západočeské

archivy

2013

západočeské
2013
archivy

Vpravo: Ke karlovarským městským zaměstnancům patřili i metaři,
zde manželé Kuglerovi na aranžovaném ateliérovém snímku [1900]
Dole: Obecní hlídač právě vyšetřuje partu malých uličníků, kteří
svého činu již zjevně litují [1910]
K článku Antonína Maříka Postavení městských zaměstnanců na
přelomu 19. a 20. století na příkladu Karlových Varů (s. 117–128)

Vzorník vlny nejdecké česárny z roku 1929 nabízel i zajímavě řešené barevné kombinace jednoho
druhu výrobku. K článku Pavla Andrše K dějinám nejdecké česárny vlny do roku 1945 (s. 103–117)
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Ohlédnutí za rokem 2012
Vydávání sborníku Západočeské archivy se stalo pro Státní
oblastní archiv v Plzni vhodnou příležitostí předložit veřejnosti informace o činnosti této instituce, o práci archivářů,
o stavu a problémech regionálního archivnictví a o všem, co
se západočeským archivnictvím souvisí. Vedení oblastního
archivu má také zájem každým rokem představit některé
z nestátních archivních pracovišť působících v západních Čechách, jež jsou nedílnou součástí české archivní sítě.
Pro moderní dějiny západočeského regionu mělo velký
význam založení měšťanského pivovaru v Plzni roku 1842.
V uplynulém roce jsme si připomněli 170. výročí první várky plzeňského piva, známého dnes na celém světě jako Plzeňský Prazdroj či Pilsner Urquell. Toto významné výročí jak
město Plzeň, tak dnešní obchodní společnost, která v nejlepší
tradici plzeňského pivovarnictví pokračuje, oslavily několika
významnými akcemi. Jednou z nich byla výstava v Pivovarském muzeu v Plzni, kterou připravily naše kolegyně archivářky ze soukromého archivu společnosti Prazdroj, a. s., a to
především z tamních archivních fondů. Proto také v tomto
sborníku věnujeme určitou pozornost nejen této události, ale
i samotnému archivu.
Základní funkcí státních archivů je všestranná péče o národní archivní dědictví, tedy o archiválie a vše, co s touto péčí
souvisí, včetně jejich využívání jako informačních zdrojů ke
správním, hospodářským, kulturním, vědeckým či k jiným
účelům. Činnost související s touto péčí o archiválie v uplynulém roce doznala několik výrazných změn. Především
byla v pololetí zahájena generální inventura archivních fondů a sbírek, která bude pokračovat ještě celý rok. Generální
inventuru vyhlašuje každých deset let Ministerstvo vnitra,
avšak tentokrát má poněkud hlubší význam, neboť v celém
evidenčním systému národního archivního dědictví je nutné
upřesnit či identifikovat nově stanovené evidenční jednotky,
případně i přehodnotit nebo doplnit stávající archivní pomůcky, jak to definuje novela vyhlášky č. 645/2004 Sb. z roku
2012. Jde o práce časově, fyzicky a odborně poměrně náročné, které by měly být ukončeny v závěru roku 2013.
Složitost generální inventury na pracovišti Klášter u Nepomuka spočívá v tom, že jí procházejí také fondy bývalého
soukromého podnikového archivu Škoda Plzeň o rozsahu
cca 4300 běžných metrů (bm), který sem byl loňského roku
přestěhován z pronajatých prostor Západočeské univerzity
v Plzni, tedy z dřívější administrativní budovy Škoda Plzeň
v Tylově ulici. V obdobné situaci je pracoviště okresního archivu Cheb, které v loňském roce převzalo od Kanonie premonstrátů v Teplé do péče archivní fond Premonstráti Teplá II
o rozsahu 256,5 bm.
Na konci roku 2012 archiv spravoval celkem 15 133 archivních fondů a sbírek o celkovém fyzickém rozsahu
51 991,72 bm, to je o 1126,72 bm více než před rokem. Ke
konci roku 2012 státní oblastní archiv jako celek vykazoval

úvodem
16 336,8 bm zpracovaných archiválií, tj. 31,4 % z celkového
stavu, z toho 13 856,12 bm inventarizovaných, tj. 26,7 % rovněž z celkového stavu 51 991,72 bm. V této souvislosti je třeba
připomenout, že od integrace okresních archivů se státním
oblastním archivem v roce 2002, tedy za posledních 10 let, se
množství archiválií v péči archivu zvýšilo o 9158,62 bm, tj. nárůst o 21,3 % původního množství.
Vzhledem k tomu, že se generální inventura archivních
fondů a sbírek v tomto roce stala hlavní odbornou prací
všech archivářů, bylo nutné na tento úkol reagovat příslušným školením, které připravila metodická komise na 13. září
do Tachova. Tradiční odborně vzdělávací setkání západočeských archivářů se již konalo po jednadvacáté, tentokrát se
hostitelským pracovištěm stal Státní okresní archiv Karlovy
Vary, který zajistil archivářům na dny 22.–24. října penzion
Hubertus v prostředí půvabného údolí řeky Ohře v Karlových
Varech – Olšových Vratech.
Předpokladem kvalitní péče o svěřenou část národního archivního dědictví a jeho kulturněhistorickou a informační hodnotu je rovněž potřebné materiální zajištění archivní instituce,
ať už jde o odpovídající depozitní a pracovní prostory či technické a přístrojové vybavení pracovišť. V posledním období
musel státní oblastní archiv zajistit kvalitní ukládací prostory,
aby se mohl vyrovnat s převzetím archivních fondů bývalého
archivu Škoda Plzeň, a to v archivní budově v Klášteře u Nepomuka. Z toho důvodu tam již od roku 2011 probíhaly stavební
práce, které prováděla obchodní společnost Bögl a Krýsl, k. s. Ta
po jednotlivých etapách od května do října 2012 postupně dokončovala úpravy příslušných objektů a prostor včetně vybavení depozitářů regály. V období srpna už mohl státní oblastní archiv do připravených depozitních prostor přestěhovat z Plzně
všechny archivní fondy zmíněného bývalého archivu Škoda
Plzeň. Slavnostní uvedení upravených prostor do provozu se
uskutečnilo 28. listopadu 2012 za účasti zástupců Ministerstva
vnitra, zástupců místní a krajské samosprávy, archivářů ze západních, severních, jižních a středních Čech a představitelů
státních archivů České republiky.
Významnou součástí činnosti Státního oblastního archivu
v Plzni jsou digitalizační práce a informatika. Archivu se podařilo převést do digitální podoby řadu fotografií, pozemkových knih, listin, sčítacích operátů, urbářů, kronik a především
matričních knih. Matriční knihy jsou umístěny v digitální
podobě na portálu Acta Publica, který provozuje Moravský
zemský archiv v Brně. Během uplynulého roku bylo do databáze matrik zaevidováno 1600 matričních knih. Naskenování
a popis základní řady matrik by mělo být hotovo do poloviny
roku 2013. Provádění oprav, skenování a popis matrik předaných do archivu v posledních letech bude pokračovat až do
roku 2014.
Listiny, fotografie, kroniky a zčásti i matriky archiv zpřístupňuje na vlastním portálu Porta fontium, jehož podoba vznikla
při spolupráci s bavorskými státními archivy v rámci projektu „Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů“,
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financovaného z prostředků programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2007–2013. Tento webový portál byl slavnostně představen
veřejnosti dne 22. listopadu 2012 ve Valdštejnské obrazárně
Muzea Cheb. Slavnostní prezentaci byli přítomni senátor Parlamentu České republiky Mgr. Miroslav Nenutil, PhDr. Jiří Úlovec, ředitel odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra, dr. Adalbert Weiß, ministeriální ředitel Bavorského
státního ministerstva pro vědu, výzkum a umění, a Brigitta
Brunnerová, vládní prezidentka Horní Falce.
Přeshraniční spolupráce s bavorskými partnery po naplnění tohoto projektu však nekončí. Již ve druhé polovině
roku začal Státní oblastní archiv v Plzni jako hlavní partner
ve spolupráci s ostatními českými státními archivy a státními
archivy Svobodného státu Bavorsko připravovat navazující
projekt spolupráce „Česko-bavorský archivní průvodce“. Jeho
realizace se však přenese do dalších let a s ukončením se počítá až v roce 2015.
Územní působnost Státního oblastního archivu v Plzni,
která zahrnuje dva nejzápadnější samosprávné kraje v České republice, předurčuje možnosti široké spolupráce s bezprostředními zahraničními sousedy ve Spolkové republice
Německo. Vedle již zmíněného Bavorska rozvíjí spolupráci
také s archivy a dalšími kulturně vzdělávacími institucemi
ze Saska a Durynska, a to již od září 2010, kdy byl zahájen
společný projekt „Překračování hranic – Nové cesty mezi
zeměmi“, financovaný z prostředků příhraniční spolupráce
Cíl 3 2007–2013. Jeho hlavními nositeli se staly město Greiz
v Durynsku, tamější občanské sdružení Dialog mit Böhmen,

Technická univerzita v Chemnitz (Saská Kamenice) ze Saska a
občanské sdružení Antikomplex z České republiky.
Nejvýznamnější akcí tohoto projektu v uplynulém roce,
na němž se podílel rozhodující měrou Státní oblastní archiv
v Plzni prostřednictvím svého regionálního pracoviště Státního okresního archivu Cheb, byla odborná konference „Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku“. Uskutečnila se ve
Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb ve dnech 21.–23. května 2012. Konference, na níž zaznělo 15 hodnotných referátů
českých, durynských a saských archivářů, byla v odborných
archivních kruzích na obou stranách společné hranice velice
pozitivně hodnocena. Výstupem z konference se stal stejnojmenný sborník referátů v přednesených jazycích, jejž archiv
vydal v březnu 2013.
Při ohlédnutí za uplynulým rokem 2012, který byl v jistém smyslu pro existenci Státního oblastního archivu v Plzni
zlomovým, se jeví tento rok jako vcelku úspěšný. Po stránce
materiální učinil potřebný krok k zajištění depozitních prostor
pro ukládání archiválií a k vybavení pracovišť výpočetní technikou a IT technologiemi. Významně se posunuly práce na
zveřejňování archiválií prostřednictvím webových stránek.
Nových kvalit dosáhla přeshraniční spolupráce a publikační
činnost. To vše lze hodnotit kladně, byť řada úkolů ještě zůstává v rozpracovaném stavu či nedotažena. Lze tedy chovat
naději, že se státnímu oblastnímu archivu podaří udržet stav
těchto základních materiálních podmínek a dokáže překonat
avizované složitější ekonomické poměry bližší budoucnosti.
Mgr. Petr HUBKA
ředitel Státního oblastního archivu v Plzni

Rekonstrukce budovy pracoviště
Klášter u Nepomuka
v letech 2011 a 2012

v Plzni a od roku 2010 ve sborníku Západočeské archivy.
Z toho důvodu se o historii pracoviště Klášter před poslední rekonstrukcí v letech 2011 a 2012 zmíníme jen ve
stručnosti.
Budova pracoviště Klášter u Nepomuka má tři křídla A1,
A2 a C (toto označení je užíváno již od dob jejího postavení), která jsou spojena centrální budovou B, vybavenou
jedním osobním a dvěma nákladními výtahy. Výška jednotlivých křídel se pohybuje v rozmezí 3–5 pater, centrální budova má 7 podlaží. Roku 2005 proběhla rekonstrukce části
křídla A2, které se nachází vlevo od hlavního vchodu. Ještě
téhož roku do ní byly přestěhovány archiválie z nevyhovujících depozitářů SOA v Plzni v Trnové a Státního okresního
archivu (SOkA) Karlovy Vary v Jáchymově.
V následujícím roce byla rekonstrukce tohoto křídla dokončena. Kromě dalších depozitářů v ní vzniklo administrativní centrum budovy s kancelářemi pro přibližně 15 archivářů, badatelnou a zázemím pro ostrahu objektu. Do
konce roku 2006 také byly do tohoto křídla nastěhovány
všechny archiválie z nevyhovujícího depozitáře SOkA Plzeň-jih v Hradišti u Blovic a celá žlutická pobočka SOA v Plzni o
rozsahu přibližně 4000 bm archiválií, která do té doby působila v bývalých ubikacích dělníků pracujících na stavbě
žlutické přehrady.

Historie pracoviště Klášter u Nepomuka se začala psát
roku 2005, kdy Státní oblastní archiv v Plzni (SOA v Plzni)
získal budovu bývalé záložní nemocnice, která byla postavena počátkem sedmdesátých let 20. století a v pozdější
době využívána jako sklad léčiv a jež se nachází přímo pod
zámkem Zelená Hora. Ačkoli je budova umístěna na okraji města Nepomuk, katastrálně náleží k blízké obci Klášter.
Převzetím budovy archiv hodlal řešit problém s nedostatečnou kapacitou a mnohdy i zcela nevyhovujícím stavem
svých depozitářů. V minulosti se snažil tyto problémy řešit
postavením účelové archivní budovy v prostorách zrušených kasáren v Plzni. Došlo k zakoupení pozemku, ale získání dalších prostředků na stavbu nové archivní budovy se
bohužel nezdálo příliš reálné, a tak archiv nakonec vykročil
levnější cestou adaptace budovy v Klášteře u Nepomuka
pro archivní účely.
Práce na postupné rekonstrukci budovy započaly již
brzy po jejím převzetí roku 2005. O postupu těchto prací
bylo pravidelně referováno na stránkách Ročenky SOA
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Křídlo C ze severní strany v srpnu 2011

Do konce roku 2006 plnilo pracoviště pouze funkci depozitáře. První archiváři sem nastoupili až v lednu roku 2007
a na jaře byl zahájen provoz badatelny. Zároveň se započalo
s rekonstrukcí křídla A1. Bylo dokončeno nejvyšší 5. patro
a začaly práce na 4. patře. Do 5. patra se již v tomto roce
začaly stěhovat další archiválie.
Roku 2008 byla dokončena rekonstrukce křídla A1,
v němž jsou umístěny depozitáře, archivní byt, dvě pořádací místnosti a místnost pro příjem archiválií. Rekonstrukci
obou křídel A1 a A2 realizovala firma Stafiko stav s. r. o. V roce
2008 také započalo stěhování přibližně 5500 bm archiválií
z klatovské pobočky SOA v Plzni, tedy dosud největší stěhovací akce v krátké historii pracoviště. Po přestěhování všech
archiválií koncem roku 2009 klatovská pobočka zanikla. V té
době zbývala v rekonstruovaných částech budovy již jen
malá rezerva přibližně 1500 bm regálů.
V této situaci se společnost Škoda Transportation a. s.
rozhodla zrušit akreditovaný Archiv společnosti Škoda Plzeň s fondy o přibližném rozsahu 4300 bm a předat je do
správy SOA v Plzni. Tak velkými kapacitami však archiv v té
době nedisponoval, a tak byl v roce 2010 vytvořen projekt
na rekonstrukci zbývajícího křídla C, který vypracovala firma
MENE Industry s. r. o. V té době však stále ještě nebylo jisté, zda bude možné pro realizaci projektu sehnat dostatek

peněz. SOA v Plzni převzal Archiv Škoda Plzeň k 1. lednu
2011 a provizorně jej ponechal v nájmu na stávajícím místě
v budově bývalého generálního ředitelství koncernu Škoda
Plzeň v Tylově ulici, kterou koupila Západočeská univerzita
v Plzni. Univerzita však hodlala budovu využít pro jiné účely,
a tak bylo potřeba najít v brzké době pro Archiv Škoda Plzeň
jiné důstojné místo k uložení. Vždyť tento archiv je největším a také rozhodně jedním z nejvýznamnějších podnikových archivů v České republice.
V roce 2011 se přeci jen podařilo sehnat dostatek prostředků pro komplexní rekonstrukci křídla C a centrální budovy B. Ve výběrovém řízení zvítězila firma BÖGL a KRÝSL,
k. s. V 1. fázi bylo rekonstruováno křídlo C, v němž byly vybudovány depozitáře na zhruba 10 000 bm archiválií. Vzhledem k tomu, že se v tomto křídle nacházejí pouze depozitáře, byla v něm téměř všechna okna zazděna a na každém
patře zůstalo jen osm úzkých okýnek pro větrání v případě, že by klimatizace nepracovala. Na rozdíl od předchozí
rekonstrukce křídel A1 a A2 se také podařilo získat dostatek prostředků, aby mohla být provedena izolace budovy
proti vlhkosti a především její zateplení. Oproti křídlům A1
a A2 byla do křídla C také zavedena klimatizace ze dvou
klimatizačních jednotek, z nichž ta větší vytváří prostředí
vhodné pro spisy, listiny a většinu dalších druhů archivního
úvodem 5

Křídlo C z jižní strany v květnu 2013

teriálu v převážné části rekonstruované budovy. Druhá klimatizační jednotka je zavedena pouze do dvou menších
depozitářů určených především pro ukládání filmového a
fotografického materiálu. Rekonstrukce křídla C byla dokončena v prosinci 2011.
V následujícím období prošla rekonstrukcí centrální budova B, která byla též odizolována a zateplena. V ní jsou
umístěny centrály obou klimatizačních jednotek a nová
elektrická rozvodna. Přistoupilo se také k výměně všech tří
výtahů. Zároveň s pracemi na centrální budově B se prováděly stavební úpravy podzemního a dosud jediného
nerekonstruovaného podlaží budovy A2, které bylo rovněž
izolováno proti vlhkosti a adaptováno na sklad nábytku,
elektroniky, papíru a dalšího provozního materiálu.
Ve všech třech nově rekonstruovaných částech budovy
byly také zhotoveny nové podlahy a omítky a osazena nová
okna a dveře. Samozřejmostí bylo zavedení EPS a EZS. Koncem července 2012 nepomucký stavební úřad vydal předběžný souhlas s užíváním budovy. V té době se sice řešilo
ještě několik menších problémů, které do jisté míry vyplývaly z rozdílné interpretace smlouvy, ale budova byla schopna
plného provozu. Díky tomu mohl být v průběhu srpna do
křídla C nastěhován celý Archiv Škoda Plzeň, který zaplnil téměř polovinu všech nově rekonstruovaných depozitářů. Konečný kolaudační souhlas byl pak vydán 14. listopadu 2012.
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Dne 28. listopadu 2012 proběhlo slavnostní otevření budovy za účasti zástupců Ministerstva vnitra, samosprávných
celků, zhotovitele stavby a dalších zainteresovaných institucí. Zúčastnila se jej také celá řada našich kolegů z téměř
všech oblastních, mnoha okresních a několika dalších archivů. Po úvodních proslovech Mgr. Petra Hubky, ředitele SOA
v Plzni, a PhDr. Jiřího Úlovce, ředitele Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra, následovala prohlídka archivu, která byla zpestřena návštěvou zámku Zelená
Hora, jenž je v současné době veřejnosti až na výjimky nepřístupný. Po této slavnostní společenské akci následovalo
drobné pohoštění a krátké posezení ve společenském
domě v Nepomuku.
V současné době je celková kapacita pracoviště asi
25 000 bm. Z toho je archiváliemi obsazeno asi 19 000 bm,
což činí přibližně jednu třetinu z celkového množství archiválií spravovaných SOA v Plzni včetně okresních archivů.
Zhruba 16 500 bm z tohoto počtu tvoří fondy 1. a 5. oddělení
SOA v Plzni a zbytek fondy SOkA Plzeň-jih se sídlem v Blovicích a SOkA Karlovy Vary. V současné době tak v budově
zbývá rezerva přibližně 6000 bm. SOkA Karlovy Vary sice
plánuje přemístit své fondy ještě v roce 2013 do bližšího
SOkA Cheb, ale takto vzniklé místo se pravděpodobně velmi
rychle zaplní archiváliemi z přeplněné plzeňské centrály
SOA. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou s výjimkou

Prohlídka archivního areálu v Klášteře u Nepomuku v rámci slavnostního otevření rekonstruované části objektu dne 28. listopadu 2012

staré kotelny zrekonstruovány veškeré interiéry budovy,
není v současné době příliš mnoho možností pro další navyšování kapacity. Bohužel je tedy velmi pravděpodobné,
že před problém s uložením archiválií bude Státní oblastní
archiv v Plzni v horizontu zhruba deseti let postaven znovu.
Ačkoli tedy v letech 2005–2012 prošla rekonstrukcí celá
budova pracoviště Klášter, nelze říci, že by byla zcela dokončena. Zvláště v prvních fázích, kdy byly prováděny práce
na křídlech A1 a A2, nedisponoval archiv dostatečným
množstvím finančních prostředků, a tak nebyla tato křídla
ani zateplena, ani v nich nebyla vyměněna okna. Také v nich
není instalována klimatizace, i když tento problém je určitě
méně závažný než ty výše uvedené.
Celkové náklady na rekonstrukci budovy činily přibližně
50 milionů korun, přičemž práce v letech 2005–2009 stály
něco málo přes 20 milionů, zatímco rekonstrukce v letech
2011 a 2012 téměř 30 milionů. Archiv tedy bude muset do
budovy ještě investovat nemalé prostředky. Výměna oken
se realizuje postupně z provozních prostředků. Zatím se je
podařilo z velké části vyměnit především v administrativním křídle A2. V křídle A1, kde se nacházejí hlavně depozitáře, by bylo nejlepším možným řešením zazdění naprosté
většiny oken, podobně jak k tomu došlo v křídle C. Zároveň
nelze rekonstrukci považovat za dovršenou, dokud tato dvě
křídla nedostanou také novou fasádu včetně zateplení. Tak

rozsáhlé práce však už nelze realizovat z provozních prostředků archivu.
I přes tyto nedostatky však rozhodně lze s jistou mírou
uspokojení říci, že podmínky uložení archiválií Státního oblastního archivu v Plzni se oproti době ještě nedávno minulé
výrazně zlepšily. Na tomto místě je také třeba poděkovat
všem, kteří se na tom jakkoli podíleli.
Jakub MÍRKA

úvodem 7

zča 2012
Čestná medaile
pro PhDr. Věru Steinbachovou
V loňském roce byla čestnou medailí Za zásluhy o české
archivnictví oceněna emeritní ředitelka Státního okresního
archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně PhDr. Věra
Steinbachová.
PhDr. Věra Steinbachová, rozená Konečná, se narodila
29. září 1945 v Polance nad Odrou, po absolvování střední
všeobecně vzdělávací školy v Bílovci vystudovala na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova
univerzita) obor archivnictví, který se stal jejím celoživotním osudem. Po ukončení studia
pracovala krátce v Okresním muzeu v Novém Jičíně, od konce roku
1967 nastoupila v témže městě
do okresního archivu, kde byla zaměstnána jako odborná archivářka
do roku 1971. Poté, co následovala
svého manžela do západočeského
Staňkova, začala pracovat jako odborná archivářka ve Státním oblastním archivu v Plzni, kde se zabývala
pořádáním a inventarizací archivů
velkostatků. V roce 1983 složila na
brněnské univerzitě rigorózní zkoušky a získala titul doktorky filozofie.
V roce 1978 nastoupila do svého
dlouholetého působiště, do Okresního archivu Domažlice, jehož se
stala od roku 1991 ředitelkou a
v němž dokázala vytvořit podnětné
prostředí pro badatele i archiváře. Především její zásluhou
se v podkrovních prostorech hlavní budovy vybudovala
konzervátorská a restaurátorská dílna, jež započala s ošetřováním archiválií uložených v západočeských archivech.
Kromě vedení archivu se věnovala své badatelské a publicistické činnosti, v níž pokračuje dodnes. Díky tomu se s přívětivou paní doktorkou čas od času setkáváme v badatelně
archivu. Když se na telefonu ozve zvonek vstupních dveří a
ve sluchátku zazní: „ Steinbachová, mohu dál?“, víme, že ten
den bude slunečno.

personalia
při rozhodování o dalším studiu řekl: „Tak to bude pro tebe
nejlepší archivnictví“. Přihlásila jsem se na jeho radu na brněnskou filozofickou fakultu, ale v podstatě jsem nevěděla,
do čeho jdu. Své volby jsem však nikdy nelitovala.
Utkvělo Vám v paměti něco silného z pracovních začátků?
Po studiu jsem nastoupila do Okresního archivu v Novém
Jičíně v roce 1967. Z dnešního pohledu to je středověk archivnictví. Nevlídná pracoviště a archiváři většinou bez odborného vzdělání, často odložení z míst, kde z nějakých důvodů nevyhovovali. Moji kolegové v Novém Jičíně byli milí a
inteligentní, ale o generaci starší, a to po pobytu na vysoké
škole mezi mladými lidmi bylo dost frustrující. Katalogizovala jsem tam Okresní úřad Nový Jičín,
ale více mi utkvěly v paměti „divoké“
skartace na národních výborech.
Neměli tam v písemnostech žádný
systém, ale často se tam nacházely
poklady, cenné písemnosti z minulých století.
Jak jste si zvykla v západních Čechách?
V západních Čechách jsem už 43 let,
tedy dvakrát déle než na rodné severní Moravě. Dodnes na ni nedám
dopustit, ale tady se mi žije dobře,
mám tu dobré rodinné zázemí a
i po profesní stránce jsem měla a
mám dobrý pocit naplnění. Přispělo k tomu i moje první působiště
v SOA Plzeň, kde jsem zpracovávala
velmi zajímavé fondy Velkostatek
Plasy a Velkostatek Manětín a dodnes vzpomínám na tamější výborný kolektiv.
Měla jste možnost porovnat práci v oblastním a okresním
archivu, co je kde lepšího?
Obě pracoviště mají své klady i zápory. V oblastním archivu se archivář dostane k významnějším fondům a může se
více specializovat na určitou problematiku nebo období.
V okresním archivu je práce mnohem pestřejší a člověk si
tam projde prakticky vším.

Paní doktorko, smím se Vás zeptat, co pro Vás obdržené
ocenění znamená?

Na co z doby v domažlickém okresním archivu vzpomínáte ráda a co bylo naopak nepříjemné?

Ocenění si vážím, znamená pro mě důstojné završení mé
archivní kariéry.

Do okresního archivu v Horšovském Týně jsem nastoupila
v roce 1978, takže jsem za ta léta zažila jeho obrovský vzestup. Nepříjemné bylo tehdejší prostředí, archiv byl v prostorách bývalé věznice okresního soudu v přízemí a celý den
tam nezasvitlo sluníčko. V roce 1984 jsme se přestěhovali
do současné rekonstruované budovy, a to bylo jako příchod
do nového světa. Nepříjemné bylo stěhování, tehdy jsme si

Jako první bývá ale často pokládána otázka, jak se to stalo, že právě archivnictví…
Přiznám se, že to nebyla cílevědomá volba. Zajímala mě historie, ale nechtěla jsem učit. Můj profesor dějepisu mi na to
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všechno museli odtahat sami. No a hodně nepříjemný zážitek byl téměř v závěru mé kariéry, když nám praskly vodovodní trubky a voda protekla do depozitářů a do badatelny.
Těch příjemných věcí bylo naštěstí více. Ráda třeba vzpomínám na dobu, kdy jsme vydávali periodikum Výroční
zprávy a podařilo se nám do nich zajistit kvalitní původní
studie. Takové zadostiučinění za dobu, kdy byl archiv přezíranou institucí, přišlo po listopadových událostech v roce
1989, kdy si veřejnost uvědomila důležitost archivu, že ty
papíry, které skladuje, jsou vlastně důležité a často jsou pro
ně nezbytné při majetkovém vyrovnání atp. To bylo velmi
příjemné. Velmi si cením také toho, že se podařilo vybudovat v archivu restaurátorské pracoviště, obsadit ho schopnými lidmi a zajistit jeho činnost na velmi dobré úrovni.

Eva a Karel Waskovi,
zasloužilí západočeští archiváři1

V neposlední řadě je velmi příjemné a cením si toho, že archiv po mém odchodu vede schopná ředitelka.
Sledujete vývoj českého archivnictví již z nadhledu, seznámila jste se během své praxe i s archivnictvím v cizině. Myslíte, že se české archivnictví v současnosti ubírá
správným směrem?
Jsem už více než sedm let mimo aktivní dění, takže si
netroufám na tuto otázku odpovědět. Ale už v závěru mé
kariéry se z archivu stával více úřad než historické pracoviště a přiznám, že to neodpovídá představám, které jsem
o své práci měla.
Děkuji za rozhovor.
Radka KINKOROVÁ

K významným životním jubileím patří neodmyslitelně i bilancování a hodnocení. Naši vážení kolegové, manželé Eva
a Karel Waskovi, měli k jednomu i druhému v uplynulých
letech dost vážných důvodů. Oba totiž oslavili v rozmezí
jednoho roku kulatiny a byli za dosavadní úspěšnou práci
oceněni rezortní medailí Za zásluhy o české archivnictví,
takže příležitostí zastavit se a ohlédnout se zpět bylo jistě
hojně. A nebyli na to zdaleka sami: se vzpomínkami na ně
ochotně přispěchali i jejich rodinní příslušníci, přátelé a kolegové. Část z nich věnovala Waskovým svá laudatia v různých odborných časopisech,2 další přispěli do jubilejního
sborníku, který pro své rodiče připravila a následně i vydala
jejich dcera Marie.3
Když mne redakční rada Západočeských archivů pověřila
úkolem napsat o obou oceněných jubilantech článek, byla
to pro mne na jednu stranu pocta, na stranu druhou však
i vážný důvod k zamyšlení. Jak to udělat, abych netvořil již
vytvořené, abych nepsal jen další oslavný článek v řadě
ostatních? Po kratší úvaze jsem se rozhodl, že bude nejlépe,
když s tímto nelehkým zadáním nezůstanu sám, a vymyslel následující scénář: úvodem napíšu osobní vzpomínku
na Evu a Karla jako na své kolegy a dál nechám vyprávět je
samotné. Pak už jen stačilo nastylizovat pár otázek a sejít se
k příjemnému povídání. Klasik Jára Cimrman sice v jednom
ze svých divadelních kusů tvrdí, že ve čtyřech se daleko lépe
povídá než ve třech, ale nám to rozmlouvání ve třech vůbec
nijak nevadilo…

Karla jsem osobně poznal někdy v roce 1994, kdy jsem
v našem archivu studoval trestní spisy Mimořádného lidového soudu v Klatovech a připravoval se na psaní své diplomové práce. Karel mně tehdy jako vedoucí oddělení,
které mělo na starosti mj. i badatelskou agendu, vycházel
všestranně vstříc a zanechal ve mně velmi příznivý dojem.
Ten se ještě umocnil poté, kdy jsem o rok později nastoupil
do archivu na civilní službu a kdy jsem se s ním jako obsluha
v badatelně stýkal mnohem častěji a intenzivněji. No a tento
navýsost příznivý dojem přetrvává i po více než 15 letech
naší známosti.
Evu si poprvé vybavuji z období mé civilní služby. Tehdy
jsem začínal v létě 1995 jako čistič archiválií a v těch horkých a dusných měsících lezl po štaflích, snášel kartony
na zem, luxoval je a zase vynášel nahoru do regálu. Okolo
mne procházeli po chodbě před kancelářemi mí budoucí
kolegové a dle svých povah a založení na mé snažení reagovali různě. Evu mám zafixovanou jako laskavého člověka
s úsměvem, který vyjadřoval, co si o (ne)smyslu této činnosti
za stávajících podmínek myslí. A jako laskavou a chápající
bytost vnímám dodnes i ji.
První dojem je obvykle pro vztah k člověku důležitý, byť
se může stát, že ne vždy zcela odpovídá realitě. Jsem rád,
že v případě Evy i Karla byl můj první dojem spolehlivý a
že jsem názory na ně nemusel v průběhu let nijak výrazněji
korigovat. A jsem si jist, že nejsem zdaleka jediným jejich
kolegou, který má tytéž zkušenosti. Vždyť kancelář „U Wasků“ je vlastně centrem našeho oddělení: zde se už léta scházíme v nezaměnitelném mikroklimatu na pracovních poradách či různých jiných společenských akcích, mnohý z nás

1 Název svého zamyšlení jsem si částečně „vypůjčil“ od dcery obou
jmenovaných, kolegyně PhDr. Marie Malivánkové-Waskové, archivářky
Archivu města Plzně, která v roce 2011 vydala k životnímu výročí svých
rodičů jubilejní Sborník k poctě Evy a Karla Waskových, západočeských
archivářů.
2 O Evě např. Miroslav EISENHAMMER (Jubilantka Eva Wasková, Minulostí
západočeského kraje, XVLII, Plzeň 2012, s. 274–276.) O Karlovi např. Jaroslav DOUŠA (Životní jubileum Karla Wasky, Minulostí západočeského kraje,
XLVI, Plzeň 2011, s. 434–436), Miroslav EISENHAMMER (PhDr. Karel Waska
šedesátiletý, Západočeské archivy, 2011, s. 5–6) či netradičně Jakub ŠLOUF

(Convivium civitatis historicorum Pilsense, ČAS v roce 2011. Ročenka České
archivní společnosti, Praha 2012, s. 199–201).
3 Marie WASKOVÁ (ed.), Sborník k poctě Evy a Karla Waskových, západočeských archivářů, Plzeň 2011, 390 s. Byli to Milan Augustin, Petr Beran, Petr
Cais, Jaroslav Douša, Jan Edl, Miroslav Eisenhammer, Miloš Garkisch, Tomáš
Herajt, Hana Hrachová, Ignác Antonín Hrdina, Hana Jordánková, Jan Kahuda, Radka Kinkorová, Vilém Knoll, Petr Kolář, Jaromír Linda, Petra Martínková, Ivan Martinovský, Martina Matušková, Eduard Maur, Jiří Novotný, Karel Řeháček, Adam Skála, Jiří Stočes, Lenka Sýkorová, Jakub Šlouf, Jiří Šouša,
Michal Tejček, Jiří Topinka, Jan Urban a Marie Wasková.
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tam přichází s prosbou o pomoc či radu a málokdy odejde
neuspokojen, někteří tam chodí krátce relaxovat a nabrat
síly ke své další odpovědné práci. Příchozího čeká kromě
nesporné odbornosti domácích rovněž slušnost, vstřícnost,
ochota a mnohdy i nějaká anekdota, protože s úsměvem
jde vždy všechno lépe.
Evo a Karle, ta medaile za zásluhy není jenom oceněním
vaší dosavadní práce, ta je i závazkem do budoucna. Proto
hodně štěstí, úspěchů a díky za všechno!

Rozhovor
s PhDr. Evou Waskovou
a PhDr. Karlem Waskou
Vybavíte si svůj první pracovní den v archivu? S jakými
pocity jste do něj vstupovali a jak se naplnila vaše očekávání?
E. W.: Moc ne, asi jsem byla plná obav, ale asi jsem to ustála,
když jsem přišla i druhý den, i třetí…
K. W.: Bylo to v časném podzimu roku 1969 poté, co
jsem nebyl přijat na obor archivnictví na FF UK. Doufal
jsem, že při této práci se dokážu lépe připravit na další
přijímací zkoušky, což se nakonec podařilo. S přípravou
mi hodně radili tehdejší archiváři PhDr. Antonín Macák,
PhDr. Vladimír Bystrický a PhDr. Jan Pelant. Jsem jim za
to vděčný. Do zaměstnání jsem nastupoval s napětím a
to se záhy vystupňovalo. Pod vedením jednoho starého
brigádníka jsem měl pořádat matriční doklady, ty byly
částečně v rozsypu. Krom toho, že jsem leccos nedoká-

zal přečíst, mi jakýmsi nedopatřením na začátku nikdo
neřekl, jak si mám počínat. Vzal jsem si z toho poučení:
pokud mi byli kdykoli později svěřeni nějací praktikanti
či elévové, snažil jsem se jim vysvětlit co nejvíc a alespoň
jednou denně jsem za nimi chodil ověřit, jak si počínají,
a případně jim poradit. Ostatně tento princip se musí týkat všech vzájemných konzultací mezi kolegy. Neexistuje
zavrčení „tohle není má (tvá) práce“ (i s tím jsem se už
setkal, naštěstí výjimečně).
Co považujete za svůj největší pracovní úspěch a co se
vám naopak stále ještě nezdařilo?
E. W.: Že můžu archivařit i jako důchodce. Že jsem po zrušení
3. oddělení v roce 2005 zajistila dobře převzetí všech podnikových archivů v oblasti do Státního oblastního archivu v Plzni
(pro srovnání: v letech 1980–2004 se jednalo o 358 archivních
fondů o celkovém rozsahu 1146,7 bm, v letech 2005–2012
o dalších 597 archivních fondů o celkovém rozsahu 5721 bm,
hlavně díky Archivu Škoda!). A co se mně naopak dosud nezdařilo? Zvládnout generální inventuru levou zadní za měsíc.
K. W.: Na žádné oslnivé pracovní úspěchy si nevzpomínám,
zato o neúspěších by se dalo mluvit dlouho. Ten nejhorší je,
že jsem bohužel dodnes nedokázal najít vyvážený poměr
mezi kvantitou a kvalitou odvedené práce. Zřejmě se příliš
snažím jen o to druhé. Obávám se, že je to povahová vlastnost a už se jí asi nezbavím.
Kdo vás ve vaší kariéře nejvíce ovlivnil, máte nějaký „archivní“ vzor?
E. W.: Archivní vzor nemám, protože pana profesora Hlaváčka při vší úctě za archiváře nepovažuji. A nemám ráda

PhDr. Karel Waska při inventarizaci (duben 2013)
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výraz „kariéra“. Snažím se prostě dobře a efektivně pracovat.
K. W.: Mými největšími archivními vzory byli bývalí kolegové
PhDr. Květoslava Haubertová, PhDr. Antonín Macák a JUDr. Jan
Haubert. Především z jejich archivních pomůcek jsem se naučil
nejvíc, i když bych dnes třeba leccos řešil jinak než oni.
Jak hodnotíte změny v archivnictví za uplynulých 10 let
v kontextu toho, co jste již ve svém profesním životě zažili?
E. W.: Změn je až moc. Nejsem si jistá, zda všechny k lepšímu. Na některé je metodika, až přechází zrak, sluch i rozum,
na jiné žádná.
K. W.: V posledních deseti letech se vývoj (pozor, neříkám
rozvoj!) našeho archivnictví velmi zrychlil. Trochu mne znepokojuje nárůst administrativních úkonů spojených s evidencí archivního bohatství. Zda jde o vývoj pozitivním směrem, ukážou ovšem až příští desetiletí (třeba ze mne mluví
i konzervativismus senilního archiváře).
Kdybyste byli nejvyšší „archivní“ autoritou ve státě, téměř
„archivním“ osvícenským absolutistou, co byste v našem
oboru ještě změnili?
E. W.: Ale to je klika, že nejsem! Ani bych nechtěla být, nejsem povahou reformátor ani diktátor.
K. W.: Kdybych byl osvícenským archivním monarchou se
všemi pravomocemi a z toho plynoucí odpovědností, asi
bych rychle abdikoval či se musel oběsit na nejvyšším regálu (skočit pod rozjetý naložený rudlík by taky bylo stylové). Ledacos by dle mne potřebovalo změnu, ale nechci
si namlouvat, že bych dokázal vymyslet něco pozitivního
a skutečně univerzálně fungujícího. Člověk by měl ke své

práci (i schopnostem) přistupovat sebekriticky a snad i s náležitou pokorou.
Jak se spolupracuje s životním partnerem a zároveň kolegou v jednom oddělení, dokonce v jedné kanceláři? Má
žena-archivářka v naší profesi více výhod či nevýhod než
archivář-muž?
E. W.: Myslím, že velmi dobře. Hádáme se zpravidla jen nad
archivní teorií. A když přes oběd nakoupím, Karel to večer
doveze domů.
K. W.: S manželkou-archivářkou ve společné kanceláři se
spolupracuje skvěle. V naprosté většině případů je to ona,
kdo vaří kávu. Do svých pracovních úkolů si svévolně nelezeme a naučili jsme se spolu i přátelsky mlčet (nevím, pro
koho z nás to bylo těžší).
Klan Wasků se úspěšně rozrůstá. Přáli byste si i další následovníky v profesním životě? A co byste jim poradili?
E. W.: My už jednu zdatnou následovnici máme v dceři Marii. Vnukům bych tuto profesi nevymlouvala, aspoň bych
s archivařinou zůstala v kontaktu i v pokročilém stáří.
K. W.: Kdyby se chtělo některé z vnoučat věnovat archivařině, nevadilo by mi to, spíše naopak. A poradil bych totéž, co
každému jinému adeptovi našeho řemesla: nedá se to dělat
bez zájmu o věc – pojmu láska se radši vyhnu. A nad dokumenty, ať jsou staré třicet nebo tři sta let, se musí přemýšlet.
K našemu oboru se nesmí přistupovat jako k mechanické
práci.
Děkuji za rozhovor.
Karel ŘEHÁČEK
Foto Petr MAŠEK

PhDr. Eva Wasková nad formuláři generální
inventury (duben 2013)
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Porta fontium – brána k pramenům
se otevírá veřejnosti
Projekt Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů
s jeho internetovou stránkou Porta fontium, jehož hlavními
partnery byly Státní oblastní archiv v Plzni a Generální ředitelství bavorských státních archivů Mnichov, se nachýlil
ke svému závěru. Ohlédněme se tedy a připomeňme jeho
hlavní etapy.
Od počátku roku 2011 probíhaly přípravné práce na
tvorbě databázové struktury, která je hlavním nosným
skeletem a základním stavebním kamenem projektu. Dne
25. února 2011 bylo zadáno výběrové řízení na vytvoření
grafického návrhu webu a slavnostním spuštěním portálu
dne 8. dubna roku 2011 v klášteře cisterciaček ve Waldsassenu byla dovršena první etapa tvorby a vývoje databáze a grafické podoby webové prezentace. Shromáždění se
zúčastnilo více jak 60 zástupců z politického, veřejného a
odborného života. Za bavorskou stranu jmenujme především Emilii Müller, bavorskou státní ministryni pro spolkové
a evropské záležitosti, a Brigittu Brunner, vládní prezidentku
pro Horní Falc. Za českou stranu přijal pozvání náměstek
ministra vnitra ČR František Vavera, jehož musel na poslední
chvíli zastoupit ředitel odboru mezinárodního práva a EU
Ondřej Veselský. Poprvé se na slavnostním zahájení sešli
i všichni zástupci zúčastněných státních archivů z Bavorska a
České republiky. Tímto slavnostním aktem došlo k naplnění
jednoho z hlavních cílů projektu, totiž vytvoření přímého
internetového spojení mezi českými a německými (bavorskými) archivy.
Naplno se již tehdy na obou stranách hranice rozeběhly
i práce digitalizační, jejichž centry se stala především archivní pracoviště v Chebu, Plzni a Mnichově. Skenery byly
vytíženy především snímáním matrik, kronik, listin a fotografií. Vedle těchto technických úkolů bylo zároveň nutné
pořízené digitální reprodukce popsat a opatřit metadaty.
V případě matričních knih spočívalo hlavní břímě popisu
především na pracovišti v Plzni, ostatní archiválie zahrnuté
do projektu procházely odborným zpracováním na jednotlivých okresních pracovištích.
Celý rok 2011 byl mimo jiné také ve znamení výstavby
databáze, do níž se vedle digitalizmů a metadat vkládaly
popisné údaje k prezentovaným archiváliím. Tato databáze je navíc propojena s dalšími aplikacemi (připravovaný
slovník obcí, program evidence archiválií PEvA, databáze
archivních pomůcek ad.), aby ulehčila přístup badatelské
veřejnosti k archiváliím a přispěla tak k většímu pohodlí uživatelů. Vzhledem k očekávanému velkému objemu dat musela být upravena i strategie jejich ukládání a zálohování na
pevných discích ve formátech TIFF a JPEG 2000 a následně
i dlouhodobé zálohování prostřednictvím páskových jednotek.
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Uživatelské rozhraní aplikace je založeno na rozšířené
open source platformě pro správu obsahu Drupal, což díky
neustálému vývoji a bezpečnostním aktualizacím systému
přináší jednu nespornou výhodu – udržení stability a bezpečnosti systému a jeho snadné rozšiřitelnosti za nízké
náklady. Snímky jsou ukládány ve formátu JPEG 2000 s pyramidovou strukturou, která snižuje náročnost na rychlost
internetového připojení uživatelů.
Vedle technických záležitostí spojených s tvorbou databáze vyvstaly nečekané překážky rovněž v souvislosti se zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění, který nás v průběhu
projektu donutil zabývat se problematikou autorského
práva u fotografií a pohlednic. Stejný problém řeší i náš
bavorský partner, který ze sbírek Sudetoněmeckého archivu, deponovaného v Bavorském hlavním státním archivu
v Mnichově, poskytl pro účely projektu velké množství
pohlednic a fotografií. Právě na tomto poli probíhala velmi
intenzivní komunikace obou projektových partnerů, která
spočívala především ve výměně informací o jednotlivých
autorech a dohledávání údajů ke značnému množství fotografických dílen a ateliérů v českém pohraničí, které dnes již
z valné většiny neexistují.
Dne 22. listopadu 2012 proběhla v rámci ukončení celého projektu slavnosní prezentace Porta fontium, společné internetové stránky obou projektových partnerů, a to
ve Valdštejnské obrazárně Chebského muzea za účasti politiků, vědecké a odborné veřejnosti, osobností kulturního
a společenského života a regionálních autorit. Celkem se
této prestižní akce zúčastnilo více než 80 osob. Účastníky
uvítali Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni, a Margit Ksoll-Marcon, generální ředitelka státních archivů Bavorska. Pozdrav za Českou republiku přednesl Jiří
Úlovec, ředitel Odboru archivní správy a spisové služby
MV ČR, který tímto zastoupil Roberta Ledvinku, náměstka
ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví. Za Svobodný stát Bavorsko promluvil Adalbert Weiß,
ministeriální ředitel Bavorského státního ministerstva pro
vědu, výzkum a umění, a taktéž Brigitta Brunner, vládní
prezidentka Horní Falce. Portál poté představili veřejnosti
jeho koordinátoři Karel Halla za českou a Michael Unger za
bavorskou stranu. Prezentaci ukončil přednáškou na téma
Společné aspekty a výměna v bavorsko-českých vztazích
prof. Franz Machilek.
Porta fontium však zdaleka nekončí, právě naopak. Vedle
základní podmínky udržitelnosti po dobu pěti let od ukončení realizace projektu hodlá SOA v Plzni portál i nadále
rozvíjet a doplňovat o další důležité a badatelsky atraktivní
archiválie, např. Egerer Zeitung, Karlsbader Badeblatt či velmi
rozsáhlé seznamy lázeňských hostů všech západočeských
lázeňských měst. Badatelská veřejnost jistě uvítá i vložení
sčítacích operátů ze SOkA Tachov a Domažlice nebo rozšíření nabídky listin a fotografií. V neposlední řadě dojde
k doplnění nového modulu Česko-bavorského archivního

