnu~a k listině, nebo smyté, pomáhal jsem si různými kombi
nacemi, nicméně však nemoihu vždy správnost datování zaručiti: 
24. V. 1570 Ma:xmilián II. na pr'Osbu Jiříika z Gutštejna dává 
"N eumal'ktským" - jinak listina česká - dva trhy výroční, 
trh týdenní a erb, totiž "nedvieda přirozené barvy ve žlutém 
poli k pravé straně obráceného, stojiecieho", jak byl také na 
listině vymalován, a právo pečetiti zeleným voskem. (Orig. je 
známým způsobem poškozen, ale méně než 'Ostatní; medvěda, 
který byl smyt vodou, někdo neuměle domaloval na zlaté pole, 
ale špatně pochopiv heraldicky míněnou pravou stranu, ho 
obrátil; z maj. pečeti na žlutých hedv. šňůrách zbyla jen asi 1/10), 
21. XI. 160,6 Jan Šebestyán Videršperger na Zahořanech vymě
řuje městečku, česky prý zvanému Weyer, jeho práva a povin
nosti, mezi jiným též na svob. kšaftování a lov dmbné zvěře, 
[1641?] Hans Wenzl (?) Kotz von Dobersch patrně potvrzení 
starších privilegií, 12. IV. 1642 František Rudolf hr. Koc z Dobrše 
stanoví nový řád a stvrzuje starší privilegia, [?] Maxmilián Jiří 
Koc z Dobrše (zcela nečitelný), 29. VI. 1665 Otto Georg 
von Helmerson 'potvrzuje řád vydaný r. 16016 Jamem Šebestyánem 
Vidršpergarem, 9. IX. 1672 arcibiskupský 'Ofidál Tomáš Pešina 
z Čechorodu potvrzuje tři autentiiky, z: nichž dvě zcela nečitelné, 
prostřední se týče kostelíka sv. Václava na Brůdku, 29. X. 1680 
Václav Albrecht hr. z Dobrše ustanovuje povinnosti a práva 
poddaných. - Jediné :poh:mmy uooráněné privilegium jest kon
firmace Jiřího Jindřicha Sta:diona z 301. VI. 1698, který, za svě
dectví krajského hejtmana Frydrycha Jaroslava Hory a pana 
Příchovského, potvrdil inserovanou smlouvu Václava Albrechta 
Koce se Všerubskými o jejich povinnostech a o osV'obození od 
osobního poddanství z 29. X. 16801. (Toto privilegium má knižní 
formu o 8 perg. listech), 29. V. 1767 Marie Terezie :potvrzuje 
trhové privilegium Maxmiliánovo, překládá týdenní trh na rpon
děli a svolu}e k obnovení trhů, které pro běhy válečné zašly, 
1784 . " Josef II. na výroční trhy, 18. VIII. 1'787 týž patrně 
stvrzuje starší privilegia, 29. V. 1795 ~onfirmace Františkova. 
Jiných starých pÍ!semnostÍ j sem nikde na radnici nenalezl, ale 
dokonce také ne spisy po r. 1852, pouze několik tenkých knížek 
protokolů o zasedání mdy a zastupitelstva, ale teprve od doby 
první světové války. 
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VYSOKE NAD JIZEROU. 

Pět městských (1703-1845) a sedm cechovních privilegií 
(1700-1771) a více cechovních knih ze stejné doby. Registratura 
se zachovala ve větším množství teprve z osmdesátých let 
XIX. stol. V originále došla nás tato městská privilegia: 8. XI. 
1703 Leopold I. na tři jarmarky, 15. X. 1709 konfirmační privi
legium Ferdinanda Ignáce Desfourse, 11. XII. 1747 konfirmace 
Marie Terezie, 20. VIII. 1782 Josef II. potvrzuje starší svobody, 
22. VIII. 1793 konfirmace Františka II. a 25. I. 1845 Ferdi
nand V. na čtvrtý jarmark. - Správce arehivu p. J. Novotný. 

ZÁBLATI u Prachatic. 

