
Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích 
 

                                                     

         

 

 

 

 
 

Den zavřených dveří 
 

 



při příležitosti Mezinárodního dne archivů 

Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích 

pořádá 

Den zavřených dveří 

 
Třebaže Vám nemůžeme otevřít brány 

našeho archivu dokořán tak, jak bychom si 

přáli, nabízíme Vám alespoň  touto formou 

náhled do zajímavostí našich archivních 

fondů. 

 

 



 

Nejprve stručně k historii našeho archivu: 

 
• Po roce 1945 městský archivář v Lokti Jindřich 

Zimmermann shromažďuje materiály z okolních obcí a měst 

• Městský archiv v Lokti základem Okresního archivu 
Sokolov (formálně od 1. 1. 1953) 

o Do poloviny 60. let sídlí v Lokti, pak v Jindřichovicích 
(nikdy v Sokolově...) 

o Do roku 1960 formálně samostatný Okresní archiv 
Kraslice (zrušen okres) 

• Územní jednotka SOA v Plzni (od zániku správních okresů, 
do té doby organizačně řízen okresním národním výborem a 
posléze okresním úřadem) 

 

 



Jaké fondy u nás naleznete? 

• Archivy obcí a měst (evidence obyvatelstva, domovské právo, stavební spisy, staré 
pozemkové knihy) 

- Do 1945 „Archiv města“/“Archiv obce“ 

- 1945-1990 Místní (městský) národní výbor 

- Od 1990 Obecní/městský úřad 

• Státní úřady do okresní úrovně 

- Okresní úřady (do 1938 – agenda vystěhování do zahraničí, po 1990) 

- Okresní národní výbory (Sokolov, Loket, Kraslice – agendy státního občanství, odsun Němců) 

- Okresní soudy, prokuratury a státní zastupitelství (trestní a civilní agenda, procesy z 50. let, pozůstalostní spisy) 

- Berní úřady, Pozemkový úřad, ... 

• Školy 

- Mateřské 

- Základní (třídní výkazy) 

- Střední, odborné, učiliště, gymnázia 



• Spolky 

- Podpůrné, zájmové, politické, náboženské, 
dobrovolní hasiči 

• Malé podniky 

- Mzdové listy v SOkA nenajdete... 

• Osobní pozůstalosti a osobní fondy 

- Jindřich Zimmermann a další významné osobnosti 
našeho regionu 

 

 

 

 

 

 



 

Virtuální prohlídka 

 

 

 

 



V každém archivu jsou především regály a 

krabice (a také krabice a regály) 

 

 

 

 

To skutečně důležité, však není na první pohled 

viditelné 

 

 

 

Na následujících stránkách jsme pro Vás 

připravili několik ukázek z oněch regálů a 

krabic – či (přejete-li si) krabic a regálů 



1621 

 
Bratři Veit, Hugo, Jan Jiří, Jan Jindřich, Jan Kašpar a Kristián ze Schönburgu potvrzují městu Kraslicím privilegium Augusta ze Schönburgu. 

SOkA Sokolov, fond AM Kraslice, listina č. 7, 23. 6. 1621. 

Již v počátcích archivářství bývaly listiny pýchou každého archivu – pečlivě schované v truhlách a trezorech. Díky 
digitalizačnímu úsilí SOA v Plzni by všechny naše listiny měly být brzy dostupné na www.portafontium.eu. 



1831 

 
Opatření při epidemii cholery – zřízení nemocnic 

SOkA Sokolov, fond AM H. Slavkov, Registratura magistrátu 1792-1834, I, 1831. 
 

Rozšíření pandemie cholery do Evropy na začátku 30. let 19. století donutilo vlády přijmout mimořádná opatření proti 
šíření této nakažlivé nemoci. Uzavírání hranic, karanténa či speciální nemocnice pro postižené představují prvky 

protiepidemické strategie účinné tehdy i dnes. 
 
 
 



1921 

Obrázek vlevo připomíná výročí, které by bez změny 
společenských poměrů po roce 1989 představovalo jistě 
nejvýznamnější událost letošního roku: 16. května 1921 byla 
založena Komunistická strana Československa. Propagandistické 
aktivity jejích členů a sympatizantu bedlivě sledovaly státní orgány 
– tak jako zde v případě manželů Klabanových, učitelů české školy 
v Citicích.  

 

 

 

 

 

 

SOkA Sokolov, fond OÚ Sokolov I, presidiální spisy, č. kar. 3, spis č. 
234/1921. 

Archivní pomůcky zpracovaných archivních fondů jsou dostupné na 
www.inventare.cz. Katalog zmíněných presidiálních spisů naleznete zde. 



1921 

 
Telegram prezidenta republiky o vyhlášení mobilizace 

SOkA Sokolov, fond OÚ Sokolov I, presidiální spisy, č. kar. 3, spis č. 420/1921. 

Rok 1921 přinesl rovněž další barvitou událost zachycenou v presidiálních spisech okresního úřadu: snaha Karla I., 
posledního rakouského císaře, získat zpět uherský trůn se nesetkala s příliš příznivým přijetím u sousedů Maďarska. 



1946 

 

 
Komentář ve věstníku Osidlování k volbám v roce 1946 

Osidlování, r. 1, č. 2, 10. 6. 1946, s 35. 

Sbírka novin a časopisů obsahuje celou řadu periodik především regionální produkce od 19. století až po současnost. 



1971 

 
Výběr kandidátů pro volby v roce 1971 

SOkA Sokolov, fond MěNV Sokolov, inv. č. 568, ukn 499, kronika města 1965-1974, s. 134. 

Zatímco hlasování v roce 1946 ještě bylo možné označit za relativně svobodné, všechny následující „volby“ již přinášely 
voličům značné zjednodušení při rozhodování díky jednotné kandidátce. O to větší pozornost byla věnována výběru 

kandidátů s ohledem na sociální a třídní vyváženost výsledné kandidátní listiny. Kronika je dostupná na 
www.portafontium.eu. 



 

Fotografie 

 
Horní nádraží Kraslice v čase otevření 1886 
SOkA Sokolov, Soudobá dokumentace, sign. SD162. 

Staré fotografie jsou postupně digitalizovány a zveřejňovány na www.portafontium.eu. 



Užitečné odkazy 

• http://www.soaplzen.cz/ Hlavní stránka SOA v Plzni 

• http://www.soaplzen.cz/soka-so Jak nás kontaktovat 

• https://www.portafontium.eu Hledáte matriky, pozemkové knihy 
či fotografie? Tohle je to správné místo! 

• https://www.inventare.cz/ Pokud se chystáte do archivu, můžete si 
předem prostudovat pomůcky zpracovaných fondů (na první 
pohled viditelný výsledek archivářské práce) 

 

 

 



 

 

Příští rok zámek Jindřichovice oslaví 250 let  

od postavení stávající budovy. 

 

Výročí snad již připomeneme dnem otevřených dveří. 

 

Těšíme se na Vás v roce 2022! 

 