Osoby, jež stály u zrodu i v závěru projektu Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů (zleva): Petr Hubka, ředitel SOA v Plzni,
Michael Unger, Generální ředitelství státních archivů Bavorska Mnichov, Margit Ksoll-Marcon,
ředitelka Generálního ředitelství státních archivů Bavorska Mnichov, Karel Halla, ředitel SOkA
Cheb, Milan Augustin, ředitel SOkA Karlovy
Vary. Snímek ze slavnostního ukončení projektu dne 22. 11. 2012

průvodce, který se jako návazný projekt stane integrální
součástí portálu Porta fontium.
Projekt Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů je prvním významným společným počinem západočeských, resp. českých a bavorských státních archivů na
poli digitalizace archivního dědictví. Zcela přirozeně vyplynul z geografické polohy a sdílení společné hranice. Naším
hlavním cílem bylo onu hranici překlenout tak, aby pro
badatele a zájemce o historii již nepředstavovala žádnou
překážku v poznávání našich společných dějin, které byly
mnohokráte těžce deformovány událostmi, jejichž písemné
svědectví spravují právě státní archivy. Jedním z nejdůležitějších poslání tohoto projektu bylo virtuálně spojit v minulosti násilně roztržené archivní soubory do jednoho celku,

veřejně přístupného všem bez rozdílu. Prostou prezentací
digitalizovaných archiválií na internetu si tak každý může
sám z tepla domova pročítat původní historické prameny
a nacházet cestu jak k sobě, tak ke svým sousedům. Všichni
doufáme, že se to bude dařit stejně dobře, jako se nám to
podařilo na poli archivní spolupráce, o níž dnes můžeme
směle tvrdit, že se proměnila ve spolupráci ryze přátelskou.
A právě tento aspekt nakonec vyústil v rozhodnutí obou
partnerů, tj. SOA v Plzni a Generálního ředitelství státních
archivů Bavorska, že budou ve vzájemné spolupráci velmi
rádi pokračovat, tentokrát formou navazujícího projektu
Česko-bavorského archivního průvodce, o kterém se dočtete v následujícím článku.
Karel HALLA – Milan AUGUSTIN

Česko-bavorský archivní průvodce

rizovaných fondů nebývá situace jednodušší, neboť velké
množství archivních pomůcek (inventářů, katalogů, kartoték, seznamů) existuje pouze v analogové podobě či dokonce ještě ve formě rukopisu, takže jsou přístupné pouze
v případě osobní návštěvy archivu.
Aby byly informace z českých, moravských a bavorských
pramenů ke společným dějinám co nejlépe přístupné, započaly Státní oblastní archiv v Plzni a Generální ředitelství
státních archivů Bavorska s realizací již druhého společného
projektu, tentokrát s názvem Česko-bavorský archivní průvodce (dále Průvodce). Jeho cílem je soupis a zpřístupnění

Dějiny česko-bavorského příhraničí stejně jako česko-bavorských vztahů jsou dokumentovány v četných archivních
fondech státních archivů České republiky a Bavorska. Tyto
fondy jsou uspořádány podle tzv. provenienčního principu,
tedy podle jednotlivých míst, resp. institucí, z jejichž činnosti
vznikly na základě vyřizování úředních záležitostí. Zdaleka
ne vždy však toto členění badateli poskytuje podrobné informace o obsahu dochovaných dokumentů, které často
nejsou ještě ani odborně zpracovány. Avšak ani u inventa-
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všech archivních fondů do roku 1990, v nichž se objevují
tzv. bavarika, uložená ve státních archivech České republiky,
a tzv. bohemika, uložená ve státních archivech Bavorska.
Jako bohemika budou v bavorských archivech vybrány
takové prameny, jež přinášejí informace o osobách, místech
a jevech se vztahem k území dnešní České republiky, resp.
k českým zemím a bývalému Československu jako celku.
Opačně to platí i pro bavarika, tj. archiválie vyskytující se ve
fondech státních archivů ČR, jež přinášejí údaje o osobách,
místech a jevech vztahujících se k Bavorsku. Na jejich excerpci
se budou podílet všechny státní archivy České republiky.
Hlavním garantem projektu je Státní oblastní archiv v Plzni.
Přirozeným východiskem a těžištěm projektu budou
zejména příhraniční archivy, kde je uloženo největší množství fondů s přeshraničním přesahem. V Bavorsku se jedná
především o Státní archivy Amberg (Horní Falc), Landshut
(Dolní Bavorsko) a Bamberg (Horní Franky). Významným je
samozřejmě Bavorský hlavní státní archiv v Mnichově, jenž
uchovává nejen dokumenty centrálních bavorských orgánů, ale též Sudetoněmecký archiv či významné fondy středověkých a raně novověkých institucí, jež měly úzké vztahy
k Čechám. To platí též pro státní archivy v Augsburgu, Coburgu, Norimberku a Würzburgu. V bavorských státních
archivech jsou rovněž uloženy důležité dokumenty střední
a nižší úřední hierarchie, které dokumentují integraci vysídlenců po 2. světové válce.
Již předběžné výzkumy jednoznačně potvrdily, že archivní bohatství České republiky a Bavorska není zdaleka
známé, což negativně ovlivňuje jak dosavadní výzkum, tak
zájem odborníků i laiků. Cílem projektu je proto dosáhnout výrazného zjednodušení a ulehčení studia dějin obou
zemí a česko-bavorskýchvztahů. Aby mohla být oslovena
co nejširší veřejnost, bude Průvodce zpřístupněn ve formě
rozsáhlé databáze prostřednictvím internetu. Projekt pokládáme za zlomový, neboť databáze bude obsahovat nejen

popisy jednotlivých fondů či konkrétních archiválií, které
byly vyhodnoceny jako bavarika, resp. bohemika, ale zároveň bude zpracována mnohem podrobněji s důrazem na
bohatý výskyt klíčových slov, která vyhledávání konkrétních
pramenů učiní jednak velmi pohodlným, především však
nanejvýš efektivním, neboť vyhledávacích kritérií tu bude
k dispozici mnohem více, než jsme zvyklí z rejstříků klasických tištěných průvodců. Poté, kdy badatel z databáze zjistí
příslušné fondy a prameny, jež ho zajímají, bude moci oslovit příslušný archiv a dohodnout konkrétní možnosti studia.
Díky databázi Průvodce navíc dojde k dalšímu smysluplnému rozšíření internetového portálu Porta fontium, který
byl realizován v rámci našeho prvního společného projektu – Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů.
První etapa naplňování databáze, která se plně rozeběhla
na jaře 2013, se soustředí pouze na státní archivy obou
zemí. Po jejím ukončení, jež je plánováno na rok 2015, však
budou dveře otevřeny i dalším zájemcům, např. komunálním a nestátním archivům. Tak by se Průvodce mohl časem
vyvinout i v jakousi centrální databázi historických pramenů česko-bavorských dějin a vztahů.
Výsledky projektu Česko-bavorský archivní průvodce by
měly pozitivně ovlivnit badatelskou činnost na obou stranách hranice a mimo jiné i posílit komunikaci a spolupráci
mezi všemi, kteří mají o toto téma zájem. V neposlední řadě
předpokládáme, že by tento projekt mohl výraznou měrou
přispět k rozvoji česko-bavorských, resp. česko-německých
vztahů. Takto široký soupis archivních fondů nebyl ostatně
v dějinách obou států ještě nikdy proveden.
Časově a odborně náročný úkol zpracování Průvodce
nelze samozřejmě uskutečnit v rámci běžné archivní činnosti, naopak – vznikne jen díky podpoře Evropské unie
v rámci přeshraniční spolupráce v programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013.
Karel HALLA

Pozůstalost Antona Gnirse
a Anny Gnirsové přístupná veřejnosti

chu těsně před uzávěrkou letošního ročníku Západočeských
archivů alespoň stručně na tuto zajímavou okolnost upozornit a případné badatele navnadit k podrobnějšímu studiu.
Důkladný rozbor Osobního fondu Anton Gnirs – Anna Gnirs
předložíme v příštím ročníku tohoto periodika.
Anton Gnirs se narodil 18. ledna 1873 v Žatci a od roku
1893 studoval na Karlově univerzitě v Praze. Svou profesní
dráhu započal v roce 1899 jako profesor na c. a k. nižší reálce
rakouského námořnictva v Pule, ale již o dva roky později
se stal zástupcem rakouského archeologického ústavu pro
Istrii a kustodem státních antických sbírek v Pule. V únoru
1902 pak byl jmenován konzervátorem Centrální komise
pro ochranu památek. Na Istrii započal i s významnými vykopávkami, zvláště na ostrově Brioni (od 1904). Roku 1912
se stal zemským konzervátorem pro Přímoří, o tři léta později pak i pro Kraňsko a Korutany. V roce 1919 pak byl povolán do mezinárodní komise pro příměří ve Vídni.
Nás samozřejmě nejvíce zajímá jeho činnost po vzniku
Československa, kdy se vrátil do Čech. V letech 1921–1925

V rámci projektu Bavorsko-česká síť digitálních historických
pramenů došlo na jaře 2013 k návštěvě Sudetoněmeckého
archivu, který je uložen jako depozitum v Bavorském hlavním státním archivu v Mnichově. Z přátelského rozhovoru
se zdejší archivářkou Ingrid Sauerovou vyšla najevo velmi
potěšující až neuvěřitelná zpráva, že se tu krátce nachází
osobní fond velmi významné osobnosti předválečné
historiografie, archeologie a památek severozápadních
Čech – Antona Gnirse. V době návštěvy se právě dokončovaly poslední úpravy archivní pomůcky, takže od léta 2013
je tento fond přístupný veřejnosti.
Vzhledem k tomu, že existence Gnirsovy pozůstalosti nebyla odbornému publiku známa, vyvolává tato zpráva nejen
oprávněnou radost, ale především zvědavost, co se v ní vlastně
zachovalo. Tento krátký článek si klade za cíl jediné – ve spě14 zča 2013

působil ve školství, od roku 1925 pak jako konzervátor při
Československém státním archeologickém ústavu v Praze
se zaměřením na výzkum římské vojenské hranice na Moravě a Slovensku (Mušov a Stupava) a též na rané dějiny
západních Čech. Co se jich týče, výsledky své práce vydal
především ve známých publikacích Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im Königreich Böhmen pro
politické okresy Loket, Teplá a Mariánské Lázně, které mají
odbornou a dokumentární váhu dodnes. Napsal Topografii
i k okresu Karlovy Vary, ta však byla po zajímavých a šťastných peripetiích vydána teprve dcerou Annou v roce 1996.
Anton Gnirs zemřel v Lokti dne 10. prosince 1933 ve věku
pouhých šedesáti let.
Co se týče jeho písemné pozůstalosti, vedle již známých
vydaných prací (vykopávky v Istrii nebo zmíněné Topografie) se zde dochovalo množství osobních dokumentů, které
blíže ilustrují osobnost, život a tvorbu tohoto učence, pozoruhodné a dosti detailní jsou např. dochované deníky,
vhled do Gnirsova soukromí umožní též korespondence
s manželkou Margarete, s níž si psal v době svých výzkum-

ných cest, a taktéž osobní fotografie – zde výrazně vyčnívají
nové a dosud zcela neznámé snímky z vykopávek v Mušově, které osobně navštívil T. G. Masaryk.
Jak vyplývá z názvu článku, je Gnirsova pozůstalost organicky spojena s dokumenty jeho dcery Anny. Narodila
se v Chomutově 10. dubna 1918, studovala na Karlově
univerzitě dějiny umění, které dokončila v roce 1944. Až
do roku 1946 pobývala v Lokti, odkud byla spolu s matkou odsunuta do Allgäu v jižním Bavorsku. Zde se uchytila
jako poradkyně v jednom keramickém podniku a zároveň
působila jako průvodkyně na zámku Neuschwanstein.
Od roku 1952 byla zaměstnána na Obchodní komoře
v Düsseldorfu v oddělení pro export a obchodní vztahy se
zámořím. Po šesti letech se přestěhovala do Lucemburska,
kde působila u Soudního dvora Evropské unie. Od roku
1968 až do své penze (1983) pracovala v Bonnu na kulturním oddělení spolkového ministerstva pro vyhnance,
uprchlíky a válečné poškozence. V důchodu pak působila
jako věděcká pracovnice na katedře dějin Univerzity
v Bonnu u profesora Udo Arnolda.

Vpravo: Záznam z deníku Antona Gnirse s popisem výletu do Karlových Varů dne 23. srpna 1893. (Bavorský
hlavní státní archiv – Sudetoněmecký archiv, NL Gnirs 2)
Dole: Anton Gnirs v uniformě, fotografie byla pořízena
zřejmě v Laibachu v roce 1918. (Bavorský hlavní státní
archiv – Sudetoněmecký archiv, NL Gnirs 12)
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Po sametové revoluci znovu navázala kontakty s Čechami a ihned se významně zapojila do právě vznikající
přeshraniční spolupráce, zvláště v Lokti a na Karlovarsku.
Kromě tohoto působení lze za její největší počin zřejmě
pokládat znovunalezení a v roce 1996 i vydání rukopisu
Gnirsovy Topografie uměleckých památek politického
okresu Karlovy Vary, který byl po autorově smrti dlouhá desetiletí nezvěstný. Anna Gnirsová zemřela v Königswinteru
20. března 1998.
A jak se tato významná pozůstalost dostala do Mnichova?
Původně byla uložena v jedné místnosti na Univerzitě
v Bonnu, kde Anna Gnirsová naposledy působila. Avšak
poté, kdy měla být místnost využívána pro jiné účely, spojil
se prof. Udo Arnold se zástupci Sudetoněmeckého archivu
a dokumenty mu nabídl. Pozůstalost byla s radostí přijata,
aniž by v oné chvíli kdokoli tušil, jak pozoruhodnou hodno-

tu bude tento přírůstek mít. Teprve během jeho pořádání
vyšla tato skutečnost zcela najevo. Později byl společný
osobní fond otce a dcery dokonce ještě doplněn o dodatečný dar od synovce Anny Gnirsové, jenž byl ustanoven
správcem její pozůstalosti. Tento poslední přírůstek obsahuje převážně rodinné fotografie a osobní písemnosti.
Původně roztříštěné dokumenty tedy byly nakonec spojeny, odborně utříděny a popsány, aby se v létě 2013 mohly
předložit veřejnosti k volnému studiu. Vzhledem k tomu,
že se badatelna Bavorského hlavního státního archivu nachází pro zájemce z Čech přeci jen trochu z ruky, přineseme v příštím ročníku Západočeských archivů zevrubný
popis obsahu této bezpochyby zajímavé a hodnotné pozůstalosti, která – jak doufáme – dopomůže k širšímu poznání života obou významných osobností západočeské historiografie – Antona Gnirse a jeho dcery Anny.
Ingrid SAUER – Milan AUGUSTIN

Rozloučení s projektem Překračování
hranic – nové cesty mezi zeměmi

dem k tomu, že se společné dějiny Čechů a Němců zrcadlí
ve velkém množství historických pramenů, zamýšleným
cílem, který se podařilo bezezbytku naplnit, bylo navázání
živých osobních kontaktů. Díky nim je tak umožněna bohatší výměna informací a prohloubení badatelské činnosti.
Současně byly diskutovány otázky týkající se organizace archivů v jednotlivých zemích, jejich historie, tvorby fondů a
přístupnost archiválií veřejnosti. Konferenční příspěvky byly
vydány ve sborníku stejného názvu v březnu 2013.
Poté ve dnech 29. června – 1. července 2012 proběhlo
již čtvrté Greizské kolokvium s názvem Migrace a pohraničí
v historických proměnách (16.–21. století): Čechy a střední Německo v evropském kontextu. Prof. Miloš Řezník z Technické
univerzity Chemnitz kladl důraz na nadregionální pojetí
daného tématu, jehož hlavním záměrem bylo poukázat na
dlouhodobé a srovnávací perspektivy výzkumu, jež se rovněž staly předmětem diskuse.

Na stránkách minulého ročníku Západočeských archivů se
již čtenáři seznámili s akcemi projektu Překračování hranic – nové cesty mezi zeměmi, pořádanými v rámci Ziel
3/Cíl 3 – Programu na podporu přeshraniční spolupráce
2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou za rok 2011 a částečně 2012. Jelikož v listopadu 2013
bude projekt ukončen, nezbývá než zhodnotit výsledky setkání, na kterých se Státní okresní archiv Cheb aktivně podílel.
Z hlediska naší instituce představovaly klíčové události
celého projektu dvě odborné konference, které se konaly
s ročním rozestupem. První s názvem Archivnictví v Čechách,
Durynsku a Sasku proběhla ve dnech 21.–23. května 2012
v prostorách Valdštejnské obrazárny Muzea Cheb. Vzhle-

Účastníci konference Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku v zahradě Státního okresního archivu Cheb (květen 2012)

16 zča 2013

Po dvou úspěšných konferencích následovala další akce,
u veřejnosti značně oblíbená – studijní cesta. V rámci Hledání
historických stop se účastníci seznámili s tématem zmizelých
obcí ve východním Durynsku a v česko-saském Krušnohoří.
Hlavním cílem víkendového setkání (14.–16. září 2012) bylo
nejen navštívit místa, která jen vzdáleně připomínají dřívější
stav osídlení, ale také upozornit na dřívější kulturní rozmanitost, jež se z těchto oblastí v důsledku společenských změn
po roce 1945 zcela vytratila.
Pracovní rok projektu byl ve dnech 9.–11. listopadu uzavřen setkáním v Greizu. Konference s názvem ČSSR a NDR ve
srovnávací perspektivě navázala na symposium o československo-východoněmeckých vztazích, které se zde uskutečnilo před třemi lety. Komparace v prvé řadě přinesla zásadní
předpoklady pro interpretaci forem a vývoje socialistických
systémů a jejich společností, stejně jako hospodářských zahraničně-politických otázek.
Rok 2013 přivedl greizský spolek Dialog mit Böhmen na
nápad zaměřit se na sociální dějiny šlechtického prostředí.
O šlechtických rodinách a jejich historii má široká veřejnost
často neúplné povědomí, a proto otázka, jakou cestou se
vydaly po rozpadu monarchie na začátku 20. století, bývá
jen málokdy zodpovězena. V rámci studijní cesty 31. května
– 2. června 2013 se podařilo odkrýt mnohdy dobrodružné
životní osudy, ale také upozornit na těžké začátky druhé a
třetí generace šlechtických potomků, které se musely vypořádat s nástupem nové doby, nových režimů a pořádků.
Druhá konference pod záštitou Státního okresního archivu
Cheb nesla název Navzdory hranici. Migrační procesy na česko-německém pomezí a uskutečnila se ve dnech 27.–29. května
2013 v atraktivním prostředí nově zrekonstruované Papírny
v Chebu. Historický výzkum fenoménu migrací byl v minulosti
převáženě zaměřen na neblahé události konce druhé světové
války a jejich důsledky. Chebské setkání se však cíleně zabývalo
i starším obdobím našich dějin, zvláště pak aspekty náboženské migrace v raném novověku, ale též souvislostmi hospodářskými a kulturními, které v procesu oboustranného ovlivňování
přispívaly ke vzájemné výměně hodnot a myšlenek. Poslední
den konference byl věnován exkurzi do bavorského Bayreuthu,

kde kromě důkladné a renomované prohlídky pamětihodností, provedené Norbertem Hübschem, pracovníkem nadačního
oddělení Vlády Horních Frank (Regierung von Oberfranken) a
současně jednatelem spolku Historischer Verein für Oberfranken e. V., mohli účastníci rovněž navštívit Archiv pro vyrovnání škod (Lastenausgleichsarchiv) a od jeho ředitelky dr. Stefanie Jost se dovědět velmi zajímavé a podnětné informace
k uloženým fondům, jež velmi plasticky zachycují situaci
v českém pohraničí bezprostředně po 2. světové válce. Třídenní konference zásadně přispěla ke zmírnění obecně vžité
představy o neprostupnosti zemské hranice a minimálních
vztazích mezi oběma zeměmi.
Přestože tato konference pro nás fakticky znamenala naplnění všech závazků, je nutné na tomto místě ještě zmínit
další akce, které budou našimi partnery realizovány po vydání tohoto příspěvku. Ve dnech 16.–18. srpna 2013 se za
podpory Karlovarského kraje uskuteční smělý počin – Vogtlandbahn a České dráhy vypraví zvláštní vlak z durynského
Greizu do západních Čech. Záměrem této studijní cesty je
odkrýt historii přeshraničního železničního spojení a toto
pak srovnat s dnešním stavem.
Na konec září 2013 je naplánované poslední Greizské
kolokvium s názvem Komerční zhodnocení historie regionu:
Česká republika a Německo v evropském kontextu, které si
stanovilo za cíl věnovat se komercionalizaci historie včetně
využívání soudobých dějin v „postmoderním turismu“.
Pokud se ohlédnu za všemi akcemi, které byly v rámci
projektu Překračování hranic – nové cesty mezi zeměmi realizovány, nezbývá než konstatovat, že spolupráce německého spolku Dialog mit Böhmen e. V. Greiz (hlavní partner)
s Technickou univerzitou Chemnitz, Antikomplexem, o. s.,
a v neposlední řadě se Státním oblastním archivem v Plzni
byla velmi činorodá a záslužná. Hlavního cíle projektu, tedy
aktivně přispívat k poznání historického vývoje našeho regionu, bylo dosaženo a díky tříleté snaze všech zúčastněných
se taktéž zajisté podařilo nastínit nové cesty postupného
překračování hranic, a to nejen oficiálních, ale především
oněch vnitřních, jež mnohdy nosíme v sobě.
Jana KOLOUCHOVÁ

Součástí konference na téma Navzdory
hranici – Migrační procesy na česko-německém pomezí byl výjezd do bavorského
Bayreuthu a prvním bodem programu pak
návštěva Archivu pro vyrovnání škod (Lastenausgleichsarchiv). (Květen 2013)
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Druhý díl ediční řady Bohemikální
erbovníky a heraldické památníky
V roce 2013 spatřil světlo světa v pořadí již druhý CD-ROM
z ediční řady Bohemikální erbovníky a heraldické památníky,1
který je distribuován spolu s letošními Západočeskými archivy
2013. Na rozdíl od prvního počinu tohoto projektu se na
vzniku nového CD-ROMu podílelo podstatně více institucí
a autorů. Projekt vznikl díky spolupráci Heraldické společnosti v Praze, Archivu hlavního města Prahy a Státního
oblastního archivu v Plzni. Dalším partnerem byly Národní
knihovna České republiky, Univerzita Karlova a Státní oblastní archiv v Praze. Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Hlavního města Prahy, Norských fondů, Středočeského
kraje a města Březnice. Kolektiv devíti autorů a autorek
z výše uvedených institucí za laskavé pomoci dalších osob
znalých speciálních problematik připravil pod redakčním
vedením Jakuba Hrdličky edice čtyř pozoruhodných heraldických památníků, opatřené historickými úvody a doprovázené digitálními reprodukcemi originálů. Zbyněk Holínský se ujal softwarového řešení edice.
Bádání především o šlechtických památnících z období
raného novověku dostalo v české historiografii v posledních letech výrazný impuls díky Marii Ryantové a její habilitační práci, věnované tomuto fenoménu a vydané v roce
2007.2 Památníky jsou zajímavým historickým pramenem
s rozmanitě využitelnou výpovědní hodnotou. I když ediční
řada Bohemikální erbovníky a heraldické památníky vznikala
původně za účelem upozornit především na heraldickou
výzdobu konkrétních památníků, ve druhém díle byla
v úvodních studiích k edicím zohledněna i jejich důležitost
pro hlouběji zaměřené kulturně historické bádání. Nabízí
se tak možnost využít předkládanou edici jako doplňkový
pramen při studiu různých speciálních historických odvětví,
např. dějin cestování, vzdělanosti, odívání, mentalit nebo
pro témata současného bádání, jako je utváření osobní
identity a paměti, komunikace či sebeprezentace majitelů
památníků i zapisovatelů.
Zápisy ve zpřístupněných památnících vznikaly převážně během první poloviny 17. století a odráží se v nich
zejména kulturní a společenské ovzduší neklidné doby
předcházející rozsáhlému válečnému konfliktu a následující dramatické etapy evropských dějin. Tři z nich vznikaly jako osobní památky nižších šlechticů a jeden jako
speciální pamětní kniha obchodního bratrstva. Právě památníku pražského Nýdrláku, tedy „novoměstského skladu
slaných ryb“, připadlo první místo v představované edici.
Autory jsou Klára Woitschová s Jakubem Hrdličkou, který
též napsal úvodní studii. Heraldické symboly nejen v tomto památníku, ale i ve třech ostatních popsal či revidoval
Michal Fiala. Památník pražského Nýdrláku je ojedinělým
typem pramene, který nebyl určen jen pro osobní zápisy
jednotlivců, ale plnil zároveň funkci úřední pamětní knihy
v diplomatickém slova smyslu. Nicméně jde především
o pozoruhodnou sbírku osobních prezentací členů neformálního bratrstva, domácích i zahraničních obchodníků,
jejich dodavatelů a podílníků pražského skladu mořských
ryb.
18 zča 2013

Jako druhý v pořadí zpřístupňuje ediční řada památník
českého šlechtice Přibíka Jeníška z Újezda, vlivného královského úředníka a českého místodržícího v období následujícím po bitvě na Bílé hoře. Edici připravil Jakub Hrdlička, latinské texty přeložila Kristina Hellerová, úvodní studii
napsala Věra Smolová. Zápisy vznikaly především během
Přibíkovy tzv. kavalírské cesty vykonané na počátku 17. století, tedy před vypuknutím českého stavovského povstání.
Dochovaných památníků mladých katolických šlechticů
z této doby není mnoho. Navíc je tento památník veden
v emblematickém tisku frankfurtského rytce a nakladatele
Theodora de Bry Emblemata nobilitati… z roku 1592, který
byl pro účely památníků přímo uzpůsoben. V edici byl tento
tisk zrekonstruován v celém svém původním rozsahu, tedy
i s doplněním těch folií, jež se v originálním památníku Přibíka Jeníška z Újezda buď nedochovala, nebo v něm nemusela být již od počátku.
Třetí editovaný památník je uložen ve Státním oblastním
archivu v Plzni, tzn. jako jediný mimo Prahu. Teprve bližší
zkoumání tohoto pramene při přípravě edice umožnilo
s jistotou určit majitele památníku, kterým byl slezský šlechtic Herman ze Salzy. Autorům edice a úvodní studie Marii a
Jakubu Mírkovým se do jisté míry podařilo zrekonstruovat
i okolnosti, za nichž se památník dostal nejdříve do knižních sbírek Hermanova švagra Oty ml. z Nostic, sídlícího na
statcích v Dolním Slezsku, a po dramatických osudech se
stal součástí rodového archivu sokolovské větve Nostitz-Rienecků. Zápisy v tomto památníku vznikaly především
během Salzovy kavalírské cesty po městech a univerzitách
západní Evropy, uskutečněné v roce 1619, ale několik zápisů
pochází také z doby, kdy pobýval na svých statcích ve Slezsku. Na rozdíl od předchozího památníku se jedná o příslušníka protestantské drobné šlechty.
Poslední ze zpřístupněných pramenů je památník pobělohorského exulanta Jaroslava Lavína z Ottenfeldu,
měšťana Starého Města Pražského. Edici a úvodní studii
připravil Oldřich Kortus. Lavín z Ottenfeldu použil pro svůj
památník, který založil během své emigrace v saské Pirně,
starší německý erbovník. Autory zápisů v památníku jsou
především čeští pobělohorští exulanti, příslušníci šlechtických či patricijských erbovních měšťanských rodů. Kromě
osobních zápisů Lavínových přátel a známých památník
obsahuje i několik dalších historických textů, především pak
dvě dobové relace o popravě vůdců stavovského povstání
na Staroměstském náměstí v Praze v roce 1621. Také tento
památník Lavína z Ottenfeldu měl spletité osudy, vystřídal
několik majitelů a míst uložení.
Všechny tyto památníky obsahují pozoruhodnou výtvarnou výzdobu, v některých případech pocházející od
známých malířů, nebo vlastnoruční zápisy vysoce postavených a významných osobností. Použití CD-ROMu pro
zpřístupnění této edice je pro uživatele atraktivní, umožňuje snadnější rozšíření edice a finanční dostupnost pro
široký okruh zájemců. Vzhledem k rozsahu a důkladnému
1 První část řady Bohemikální erbovníky a heraldické památníky I vyšla v roce
2008. Zpřístupnila památníky Matyáše Kryštofa Günthera a Izáka Aschpana
z Hagu.
2 Marie RYANTOVÁ. Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku. České Budějovice 2007.

zpracování úvodních studií a s přihlédnutím k významu
prezentovaných pramenů usilují autoři projektu o vydání
tohoto druhého dílu ediční řady Bohemikálních erbovníků a
heraldických památníků také v knižní podobě. Nezbývá než
doufat, že se to v blízké budoucnosti povede.
Marie MÍRKOVÁ

Vpravo: Jezdecká socha francouzského krále Jindřicha IV. Velikého,
která v letech 1614–1792 stála na mostě Pont Neuf v Paříži. Herman
ze Salzy, v jehož památníku je vyobrazení vlepeno, navštívil Paříž
roku 1619, tedy pouhých pět let po instalování sochy
Dole: Pamětní zápis Jiřího Arnošta z Wedelu ze 14. října 1619
v Lipsku z památníku Hermana ze Salzy
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Konzervování
a restaurování knih – 1. část
Konzervátorský a restaurátorský ateliér Státního okresního
archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně se ve svých
začátcích po uvedení do provozu v roce 1996 soustředil na
opravy spisového materiálu. Postupně, s růstem odborných
znalostí pracovnic v laboratoři, přibyly opravy pergamenů
a pečetí a od roku 1998 konzervování a restaurování knih.
Pokusme se přiblížit základní fakta o tomto složitém
procesu. Především platí zásada, že ke každé knize bychom
měli přistupovat s úctou a pokorou; u restaurování to platí
dvojnásob. Pro archiváře a všeobecně pro čtenáře je kniha
nosičem informací díky svému obsahu, který však pro restaurátora až tak významný není, neboť jej zajímá především řemeslné provedení knihy.
Také bychom měli upozornit na rozdíl mezi prací knihaře
a restaurátora knih. Řemeslné znalosti a zručnost by jistě
měli mít oba stejné, ale knihař by měl znát obsah knihy, aby
ji svou vazbou a hlavně výtvarným zpracováním desek dotvořil do harmonického celku – podobně jako obraz osazen
do vhodného rámu podtrhuje vyznění celého díla. Restaurátor je povinen zachovat již jednou vytvořené řemeslně-výtvarné zpracování knihy, anebo je alespoň co nejvěrněji
napodobit a vnášet do díla vlastní, byť sebekrásnější prvky,
se pokládá za přečin proti restaurátorské etice. Z tohoto důvodu má samotný obsah knihy, jak už bylo zmíněno, pro
restaurátora druhořadý význam.
Důležitým úkolem správce fondu je, aby před předáním
knihy ke konzervaci zkontroloval pořadí listů uvolněných
z vazby. Číslování provedené konzervátorem nemá totiž nic
společného s původní foliací nebo paginací, která bývá často chybná. V praxi se setkáváme i s knihami, ze kterých bylo
během let několik listů odstraněno či naopak do ní všito
nebo vlepeno.
Na počátku konzervace je důležité nejdříve zjistit, není-li kniha napadena plísní. V případě viditelného napadení
jsou provedeny stěry, které se nechají kultivovat, čímž dojde
k určení aktivity plísně. Někdy se výskyt zdá rozsáhlý, avšak
kultivace nakonec prokáže, že plíseň není životaschopná,
tudíž dezinfekce parami butanolu by pro archiválii byla zbytečnou zátěží. Následuje fotografování knihy, aby byl přesně zdokumentován její fyzický stav před zákrokem. Zpravidla se pořizují snímky přední a zadní strany desek, obou
přídeští, ořízky a hřbetu. Pokud je vazba něčím atypická,
jde-li o zvláštní řemeslné provedení nebo kniha vykazuje
neobvyklé druhy poškození, pořizujeme fotodokumentaci
podrobnější. Konzervátor by měl s vysokou zodpovědností
vyhodnotit míru poškození, aby nedocházelo ke zbytečným
zákrokům, neboť každý zásah, i když je proveden jakkoli citlivě, zanechává na archiválii trvalé stopy. Pro knihu by bylo
ideální, kdyby mohla být opravena in situ (bez rozešití, vcel20 zča 2013
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ku), avšak do ateliérů se dostávají knihy značně poškozené,
které vyžadují komplexní opravu. V takových případech je
třeba celou knihu demontovat, tj. sejmout původní pokryv
nebo jeho zbytky, oddělit desky, knižní blok rozešít na složky, ty rozebrat na jednotlivé listy a očíslovat. Dílčí fragmenty, jako zbytky kapitálků, vazů, nití, pokryvu atd., je nutno
správně popsat a uložit. Při konečné kompletaci knihy jsou
použitelné části aplikovány zpět. Ostatní tvoří přílohu, která
tímto poskytuje důležité informace o původních použitých
materiálech a pracovních postupech.
Po demontáži knihy následuje konzervování a oprava jednotlivých listů. Oprava papíru bývá časově nejnáročnější částí
konzervátorského a restaurátorského procesu; nebudeme
se jí zde podrobněji věnovat, neboť se jedná o téma velmi
obsáhlé, jež by vydalo na samostatnou stať. Časová náročnost opravy papíru závisí na rozsahu poškození a znečištění,
na zvolených metodách opravy a samozřejmě na počtu listů.
Knihu je vhodné digitalizovat až po restaurování papíru,
ale ještě před ušitím knižního bloku – listy jsou samostatné
a při skenování nedochází k poškození vazby.
Následující popis obeznamuje, jak je kniha po konzervaci
a restaurování jednotlivých listů postupně kompletována.
Aby mohl být tento proces co nejlépe obrazově doplněn,
vytvořila autorka modelovou knihu, na níž demonstruje
jednotlivé fáze kompletace; nejedná se tedy o restaurování
konkrétní archiválie.
Opravené listy se podle restaurátorova číslování seřadí
zpět do složek a na stávku (obr. 1) se na tzv. pravé vazy (viz
níže) ušijí do knižního bloku. Vazy jsou většinou z konopných nebo lněných motouzů různé síly (obr. 2), ale výjimkou nejsou ani usňové proužky jednoduché, dvojité, stočené, kašírované z více vrstev usně apod. Síla motouzů také
určuje velikost „obloučků“ na hřbetě již hotové knihy. Dnes
se takové obloučky na hřbetech knih dělají uměle a slouží
jako ozdobný prvek (tzv. falešné nebo nepravé vazy), zatímco v minulosti to byly právě tyto motouzy, jež znatelně vyčnívaly pod pokryvem z usně, proto pravé vazy.
Po ušití, které se provádí tenkými, ale velice pevnými lněnými nitěmi, se knižní blok uvolní ze stávku, přičemž se motouzy vazů nechají na obou stranách delší (obr. 3). Konce
motouzů se musí důkladně roztřepit (obr. 4), protože takto
upravené motouzy slouží k následnému uchycení desek.
Následuje zaklížení hřbetu knižního bloku klíhem nebo
hustým škrobem (obr. 5), čímž se k sobě jednotlivé složky
přilepí. V praxi se setkáváme se hřbety zakulacenými i rovnými. Chceme-li vytvořit rovný hřbet, nechá se klíh vpravený mezi složky jednoduše uschnout. V případě, že je třeba
hřbet zakulatit, necháme klíh zaschnout jen částečně a gumovou paličkou jej z obou stran sklepáváme až do požadovaného zaoblení (obr. 6).
Knižní blok se ponechá mezi dřevěnými deskami v kládovém lisu nebo pod větší zátěží do úplného zaschnutí klíhu, většinou do druhého dne (obr. 7). Hřbet bývá obvykle
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1. Stávek na šití knižního bloku. Tento typ má výškově nastavitelné
horní rameno, což umožňuje nastavení libovolně velkého prostoru
mezi pevnou deskou a ramenem. Háčky na ramenu slouží
k uchycení motouzů a jsou opatřeny závitem s matkou. Jejich
pomocí se motouzy vypnou. Dobré vypnutí motouzů (mohou
to být i usňové pásky, tkalouny atd.) je důležité pro pevnost a
tvarovou stálost knižního bloku a následně celé knihy.
2. Motouzy jsou většinou lněné, ale vyrábí se i ze směsi bavlna/
len nebo konopí/len. Síla motouzů je volena buď podle původních
fragmentů, nebo podle síly bloku (čím silnější blok, tím silnější
motouz).

5

3. Ušitý blok se uvolní ze stávku, motouzům se ponechá délková
rezerva na roztřepení.
4. Konce motouzu se roztřepí na jemná vlákna. V tomto stadiu
ocení každý knihař vysokou kvalitu materiálu, neboť při třepení
dochází ke ztrátě vláken, takže čím kvalitnější materiál, tím menší
ztráty.
5. Nanášení vlažného klihu štětcem na hřbet. Knižní blok je pod
zátěží, aby klih zalepil pouze okraje složek a nevnikl mezi ně příliš
hluboko.
6. Pokud je nutno hřbet knihy zakulatit, používá se gumová palička,
a to v době, kdy klih není ještě zcela zaschlý. Hřbet knižního bloku
se postupně z obou stran sklepává až do požadovaného zaoblení.
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7. Hřbet knihy musí vysychat pod větším zatížením, aby během
schnutí klihu nedocházelo k jeho deformaci. Dostačující je těžké
závaží nebo sevření do kládového lisu.
8. U hlavy a paty je třeba ušít kapitálek, který slouží k ochraně
okrajů složek ve hřbetní partii. Šije se většinou na plátěný výlep,
a to dvoubarevnou bavlněnou nití.
9. Nově vyrobené nebo původní ošetřené desky se škrobem nalepí
k roztřepeným motouzům a přesahům plátna z mezivazního pole.
10. Po aplikaci pokryvu (usně, škrobového papíru nebo jakéhokoliv
jiného pokryvového materiálu) vznikají na vnitřní straně desek
(přídeští) nerovnosti, které je třeba tzv. vyzrcadlit.
11. Velké nerovnosti, které vznikají použitím silného pokryvového
materiálu, se vyrovnávají výlepem „na míru“. Z papíru nebo
slabého kartonu je vytvořen přesný tvar, jehož vlepením dojde
k vyrovnání výškového rozdílu.
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12. Poslední krok – podlepení přídeští. První list předsádky přední
strany a poslední list zadní strany se přilepí na vyzrcadlené přídeští
(na obrázku pouze přední předsádka).

ještě zpevněn v mezivazním poli proužky plátna nebo pergamenu.
Hlavu a patu knihy je třeba vybavit kapitálkem. Šije se
ručně a je nejčastěji dvoubarevný (obr. 8), výjimkou nejsou ani jednobarevné nebo mnohobarevné, dvoupatrové
nebo různě složité okrasné, některé jsou šité zároveň s šitím
knižního bloku atd. V novodobém knihařství se kapitálek již
ručně nešije a je nahrazen průmyslově vyráběnou metráží.
Jestliže se původní kapitálek nedochoval a pokud nejsou
v koncích složek patrné zřetelné vpichy po šití, vyrobí se
kapitálek pouze účelový, a to z proužku plátna, sloužícího
k ochraně konců složek. Hřbet bloku opět necháme pod
zátěží proschnout.
Poté již můžeme připevnit desky. Většinou bývají složené
z několika vrstev lepenky, někdy jsou dřevěné a zřídka
i „měkké“, tj. vytvořené slepením tří až sedmi vrstev papíru. U dřevěných desek bývá vždy nutná menší oprava, jen
málokdy se stane, že je zapotřebí vyrobit desky nové nebo
aspoň jejich části. Lepenkové desky se zpravidla nedochovají a musí se znovu vyrobit z nekyselé archivní lepenky při
dodržení původní tloušťky a velikosti. Ani měkké papírové
desky se většinou nedochovají, a pokud ano, zjistí se často při jejich rozlepování, že to, co bylo v době jejich vzniku
pouhou makulaturou, se stalo v průběhu staletí velmi zajímavým nebo dokonce historicky cenným materiálem.
Takto byly u knihy špitálních účtů města Kladruby (SOkA
Tachov) objeveny naprosto unikátní, ručně malované hrací karty vzniklé již před rokem 1566 (blíže viz Západočeské
archivy 2011, s. 30). V takových případech se materiál ošetří
a stává se samostatným objektem. Po připevnění desek
ke knižnímu bloku se kniha nechá do druhého dne proschnout (obr. 9).
Dalším krokem je pokryv knihy. V praxi se nejčastěji vyskytují dva druhy pokryvu – celousňový, zpravidla zdobený
slepotiskem, a polousňový. Sejmutou původní useň nebo
její fragmenty je nutné vyčistit speciální čisticí směsí na staré
usně. Škrobový papír u polousňové vazby bývá značně poškozený nebo se dochovají jen nepatrné kousky na vnitřní
straně desky pod výlepem přídeští. Ale i to stačí jako předloha
pro správné zvolení barvy a vzoru nového pokryvu. Ztráty na
usni i papíru se musí doplnit novou vazební usní nebo nově
zhotoveným škrobovým papírem, teprve nakonec se nanesou použitelné fragmenty původního pokryvu.
Některé knihy jsou opatřeny tkalouny nebo usňovými
proužky sloužícími k zavazování. Ty se aplikují právě v tomto
stadiu výroby desek a pokryvu. Kniha se v této fázi nechává
proschnout delší dobu pod menší zátěží, zhruba dva dny,
podle vlhkosti usně i déle. Teprve po úplném vyschnutí
dochází k poslednímu kroku – podlepení přídeští. Přední
i zadní deska se musí z vnitřní strany tzv. vyzrcadlit. Jedná se
o vylepení prostoru s ohledem na nerovnosti desky, které
tu vznikly nalepením roztřepených motouzů, plátna z mezivazního pole, tkalounů, záhybů usně a škrobového papíru (obr. 10, 11). Po vyzrcadlení se opět nechává kniha pod
mírnou zátěží prosychat. Nakonec se na přídeští, tj. upravenou a suchou vnitřní stranu přední i zadní desky, přilepí na
přední desku první a na zadní desku poslední list předsádky
(obr. 12). Některé historické knihy nejsou opatřeny předsádkou, podlepují se tedy prvním a posledním listem knižního

bloku. Nezřídka bývají v praxi i tyto listy, tvořící výlep přídeští, opatřeny textem.
Je důležité připomenout, že celý zde popsaný postup
je všeobecný. Každý popisovaný úkon může být proveden
v nejrůznějších variantách závislých na konkrétní archiválii.
Navíc každá kniha je originálem a tudíž v podstatě jakousi
přehlídkou rozličných variant zpracování.
Po dokončení práce se o všech použitých postupech a
materiálech sepisuje protokol, k němuž se přikládají zbytky
původních vazů, nití, usně, škrobového papíru, sejmuté
popisky a další fragmenty, které nebylo možné použít při
restaurování. Kniha se po zákroku opět nafotografuje a dokumentární snímky přiloží k protokolu.
Na závěr je třeba zcela jasně zdůraznit zásady správného
zacházení s restaurovanou knihou. Uložení v depozitáři by
mělo odpovídat stanoveným podmínkám, které jsou dnes
v mnoha archivech již na velmi dobré úrovni. Především je
však nutné věnovat pozornost dodržování pravidel zacházení s restaurovanou knihou při každém přímém kontaktu,
zejména v badatelnách – knihu lze brát do rukou pouze
v bílých bavlněných rukavicích a otevírat jen na speciálně
vyrobených molitanových klínech, které zabraňují násilnému rozevírání knihy a tím i namáhání či ničení vazby. Rukavice zamezí styku pokožky s papírem a často poslouží i jako
prevence proti nepěknému zlozvyku některých badatelů
slinit si při listování prsty. Konzervování a restaurování archiválií je natolik finančně i časově náročné, že je nutno dodržovat veškerá možná preventivní opatření, aby opravená
kniha nebyla necitlivým zacházením znovu poškozována.
Jiřina VASIOVÁ
13. Dokončená kniha, zde s polousňovým pokryvem (useň,
škrobový papír).
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Ústřední archiv akciové společnosti
Plzeňský Prazdroj
V těsném sousedství vodárenské věže stojí jedna z nejstarších staveb pivovaru – jednopatrový dům postavený v roce
1861. Na první pohled je zřejmé, že dominantě celého areálu nemůže konkurovat. Když ale nahlédneme dovnitř, musíme svůj dojem poopravit, neboť tu sídlí Ústřední archiv
akciové společnosti Plzeňský Prazdroj. V jeho depozitářích
je uloženo bohatství, které tu zanechali plzeňští právovárečníci a jejich pokračovatelé za dlouhých 170 let existence pivovaru. Jejich odkaz je stále živý, protože cílem archivářovy
práce je, aby po generace ukládané dokumenty byly součástí aktuálního dění a aby s jejich pomocí věhlas značky
Plzeňský Prazdroj neustále stoupal.
Pivovar prošel za téměř dvě století mnohými zvraty a těžkými obdobími, což se odrazilo i v osudech písemností, a to
nejen v jejich obsahu, ale i v množství a fyzickém stavu, ve
kterém se nám dochovaly.
Zakladatelé Měšťanského pivovaru v Plzni, jehož je
dnešní pivovar pokračovatelem, věděli hned od začátku, že
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o vznikající písemnosti je třeba pečovat a zacházet s nimi
patřičným způsobem. A tak první zmínky o registratuře a
jejím uložení v uzamčené skříni najdeme už na prvních
stránkách nejstarší knihy zápisů ze zasedání správní rady
(fond Měšťanský pivovar Plzeň, kniha č. 1, zápisy ze zasedání
správní rady z let 1843–1851).
Další zprávy o osudech dokumentů, o jejich uložení
a o manipulaci s nimi, jsou už velmi vzácné. Víme, že při
stavbě vily pro ředitele Měšťanského pivovaru v roce 1930
se počítalo se dvěma místnostmi v suterénu budovy pro
spisovnu. Písemnosti zde byly skutečně ukládány, a to i po
roce 1945. První plzeňský akciový pivovar Gambrinus – soused a pozdější součást Měšťanského pivovaru – ukládal své
písemnosti v jedné místnosti ve správní budově. Ta byla
poškozena náletem v dubnu 1945 a spolu s budovou byly
poškozeny i tyto dokumenty. Uložení v suterénu vily či ve
sklepě správní budovy, nebo také ve zrušeném bytě, nebylo
ideální. Prostory byly většinou vlhké, procházely jimi různé
potrubní přívody či odpady, které stále hrozily zaplavením.
Přesto však na příznivější umístění čekaly písemnosti dlouhých 150 let – teprve v roce 1989 byly archivu přiděleny
prostory v budově, kde sídlí dodnes.