Archiv městečka ZáJblatí nalezl Dr. Haas v ubohém stavu. 
Z privilegií, jichž bývalo, souděze~dejšího' soupisu vrivilegií, 
nejméně osm,zachovala se tři. Nělrol1k 'lrn.ih a spisový materiál 
ležel rozházen !pO půdě radnice. Dvě zachované archivní skříně 
s přihrádkami s označením jednotlivých fasciklů nasvědčují, že 
v Záblatí bývalo archiválií dalelro více a že byly v pořádku. Ně
kteří z obyvatelů tvrdili, že Němci Válili mnoho písemností již 
v dubnu minulého roku. Ale ještě letos došlo k dalším ztrátám. 
Cetnický vraporčík p. Liebl viděl, že děti "na obci" asi v březnu 
letošního roku si hrály s dřevěnými pouzdry velkých pečetí a ta
jemník si vzpomněl, že ješ,tě letos Vřed svÝm odchodem do činné 
služby vojenské, spočetl víc pergamenových listin než tři. 

Tři nyní zachovaná privilegia jsou tato: 8. I. 1493 Vla
dislav II. konfirmuje starší privilegia Václava IV. z 31. X. 1400 
a krále Jiřího z 11. IV. 1461 a dává právo obhraditi Zá!blatí zdí, 
a 16. VI. 1580 Vilém z Rožmberka na právo váreěné. Obě tato pri
vilegia jsou česká. Dále trhové privilegium Jana Kristiána 
z Eggenburgu z 3. VI. 1685. Privilegia králů Václava i Jiřího 
bývala zachována v originále a určitě existovalo také privilegium 
Ferdinan'da I. z 18. VIII. 1529. Podle dřevěných pouzder soudě 
existovala také konfirmační privilegia Marie Terezie a J o'sefa II. 

Na vůdě nalezeny byly dále městské kníhy, z nichž nej starší 
"Raitblicher" 1686 a 170'0, starostův protokol 1771, sirotčí kniha 
1771, kniha testamentů 1799 a protokol in polit. 1799 a 1832. 
Všechny 'Ostatní jsou již ze stoL 19. Od r. 1838 zachovány jsou 
obecní účetní knihy již ve větším počtu, podobně jako od r. 1840 
počty chudobince. Spisy sa.hají na7ipět až do XVII. stol., ale jsou 
zcela rozházeny. 

Mezi archiváliemi bylo nalezeno také priv. záblatských pun
čochářů z 12. VIII. 1665 a jejich miistrovská kniha z r. 1710. 
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Novější registratura byla snad. skutečně v dubnu 1945 zničena 
ohněm. 

Protože mezi novým obyvatelstvem nenf o ,staré památky 
nejmenšího 'zájmu, bylo ujednáno, že MNV odevzdá tyto trosky 
archivu do deposita v městském archivu v Prachaticích. 

ZAHRÁDKA U LEDCE. 

Na náš písemný dotaz odpověděl starosta p. Melichar po
zváním k prohlídce archiválií a sdělením, že v ohnivzdorné po
kladně chová tři městská privilegia, totiž konfirmaci Marie Te
rezie ze 6. června 1747 a mladší obyčejná privilegia Josefa II. 
a Františka; prvé má prý datum nečitelné, druhé je z 21. II. 1794. 
Laskavou informaci páně starostovu možno ještě doplnit z jiných 
pramenů, že v konfirmaci Marie Terezie jsou pfepsána tato pri
vilegia: Ferdinanda I. z 28. I. 1562 na trhy, Mikuláše Trčky 
z 24. II. 1593 na mýto a odúmrť, Jana Rudolfa Trčky z 15. III. 
1596, Buriana z Valdštejna z 28. IX. 1630, Marie Moniky roz. 
Svihovské z 8. IX. 1660 a Jana Karla z Valdštejna ze 4. VII. 
1673. Kromě toho mají prý v Zahrádce starou gruntovní knihu, 
bohužel blíže neoznačenou, několik úředních protokolů z doby 
Karla VI. a archiválie cechu krejčovského. 

ZBRASLAV. 