Plán na stavbu chladíren, místností pro sudy a spilek v Plzeňském akciovém pivovaru z roku 1869. Plány zpracovala známá pražská firma
Gustav Noback, specializovaná na pivovarské stavby. Gustav Noback byl autorem staveb i v Měšťanském pivovaru, plány se však nezachovaly

24 zča 2013

Do roku 1949 se o ukládání dokumentů ve spisovně
starali úředníci, z jejichž činnosti vznikaly. Až v lednu 1949
byl správou spisovny pověřen Karel Gabriel. Jeho pracovní
náplň byla však daleko širší, a tak na spisovnu příliš času nezbývalo. Písemností přibývalo a řešením se v roce 1953 stala
rozsáhlá skartace, jíž podlehly bez výběru písemnosti obou
pivovarů – měšťanského i akciového.
První archivář byl do funkce jmenován teprve po vydání
vyhlášky ministerstva vnitra č. 153 z roku 1956, která nařizovala zřídit archivy ve všech podnicích. Stal se jím Jaroslav
Petrásek. Ředitelství podniku v té době sídlilo ve Staňkově
a pro archiv byla určena místnost nevhodná pro bydlení,
protože byla vlhká. Již po dvou letech byl národní podnik
Západočeské pivovary ve Staňkově sloučen s Plzeňskými
pivovary a písemnosti ve Staňkově čekal smutný osud
opuštěného dítěte. Po čase se z nich do Plzně dostal pouhý
zlomek.
Samostatný archiv ve sloučeném národním podniku Západočeské pivovary v Plzni v podstatě neexistoval. Kumulovaná funkce pracovníka v archivu, ve spisovně a podatelně
byla vždy na újmu práce v archivu. Aby se situace zlepšila,
byl v červenci 1959 přijat promovaný historik Václav Lhotka,
absolvent Vyšší pedagogické školy v Plzni. I jemu však byla
svěřena vedle práce v archivu ještě funkce kronikáře. Lhotka
však preferoval psaní kroniky a archivní činnost stále pokulhávala. Písemnosti sice částečně roztřídil, ale k systematické
archivářské práci se nedostal, ani k ní neměl předpoklady. Pivovar opustil už po necelých třech letech. Poté byl do archivu
zařazen bývalý účetní František Divíšek, jehož v roce 1965 vystřídala pracovnice odboru výchovy kádrů Věra Šlajsová, ale
ani její činnost nezanechala v archivu žádné výrazné stopy.
Bývalá mzdová účetní Jiřina Schejbalová – v archivu působila
v letech 1971–1978, sice jako první uspořádala několik menších fondů, ale i ona se více věnovala činnosti v podatelně.
Teprve v roce 1975 se archiv dočkal řádného obsazení.
Na místo jeho vedoucí byla přijata dr. Eva Cironisová, archivářka tělem i duší. V archivu pracovala celých 28 let – až do
roku 2003. Je autorkou všech archivních pomůcek. Rukama
jí prošly nejen veškeré dokumenty v archivu již uložené, ale
zároveň se jí podařilo převzít řadu fondů z již dříve zrušených pivovarů celého Západočeského kraje. Eva Cironisová
nejen inventarizovala, ale vytvořila i řadu speciálních rejstříků, které jsou dodnes neocenitelnou pomůckou při zpracovávání rešerší. Excerpovala také odborná periodika – např.
Kvas, Kvasný průmysl či Pivovarské listy. Zpracovala přehledy
s pivovarem spjatých osob a shromáždila k nim údaje z archiválií pořádaných fondů.
Pravděpodobně zcela racionální důvody ji vedly k tomu,
že vytvořila dvě sbírky – Sbírku fotodokumentace a Sbírku
dokumentace. Do sbírky fotografií ukládala podle věcného
schématu fotografie pivovaru pořízené v uplynulých letech.
Jejich identifikace byla často možná jen s důkladnou znalostí reálií pivovaru. Do Sbírky dokumentace zařadila jednotliviny, zejména reklamní tisky a archiválie, které nebylo
možné přiřadit ke spisům, protože se nedochovaly, nebo
nebylo účelné je zařadit do jednotlivých fondů. Vytvořením
těchto sbírek jakoby anticipovala dnešní využívání dokumentů, neboť archiválie v nich uložené jsou v současnosti
velmi frekventované.

Nahoře: Pamětní kniha pivovaru Antona Webera v Rybářích (dnes
součást Karlových Varů) se zápisy z let 1895–1917
Dole: Titulní list bohatě zdobeného alba s fotografiemi všech
zahraničních odběratelů Měšťanského pivovaru v Plzni. Dar
k 50. výročí založení pivovaru v roce 1892
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Nahoře: Nerealizované návrhy na výzdobu
kopule vodárenské věže Měšťanského pivovaru
v Plzni z počátku 20. století. Zpracovaly firmy
J. K. Rudolf, Plzeň, a akciová společnost, dříve
Škodovy závody v Plzni
Vlevo: Album zakladatelů Měšťanského pivovaru
v Plzni. V listopadu 1905 se usnesla správní rada,
že budou vytvořena alba s podobiznami členů
správní rady s biografickými daty o nich, „aby
byla v podniku trvalá památka po zesnulých
funkcionářích“. V roce 1913 byl „povolen dar 7 alb
městskému muzeu. K provedení kreseb v nich byl
na dobu asi 2 let přijat za kresliče Josef Havránek
s platem K 3,- denně“
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Nahoře: Plán na stavbu varny a strojovny Plzeňského společenského pivovaru Prior z roku 1895. Příloha ke stavebnímu deníku, zpracoval
Rudolf Štech. V Plzni, 20. 8. 1895. Stavitel a architekt R. Štech postavil v Plzni ještě další stavby, např. novou synagogu, hlavní poštu,
podílel se i na přestavbě plzeňského nádraží. K jeho dalším stavbám patří např. pivovar v Křimicích, sklárny v Holýšově, sokolovna, obecní
dům a spořitelna v Klatovech nebo hotel Dvořáček v Písku
Dole: Plán na stavbu ředitelského domu v Měšťanském pivovaru v Plzni – přední pohled. V roce 1930 zpracoval ing. arch. František Němec,
úředně autorizovaný civilní inženýr pro architekturu a civilní stavby v Plzni
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S nástupem nové archivářky Mgr. Lucie Jedličkové-Steinbachové v roce 2003 nastala v archivu éra digitální. Pomůcky
ke Sbírce dokumentace a Sbírce fotodokumentace byly
převedeny do programu Janus. Započalo se s digitalizací
nejvyužívanějších fotografií. Byly převáděny do programu
Image galerie, ke kterému měli přístup vytypovaní pracovníci pivovaru, u nichž se předpokládalo, že je budou nejčastěji potřebovat ke své práci. V roce 2011 byl program
Image galerie převeden do mezinárodního programu
Mediální knihovna (Medium Library). Do tohoto programu
archiv doplňuje nové fotografie pořizované při příležitosti
významných akcí všech pivovarů, které jsou součástí společnosti Plzeňský Prazdroj, tedy i pivovaru ve Velkých Popovicích a pivovaru Radegast v Nošovicích.
Dnes je v archivu uloženo 90 fondů a sbírek v celkovém
rozsahu zhruba 450 běžných metrů. Statistika uvádí, že celý
fond archivu tvoří 17 563 evidenčních jednotek: 3726 knih,
263 pečetidel a razítek, téměř 2500 kartonů a 2000 map,
plánů a technických výkresů. Fotografií a filmů archiv nashromáždil osm a půl tisíce, počet plakátů, pohlednic a jiných tisků se blíží jednomu tisíci. Na odborné zpracování
čeká fond Pivovar ve Velkých Popovicích a asi dvacet malých fondů, mezi nimi např. osobní fondy ředitelů pivovaru
Františka a Ivo Hlaváčkových.
Nejdůležitějším, kmenovým fondem je Měšťanský pivovar v Plzni. Je v něm zařazeno 2293 knih, 130 kartonů a
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386 technických výkresů, 15 medailí a 3 typáře. Jeho nejstarší písemnosti pocházejí z roku 1839, nejmladší dokumenty zasahují až do roku 1960. Spisový materiál vykazuje,
bohužel, velké mezery, zachovaly se řady knih správních,
knih evidujících majetek, výrobu piva a jeho prodej nebo
personální záležitosti. Převahu mají knihy účetní, jejichž záznamy dokládají, jakou pozornost věnoval Měšťanský pivovar finančním záležitostem.
Samostatnou kapitolu historie pivovaru tvoří jeho stavební vývoj. Dobře o tom vypovídají v archivu uložené
mapy, plány budov a technické výkresy hlavních provozů
a jejich vnitřního zařízení. Jedná se o plány varen, sladoven,
spilek, chladíren, zamáčíren, vodáren, elektrárny, odželezňovací stanice, bednáren, také sklepů, kolejí a staveb s nimi
souvisejících, ale i staveb méně významných, jejichž existence byla ovšem v dobách minulých při procesu vaření
piva a jeho dopravě nezbytná – např. dílny na opravu vozidel, známé jako „vozovka“, budovy pro hasičský sbor pivovaru, zámečnické dílny . Dnes jsou všechny tyto pomocné
stavby sneseny, vaření piva probíhá v nových moderních
provozech. Dochovaly se i plány staveb významných rovněž architektonicky, např. správní budovy a ředitelské vily
nebo tzv. Kroftových domů – obytných domů pro zaměstnance pivovaru, postavených ve 30. letech 20. století.
V Měšťanském pivovaru byla technická dokumentace
zpracovávána i ukládána v technické kanceláři. Se vznikem

národního podniku Plzeňské pivovary v roce 1947 převzalo
agendu oddělení stavební a v roce 1958 v národním podniku
Západočeské pivovary útvary technický či investiční. Pravděpodobně už v 60. letech se však započalo s ukládáním technických výkresů do tzv. technického archivu. Dokumentace
do něj ukládaná byla manipulována podle jednoduchého
systému. Dohled nad ukládáním a zapůjčováním však nebyl
příliš systematický a pracovníci se střídali. Tato praxe trvala
zhruba až do zlomového roku 2007, kdy se započalo s digitalizací technických výkresů a jejich vkládáním do programu
MicroStation společnosti Bentley Systems. Tzv. technický
archiv se ocitl na tenkém ledě, až nakonec zůstal celý korpus technické dokumentace bezprizorný. Při jednání o jeho
osudu se jako jediná možnost jevilo převedení do ústředního
archivu pivovaru. K tomu došlo v roce 2009. Tento převzatý a
zatím nezpracovaný soubor má rozsah přibližně 220 bm. Obsahuje plány pivovaru a technické výkresy staveb od konce
19. století sice se značnými mezerami, ale je stále využíván
nejen pracovníky pivovaru, ale i mnoha badateli.
Pominout nemůžeme fondy dalších tří plzeňských pivovarů, které se koncem 20. a počátkem 30. let 20. století
staly součástí Měšťanského pivovaru. Byly to První plzeňský akciový pivovar v Plzni, později Gambrinus, dále Prior,
plzeňský společenský pivovar v Plzni a konečně Světovar,
český plzeňský pivovar, a. s. v Plzni. I tyto pivovary zanechaly
v pivovarnictví významnou stopu a dochované archiválie

to dosvědčují. Plejádu pivovarů doplňují fondy menších pivovarů od Aše až k Železné Rudě, ze kterých se v mnoha
případech zachovala jen torza.
Zastavit bychom se mohli i u dalších rozsáhlých fondů,
v nichž jsou zařazeny písemnosti z let 1947–1989, a sice u Plzeňských pivovarů a Západočeských pivovarů. Oba fondy
jsou zpracované a poskytnou trpělivému badateli věrný obraz doby, ve které vznikaly.
Aktuální informace o pivovaru jsou zaznamenány v archiváliích zařazených ve fondu Plzeňský Prazdroj, akciová společnost Plzeň, jenž zatím obsahuje písemnosti z let
1992–1999. Rokem 1999 začala v pivovaru zcela nová éra,
jejíž důsledky pociťuje archiv už dnes. Komunikace probíhá
s pomocí počítačů, emaily pro svou snadnost nahradily
klasickou korespondenci a vedle češtiny se uplatňuje angličtina – řeč nového vlastníka společnosti, kterým je South
African Breweries plc.
Od roku 2009 pracuje Ústřední archiv společnosti Plzeňský Prazdroj v režimu soukromého archivu. Zatím se mu daří
plnit požadavky nejen útvarů pivovaru, z nichž nejfrekventovanějšími tazateli jsou pracovníci exportu, marketingu a
obchodu, ale i badatelů. Jak je uvedeno v zápisu ze státní
kontroly provedené v prosinci 2012 pracovníky Státního
oblastního archivu v Plzni, archiv vyhověl i všem ustanovením platného zákona o archivnictví.
Zdař Bůh.
Radoslava ŠESTÁKOVÁ

Na protější straně: Měšťanský pivovar v Plzni
po náletu v dubnu 1945
Vpravo: Nejvýraznější dominanta areálu
pivovaru Plzeňský Prazdroj – vodárenská věž.
Vedle ní se nalézá budova Ústředního archivu
společnosti Plzeňský Prazdroj. Foto Anna
Peřinová, 2012
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rozhovor

Hlavně aby neklesali na mysli
a neodcházeli do jiných oborů!
Rozhovor s PhDr. Jiřím Úlovcem, ředitelem Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra
Člověk už si skoro ani nevzpomene, kdy se s Jiřím Úlovcem
setkal poprvé. Pokud paměť neklame, bylo to na sklonku
80. let minulého století v karlovarském knihkupectví Naše
vojsko. Již tehdy byl nepřehlédnutelný jeho zájem o hrady
a tvrze, jenž se projevoval nejen pozoruhodnými znalostmi, ale především všetečnými otázkami na aktuální stav té
či oné památky; tato vlastnost mu ostatně zůstala dodnes.
Záhy se stal pravidelným autorem Historického sborníku
Karlovarska, a tak byla spolupráce navázána na dlouhé roky
dopředu a pokračovala i později, když se stal metodikem
archivní správy a od října 2011 pak jejím ředitelem.
Rozhovor jsme natočili 10. června 2013 v jeho pracovně
na třídě Milady Horákové v Praze.
Jirko, jak to bylo přesně s tím Naším vojskem?
Pracoval jsem tam od února 1987 do roku 1992. V období
socialismu mělo toto nakladatelství tuším 24 obchodů po
celé republice, všechny prodejny jsem pravidelně navštěvoval a kromě jiného taktéž dělal bezpečnost a ochranu
zdraví při práci. A tam jsme se právě setkali, zrovna když
jsem v Karlových Varech prováděl kontrolu BOZP. Zároveň
jsem zjistil, že tam mají ubytovací zařízení, takže jsme mohli
na Karlovarsko jezdit a přespávat tam za hubičku. Kde bych
tenkrát vzal na hotel. Od té doby jsem se tam vydával pravidelně, protože západní Čechy mě lákaly odjakživa.
Zavzpomínej prosím na studium a rané odborné začátky.
Po maturitě na gymnáziu v Kralupech nad Vltavou v létě
1976 jsem dělal zkoušky a podařilo se mi dostat napoprvé
na Filozofickou fakultu UK. Studoval jsem obor národopis – dějepis, který jsem si potom ještě dobrovolně rozšířil
o středověkou archeologii a dějiny umění. Skončil jsem
v roce 1981. Tehdy bylo zrovna volné místo na 1. oddělení
Státního ústředního archivu a tehdejší vedoucí mě přijal.
Pracoval jsem tu až do února1987, kdy jsem odešel do nakladatelství Naše vojsko.
V roce 1992 jsem se pak v létě sešel s Oldou Sládkem,
bývalým ředitelem archivní správy, který v Našem vojsku
vydával knížky, a ten se mě nezávazně zeptal, jestli nechci změnit adresu a podívat se na archivnictví. Tak jsem
řekl proč ne, zašel na archivní správu a s Vláďou Růžkem,
který byl tehdy vedoucím 1. oddělení, jsme se domluvili, že bych mohl nastoupit na místo metodika. Nikdo sice
nevěděl, co to přesně obnáší, ale v listopadu 1992 jsem
skutečně nastoupil. A od té doby jsem na archivní správě
až dodnes.
30 zča 2013

Nejvíce jsi po vlastech českých znám jako přední odborník na hrady a tvrze. Jak a kdy ses k tomuto tématu dostal?
To kdybych věděl! Fakt nevím. Snad to bylo způsobeno
tím, že otec pochází ze Šumavy a já jsem tam celé dětství a
mládí jezdil, a vlastně jezdím pořád ke Klatovům pod hrad
Klenovou, který jsem navštívil nesčetněkrát, nedaleko je
Opálka, další zajímavá tvrz… Je pravda, že když mi bylo
tak deset, dvanáct, sbíral jsem a vystřihoval obrázky hradů
a zámků, lepil je do sešitů a dělal si první seznamy, potom
asi následovaly první neobratné pokusy na vysoké škole a
samozřejmě koncepčně se to celé změnilo poté, kdy jsem
nastoupil do Státního ústředního archivu. Tím to asi začalo.
A jak to pokračovalo?
Zprvu jsem si samozřejmě myslel, že spasím všechno, že
napíšu nového Sedláčka a kdoví co ještě, což by sice bylo
možné, kdyby byl člověk zajištěný na celý život, ale při normální práci těžko. Ani August Sedláček ostatně nenapsal
všech 15 dílů sám, měl – při vší úctě k němu – řadu spolupracovníků, kteří mu dodávali podklady nebo některé části
dokonce napsali. Navíc jde o ryze interdisciplinární téma,
vždyť kolik toho obnáší jen archeologie a dějiny umění.
A ruku na srdce – my pořádně neznáme ani vlastní archivní
fondy, v nichž se k jednotlivým objektům dá stále něco nového nalézt.
Často si člověk myslí, že už by mohl celý výzkum useknout
a publikovat, jenomže samozřejmě pořád platí pravidlo, že
okamžikem, kdy to dáš celé do tisku, se objeví další prameny, které nestačíš zapracovat. Snad jen v případě dávno
zaniklých lokalit, které zmizely z povrchu zemského, se dá

předpokládat, že je výzkum uzavřený. Ostatně – dosud
neexistuje žádný soupis všeho, co tu kdy stálo, i když…
neznám jedinou zemi, která by něco takového zpracovala.
Možná tak Monako nebo Lucembursko, ale rozhodně ne
Čechy, Morava a Slezsko.

někdo nejméně rok zaučovat, než vůbec pochopí, o co jde.
Proto bylo rozhodnuto, že z Odboru archivní správy a
spisové služby budou osloveni tři zaměstnanci, s nimiž
bude mít pohovor ministr vnitra a jeho náměstek pro veřejnou správu. A nakonec jsem z toho vyšel já.

Soustředíš své výzkumy na celé české země, nebo máš
oblíbené oblasti?

A jak se v této funkci cítíš?

Západní Čechy mají přednost vždycky, část severních Čech
je také zajímavá, o jižních Čechách jsem už toho napsal taky
dost, i o středních, nejméně asi o východních, spíš jednotlivosti, které člověka zaujaly při návštěvě nebo nálezem nějakých zajímavých pramenů, které ještě nebyly zveřejněny.
V současné době zastáváš funkci ředitele archivní správy,
což má k hradům a tvrzím hodně daleko. Jak se ti daří
tyto dvě vzájemně vzdálené oblasti skloubit?
To se samozřejmě nedaří. Za poslední rok a tři čtvrtě, kdy
jsem od října 2011 ve funkci, se mi toho moc udělat nepodařilo, prostě není čas. Jsem rád, když se dostanu sem
tam na nějaký výlet, to je tak všechno. A na psaní nezbývá
nálada ani čas, protože práce v archivnictví je časově jaksi
neohraničená. Už si ani nepamatuju, kdy jsem co naposledy zaměřoval, maximálně nějaké to focení. Za dva poslední
roky jsem publikoval tuším tři články, což odpovídá tak roku
1984, 1985, když jsem začínal.
Ale přesto – na čem právě pracuješ, co chystáš?
Já mám rozepsaných takových tři sta článků, ale dokončit
nedokážu teďka nic. Snažím se zpracovat například kaštely
na Slovensku, a taky Karlovarsko a Sokolovsko, Tachovsko
bych chtěl udělat znovu, ale na to nezbyde čas, nehledě
k tomu, že jsem ho znovu pořádně neprojel. To je další potíž – situace se od dob, kdy jsem v 70. a 80. letech navštěvoval jednotlivé lokality, propastně změnila, spousta objektů
chátrá, jiné od té doby zcela zmizely.
Mohl bys nám vysvětlit, jak je možné, že ředitel archivní
správy není uveden v Biografickém slovníku archivářů
českých zemí?
No, zcela jednoduše. Když se Biografický slovník dával dohromady, odmítl jsem tam být uveden, protože nejsem archivář.
Ale vždyť jsi přeci pracoval ve Státním ústředním archivu.
To je sice pravda, ale přesto se za archiváře nepokládám.
Z tohoto důvodu jsem se domluvil s paní doktorkou Pražákovou, která tehdy byla hlavní postavou celé akce, že se
vzdám této cti – a to myslím vážně – protože tam prostě
nepatřím. Já v podstatě archivářem nejsem.
Jak ses vlastně stal ředitelem archivní správy?
Nastala situace, kdy pan ředitel Váczslav Babička odcházel.
Výběrové řízení, které bylo na toto místo samozřejmě vyhlášené, nedopadlo dobře, resp. někteří kandidáti museli být vyňati, neboť nesplňovali základní podmínky, a dalším to bylo
tak nějak rozmluveno, tedy přesně řečeno Ministerstvo vnitra
se v podstatě rozhodlo, že ředitelem musí být osoba z Ministerstva, znalá celé problematiky, čili že se nebude muset

Dosud nevím, jestli jsem udělal dobře, protože české archivnictví se dnes nachází v těžké situaci. Vidím zde dva základní
kritické momenty – jednak elektronickou spisovou službu,
především ale stavební a prostorové problémy, tady situace není vůbec dobrá, dokonce se vyhrotila tak, že mnohé
archivy už nedisponují žádnou prostorovou rezervou. Nejtíživější situace je ve středních Čechách, kde z 12 okresních
archivů má pouze 5 jakousi rezervu, SOA Praha je plný. Podobně jsou na tom i jiné oblasti. Poslední účelová archivní
budova byla postavena tuším v roce 2006, od té doby nic.
Samozřejmě bylo pár objektů opraveno, v západních Čechách například Klášter u Nepomuka, ale přidělené finanční
prostředky zdaleka nestačí.
Další problém je, že za posledních 10 let se výrazně snížil
počet tabulkových míst v archivech, to taky o něčem svědčí, i když v posledních dvou letech se tato tendence naštěstí
zastavila.
A co nějaké světélko na konci tunelu?
Světélko… zatím jsme na tom lépe než v okolních zemích,
třeba na Slovensku. Hlavní světélko je, že stát zatím ještě deklaruje zájem ukládat archiválie, že ještě stále aspoň nějaké
prostředky máme a že se Ministerstvo přeci jen snaží o jejich získání. A světélko také je, že jsme při letošních povodních nebyli nikterak výrazně zasaženi, protože máme jenom
dva objekty, které jsou na tom špatně.
A sice?
Otín – Jindřichův Hradec, kam se dostala voda a kde začalo
plesnivět asi 500 metrů, takže potřebujeme peníze na odkyselovací a dezinfekční komoru v Národním archivu, Ministerstvo vnitra už ale přislíbilo dotaci, a dále je zaplavený celý
sklad lovosického archivu. I tady máme příslib finančních
prostředků na odstranění škod, takže snad všechno dobře
dopadne.
Mnoho archivářů je přesvědčeno, že archivní správa se
často nalézá mimo praxi a vůbec nereaguje na aktuální
potřeby oboru. Vnímáš tyto názory? Co si o nich myslíš?
Pravdou je, že archivní správa plní bohužel řadu věcí, které
ji odvádějí od její hlavní funkce. Řada jejích zaměstnanců
se zabývá úplně něčím jiným, nezapomínejte, že součástí
odboru je také řízení spisové služby na Ministerstvu vnitra,
a takový moloch bych opravdu přál těm některým rýpalům
řídit. Na druhé straně je ale pravda, že vždycky budeme
od praxe trochu odtrženi. Můžeme sice jezdit více do terénu a zjišťovat stav v jednotlivých archivech, tím se ale
moc nezíská. A co se týká archivní teorie a praxe, tak ty
se tady vždycky řešily od stolu. Ona ta komunikace s archivy nebyla nikdy nijak snadná, například když jsme
s Jardou Šilarem v polovině 90. let připravovali centrální
evidenci, bylo to úplně neskutečné, protože například co
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tvrdily západní Čechy, to zase severní Morava vehementně
odmítala a tak podobně, takže to byl kolikrát oříšek se vůbec domluvit. Ale minimálně jsme pohnuli s typologizací
a vůbec terminologií.
Podle mého zde chybí jedna zásadní věc, kterou archivní
správa přestala naprosto vytvářet hlavně poté, kdy se okresy
staly vnitřními organizačními jednotkami oblastních archivů (2002) – skončily porady metodiků pro okresy. Jarda Šilar,
který se v tom léta pohyboval, byl převeden na něco jiného,
začal dělat akreditace a podobně, vlastně už rokem 2000 na
podzim skončily metodiky, které jsme dělali od roku 1997,
takže těch 15 let samozřejmě chybí a je velkou chybou, že
tady nebyla síla, která by v nich pokračovala. Každopádně
by se archivní správa do středu dění dostat měla a doufejme, že kromě centrální evidence a celkového zastřešení
legislativního bude nejen schopná posuzovat a zase vydávat určité metodiky, ale též blíže spolupracovat s archivy na
tom, aby vznikaly další materiály potřebné v praxi.
Co si myslíš o pozici a úloze České archivní společnosti
v českém archivnictví?
Česká archivní společnost je veřejnosoukromá iniciativa,
která si uložila určité úkoly. Je pochopitelné, že na jedné
straně se k ní veřejná správa vždycky bude chovat jako
k soukromníkovi, na straně druhé si však uvědomujeme, že
sílu nebo určitý potencionál ČAS bezpečně má. Nevím sice,
kolik přesně členů…
…v současné době na 350 platících členů.
Ve státních archivech máme nyní 1090 tabulkových míst,
nejsou to všechno archiváři samozřejmě, ale i tak je tedy
členů ČASu asi jedna třetina, což je jistě síla, se kterou se
musí počítat. Byla by škoda toho nevyužít, ČAS má ostatně
zastoupení i ve Vědecké archivní radě. My problémy konzultujeme s osmi státními oblastními archivy a nevidím důvod,
proč by do tohoto okruhu nemohli být zahrnuti i zástupci
ČASu. Myslím, že pro budoucnost by bylo asi nejlepší si prostě sednout a říct, o co bychom se mohli společně pokusit,
kde a jakým způsobem by bylo možné spolupracovat.
Jaké máš jako ředitel archivní správy plány? Co bys chtěl
dokázat?
Za prvé bychom rádi narovnali právní oblast, protože sami
dobře víte, že v zákonu a vyhláškách je spousta vnitřních rozporů, které je potřeba odstranit. Některé pasáže jsou velmi
problematické nebo přímo špatně napsané. Když přišla
praxe, ukázalo se, že je to kolikrát opravdu problém, např.
přehodnocování významu – z legislativního pohledu je celý
paragraf naprosto špatně, a těch míst je samozřejmě více.
Za druhé, naprosto zásadní jsou budovy. Nejsme na tom
nijak růžově, v západních Čechách letitý problém Karlových
Varů s nulovou prostorovou rezervou, plzeňská centrála, ale
co teprve Louny – archiv, který nemá ani centrálu ve státním objektu. A takové máme asi čtyři. Nebo pobočka v děčínském zámku, naprosto nevhodné prostředí. O středních
Čechách už jsem mluvil, jižní Čechy – tam časem opustíme
několik objektů a vznikne určitá rezerva. Ve východních Čechách se snažíme sehnat nějaký objekt, alespoň jižní Morava
je saturovaná, má dost kilometrů rezervu, severní Morava
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potřebuje peníze na opravu Krnova a Prostějova a tak dále.
V současné době se ukazuje, že budeme muset změnit koncepci rozšiřování ukládacích prostor, protože nelze
předpokládat, že v příštích letech budou k dispozici takové
finanční prostředky, abychom postupně zvětšovali a rozšiřovali všechny stávající budovy. Budeme muset zůstat na
těch osmdesáti základních objektech, tj. 8 SOA, 72 okresů,
a Národní archiv samozřejmě. Časem budeme rádi, když
dokážeme pro každou oblast vytvořit nebo získat nějakou
budovu, prostoru, která bude splňovat všechny požadavky
vyplývající ze zákona a v níž bychom mohli ukládat archiválie, které se již nevejdou do zaplněných archivních budov,
jako příklad viz Klášter u Nepomuka v případě SOA v Plzni.
Na druhou stranu ale rozhodně nepřipadá v úvahu to, co
nyní v některých státech probíhá, tj. že by se počet archivů
jakkoli redukoval.
Jsem mírně optimistický, neboť Ministerstvo vnitra dostalo zpátky nějaké peníze a na příští tři léta se počítá s návratem v řádu stovek milionů, takže ani archivnictví by nemuselo být úplně uskřípnuté. Jsme v neustálém kontaktu
s ekonomickými odbory Ministerstva vnitra, kde si ostatně
velice dobře uvědomují, že se o nějaké stabilní péči o archivní budovy skutečně hovořit nedá.
A konečně třetí oblast, s níž bychom rádi nějak pohnuli – měla by se dělat metodika jako taková.
Chtěl bys něco vzkázat českému archivářstvu? Máš nějakou hezkou myšlenku?
Já nevím… snad jen… jediné, co je potřeba, aby vytrvali,
neklesali na mysli a hlavně neodcházeli do jiných oborů,
kde si vydělají víc. Víte, co je nejhorší? Sehnat lidi, kteří vám
vpadnou do práce, ihned ví, o co jde a vy je nemusíte rok
zaučovat.
Jirko, děkujeme za rozhovor a přejeme, aby se ti dobře
vedlo.
Jasně, díky.
Milan AUGUSTIN – Karel HALLA
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Dva neznámé listy městům Cheb a Klatovy
z počátku 14. století.
Úvod k zlomku neznámého pražského formuláře
Michal Tejček

Úkolem tohoto článku je představit dosud neznámý (jak se
alespoň domnívám) středověký pramen a podrobit důkladnějšímu rozboru dva jeho úvodní texty, které mají vazbu na
západočeský region.
Nejprve k samotnému rukopisu. Při hledání pramenů
k dějinám středověkých Klatov jsem v soupisech rukopisů1
nalezl odkaz na zlomek, který se nachází v oddělení rukopisů Univerzitní, zemské a Murhardovy městské knihovny
v Kasselu.2 Tento zlomek má podobu dvou pergamenových dvojlistů o rozměrech folia 24 x 16,5 cm. Každý dvojlist pochází z různých částí jednoho kodexu. Dvojlisty byly
po vynětí z kodexu druhotně přehnuty a použity jako obal
jakéhosi sešitu o rozměrech 20 x15 cm. Listy nesou 36 nalinkovaných řádek, textové zrcadlo má rozměry 19 x14 cm.
Dvojlisty obsahují neúplné opisy osmi celých a pěti
zlomků dopisů a listin. Jsou psány jednou písařskou rukou,
listinnou gotickou polokurzívou,3 latinsky. Co se časového
určení týče, jediné konkrétní datum nacházíme u listiny č. 5:
rok 1304.
Původní určení kodexu, z něhož se dochoval náš zlomek,
v katalogu rukopisů kasselské knihovny4 bylo, že se jedná
o kopiář z prostředí pražských křižovníků s červenou hvězdou. Takto určený jej zachytil a zmínku o něm publikoval
jako jediný z českých vědců (alespoň pokud je mi známo)
právní historik a kodikolog Miroslav Boháček (1899–1982).5
Po rozboru obsahu kasselského zlomku se však ukázalo, že
určení kodexu bude třeba přehodnotit.
Představme si nejprve obsah zlomků blíže. Hned první dva
dopisy nabourávají představu, že se jedná o rukopis z pro-

středí pražských křižovníků. V prvních z nich (f. 1r) se obrací
rychtář, přísežní, konšelé a obec města Prahy na rychtáře,
přísežné, konšely a obec města Cheb. V druhém (f. 1rv) pak
titíž odesilatelé na měšťany do Klatov. Oběma dopisům se
budeme v další části článku věnovat podrobněji.
V třetím listu (f. 1v) píše kastelán a mincovní provizor olkušské župy,6 označený zkratkou G., svému kmotru Albertovi. Jde o ryze soukromý dopis, jehož konec se nedochoval.
G. uvádí, že se mu dobře daří, a proto posílá po svém sluhovi Heřmanovi 28 grošů, které Albert chtěl, aby je kmotra dala chlapcům. Dále má požádat kmotru, aby chlapce
usadila v domě za sumu, kterou jí G. zaplatí. Zmínka o groších pomáhá tento dopis rámcově datovat do doby po
roce 1300. Stejného odesílatele i adresáta má rovněž neúplný list. č. 12 (f. 3v). Mincovní notář (provizor) v olkuszské
župě G. píše svému kmotru notáři (!) Albertovi a jeho ženě
G. Když posledně odcházel z Prahy do Krakova, potkal brzy
ráno šťastnou náhodou svou matku před domem H., z čehož měl velkou radost. Věří, že se mu vše bude dařit. Prosí,
aby na něho vzpomínali, když bude pryč. Když byl posledně
s nimi, žádal je, aby mu nechali ušít kabátec z cendelínu.
Pokud ještě není hotový, tak to odvolává a žádá, aby z něj
nechali ušít přikrývku.
Čtvrtý zlomek (f. 2r), z něhož pro změnu chybí začátek,
představuje listinu z měšťanského prostředí, nepochybně
pražského: jde o dohodu mezi dvěma sousedy Kateřinou
a Konrádem, týkající se stavby zdi mezi jejich domy. Dozvídáme se z ní, že druhá část zdi paní Kateřiny má mít takový
sklon, aby nestínila oknům pana Konráda. O kamenné soše
před domy paní Kateřiny a pana Konráda na pozemku, který jim každému z poloviny patří, platí, že oba si na své půlce

1 Databáze rukopisů a katalogů rukopisů Manuscripta Mediaevalia. Dostupné z <http://www.manuscripta-mediaevalia.de>.
2 Pod signaturou 2° Ms. iurid. 100, 5.
3 K terminologii: HAVEL, Dalibor. Listinné písmo v českých zemích na přelomu
13. a 14. století. Brno : Masarykova univerzita, 2008, s. 132–141; TÝŽ v úvodu
k Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae (dále jen CDB). Tomi VII
fasciculus 5 – inde ab a. MCCLXXXIII usque ad a. MCCCVI scribarum manus
continens / condidit Gustavus Friedrich, continuaverunt Jindřich Šebánek
et Sáša Dušková; edidit Dalibor Havel. Brunae : Sumptibus Centri historiae
Europae centralis investigandae, 2011 s. 14–16.
4 DENECKE, Ludwig (hrsg.). Die Handschriften der Murdhardschen Bibliothek
der Stadt Kassel und Landesbibliothek. Band 2 – Manuscripta iuridica. Wiesbaden : Otto Harrassowitz, 1969, s. 103.
5 BOHÁČEK, Miroslav. Zur Behandlung juristischer Handschriften in den

neueren Handschriftenkatalogen. Studie o rukopisech, 1970, roč. 9, s. 149.
Srov. KRÁKORA, Tomáš. Kodikologické dílo prof. Dr. Miroslava Boháčka [tiskem
nevydaná bakalářská diplomová práce]. Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav pomocných věd historických a archivnictví, 2010, s. 20.
6 Malopolské město Olkusz (Hilcus, Ylcus). V listině z 23. 8. 1299, jíž se vévoda Vladislav Lokýtek zavazuje složit o Vánocích králi Václavovi II. lenní slib, je
uvedeno, že po složení tohoto slibu se všemi právními náležitostmi vyplatí
Václav II. Vladislavovi 4000 hřiven stříbra a postoupí mu olkušskou župu
(suppam suam in Ilcus) na dobu 8 let (Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (dále jen RBM). Pars II – annorum 1253–1310 /
opera Josephi Emler. Pragae: Typis Grégerianis, 1882, s. 791, č. 1843). O politických souvislostech této nakonec neuskutečněné transakce viz ŠUSTA,
Josef. České dějiny (dále jen ČD). Dílu II. část 1 – Soumrak Přemyslovců a jejich
dědictví. Praha : Jan Laichter, 1935, s. 561–562.
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pozemku mohou stavět a zřizovat, co se jim líbí. O stavbě
obou zmíněných zdí je ještě ustanoveno, že i kdyby mezi
nimi vznikla jakákoli rozepře, zdi zůstanou stát a nepřipustí
se jejich zboření či poškození. Smlouvu potvrdili představitelé města přitištěním městské pečeti.
Listina č. 5 (f. 2rv), jejíž opis původní kodex obsahoval,
byla vydána v Praze roku 1304. Rychtář František,7 Albrecht
Menhartův,8 Dětřich Welflův,9 Jakub Frenklinův,10 Matouš a
další přísežní města Prahy potvrzují, že pražští měšťané a
urburéři Petr od Kamene11 a Mikuláš Geunaher12 postupují
výnos urbury v Kutné Hoře pražským měšťanům Jakubovi
Welflovu,13 Eblinovi a Konrádovi na dobu od 25. prosince 1304 do 25. února 1305 s tím, že smějí z urbury vybrat
1800 hřiven stříbra. Jako záruku za tento obnos urburéři určují Jakubovi, Eblinovi a Konrádovi své přesně vyjmenované majetky. Listina stvrzena městskou pečetí.
Následující listina č. 6 (f. 2v) pochází opět z pražské městské kanceláře. Pražský rychtář Jindřich, bratr Eberlina od Kamene,14 a přísežní města Prahy Bohuslav (Budislav) z Kouřimi, Mikuláš Tafelrunge15 a další potvrzují, že Konrád, syn zemřelého pražského měšťana Welfla,16 dal svému bratru Dětřichovi Welflovu své vsi Zlatníky,17 Braník18 atd.19 s lesy, loukami, pastvinami, rybníky a rybolovem a se vším příslušenstvím a právem. Dětřich musí uhradit všechny Konrádovy
závazky a zbožné odkazy. Fakta dochovaná v této formulářové listině lze ověřit a doplnit pomocí dochované listiny
Dětřicha Welflinova z roku 1314, která předlohu této formu-

lářové listiny, zpečetěnou pečetí Starého Města pražského,
navíc explicitně zmiňuje.20
V sedmém opise (f. 2v) jde pro změnu opět o osobní list,
jakýsi Al. (Albert?) píše mělnickému proboštu Oldřichovi,21
že splnil úkol u jakéhosi hraběte.
Text č. 8 (f. 3r) je listinou, jejíž začátek se nedochoval,
nicméně její text známe i odjinud. Díky edicím22 lze doplnit
chybějící text i datum a místo vydání: 27. května 1276 ve
Znojmě. Přemysl Otakar II. potvrzuje, že Ludmila, vdova po
Zbyslavovi z Rozvadovic, darovala olomouckému kostelu
ves Rozvadovice.23
Listy č. 9–11 zřejmě způsobily, proč byl náš zlomek původně určen provenienčně do prostředí pražské komendy
křižovníků s červenou hvězdou. Jedná se o soukromé
dopisy, jejichž adresátem je řeholník zmiňovaného řádu
fr. Welhard. Odesílateli jsou jeho příbuzní pravděpodobně
měšťané z říšského města Štrasburku, popřípadě odjinud
z Alsaska či Porýní. List č. 9 (f. 3r): Osoba skrývající se pod
zkratkou P. píše svému bratrovi fr. Welhardovi z řádu křižovníků s červenou hvězdou. Chce, aby Welhard věděl, že jej
to, že se stal řeholníkem, hluboce zasáhlo, i když jde o stav
stejně tak slavný a důstojný, jako spásonosný pro duši, protože by raději chtěl, aby žil spolu s ním jako světský člověk
v jejich vlasti. Prosí jej, aby mu v dopise sdělil způsob, jak
k němu dopravit jejich bratry tak, jak jej informoval skrze
kurýra, kterého u Eschowe obrali o všechny věci, když jel
z Basileje. Žádá, aby mu napsal o panu z Undenheimu,24