Zbraslav nemá městského archivu; dvě trhová privilegia 
z 13. III. 1800 a 25. II. 1819 jsou chovány spolu s protokoly o se
dění měst. rady od r. 1873 a několika kupními smlouvami v ohni
vzdorné pokladně v kanceláři ředitele městského úřadu. Městská 
registratura začíná teprve r. 1920; starší spisy - s výjimkou 
několika stavebních spisů a úředních knih - jsou ztraceny. 

ZDICE. 

Městská registratura se dochovala většinou až z posledních 
20 let a je rozdělena na 17 věcných oddílů; jednotlivé fascikly 
obsahují sice také starší spisy, ale nikdy ne před r. 1907. Pouze 
v radním sklepě mezi hromadami účetních dokladů bylo nale
zeno několik svazků se spisy z 80. let, jednací protokoly asi od 
r. 1890 a protokoly radních zasedání z 50. let XIX. stol.; v sou
vislé řadě však teprve od r. 1909. 
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ZLONICE. 

Na radnici byla nalezena dvě městská privilegia: Josef I. 
povyšuje 28. XI. 1705 obec Zlonice na městys, uděluje mu erb, 
pečeť, dva výroční trhy a dva jiné trhy a František potvrzuje 
14. III. 1815 dřívější práva a svobody. Pod ochranou městského 
tajemníka jsou pak ještě následující úřední knihy: protokoly za
sedání obecního zastupitelstva 1861-1895, 1895-1916, 1917 až 
1936, protokoly zasedání městské rady 1909-1942. Spisy byly 
uloženy na půdě. Do r. 1830 jsou pouze nějaké fascikly uměle 
sestavených spisů, potom jde registratura nepřetržitě. Od r. 
1850 má každý rok svůj fascikl. Jednotlivé ročníky se dochovaly 
v poměrně dobrém pořádku. Registratura byla přenešena do 
suché a světlé místnosti v I. poseh. radnice. - Nově ustanoven 
správcem archivu p. Jar. Hrdina, úředník CSD v. v. 

ZRUC. 

Městský archiv neexistuje; městská registratura obsahuje 
roztříštěný materiál z 80. let XVIII. sto1., který je zcela rozházen. 
Ze spisů za leta 1850-1912 se dochovaly jen některé ročníky .. 
Nejsou však uspořádány podle věcných skupin, nýbrž chrono
logicky. 

ZAMBERK. 

Zamberecká městská privilegia v počtu deseti perg. orIgI
nálů jsou uložena sice na radnici, ale v okresním museu. Nejstarší 
vystavil 25. XI. 1508 Jan z Potnštejna na městský vodovod, 
31. V. 1555 Jaroslav z Pernštejna potvrdil privilegium Viléma 
z Pernštejna na odúmrť, 28. VII. 1557 nová vrchnost, Arnošt 
falckrabí rýnský, 'Potvrdil městu starší svobody, načež mlsledují 
privilegia Václava Vokrouhlického ze Vchynic 1559, Rudolfa II. 
z 3. IX. 1577 na další výroční trhy, konfirmační privilegium 
Ferdinanda III. z '15. VII. 1637, Františka Adama z Bubna 
z 12. L 1669, Marie Terezie z 9. I. 1748, Josefa II. z9. XII. 1784 
a Františkovo z 20. XI. 1795. 

V museu se nalézají také některé staré gruntovní knihy, 
nikoliv však města Zamberka, nýbrž vesnic Kameničné z r. 1698, 
Záchlumí z r. 1728 a Ciháků z r. 1750. Dále jsou tam chovány 
archivy cechovní; nejstarší privilegium Jana z Pernštejna pro 
.žamberské soukeníky z 26. I. 1547. Cech řeznický má tu své 
články, udělené Mikulášem z Bubna 1. V. 1576, Jindřichem J a
nem z Bubna 16. X. 1641, Františkem Adamem z Bubna 23. X. 
1670 a téhož dne vystaveny byly také články pro cech cukrářský 
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a pernikářský, kdežto tak zv. Sedmeráci (kováři, koláři atd.) 
dostali své artykuly 21. VII. 1678 a mlynáři dokonce až 16. I. 
1695. Cechovní knihy a celkem malé spisové pozůstalosti cechů 
nebyly ještě popsány. V museu je také zlomek patrim. archivu 
panství žambereckého, dále pozůstalost slavného chirurga, prof. 
vídeňské university Dr. Alberta, v níž nalezly se různé, hlavně 
soukromé listiny a dopisy, sahající až do XVI. století, které mu 
sloužily k jeho vlastivědným studiím. 