7 Rychtářem 18. srpna 1303–květen 1304 (TOMEK, Wácslaw Wladiwoj. Dějepis města Prahy. Díl I. Praha : František Řiwnáč, 1855, s. 582).
8 Z pražského patricijského rodu Olbramoviců. Roku 1279 byl staroměstským přísežným, náležel se svým bratrem Wolframem (Olbramem) k představitelům strany, která se postavila za mladého krále Václava proti Otovi
Braniborskému. Přísežným byl i v letech 1288 a 1292. Zemřel před rokem
1306 (TOMEK, W. W. Dějepis… Díl I., s. 297, 299, 583).
9 Bratr Jakuba syna Welflova (viz níže). Dětřich syn Welflův byl přísežným
v letech 1287 a 1292. Roku 1287 byl mezi šesti přísežnými zvolenými k utišení válek a záští mezi měšťany (viz č. 13). Zemřel zřejmě brzy po roce 1314.
Měl syny Wolflina a Jindřicha (TOMEK, W. W. Dějepis… Díl I., s. 292).
10 Jakub Frenclinův se objevil mezi přísežnými roku 1292 (TOMEK, W. W.
Dějepis… Díl I., s. 583).
11 Petr od Kamene je spolu se svým bratrem Konrádem poprvé jmenován
roku 1288 jako první z měšťanského patricijského rodu od Kamene. Oba
byli toho roku přísežnými, Petr rovněž roku 1292. Pro jakési rozepře, mezi
jinými s Welflovici Jakubem a Dětřichem, byl z rozkazu krále Václava zajat.
Za záruku 3000 hřiven stříbra od Hynka z Lichtenburka a dalších osob byl
propuštěn (TOMEK, W. W. Dějepis… Díl I., s. 303–304, 583).
12 Z rodu Geunaherů (Geunherů). Poprvé se připomíná roku 1301 Mikuláš Geunaher jako přísežný, dále v téže funkci v letech 1312–1314 a 1316,
dále jako věřitel obce, naposled roku 1318. Jeho syny byli bratři Václav a
Mikuláš Geunaher, bohatí peněžníci, kteří byli věřiteli Petra z Rožmberka,
Smila z Landštejna a litomyšlského opata (TOMEK, W. W. Dějepis… Díl I.,
s. 307, 583–584).
13 Jakub, syn Welflův z rodu Welfloviců či od Věže. Měl čtyři bratry: Dětřicha (viz výše), Menharta, Mikuláše a Jana. Jakub patřil k předákům strany
Jindřicha Korutanského, kterou zbraslavský kronikář nazývá dle něho
cognatio Jacobi. Objevuje se mezi přísežnými v letech 1296, 1303 a 1304.
V rámci politických bouří se dostal roku 1311 do vězení. Císař Jindřich VII.
se 15. září 1311 obrací na mohučského arcibiskupa Petra z Aspeltu, správce
Čech, s ustanovením podmínek, za niž by měl být Jakub Welflův, tehdy již
starý muž, propuštěn. Krátce po propuštění zemřel, roku 1320 je již zmiňován jako mrtvý. Měl tři syny: Jana, Bolka a Františka (TOMEK, W. W. Dějepis…
Díl I., s. 292–293, 583).
14 Rychtářem byl buď 9. srpna 1301 – 9. srpna 1302, či v časové mezeře
mezi květnem 1304 a 23. červencem 1306, kdy jméno rychtáře neznáme.
Bratranci Petra od Kamene (viz výše) Eberlin, Konrád a Jindřich od Kamene

koupili roku 1301 dům Franka z Louže, pozdější Staroměstskou radnici.
Eberlin patřil mezi pražské posly k císaři Jindřichu VII. s nabídkou českého
trůnu pro jeho syna Jana, byl také členem poselstva roku 1312 do Itálie za
císařem Jindřichem. Zemřel asi roku 1330 a měl dva syny Jana a Františka.
Jindřicha od Kamene chtěl Jindřich Korutanský odvést ze země jako rukojmí. Byl přísežným v roce 1311 a 1314, naposledy zmiňován 1321 (TOMEK,
W. W. Dějepis… Díl I., s. 304, 582–584).
15 Mikuláš Tafelrunge byl jmenován mezi přísežnými roku 1301. Roku 1308
koupil statek Chudrinhöfen u Kutné Hory a kukusy tamtéž. Roku 1344 byl
zmiňován František Tafelrunge (TOMEK, W. W. Dějepis… Díl I., s. 307, 583).
16 Vzhledem k tomu, že je zde uváděn jako bratr Dětřicha, syna Welflinova,
je možné, že bratrů Welfloviců (viz výše) bylo ve skutečnosti pět a patřil
k nim i Konrád.
17 Zlatníky, ves mezi Jílovým a Prahou.
18 Braník, dnes součást Prahy.
19 Šlo ještě o ves Hodkovice, ležící v sousedství Zlatníků (viz následující
pozn.).
20 23. ledna 1314 prodal Dětřich Welflinův se souhlasem manželky Kateřiny
a dědiců emfyteuticky své vsi Zlatníky, Braník a Hodkovice (!) s lesy, loukami a vším příslušenství s výjimkou dvou rybníků, které si ponechal. Kupcem
byl Dětřichův rychtář Ota a jeho přátelé sedláci. Dále jsou v listině obšírně
vyjmenována práva a povinnosti rychtáře Oty a ostatních sedláků „při zachování práv a podmínek Konráda, bratra řečeného Dětřicha, které jsou
obsaženy v listině (!) zpečetěné pečetí města Prahy“ (RBM. Pars III – annorum
1311–1333 /opera Josephi Emler. Praha :Typis Grégerianis, 1890, s. 76–78, č. 176).
21 Ve formuláři označen zkratkou W. Mistr Oldřich byl mělnickým proboštem mezi lety 1288–1311.
22 Originál listiny v Zemském archivu v Opavě, fond Metropolitní kapitula Olomouc, listina sign. A.1.b.2. Písařem i diktátorem listiny byl královský
protonotář Jindřich. Viz Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Tomus
IV – ab annis 1268–1293 / studio et opera Antonii Boczek. Olomouc : Ex
typographia Aloysii Skarnitzl, 1845, s. 174–175, č. 126; CDB. Tomi V fasciculus 2. – inde ab a. MCCLXVII usque ad a. MCCLXXVIII / condidit Gustavus
Friedrich; ediderunt Jindřich Šebánek et Sáša Dušková. Pragae : Sumptibus
Academiae scientiarum Bohemoslovacae, 1981, s. 507–508,č. 814. Srov.
RBM II, s. 425, č. 1018.
23 Rozvadovice, ves mezi Litovlí a Olomoucí.
24 Obec v Porýní-Falci jižně od Mohuče.
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který mu od Welharda nepřinesl žádné zprávy. Dopis č. 10
(f. 3rv) napsal témuž křižovníku s červenou hvězdou Welhardovi jeho druhý bratr R., komorník v lokalitě Geng.25 Děkuje
za dopis o tom, že se stal řeholníkem, z čehož se raduje.
S dopisem posílá jejich strýci 50 loket plátna a ozdobnou
dýku na znamení lásky a stálých vzpomínek. Oznamuje,
že všichni z rodiny jsou zdrávi. Ostatní se dozví po poslovi, po němž mu má Welhard napsat, jak k němu dopravit
jejich bratry. Třetím Welhardovým příbuzným, který mu do
nepochybně pražského špitálu křižovníků s červenou hvězdou napsal, byl jeho synovec, štrasburský měšťan Johann
Sturm. V dopise č. 11 (f. 3v) se s pozdravem obrací nejen
na Welharda, ale rovněž na jeho představeného Fridricha,
mistra řádu křižovníků s červenou hvězdou u paty mostu
v Praze.26 Sděluje Welhardovi, že i přes vzdálenost, která je
dělí, na něho myslí. Měl velikou radost, když se dozvěděl, že
se mu daří dobře. Johannovým dětem a všem příbuzným a
rovněž Welhardovým bratrům a sestrám i ostatním příbuzným se vede dobře. Byl by moc rád, kdyby se ještě někdy
uviděli. Má mu napsat něco o sobě a poslat to přes posla,
který doručil tento dopis.
Posledním textem s č. 13 (f. 4rv) je zlomek statut Václava II. určených soudu šesti přísežných pro město Prahu na
období od 29. září 1287 do 29. září 1288, kteří měli bránit
ozbrojeným nepokojům a dbát na obecný pořádek. Statuta
ze 4. září 1287 se dochovala i jinde, máme tudíž i v tomto
případě možnost opis přesně určit, předlohu datovat a dochovaná znění porovnat. Až na drobné písařské odchylky se
statut dochovaný v našem formuláři shoduje s tím, jenž byl
editován v Emlerových Regestech.27
Po tomto rychlém přehledu se o fragmentu dá říci spolehlivě, že se nejedná o kopiář. Listiny i listy nejsou opsány
v úplnosti, až na jedinou výjimku je vynecháno místo a datum vydání a i v případě listiny č. 5 původní datační formule
za uvedením roku evidentně pokračovala, zatímco náš
opisovač ji nahradil zkratkou etc. Stejným způsobem sestavovatel v řadě případů nahradil i v originálech jistě úplnou
řadu vydavatelů listin v případě pražských přísežných. Rovněž místní a osobní jména jsou v textech často nahrazena
pouze zkratkou. Z uvedeného tedy vyplývá, že zde máme
co do činění se zlomkem formulářové sbírky.
Máme-li určit prostředí, v němž sbírka vznikla, nabízí se
celkem jednoznačně Praha, respektive Staré Město pražské.
Rychtář a přísežní (popřípadě i konšelé a obec) města Prahy
jsou vydavateli celkem pěti listin a listů (č. 1, 2, 4–6). V případě statut z roku 1287(č. 13) jsou, dá-li se to tak říci, jejich
příjemci. Adresát listů olkušského provizora – jeho kmotr
Albert – evidentně bydlel v Praze. Původem „Nepražan“ byl

sice Welhard, adresát dopisů č. 9–11, neboť pocházel patrně
ze Štrasburku či odněkud z této části Říše, ovšem toho času
sloužil Bohu (patrně natrvalo) v pražském špitále křižovníků
s červenou hvězdou. I dopis č. 8 by bylo možné spojit s Prahou. O jeho autorovi skrývajícím se pod zkratkou Al. (snad
pražskému notáři Albertovi) bude řeč vzápětí. Jediná
listina, která se zdánlivě nedá nijak spojit s Prahou, je č. 8,
neboť se týká majetku na Olomoucku, uvidíme však níže, že
i její text mohl být v kanceláři pražského notáře přítomen.
Lze tudíž vyslovit hypotézu, že formulářová sbírka pochází
z prostředí pražské městské kanceláře.
K datování může přispět paleografický rozbor písma,
které vykazuje znaky typické pro gotickou polokurzívu datovatelnou do konce 13. či samého počátku 14. století.28
Obsahovým rozborem zjišťujeme listiny mnohem starší než
doba vzniku pražského formuláře: rok 1276 u listiny č. 8 a
1287 listiny č. 13. K přesnějšímu termínu post quem poslouží
prozatím jediný dochovaný rok u listiny č. 5: 1304. Rámcově
lze říci, že většina předloh pro formuláře pochází z období
vlády krále Václava II.
K otázce autora pražské formulářové sbírky lze předběžně
říci asi tolik. Počátky kanceláře Starého Města pražského
byly již několikrát zpracovány v starší odborné literatuře.29
U jejích základů stála výrazná osobnost bývalého královského protonotáře a autora známých formulářových sbírek Jindřicha z Isernie, který se stal někdy kolem roku 1282
notářem Starého Města pražského. V této funkci založil mj.
nedochovanou evidenční knihu smluv a zanechal po sobě
v Praze kontinuální notářskou tradici. Naposled je jako
městský notář zmiňován roku 1288.30 Na zmíněnou tradici
navázal Jindřichův nástupce, který do funkce pražského notáře nastoupil někdy mezi lety 1288–1292, mistr Petr.31 Za
Petra, jenž působil v Praze patrně do roku 1306, už je doložena městská kancelář, na počátku 14. století máme zprávy
o notáři, písaři a jeho pomocníkovi.32 Za něho byl rovněž
vydán roku 1296 statut určující povinnosti městského notáře. Notář už zjevně působil v okruhu zcela konstituované
městské rady jako radní písař s povinností psát na požádání jednotlivých měšťanů listy a listiny, vyřizovat úřední
záležitosti městské rady a účastnit se jako evidenční orgán
i výběru městské berně.33 Statuta z roku 1296 i Petrovy dochované listiny svědčí o tom, že úřad pražského městského
notáře byl skutečně notaria publica, tedy veřejnou funkcí,
která se neomezovala pouze na koncipování městských písemností.34
Do období působení mistra Petra v čele pražské městské
kanceláře, cirka mezi lety 1292–1306, by již teoreticky mohl
spadat vznik formuláře, jehož zlomky se nám dochovaly

25 Snad město Gengenbach nedaleko Štrasburku.
26 Fridrich byl nejvyšším mistrem řádu křižovníků s červenou hvězdou
v letech 1296–1313 (BĚLOHLÁVEK, Václav – HRADEC, Josef. Dějiny českých
křižovníků s červenou hvězdou. Praha : Řád českých křižovníků, 1930, s. 233).
27 RBM II, s. 610–612, č. 1418.
28 Viz HAVEL, D. Listinné písmo… a úvod k CDB VII/5, s. 14–16.
29 ŠEBÁNEK, Jindřich – DUŠKOVÁ, Sáša. Česká listina doby přemyslovské III.
Listina měst a jejich obyvatel. Sborník archivních prací, 1956, roč. 6, s. 99–158;
NOVÝ, Rostislav. Písemnosti městské správy v l. 1310–1526. In ŠEBÁNEK, Jindřich – HÚŠČAVA, Alexander –FIALA, Zdeněk (red.). Československá diplomatika I. Praha: SPN 1965, s. 173–190.
30 HRUBÝ, Václav. Jindřich z Isernie a počátky městských knih pražských

i desk zemských. Časopis Archivní školy 1923, roč. 1, s. 142–166; ŠEBÁNEK,
J. – DUŠKOVÁ, S. Česká listina…, s. 133–135; NOVÝ, R., Písemnosti…, s. 176.
31 ŠEBÁNEK, J. – DUŠKOVÁ, S. Česká listina…, s. 131–132, 135–136; NOVÝ,
R., Písemnosti…, s. 177.
32 Liber vetustissimus Antiquae civitatis Pragensis 1310–1518 / Hana Pátková
(ed.) ve spolupráci s Věrou Smolovou a Alešem Pořízkou. Praha : Scriptorium, 2011, f. 271v, s. 460–461: koncem roku 1310 je zmíněn notarius civitatis (Henricus) a rovněž scriptor et eius socius (Fridericus). Srov. RBM II, s. 975,
č. 2247.
33 NOVÝ, R., Písemnosti…, s. 177.
34 ŠEBÁNEK, J. – DUŠKOVÁ, S. Česká listina…, s. 136; NOVÝ, R., Písemnosti…,
s. 177; úvod k CDB VII/5, s. 11.
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Folio 1r kasselského zlomku s dopisem č. 1 a částí dopisu č. 2. (Universitätsbibliothek Kassel, Landesbibliothek und Murhardsche
Bibliothek der Stadt Kassel, oddělení rukopisů, fragment sign. 2° Ms. iurid. 100, 5)
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v kasselské knihovně. Sepsání takové užitečné kancelářské
pomůcky jistě vyžadovala konstituující se městská kancelář,
o jejíž služby byl čím dál větší zájem i mimo okruh samotného Starého Města pražského.35 Navíc by to odpovídalo
zmíněné tradici předchozího pražského notáře Jindřicha
z Isernie, jenž se proslavil svými formuláři i sbírkami diktamin.36 Na Jindřichovu tradici odkazuje listina č. 8 z naší
formulářové sbírky, daná per manus magistri Henrici prothonotarii regni nostri, tedy dle diktátu protonotáře královské
kanceláře Přemysla Otakara II. Jindřicha. Do jeho doby lze
zařadit i královská statuta z r. 1287 (č. 13), která však sestavoval královský protonotář Velislav. Z období mistra Petra a
patrně i z jeho pera pocházely originály dopisů a listin č. 1,
2, 4–6, do jeho funkčního období spadaly jistě i oba dopisy
olkušského kastelána G., které se dají rámcově datovat mezi
roky 1300 a 1306.37 Zbylé čtyři dopisy můžeme datovat jen
přibližně: sérii listů adresovaných křižovníku Welhardovi
mezi roky 1296–1313 vzhledem k funkčnímu období zmíněného nejvyššího mistra Fridricha, dopis mělnickému proboštu Oldřichovi pak léty jeho působení 1288–1311. Spadají tedy nejspíše také do doby, kdy v čele kanceláře města
Prahy stál mistr Petr, maximálně do období jeho nástupce,
jímž byl pravděpodobně městský notář Jindřich, zmíněný
v této funkci roku 1310/1311.38
Náš zlomek ovšem podle stylu písma zřejmě nebyl psán
rukou pražského notáře mistra Petra.39 Tento fakt jej ovšem
přesto nevylučuje jako možného skladatele pražské formulářové sbírky, uvážíme-li, že se v případě kasselského
zlomku může jednat o opis, popřípadě, že čistopis rukopisu
vyhotovoval jiný písař než sám sestavovatel. V této souvislosti stojí za zvážení otázka, jakým způsobem se tvůrce sbírky
dostal ke svým předlohám. Lze předpokládat, že předlohy
dopisů a listin č. 1, 2, 4–6, 8 a 13 byly uloženy v pražské
kanceláři, neboť šlo o dokumenty psané a vydané městem,
určené městu, popřípadě (jako u č. 8) sestavené a psané
Jindřichem z Isernie v době jeho předchozího působení
v královské kanceláři, přičemž si tuto předlohu mohl přinést
s sebou do Prahy. Vztah sestavovatele pražského formuláře
k dopisům adresovaným křižovníku Welhardovi (č. 9–11)
určit nedokážeme. Zbývají dva dopisy kastelána v Olkuši.

U druhého z nich (č. 12) je zajímavá zmínka, že adresát listu,
pisatelův kmotr Albert, je označen jako Albertus notarius. Byl
snad písařem pod notářem Petrem, nebo písařem městského
soudu40? A mohl on psát či dokonce sestavit naši formulářovou sbírku? A je to on, kdo se skrývá pod zkratkou Al. v listu
č. 7? Pokud by notář Albert měl co do činění s pražským formulářem, vysvětlovalo by to, jakým způsobem se do sbírky
dostala jemu adresovaná soukromá korespondence č. 3 a
12, popřípadě i jeho dopis č. 7.
Právě předestřené otázky byly jen letmo nahozeny a bez
důkladné analýzy našeho pramene nebude možné na ně
a na mnohé další uspokojivě odpovědět. Vzhledem k regionálnímu zaměření našeho článku obrátíme nyní svou
pozornost k zevrubné analýze alespoň prvních dvou textů
pražského formuláře.

35 Úvod k CDB VII/5, s. 11.
36 Tradice vycházela i z toho, že Jindřich založil u kolegiátního kostela
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě školu, jež měla za cíl především vzdělávat
budoucí úředníky předních kanceláří v zemi. Žákem této školy byl i mistr
Petr (HAVEL, D. Listinné písmo…, s. 101–102, 118–138; úvod k CDB VII/5,
s. 11–15). Z novější literatury o Jindřichu z Isernie: NECHUTOVÁ, Jana (red.).
Invitantur scolares… : Formulářové listy Jindřicha z Isernie – pozvání pražským
žákům ke studiu na vyšehradské škole / edici a překlad pořídili studenti doktorského cyklu klasické filologie – latinské medievistiky. Brno : Masarykova
univerzita. Filozofická fakulta. Ústav Klasických studií, 2000; PSÍK, Richard.
Invectiva prosotetrasticha in Vlricum Polonum : součást sbírky listů a diktamin
mistra Jindřicha z Isernie. Ostrava : Universita Ostraviensis. Facultas Philosophica, 2008; ŽÁKOVSKÁ, Soňa. Dictamina Jindřicha z Isernie [tiskem nepublikovaná magisterská diplomová práce]. Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav klasických studií, 2010; DIENSTBIER, Jan. Osobnost
Jindřicha z Isernie z pohledu jeho epistolárních formulářů [tiskem nepublikovaná magisterská diplomová práce]. Praha : Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy, Ústav světových dějin, 2010.
37 V prvním z nich je zmínka o groších, navíc český kastelán v Olkuši mohl
působit maximálně do smrti Václava III. dne 4. srpna 1306. K české správě
v Polsku v letech 1291–1306 srov. ANTONÍN, Robert. Správa polského území
za vlády posledních Přemyslovců. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské

univerzity : řada historická = series historica Brunensia (C), 2001, roč. L, č. 48,
Brno 2003, s. 17–36.
38 Liber vetustissimus, f. 271v, s. 460–461. Srov. RBM II, s. 975, č. 2247.
39 Jeho písařskou ruku známe z šesti zachovaných listin: 1) Praha, 20. dubna
1292 (Národní archiv Praha – dále NAP, fond Česká finanční prokuratura
Praha, listina č. 7; srov. RBM II, s. 675, č. 1572), 2) Praha, 1. října 1293 (NAP,
fond Archiv zrušených klášterů, Řád cisterciáků Plasy, listina č. 635; srov. RBM
II. s. 698, č. 1626), 3) Praha, 7. listopadu 1296 (Archiv Pražského hradu, fond
Archiv Metropolitní kapituly u sv. Víta, listina sign. 059-III/13; srov. RBM II,
s. 1231, č. 2810), 4) Praha, 9. srpna 1302 (NAP, Křižovníci s červenou hvězdou
– generalát a konvent, Praha, listina č. 112; srov. RBM II, s. 1207, č. 2763), 5)
Praha, 14. srpna 1304 (NAP, Křižovníci s červenou hvězdou, listina č. 119) a
6) Praha, 23. července 1306 (NAP, AZK, Řád cisterciáků Plasy, listina č. 639;
srov. RBM II,s. 906–907, č. 2099). Editor CDB VII Dalibor Havel označil rukopis
mistra Petra siglou PG 2 (CDB VII/5, s. 92, vyobr. tab. 226), srov. HAVEL, D.
Listinné písmo…, s. 101–102 (zde sigla SM 1); ŠEBÁNEK, J. – DUŠKOVÁ, S.
Česká listina…, s. 131–133.
40 Viz pražský Henricus scriptor, zmiňovaný v letech 1296–1302 a Otto scriptor v letech 1303–1304, oba byli zároveň městskými přísežnými (RBM II,
s. 736, č. 1719; s. 1207, č. 2763; s. 853, č. 1983 a s. 1210, č. 2770). Jistého Alberta nacházíme v roce 1321 spolu s Oldřichem jako písaře ungeltu z látek
v Praze (Liber vetustissimus, f. 51v, s. 267).

List měšťanům v Chebu
Dopis č. 1 (f. 1r) adresovali rychtář, přísežní, konšelé a obec
města Prahy rychtáři, konšelům a obci města Cheb. Do Prahy
prý dorazil z Chebu pan Ratendoffer z řádu německých rytířů s nabídkou pana z Kastelu, že chce pomoci vyjednat
u římského krále, pokud s tím bude souhlasit český král, aby
říšští měšťané mohli obchodovat v Čechách a čeští v Říši a
aby byla zaručena bezpečnost jejich osob i majetku, a dále,
že o tom mají jednat určené osoby v určeném termínu. Pražané uvádějí, že vyjednali králův souhlas a obracejí se na
představitele města Chebu, aby dohodli s panem z Kastelu,
aby také on u římského krále vyjednal volný a bezpečný pohyb obchodníků obou stran na sousedním území. Představitelé města Prahy vyzývají dále Chebské, aby projednali návrh termínu jednání a poslali s ním svého vyslance do Prahy,
přičemž Pražané učiní totéž, aby měly obě strany možnost
posoudit, je-li možné projednat a uzavřít smlouvu o zajištění bezpečného obchodu říšských i českých měšťanů na
sousedním území.
Na první pohled překvapí nápadná složitost jednání o věci
tak samozřejmé, jakou je vzájemný obchod mezi německými
a českými městy, projevující se zejména příliš velkým množstvím prostředníků. Shrneme-li situaci tak, jak ji nastiňuje
dopis č. 1, pak výchozím stavem je, že obchodní styk mezi
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Folio 2 kasselského zlomku s druhou částí dopisu č. 2 a částí dopisu č. 3. (Universitätsbibliothek Kassel, Landesbibliothek und
Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel, oddělení rukopisů, fragment sign. 2° Ms. iurid. 100, 5).
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říšskými a českými (samozřejmě hlavně pražskými) měšťany byl přerušen. Iniciativa k jeho obnově vyšla z okruhu
římského krále, kam patří pan z Kastelu. Evidentně se souhlasem německého panovníka přijíždí do Chebu s nabídkou
tuto obnovu s králem dojednat. Představitelé města Chebu
souhlasí a vysílají do Prahy s tímto návrhem svého vyslance,
člena řádu německých rytířů pana Ratendoffera. I představitelé Starého Města pražského hodlají obnovu vzájemného
obchodu podpořit a získali v tomto směru souhlas českého
krále. Dopisem, jehož opis se nám v našem formuláři dochoval, se následně obrátili na rychtáře, přísežné, konšely a obec
města Chebu, aby požádali pana z Kastelu o vyjednání oficiální souhlasu římského krále. Zároveň předložili Chebským
návrh na zahájení bilaterálních jednání.
Tak vyhraněné vztahy mezi Říší a českým státem, které by
vedly k přerušení obchodních styků, si můžeme představit
např. po červnu 1275, kdy král Rudolf I. uvalil na Přemysla
Otakara II. říšskou klatbu. Časově mnohem blíže předpokládanému vzniku pražské formulářové sbírky je podobně ostrý konflikt mezi syny obou protagonistů předchozího sporu,
římským králem Albrechtem I. a českým a polským králem
Václavem II. Boj na diplomatické rovině vyvrcholil koncem
června 1304 říšskou klatbou,41 vyhlášenou proti Václavovi
na říšském sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem.42 Vnější
příčinou sporu byla Václavova uherská politika (králův syn
Václav byl jako Ladislav V. korunován v srpnu 1301 svatoštěpánskou korunou) a Albrechtova snaha zastavit územní
expanzi českého panovníka. Diplomatické zápolení na pozadí evropské politiky, do níž agresivně zasahoval papež
Bonifác VIII., vyústilo v tvrdé požadavky římského krále vůči
Václavovi koncem roku 1303: Habsburk popíral Václavovo
právo na polskou korunu a stavěl se na stranu Přemyslovcova odpůrce Ladislava Lokýtka, požadoval, aby se Václav II.
vzdal držení zástav v Horní Falci, Chebu i míšeňských zemí,
a nárokoval si horní regál v českých zemích: požadoval jako
císařský desátek kutnohorskou urburu na 6 let.43 Poté, co
Václav odmítl, následovala již zmíněná říšská klatba. V létě
1304 pak Albrecht I. spolu se svým synem Rudolfem a uherskými spojenci podnikl vojenské tažení do českých zemí.
To skončilo v říjnu neúspěšným obléháním Kutné Hory, po
němž následoval ústup nemocemi a strádáním prořídlého
říšského vojska.44
Při přesném časovém určení dopisu č. 1 hraje klíčovou
roli postava v textu zmíněného pana z Kastelu. Jedná se
nepochybně o Dietegena z Kastelu, jehož rod pocházel ze
staré švábské ministeriální šlechty ve službách kostnických

biskupů. Jejich sídlo Castelen (Casteln) u obce Tägerwilen
v dnešním švýcarském kantonu Thurgau nedaleko Kostnice
vybudoval biskup Ulrich I. v 1. čtvrtině 12. století. Dietegen
byl synem Waltera z Kastelu a jeho rod patřil k přívržencům
Habsburků.45 Mezi věrnými švábskými a franskými rytíři, s jejichž pomocí římský král Rudolf I. Habsburský na jaře 1290
pacifikoval znesvářené Wettince v Durynsku, se nacházel
i Dietegen z Kastelu se svým bratrem Walterem. V dubnu
toho roku navštívil Rudolfa v Erfurtu jeho zeť, mladý český
král Václav II. a požádal svého tchána o pomoc při potlačování vnitřních rozbrojů v českých zemích. Římský král poslal
s Václavem houfec zkušených rytířů, v jehož čele stál králův syn Rudolf a mezi nimiž se nacházeli rovněž oba bratři
z Kastelu.46 Podle štýrské rýmované kroniky svěřil Václav II.
Dietegenovi z Kastelu správu Kladska, které obsadil v září
1290,47 což byl počátek Václavovy expanze do Malopolska,
vrcholící v dubnu 1291, kdy Václav přijímá titul vévody krakovského a sandoměřského.48
Po smrti Rudolfa I. dne 15. července 1291 se však vztah
mladého Přemyslovce k Habsburkům a tím také k jejich
věrným Kastelům zvolna mění a při volbě nového říšského
krále již nestojí na straně Rudolfova syna Albrechta, nýbrž
přiklání se k jeho protikandidátovi Adolfovi Nasavskému,
který byl s významnou Václavovou pomocí v květnu 1292
zvolen novým římským králem.49 Důsledkem toho opustil
Čechy nejen dosavadní Václavův rádce bamberský biskup
Arnold ze Solmsu, ale rovněž Dietegen z Kastelu, oba přívrženci Habsburků.50 Pan Dietegen stál poté věrně po boku
Albrechta Habsburského.
I český král se časem odvrátil od svého původního favorita
a od konce roku 1296 se sbližoval s Albrechtem Habsburským a připravoval svým vlivem v Říši jeho nástup na římský
trůn.51 Politické aktivity habsburské koalice dospěly v létě
roku 1298 k vojenskému tažení Albrechta proti jeho rivalovi
v Říši, kterého se po Habsburkově boku účastní i Dietegen
z Kastelu.52 V bitvě u Göllheimu 2. července je Adolf Nasavský zabit a Albrecht je zvolen a korunován novým římským
králem.53
Následné období rozkvětu českého státu ve znamení
spojenectví obou panovníků ukončila již zmíněná krize česko-říšských vztahů, vrcholící válečným tažením Albrechta I.
do Čech v létě a na podzim 1304. Vojenských akcí se na
Habsburkově straně zúčastnil i pan Dietegen, kterého král
Albrecht mezitím jmenoval norimberským zemským fojtem
ve Francích.54 Na počátku tažení v srpnu 1304 obsadil Kastel
Václavovy zástavní majetky v Horní Falci a jeho úkolem bylo

41 ČD II/1, s. 173nn; VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí Koruny české (dále
jen VDZKČ). Svazek III. Praha – Litomyšl : Paseka, 2002, s. 158nn; ŽEMLIČKA,
Josef. Přemysl Otakar II.: král na rozhraní věků. Praha : Nakladatelství Lidové
noviny, 2011, s. 415nn.
42 ČD II/1, s. 627; VDZKČ III, s. 469.
43 ČD II/1, s. 602–625.
44 Tamtéž, s. 627–649.
45 KINDLER von Knobloch, Julius – Badische Historische Kommission
[Hrsg.]. Oberbadisches Geschlechterbuch. Band 2 – He – Lysser. Heidelberg,
1905, s. 246–247.
46 ČD II/1, s. 408–420.
47 Ottokars Österreichische Reimchronik (dále jen Štýrská rýmovaná kronika). Erster Halfband / herausgegeben von Joseph Seemüller. In MGH :
Deutsche Chroniken. Fünften Bandes erster Theil. Hannover : Impensis Bibliopolii Hahniani 1890, s. 276, v. 20917–20920. Srov. ČD II/1, s. 420.

48 ČD II/1, s. 421–425.
49 Tamtéž, s. 431–443.
50 Štýrská rýmovaná kronika, s. 296, v. 22385–22399.
51 ČD II/1, s. 466–475.
52 Christian Kuchinmeister, Nüwe Casus Monasterii sancti Galli / ed. G. Meyer
von Knonau. Sankt Gallen 1881, s. 315, pozn. 579.
53 ČD II/1, s. 475–479.
54 Držiteli norimberského purkrabství byla hrabata von Zollern (od
poloviny 14. stol. Hohenzollerni). Po volbě Habsburka Albrechta I. za
římského krále roku 1298 se zhoršily vztahy mezi norimberskými purkrabími a králem, neboť Albrecht se snažil zastavit expanzivní politiku
Zollernů. Proto jako protiváhu jejich moci založil roku 1301 nový správní
úřad: norimberské zemské fojtství. To zastupovalo krále obzvláště
v záležitostech finanční a říšské územní správy. Prvním norimberským
fojtem byl Albrechtem dosazen Dietegen von Kastel (viz Christian
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Václav II. mezi pěvci a básníky v Codexu Manasse, vzniklém
v Zürichu mezi lety 1300–1340 (Universitätsbibliothek
Heidelberg, sign. Cod. Pal. germ. 848, Grosse Heidelberger
Liederhandschrift, f. 10r.)

proniknout do Chebska.55 Válka však oba královské soupeře
krajně vyčerpala a zejména Albrecht I. neměl vojenské ani
finanční síly přichystat proti českým zemím novou výpravu. Václav byl sice na přelomu let 1304 a 1305 odhodlán
pokračovat v boji, dokud se mu nedostane zadostiučinění,
a podařilo se mu získat i některé významné spojence, ovšem na jaře roku 1305 jej začala oslabovat choroba, která jej
nejprve na dlouhou dobu upoutala na lůžko a které nakonec 21. června 1305 podlehl.56
Od března 1305 byl tedy Václav II. upoután na lůžko a
s vyhlídkou na blížící se smrt již nebránil mírovému vyjednávání s Albrechtem, aby co nejvíce ulehčil svému synu
Václavovi počátky jeho vlády. Ačkoli jednání probíhala poměrně dlouho, obě strany dávaly najevo, že stojí o konečnou mírovou dohodu. Ta byla nakonec sepsána 5. srpna

a Albrechtem ratifikována 18. srpna 1305. Albrecht snímá
z Přemyslovců říšskou klatbu a nebrání jim v právních nárocích na polskou i uherskou korunu, dále upouští od říšského
nároku na horní regál v Čechách a potvrzuje Václavovi III.
všechny výsady českých králů. Hlavním ústupkem z české
strany bylo navrácení Chebska Říši.57
V souvislosti s Chebem je třeba připomenout, že od
roku 1291 držel Václav II. Chebsko jako říšskou zástavu,
později jako zástavu za věno. Českou držbu narušil až požadavek Albrechta I. na vrácení říšských zástav koncem
roku 1303 a následné faktické obsazení Chebu na začátku
války v srpnu 1304.58 Již 10. srpna 1304 vydává Albrecht
zástavní listinu pro zástupce místních ministeriálů z rohu
Hertenberků Tauta z Schönbrunnu na příjmy z vesnice
Redwitz (dnešní bavorské město Marktredwitz).59 De facto

Kuchinmeister. Nüwe Casus Monasterii sancti Galli, s. 315, pozn. 579;
MUMMENHOFF, Ernst. Nürnbergs Ursprung und Alterin den Darstellungen
der Geschichtschreiber und im Licht der Geschichte. General Books 2010
(reprint 1923?), s. 12 a 13.
55 ČD II/1, s. 637.
56 Tamtéž, s. 651–665.
57 Tamtéž, s. 659–660, 672–675.

58 Tamtéž, s. 431, 437–440, 624–625, 627–632.
59 Monumenta Egrana : Denkmäler des Egerlandes als Quellen für dessen
Geschichte (dále jen ME). I. Band – (805–1322) / herausgegeben von Heinrich Gradl. Eger : E. A. Witz, s. d. (1886), s.198, č. 540; GRADL, Heinrich.
Geschichte des Egerlandes (bis 1437). Prag : B. Dominicus (Th. Gruß), 1893,
s. 133. O rodu Hertenberků srov. KUBŮ, František. Štaufská ministerialita
na Chebsku. Cheb : Chebské muzeum, 1997, s. 72–73.
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se tak Chebsko stalo jedním z mála okamžitých zisků Albrechtova válečného tažení proti Václavovi II. a římský král
se zde ihned ujal vlády. Na jaře 1305 již řešil spory mezi
Chebem a Norimberkem o výši cel a poplatků: 5. března
vydal Chebským na jejich žádost listinu potvrzující jim
osvobození od placení cel v Norimberku, která prý platí navzdory svým dávným právům.60 Zástupci chebské městské
rady se tehdy spolu s králem Albrechtem nacházeli v Norimberku. Dne 10. března 1305 zde uzavřeli se zástupci
města Norimberku dohodu o vzájemném osvobození od
placení cel.61 S králem se pak chebští vyslanci vydali do
Heilbronnu (popřípadě bylo po návratu z Norimberku
z Chebu vypraveno druhé poselstvo): zde obdrželi Chebští
25. června 1305 od krále důležité privilegium, že nesmějí
být předvoláváni před žádné cizí soudy.62 Z Heilbronnu se
král vrátil zpět do Norimberku, kde 18. srpna, jak víme, podepsal mírovou smlouvu s Václavem III.63
Do takto naznačených souvislostí dopis č. 1 z pražského
formuláře poměrně přesně zapadá. Výchozí situací, kdy říšští
ani čeští obchodníci nemohli navštěvovat sousední zemi,
bylo nepochybně období od vyhlášení říšské klatby na Václava II. v červnu, respektive od zahájení válečných operací
v červenci 1304, do března 1305, kdy vlivem své smrtelné
choroby Václav souhlasil s mírovými jednáními. Právě do
těchto jednání, která probíhala od března do srpna 1305,
musíme zařadit i diplomatickou aktivitu, kterou odráží dopis č. 1 našeho zlomku. Zatímco v Říši prostředkovali mírové
dohody především braniborští markrabí a hornofranský
pán Bertold z Hennebergu,64 v případě smlouvy o obnovení
obchodní aktivity mezi říšskými a českými městy byl iniciátorem Dietegen z Kastelu, prostředníky pak rychtář, přísežní
a rada města Chebu. Chebští vyslanci, jak víme, pobývali na
jaře a v létě 1305 v blízkosti krále Albrechta I. v Norimberku
a Heilbronnu. Snad právě při té příležitosti se norimberský
zemský fojt Dietegen z Kastelu propůjčil k diplomatickému
kroku, který byl jednak v zájmu de facto již opět říšského
města Cheb, Norimberku i dalších měst, jednak jasně signalizoval dobrou vůli ke konečné mírové dohodě mezi říšským a českým panovníkem. Rozjel se proto do Chebu, kde
inicioval počátek jednání mezi Chebem a Prahou příslibem
získání podpory římského krále. Představitelé Chebu vyslali
s tímto návrhem na zahájení vyjednávání bratra řádu německých rytířů pana Ratendoffera.65 Návrh byl rychtářem,
přísežnými a konšely města Prahy přijat a představitelům
města se podařilo získat souhlas českého krále. Dá se předpokládat, že k navrženému jednání mezi představiteli obou
měst nakonec došlo a dohoda o obnovení obchodních
styků byla uzavřena.
Z hlediska přesnější interpretace jednání zachycených
dopisem č. 1 se nabízí otázka, nakolik šlo o dohodu, která
se týkala všech obchodníků z Říše a Čech, jak by napovídaly
obecné formulace cives imperii, cives nostri, terrae imperii,
terrae nostrae, popřípadě, šlo-li o dohodu čistě jen mezi Pra-

hou a Chebem. Cheb už nepatřil k českému státu, byť se jej
český král výslovně zřekl až v srpnu 1305, tato skutečnost
byla ovšem českou diplomacií brána na vědomí nejspíše již
od zahájení mírových jednání. V případě této druhé možnosti by se na politických a časových souvislostech nic nezměnilo. K přerušení obchodních styků mezi oběma městy
by došlo po obsazení Chebu v srpnu 1304, k zahájení jednání
o jejich obnově někdy od března 1305.

60 ME I, s. 201, č. 546; GRADL, H. Geschichte des Egerlandes, s. 134.
61 ME I, s. 201, č. 547; GRADL, H. Geschichte des Egerlandes, s. 134.
62 ME I, s. 201–202, č. 548; GRADL, H. Geschichte des Egerlandes, s. 134–135.
63 GRADL, H. Geschichte des Egerlandes, s. 135.
64 ČD II/1, s. 658–660.
65 Identifikovat tuto osobu se dosud nepodařilo. Snad byl členem cheb-

ské řádové komendy, nebyl však komturem ani městským farářem (viz ME I
a GRADL, H. Geschichte des Egerlandes).
66 Víno z italské vinařské oblasti Rivoli poblíž Verony v Benátsku.
67 Tina. Podle uvedené ceny byl tento sud nejspíše šedesátipintový, tj. necelých 120 litrů.
68 Necelé 2 litry.