V městské spisovně se nalézají zbytky magistrátní registra
tury od prvních let XIX. století až do r. 1853. Tehdy byla tato 
registratura přemanipulována a rozvržena do 25 oddělení, ve
směs německy oiZn3Čených, v nichž sign. L má název "comer
ciale". Ačkoliv v rozvrhu je 25 oddělení, není vůbec žádných 
spisů pod II., V., VL, XIV., XV., XVIII., XIX. a XXI. čili ca
merale, zdravotnictví, policejní, tržní sazby a oeny, stavebnictví, 
zhosty a různé. Velmi hojně jsou zachována jen oddělení XIII. 
(taxovní) a XXV. (oeconomica), ostatní jsou jen maJé zbytky. 
Se spisy souvisí početná řada účetních knih, kdežto podací pro
tokoly byly ve smyslu knihy K. Dvořáka "Reforma úřadování 
v obcích" (1939), roku 1941 zničeny. 

Samosprávna registratura začíná až r. 1854 a pokud jde 
o protokoly zastupitelstva a rady až r. 1862, je rozvržena ve 
22 skupiny s různými pododděleními, ale rovněž musila by být 
již v starších dobách ničena, neboť rozsah její není větší než 
pět běžných metrů. Bude nyní přehlédnuta a převzata do měst
ského archivu (v museu), kde je pro ni dost místa. Ve spisovně 
zůstanou jen spisy od r. 1919. 
D i v i š-Č i s tec ký: A;rchivalien in der Stadt Senftenberg, Mitteilungen der 

Archivsektion VI, str. 94-101. 

ZATEC. 

V Zatci byla provedena revise v posledním desetiletí dva
kráte; 19S5 autorem tohoto pojednání, 19'46 Dr. Doskočilem. 
Archiv je nyní umístěn v přízemí musejní budovy v jediné míst
nosti. Privilegia a nejrvzácnější kllihy jsou v železné truhlici, 
ostatní archiválie v regálech po stěnách. Správcem musea jest 
p. Kostka, archivu okr. soudce Dr. V. Kůrka, který 1946 vy
držoval archiv ještě ze 'svých osobních prostředků; je též v re
dakci "Krajem Lučanů". Do archivu je na:hromaděno mnoho 
knih ze 'soukromých něm. knihoven, které Dr. Kůrka přebírá, 
aby z nich vybudoval obstojnou vědeckou přiruční knihovnu pro 
archiv. Zatím vša;k značné překážky při revisi rukopisů. Archivní 
inventář neexistoval, stejně jako v ostatních archivech, které 
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za dřívějších dob spravůval Dr. Wenisch, musejní byl, ale ze 
zlůmyslnosti jest někde ukryt. Privilegia nEibyla r. 19'46 nalezena 
všechna, ve srovnání s r. 1935 ťhyběji čtyři, jedno Ferdinanda I. 
z 8. V. 1549, kůnfirmace Ferdinanda II. z r. 1637 a dvě leůpůl
dO'vská. Vzhledem k tomu, že nezmizela nejstarší (ůd důby Jana 
Lucemburského), lze mit za to, že se ještě ·naleznůu. Průtože 
žatecká privilegia až do r. 1526 byla již otištěna nejen v "Cůrpus 
iuris municipalis" sv. 2. a 3., nýbrž také v Ludvíka Schlesingera: 
Urkundenbuch der Sta;dt Saaz bis 'lum J. 1526" (Praha 189-2); 
uvádím zde pouze listiny z důby mladší. 