List měšťanům v Klatovech
Druhý dopis (č. 2, f. 1rv) adresují rychtář, přísežní a konšelé
města Prahy měšťanům do Klatov. Uvádějí v něm, že český
a polský král uvážil velké škody, které bohatým i chudým
vznikaly a vznikají z prodeje francouzského a rivolského66
vína, dováženého do českých zemí měšťany z Klatov i jiných
královských měst. Zmíněné škody pocházejí z toho, že se
mnoho lidí v českém království nespokojí s rakouskými víny,
medovinou či pivem jako jejich předkové, nýbrž požíváním
francouzského a rivolského vína přicházejí o majetek a dostávají se do veliké bídy, takže nejsou schopni platit králi
sbírky a berně, jaké platili dříve. Král rovněž uvážil, že z opilství, které tato vína způsobují, pochází záhuba rozumu a
pokroucení smyslů, že opilství vede k bojům a mnoha vraždám. Proto král nařídil, že prodej francouzského a rivolského
vína se bude napříště uskutečňovat pouze v Praze a zakázal
vývoz těchto vín z Prahy do jiných měst. Dále král stanovil
prodejní cenu těchto vín: 88 grošů za sud67 a 18 parvů za
pintu.68 Představitelé města Prahy proto oznamují Klatovským, že pokud by chtěli příště dovézt zmíněná vína do
Prahy, musejí se řídit uvedeným královským nařízením. Dále
Klatovské jednou provždy upozorňují, že Pražané toto nařízení nesepsali ani nevydali, protože takováto statuta ani
vydávat nemohou.
V druhé části svého listu rychtář, přísežní a konšelé uvádějí, že měšťané z Klatov i jiných měst, když jedou se svým
zbožím do Prahy, navštěvují Kutnou Horu, kde za účelem
zisku vyměňují stříbro za mince a naopak. Tím porušují
nařízení krále, a proto je jim na cestě z Kutné Hory stříbro
zabavováno stejně jako Pražanům a obyvatelům jiných
měst, pokud porušují královo nařízení. Pražané se dozvěděli, že Klatovští chtějí kvůli tomuto zabavování stříbra zadržet
pražské měšťany, kteří jezdí se svým zbožím do Klatov. To
Pražané považují za protiprávní a způsobující jim i obecně
velkou škodu, protože jak Pražané, tak i měšťané z jiných
zemí musejí poslouchat toto nařízení a v opačném případě
jsou i jim peníze zabavovány bez nároku na vrácení.
Z právě uvedeného obsahu listu č. 2 především vyplývá,
že představitelé města Prahy koncipovali svůj dopis do Klatov
jako reakci na stížnosti a snad i pohrůžky klatovských měšťanů, přičemž se snažili vysvětlit, že zaváděná opatření nejsou
dílem pražských přísežných a konšelů, nýbrž legislativními
opatřeními, jejichž autorem je panovník. Je zřejmé, že jak
zákaz obchodu s luxusními víny mimo Prahu, tak i zákaz
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Zavraždění římského krále Albrechta I. Janem Parricidou
1. května 1308 u švýcarského Windische. Král v okamžiku
vraždy rozmlouval se svým důvěrníkem Dietegenem
z Kastelu. Foto převzato z Österreichische Chronik von
den 95 Herrschaften Leopolda z Vídně (asi 1340–1385).
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ermordung_
Albrecht_I.
Na následující straně: Město Cheb kolem roku 1550 (foto
SOkA Cheb)

svobodného oběhu neraženého stříbra, nepatřily ještě k vžitým právním normám a narážely dosud na odpor těch, jichž
se bolestně dotýkal, tedy mimopražských měšťanů-obchodníků.
V první části dopisu č. 2 Pražané citují či parafrázují nedochovaný královský mandát, týkající se dovozu a prodeje
vína z Francie a Itálie (Rivoli). Vzhledem k určení jeho domácí
ceny v groších a parvech, i vzhledem k titulatuře panovníka
(český a polský král), je zřejmé, že mandát, a tedy i náš dopis,
musel vzniknout po roce 1300 a že autorem mandátu byl
Václav II. I když nelze zcela vyloučit ani jeho syna Václava III.,
přeci jen onen zjevný malý časový odstup od data vydání
obou mandátů ukazuje spíše na dobu vlády Václava II.
V případě oné záležitosti s vínem se dále nabízí srovnání
se statuty Starého Města pražského a tehdejšího Nového
Města pražského pod hradem (dnešní Malé Strany), týkajícími se cizích kupců v Praze, které potvrdil Václav II. v Brně
23. května 1304.69 Mimochodem, právě tato statuta popírají tvrzení Pražanů v závěru první části dopisu č. 2 z naší formulářové sbírky, že totiž nos non fuisse uel esse dicti statuti
auctores aliqualiter, uel eciam inventores, nam talia statuta
invenire in ciuitate nostra uel eciam ordinare essemus omnimode inpotentes („nikterak jsme nebyli, ani nejsme autoři ani
tvůrci těchto statut, neboť taková statuta v našem městě

sestavovat či zavádět bychom v žádném případě neměli
moc“). Naopak, statuta z roku 1304, jimiž se zavádí regulační
opatření pro pobyt a obchodní aktivity cizích kupců v obou
pražských městech, sestavili i zavedli právě představitelé Starého i Nového Města, i když k jejich plné právní moci
bylo pochopitelně třeba souhlasu panovníka. Z těchto statut je pro nás důležitý zejména první článek o skladu kupců
v Praze. Kupci, kteří přijedou se zbožím do Prahy, se zde musejí
zastavit. V následujících pěti dnech je na nich, jestli své zboží
vyloží k prodeji či nikoliv. Pokud po uplynutí pěti dní neodjedou a dále zůstávají v Praze, musejí před dvěma určenými
měšťany a písařem své zboží vyložit k prodeji a nesmějí je už
z Prahy nikam odvézt (dicta mercimonia nullatenus de civitatibus
deducere teneantur). Podobně jako závěr tohoto ustanovení
zní i královský mandát o luxusních vínech, uváděný v našem
dopise: „vyložení francouzského a rivolského vína k prodeji se
napříště bude dít v královském městě Praze a že toto víno z Prahy do jiného města nesmí být v žádném případě převáženo“
(deposicio vini Gallici et Reuole in civitate sua Pragensi de cetero
habeatur et quod illud vinum de civitate sua ad aliam civitatem
ducere quisquam nullatenus debeat et presumat).
Motivace obou opatření je zřejmá – jak sklad a nucený prodej zboží po pěti dnech, tak prodej luxusního vína
omezený pouze na Prahu vychází vstříc obchodním zájmům

69 Codex iuris Bohemici (dále jen CIB). Tomus I. – aetatem Přemyslidarum continens /opera Hermenegildi Jireček. Praha : I. L. Kober, 1867, s. 442–444, č. 106;
Codex iuris municipalis Regni Bohemiae = Sbírka pramenů práva městského Krá-

lovství českého (dále jen CIM). Díl I. – Privilegia měst pražských / vydává Jaromír
Čelakovský. Praha : Knihtiskárna Dr. Edv. Grégra, 1886, s. 19–21,č. 8; RBM II,
s. 868–869,č. 2005; Liber vetustissimus, f. 64r, s. 277–278.
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pražských patricijů, je tedy na bíledni, že iniciátory těchto
opatření byli sami Pražané. Královská argumentace z citovaného mandátu o mravní škodlivosti alkoholu (která
by konec konců měla platit i na zmíněná rakouská vína, medovinu a pivo) i poukazování na to, že obyvatelé díky nákupu
luxusních vín přicházejí o majetek a nemohou tudíž platit
daně, vyznívá poněkud úsměvně, je ovšem pochopitelné, že
pravá motivace jeho vydání, tj. monopolizovat dálkový obchod s francouzským a italským vínem prostorově pouze na
pražský trh, se v králově mandátu mohla objevit jen stěží.
Je dále otázkou, zdali příbuznost obou opatření ve prospěch Prahy nenaznačuje i časovou blízkost, která by posouvala vydání králova mandátu o víně k roku 1304 a mohla
do období krátce po tomto datu časově zařadit i vznik dopisu představitelů města Prahy Klatovským.
V zcela jiném postavení byli pražští přísežní a konšelé
v záležitosti mince a volného oběhu stříbra, o němž Klatova-

nům píší v druhé části dopisu. Zatímco mandát o luxusních
vínech byl jimi velmi pravděpodobně iniciován, v případě
obstarávání neraženého stříbra pro dálkový obchod byli na
tom Pražané stejně jako měšťané z ostatních královských
měst v Čechách a na Moravě.
Už během 13. století se čeští panovníci snažili o prosazení
přednostního výkupu vytěženého kovu a o jeho povinnou
směnu za raženou minci. Již předtím se však jako běžný
směnný ekvivalent prosadilo vážené stříbro, zatímco jakost
denárové mince klesala. I když se kvalita mince po zavedení
brakteátové ražby v 1. čtvrtině 13. století zlepšila a postupná
centralizace správy mince v 2. polovině 13. století zlepšila organizaci těžby a mincovnictví, přesto zůstalo neražené stříbro
žádanou měnou zejména v obchodním styku s cizími kupci.70
Mincovny a komora sice bránily volnému oběhu neraženého
kovu, vymítit se jej však nepodařilo.71 V červenci roku 1300
byly zaraženy první pražské groše a došlo k rozsáhlé měnové

70 O vývoji mince a její správy viz zejména: SKALSKÝ, Gustav. Mincovní
reforma Václava II. Český časopis historický, 1934, roč. 40, s. 12–32; NOVÝ,
Rostislav. Organizace a vývoj českého mincovnictví v 13. století do měnové reformy Václava II. Sborník archivních prací, 1974, roč. 24, s. 366–423;
NĚMEČKOVÁ, Věra. Peníze posledních Přemyslovců a počátky české grošové měny. Folia numismatica : Supplementum ad Acta Musei Moraviae,
2006/2007, roč. 21, Brno 2008, s. 91–101. Srov. Petra Žitavského Kronika
zbraslavská. Fontes rerum Bohemicarum = Prameny dějin českých. Díl IV
/ k vydání upravil Josef Emler. Praha : Nadání Františka Palackého, 1884,
s. 80–81, capitulum 66.
71 SKALSKÝ, G. Mincovní reforma…, s. 25 hovoří o 13. století jako o vrcholné době vlády neraženého kovu, „který je tenkrát vlastní měnou“.

Doklad o zákazu obchodování s neraženým kovem v 2. polovině 13. století: RBM II, s. 1012, č. 2332 (Volumus etiam, quod nullus emat vel vendat res
mobiles…, nisi cum denariis monetae… Si quis autem contrarium fecerit, in
decem talentis pro vice qualibet puniatur. Volumus insuper, quod nulli liceat
habere stateram vel pondus ad argentum vel aurum ponderandum, nisi de
magistrorum monetae licentia et favore. „Přikazujeme, aby každý kupoval
a prodával movitosti pouze za pomoci denárových mincí. Pokud někdo
bude jednat proti tomuto příkazu, bude potrestán pokutou 10 talentů
denárů. Navíc přikazujeme, že nikdo nesmí mít váhy na vážení zlata a stříbra, leda se souhlasem mincmistrů.“) RMB II, s. 1014, č. 2334 (Statuimus
etiam, ut expensae causarum atque montium de monetae nostrae denariis
solummodo comparentur… Item statuimus, quod omne genus negotiandi
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Zevrubnějším rozborem prvních dvou listů zlomku pražské formulářové sbírky jsme rozšířili naše poznatky týkající

se celého pramene. Především z hlediska časového určení
předloh těchto dopisů lze říci, že první spadá do 1. poloviny
roku 1305, druhý šířeji do rozmezí let 1300 až 1305, pokud
připustíme časovou souvislost vydání pražských kupeckých
statut z r. 1304 a králova mandátu o prodeji francouzského
a rivolského vína, pak v užší dataci 1304/1305. Vzhledem
k tomu, že dopis č. 1 je mezi ostatními datovatelnými texty
prokazatelně nejmladší, můžeme prohlásit rok 1305 za
terminus post quem vzniku naší formulářové sbírky, alespoň tedy takový, který vzhledem k stavu jejího dochování
máme k dispozici.
Oba dopisy zároveň prozrazují něco o skladbě pražské
formulářové sbírky. Účelem formulářů je poskytnout budoucím písařům kanceláře stylistický vzor úředních dokumentů a dopisů. Někdy bývají uvnitř sbírek ukázky podobného typu listin či dopisů, týkajících se podobné záležitosti,
řazeny vedle sebe.76 I když však sbírka vykazuje tendenci
k obsahovému třídění formulářů, nebývá někdy důsledně
dodržováno. Samozřejmě často nejsou formulářové sbírky
členěny vůbec.
Dopisy č. 1 a č. 2 našeho zlomku vykazují hned několik společných znaků: jsou psány představiteli města Prahy,
jsou adresovány představitelům jiných měst, týkají se oba
dálkového obchodu a úlohy Prahy a Pražanů v něm. V prvním případě jde o obchodní vztahy mezi Prahou (a dalšími
českými městy) s městy říšskými. V druhém případě o obchodní vztahy mezi Prahou a ostatními královskými městy
v Čechách. Pražané v obou případech vystupují v suverénním a vůdčím postavení, zejména ve vztahu k českým městům. Můžeme proto vyslovit domněnku, že zařazení těchto
dvou listů vedle sebe nebyla náhoda, nýbrž úmysl skladatele
sbírky, který chtěl takto na jednom místě uvést příklady
úřední korespondence, týkající se obchodu a obchodních
vztahů, popř., při dělení podle adresátů, úřední korespondence s jinými městy v Čechách i v zahraničí.
Tuto domněnku lze ověřit na struktuře zbytku kasselského zlomku. Jsme ovšem limitováni neúplností sbírky
a vzhledem k tomu můžeme takto posuzovat jen jednotlivá
folia, v rámci nichž jediných jsme si jisti pořadím textů. Folio
1 obsahuje dopisy č. 1 a 2, jejichž společného jmenovatele
jsme si právě objasnili, za nimi následuje první soukromý
list olkušského kastelána notáři Albertovi, který s předchozí
úřední korespondencí můžeme obsahově spojit jen stěží.
Folio 2 přináší smlouvu (pražských) měšťanů o společnou
zeď (č. 4), smlouvu pražských měšťanů o majetkovém ručení za částku z pronajímané urbury (č. 5) a smlouvu jiných

de nostrae monetae denariis tantum fiat. „Ustanovujeme, aby se soudní a
horní výdaje vyplácely pouze v denárech naší mince… Rovněž ustanovujeme, aby veškerý obchod se děl pouze za pomoci denárů naší mince.“ Tato ustanovení mohou však znamenat i ochranu před pronikáním
cizí mince, vzhledem ke zdůrazňování nostra moneta, než ochranu před
placením neraženým kovem.) RBM II, s. 1015, č. 2335 (Volumus…, quod
omnes empciones et vendiciones fieri debeant cum denariis monete predicte,
et non cum auro et argento. Volumus eciam, ut nulli liceat habere pondera
ad aurum vel argentum ponderandum sine voluntate ipsius magistri monete. Placet eciam nobis, quod nullus audeat auri vel argenti cambium exercere
preter predicti magistri monete licenciam et mandatum. „Přikazujeme, že se
veškerá koupě a prodej musí odehrávat jen za pomoci denárů zmíněné
mince, nikoli za pomoci zlata a stříbra. Přikazujeme rovněž, že nikdo nesmí
mít váhy na vážení zlata a stříbra, pokud nemá souhlas mincmistra. Přikazujeme rovněž, že nikdo nesmí směňovat zlato a stříbro, pokud nemá

souhlas mincmistra.“) Srov. SKALSKÝ, G. Mincovní reforma…, s. 28; ČD II/1,
s. 547; NOVÝ, R. Organizace a vývoj…, s. 386.
72 SKALSKÝ, G. Mincovní reforma…, s. 28–29; ČD II/1, s. 549.
73 V Ius regale montanorum, kniha I, kapitola 21, § 3 ve vydání Hermenegilda Jirečka, CIB I, s. 316 král potvrzuje dávná práva nákupčích kovů (metalli
emptores), ovšem s výjimkou, že stříbro, které slili, odnesou do směnárny
k výměně za mince. Srov. SKALSKÝ, G. Mincovní reforma…, s. 28–29, pozn. 5.
74 RBM II, s. 874, č. 2018.
75 RBM II, s. 927–928, č. 2149; CIM. Díl II. – Privilegia královských měst venkovských
z let 1225–1419. Praha : Knihtiskárna Dr. Edv. Grégra, 1895, s. 148–154, č. 83. K výkladu srov. SKALSKÝ, G. Mincovní reforma…, s. 28, pozn. 4; ČD II/1, s. 730–731.
76 Takto je podle adresátů a druhů písemností strukturován opavský městský formulář z doby kolem roku 1327 (srov. ŠIGUT, František. Městský formulář opavský z počátku 14. století. Slezský sborník = Acta Silesiaca, 1961,
roč. 59 (19), s. 217–218).

reformě. Ta v sobě zahrnovala rovněž panovnickou monopolizaci stříbra, spočívající v zákazu svobodného oběhu
a vývozu stříbra. Vytěžené stříbro mělo nadále patřit pouze
do rukou mincmistrů, obchodní měnou měly být pouze
pražské groše a parvy.72 Zákaz byl doprovázen sankcemi, při
nichž hrozilo těm, kteří by z Kutné Hory vyvezli neražené stříbro, že jim bude bez náhrady zabaveno.
Příslušný mandát Václava II. se nedochoval,73 o jeho
prosazování však víme alespoň z jednotlivých náhodných
zmínek. O zákazu vývozu stříbra ze země svědčí listina
z 22. února 1305, jíž Václav II. povolil obchodníkům z Řezna
provozovat obchod ve svých zemích po dva týdny, ovšem
za podmínky, že ze země nevyvezou zlato ani stříbro, které
za zboží obdrží, ale pouze pražské mince s tím, že po uplynutí oněch dvou týdnů mohou v zemi zůstat, aby si mince
obstarali.74 Sankce za vývoz stříbra z Kutné Hory dokládá
velké privilegium, které 5. října 1307 na závěr svého druhého tažení do Čech vydal římský král Albrecht I. spolu
se svým synem rakouským vévodou Fridrichem pro pět
východočeských věnných měst: Hradec Králové, Jaroměř,
Chrudim, Poličku a Vysoké Mýto.75 Měšťanům těchto měst
udělil mj. následující výsadu: „Aby každému, kdo veze stříbro
z Kutné Hory, pokud mu v okruhu jedné míle od města urburéři či mincmistři stříbro zabaví, byly za každou hřivnu zabaveného stříbra dány čtyřicet dva groše až do výše množství zabaveného stříbra. Pokud se týž člověk, který nese stříbro z Kutné Hory, bude nacházet mimo obvod jedné míle
od města, nesmí mu být stříbro zabaveno ani nemá být
jinak obtěžován.“ (Ut quicumque ducens argentum de Monte
Cuthna, si infra unum miliare sibi argentum per urburarios vel
magistros monete receptum fuerit, extunc pro qualibet marca
sibi recepta quadraginta duo grossi denarii restituantur eidem
eodem termino, quo sibi argentum receptum esse dinoscitur
prenotatum. Si vero idem ducens argentum ultra unum miliare
a dicto Monte Cuthna venerit, extunc nullus debet ei recipere
argentum vel ipsum in aliquo conturbare.)
Přímým dokladem existence mandátu Václava II. (generale edictum domini nostri regis et statutum) proti vývozu stříbra z Kutné Hory i s dokladem sankcí za jeho porušení, které
spočívaly v zabavení veškerého stříbra, jež s sebou dotyčný
z Hory veze, se tak prozatím stává pouze dopis č. 2 kasselského formulářového zlomku.
Shrnutí
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pražských měšťanů o postupu majetku mezi příbuznými
(č. 6). I zde je tedy patrná obsahová příbuznost všech tří
listin, jež se dají shrnout pod společné označení soukromě
právní smlouvy mezi pražskými měšťany. I za těmito obsahově propojenými texty následuje, jako v případě předchozího folia, ukázka soukromé či napůl úřední korespondence
mezi Al. (Albertem?) a mělnickým proboštem Oldřichem
(č. 7), která s nimi do společné skupiny nepatří. Folio 3 přináší za sebou hned 4 ukázky soukromé korespondence
mezi příbuznými: 3 dopisy křižovníku s červenou hvězdou
Welhardovi (č. 9–11) a druhý dopis olkušského kastelána Albertovi (č. 12). Této sérii předchází ukázka královské listiny
potvrzující odkaz majetku církevní instituci (č. 8), která se
opět obsahově vymyká. Folio 4 je pro náš účel nepoužitelné, protože nese pouze jeden a ještě ne celý dokument.
Viděli jsme, že s výjimkou 4. folia všechny ostatní vykazují
znaky určitého logického řazení formulářů, což pravděpodobně vypovídá o původní struktuře celé pražské formulářové sbírky. Kromě toho je zřejmé, že sbírka obsahovala
ukázky nejen úřední korespondence a úředních i soukromoprávních listin, tedy dokumentů, jejichž vyhotovování
bylo úkolem pražského notáře, jemuž nejspíše byla sbírka
určena, ale rovněž ukázky soukromé epistolografie, jejichž
uživatelem mohl být prakticky každý tehdejší vzdělanec.
Shrňme nyní poznatky, které nám přinesla především
detailní analýza dvou prvních dopisů kasselského zlomku.
Regionální zaměření tohoto článku nás vedlo v první řadě
k zodpovězení otázky po přínosu obou dosud neznámých
listů pro dějiny měst Chebu a Klatov. V případě prvního
z nich lze jistě konstatovat, že přínos listu rychtáře, přísežných a konšelů města Prahy týmž představitelům města
Chebu pro vnitřní dějiny města Chebu je minimální. Kromě
zmínky o panu Ratendofferovi pravděpodobně z chebské
komendy řádu německých rytířů se z dopisu o městě prakticky nic nedozvíme. Mnohem důležitějším pramenem je
formulářový dopis pro poznání postavení města Chebu
v době mírových jednání mezi Albrechtem I. a Václavem II.
na jaře a v létě 1305. Z jiných pramenů víme, že se chebští
vyslanci v té době nacházeli v blízkosti římského panovníka, který jim ve snaze zajistit si loajalitu čerstvě nabytého
Chebu udělil několik výsad. Náš pramen dokládá, že se
v téže době chebští představitelé účastnili rovněž jednání
s Prahou o obnově obchodních vztahů mezi českými a říšskými městy. Chebští se pro tuto úlohu nepochybně zdáli
být nejideálnějšími partnery, neboť ještě donedávna patřili
k českému státu a měli tedy z říšských měst k Praze, jako
představitelce ostatních královských měst v Čechách, nejblíže. Navíc, jak už jsme uvedli, nelze vyloučit, že navzdory
obecným formulacím o cives imperii a terrae imperii šlo o obnovu obchodních vztahů čistě mezi Chebem a Prahou.
Mnohem významnějším pro regionální dějiny se jeví
dopis č. 2. Jeho důležitost je o to větší, že ke středověkým
dějinám Klatov se dochovalo jen velmi málo pramenů.77
Povinná skepse, kterou je vůči konkrétním informacím ve

formulářích třeba použít, stejně jako možnost, že se jednalo
o list adresovaný většímu množství měst ve stejné záležitosti, v tomto případě neobstojí. Jak už jsme uvedli výše, dopis
Pražanů nebyl pouhým oznámením královských mandátů,
nýbrž reakcí na konkrétní stížnosti, ba výhrůžky klatovských
měšťanů. Pokud by tedy sestavovatel formulářové sbírky
neměl nějaký speciální důvod zaměnit jedno konkrétní
jméno města jiným, není důvod pochybovat, že zde máme
opis větší části dopisu adresovaného skutečně do Klatov.
Navíc, většinu jmen i v ostatních částech zlomku lze ztotožnit s konkrétními osobami. Rovněž srovnání s dochovanými
prameny vylučuje, že by sestavovatel sbírky měl tendenci
konkrétní informace a jména komolit.
Dopis č. 2 je především jediným konkrétním dokladem
o účasti klatovských měšťanů na dálkovém obchodu. O jejich obchodní zdatnosti svědčí, že byli schopni si obstarat
víno jak z Itálie (obchodní vztahy s Podunajím se vzhledem
k poloze města dají předpokládat), tak i z Francie (zde už se
musí předpokládat zprostředkovaný styk s Porýním), a to nikoliv jen pro vlastní potřebu, ale jako obchodní artikl, který
pak nabízeli na trzích dalších českých měst. Dalším dokladem styku s cizími kupci je v dopise dokladovaná snaha
obstarávat si v Kutné Hoře neražené stříbro, o něž byl právě
mezi cizinci velký zájem.78 V této souvislosti je třeba připomenout, že Klatovy byly před Václavovou měnovou reformou jedním ze 17 měst, v nichž se nacházela mincovna,79
měšťané byli tedy nepochybně zvyklí na snazší přístup ke
stříbru. Zmíněná doložená obchodní aktivita staví Klatovy
na roveň ostatních významnějších královských měst v Čechách té doby, přičemž o jeho regionálním významu není
pochyb, město mělo v jihozápadních Čechách v období
před založením Nové Plzně (pravděpodobně roku 129580)
nepochybně vůdčí roli.
Rozvinuté obchodní aktivitě klatovských obchodníků
zřejmě velmi uškodil Václavův mandát o omezení obchodu
s luxusním vínem jen na Prahu, neboť ji tím přinejmenším
zúžil pouze na jeden trh. Není tedy divu, že Klatovští jednali
podrážděně a ze zavedených omezení obviňovali (částečně
oprávněně) pražského rychtáře a přísežné. Stejně citelně se
jich musely dotýkat sankce za vývoz stříbra z Kutné Hory,
kterého se i přes králův zákaz spolu s Pražany a měšťany dalších měst aktivně účastnili.81 I v tomto případě pokládali za
viníky zostřených opatření Pražany, tentokrát ovšem zcela
neoprávněně. Ke stížnosti, o níž víme z našeho formuláře,
přidali ještě výhrůžku, že zadrží Pražany, kteří přijedou se
zbožím na klatovský trh. I tato poznámka je pro středověké
dějiny zajímavá. Dokládá obchodní styky mezi městem
Klatovy a Prahou, nejen předpokládané (a nyní i doložené)
návštěvy klatovských kupců na pražském trhu, ale naopak
i účast pražských kupců a jejich zboží na trzích v Klatovech.
Na úplný závěr je nutné konstatovat, že jako badatelské
téma je kasselský zlomek samotný samozřejmě mnohem
významnější, než jen jeho první dva dopisy. Proto bylo úkolem tohoto článku rovněž alespoň stručně tento nesporně

77 Ke středověkým dějinám Klatov viz VANČURA, Jindřich. Dějiny někdejšího
královského města Klatov. Díl 1, část 1. Klatovy : nákladem města Klatov,
1927–1932; SÝKOROVÁ, Lenka a kol. Klatovy. Praha : Nakladatelství Lidové
noviny, 2010.
78 Srov. SKALSKÝ, G. Mincovní reforma…, s. 28.

79 RBM II, s. 1009, č. 2326; srov. SKALSKÝ, G. Mincovní reforma…, s. 24, pozn. 5.
80 Srov. BĚLOHLÁVEK, Miloslav. Dějiny Plzně I : od počátků do roku 1788. Plzeň : Krajské nakladatelství v Plzni, 1965, s. 36.
81 Srov. výše zmíněné privilegium Albrechta I. pěti věnným městům
z roku 1307.
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zajímavý a přínosný pramen představit a pokusit se o úvodní
rozbor a nadnesení prvních odborných otázek. Bude úkolem příštích prací věnovat se pražskému formuláři obšírněji,
jak si právem zaslouží, vždyť máme v rukách zlomek možná
nejstaršího městského formuláře v českých zemích…82
***
Příloha: Přepis dvou prvních listů kasselského zlomku
pražského formuláře
Č. 1 [Jaro/léto 1305, Praha]
Rychtář, přísežní, konšelé a obec města Prahy píší rychtáři, konšelům a obci města Cheb. Do Prahy dorazil pan Ratendoffer
z řádu německých rytířů s nabídkou pana z Kastelu, že chce
pomoci vyjednat u římského krále, pokud s tím bude souhlasit
český král, aby říšští měšťané mohli obchodovat v Čechách a
čeští v Říši a aby byla zaručena bezpečnost jejich osob i majetku,
a dále píší, že mají určit osoby a termín jednání. Pražané uvádějí, že vyjednali králův souhlas a žádají pana z Kastelu, aby volný
pohyb obchodníků vyjednal i u římského krále. Na jednání
o termínu určí chebští i pražští radní své zástupce.
[1r] Prudentibus viris et honestis judici, juratis, consulibus
ac universitati ciuium in Egra.
§ Judex, jurati, consules, thotaque universitas ciuium de
Praga quidquid posset obsequii amicicie et honoris.
Vestre discrecionis puritatem scire cupimus presencium
per tenorem, quod honorabilis vir dominus Ratendofferius,
crucifer frater ordinis domus theutonice, ad nostram veniens
presentiam offerentia nobilis _ domini de Castel capitanei _
domini voluntatem, auxilium et con_ velle ad hoc apud serenissimum dominum regem Romanorum merito placido
adhibere, dum modo ad hoc serenissimi domini nostri regis
consensus accederet similiter et voluntas, ut tam ciues imperii vestras terras, quam ciues nostri vice versa terras imperii
cum suis mercimoniis visitantes hinc inde possent transire saluis ipsorum rebus, super aliquem certum diem et terminum
ad hoc deputatum pariter et personas. Nos vero tam vestro
quam nostro bono super premissis a dicto crucifero plenius
intellecto, apud serenissimum dominum nostrum regem obtinuimus, ut ordinacio premissi boni tam vestri quam nostri
debite executionis forcior effectum, bonam suam voluntatem
ad hoc prostitit beniuole ac consensum. Quo circa vestram
discrecionem duximus presentibus affectuosius deprecandam, quatenus dictum dominum de Castel ad hoc inducare
dignemini et tenere, ut apud dictum dominum regem Romanorum opem et operam ad hoc graciosam debeat adhibere,
ut libertas tam suorum quam nostrorum ciuium saluis ipsorum rebus et personis dictas Imperii terras ac nostras vis[it]
ancium. Super aliquem certum terminum a uobis inventum
consultus habeatur, super quo nobis nuncium vestrum destinetis et nos vobis nostrum destinabimus _ ambo videre et
examinare teneantur, si predicta ordinacio assecuracionis tam
vestrorum quam nostrorum ciuium, ut diximus, haberi possit
et ad finem perduci valeat preconceptum.
82 Ze starších městských formulářů přichází, tuším, do úvahy pouze pražský a opavský, srov. TEIGE, Josef. Staroměstský formulář ze XIV. století. Praha,
1906; Základy starého místopisu Pražského (1437–1620). III – Formulář staroměstský ze XIV. století / sestavil Josef Teige. Praha : Obec královského hlavního
města Prahy, 1910; ŠIGUT, František. Městský formulář opavský z počátku
14. století. Slezský sborník = Acta Silesiaca, 1961, roč. 59 (19), s. 212–229.
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Pečeť klatovských měšťanů na listině z roku 1289 (Národní archiv
Praha, fond Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, listina
inv. č. 98). Foto: Ota Palán

Č. 2 [1300/1304–1305]
Rychtář a konšelé města Prahy píší měšťanůmdo Klatov. V záležitosti francouzského a rivolského vína, dováženého klatovskými
a dalšími měšťany do Čech, oznamují Klatovským nařízení
krále (Václava II., rex Boemie et Polonie), že tato vína smějí
být napříště prodávána pouze v Praze a nesmějí být z Prahy
vyvážena do jiného města. Dále král stanovil jeho prodejní
cenu. Pokud by tedy chtěli Klatovští dovézt tato vína do Prahy,
musejí se řídit zmíněným královským nařízením. Dále oznamují, že klatovští i ostatní měšťané, kteří při cestách do Prahy za
obchodem navštěvují Kutnou Horu, kde za účelem zisku vyměňují stříbro za mince a naopak, jednají proti nařízení krále a že
jim stejně jako Pražanům je toto stříbro na cestě z Kutné Hory
zabavováno. Pražané se dozvěděli, že Klatovští chtějí kvůli tomuto zabavování stříbra zadržovat pražské měšťany, kteří jezdí
do Klatov za obchodem, což považují za protiprávní, protože
i jim a všem ostatním obchodníkům jsou peníze zabavovány
bez nároku na vrácení.
Prudentibus v[iris] et honestis ciuibus in Clatouia etc.
§ Judex, jurati et consules.
Vestre laudabilis discretionis industriam scire cupimus
per presentes, quod serenissimus dominus noster rex Boemie et Polonie exacta racionis acumine considerans et
perpendens non modica rerum dispendia tam diuitibus
quam pauperibus in regno suo ex dampnosa vini vendicione Gallici et Reuole ad terras suas adducti per ciues vestros
et alios honestos viros aliarum ciuitatum ciues euenire et
retroactis temporibus euenisse ex eo, quod quam plures regni sui homines non contenti potibus vini australici,
medonis, ceruisie, quibus patres et progenitores ipsorum
quondam contenti fuerunt, in dicto vino Gallico et Reuola

suorum rerum Boemi consumer[unt et] a[d] [ta]ntam venerunt egestatis inopiam, quod dicto domino nostro regi
seruicia consueta collectarum, exactionum, steurarum non
possunt exhibere, sicut quondam facere consueuerunt.
Considerauit dictus dominus [1v] rex, quod ex ebrietate
hominum dicta vina bibencium et obitacionem racionis
et sensuum incurvencium, cum ipsa ebrietas ad prelia
tradat inermes, tot homicidiorum et mortis genera sunt,
proch dolor, perpetrata, quod ea vobis ad plenum lingua
et calamo non possemus explicare. De maturo baronum
et nobilium consilio statuit, ordinauit et obseruari precepit,
ut deposicio vini Gallici et Reuole in ciuitate sua Pragensi
de cetero habeatur et quod illud vinum de ciuitate sua ad
aliam ciuitatem ducere quisquam nullatenus debeat et presumat. Preterea ordinauit, ut tyna vini Gallici et Reuole emi
et vendi debeat pro LXXXX grossis denarum minus duobus
grossis. Statuit eciam, ut pinta Gallici vini et Reuole vendiri
et dari debeat per XVIII paruis denariis. Et quia mandatis et
statutis dicti domini nostri regis contraire non possumus
nec debemus, si sub eodem edicto dicti statuti, per dictum
dominum nostrum regem factum, dicta vina ad ciuitatem

nostram deducere volueritis. Hoc vestre discrecioni duximus committendum habentes pro constanti nos non fuisse
uel esse dicti statuti auctores aliqualiter, uel eciam inventores, nam talia statuta invenire in ciuitate nostra uel eciam
ordinare essemus omnimode inpotentes.
Preterea significamus vobis, quod ciues uestri et aliarum ciuitatum ciues nostram ciuitatem cum mercimoniis
visitantes transferunt se in Montem Cuttam. Sub spe lucri
ibi habendi et faciendi cambium mutando argentum pro
denariis et e contraverso contra generale edictum dicti domini nostri regis et statutum. Et extunc ipsis a dicto Monte
recedentibus si priuantur argento secum ducto, sicut nos
et ciues aliarum ciuitatum spoliuntur, qui contra dictum
statutum audent aliquid facere uel presumant. Et racione
huius spolii ciues nostros ad uos cum suis mercimoniis venientes inpignorare intendatis, ut intelleximus, quod contra
deum et formam iuris ac contra racionem utique feceritis,
cum dictum statutum nos et alios ciues aliarum terrarum
pati oporteat sine spe restitucionis omnis pecunie ablate et
vergitur in dampnum nostrum omnium rerum et dispendium generale.

Zwei unbekannten Schreiben an die Städte Eger (Cheb)
und Klattau (Klatovy), Anfang des 14. Jahrhunderts.
Einleitung zum Fragment eines unbekannten Prager Formulars

Handelsbeziehungen zwischen den böhmischen und den
Reichsstädten; eventuell – nach einer zweiten möglichen
Interpretation – die Verhandlungen über die Erneuerung
der Handelsbeziehungen zwischen Prag und Eger. Der
Brief kann der Zeit der Friedensgespräche zwischen dem
böhmischen und dem römischen König ab März bis August
1305 zugeordnet werden. Den zweiten Brief adressierten
der Richter, die Geschworenen und Schöffen der Stadt Prag,
an die Bürger von Klattau. Die Prager erinnern die Klattauer
darin an das königliche Mandat, das den Handel mit französischem und italienischem Wein ausschließlich auf den
Prager Markt beschränkte, den die Bürger aus Klattau und
den anderen königlichen Städten bisher in ganz Böhmen
auslieferten. Weiterhin machen sie darauf aufmerksam,
dass das königliche Edikt die Ausfuhr von ungeprägtem
Silber aus Kuttenberg (Kutná Hora) verbot; und bei wem
auf dem Weg von Kuttenberg Silber gefunden wurde, dem
wurde es ersatzlos beschlagnahmt. Dieser Brief ist ein Beleg dafür, dass sich das Klattauer Bürgertum am Handel mit
Auslandswaren beteiligte. Die beiden Briefe belegen auch
die Struktur der Formularsammlung; die Muster der Briefe
und Urkunden wurden darin nach Adressaten und nach
Dokumentart in Gruppen geordnet. Das Fragment stammt
höchstwahrscheinlich aus der ältesten städtischen Formularsammlung auf unserem Gebiet.

Michal Tejček
Der Artikel widmet sich dem neu gefundenen handschriftlichen Fragment, das in der Universitätsbibliothek Kassel – Landesbibliothek und Murdhardsche Bibliothek der
Stadt Kassel, Handschriftenabteilung, unter der Signatur
2° Ms. iurid. 100, 5 abgelegt wurde. Es handelt sich um einen
Teil der Formularsammlung, die im Stadtteil Prag-Altstadt irgendwann um das Jahr 1305 verfasst wurde. Das Fragment
beinhaltet dreizehn vollständig oder teilweise erhaltene
Texte. Es sind Abschriften von Amtsbriefen und Urkunden
und von Privatkorrespondenz aus dem Prager Milieu. Als
Autor der Formularsammlung wird am ehesten der Stadtnotar Meister Petr gelten, der sich in Prag zwischen den
Jahren 1292 und 1306 betätigte, eventuell sein Nachfolger Heinrich (Jindřich), der in Prag erstmals 1310 belegt ist.
Weiterhin untersucht der Artikel detailliert die ersten zwei
Briefe des Kasseler Fragments. Das erste Schreiben adressierten die Vertreter der Stadt Prag nach Eger; es betrifft die
Eröffnung von Verhandlungen über die Erneuerung der
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Salbuch panství Červené Poříčí a Roupov.
Unikátní popis panství z roku 1760
od Jana Nepomuka Tadeáše Košína z Freidenfeldu1
Jakub Mírka – Hana Vanišová

budou především poddanské poměry, církevní správa a
samozřejmě vrchnostenské hospodaření.

Salbuch panství Červené Poříčí a Roupov je minimálně
pro oblast západních Čech zcela unikátním pramenem.
Existuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden je uložen
ve Státním oblastním archivu v Plzni a druhý v soukromém vlastnictví. Jak napovídá již samotný název článku,
jeho obsahem je popis panství Červené Poříčí2 a Roupov
z počátku šedesátých let 18. století, který vyniká jak svou
podrobností, tak výzdobou tvořenou velkým počtem
barevných ilustrací. Uvedené panství vzniklo počátkem
18. století spojením panství Červené Poříčí se sousedním
statkem Roupov. Rozkládalo se v tehdejším Plzeňském,
resp. od roku 1751 nově vzniklém Klatovském kraji z převážné části severně od městečka Švihov. V první části tohoto článku chceme čtenáře stručně seznámit s oběma
exempláři Salbuchu. Zabývat se budeme jejich datací,
okolnostmi vzniku a dalšími osudy. Značná část bude
věnována také jejich srovnání a samozřejmě nás bude
zajímat i jejich autorství. Druhá část pak bude zaměřena
na samotný obsah Salbuchu. Předmětem našeho zájmu

Exemplář uložený ve Státním oblastním archivu v Plzni je součástí
fondu Velkostatek Červené Poříčí. Tento fond byl roku 2008 přestěhován na pracoviště Klášter u Nepomuka z dnes již zrušené
klatovské pobočky archivu, která byla v provozu od roku 1959.3
Je dosud nezpracovaný, a tak Salbuch zatím unikal většímu
zájmu jak samotných archivářů, tak badatelské veřejnosti.4 Naši
pozornost upoutal až v souvislosti s přípravou archiválií ke studiu pro kolegu Jakuba Krčka ze Západočeského institutu pro
ochranu a dokumentaci památek v Plzni pro stavebně-historický výzkum budovy fary ve Kbelu.5 Již při prvním prolistování
knihy bylo zřejmé, že se jedná o zcela výjimečný rukopis.6
Kniha je 22,5 cm široká, 35,5 cm vysoká a obsahuje
662 číslovaných stran.7 Má poměrně nenápadnou lepenkovou vazbu s koženým hřbetem a rohy. Na deskách je
přepsán název z titulního listu ve zkrácené podobě.8 Vazba

1 V prvé řadě bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám s přípravou článku
jakkoli pomohli. Především patří náš dík paní Lubomíře Raisové z Roupova,
která nám dovolila nahlédnout do originálního exempláře Salbuchu, jenž je
v jejím vlastnictví. Dále panu Marcelu Čermákovi, kastelánovi z Červeného
Poříčí, a Haně a Luďkovi Bouchnerovým z Nezdic za cenné materiály a informace. Jakubu Krčkovi ze ZIPu děkujeme za totéž a především za to, že
jeho badatelský záměr nás přiměl se Salbuchem zabývat. Rovněž je nám
ctí poděkovat našim kolegům archivářům Jiřině Juněcové a Janu Kahudovi
z Národního archivu, Jiřímu Smitkovi a Jiřímu Vichtovi ze SOA v Praze, Marii
Malivánkové Waskové z Archivu města Plzně, Petru Kolářovi ze SOkA Rokycany, Michalu Tejčkovi ze SOkA Klatovy, Janu Edlovi ze SOkA Tachov, Tomáši
Fenclovi ze SOkA Domažlice, Janě Kopečkové, Ludmile Novotné a Petru
Hubkovi z centrály SOA v Plzni a Janě Myslivcové a Vladimíru Červenkovi
z našeho pracoviště, kteří nám poskytli doplňující informace, připomínky a
nezištnou pomoc s pátráním v souvisejících fondech. Dále restaurátorce Ivě
Bauerové a fotografu Petru Maškovi ze SOA v Plzni za to, že o Salbuch dobře
pečovali a konečně patří velký dík i šéfredaktorovi Západočeských archivů
Milanu Augustinovi za to, že vůči nám projevil velikou míru tolerance.
2 V originále „Poritschen Cronenberg“. Červené Poříčí bylo v minulosti nazýváno mnohými způsoby. Nejčastěji se objevují české názvy Poříčí, Červené Poříčí a Korunní Poříčí nebo německé Poritschen, Roth-Poritschen,
Kron-Poritschen, ale také Poritschen Törringisch a jejich různé varianty.
V článku užíváme současnou podobu jména, tj. Červené Poříčí.
3 Starší část fondu byla v té době uložena ve Státním oblastním archivu
v Praze. V roce 2012 byla provedena delimitace této části fondu do SOA
v Plzni, čímž se jej podařilo opět scelit.
4 Lze tak usuzovat např. ze skutečnosti, že na knihu nebylo upozorněno
průvodci po archivních fondech z roku 1975, viz BYSTRICKÝ, Vladimír a
kol. Státní oblastní archiv v Plzni : průvodce po archivních fondech, IV. svazek.
Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR, 1975, s. 13–18. Také nám
není znám žádný publikovaný badatelský počin vycházející ze Salbuchu
od doby, kdy je uložený v archivu s výjimkou dvou nových prací, které jsou
citovány v následující poznámce.