PO' r. 1526 má Zatec tato privilegia v originále: 29. III. 1530 
Ferdinand I. na vypuzení židů z města, 4. I. 1542 Ferdinanda I. 
na druhý trh výroční, téhož z 15. VI. 1543 na zrušení židovských 
práv v městě, 24. IX. 1547 nůvé půtvrzení privilegií s ubráním 
cla, solnéhO' skladu a s odzbrojením města, 26. IX. 1547 průminutí 
vin, 30. IX. 1547 na vrácení zádušních statků, dále Maxmiliána II. 
z 23. V. 1565 na nůvé ůhražení města, téhož kůnfirmace privilegií 
ze 14. IV. 1567, Rudůlfa II. na trhy výrůčnÍ z 1. III. 1583 a kůn
firmace Matyáše II. z 2. X. 1613, Ferdinanda II. z 18. I. 1628 
a Ferdinanda III. z 23. IV. 1637, 5. X. 1746 králůvna Marie Te
rezie propůjčila městu třetí trh výroční a na důbytek, 20. VII. 
1785 Josef II. konfirmůva:l městská privilegia, totéž František II. 
19. VIII. 1796, 20. III. 1816 týž 4. jarmark a 28. VI. 1828 týž 
vyhlásil dva týdenní trhy na obilí a posléze 15. V. 1847 Ferdi
nand V. na 5. jarmark. Celkem měl Zatec 33 městská privilegia 
zachůvána v originálech. 

KdežtO' trhůvé knihy města Zatce, půčínající r. 1531, chůvají 
se v zemském archivu v Praze, nejvzácnější městskou knihou 
v místním archivu byl "Memůrabilis liber" ůd r. 1383, nazvaný 
půvůdně "Registrum", psaná na perg. Kniha byla zalůžena 
a psána Janem ze Zatce, jinak ze SitbŮl'e (Sch'iitwa), rektorem 
škůl a nůtářem města dO' r. 1411, autorem slavnéhO' "Ackermann 
aus Bůehmen", jehož půměr k současnému českému ,,'l'kadlečku" 
jest ještě nevyšetřen. Od foL 32 jest kopiářem městských pri
vilegií. Zápisy v ní nasvědčují, že Zatec byl až přes r. 1700i měs
tem českým. Její rozpis jest chován v našem archivu v rkp. D 20. 
Zápisy až dO' r. 1526 jsou opublikůvány Schlesingerem. TýŽ o ní 
mnohokráte psal a užil ji též k svým "Die alteste Geschichte der 
Stadt Saaz" a "Saaz in der Husitenzeit bis zum Tode Zižkas", 
("Mitteilungen flir Gesch1chte der Deutschen in B." Jg. XXVI. 
a XXIX). V šestnáctém a sedmnáctém století byly dO' ní činěny 
výpisy z desk zemských, zejména na městský statek hůle
tický, kůnfirmace privilegií, instrurkce O' vybírání herní a dávek 
instrukce rychtářská, resoluce Ferdinanda III. o židech, zápis; 
O' stavbě kwpucínskéhů kláštera a různé kupní a obligační sml'Ůuvy 
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městské. Od r. 1828 počala kniha slůužit již jen pamětihůdnůstem 
(jubileum vlády Františka 11., chůle,ra, návštěv~ p'erdina?da:Y·) 
a jest pak až dO' r. 1889 předklá:dana k po~plsum ~~lkaJ~cIr:; 
osůbnůstem. V r. 1834 byla zalůžena druha "Pametm kmha 
(německá) s ůbvyklým 'Obsahem. V tét'Ů knize )est také zápi~ 

O' petici a audienci českých půlitiků u cisaře Ferdmallda y., ktvera 
je však chybně datůvána k 22. květnu 1848. ~ Z ost~truch :nest: 
ských knih sahá dO' doby předbělůhol'ské Jen "KnIha svědŮml 
desátá" za pisařství M. Matyáše Rakůvnickéhů z Grylova, zal. 
r. 1603 a ,Matricula civium" z let 1588 až asi 1650. 

V sů~vislé řadě začínají teprve "Akta radní práva města 
Zatce zalůžená a začatá pO' ůbnově ůbůjí rady 1652". Prvních pět 
svazků tůhůtů radníhO' průtůkůlu až dO' r. 1708 je psánO' česky. 
R. 1709 zahájen a psán byl již další svazek německy; jest jich 
zachovánO' dO' r. 1837 celkem 79. S nimi chůvány jsůu "Ratos
průtokollen in judicialibus", ale jen za leta 1817-27 (11 svazku) 
a starší Ratsprůtůkůlle in jud. et civil." 1790, 1796, 1821 (2 sv.), 
1822, U324, 1825, 1827, 1828, 1829, 1832 a 1837, zvláštní. "Protů
cůllum criminale" 1770-87 Průtůkůl prO' statek HůletIce 1827 
až 1830 a Průtůkůll des Hů~fenverkaufes ůd r. 1796·. Knihy pa
tentů a krajských cirkulářů z3lchůvány jsůu takřk~ v úp.lné ~ad~ 
od r. 1652 až dO' r. 1839. Krůmě těchtO' průtůkůlruch kruh zJIstIl 
jsem v archivu někůlik urbářů; urbář z r. 1727 je ~e dvů,! ex~m
plářích dále urbář zádušních statků z r. 1766, sacůvru kruhu 
městsk~u z r. 1737, "Stadt- und Bauverwaltungsamtsbuch" (po
zdější titul) z let 1701-1795, Stankůvické půčty kůstelní z r. 
1704, sirůtčí průtůkol (Liber cůmmissiůrum Pu:ppi~ůrum) ůd r. 
1768 důminikální a rustikální knihu statku holetIckehů z r. 1782, 
Mat~iku ůbyvatelstva ůd r. 1768 atd. Mezi městskými knihami 
jsem nalezl také "Meisterbuch eines ehrsa~en Han~werke~ ?~r 
Tuchmeister" 1640-1766, ačkůliv ůstatru cechůvnl archlVahe 
byly ulůženy a inventůvány v museu. Aktová část archivu je1st za
chůvána od polůviny XVIII. stůletí v někůlika skříních na růz
ných místech v městě a není ještě archivně zpracována. Samo
správná registratura ještě pod správu archivářůvu nesp3ldala; 
byla velmi růzsáhlá a aspůň zevně dělala dojem -spůřádanůsti. 

R. 1946 byla jednak prostudůvána Dr. Doskočilem druhá, 
papÍl'ůvá kniha vzniklá růvněž r. 1383-, nebO' brzy půtům, ůrpa
kující zprvu něÍcteré zá:p~sy z výše zmíněné ~ejsta!ší knihy per
gamenO'vé, ale později určená prO' pozůsta1ůstI, takže v XVI. stůl. 
důstala chybné ůznačení "Testamentní de a. 1501 ad annum 
1532" ůbsahuje m. j. sede knížat a králů českých a pražských 
biskupů až dO' r. 1419 a nůvě zjištěny byly dvě knihy viničních 
register ze 16. stů1., ůbě české, písařem druhé, mladší, byl Havel 
Herejk. 
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Několik dalších listin, mezi nimi též cechovní, bylo objeveno 
ve skříních v museu. Nejstarší z nich je orig. prohlášení Fridr1cha 
ze Sumburku z 29. VI. 1451, že nebude a nechce být proti "pánům 
rytířům a městům Zatce a Lúna i celému kraji žateckému'" 
z ,května 1539 pochází kvitanoe m. Zatce na výpůjčky na koupi 
zamku Bezděkovského, cechovní privilegia jsou už pobělohorská. 
Jast zajímavé, že české jest z nich ještě konfirmační privilegium 
Josefa I. z 12. IV. 1709 pro cech řeznický kdežto městská rada 
konfirmovala články cechu stolařů německ:y již r. 1671. Mnoho 
archiválií, zejména též cechovní, bylo zabaveno u vyšetřovaného 
soudce Dr. Křiže, dále se u něho našly italské listiny, nejstarší 
notářský instrument vydaný dominikánským farářem u kostela 
sv._ .;\-u?,ustýna v Padově a čtyři listiny rovněž církevní, vydané 
~ Rlme, 1506 pro Lva Forso, 1525 Klementovi v N arentě 1575 
Rehoři, faráři Terra montis z Padovy a 1604 jinému Klem'entovi 
knězi padovské diecese. Jsou nyní všechny uloženy do městského 
archivu. Do archivu uložil Dr. Kůrka také sbirku fotografií mu
sejního správce Dr. Fodische z let 1938-41, která je příznačná 
pro smýšlení Němců za říšské okupace. 