5 Viz BOCK, Jiří – KRČEK, Jakub – ŠIROKÝ, Radek. Kbel, fara čp. 35 : standardní
nedestruktivní stavebně historický průzkum [zpráva vypracovaná pro Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, 30. 9. 2011]. Plzeň :
Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, 2011; KRČEK,
Jakub – ŠIROKÝ, Radek. Pozdně barokní fara ve Kbelu. Památky západních
Čech II, Studie a zprávy, 2012, s. 37–54.
6 Z hlediska archivní evidence se Salbuch svou povahou pohybuje na pomezí dvou evidenčních archivních kategorií, jež tvoří úřední knihy a rukopisy, přičemž převažují spíše důvody pro jeho zařazení mezi úřední knihy.
Z čistě terminologického hlediska je však vhodnější užívat termínu rukopis,
který je navíc pro tento typ knih užíván i v příbuzných vědních oborech.
7 Samotný popis panství končí na straně 660 a za ním na téže straně se
nachází dodatečně zapsaný částečně veršovaný pamětní zápis rekonstrukce kaple Nejsvětějšího Srdce Páně v Červeném Poříčí roku 1841. Následující strana je prázdná a na poslední straně 662 jsou tužkou napsány
již jen špatně čitelné první čtyři verše ze Schillerovy básně Sprüche des
Konfuzius, které byly do knihy také dopsány dodatečně. Strany 10 a 11 na
sebe nenavazují. Srovnáním s druhým exemplářem rukopisu bylo zjištěno,
že mezi nimi zcela nepochybně chybí dvě strany, které se patrně ztratily
v důsledku uvolnění vazby. Současné číslování stran tedy bylo provedeno
až po této ztrátě.
8 Tento nápis je částečně nečitelný a zní: „Beschreibung des Wirthschafts
Umtribs der Her[rsch]aft Poritschen Croneberg u[nd] Ruppau [unter Glücklicher] Regirung der Hoch u[nd] Wohlgebornen…“ Poslední dvě řádky
jsou již téměř nečitelné a jejich přesné znění si lze zčásti již jen domýšlet.
Jde však o zkrácenou verzi textu z titulního listu, kde text pokračuje takto: „ … Herrn Herrn Norberth des Heyl[igen] Rom[ischen] Reichs Grafen
Törring von Jettenbach, S[eine]r Churfürstlichen Durchlaucht in Bayern
Leib Guardi Hatshiren Obrist Lieutenants, Cam[m]er Herrns, dan Obristen
von der Cavallerie, Haubt Pflegern zu Cham, und S[ancti] Georgi Ordens
Commandern, dann der Hoch und Wohlgebohrnen Frauen Frauen Carolinae Baronin Rathsamhausen von Ehenvayer, geb[ohrenen] Reichs Gräfin
Töringin von Jettenbach.“

48 zča 2013

Exemplář uložený ve Státním oblastním archivu v Plzni

Kolorovaný titulní list Salbuchu, okolo kartuše s textem jsou alegoricky vyobrazena nejvýznamnější hospodářská odvětví
provozovaná na panství Červené Poříčí a Roupov, v horní části znázorněny dva kolorované erby Norberta říšského
hraběte Törringa z Jettenbachu a jeho sestry Karolíny, provdané svobodné paní Rathsamhausenové z Ehenvayeru
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Výřez z mapy panství Červené Poříčí, [asi 1798], Wittek, [cca 1 : 5035], kolorovaný rukopis, 102 x 73 cm.
Legenda: 1 – vlastní zámek s obytnými místnostmi pro vrchnost; 2 – pivovar s bednářskou dílnou (roku 1760); 3 – budova označovaná
Stará hora; 4 – koňské stáje, vozovna; 5 – zámecká zahrada; 6 – patrně obydlí ředitele (1760); 7 – patrně obydlí purkrabího (1760,
z popisu není zcela zřejmé, který z těchto dvou domů obýval ředitel a který purkrabí); 8 – obydlí obročního; 9 – patrně obydlí bývalého
polesného (1760); 10 – hospoda; 11 – nový pivovar a bednářská dílna z konce šedesátých let 18. století; 12 – ovčín Na vodoteči; 13 – kaple
Nejsvětějšího Srdce Páně; 14 – vinopalna; 15 – oblast, v níž se nacházely dvory velkých sedláků; 16 – stará huť (od roku 1755 mimo
provoz); 17 – Hamerský rybník; 18a, 18b – poblíž jednoho z těchto míst se roku 1760 pravděpodobně nacházela flusárna; 19 – staré sádky;
20 – stodola; 21 – vrchnostenský dvůr s pekárnou, prádelnou a kravínem (kravín je patrně budova naproti přes cestu); 22 – mlýn
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Vyobrazení aliančního erbu Jana Jiřího z Haubenu a jeho manželky Amalie Eleonory, umístěného nad vstupními dveřmi do poříčské kaple

a některé listy však byly poškozené, a tak byla kniha roku
2012 předána do restaurátorských dílen SOA v Plzni. Práce
na ní byly dokončeny o rok později. Je psána německy, ale
obsahuje též několik latinských opisů. Pomineme-li místní a
osobní jména, která v této české oblasti samozřejmě výrazně
převažovala, čeština se v knize vyskytuje jen sporadicky.9
Rukopis sice není datován, ale již po prvním zhlédnutí bylo
zřejmé, že pochází pravděpodobně z počátku šedesátých
let 18. století. Podpis jeho autora se nachází na straně 3 pod
věnováním určeném tehdejším majitelům panství, hraběti
Norbertu Törringovi z Jettenbachu a jeho sestře Karolině
Rathsamhausenové z Ehenvayeru. Podpis je částečně nečitelný.10 Z dalších pramenů, literatury a především z druhého exempláře Salbuchu však víme, že jde nepochybně
o podpis tehdejšího purkrabího poříčského panství Jana
Nepomuka Tadeáše Košína z Freidenfeldu.
Na první pohled kniha upoutá svým rozsahem, který výrazně převyšuje rozsah obvyklý pro jiné popisy panství, uložené v plzeňském státním oblastním archivu, a především
bohatou výzdobou v podobě barevných ilustrací. Ta je pro
historické bádání o to cennější, že jejím předmětem jsou

především vrchnostenské a patronátní budovy. Z nejvýznamnějších můžeme jmenovat zámek v Červeném Poříčí
a hrad v Roupově, dále velikou sýpku v Roupově, celou řadu
kostelů, kaplí a far a také poustevnu v Dolních Nezdicích.11
Ilustrace také zobrazují erby vybraných předchozích i soudobých majitelů panství a dokonce i reprodukci portrétu
mohučského arcibiskupa Jana Schweikharda z Kronbergu.12
Obraz byl součástí vybavení zámku v Červeném Poříčí.
Kniha je rozdělena do 43 rubrik. Jejím obsahem je např.
stručná historie panství, fase tereziánského katastru, soupis
poddaných a jejich urbariální povinnosti, přehled všech
úředníků panství, podrobný popis vrchnostenských budov
včetně jejich inventáře nebo značně obsáhlý popis církevních budov a správy. Velká pozornost je samozřejmě věnována také vrchnostenskému hospodaření. Podrobnějším
popisem jednotlivých rubrik se budeme zabývat ve druhé
části příspěvku.

9 V jednom případě je přepsáno heslo „Staň se vůle Boží“ připojené k heraldické výzdobě roupovského zámku a ve druhém je uvedeno lidové pořekadlo: „Borovskej jemnost pán Koc, má peněz moc, poříčskej jemnost pán
Šic, ten jich má ještě víc.“ SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Velkostatek
(dále jen Vs) Červené Poříčí, Salbuch, rubrika 4, s. 266, 272. Salbuch je citován dle pročíslovaného exempláře uloženého v SOA v Plzni. Obvykle ale
uvádíme i rubriku, což umožňuje orientaci i ve druhém exempláři, který se
nachází v soukromém vlastnictví a není důsledně pročíslován. Přímo tento
exemplář citujeme pouze ve výjimečných případech, kdy neodkazujeme
na informace obsažené v obou exemplářích, ale pouze konkrétně na něj.

10 V současné době jsou čitelná pouze křestní jména.
11 V době, ze které pochází rukopis, existovaly Dolní a Horní Nezdice.
V současné době jsou spojeny v jednu obec Nezdice.
12 K jeho osobě viz např. Allgemeine deutsche Biographie. 14. Band, Jetzer –
Kähler. Leipzig : Duncker & Humblot, 1881, s. 236–239. Dostupné z <http://
www.deutsche–biographie.de/index.html>.
13 Viz např. Popis panství Korunní Poříčí a Roupov – správce Jan Tadeáš Košín
z Friedenfeldu [CD–ROM]. Plzeň : Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Plzni, 2005–2006; RYŠAVÝ, Vratislav. Červené Poříčí, zámek a park
v krajině. Historická geografie, 2009, roč. 35, č. 1, s. 253, pozn. pod čarou č. 12.

Druhý exemplář v soukromém vlastnictví
Vlastníkem druhého exempláře popisu panství je paní Lubomíra Raisová z Roupova.13 Na rozdíl od rukopisu uloženého
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v archivu byl tento využíván současnými badateli již od devadesátých let 20. století.14 Předmětem jejich zájmu byly
především popisy a vyobrazení šlechtických sídel v Červeném Poříčí, Roupově a Borovech. Značný užitek pak měl
rukopis pro práci Národního památkového ústavu, který
má ve správě zámek v Červeném Poříčí.15 Pro jeho potřeby
byl také se svolením majitelky v letech 2005–2006 digitalizován.16 Díky tomu jsme mohli srovnat obsah obou rukopisů. Rodina Raisových nám sice také umožnila do svého
exempláře nahlédnout, ale při této příležitosti samozřejmě
nebylo možné provádět důkladné srovnávání. Přesto pro
nás fyzické zhlédnutí rukopisu mělo veliký význam, protože
jsme si mohli prohlédnout vazbu knihy, jejíž reprodukce nebyly při digitalizaci v letech 2005–2006 pořízeny. Desky jsou
potažené potrhanou černou látkou, která ale zřejmě nebyla součástí původní vazby. Látka nepřekrývá poškozený
kožený hřbet zdobený zlacením, v jehož horní polovině je
ve zlatě vyveden nápis „ZAAL-BUCH DER HERSCHAFT ROTH
PORITSCHEN UND RUPPAU“.
Zajímavé je, že v dosavadní literatuře, vycházející z tohoto
exempláře, nebyl název knihy uvedený na hřbetu až na malé
výjimky téměř vůbec využíván.17 V některých případech se
o knize mluvilo jako o rukopisu bez uvedení názvu. Někdy
byla označována německým názvem z titulního listu,18 jindy
jako pamětní kniha nebo jako popis panství. Poslední z uvedených názvů je vzhledem k obsahu rukopisu z hlediska současné terminologie asi nejvýstižnější a zároveň jde i o překlad
zkráceného názvu na titulním listu. Sami pojmu popis panství
užíváme jako alternativu názvu zohledňující především typ
knihy. Jako název knihy ale budeme nadále používat součas-

nému pravopisu uzpůsobenou verzi názvu ze hřbetu knihy,
tj. Salbuch panství Červené Poříčí a Roupov (zkráceně jen Salbuch).19 K tomu nás vede především to, že tímto názvem byl
rukopis v 18. století nazýván i samotnými úředníky panství.20
Zároveň jej tento název odlišuje od jiných popisů panství a
podtrhuje tak jeho výjimečnost.

14 ANDERLE, Jan – ŠKABRADA, Jiří. Pozdně gotická dělová bašta na
hradě Roupově. Průzkumy památek II, 2000, č. 2, s. 3–14; RYŠAVÝ, Vratislav – ROŽMBERSKÝ, Petr. Červené Poříčí a Borovy v 60. letech 18. století. Hláska, 2003, roč. 14, č. 2, s. 21–25; KŘÍŽ, Martin. Červené Poříčí : toulky
minulostí obce a zámku. Klatovy : Arkáda, 2004; ÚLOVEC, Jiří. Hrady, zámky
a tvrze Klatovska. Praha : Libri, 2004, s. 44–47; BABKA, Josef ml. – STAJANOVIČOVÁ, Miloslava. Historie Roupova. Roupov : Obecní úřad Roupov, 2005;
BOUCHNER, Luděk. Nezdice 1243–2005. Nezdice : Obecní úřad v Nezdicích,
2005; RYŠAVÝ, Vratislav. Malíř Jan Jiří Major na zámku v Červeném Poříčí.
Zprávy památkové péče, 2005, roč. 65, č. 1., s. 63–64; ROŽMBERSKÝ, Petr.
Hrad Roupov ve starých popisech a vyobrazeních. Hláska, 2006, roč. 17,
č. 1, s. 3–7; GERSDORFOVÁ, Zlata. Hmotová rekonstrukce hradu Roupov –
konfrontace 3D modelu s ikonografickými prameny. Hláska, 2008, roč. 19,
č. 1, s. 1–4; JERÁNKOVÁ, Martina. Erbovní galerie jako prostředek reprezentace raněnovověké šlechty. Studie o rukopisech 36, 2005–2006 (vyd. 2008),
s. 141–203; ANDRLÍK, František. Mosty v Červeném Poříčí. Pod Zelenou Horou. Vlastivědný sborník jižního Plzeňska 12 (24), 2009, č. 1., s. 8–15; RYŠAVÝ,
Vratislav. Červené Poříčí, zámek a park v krajině. Historická geografie, 2009,
roč. 35, č. 1, s. 249–265.
15 RYŠAVÝ, Vratislav. Červené Poříčí (okr. Klatovy), zámek : stavebně historický
průzkum. Plzeň : NPÚ ÚOP v Plzni, 1998, 29 s.; RYŠAVÝ, Vratislav. Červené Poříčí (okr. Klatovy), zámek : stavebně historický průzkum (dodatek z roku 2008).
Plzeň : NPÚ ÚOP v Plzni, 2008, 58 s.
16 Popis panství Korunní Poříčí a Roupov – správce Jan Tadeáš Košín z Friedenfeldu [CD–ROM]. Plzeň : NPÚ ÚOP v Plzni, 2005–2006.
17 Názvu „Zaalbuch“ užívá např. BOUCHNER, Luděk. Nezdice 1243–2005.
Nezdice : Obecní úřad v Nezdicích, 2005, s. 75.
18 Resp. jeho začátkem „Beschreibung des Wirthschafts Umtribs der
Her[rsch]aft Poritschen Croneberg u[nd] Ruppau“.
19 V českém prostředí bývá pojem salbuch často ztotožňován s pojmem
urbář. Srv. např. HLAVÁČEK, Ivan – KAŠPAR, Jaroslav – NOVÝ, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. Praha : Svoboda, 1988, s. 212–213.
Jako salbuchy je také nazýván konkrétní „soubor foliantů obsahujících
opisy privilegií, nobilitací, erbovních listů, inkolátů, udílení různých milostí, titulů, plnoletosti, reversů, plných mocí apod.“, vedených v 16.–19.

století při dvorské kanceláři ve Vídni. I v případě této řady se ale tradičně
předpokládá, že název byl odvozen od staršího označení pro urbáře. PAZDEROVÁ, Alena a kol. Státní ústřední archiv v Praze : průvodce po archivních
fondech a sbírkách. Díl I. Svazek 1. Praha : Sekce archivní správy Ministerstva vnitra ČR, 1997, s. 135. I v německém prostředí, z nějž tento pojem
pochází, má pojem salbuch blízký vztah k pojmu urbář, ale přesto je mu
přikládán mnohem širší význam. Srv. HABERKERN, Eugen – WALLACH,
Joseph Friedrich. Hilfswörterbuch für Historiker : Mittelalter und Neuzeit.
Zweiter Teil. L – Z. München : Francke, Dritte Auflage, 1972, s. 619–620
(heslo Traditionsbuch), s. 631–632 (heslo Urbar). Tento pojem pak v praxi
býval často užíván pro knihy, do nichž byly zapisovány důležité informace či dokumenty (obvykle právní či hospodářské povahy) významné pro
pojištění práv či pro hospodaření jejich majitelů. Také v našem archivu
se nachází salbuch („Saall-Buch“) českých panství Julia Jindřicha vévody
sasko-lauenburského, odpovídající tomuto vymezení pojmu, i když zdaleka nedosahuje podrobnosti poříčského salbuchu. Ve fondu je bohužel
uložen pouze jeho první díl. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vrchní
úřad Ostrov, karton č. 30, inv. č. 31.
20 Např. návrh na zlepšení hospodaření po velkém hladomoru z roku
1773 odkazuje na „Saalbuch“ a nikoli na název z titulního listu. Zajímavé
je, že návrh udává počty dobytka uvedené v Salbuchu a vypočítává náklady na to, aby bylo dosáhnuto tohoto stavu, který byl zjevně považován
za ideální. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, karton č.
13 (stará řada), sign. XIV/600. (Označení „stará řada“ je užíváno pro starší
část fondu, která byla do SOA v Plzni delimitována ze SOA v Praze a „nová
řada“ pro novější část, která byla v SOA v Plzni uložena již od padesátých
let 20. století.) Také v soupisu archivu v Červeném Poříčí z roku 1783 je
uvedeno, že je v něm uloženo 7 kusů „Saalbücher und Abschätzungen“,
tj. salbuchů a odhadů panství. Národní archiv, fond Ředitelství císařských
soukromých a rodinných statků Praha – Administrace toskánských statků,
spisové pododdělení Červené Poříčí (dále jen ŘSRF/P-ATS Červené Poříčí),
karton č. 4, inv. č. 10.
21 Podařilo se nám rozlišit osm různých provedení písma. U některých
z nich by se dalo uvažovat o tom, že by je snad mohla psát jedna osoba,
ale domníváme se, že písařů rozhodně nebylo méně než šest.
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Srovnání obou exemplářů
Ačkoli jsou oba exempláře Salbuchu svým obsahem téměř
totožné, již na první pohled jsou zřejmé některé odlišnosti v jejich formálním provedení. Exemplář v soukromém vlastnictví
je celý psán pouze jednou osobou, a to Janem Nepomukem
Tadeášem Košínem z Freidenfeldu. Jeho písmo je nám známé
z mnoha dobových úředních dokumentů a jeho rukopis je
prakticky nezaměnitelný. Naopak exemplář uložený v archivu
byl napsán několika zatím bohužel blíže neurčenými písaři21 a
písmo a výtvarná výzdoba jsou mnohem méně pečlivé, než je
tomu u Košína. V tuto chvíli vyvstává otázka důležitá především
pro dataci exempláře uloženého v archivu, tj. který z exemplářů vznikl dříve, resp. který z nich pravděpodobně sloužil jako
předloha pro vyhotovení druhého. Ve věnování určeném majitelům panství, které je v Salbuchu umístěné hned za titulní
stranou, je Košín podepsán, a tak se vždy logicky předpokládalo, že právě on je autorem celého díla. Z toho by se dalo
usuzovat, že exemplář uložený v archivu je opisem exempláře
v soukromém vlastnictví psaného Košínovou rukou.
Mezi texty obou rukopisů byla nalezena celá řada rozdílů, které tuto domněnku potvrdily. Na tomto místě vyjmenujme jen ty nejpodstatnější. Nápadný rozdíl je patrný hned na samém začátku knihy v jejím obsahu, který

Veřejná kaple Nejsvětějšího Srdce Páně v Červeném Poříčí s nadzemní dřevěnou chodbou spojující kapli s prvním patrem zámku

Kostel sv. Prokopa v Dolních Nezdicích. V současné době již boční věž (na obrázku uprostřed) nestojí.
Nová věž byla postavena na střeše kostela nalevo od ní (ze stejného pohledu jako obrázek)

články 53

Dalším velmi významným rozdílem mezi oběma rukopisy
je skutečnost, že originál je na rozdíl od opisu uloženého
v archivu datován. V pravém horním rohu titulního listu je
uvedeno datum „A[nn]o 1760“ s přípisem „vide ad finem“,
který odkazuje na poslední stranu rukopisu. Na ní je jako
úplně poslední zápis z celé knihy uvedeno Košínovou rukou „Sig[natum] Poritschen den 24. Aug[ust] A[nn]o 1760.
Johann Nep[omuk] Thad[eus] Koschin [manu propria]

Burggraf“. To by znamenalo, že Salbuch byl dokončen
24. srpna 1760. Této dataci však předchozí badatelé spíše
nedůvěřovali a předpokládali, že rukopis vznikl někdy mezi
lety 1761–1766.29 Vedla je k tomu především skutečnost, že
datace na titulním listu knihy není psána Košínovou rukou
a byla dopsána nepochybně až v pozdější době na základě
datace uvedené na konci knihy. Patrně totiž zcela logicky
usoudili, že datace na konci knihy by sama o sobě nemusela být nutně označením data dokončení rukopisu. V Salbuchu se totiž vyskytuje celá řada opisů starších dokumentů,
které byly samozřejmě opsány i s textem datace. Nelze tedy
stoprocentně vyloučit, že datace na poslední straně se vztahuje pouze k poslednímu dokumentu, kterým je v poslední
rubrice č. 43 uvedený výtah z účtů panství, zaznamenávající
jeho roční výdaje. Domníváme se však, že v tomto případě
nejde o opis již dříve vyhotoveného dokumentu, ale že byl
tento výtah vytvořen přímo pro potřeby Salbuchu. Roční
vyúčtování a jejich sumáře totiž byly obvykle vyhotovovány
ke konci jednotlivých účetních období, což rozhodně nemohlo být 24. srpna. To však nelze samo o sobě považovat
za nezpochybnitelný důkaz a je třeba připojit i další argumenty.
Především se dochoval Košínem zhotovený inventář
zámku v Červeném Poříčí z roku 1770, který předchozí badatelé neměli k dispozici a jehož součástí je také soupis
dokumentů nacházejících se v archivu panství. V něm se
dle vlastnoručního Košínova zápisu mj. nacházel „Saalbuch
oder Beschreybung allen Realitaeten auff der Herrschafft
Poritschen, und Ruppau de A[nno] 1760“.30 Tedy sám Košín
zde Salbuch datoval do roku 1760. Ačkoli se tato informace
zdá velice věrohodná, opět ji nelze považovat za naprosto
nezpochybnitelnou. Dalo by se totiž teoreticky uvažovat
např. o tom, zda nebyl Salbuch roku 1760 pouze založen
a zda se do něj nezapisovalo i v dalších letech, zda by náhodou nemohlo jít o jiný rukopis, nebo v krajním případě
také patrně nejméně pravděpodobné variantě, že Košín
mohl datum jeho vzniku v inventáři zámku uvést jen přibližně. Z toho důvodu se na tento údaj z roku 1770 nelze
beze zbytku spolehnout a bude třeba pokusit se datovat
dobu vzniku Salbuchu také na základě rozboru jeho obsahu. Datace Salbuchu do let 1761–1766 byla totiž v literatuře
stanovena právě především s ohledem na jeho obsah, když

22 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, s. 4–6.
23 Většinou se také shodují s patrně později vyhotoveným a tužkou psaným nepravidelným číslováním stran. V těch případech, kdy se neshodují,
je to ale dáno chybami v číslování, nikoli nesouladem mezi obsahem a
skutečným umístěním rubriky.
24 Na druhou stranu i v opisu jsou některé údaje oproti originálu navíc.
Např. v soupisu poddaných nejsou v originále nadepsány názvy naprosté většiny vsí, naopak v opisu ano. Košín počítal s tím, že nadpisy dopíše
později větším písmem, ale již se k tomu nevrátil. V tomto případě ovšem
nebylo pro písaře opisu větším problémem domyslet si obsah tohoto nadpisu. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
2, s. 42–155. V několika málo případech byly do opisu také učiněny zápisy
odlišné od originálu, u kterých však jde zjevně o vpisky mladšího data.
Tamtéž, rubrika 3, s. 182. V tabulce jsou zjevně dodatečně dopsány údaje
týkající se faráře ve Kbelu.
25 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika 3,
s. 187. Přímo pod obrázkem chybí řádek, který v originálu zní: „Copia obligationis pro dote Capella Rau–“, v opise zápis začíná až dokončením slova
na druhém řádku: „poviensis …“
26 Tamtéž, s. 9–10.

27 Tamtéž, rubrika 4, s. 264.
28 Tamtéž, rubrika 4, s. 251. Zmíněná pasáž v originále zní: „… dann schönen außgeschweifften hohen Gibln und Mauern auf welchen auch die
Storchen ihr alljähriges Niederlager undt Nest haben.“
29 V 19. století byl rukopis dokonce datován do let 1740–1750, o čemž
se zmíníme níže. Tuto dataci převzali též ANDERLE, Jan – ŠKABRADA, Jiří.
Pozdně gotická dělová bašta na hradě Roupově. Průzkumy památek II,
2000, č. 2, s. 3–14. Novou dataci, která již byla mnohem blíže skutečnosti
a kterou převzali i někteří další autoři, uvádějí RYŠAVÝ, Vratislav – ROŽMBERSKÝ, Petr. Červené Poříčí a Borovy v 60. letech 18. století. Hláska, 2003,
roč. 14, č. 2, s. 21; RYŠAVÝ, Vratislav. Červené Poříčí, zámek a park v krajině.
Historická geografie, 2009, roč. 35, č. 1, s. 253–254. Dataci uvedené přímo
v Salbuchu důvěřoval BOUCHNER, Luděk. Nezdice 1243–2005. Nezdice :
Obecní úřad v Nezdicích, 2005, s. 62, ovšem s doplněním, že Salbuch obsahuje i dodatečně učiněné zápisy ještě z roku 1762.
30 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, karton č. 12 (stará
řada), sign. XIII/544. Tento inventář zámku předchozí badatelé nemohli mít
k dispozici, protože byl nezvěstný až do roku 2013, kdy byl během generální inventury nalezen v nezpracované části fondu a teprve poté byl zařazen
na správné místo do kartonu č. 12.

je umístěn za titulním listem a úvodním věnováním.22
V exempláři, který psal Košín, se rubriky nacházejí přesně
na stranách uvedených v obsahu.23 Opis má ale o 30 stran
více než originál a odkazy uvedené v obsahu, které byly
pouze opsány z originálu, se mnohdy rozcházejí se skutečným stavem.
Dalším podpůrným argumentem je především fakt, že
opis není bezchybný a na několika místech v něm scházejí
údaje, které jsou uvedené v originále.24 Např. u popisu kaple
sv. Anny v Roupově chybí v opise oproti originálu celá jedna
řádka.25 Podobně v opise zůstaly nedoplněny na některých
místech nápisy okolo vyobrazení erbů, které se opět v originále vyskytují.26 Zajímavé jsou také rozdíly ve vyobrazení
zámku Roupova. Mezi vyobrazením v originále a v opisu
jsme našli několik zjevných rozdílů. Ve všech případech chyběl na obrázku v opise nějaký drobný detail (střílny, okno,
komín, díra ve střeše aj.), který malíř přehlédl.27 Dalším typem odlišností jsou případy, kdy pisatel opisu špatně přečetl předlohu a zapsal jiné slovo, než v ní bylo obsaženo.
S tím se setkáváme např. v pasáži, kde je popisován zámek
v Červeném Poříčí. Košín napsal, že na jeho štítu si čápi staví
hnízdo, tj. německy „Nest“, ovšem písař v opisu uvedl zcela
odlišné slovo „nebst“, které v daném kontextu nedává příliš
smyslu.28
Již výše jsme uvedli, že písmo i výzdoba opisu jsou
o poznání méně pečlivě provedené, než je tomu v Košínově originálu. I přesto lze jen stěží rozhodnout, zda obrázky v originále a v opisu maloval tentýž člověk, nebo
dvě rozdílné osoby, i když pravděpodobnější se zdá druhá
varianta. Zároveň nejsme schopni s jistotou určit, kdo byl
autorem obrázků v originále. Dá se však předpokládat, že
sám Košín.
Datace a okolnosti vzniku obou exemplářů
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bylo argumentováno, že se v textu nacházejí poznámky
vztahující se k roku 1761.31
Letopočet 1761 se nám v Salbuchu podařilo nalézt na
dvou místech. V prvním případě jde o popis zahrady u zámku
v Červeném Poříčí. V příslušné pasáži je uvedeno, že na jižní
straně zámeckého dvora se nacházejí dva zarostlé či křivé
partery, které bude třeba roku 1761 předělat.32 Tento údaj
tedy směřuje do budoucnosti, a tak nelze rok 1761 považovat za dolní hranici vzniku Salbuchu. Naopak za horní hranici
lze považovat již rok 1760, protože u popisu rybníků, který je
umístěn téměř na konci knihy a v němž se letopočet 1761
vyskytuje podruhé, jsou uvedeny roky 1760, 1761 a 1762,
jež v tomto případě označují datum budoucího výlovu.33 Je
tedy nanejvýš pravděpodobné, že Salbuch vznikl ještě před
podzimním výlovem rybníků roku 1760. V tomto světle pak
datum dokončení rukopisu 24. srpna 1760 vypadá velmi věrohodně.
Potvrzují to i další údaje uvedené na různých místech
Salbuchu. Např. u popisu kaple sv. Anny v Roupově je uvedeno, že se pouť bude konat 26. července roku 1760.34 Jako
nikoli nezvratný, avšak podpůrný argument můžeme vzít
další údaje uvedené v popisu zahrad na panství. Jejich ocenění totiž bylo provedeno k roku 1760 a k témuž roku je
zaznamenáno, že ve skleníku zatím plodí jen jeden ananasovník.35 Poněkud nejasná je datace uvedená v rubrice týkající se ovčínů. Stav ovcí je uváděn ke sv. Václavu roku 1760.
Pravděpodobně však jde o předpis směřující do budoucnosti a určující, jak budou ovce rozmístěny k přezimování
do jednotlivých ovčínů k 28. září 1760.36
Z některých zápisů se můžeme pokusit zhruba rekonstruovat i časový průběh zhotovení díla. Již ve druhé rubrice na
straně 106 originálu, tj. po dokončení zhruba jedné šestiny
rukopisu je uvedeno, že Josef Bálek dostal 5. března 1760
od vrchnosti souhlas k dvouletému pobytu v Lounech.37
Nic nenasvědčuje tomu, že by tento zápis byl dopsán až
dodatečně, a dá se tedy předpokládat, že tato strana byla
napsána až po tomto datu. Ve třetí rubrice je v necelé třetině rukopisu uvedeno, že generální vizitace vřeskovické
farnosti se konala dne 26. června 1760,38 a v téže rubrice
o několik stran dále je u kaple sv. Anny v Roupově oznámeno, že pouť u této kaple se bude konat 26. července 1760.39
Z toho je zřejmé, že zápisy zhruba v jedné třetině rukopisu
byly vyhotoveny někdy mezi 26. červnem a 26. červencem
1760. Bereme-li jako datum dokončení celého rukopisu

24. srpen 1760, pak musely být zbývající dvě třetiny knihy
dopsány během necelých dvou měsíců. Pokud i první třetina byla psána podobným tempem, dá se předpokládat,
že celý Salbuch Košín napsal během jara a léta (případně
pouze léta) 1760.

31 RYŠAVÝ, Vratislav – ROŽMBERSKÝ, Petr. Červené Poříčí a Borovy v 60. letech 18. století. Hláska, 2003, roč. 14, č. 2, s. 21.
32 V originále „… auf anderen Seithen an Schloss–Hoff gegen Mittag
seynd zwey verwachstene Waasen Parterren, so in A[nn]o 1761 zu übermachen khommen, …“ SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika 17, s. 549.
33 Tamtéž, rubrika 27, str. 597.
34 V originále „die Wohlfarth S[an]ctae Annae mit ansehnlichen Zulauff
des Volckhs wirdt gehalten 26. July A[nn]o 1760.“ Tamtéž, rubrika 3, s. 188.
35 Tamtéž, rubrika 17, s. 550 a 555.
36 „Avertissment zu denen Schaaffereyen Wintter Einspörung deß
Schaaff–Viehs mit Wenceslai A[nno] 1760.“ Tamtéž, rubrika 16, s. 546.
37 V originále: „A[nn]o 1760 hat selbter 5te Marty auf 2 Jahr Consens erhalten nacher Laun.“ Tamtéž, rubrika 2, s. 102. V originále jde o stranu 106, jak
je uvedeno v textu.
38 Tamtéž, rubrika 3, s. 181.
39 Tamtéž, rubrika 3, s. 188.
40 Např. SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. IX. díl.

Domažlicko a Klatovsko. Praha : Argo, 1996, s. 207–208; ÚLOVEC, Jiří. Hrady,
zámky a tvrze Klatovska. Praha : Libri, 2004, s. 44–47; PAZDEROVÁ, Alena a kol.
Státní ústřední archiv v Praze : průvodce po archivních fondech a sbírkách. Díl I.
Svazek 2. Praha : Sekce archivní správy Ministerstva vnitra ČR, 2000, s. 53–55.
41 Literatura se v datu jeho úmrtí liší. Bývá uváděn rok 1716 nebo 1717.
42 SOA v Plzni, Sbírka matrik, sign. Vřeskovice 03, fol. 124.
43 LIŠKOVÁ, Marie. Mimořádný trestní soud po bavorské okupaci Čech (Judicium delegatum 1743–1744). Sborník archivních prací 2, roč. 6, 1956, s. 93.
44 Odhad Červeného Poříčí z roku 1709 udával hodnotu necelých
130 000 zlatých a odhad Roupova z roku 1711 hodnotu necelých
82 000 zlatých. Srv. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí,
karton č. 8 (stará řada), sign. IX/331.
45 KLAR, Paul Aloys. Böhmens groβer Grundbesitz, wie dieser in der königlichen Landtafel inneliegt. Prag und Leipzig : Heinrich Hübner´s Buchhandlung, 1856, s. 65. Prodej byl uskutečněn v roce 1763, zápis do desek
zemských až v roce 1764. Viz také SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs
Červené Poříčí, kniha Denkbuch des Dominiums Kronporitschen incipiendo im
Jahre 1841 – Geschichte der kais. königl. Privatfondsgüter in Böhmen.

Panství Červené Poříčí v 18. století
Pokud je nám tedy známo téměř přesné datum vzniku Salbuchu, přichází vhodná chvíle pro zasazení této archiválie
do historických souvislostí. Není účelem tohoto článku zabývat se dopodrobna historií panství Červené Poříčí, zvláště
když už tak před námi učinila celá řada autorů,40 a proto se
zaměříme především na dobu vzniku Salbuchu a pro starší
či naopak novější historii předložíme pouze základní přehled vycházející z citovaných děl.
Do roku 1620 se na Červeném Poříčí, resp. v té době ještě
jen Poříčí, vystřídalo množství majitelů. Jeho posledním
předbělohorským majitelem byl Mikuláš Šic z Drahenic, kterému také bylo konfiskováno. Roku 1623 je koupili pánové
z Kronbergu, kteří je drželi až do roku 1692. V následujících
letech byla jeho držba poněkud roztříštěná, ale již počátkem 18. století mělo jediného vlastníka, Jana Jiřího z Haubenu, který roku 1707 přikoupil také sousední statek Roupov.
O deset let později padl v boji s Turky41 a panství zdědila
jeho dcera Františka Augusta, která se dne 3. listopadu 1717
v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně v Červeném Poříčí provdala
za bavorského hraběte Maxmiliána Törringa z Jettenbachu.42 Panství zůstalo jejím osobním majetkem až do roku
1758, kdy zemřela v Mnichově. V letech 1743–1745 byly
po potlačení bavorského vpádu do Čech statky hraběnky
Törringové dočasně sekvestrovány.43
Doba, kdy panství patřilo hraběnce Törringové, bývá v literatuře označována za období jeho velkého rozkvětu. Dle
odhadů z let 1709 (Červené Poříčí) a 1711 (Roupov) činila
cena spojeného panství o něco více než 210 000 zlatých.44
Roku 1763 bylo prodáno za 300 000 zlatých.45 Jeho hodnota
se tedy od počátku 18. století do počátku šedesátých let 18.
století zvýšila téměř o třetinu. Patrně poněkud nadsazený
odhad z roku 1761 dokonce udává téměř dvojnásobné
zvýšení hodnoty panství, když je oceňuje na 400 000 zlatých. Pro nás je velmi cenný především proto, že vypočítává
celou řadu nejvýznamnějších investic provedených v době,
kdy je vlastnila hraběnka Törringová. Zámek v Červeném
Poříčí byl uveden do dobrého stavu, nově byl vystaven
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Dřevěná poustevna v Dolních Nezdicích. Za obrázkem následuje slovní popis poustevny včetně začátku básně, kterou
zdejší poustevník Ferdinand Tragi nechal zaznamenat v její předsíni
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hospodářský dvůr a stodola tamtéž, postavena sýpka
(v Roupově) v hodnotě 20 000 zlatých a dále založen jeden
zcela nový dvůr a tři užitkové zahrady.46
Na druhou stranu bylo v té době panství neustále zadlužováno. Např. roku 1759 na něm již vázlo více než
200 000 zlatých dluhů zapsaných v zemských deskách a
jen na různých úrocích se věřitelům v té době platilo přibližně 9000 zlatých ročně.47 Největší část dluhu vznikala
až od čtyřicátých let 18. století.48 Také především od druhé
poloviny čtyřicátých let začalo závěrečné vyúčtování panství vykazovat velkou ztrátu. V sumárním přehledu příjmů a
výdajů za roky 1746–1751 je uvedeno, že celkové příjmy za
těchto šest let činily přibližně 151 000 zlatých (tj. v průměru
cca 25 000 zlatých ročně) a výdaje přibližně 172 000 zlatých
(tj. v průměru cca 28 700 zlatých ročně).49 Přitom bylo pro
potřeby vrchnosti odváděno téměř 70 % všech příjmů. Šlo
především o přímé finanční odvody, placení úroků z dluhů
a také náklady na živobytí a různé nákupy v případě, že se
vrchnost zdržovala v Červeném Poříčí.50
Panství tedy samo o sobě poměrně dobře prosperovalo.
Jeho účty jsme pro srovnání porovnali s ročními vyúčtováními větších panství Horšovský Týn a Planá z přibližně téže
doby. Je velice překvapující, že rozsáhlé panství Horšovský
Týn, jež zahrnovalo přes 80 vesnic,51 mělo v roce 1749 celkové příjmy ve výši necelých 38 000 zlatých, tj. přibližně pouze
o 10 000 zlatých více než několikanásobně menší panství
Červené Poříčí.52 Také v případě zhruba dvakrát větší Plané
je poměrný peněžní příjem menší než u Červeného Poříčí.53 V roce 1744 zde byl roční příjem 32 000 zlatých.54 I když
jsme si vědomi toho, že podobná srovnání jsou někdy problematická, je zřejmé, že stav hospodářství v Červeném Poříčí musel být poměrně uspokojivý.
Zdá se, že hlavním problémem tedy skutečně byla vysoká
míra čerpání peněz vrchností. Použijeme-li opět dva výše
uvedené příklady, zjistíme, že jak na panství Horšovský Týn,
tak na panství Planá finanční odvody vrchnosti rozhodně
nedosahovaly takové procentuální výše jako v Červeném
Poříčí.55 Hraběnka Törringová se v té době totiž patrně nacházela ve finančních těžkostech. Jak již bylo uvedeno výše,
jen na placení úroků z dluhů musely být vynakládány mnohatisícové částky a zadlužení stále vzrůstalo.

Po smrti hraběnky Františky Augusty Törringové z Jettenbachu roku 1758 se ujali panství dvě z jejích čtyř dětí – nejstarší syn Norbert a jediná dcera Karolina, ovdovělá svobodná
paní Rathsamhausenová z Ehenvayeru. Druhorozený syn
Josef v té době nebyl v žádném kontaktu s rodinou a podle
posledních zpráv sloužil v armádě ruského cara. Později se
nároku na podíl na panství vzdal za finanční kompenzaci.56
Nejmladší Maxmilián byl v té době ještě nezletilý a zastupoval ho jeho otec.57 A právě Norbertovi a Karolině jakožto
tehdejším majitelům panství Košín dedikoval svůj Salbuch.
V úvodním věnování zmiňuje i svou motivaci k jeho vyhotovení. Podle svých slov mu šlo především o vytvoření
podrobného přehledu pro účely zlepšení hospodářské prosperity panství. Vytvoření Salbuchu bylo pravděpodobně
Košínovou soukromou akcí. Víme totiž, že celý rukopis nejen vlastnoručně sepsal, ale také osobně podepsal. Původně se asi snažil tento nápad realizovat za pomoci ostatních
úředníků, kteří však pro jeho aktivitu patrně nenašli příliš
pochopení. Těžko si lze totiž jinak vyložit čtyřverší uvedené
v Salbuchu jako jakési motto hned za úvodní dedikací. Jeho
volný překlad prostý básnických ambicí by mohl znít takto:

Vzhledem k neúnosné finanční situaci majitelů panství
byla od roku 1761 na Červené Poříčí uvalena vnucená
správa, kterou vykonával tehdejší klatovský krajský adjunkt
Kryštof z Milachu. Vnucená správa trvala až do roku 1763,
kdy panství koupil bavorský vévoda Klement František a
připojil je ke svému rozsáhlému komplexu českých panství, jejichž jádro tvořila především bývalá česká panství
vévodů sasko-lauenburských. Součástí tohoto komplexu,
který počátkem 19. století připadl Habsburkům, zůstalo
panství až do konfiskace po vzniku Československé republiky.59
Košín se stal roku 1761 ředitelem panství a krátce na to,
když zanikla funkce vrchního ředitele, také jeho nejvyšším
úředníkem. Tuto funkci si uchoval i po změně vlastníka.

46 Národní archiv, fond ŘSRF/P-ATS Červené Poříčí, karton č. 4, inv. č. 18.
47 Tamtéž.
48 Srv. např. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, karton
č. 8 (stará řada), sign. IX/305.
49 Viz tamtéž, sign. IX/331.
50 Zdá se, že vrchnost se na panství zdržovala poměrně často, o čemž
svědčí především křestní a svatební matriční zápisy, v nichž bývá uváděna
jako kmotr či svědek. Např. SOA v Plzni, Sbírka matrik, sign. Vřeskovice 05,
fol. 3r; tamtéž, sign. Vřeskovice 06, fol. 25r; tamtéž, sign. Vřeskovice 04,
fol. 137r, 142r, 147r, 148r, 153r, 156. Dochovaly se i zápisy o úmrtí dětí svobodného pána Rathsamhausena z Ehenvayeru a jeho manželky Karolíny.
Tamtéž, sign. Vřeskovice 07, fol. 78r, 79r.
51 Srv. CHALUPA, Aleš – LIŠKOVÁ, Marie – NUHLÍČEK, Josef – RAJTORAL,
František (edd.). Tereziánský katastr český. Svazek 2. Rustikál (kraje K–Ž). Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra, 1966, s. 13–15.
52 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Horšovský Týn, karton č. 86,
inv. č. 685, vyúčtování za rok 1749.
53 Pro srovnání velikosti jednotlivých panství bylo použito údajů ze Sommerovy topografie. Ta byla sice vydána téměř o 80 let později, ale územní rozsah jednotlivých panství se v té době výraznějším způsobem neměnil. Na
sklonku třicátých let 19. století mělo panství Horšovský Týn 52 400 jiter (cca

30 200 ha) a 17 775 obyvatel, Planá 21 600 jiter (cca 12 400 ha) a 7668 obyvatel a Červené Poříčí 9800 jiter (cca 5600 ha) a 4896 obyvatel. Počty jiter a
hektarů jsou zaokrouhleny na celé stovky. SOMMER, Johann Gottfried. Das
Königreich Böhmen : Pilsner Kreis. Prag : J. G. Calve´sche Buchhandlung, 1838,
s. 212, 214; SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen : Klattauer
Kreis. Prag : J. G. Calve´sche Buchhandlung, 1839, s. 165, 168, 228, 230–233.
54 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Planá, knihy č. 478–479.
55 Tamtéž, knihy č. 172–181; SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Horšovský Týn, kartony č. 86 a 88, inv. č. 685, vyúčtování za rok 1749 a 1754. Tyto
vzorky slouží spíše pro ilustraci problému a nelze z nich bez hlubšího zkoumání vyvozovat obecné závěry. Na druhou stranu jim ale nelze upřít značnou výpovědní hodnotu, zvláště když byly zkoumány údaje pro více let.
56 Národní archiv, fond ŘSRF/P-ATS Červené Poříčí, karton č. 4, inv. č. 14.
57 Tamtéž, karton č. 4, inv. č. 18.
58 V originále „Es ist auch gmeyn der Tadl ruhn,/ Eh! Maniger nuhr kert
ein Blat recht um,/ Mann veracht offt jenes Sachen/ so schwehr seynd,
selbsten besser zumachen.“ SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené
Poříčí, Salbuch, s. 4.
59 Více k tomu viz PAZDEROVÁ, Alena a kol. Státní ústřední archiv v Praze : průvodce po archivních fondech a sbírkách. Díl I. Svazek 2. Praha : Sekce
archivní správy Ministerstva vnitra ČR, 2000, s. 53–55.

Je zvykem nechat chyby být,
eh! mnozí jen otočí list,
lidé často pohrdají věcmi,
které jsou obtížné, lépe udělat je sám.58
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Vlevo nahoře: Farní kostel sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích
Vpravo nahoře: Vřeskovická fara
Vlevo dole: Farní kostel Všech svatých ve Kbelu. Kostel prošel v šedesátých letech 19. století rozsáhlou přestavbou a v současné době má
odlišnou podobu
Vpravo dole: Kaple sv. Anny v Roupově

Patrně někdy v této době vznikl také opis Salbuchu, tedy
exemplář, který je nyní uložen ve Státním oblastním archivu
v Plzni. Již podoba tohoto exempláře nasvědčuje tomu, že
by mělo jít nejspíše o soudobý opis. Jeho provedení je sice
méně pečlivé, ale ve většině formálních náležitostí velmi
podobné originálu.
Abychom pro svou domněnku o soudobém opisu získali pádnější důkazy, pokusili jsme se ve spisech fondu Velkostatek Červené Poříčí dohledat osoby se stejným rukopisem, jaký měli autoři opisu. Při tomto průzkumu se jich
podařilo najít celkem šest. Dokumenty, jež byly napsány
těmito písaři, pocházely z let 1761–1769.60 vzorek prově-

řovaných spisů měl ovšem mnohem větší časové rozpětí
(1755–1786).61 Zajímavé je, že ani v jednom případě se
nám bohužel nepodařilo určit jméno pisatele. S největší
pravděpodobností šlo většinou o nižší písařský personál,
který obvykle dokumenty vyhotovoval, ale nepodepisoval. Pokud bychom znali jména pisatelů, jistě by to mohlo
pomoci k přesnějšímu datování vzniku opisu Salbuchu.
Velice zajímavým faktem také je, že na obrázku zámku
v Červeném Poříčí v opisu Salbuchu62 jsou na rozdíl od
originálu na nádvoří zámku zakresleny sochy českých panovníků, které ale byly zhotoveny až v roce 1764,63 a tak
se dá předpokládat, že tento obrázek vznikl až po tomto

60 Srv. např. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, karton č. 10 (stará řada), sign. XI/403, 408, 429, 442; karton č. 12 (stará řada)
XIII/495, 501, 504, 508, 521, 539. U většiny z těchto spisů je shoda mezi
jejich rukopisem a rukopisem příslušné pasáže Salbuchu zjevná a u ostatních je tomu tak s vysokou mírou pravděpodobnosti.
61 Zde je ovšem nutné podotknout, že pro léta 1770–1786 se docho-

val mnohem menší vzorek spisů (pouze 1 karton) než pro šedesátá léta
18. století. Tamtéž, karton č. 14 (stará řada).
62 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika 4,
s. 255.
63 RYŠAVÝ, Vratislav. Červené Poříčí (okr. Klatovy), zámek : stavebně historický průzkum (dodatek z roku 2008). Plzeň : NPÚ ÚOP v Plzni, 2008, s. 2–3, 7–8.
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Z nejstarších dob o Salbuchu příliš mnoho informací bohužel nemáme. Víme, že roku 1770 byl jeden exemplář součástí
vrchnostenského archivu v Červeném Poříčí65 a že roku
1773 byl použit jako podklad pro vytvoření zprávy o možnostech zlepšení stavu hospodářství.66 Na základě toho
však nelze s jistotou určit, zda v této době existovaly již oba
exempláře či ne, jak jsme již konstatovali v předchozí části.
V soupisu archivu z roku 178367 je uvedeno, že se v něm nachází 7 kusů „Saalbücher und Abschätzungen“. O žádném
jiném salbuchu panství z té doby zprávy nemáme, a tak by
se s ohledem na užití množného čísla dalo předpokládat, že
v té době byly oba exempláře uloženy v archivu panství. Za
jisté to však také pokládat nemůžeme.
Mnohem zajímavější je pro naše zkoumání výtah
z části Salbuchu ve vřeskovické matrice zemřelých z let
1761–1786.68 Je umístěn na 25 stranách za matričními zápisy. Porovnáním písma jsme zjistili, že jeho autorem je nepo-

chybně vřeskovický farář Jan August Tiebl, který ve Vřeskovicích působil v letech 1807–1854 (do roku 1834 jako farář a
následně jako děkan).69 Výtah tedy byl do matriky zapsán až
se značným časovým odstupem od jejího uzavření. Tiebl do
něj převzal zápisy o historii panství, které doplnil o novější
údaje, a dále popisy a vyobrazení vrchnostenských a především patronátních budov ve vřeskovickém farním obvodu. Hned v úvodu výtahu uvádí, že jej činí z pamětní knihy,
která se nachází v archivu panství Červené Poříčí a jejímž
autorem byl poříčský hejtman70 Jan Nepomuk Tadeáš Košín
z Freidenfeldu.71 Z vyobrazení hradu Roupova je zřejmé, že
byl namalován podle opisu Salbuchu a nikoli podle Košínova originálu. Chybí na něm totiž stejné detaily, které se
v originálu objevují a naopak v jeho opisu se nenacházejí.72
V té době tedy Košínův originál zcela jistě ještě nebyl ve
vlastnictví fary a patrně se nenacházel ani v archivu panství.
Druhý z těchto předpokladů však nelze považovat za zcela
prokázaný.
Originál se zřejmě stal součástí farní knihovny již o několik
let později. První nám známá zmínka o uložení knihy na faře
sice pochází až od Augusta Sedláčka,73 ale přímo v Salbuchu
je na prvním listu opět rukou faráře Tiebla učiněn přípis „der
Brzeskowiczer Pfarrey gehörig“. Dá se tedy předpokládat, že
kniha se do vlastnictví fary dostala někdy mezi lety 1807–1834,
protože roku 1834 byla vřeskovická farnost povýšena na děkanství, což by Tiebl pravděpodobně neopomenul.
Další zpráva, kterou o Salbuchu máme, pochází z díla
Františka Alexandra Hebera,74 který navštívil Roupov a Červené Poříčí koncem srpna roku 1841.75 Vycházel z opisu Salbuchu, který nazýval starou gruntovní knihou.76 Dále uvedl,
že se kniha nacházela ve vrchnostenském archivu v Červeném Poříčí a že ji sepsal „J. N. Th. Koschisch“77 někdy mezi
lety 1740–1750. Chybnou dataci rukopisu můžeme přičíst
nejspíše tomu, že Heber neměl příliš času na jeho detailnější studium. Zhruba ze stejné doby, kdy Heber panství
navštívil, pochází také otisk razítka vrchnostenského úřadu,
který se v opisu nachází na straně 191 a který jasně dokládá
tehdejší místo jeho uložení.78
Salbuch, který nazýval starou pamětní knihou, ve svém
díle využíval také August Sedláček. Na rozdíl od Hebera
však čerpal z Košínova originálu a nikoli z opisu uloženého
v archivu velkostatku. Sám to uvádí ve svých pamětech
a připojuje i datum návštěvy vřeskovické fary (19. nebo
20. dubna 1892).79 Ze Salbuchu čerpali také Karel Hostaš a

64 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, karton č. 12 (stará
řada), sign. XIII/544.
65 Tamtéž.
66 Tamtéž, karton č. 13 (stará řada), sign. XIV/600.
67 Národní archiv, fond ŘSRF/P-ATS Červené Poříčí, karton č. 4, inv. č. 10.
68 SOA v Plzni, Sbírka matrik, sign. Vřeskovice 08, fol. 90–103.
69 SOkA Klatovy, fond Farní úřad Vřeskovice /nezpracováno/, Kronika fary,
s. 262n.
70 Tieblovi bylo zřejmě známo, že Košín se stal později ředitelem panství,
a tak jej tituloval jako hejtmana, nikoli jako purkrabího, jímž byl v době
sepsání Salbuchu.
71 SOA v Plzni, Sbírka matrik, sign. Vřeskovice 08, fol. 90.
72 Tamtéž, fol. 98.
73 SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Praha : Argo, 1997, s. 113.
74 HEBER, Franz Alexander. Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser. Vierter Band. Prag : Druck und Verlag von C. W. Medau, 1846, s. 48.
75 HEBER, František Alexandr. České hrady, zámky a tvrze. I. díl, Západní Čechy. Praha : Argo, 2002, s. 47 úvodní části (zpracovala Irena Bukačová).

76 Skutečnost, že Heber používal pouze opis, dokládá hned několik faktů.
Nejpádnějším z nich je opět nákres zámku v Roupově, který si Heber ze
Salbuchu překreslil. Viz SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika 4, s. 264. Opět na něm chybí již několikrát zmiňované
detaily. Kromě toho se Košínův exemplář tou dobou pravděpodobně již
nacházel na vřeskovické faře.
77 Pravděpodobně již v té době bylo jméno v opisu hůře čitelné.
78 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
3, s. 191. Stejný otisk můžeme najít např. na stručném výtahu z kostelních
účtů vřeskovického kostela z 18. března 1833. SOkA Klatovy, fond Farní
úřad Vřeskovice /nezpracováno/.
79 SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Praha : Argo, 1997, s. 113. Sedláček však věděl i o druhém exempláři a uváděl, že originál se nachází v archivu
v Červeném Poříčí a opis právě na faře ve Vřeskovicích. Patrně ale neměl
dostatek času, aby knihy srovnával, a tak pouze přijal vysvětlení, které mu
vzhledem k původu knihy přišlo logičtější. Z obdobného důvodu patrně
převzal Heberovu dataci 1740–1750. SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. IX. díl. Domažlicko a Klatovsko. Praha : Argo, 1996, s. 193.

datu. Nelze ale zcela vyloučit ani možnost, že sochy mohly
být do opisu Salbuchu zakresleny dodatečně.
Nejpravděpodobnější variantou se tedy zdá, že opis Salbuchu vznikl v průběhu šedesátých let 18. století, i když
i zde vzniká jedna pochybnost. Již výše jsme uvedli, že v inventáři zámku z roku 1770 je uveden Salbuch jako součást
archivu. Ovšem v té době v něm byl uložen pouze jeden
exemplář, 64 což však nevylučuje, že v té době mohly existovat již oba. Již výše jsme totiž uvedli, že Košín Salbuch původně nevyhotovil na pokyn vrchnosti, ale naopak s velkou
pravděpodobností jako svůj osobní dar pro tehdejší majitele panství. Těm však byla krátce nato na panství uvalena
vnucená správa, a tak Košín zřejmě již neměl příležitost a
vlastně asi ani valný důvod jim Salbuch skutečně předat.
Mohl jej tedy považovat za své osobní vlastnictví a právě
z toho důvodu mohl nechat vyhotovit opis pro potřeby
vrchnostenské kanceláře. Na druhou stranu nelze zcela vyloučit ani možnost, že v archivu byl uložen Košínův originál
a že na opisu se sice pracovalo již v průběhu šedesátých let,
ale dokončen byl až počátkem let sedmdesátých.
V každém případě ale jde o opis soudobý, jehož historická hodnota se blíží hodnotě samotného originálu a jenž ve
své době byl minimálně pro úřední potřeby patrně považován za jeden ze dvou více méně rovnocenných exemplářů
Salbuchu.
Další osudy obou exemplářů
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Popis farního kostela ve Kbelu včetně vyobrazení erbů předchozího majitele panství Adama Filipa von Kronberg a jeho
manželky Markéty Sidonie, rozené hraběnky z Falkensteinu, které byly součástí výzdoby kostela
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Vlevo: Pravděpodobně nerealizovaný plán farní budovy ve Kbelu z roku 1753
Vpravo: Pozdější realizovaný plán farní budovy ve Kbelu

Originální exemplář vyhotovený Košínem se později darováním dostal do soukromého vlastnictví a jeho soudobý
opis byl součástí archivu v Červeném Poříčí až do druhé
poloviny padesátých let 19. století, kdy byl společně s archivem velkostatku předán do správy zemědělsko-lesnického oddělení tehdejšího Státního archivu v Plzni.85 Fond
byl i se Salbuchem dlouhá léta uložen v klatovské pobočce
a konečně roku 2008 převezen na pracoviště Klášter u Nepomuka.

Ferdinand Vaněk v soupisu památek přeštického politického
okresu z roku 1907.80
Kniha vzbuzovala zájem také v době první československé republiky, kdy už byl archiv konfiskovaného velkostatku
Červené Poříčí ve správě Československého státního archivu zemědělského. Jeho ředitel Adolf Krejčík věnoval
Salbuchu část svého protokolu o prohlídce archivu. Zařadil
jej mezi tři pamětní knihy panství a posunul jeho dataci na
druhou polovinu 18. století. Dále uvedl, že má 599 folií, což
ovšem úplně neodpovídá skutečnosti, a upozornil na to, že
čtyři listy jsou uvolněné.81 O zapůjčení knihy také roku 1928
žádal u Československého státního archivu zemědělského
tehdejší majitel hradu Roupov, konzul František Štilip,82 který
si chtěl pořídit reprodukci kresby hradu. Archiv rozhodl, že
knihu do zahraničí nezapůjčí, ale že konzulovi umožní pořídit reprodukci přímo v Červeném Poříčí nebo na ústředí
v Praze, kam ji navrhoval pro její velkou hodnotu trvale přemístit.83 K předání knihy do Prahy však nedošlo. Téhož roku
také vyšla brožura Jaroslava Bradáče o hradě Roupovu, v níž
je uvedena i reprodukce kresby hradu ze Salbuchu. Tentokrát však z exempláře uloženého na vřeskovickém děkanství.84

Ještě než se budeme podrobněji věnovat samotnému
obsahu Salbuchu, vzpomeneme ve stručnosti na jeho autora. Jan Nepomuk Tadeáš Košín z Freidenfeldu pocházel
ze šlechtického rodu, jehož zakladatelem byl Lorenc Košín
z Freidenfeldu, který byl nobilitován roku 1649 za obranu
Prahy proti Švédům v roce 1648.86 O dětství a mládí Jana
Tadeáše nemáme téměř žádné zprávy, neznáme datum a
místo jeho narození a nevíme, odkud do Červeného Poříčí přišel.87 Narodil se pravděpodobně někdy počátkem
dvacátých let 18. století.88 Jeho otcem byl Filip Jakub Košín z Freidenfeldu.89 Jan Tadeáš přišel do Červeného Poříčí

80 HOSTAŠ, Karel – VANĚK, Ferdinand. Soupis památek historických a uměleckých v Království českém. XXV. Politický okres přeštický. Praha : Archeologická
kommisse při České Akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost
a umění, 1907. Znali oba rukopisy a na rozdíl od Hebera a Sedláčka už
používají správného tvaru příjmení autora, tj. „Košín“.
81 Národní archiv, fond Ústřední zemědělsko-lesnický archiv, Praha, karton
č. 60, inv. č. 112. Krejčíkem uváděný počet listů vychází z obsahu Salbuchu.
Podle něj totiž poslední rubrika začíná na straně 599. Jak originál, tak opis
ale ve skutečnosti mají přes 600 stran, tj. přes 300 listů. Před předáním knihy
do konzervátorských dílen SOA v Plzni již byly uvolněné listy vlepeny do
knihy. Bohužel jeden list v té době již chyběl.
82 Více k osobě konzula Františka Štilipa viz R. L. Z galerie pozapomenutých osobností Přešticka : František Štilip. Pod Zelenou Horou. Vlastivědný
sborník jižního Plzeňska 3 (15), 2000, č. 2, s. 1. Jeho rodina vlastní hrad dodnes.
83 Národní archiv, fond Ústřední zemědělsko-lesnický archiv, Praha, karton
č. 60, inv. č. 112.
84 BRADÁČ, Jaroslav. Hrad Roupov : staň se vůle boží! (heslo pánů z Roupova).
Plzeň : Grafické záv., 1928, s. 11.
85 Ještě ke konci roku 1955 byl archiv jistě uložen v Červeném Poříčí. Viz

Přehled archivních fondů zemědělsko-lesnických archivů v Čechách a na Moravě (podle stavu 31. prosince 1955), Praha : Ústřední zemědělsko-lesnický
archiv, 1955, s. 50.
86 K jeho osobě více viz ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal. Praha 1648 : nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648. Praha : VR Atelier, 2001,
s. 29, 97–98 a 293; NOVOTNÝ, David. Lorenc Košín a „městská šlechta“
v Heřmanově Městci. In Sborník prací východočeských archivů 11. Zámrsk :
Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2007, s. 19–36. Přesný příbuzenský vztah
Jana Tadeáše k Lorenci Košínovi se nám zatím nepodařilo zjistit.
87 V originálu Salbuchu je sice u jeho osoby tužkou dopsáno místo, kde se
narodil, ale bohužel zápis se stal během doby téměř nečitelným. Přesto se
nám jej podařilo zrekonstruovat, ovšem až na místo narození. Text pravděpodobně zněl: „gebührtig von [?] in Rakonitzer Creys sonst ein Inwohner
in der König[lichen] Stadt Taus u[nd] frey“ a že na panství působí již 19 let.
Soukromá sbírka, Salbuch, rubrika 8.
88 SOA v Plzni, Sbírka matrik, sign. Plzeň 034, s. 1227. Podle zápisu zemřel
roku 1775 ve věku 50 let. Tento údaj však mohl být pouze odhadnut. Pokud by se narodil roku 1725, stal by se důchodním panství již v šestnácti
či sedmnácti letech, což není pravděpodobné, ale nelze to ani vyloučit.
89 SOA v Plzni, Sbírka matrik, sign. Vřeskovice 06, fol. 15r.
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Zámek v Červeném Poříčí se schematickým vyobrazením zahrady

roku 1741 nebo 1742.90 Zastával zde střídavě několik funkcí. Od roku 1742 do roku 1744 byl důchodním, pak zřejmě
krátký čas také obročním. Koncem čtyřicátých let byl opět

důchodním a počátkem padesátých let purkrabím, pak
opět důchodním a konečně nejpozději roku 1758 znovu
purkrabím.91

90 Podle zápisu v Salbuchu měl roku 1760 působit na panství již 19 let.
Soukromá sbírka, Salbuch, rubrika 8. Roku 1773 po svém propuštění poukazoval na to, že na panství věrně sloužil 31 let. Národní archiv, fond ŘSRF/P-ATS společné, karton č. 123, inv. č. 102, spis sign. 10.

91 V devítiletém výtahu z důchodních účtů je uvedeno, že je vedl v letech
1742–1744. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, karton č. 7
(stará řada), sign. VIII/284. Další údaje o jeho funkcích pocházejí především
z matrik a někdy též ze spisového materiálu fondu Velkostatek Červené Poříčí.
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Mezitím se Košín v roce 1749 oženil s Marií Terezií, pozůstalou dcerou domažlického měšťana a radního Jana Vorla. Manželé Košínovi neměli žádné potomky a Marie Terezie zemřela
ve věku 37 let dne 10. září 1760, tedy pravděpodobně krátce
poté, kdy Košín dokončil práci na Salbuchu.92 Roku 1761 povýšil na místo ředitele panství a v jeho čele zůstal i po jeho prodeji
roku 1763. Roku 1764 přijel za Košínem dožít jeho těžce nemocný bratr Antonín, důchodní žichovického panství. Zemřel
dne 30. května 1764 a Košín mu přichystal důstojný pohřeb
za účasti úředníků žichovického panství, četného kléru a také
zástupců klatovského literátského bratrstva.93
Ve druhé polovině šedesátých let se Košín oženil znovu.
Jeho druhá manželka se jmenovala Terezie a poprvé se s jejím jménem setkáváme v matričních zápisech z roku 1768.94
Dne 18. prosince 1767 koupil za značnou sumu 4900 zlatých
dům a hospodářství ve Stříbře po zesnulém předchozím řediteli panství Josefu Antonínu Fenclovi.95 Výnos z prodeje šel
z velké části na pokrytí Fenclových dluhů. Košín byl tedy roku
1768 ředitelem panství, vlastníkem nemovitostí v královském
městě a nadto pravděpodobně také čerstvě ženatý. Jistě musel mít pocit, že se mu daří a očekávat budoucnost s velkými
nadějemi. Ty však bohužel netrvaly dlouho.
I druhé Košínovo manželství bylo bezdětné. Navíc se dostal do problémů kvůli hospodářství ve Stříbře. Téměř celou
sumu na jeho koupi si totiž vypůjčil od velkého množství věřitelů. V letech 1770 a 1771 přišla velká neúroda, která způsobila
hladomor, při němž dle odhadů v Čechách zemřelo údajně až
400 000 lidí.96 Košín nebyl schopen splácet půjčky a reálně mu
začalo hrozit, že o stříbrské hospodářství přijde.97 Největší rána
však přišla 1. června 1773, kdy se do Červeného Poříčí dostavil hospodářský poradce Jan Kryštof Preidl a předal Košínovi
vlastnoručně podepsaný dekret, jímž byl okamžitě zbaven
služby bez nároku na penzi a byl mu obstaven veškerý majetek
v Červeném Poříčí. Ještě téhož dne o tom Preidl napsal zprávu
pražské administraci statků, z níž vyplývá, že odvolání Košína
v Červeném Poříčí zapůsobilo jako blesk z čistého nebe. Preidlova slova působí snad až trochu škodolibým dojmem, když
popisuje, jaký poprask mezi poddanými způsobil konec tolik
vychvalovaného Košínova hospodaření. Ovšem mezi správně
smýšlejícími lidmi prý zavládla velká radost.
Příčinou Košínova pádu byly mnohé nedostatky v účetnictví, které hospodářský poradce objevil. Mimo jiné také
upozorňoval na to, že Košín si nadělal dluhy i mezi poddanými, a tak místo aby na ně dohlížel s patřičnou přísností,
musel jim spíše vycházet vstříc. Dlužno však říci, že převážná část uváděných nedostatků vznikla právě v obtížné
době hladomoru. Dnes už těžko posoudíme, jakým skutečným problémům musel Košín v té době čelit a nakolik bylo
reálné v tak složité situaci vést účty ve vzorném pořádku.
Nemůžeme ale vyloučit, že Košín zpronevěřil nějaké peníze kvůli zadluženému hospodářství ve Stříbře. Na druhou
stranu některé Preidlovy výtky působí poněkud přehnaně.

Např. Košínovi vyčetl, že v době hladomoru byly poddanými
opuštěny 4 grunty, 4 poloviční grunty a 9 chalup, aniž by
je Košín osadil jinými poddanými. Uvědomíme-li si, kolik
lidí v té době v Čechách zemřelo, neubráníme se dojmu, že
zrovna tato výtka byla poněkud odtržená od reality.98
Košín pro svůj další postup zvolil takovou strategii, že
svou vinu uznal, ovšem snažil se ji co nejvíce zmírnit. Tvrdil,
že vrchnosti nikdy nic neodcizil, a v prvotním rozhořčení
dokonce poukázal na obročního, že ten prý kradl a nikdo
ho neodvolal. Jednotlivé výtky se snažil vyvracet či mírnit
v nich uvedené škody, a pokud neměl, jak by námitku vyvrátil, pak tvrdil, že škodu uhradí. Podle jeho optimistických
výpočtů jeho aktiva stále převyšovala pasiva, tedy za předpokladu, že prodá hospodářství ve Stříbře a že mu bude
uznán domnělý dědický nárok po jeho první manželce
v Domažlicích. Také jeho žena byla několikrát za Preidlem
s tím, že v domě není ani krajíc chleba a žádala o příspěvek
na cestu do Prahy, aby tam mohla za manžela prosit. Košín
také opakovaně poukazoval na své zásluhy, když např. za
doby hladomoru uvedl v chod projekt pečení chleba
z pýru. Konečně opakovaně poukazoval na to, že na panství věrně sloužil 31 let a nyní by měl jít o žebrácké holi.99

92 SOA v Plzni, Sbírka matrik, sign. Vřeskovice 07, fol. 94v.
93 Tamtéž, sign. Vřeskovice 08, fol. 18–19.
94 Tamtéž, sign. Vřeskovice 05, fol. 78r (nejstarší nalezený matriční záznam
ze dne 26. 2. 1768, ve kterém je jako svědkyně uvedená Terezie Košínová).
Dále tamtéž, fol. 87v a 107v.
95 SOkA Tachov, fond Archiv města Stříbro /nezpracováno/, K 146, fol. 165r–168v.
96 BĚLINA, Pavel – KAŠE, Jiří – KUČERA, Jan P. Velké dějiny zemí Koruny české
X. Praha – Litomyšl : Paseka, 2001, s. 328.

97 Pro srovnání lze např. uvést případ nájemce klatovského městského
hospodářství Jiřího Šmída, který se vinou hladomoru dostal do obdobné
situace jako Košín. MÍRKA, Jakub. Klatovy osvícenské a v době napoleonských válek. In SÝKOROVÁ, Lenka (ed.). Klatovy. Praha : Nakladatelství Lidové
noviny, 2010, s. 267.
98 Preidlova zpráva viz Národní archiv, fond ŘSRF/P-ATS společné, karton
č. 123, inv. č. 102, sign. 1.
99 Tamtéž, sign. 10.

Pečeť Jana Nepomuka Tadeáše Košína z Freidenfeldu, přitištěná
na závěti poříčského sládka Josefa Ortmanna ze 14. června 1771.
Zobrazuje Košínův erb, který je sice odvozený od erbů jiných členů
rodu Košínů z Freidenfeldu, ale není s nimi totožný (srv. prvně citované
dílo v pozn. pod čarou č. 86). V pravém poli stojí do středu obrácený
korunovaný lev. V levém poli je kotva. Na štítě je korunovaná
turnajská přilba s přikrývadly. Klenotem je vzlétající orlice s palmovou
ratolestí v zobáku. Opis pečeti tvoří iniciály Košínova jména patrně
v latinizované podobě. Vlevo nahoře „ITK“ (tj. zřejmě I[oannes]
T[haddeus] K[oschin]) a vpravo nahoře „DEF“ (tj. asi DE F[reidenfeld])
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Jeho odvolání však bylo definitivní. V červnu roku 1775 bylo
v dražbě prodáno jeho hospodářství ve Stříbře.100 Veškerý
zisk z prodeje šel k rukám jeho věřitelů a Košín brzy na to
zemřel dne 4. srpna 1775 v Plzni.101
Dnes už těžko posoudíme, jak velká byla Košínova vina,
i kdybychom dopodrobna prostudovali všechny četné související spisy. Z těch se totiž asi nikdy nedovíme, v jaké situaci se v kritických letech hladomoru nacházel a zda jednal
ze zištnosti či spíše ze zoufalství. Ostatně zdá se, že pouze
černobíle situaci neviděli ani Košínovi současníci. V závěrečném vyúčtování Košínových dluhů ze 14. prosince 1778 je
k jeho osobě uvedeno, že byl roku 1776 (správně má být
1773) v milosti propuštěn ze služby pro své stáří, kvůli kterému už ji nemohl vykonávat, a že mu byla přidělena penze.
Následně pak zemřel bez jakýchkoli prostředků, z nichž by
bylo možné dluhy uhradit.102 Bohužel se nám zatím nepodařilo zjistit, zda se Košín nakonec skutečně domohl částečného očištění a přidělení penze, nebo šlo v tomto případě
o „milosrdnou“ lež, plynoucí z přesvědčení, že o této záležitosti není vhodné z jakéhokoli důvodu otevřeně mluvit.
Popis panství Červení Poříčí a Roupov
V první části článku jsme se zabývali především popisem samotného Salbuchu a okolnostmi jeho vzniku. Druhou část
věnujeme jeho obsahu. Na tomto místě není možné zabývat se popisem panství do nejmenších podrobností. Vždyť
snad o každém z následujících oddílů tohoto textu by se
dal napsat samostatný článek. Pouze v několika případech
učiníme výjimku a některým pasážím popisu se budeme
věnovat důkladněji, abychom na nich ilustrovali, do jaké
hloubky popis v Salbuchu zacházel.
V dalším textu se tedy zaměříme na pokud možno ucelený
obraz panství na sklonku raněnovověké doby. To fungovalo
jednak jako nejnižší správní jednotka státu, jednak jako vesměs soběstačná a do značné míry i uzavřená hospodářská
jednotka, přičemž v Salbuchu je kladen důraz především
na tuto druhou funkci. Důležitým prvkem, na který je v Salbuchu také upřena velká pozornost, je církevní správa. Ve
stručnosti se také zmíníme o sociální skladbě obyvatelstva
a jeho postavení.
Na tomto místě není prostor pro obecná pojednání
o správě poddaných, církevní správě, hospodaření pozdně
feudálního velkostatku a dalších přímo souvisejících problé100 SOkA Tachov, fond Archiv města Stříbro /nezpracováno/, K 147,
fol. 200–208.
101 SOA v Plzni, Sbírka matrik, sign. Plzeň 034, s. 1227.
102 Národní archiv, fond ŘSRF/P-ATS Červené Poříčí, karton č. 46, inv. č. 73
(Final–Schluß von Anno 1763 bies 1773ig).
103 Na tomto místě uvádíme pro příklad pouze několik významnějších
prací. ČERNÝ, Václav. Hospodářské instrukce : přehled zemědělských dějin
v době patrimonijního velkostatku v XV.–XIX. století. Praha : Československá
Akademie Zemědělská, 1930; PEKAŘ, Josef. České katastry : 1654–1789.
Praha : Historický klub, 1932; KROFTA, Kamil. Dějiny selského stavu. Praha : Jan Laichter, 1949, 2. vydání; MAUR, Eduard. Český komorní velkostatek
v 17. století : příspěvek k otázce „druhého nevolnictví“ v českých zemích. Praha : Univerzita Karlova, 1976; VÁLKA, Josef. Česká společnost v 15.–18. století.
II. díl. Pobělohorská doba. Praha : SPN, 1983; MIKULEC, Jiří. Poddanská otázka
v barokních Čechách. Praha : Historický ústav, 1993; VELKOVÁ, Alice. Krutá vrchnost, ubozí poddaní? : proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a
první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy. Praha : Historický ústav, 2009; PUMPR, Pavel. Beneficia, záduší a patronát v ba-
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mech. Těmto tématům jsou obvykle věnovány samostatné
publikace, které mohou čtenářům přinést hlubší vhled do
následujícího textu.103 A naopak každý dílčí počin zaměřený
na konkrétní panství, opírající se o práci s prameny, může do
budoucna částečně obohatit mozaiku našich znalostí a přispět tak k formulování dalších obecných závěrů. Zvláště když
zkoumaný pramen má tak vysokou vypovídací hodnotu
jako Salbuch panství Červené Poříčí.
Poloha panství a přehled jeho majitelů
Salbuch byl rozdělen do 43 rubrik. Těm ovšem předchází
titulní list, za ním dvoustránkové věnování knihy majitelům panství a již zmíněné čtyřverší. Následuje obsah a
dále přehled sousedních dominií, který však ještě netvoří
samostatnou rubriku. Vždy je uvedeno jméno vsí, případně
dvorů či lesů, u nichž probíhaly hranice, a jméno majitele
sousedního dominia.104 Panství Červené Poříčí náleželo do
Klatovského kraje a rozkládalo se jižně od Lužan a na sever od Švihova po obou stranách silnice z Přeštic do Klatov.
K panství patřilo městečko Roupov a 22 vsí. Některé z nich
ale jen z menší části.105 Panství sousedilo s deseti dominii.
Nejdelší hranice mělo na západě se statkem Merklín a panstvím Chudenice, na východě pak především se statkem
Lužany a panstvím Žinkovy.
Posledním textem, který není začleněn do samostatné
rubriky, je přehled pobělohorských majitelů panství Červené Poříčí počínaje Kraftem Adolfem z Kronbergu, kterému
je také věnováno nejvíce prostoru, a konče tehdejším majitelem Norbertem Törringem z Jettenbachu. Jeho sestra zde
uvedena není. Na této pasáži jsou cenná především barevná
vyobrazení erbů uvedených osob.106
Daně a katastr
První číslovaná rubrika Salbuchu podává přehled o počtu
osedlých a výši odváděných daní z rustikálu. Jejich výpočet se odvíjel od tereziánského katastru107 z roku 1757, který
stanovil počet osedlých na 77. Dle Salbuchu se z každého
osedlého na pravidelné dani z rustikálu (militare ordinarium)
platilo 60 zlatých. Celková suma tedy činila 4620 zlatých
plus 57 zlatých na zvláštní výlohy, tj. celkem 4677 zlatých.
Ačkoli tereziánský katastr pro rustikál vstoupil v platnost
roku 1748 a definitivně byl dokončen až k roku 1757, pro
panství Červené Poříčí byly použity údaje z přiznání z roku
rokních Čechách : na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století.
Brno : Matice moravská, 2010; BŮŽEK, Václav a kol. Společnost českých zemí
v raném novověku : struktury, identity, konflikty. Praha : Lidové noviny, 2010.
104 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, s. 6–8.
105 Tento počet vychází přímo z údajů Salbuchu. Tamtéž, rubrika 2,
s. 42–155. Ale např. v edici tereziánského katastru se panství přiznává
z 1 městečka (Roupov) a 27 vsí, ovšem 4 z nich jsou uvedeny dvakrát a
v jednom případě šlo o vrchnostenský dvůr hospodařící též na rustikálu.
CHALUPA, Aleš – LIŠKOVÁ, Marie – NUHLÍČEK, Josef – RAJTORAL, František
(edd.). Tereziánský katastr český. Svazek 2. Rustikál (kraje K–Ž). Praha : Archivní
správa Ministerstva vnitra, 1966, s. 8–10.
106 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, s. 9–11.
Jeden list v opisu chybí.
107 K tereziánskému katastru více viz CHALUPA, Aleš – LIŠKOVÁ, Marie – NUHLÍČEK, Josef – RAJTORAL, František (edd.). Tereziánský katastr český.
Svazek 1. Rustikál (kraje A–CH). Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra, 1964,
s. 5–15 (úvod); BURDOVÁ, Pavla a kol. (edd.). Tereziánský katastr český. Svazek 3.
Dominikál. Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR, 1970, s. 5–18 (úvod).

Reprodukce portrétu Jana Schweikharda z Kronbergu (1553–1626), kurfiřta a arcibiskupa mohučského.
Obraz byl umístěn v pokoji ve věži zámku Červené Poříčí

Hrad Roupov. V této době již chátral a v první polovině 19. století se změnil ve zříceninu. Dodnes se však kromě
několika obývaných staveb dochovala významná renesanční kuchyně s vysokým komínem (na kresbě uprostřed)
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Druhou rubrikou Salbuchu je soupis všech poddaných.111
Poddaní byli až na výjimky vesměs Češi a celkem jich k panství náleželo 2721, z toho 1344 mužů a 1377 žen. Pocházeli
z 22 vsí a městečka Roupov. Některé vsi však patřily k panství pouze z části. To, že obyvatelé jedné vsi byli poddaní
dvěma či případně více vrchnostem, nebyl až tak neobvyklý
jev, ovšem v případě panství Červené Poříčí se to týkalo nezvykle velkého počtu vsí. Nejméně poříčských poddaných
žilo ve Lhovicích (13), Vlčí (7) nebo Bolkovech (12), naopak
nejvíce v městečku Roupov (343) a ve vsích Vřeskovice
(281), Borovy (270) a Kbel (250). Červené Poříčí za těmito
třemi vesnicemi s počtem 207 poddaných trochu zaostávalo. Je ale třeba si uvědomit, že v něm jakožto správním centru panství žilo mnohem více svobodných osob než v jiných
vsích. Většinou šlo o vrchnostenské úředníky a jejich rodiny,
případně i některé služebníky či řemeslníky. Svobodné osoby samozřejmě v soupisu poddaných uvedeny nejsou.

U každého poddaného bylo uvedeno jeho jméno, věk,
pohlaví a případně poznámka. Zvláště poznámky jsou zajímavé, protože je v nich obvykle uvedeno, kde se daná
osoba zdržovala nebo čím se živila. Poddaní jsou řazeni
podle vsí a v rámci jednotlivých vsí podle svého sociálního
postavení. Na prvním místě jsou uvedeni sedláci, pak poloviční sedláci či půlsedláci a chalupníci (počítaní za čtvrtinu
sedláka). Následují tzv. nájemníci či podruzi (Inleute) a na
posledním místě vdovy a sirotci.112 Poněkud odlišné a více
stratifikované byly kategorie v městečku Roupov. Obdobné
rozdělení do sociálních kategorií jako v Červeném Poříčí
platilo v obecné rovině v celých Čechách, ovšem terminologie, počet a druh kategorií se mohl na jednotlivých panstvích a statcích lišit a nebylo zcela neobvyklé, že se dobová
terminologie lišila i u různých pramenů téhož panství.113
Nejvýznamnější z uvedených sociálních kategorií byli
samozřejmě sedláci. Z jejich řad většinou pocházel rychtář
dané vsi, který býval uváděn na prvním místě. Rychtáři jsou
zaznamenáni v 16 vsích,114 ovšem rychtářů bylo pouze 15,
protože rychtář z Jína zastával tuto funkci i pro nedaleké
Stropčice. Rychtáři nejsou uvedeni u některých dělených vsí,
z nichž k panství patřila pouze malá část. U sedláků obvykle
bývá nejméně poznámek ze všech kategorií obyvatel, protože se všichni včetně jejich rodin vesměs věnovali svému
hospodářství. To, co zde bylo řečeno o sedlácích, platí
s menšími výhradami též o polovičních sedlácích.
Někteří chalupníci žili pravděpodobně stejně jako sedláci pouze z hospodaření na své půdě, což se dá soudit
z toho, že u nich není učiněna žádná poznámka. Jejich hospodářství však byla o poznání menší, a tak se mnohdy věnovali ještě nějakému řemeslu, případně vstoupili do služeb
vrchnosti, např. jako poklasný.
Výše uvedené tři kategorie tvořily na panství Červené Poříčí obvykle 30–40 % populace jednotlivých vsí. Zbývajících
60–70 % připadalo na nájemníky, vdovy a sirotky. Německý
termín Inleute bývá obvykle překládán českými ekvivalenty
nájemníci či podruzi. Šlo o ekonomicky závislou vrstvu obyvatelstva, která nevlastnila půdu, resp. nevlastnila takové
množství půdy, aby ji uživila. Její příslušníci proto museli
volit různé způsoby obživy. Obvykle pracovali pro sedláky
nebo pro vrchnost. Pro účely tohoto článku budeme užívat
spíše pojmu nájemník, protože pojem podruh obvykle evokuje představu nepříliš movité osoby. V tomto případě ale
nelze nájemníky považovat za jednu vrstvu obyvatelstva.
Mezi mnohými příslušníky této skupiny byly naopak tak velké majetkové rozdíly, že zcela jistě patřili k naprosto odlišným sociálním vrstvám. Většina nájemníků skutečně patřila
k té méně movité, ale jsou mezi ně počítány i velice dobře
situované osoby, jako byli mlynáři nebo sládek poříčského
pivovaru. Mezi nejchudší vrstvy obyvatelstva také rozhodně
nemůžeme počítat např. hospodské, šafáře, ovčáky,

108 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
1, s. 11–42.
109 BURDOVÁ, Pavla a kol. (edd.). Tereziánský katastr český. Svazek 3. Dominikál. Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR, 1970, s. 220–221.
110 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
9, s. 291–338.
111 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
2, s. 42–155.
112 V ojedinělých případech dochází k odlišení i v rámci těchto sociál-

ních kategorií, např. jsou někdy rozlišováni malí a velcí chalupníci a ve
vsi Lhovice, která z větší části patřila k panství Chudenice, se setkáváme
i s domkáři.
113 K tomu srovnej např. VELKOVÁ, Alice. Krutá vrchnost, ubozí poddaní? : proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století
na příkladu západočeského panství Šťáhlavy. Praha : Historický ústav, 2009,
s. 57–59.
114 Přehledný seznam rychtářů a přísežných viz SOA v Plzni, pracoviště
Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika 8, s. 282–283.

1719 a pro přičleněný statek Roupov údaje z roku 1735.
V přiznáních jsou uvedeni všichni hospodáři a obě jsou
v Salbuchu kompletně přepsána.
Vzhledem k velkému časovému odstupu od doby, kdy
byla přiznání podána, byly mnohé údaje roku 1760 již zastaralé, a rozvržení daní tak bylo nutné přizpůsobit aktuálnímu
stavu. K tomu sloužila zvláštní tabulka, která zaznamenávala
starý a nový rozvrh. I v tom novém ale musel zůstat stejný
celkový počet osedlých, takže pokud byl někde snížen, na
jiném místě musel být naopak navýšen. Daně odváděné
z rustikálu se nepočítaly do příjmů panství a byl pro ně zřízen zvláštní kontribuční účet, na nějž skládali peníze poddaní a v nepatrné míře i vrchnost, která také částečně hospodařila na rustikálu.108
Součástí Salbuchu jsou i dominikální přiznání tereziánského katastru pro Červené Poříčí a zvlášť pro Roupov. Obě
byla vyhotovena roku 1749. V nich je podán velmi podrobný
přehled o výnosech vrchnostenského hospodaření a byla
z nich odvozována výše daně z dominikálu (extra ordinarium). Na tomto místě však konkrétní položky přiznání uvádět nebudeme, protože jednotlivými odvětvími vrchnostenského podnikání a s ním spojenými výnosy se budeme
zabývat při popisu dalších rubrik Salbuchu. Kromě toho
jsou alespoň sumární údaje uvedeny také v edici tereziánského katastru.109 Za přiznávacími tabelami jsou připojeny
opisy korespondence mezi vrchnostenským úřadem a rektifikační komisí kvůli rozdílům mezi přiznáními z roku 1713
(Roupov), resp. 1714 (Červené Poříčí) a přiznáními z roku
1749, poté následuje konečný výpočet daně pro rok 1757.
Činila 3102 zlatých a 48 a 5/6 krejcaru ročně. V úplném závěru rubriky je uveden samostatný výpočet daně pro městečko Roupov.110
Poddaní a jejich povinnosti vůči vrchnosti
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rybníkáře nebo hajné. Z řad nájemníků se také obvykle rekrutovali řemeslníci.
V relativně nejhorším postavení se pak ocitala poslední
skupina, do níž byly zahrnuty vdovy a sirotci. Mezi vdovy
a sirotky byly počítány všechny znovu neprovdané ovdovělé ženy a jejich potomci, kteří dosud nezaložili vlastní
rodinu, bez ohledu na věk. Např. nejstarším sirotkem uvedeným v soupisu poddaných je jednašedesátiletý voják
Johann Springenfeld a mnoha dalším je přes třicet a více
let. Skutečnost, že tyto již dospělé osoby neuzavřely sňatek,
mohla být v mnohých případech skutečně dána jejich špatným sociálním postavením. Obecně platí, že tato skupina
opravdu byla nejohroženější, mezi jejími příslušníky se nalézá největší počet sociálně slabých. Nacházíme zde mimo
jiné vojenské rekruty, služebné osoby, ale i žebračky a tuláky. Ovšem mezi vdovy a sirotky se mohli počítat i relativně
dobře zajištění jedinci, kteří se ale v této kategorii obyvatel
obvykle nacházeli pouze přechodně.
Poznámky u jednotlivých osob poskytují poměrně zajímavé
údaje týkající se mobility poddaných. Největší skupinou osob
pohybujících se mimo panství byli vojáci. V armádě podle
soupisu sloužilo přes 180 mužů, což je více než 13 % mužské populace.115 Každá vrchnost musela v závislosti na velikosti svého panství či statku odvést do vojska určitý počet
rekrutů a ti byli obvykle vybíráni z nejméně vlivných vrstev
obyvatelstva. Rekruty nalézáme mezi nájemníky, ale především a v mnohem větší míře mezi sirotky. Naopak mezi sedláky a chalupníky se vyskytují jen výjimečně. Zajímavé je, že
více než třetina rekrutů se nechala naverbovat dobrovolně.
Poddaní z panství neodcházeli jen k vojsku. U některých
je uvedeno, že se toulají nebo že uprchli. Tyto osoby odešly
z panství vesměs bez povolení a opět pocházely především
z řad sirotků, případně nájemníků. Získat povolení k odchodu nebylo totiž samozřejmostí. Poddaní, kteří povolení
získali, obvykle sloužili u Törringů v Bavorsku – v Ränkamu,
Truderingu či výjimečně v Mnichově. Jeden z poddaných
dokonce sloužil jako komorník u blíže neurčené vrchnosti
až ve Španělsku. Další měli povolení učit se mimo panství
řemeslu nebo studovat. Někteří poddaní také odešli natrvalo, např. z důvodu uzavření sňatku. Se svolením vrchnosti jim byl vystaven tzv. zhost, za nějž museli zaplatit. Tito
poddaní však již nebyli nadále evidováni mezi poddanými
panství.
Již několikrát jsme se zmínili, že v soupisu poddaných
jsou uvedeni též řemeslníci. Těm je věnována i jedna samostatná rubrika Salbuchu.116 K nejváženějším řemeslníkům
patřili zahradníci, kteří jediní jsou v Salbuchu označováni
jako umělci. Zahradnický mistr byl na panství jediný. Jmenoval se Filip Šťastný a byl to svobodný člověk. K ruce měl
minimálně dva učně, služebný personál a jednoho robotujícího poddaného. Z popisu zahrady, o němž ještě bude
řeč, je zřejmé, že byla vedena na vysoké úrovni a že se o ni
115 Tyto údaje jsou patrně trochu zkreslené tím, že někteří z uváděných
vojáků již mohli být v době soupisu po smrti. Nedá se totiž předpokládat, že by vrchnostenští úředníci měli dokonalý přehled o osudech všech
vojáků, a tak mohli být do novějších soupisů z těch starších přepisováni
automaticky. I tak se však dá usuzovat, že v armádě sloužil přibližně každý
desátý poddaný mužského pohlaví.
116 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
26, s. 588–589.