* 
Poznamenati dlužno, že na děkanském úřadě v Zatci nachá

~e~í vse křestní a odd~cí matriky již z doby předbělohorské, tedy 
Jeste v dobe, kdy mesto bylo utrakvistické. Nejstarší křestní 
ma,flnka nese titul: Registra farní aneb poznamenání dítek křes
ťanských, kterýmž na žádost rodičův a na rukojemství osob po
znamenaných křtem svatým podle nařízení Páně slouženo bylo 
v církvi Páně v městě Zatci, shromážděné za správy ctihodného 
(toto slovo později vyškrabáno a nahraženo slovem "pastora") 
Jana Regia Zelkovského léta Páně 1616 kdež Se den každého 
měsíce, v kterémž se to kdy dálo, počt~m kalendáře obecného 
oznamuje." Tato nejstarší matrika sahala až do r. 1631. 
ČČM roč. 109, s. 453. - L. S chl e s ing e r: Urkundenbuch der Stadt Saaz 

bis zum J. 1526, Praha 1892, s. VII + 291. - A. Pat e j d 1: Ža
tecký archiv" v "Krajem Lučanů" IX. (1935), s. 37/9. - Měst. archlvář 
okr. soudce Dr. V. Kůrka. 

ZEBRAK. 

Městský archiv je umístěn v musejnÍ místnosti. na radnici 
a, je dob~e zi~venvtován; listiny jsou ve vitrinách, spisy ve skří
nIch. NeJstarsl, pred 40 lety po ruce jsoucí městská kniha a nej
st~r~í l~stina jso~ nyní nezvěstné (17. VIII. 1637 potvrzovací 
prrYllegmm Ferd:manda lIL). Nalezeno bylo potvrzovací privi
legIUm Karla VI. ze 6. VIII. 1721 s těmito inserovanými pri-
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vilegii: Václav IV. 7. I. 1396, Vladislav II. 20. X. 1486, Ferdi
nand I. 21. I. 1534, Jan z Lobkovic 5. XI. 1571, Maxmilián II. 
2. III. 15,76, Jan z Valdštejna 14. IV. 1552, Ferdinand I. na třetí 
výroční trh 14. IV. 1537 Rudolf II. 7. X. 15M a Ferdinanďa II. 
ze 17. VIII. 1637. Dále byla prohlédnuta konfirmační privilegia 
Leopolda I. z 3. XII. 1674, Marie Terezie z 24. X. 1746, Josefa II. 
z 10. VIII. 1785 a Ferdinanda V. z 9. II. 1838, konečně ze 14. břez
na 1846 pochází trhová výsada téhož krále. Dále je v museu 
uloženo devět cechovních privilegii ze XVII. a XVILt stol. 

Radní manuály mají sedm 'svazků z let 1636-1743; z let 
1669-1717 jsou zachovány také knihy kopiářů, kdežto městské 
účty začínají teprve v r. 1776. V Zebráckém museu nalézá se také 
hlavní seznam všech movitostí a nábytků na zámckh křivoklát
ského panství z r. 1693. Nejcennější z městských knih je t. zv. 
"Bílá městská grunt. kniha" (Knihy městský gruntovní slove 
bílý města Zebráka) ve dvou svazcích 1630-98 a 1699-1730. 

Městská registratura začíná již v XVIII. století a je úplně 
zachována. Je časově uspořádána, novější díly, důležité pro 
správu, také věcně. - Správce archivu sl. Anna Havlíková. 

ZELEZNICE. 

Zeleznice má dobře uspořádané museum, ale skoro žádné 
archiválie. Za zmínku stojí jen císařské privilegium z 27. V. 1825, 
na tři výroční trhy. 

ZIROVNICE. 

Starší registratura a městský archiv nalézají se společně 
s městským museem v I. posch. žírovnického zámku, který slouží 
zároveň za radnici. Registratura je dosud neuspořádána a od 
svého umístění v žírovnickém zámku (od r. 1912) smíšena se 
spisy bývalé panské registratury statku Zírovnice. V archivu je 
v originálu chováno 10 privilegií: císaře a krále Matyáše na dva 
výroční trhy 30. VIII. 1614, 25. V. 1635 Vilém Slavata potv:rzuje 
privilegium guttenštejnské z 25. I. 1547, 15. VI. 1660 Ferdmand 
Vilém Slavata potvrzuje starší svobody a přidává právo na sklad 
soli 15. X. 1694 Adolf Vratislav ze Sternberka a 31. VIII. 1707 
Fr;ntišek Leopold ze Sternberka potvrzují městská privilegia, 
11. XII. 1716 Karel VI. překládá výroční trhy na jiné dny. Dále 
přicházejí potvrzovací privilegia Adama Františka ze Stern.?e~ka 
z 10. XI. 1759, královny Marie Terezie z 23. IV. 1779 (s preplsy 
pěti starších privilegií ve formě knihy), 1. IX. 1783 Josefa II. 
a 21. XI. 1794 Františka II. 
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Z KLÁŠTERNÍCH ARCHIVŮ V CECHÁCH. 
Dr. ANTONÍN HAAS. 

Opravdovou Popelkou mezi našimi archivy byly a jsou dosud 
archivy církevní, a to jak svým umístěním, tak i uspo
řádáním a zpřístupněním. V archivní literatuře se najde 

poměrně málo pojednání o těchto archivech a s jejich obsahem 
jest odborná veřejnost seznamována spíše jen příležitostně a zpra
vidla pouze s ohledem na určitou, přesně vymezenou vědní otázku. 
Tím uniká odbornému zpracování veliká a závažná kapitola z na
šich dějin, zvláště kulturních. Kláštery byly za středověku 
a vlastně ještě dlouho do novověku vedle universit jedinými stře
disky vědecké činnosti a vědeckého badání a jiné řády se zase 
věnovaly činnosti výchovné nebo lidumilné. Z těchto důvodů bylo 
již dávno uvažováno o soustavném výzkumu církevních a zvláště 
klášterních archivů, ale došlo k němu až za poslední světové války. 
R. 1941 bylo vybráno po dvou odborných úřednících z předních 
pražských archivů k přesnému popisu veškerých církevních 
3Jrchivů, a to nejdříve v Pr3Jzea 'Potom i v ostatních. Č,echách. 
K čistě vědeckému zájmu přistoupila i praktická stránka, která vy
plynula z nejisté válečné doby. Z blízké i daleké ciziny docházely 
zprávy o zničených archivech a tomuto hrozícímu nebezpečí se 
mělo čeliti spolehlivými soupisy archiválií, podle nichž by se vy
braly nejcennější písemnosti, ty ofotografovaly a uložily na bez
pečné místo. 

Také archiv země Ceské, který podnikal hned od svého zalo
žení soustavný výzkum veškerých archivů v zemi Ceské i mimo 
ni, účastnil se této soupisové akce dvěma úředníky, totiž zemským 
archivním radou Dr. Zdeňkem Kristenem a zemským archivním 
komisařem Dr. Antonínem Haasem. Dr. Kristenovi bylo svěřeno 
provésti revisi a soupis největších a nejproslulejších církevních 
archivů pražskÝ'ch, t. j. archivu arcibiskupského a archivu kapi
tuly Vyšehradské; já jsem byl pověřen uspořádáním a zinvento
váním několika drobných archivů klášterních. Ještě r. 1941 jsem 
srovnal archiv Piaristické koleje v Praze, archiv Minoritského 
kláštera. u sv. Jakuba na Starém městě pražském a archiv učitel
ského řádu Vorši1ek na Novém městě pražském. Když pak násle
dujícího roku uložili Piaristé do archivu země Ceské jako své de
positum nejen archiv Pražské koleje, nýbrž i archiválie obou 
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