Shora: Reprodukce erbů z hradu Roupov – vlevo Jana z Roupova,
vpravo jeho manželky Ludmily, rozené z Vrtby
Velká sýpka v Roupově z první poloviny 18. století
Erb hraběte Jana Jiřího z Haubenu
Erby hrabat z Kronbergu
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musel starat skutečný odborník. O kvalitách zdejšího zahradnického umění svědčí i skutečnost, že hned čtyři zahradničtí mistři, kteří se s největší pravděpodobností vyučili
právě v této zahradě, provozovali své řemeslo u jiných vrchností. Dva v blízkém Bezděkově a Otíně, jeden u Törringů
v bavorském Ränkamu a poslední v Praze.
Dalším řemeslem provozovaným na vysoké úrovni bylo
zcela jistě sladovnictví. Na zámku byl velký pivovar, který
vedl sládek s výmluvným jménem Václav Chmelíček. Další
čtyři sládci působili opět mimo panství. Jeden v Merklíně,
jeden v Pelhřimově, další dokonce v Uhrách a poslední byl
tovaryšem na vandru. Z dalších řemesel byli v největším počtu zastoupeni tkalci, krejčí, mlynáři či tesaři.
Existovala též tradiční řemesla a povolání, jejichž zástupci
byli obvykle zastoupeni ve většině vsí nebo v některých případech alespoň v těch větších. Velice důležitým řemeslem pro
zemědělství bylo kovářství. Na panství se nacházelo 11 kováren. Každý sedlák z dané vsi odváděl kováři ročně pevně stanovené množství peněz nebo obilí. Kovář v Červeném Poříčí
pracoval také pro vrchnost, a proto dostával deputát i od ní.117
Další skupinou byli obecní pastýři, kteří se starali o obecní
stáda. Celkem jich bylo 16. Dostávali platy a deputáty od
obce jako celku, pouze o svátcích jim přilepšovali jednotliví sedláci. Druh a výše deputátů se stejně jako u kovářů
v různých vsích lišily. Nejčastěji to byly peníze, obilí, hrách,
sůl, máslo nebo mouka a o svátcích např. pivo, chléb, maso
nebo koláče.118
U některých povolání stačilo mít pouze jednoho provozovatele pro několik vsí nebo pro celé panství. U dvora
v Červeném Poříčí působil řezáč slámy, který pracoval pro
vrchnost i pro poddané. Z těch vsí, pro něž řezal slámu, dostával opět platy a deputáty.119 V Bezděkově se nacházela
rasovna, v níž již údajně 45 let provozoval svou živnost pohodný Jakub Langmayer. Pracoval pro celé panství a ještě
pro cizí vsi Malinec a Biřkov. Od vrchnosti dostal jako deputát pole k užívání a na oplátku musel z uhynulých zvířat odevzdávat purkrabskému úřadu kůže. Od poddaných,
vyjma těch z cizích vsí, nedostával nic, a tak si kůže mohl
ponechat pro vlastní potřebu.120 Na zámku v Červeném Poříčí působili také dva branní a každý z nich dostával peníze
a obilní deputát od některých vsí. Bohužel Salbuch nezmiňuje, zda a jakou službu za to branní obyvatelům těchto vsí
poskytovali.121 Někteří poddaní také vykonávali méně frekventovaná povolání. Mezi ně patřili např. řečníci, dudáci,
hudci, cestář anebo hrobník.
Zvláštní skupinou obyvatelstva byli Židé, kteří platili
vrchnosti tzv. Schutzgeld, tj. peníze za svou ochranu. Na

panství Červené Poříčí byl však poměrně malý počet rodin, a tak celková výše těchto poplatků činila pouze 18 zlatých.122
Dvě rubriky Salbuchu jsou věnovány urbariálním
povinnostem poddaných, především pak robotám.123
Předepsaná robotní zátěž sedláků byla extrémně vysoká a v celém Klatovském kraji bychom asi těžko hledali panství s obdobnými robotními povinnostmi. Je však
třeba vzít v úvahu, že výše robot byla pravděpodobně
kompenzována tím, že většina poddaných neplatila
vrchnosti pravidelné peněžité platy (též zvané úroky),
jak tomu bylo na většině jiných panství. Navíc se zdá,
že roboty nebyly vždy zcela důsledně vymáhány.124 Dle
předpisu museli sedláci každý den vyjma neděle vyslat
na robotu jednoho pěšího robotníka. Pokud měl tažný
dobytek, pak z každých dvou kusů musel jeden na robotu. Velcí sedláci obvykle vlastnili jedno koňské a jedno
volské spřežení. V době žní pak museli dokonce přidat
ještě třetí osobu. Robotní zatížení chalupníků bylo oproti
sedlákům výrazně menší a ostatní poddaní už robotovali poměrně málo. K základnímu rozvrhu byla připojena
ještě celá řada speciálních ustanovení, týkajících se např.
zvýšení roboty v době žní, sklízení sena a otavy, zimních
robot, stravování robotujících aj. Roboty byly obdobné
pro všechny vsi panství. Od jara do podzimu se využívaly
k běžnému polnímu a lučnímu hospodaření a v zimě na
práci v lese, konkrétně k těžbě dřeva.
Pokud někteří poddaní přeci jen platili peněžní platy,
odváděli je ke sv. Havlu (16. říjen). U sedláků se až na malé
výjimky pohybovaly obvykle mezi čtyřmi až pěti zlatými
ročně, u polovičních sedláků něco málo přes dva zlaté a
u chalupníků něco přes jeden zlatý. Kromě peněžních platů
se z některých vsí odváděly též slepice a pouze z Roupova i vejce.125 Prastarou povinností vztahující se vesměs na
všechny sedláky a chalupníky, resp. spíše na jejich ženy,
bylo předení lnu. Na jednoho sedláka připadaly 4 libry lnu,
na chalupníka většinou čtyřikrát až šestkrát menší množství.
Všichni dohromady museli upříst 480 liber lnu, z nějž tkalci
vyrobili 1440 loket plátna.126
Konečně je v Salbuchu uveden přehled peněz placených
za zákup gruntů.127 Dle pozemkových knih proběhl zákup
gruntů do dědičného vlastnictví poddaných na panství Červené Poříčí roku 1721.128 Určitá část peněz byla složena okamžitě
a poté byly každý rok pravidelně placeny další splátky až do
úplného splacení zákupní ceny. Výše splátek jednotlivých poddaných byla u menších gruntů 35 krejcarů ročně, obvykle ale
činila dvojnásobek nebo čtyřnásobek této sumy.129

117 Tamtéž, rubrika 31, s. 613–615.
118 Tamtéž, rubrika 30, s. 607–613.
119 Tamtéž, rubrika 33, s. 617.
120 Tamtéž, rubrika 37, s. 622–623.
121 Tamtéž, rubrika 32, s. 616.
122 Tamtéž, rubrika 36, s. 622.
123 tamtéž, rubrika 15, s. 441–526.
124 Srv. CHALUPA, Aleš – LIŠKOVÁ, Marie – NUHLÍČEK, Josef – RAJTORAL, František (edd.). Tereziánský katastr český. Svazek 2. Rustikál
(kraje K–Ž). Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra, 1966, s. 6–41.
Počet robotních dnů sedláků byl nadměrně vysoký i s ohledem na
robotní patent z roku 1680. Patent však umožňoval výjimku v těch
případech, kdy byla vyšší robota stanovena již dříve starými smlouvami či urbáři. Patrně tedy tak vysoká míra zatížení pramení již ze star-

ších dob. Viz např. KROFTA, Kamil. Dějiny selského stavu. Praha : Jan
Laichter, 1949, 2. vydání, s. 240. O nepříliš důsledném vymáhání robot
svědčí např. výslechové protokoly sedláků z roku 1771. SOA v Plzni,
pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, karton č. 13 (stará řada),
sign. XIV/580.
125 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
10, s. 339–343.
126 Tamtéž, rubrika 35, s. 619–621.
127 K zákupu gruntů viz Naučný slovník zemědělský. 13. díl. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1992, s. 87–91 (heslo Zákup zpracoval Josef Tlapák).
128 Viz např. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, pozemková kniha sign. Přeštice 196.
129 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
11, s. 344–350.
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Církevní správa patří k oblastem, jimž bylo v Salbuchu věnováno nejvíce místa.130 Vynikají zde popisy a především
barevná vyobrazení církevních staveb.131 Dále jsou vždy
vyjmenovány všechny jejich oltáře, případně také kůr a varhany. Podrobnější soupisy mobiliáře ale uvedeny nejsou.
Salbuch obsahuje také opisy souvisejících listin a jiných
dokumentů, doplněné o mnohé další informace. Na tomto
místě se však podrobnějším popisem farností a staveb
zabývat nebudeme. Jedinou výjimku uděláme u kostela
sv. Prokopa v Nezdicích, na jehož příkladu bychom chtěli
názorně ukázat, jak podrobné informace Salbuch poskytuje.
Na panství byly dva farní kostely. Prvním z nich byl kostel
sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích. Působil při něm farář Václav
Švancara, rodák z Nepomuka, a jeden kaplan. K farnosti náleželo 14 vsí z poříčského panství a dvě vsi patřící ke statku
Merklín. V kostele sv. Jana Křtitele bylo pochováno několik
předchozích majitelů panství, např. někteří Šicové z Drahenic nebo Amálie Eleonora z Haubenu.132
Kbelská farnost byla z iniciativy hraběnky Törringové
ustanovena při tamějším kostele Všech svatých teprve roku
1753.133 Farářem zde byl Karel Josef Hoffmann a patřilo k ní
9 vsí z poříčského panství a 3 cizí. Převážná část zápisů v Salbuchu, týkajících se této farnosti, se vztahuje právě k jejímu
zřízení roku 1753. K nejzajímavějším patří např. otázky arcibiskupské konzistoře k nové farnosti a odpovědi na ně. Dále
jsou zde vymalovány plány na stavbu farní budovy, obsahující pohledy na fasádu a půdorysy. Jeden pocházel z roku
1753 a s největší pravděpodobností zůstal nerealizovaný, zatímco druhý se stal základem pro stavbu nové farní budovy
v šedesátých letech 18. století.134 Stejně jako u ostatních patronátních budov v Salbuchu nechybí ani zde vyobrazení
farního kostela.135
Salbuch také popisuje kapli sv. Anny v Roupově, o níž
se zmiňuje jen velmi stručně,136 a kapli Nejsvětějšího Srdce Páně v Červeném Poříčí.137 Kaple v Červeném Poříčí je

zajímavá tím, že byla spojena se zámkem krytou chodbou
ve výši prvního patra. Založila ji roku 1713 Amálie Eleonora
z Haubenu a její dcera Františka Augusta se zde roku 1717
provdala za Maxmiliána Törringa z Jettenbachu.138 Zámeckým kaplanem byl Jan Bozděch, rodák ze Švihova.
Jak jsme již předznamenali, nejpodrobněji se budeme
zabývat kostelem sv. Prokopa v Dolních Nezdicích. Ovšem
ani tento popis nebude zdaleka vyčerpávající. K tomuto
kostelu měla specifický vztah jak hraběnka Törringová, tak
samotný Košín. Hraběnka u něj založila zbožné bratrstvo a
ve své závěti si výslovně přála, že pokud by zemřela v Čechách, chce být pochována právě zde.139 Byla tu také pohřbena první Košínova manželka a jeho bratr.140
Starší historie kostela je dostatečně popsána v literatuře,141 a proto se zaměříme pouze na jeho popis v Salbuchu,
případně v některých dalších pramenech. Kostel sv. Prokopa
spadal do vřeskovické farnosti a stál uprostřed Dolních Nezdic na vyvýšeném místě nad řekou Úhlavou142 s krásným
výhledem do širokého okolí. Byl obestavěn zdí, k hlavnímu
vstupu vedlo schodiště. V prostoru mezi zdí a kostelem se
nacházel hřbitov. Budova byla vyvedena velmi zdobně s lomenými zdmi a dobrým klenutím. Střecha byla z cihlových
tašek. Do kostela vedly tři vchody, jeden z nich od sousední
poustevny. Ve zdech bylo též mnoho oken v železných rámech. Uvnitř se nacházela pěkná a pohodlná sakristie, dvě
oratoře, kůr s varhany a panská hrobka. Dále zde stál hlavní
oltář sv. Prokopa s erby Törringů a Haubenů, postranní oltáře sv. Vojtěcha a společný sv. Martina se sv. Apolonií. Salbuch uvádí, že kostel získal novou podobu teprve nedávno
a ještě nebyla zcela dokončena jeho výzdoba. Rovněž je
zmíněno, že dosud nebyla postavena zamýšlená kostelní
věž, a tak se zatím používají dva zvony na boční věži. Přesto
se zde již konalo mnoho pobožností, zvláště pak od doby,
kdy byla na sv. Martina roku 1756 zahájena činnost bratrstva
sv. Prokopa.
Svátky byly slaveny v souladu s knihou Zbrojnice sv. Prokopa.143 Titulární slavnost se konala každý rok 4. července na

130 Tamtéž, rubrika 3, s. 156–250. Tato rubrika je druhou nejdelší v celém rukopisu.
131 Popisy jednotlivých patronátních staveb uvedenými v Salbuchu se
zabývá RYŠAVÝ, Vratislav. Červené Poříčí (okr. Klatovy), zámek : stavebně historický průzkum (dodatek z roku 2008). Plzeň : NPÚ ÚOP v Plzni, 2008, s. 15–16.
132 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
3, s. 178–186. K historii farnosti viz např. SOMMER, Johann Gottfried. Das
Königreich Böhmen. VII. Theil. Klattauer Kreis. Prag : J. G. Calve´schen Buchhandlung, 1839, s. 227–233; HOSTAŠ, Karel – VANĚK, Ferdinand. Soupis
památek historických a uměleckých v Království českém. XXV. Politický okres
přeštický. Praha : Archeologická kommisse při České Akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1907, s. 104–106.
133 Farní kostel ve Kbelu byl zřízen již ve 14. století. Od husitských válek
byla farnost administrována ze Švihova. Viz TRAJER, Johann. Historisch-statistische Beschreibung der Diöcese Budweis, Budweis : Druck von F. Zdarssa,
1862, s. 217–218; HOSTAŠ, Karel – VANĚK, Ferdinand. Soupis památek historických a uměleckých v Království českém. XXV. Politický okres přeštický. Praha :
Archeologická kommisse při České Akademii císaře Františka Josefa pro
vědy, slovesnost a umění, 1907, s. 16–18.
134 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika 3,
s. 216–218, 245. Půdorysy jsou obsaženy pouze originálu Salbuchu. V jednom případě i v opise, ale pouze tužkou. Historie farní budovy ve Kbelu byla
zpracována poměrně nedávno. Viz KRČEK, Jakub – ŠIROKÝ, Radek. Pozdně
barokní fara ve Kbelu. Památky západních Čech II, Studie a zprávy, 2012, s. 37–
54. Práce je velmi precizní, přesto je na místě s ní v jednom detailu týkajícím
se Salbuchu částečně polemizovat. Autoři dokládají, že farář až do postavení
nové fary bydlel v dočasném příbytku ve vrchnostenském dvoře, a domnívají
se, že tento příbytek je vyobrazen na prvním plánu méně honosné budovy

v Salbuchu. Tamtéž, s. 40. V Salbuchu je ale výslovně uvedeno, že jde o plán
teprve zamýšlené budovy: „Abryß und Entwurff von dem neu zu bauen intentirten Pfarrhaus in dem Dorff Kbel.“ Nezdá se příliš pravděpodobné, že by
se nejdříve realizovala stavba nové farní budovy (navíc v prostorách vrchnostenského dvora) a za pár let poté by se stavěla nová.
135 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
3, s. 190–245.
136 Tamtéž, s. 187–188.
137 Tamtéž, s. 156–160.
138 SOA v Plzni, Sbírka matrik, sign. Vřeskovice 03, fol. 124.
139 Národní archiv, fond ŘSRF/P-ATS Červené Poříčí, karton č. 3, inv. č. 6, opis
závěti ze 7. října 1746. Hraběnka ovšem zemřela v Mnichově.
140 SOA v Plzni, Sbírka matrik, sign. Vřeskovice 07, fol. 94v, tamtéž, sign.
Vřeskovice 08, fol. 18.
141 TRAJER, Johann. Historisch-statistische Beschreibung der Diöcese
Budweis. Budweis : Druck von F. Zdarssa, 1862, s. 810–811; HOSTAŠ, Karel
– VANĚK, Ferdinand. Soupis památek historických a uměleckých v Království
českém. XXV. Politický okres přeštický. Praha : Archeologická kommisse při
České Akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1907,
s. 60–62; BOUCHNER, Luděk. Nezdice 1243–2005. Nezdice, 2005; BOUCHNEROVÁ, Hana. Historie kostela sv. Prokopa v Nezdicích. Pod Zelenou Horou.
Vlastivědný sborník jižního Plzeňska 13 (25), 2010, č. 2, s. 19–20.
142 V té době byla Úhlava obvykle nazývána Bradlavka. Název Bradlavka je
důsledně užíván i v Salbuchu.
143 Sanct Procopisches Zeug-Hauss, In welchem sich befinden Die Geistliche
Waffen. Neuhaus : Ign. Adalb. Hilgartner, 1737. Kniha není v Salbuchu blíže
specifikována, ale patrně jde o zde uvedené vydání.
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Jedna strana ze soupisu poddaných. Zleva doprava uvedeno jméno poddaného, věk, pohlaví a poznámka obvykle
o místě jeho pobytu či způsobu obživy
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svátek sv. Prokopa. Také každé čtvrtletí byl slaven jeden svátek – na Hromnice, na sv. Vojtěcha, sv. Václava a sv. Kateřinu,
dále svátky Nejsvětější Trojice, sv. Víta, sv. Andělů Strážných
a Všech svatých. Vřeskovický farář sloužil mše také na Vánoce, Velikonoce, Svatodušní svátky, v neděli v oktávu Božího
Těla, v den vysvěcení kostela na sv. Kryšpína a konečně na
sv. Apolonii. Kromě toho se každý rok na sv. Martina slavil
den zahájení činnosti bratrstva sv. Prokopa a každý měsíc
se zde konala setkání bratrstva s bohoslužbou. Celkem tedy
29 mší. Kromě toho zde zámecký kaplan z Poříčí každý pátek sloužil mši na památku Františky Augusty Törringové.144
Dolní Nezdice v polovině 18. století fungovaly jako poutní
místo, kam na svátek sv. Prokopa proudili lidé především
z vřeskovické, kbelské a jiných sousedních farností a také
z blízkých městeček Švihova a Přeštic, aby světce prosili
o ochranu např. před živelními pohromami.
Při kostele působilo bratrstvo sv. Prokopa, které mělo několik set členů. Založila je hraběnka Törringová, jež se také
stala jeho promotorkou a protektorkou. Do rukopisu byl
zapsán opis hraběnčiny donace z 8. října 1756, kterou darovala kostelu 300 zlatých. Prvním představeným bratrstva se
stal vřeskovický farář Bartoloměj Vlasák. Činnost byla zahájena 11. listopadu 1756. Toho dne byla slavnostně vyhlášena
bula papeže Benedikta XIV. a arcibiskupská konfirmace.145
Poté za účasti velkého množství lidu vyšlo procesí, které
vedl nepomucký děkan Pánek, a na závěr se konala slavnostní mše Te Deum Laudamus. Přítomno bylo také velké
množství jmenovitě uvedených církevních představitelů a
rodina hraběnky Törringové.146
Pravidelné příjmy kostela a bratrstva se skládaly z úroků
z kapitálu, plateb za přijetí nových členů do bratrstva a za
bratrské knihy, z finančních darů vybraných při sbírce během
mše, z drobných darů od věřících do pokladniček v kostele,
z prodeje malých svíček a z užitku z ovcí. Peníze se naopak
vydávaly za sloužení mší duchovním, fakulantům, ministrantům, učiteli či nezdickému kostelníkovi. Při zádušních mších
za členy bratrstva se platilo také jeho představenému. Zaznamenána jsou též naturální plnění vrchnosti vůči kostelu.147
Některé zajímavé nepravidelné výdaje jsou uvedeny
v knize účtů nezdického kostela,148 např. za pořízení relikvie sv. Prokopa a skříňky pro ni od plzeňského zlatníka, za
sochu sv. Prokopa, která byla nošena v čele procesí, nebo za
pečetidlo bratrstva, které muselo být objednáno až v Praze.

Větší obnos peněz byl vydán příbramskému tiskaři Františkovi Augustinovi Höchenbergerovi, který v roce 1757 postupně vytiskl 1100 německých a českých bratrských knih
a 1500 kusů tištěných bratrských cedulí pro nové členy.149
Bratrstvo fungovalo v Nezdicích pouze do roku 1783, kdy
bylo za vlády Josefa II. zrušeno a jeho jmění odevzdáno krajskému úřadu.150
Vlevo od kostela ve směru příjezdu stála na malém vrchu
poustevna postavená roku 1758. Byla vystavěna ze dřeva,
střechu kryly šindele a v malé věžičce visel jeden zvon. Na
straně ke mlýnu se v poustevně nacházela pohodlná místnost pro vrchnost a naproti kostelu cela poustevníka Ferdinanda Tragi zvaného též Gotts-Nahm. V předsíni bylo možné
si přečíst poustevníkovu báseň, která je v Salbuchu celá přepsána. Tragi pocházel z rakouského Egenburgu a do Nezdic
přišel roku 1756. Od vrchnosti dostával almužnu – např. máslo, pšenici, žito, ječmen a dříví.151 Dle vřeskovické farní kroniky
zemřel v Klatovech roku 1766.152
V samém závěru této rubriky je uveden výčet vsí, které náležely k jiným farnostem, a z nich odváděných platů v jejich
prospěch,153 dále povinnosti vůči špitálu v Přešticích a výčet
drobnějších sakrálních objektů.154 Jde o pět soch sv. Jana
Nepomuckého, nacházejících se v Červeném Poříčí na cestě
vedoucí od zámku k hospodě, v Nedanicích uprostřed vesnice, v Borovech na nové zemské silnici, ve Vřeskovicích
naproti vrchnostenskému dvoru a v Roupově vedle dvora.
Dále 9 zděných kapliček, z nichž nejvíce bylo přímo v Červeném Poříčí. Tři, které byly zasvěceny sv. Janu Nepomuckému, sv. Felixovi a Panně Marii Bolestné, se nacházely u cesty
vedoucí ke Švihovu155 a další tři zasvěcené sv. Tadeáši, sv. Josefovi a sv. Antonínu Paduánskému na jiných místech v Červeném Poříčí. V Borovech vedle ovčína byla kaple zasvěcená
Panně Marii, u mostu v Dolních Nezdicích sv. Vojtěchovi a
naproti Roupovu sv. Janu Nepomuckému.156 Mnohé existují
dodnes. Poblíž Červeného Poříčí při cestě směrem k Vřeskovicím se též nacházel zázračný pramen zvaný Dobrá voda.157

144 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
3, s. 170–171.
145 Opis papežské buly z roku 1756 viz SOA v Plzni, pracoviště Klášter,
fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika 3, s. 162–165. Opis arcibiskupské
konfirmace viz tamtéž, rubrika 3, s. 166–168.
146 SOkA Klatovy, fond Farní úřad Vřeskovice /nezpracováno/, Kronika fary,
s. 144.
147 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
3, s. 175–176.
148 Tamtéž, kniha č. 86a (stará řada).
149 Ukázka bratrské cedule viz SOkA Klatovy, fond Farní úřad Vřeskovice
/nezpracováno/, Kronika fary, s. 138–139 (vložený lístek). Bratrská cedule
obsahuje jméno nového člena, datum přijetí, modlitbu a vyjmenovává
podmínky a potřebné kajícné úkoly, které je třeba vykonat, aby člověk dosáhl od bratrstva plnomocných odpustků. Pravidla pro získání odpustků
jsou vypsána i v Salbuchu. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené
Poříčí, Salbuch, rubrika 3, s. 171–174.
150 SOkA Klatovy, fond Farní úřad Vřeskovice /nezpracováno/, Kronika fary,
s. 208.

151 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika 3, s. 177–178.
152 SOkA Klatovy, fond Farní úřad Vřeskovice /nezpracováno/, Kronika fary, s. 162.
153 Jde o farnosti v Měčíně, Švihově, Merklíně a Předslavi.
154 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
3, s. 250.
155 Na mapě z I. vojenského (josefského) mapování jsou zakresleny všechny tři kapličky, které se nacházely na cestě k vodotečskému ovčínu.
156 TiKAL, Jan Dalibor. Tři roupovské kaple. Pod Zelenou Horou. Vlastivědný
sborník Plzeňska 15 (27), 2012, č. 1., s. 10–11. Autor ve svém článku uvádí stručnou historii kaplí a kapliček v Roupově – kaple sv. Anny u hradu
Roupov, kaple sv. Jana Nepomuckého na kraji lesa při úpatí Holého vrchu
(s největší pravděpodobností se jedná o stejnou kapličku, jež byla zapsána
ve výčtu zděných kapliček v Salbuchu) a kapličky sv. Jana Nepomuckého
(menší) v městečku Roupově.
157 V Salbuchu uvedeno německy „Gutwasser“. SOA v Plzni, pracoviště
Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika 29, s. 606.
158 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
4, s. 251–272.

Popis nejvýznamnějších vrchnostenských staveb
Čtvrtá rubrika Salbuchu poskytuje popis zámku v Červeném Poříčí, hradu a sýpky v Roupově a tvrze v Borovech.158
Všechny tyto budovy s výjimkou borovské tvrze zde byly
také vyobrazeny. Právě tato rubrika byla v minulosti pro
badatele nejatraktivnější a nejvíce z ní těžili ve svých
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pracích.159 Z toho důvodu se popisem těchto budov zabýváme velice stručně a spíše než o jeho obsah nám jde
o to, abychom čtenáři přiblížili, do jaké hloubky až zachází.
Přesto právě na případě těchto v minulosti již hojně využívaných pasáží se ukazuje užitečnost druhého exempláře
Salbuchu pro současné bádání. Text v Salbuchu totiž bývá
občas obtížně čitelný, což někdy mohlo vést k nejasným
interpretacím. Možnost srovnání dvou téměř totožných
textů pak může pomoci některé z nich vysvětlit. Dalším
užitečným pramenem využitelným k témuž účelu je popis realit panství z roku 1763, který převážně vycházel ze
Salbuchu a mnohé pasáže do něj byly doslovně opsané.160
Nejpodrobněji byl logicky zachycen zámek v Červeném
Poříčí, který vrchnost využívala jako své sídlo při pobytech na
panství. Velmi detailně byla popsána poloha zámku a jeho
vnější vzhled, nádvoří a hospodářské budovy, které je obklopovaly. Většina z těchto staveb stojí dodnes. V jihovýchodní
části areálu se nacházela vlastní budova zámku určená pro
obývání vrchností. K ní bylo na východní straně přilepeno křídlo, v němž byl umístěn pivovar a bednářská dílna. Přes toto
křídlo vedla krytá chodba do kaple Nejsvětějšího Srdce Páně
na návsi. Od severního rohu tohoto křídla se směrem k západu táhla převážně úřednická budova nazývaná Stará hora.
Skrze ni vedl vjezd do nádvoří. K ní pak byly přistavěny konírny
a vozovna, které se také táhly od východu k západu, ale
o něco jižněji než úřednická budova. Část popisu je věnována
také zámecké zahradě, která je však podrobněji popsána
v jiné rubrice.161 Velká pozornost byla upřena na interiér zámku. U každého pokoje je uveden jeho název, případně účel
využití, a velikost. Dále je detailně popsána jeho výzdoba,
mezi níž zaujmou především četné nástěnné malby, čerpající své náměty především z antické mytologie. V některých
případech jsou uvedeny i významnější části zámeckého mobiliáře, především obrazy, lustry nebo cennější kusy nábytku.
Popis zámku v Roupově, který v té době již byl používán
jako vrchnostenský dvůr, je už mnohem méně popisný a
prakticky téměř celý byl přepsán v Heberově díle.162 Oproti
němu se v Salbuchu ještě nachází soupis inventáře hradu a
sýpky. Většinu položek ale tvoří jen trvalé součásti objektu,
tj. okna a dveře, a pouze výjimečně jsou uvedeny předměty mobiliární povahy. Konečně velmi stručný je popis tvrze v Borovech, která v té době sloužila jako sýpka zdejšího
vrchnostenského dvora.
Následující rubrika je věnována příbytkům vrchnostenských
úředníků a služebníků. Vždy je uvedeno, kde se byt nachází,

kolik má místností a následuje výčet inventáře. V něm jsou
opět uváděny především trvalé součásti budovy, např. okna
a dveře, a pouze výjimečně narazíme na zajímavější předměty. Vybavení totiž patrně bylo z velké části osobním vlastnictvím jednotlivých úředníků, a tak nebylo do soupisu zahrnuto. Byt vrchního ředitele Kubáska se nacházel na Staré
hoře. K nejzajímavějším součástem inventáře patřily vážky
na zlato a dubová okovaná pokladna důchodního úřadu.
Ředitel Fencl bydlel ve vsi proti zámeckým koňským stájím
v budově označované jako starý úřednický dům. Součástí
bytu byla i jeho kancelář. K nejzajímavějším předmětům
patří obraz hraběnky Törringové v černém rámu, dále velká
dubová archivní skříň nebo bič (Amts Peitschen). Purkrabí
bydlel rovněž ve vsi – v domě vedle ředitele,163 obroční
proti řediteli a sládek naproti pivovaru, tj. pravděpodobně
někde poblíž mlýna. Dále jsou uvedeny příbytky bývalého
polesného, pojezdného aj.164 Sklep vrchnostenského úřadu
se nacházel v areálu zámku vedle bednářské dílny.165
Samostatná rubrika je také určena jmenovitému výčtu
všech duchovních a vrchnostenských úředníků a služebníků.166 Kromě jmen je u nich obvykle uvedeno, kolik let
působili na panství, kde se narodili a zda byli svobodní či
poddaní, případně jiné poznámky. Některé údaje byly vyplněny později pouze tužkou a jsou uvedeny jen v originálu
Salbuchu, kde už jsou špatně čitelné.
První skupinou osob byli duchovní a učitelé, tj. vřeskovický farář a kaplan, kbelský farář, vřeskovický a kbelský učitel a konečně nezdický poustevník. Všichni byli svobodní
lidé, obvykle rození z okolních měst a městeček.167 Druhou
skupinou osob byli nejvyšší vrchnostenští úředníci. Vrchním ředitelem byl Karel Kubásek. Vedl důchodní a pivní
účet. Na panství působil v té době teprve tři a čtvrt roku
a jeho funkce předtím neexistovala. Ředitel Josef Antonín
Fenzl vedl kontribuční, rybní a kostelní účty, purkrabí Jan
Nepomuk Tadeáš Košín vedl dobytčí, sklepní a inventární
účty a také účet bratrstva sv. Prokopa a konečně obroční
Josef Wentzl měl na starosti účty obroční, lesní a ovocnářské. Všichni byli svobodnými osobami. Každý z nich měl
k ruce jednoho písaře, který vykonával především kancelářské práce. Správcem zámku a lékařem byl Karel Haberle.
Následující osoby byly až na výjimky většinou v poddanství. V pivovaru pracoval sládek, mládek, jejich tři pomocníci, bednář, jeho učeň a chmelař. Vinopalna a flusárna byly
propachtovány Židovi Josefu Antschlovi. Vyjmenováni jsou
též všichni rychtáři a přísežní. Ze zaměstnanců dvorů byli
jmenovitě uvedeni šafáři a teláci, u ostatní čeledi pouze její
počty. Celkem šlo o 40 osob starajících se o skot, prasata

159 Viz pozn. č. 14 a 15.
160 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, kniha č. 348
(stará řada). Tento exemplář byl v pozdější době mylně datován do roku
1762. Správná datace je 1763, jak dokazuje též druhý exemplář uložený
v Národním archivu. Národní archiv, fond ŘSRF/P-ATS Červené Poříčí, karton
č. 26, sign. 19, inv. č. 45 (Anschlag der Herrschaft Cron Poritschen samt aller
Realitäten 1763 …).
161 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
17, 547–564.
162 Přepis je až na několik málo nepřesností a pravopisné úpravy doslovný. HEBER, Franz Alexander. Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser. Vierter Band. Prag : Druck und Verlag von C. W. Medau, 1846, s. 48–50.
163 Umístění domů je názorně vidět na plánu obce, který je součástí
obrazové přílohy. Plán vznikl doplněním výřezu mapy z konce 18. sto-

letí o další údaje. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí,
mapa č. 10 (stará řada). K jejich přesnějšímu určení dopomohla jednak
informace o tom, že se nacházejí proti stájím, jednak zmínka na jiném
místě Salbuchu, že mezi domy ředitele a purkrabího se nachází socha
sv. Jana Nepomuckého. Ta na tomto místě stojí dodnes. SOA v Plzni,
pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika 3, s. 250. Nepodařilo se však s jistotou určit, který z těchto dvou domů byl ředitelův
a který purkrabího.
164 Tamtéž, rubrika 5, s. 273–278.
165 Tamtéž, rubrika 6, s. 278–279.
166 Tamtéž, rubrika 8, s. 280–290.
167 Z Nepomuka, Klatov, Stříbra a Švihova. Vřeskovický učitel pocházel
z Mauth, ale blíže to není specifikováno. Snad je myšleno Mýto severně
od Rokycan. Výjimkou je poustevník pocházející z rakouského Egenburgu.
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Tímto oddílem se začínáme věnovat hospodářským aspektům fungování panství či jinak řečeno provozu šlechtického velkostatku. Každé panství, ale i malý statek, byly
obvykle koncipovány jako v rámci možností co nejvíce
soběstačná hospodářská jednotka. Hlavní roli přitom samozřejmě hrály práce spojené s pěstováním zemědělských plodin a chovem hospodářských zvířat. Každá tato
jednotka ale často provozovala i průmyslové podniky důležité pro její chod. Čím větší panství bylo, tím větší byly
obvykle dány předpoklady pro provozování více druhů
podniků. Dá se říci, že v rámci poříčského velkostatku fungovalo poměrně značné množství provozů a že skutečně
byl až na malé výjimky velmi soběstačný. Pro srovnání můžeme využít přehled realit panství z roku 1763, který byl
vyplněn podle formuláře s předem danými rubrikami.169
Pouze několik z nich zůstalo nevyplněných. Na panství
nebyla žádná obora ani bažantnice,170 vinice a vinný šenk,
sklárna, včelstva a žádné výnosy neplynuly ani z obchodu
se slanečky a z mýt. Všechny ostatní položky uvedené ve
formuláři byly vyplněny.171
Základnou pro chov dobytka a pro polní a luční hospodaření byly především vrchnostenské dvory. Vzhledem
k velikosti panství se dá konstatovat, že jejich počet byl
poměrně vysoký. To bylo dáno především tím, že byl zajištěn dostatek pracovních sil vykonávajících robotu. S výjimkou jediného dvora v Červeném Poříčí neměla vrchnost žádné vlastní potahy a veškeré práce na polích a lukách obstarávali robotující poddaní. Čeleď zaměstnaná ve
dvorech za mzdu se zabývala zejména chovem dobytka a
související výrobou.
Dvorů bylo celkem 14, což prakticky znamená, že u každé větší vsi se nacházel jeden. Obvykle nebyly nijak specializovány a v každém z nich se až na několik výjimek vykonávaly stejné činnosti, tj. polní a luční hospodaření, chov
skotu, prasat a drůbeže. Tažný dobytek byl pouze v poříčském dvoře, kde se nacházely tři páry volů. Ve většině dvorů
byli dva chovní býci, 30–50 dojnic a 2–6 mladých kusů;
1 chovný kanec, 5–10 prasnic a 15–30 ročních a půlročních
selat. Počty drůbeže byly v jednotlivých dvorech prakticky
totožné, a tak lze usuzovat, že byly považovány za ideální.
Byly stanoveny na 1 krocana a 3 nebo 4 krůty; 1 housera
a 7–9 hus; 1 kačera a 10 kachen a konečně 2 kohouty a
37 nebo 38 slepic. Pole se obvykle u jednotlivých dvorů

osívala 150–400 korci obilí a pouze v případě poříčského
dvora to bylo 630 korců. Užitek z luk se u jednotlivých dvorů
výrazně lišil. Pohyboval se zhruba mezi 10–100 vozy sena a
otavy. I zde opět výrazně vybočoval dvůr v Červeném Poříčí
s 370 vozy.172
Pěstování obilí bylo nejvýznamnějším zdrojem příjmů
panství. Není tedy divu, že zvláště pro toto odvětví byl stejně
jako na většině panství zřízen samostatný obroční úřad. Jemu
byli podřízeni poklasní, kteří působili u jednotlivých sýpek či
stodol, kde vedli evidenci obilí, dohlíželi na jeho správné uložení, na práci mlatců aj. Je také třeba si uvědomit, že kromě
již tak vysokých přímých zisků za prodané obilí a dobytek
bylo obilí zároveň nejvýznamnější surovinou pro výrobu
piva, tedy pro další velice výnosný obor. Obilné hospodářství
mělo velký význam i pro chov koní a dobytka. Oves byl hlavní
složkou potravy koní a také sláma byla využívána částečně
jako krmivo a částečně jako podestýlka pro koně a dobytek.
Slámu museli odvádět mlatci, případně se zajišťovala robotní
prací, menší množství měli za povinnost dodávat borovští
sedláci. Sláma se dávala podle přesně stanoveného rozvrhu
do dvorů, ovčínů a také pro koně úředníků.173
Dvůr v Červeném Poříčí byl největší ze všech a patrně
i nejmoderněji zařízen, protože za Törringů byl celý nově
vystavěn. Proto si právě na jeho příkladu ukážeme, jak v té
době měl vypadat dobře vedený dvůr. V Salbuchu je popsán velmi podrobně včetně inventáře. V prvním traktu
se nacházela ratejna neboli čeledník, který lze označit za
centrum dvora, dále kamenný prasečák, prádelna a pekárna. Všechny tyto budovy byly zděné a střecha byla pokryta
kvalitní pálenou krytinou, tzv. prejzy. Naproti ratejně stál
ještě dřevěný prasečák pokrytý šindeli. Poblíž ratejny směrem k zámku stála krytá studna. Druhý trakt, který se pravděpodobně nacházel proti ratejně přes cestu, tvořil zděný
kravín pokrytý prejzy. Za mostem byl sklad dřeva pod širým
nebem, obestavěný prkennou ohradou s uzamykatelnou
branou. Třetí trakt tvořila stodola o třech podlažích, opět
pokrytá prejzy, která stála také za řekou směrem k Třebýcince. Ke dvoru patřil rovněž pivní sklep, umístěný za vsí mezi
poli. Byl vytesán ve skále a pokrytý šindeli.
V ratejně byla centrální místnost s kamny ze zelených
kachlů a pecí, dále kancelář, různé komory či spižírny a sklep
pro skladování mléka.174 Zajímavé jsou i některé předměty
inventáře, např. zazděná železná truhlička, tedy patrně jakýsi jednoduchý trezor. Většina dveří byla opatřena zámky
a petlicemi, okna zpravidla mřížemi. Ve dvoře bylo velké
množství různých nádob a běžného zemědělského náčiní,
které je v Salbuchu vyjmenováno. Počty hospodářských
zvířat se pohybovaly na horní hranici rozsahu uvedeného
výše. Ke dvoru v Červeném Poříčí náleželo zdaleka největší
množství polí a luk ze všech dvorů na panství. V jeho čele

168 Volská spřežení byla pouze ve dvoře v Červeném Poříčí a staral se o ně
jen jeden člověk.
169 SOA v Plzni, fond Vs Červené Poříčí, kniha č. 348 (stará řada).
170 Salbuch však informuje o tom, že v minulosti bývala jedna již zrušená
bažantnice poblíž Roupova. Uvádí totiž, že v ní roku 1760 byly umístěny
sádky. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika 27, s. 603.
171 Zvláštním případem je železná huť, která byla přímo v Červeném Poříčí, ale od roku 1755 nebyla v provozu. Do soupisu realit však byla zahrnuta
s tím, že je zcela provozuschopná. Do Salbuchu však nikoli.

172 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
14, s. 369–441.
173 Tamtéž, rubrika 38, s. 623–624.
174 Tento sklep je nazván speciálním termínem „Milchgrube“, nikoli obvyklým „Milchkeller“. Pravděpodobně v tomto případě šlo o sklep, v němž bylo
mléko chlazeno tak, že nádoby s ním byly pokládány do studené vody.
Srv. Např. KRÜNITZ, Johann Georg. Ökonomisch–technologische Encyklopädie. Neunzigster Theil. Berlin : In der Buchhandl. des Königl. Preuβ. Geh.
Commercien–Raths Joachim Pauli, s. 616, heslo Milchgrube. Jiné vydání
dostupné z http://www.kruenitz1.uni–trier.de.

a volská spřežení.168 Dalšími zaměstnanci panství byli poklasní, polní hlídači, ovčáci, skopčáci a čeleď v ovčínech a
skopčínech, zahradníci a jejich učni, sadaři, revírníci, hajní a
porybný. Přímo v Červeném Poříčí působili starší a mladší
branný, kominík, kovář a pradlena.
Chov hospodářských zvířat, polní a luční hospodaření
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Seznam cizokrajných rostlin pěstovaných
ve skleníku v zámecké zahradě, uvedený
v popisu realit panství z roku 1763 (obdobný
seznam, ale o něco méně přehledný, je
uveden i v Salbuchu)

stál šafář, dále zde byl 1 volák, 1 telák, 4 děvečky ke kravám
a pasáček vepřů.
Prádelna a pekárna nepatřily k obvyklému vybavení vrchnostenských dvorů. Nacházely se pouze v Červeném Poříčí
a sloužily především k potřebě vrchnosti. Nevytvářely totiž
žádný významnější zisk. U prádelny je v Salbuchu uvedena
jen její poloha a inventář zařízení.175 O pekárně se toho dovídáme o něco více. Sloužila především k výrobě pečiva pro
vrchnost, úředníky a robotující poddané. Je zde uvedeno,
že od 24. dubna 1751 v ní působil nový pekař Václav Kašpárek a následně jsou stanoveny výše přídělů surovin pro pekárnu a obligátní inventář.176
Na panství se nacházely také 4 ovčíny a 4 skopčíny (Hammelhof ). Ovčíny byly přibližně stejně veliké a bylo v nich

umístěno zhruba 600–750 kusů ovcí. Část ovcí náležela zaměstnancům ovčínů jako jejich podíl na zisku.177 V ovčínech
pracovali kromě ovčáků ještě mejstříci, jehnětníci, pasáci a
jeden špitálník v ovčíně Na vodoteči u Červeného Poříčí. Ve
skopčínech byl vždy jeden skopčák a jeden pasák. Největší
počet ovcí byl v ovčíně Na vodoteči. Jeho součástí byl zděný
ovčín, dřevěná stodola o dvou podlažích, obydlí ovčáka
s kravskou stájí, dřevěný chlívek pro prasata, mléčný sklep
a studna. Vše pokryto šindeli a došky, pouze studna byla
otevřená. Následuje tradičně inventář, v němž je uvedeno
mnoho speciálních ovčáckých nástrojů. Ve skopčínech se
chovala především jehňata a mladé ovce. Celkově bylo roku
1760 do stavu skopového dobytka v ovčínech a skopčínech
započteno 4636 kusů všech věkových kategorií.

175 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
7, s. 279–280.
176 Tamtéž, rubrika 34, s. 617–619.

177 Ovčák dostával sedmý díl ze všech výnosů, ale i ostatní zaměstnanci měli určitý počet ovcí ke svému užitku. To byl obvyklý způsob,
kterým si vrchnost snažila zajistit zájem ovčáka a další čeledi na tom,
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V tomto oddílu jsme sloučili tři poměrně nesourodá, ale
zato tradiční odvětví vrchnostenského hospodaření, která
byla provozována specializovaným personálem převážně
mimo vrchnostenské dvory. Učinili jsme tak především proto, aby nedocházelo k nadměrnému členění textu. O každém z nich ale bude pojednáno v zásadě samostatně.
Zahrady a sady obvykle nepatřily k nejvýznamnějším
zdrojům příjmů panství, i když užitky z nich také nebyly zanedbatelné. U zámku v Červeném Poříčí byla kromě sadu a
kuchyňské zahrady rovněž barokní francouzská zahrada a
skleníky s tropickým a subtropickým ovocem a jinými cizokrajnými rostlinami. Není proto divu, že se zde vyučilo více
zahradníků, kteří pak odcházeli uplatnit své znalosti i mimo
panství. Zahradě stejně jako zámku již byl věnován prostor
v literatuře,178 ovšem Salbuch i tak poskytuje ještě značné
množství dosud nepublikovaných informací. Z jejího popisu je zjevné, že byla opravdu velmi bohatá a jistě by si
zasloužila další samostatné zpracování. Na tomto místě se
o ní zmíníme opět jen ve stručnosti.
Zahrada volně navazovala na nádvoří zámku. Byla dlouhá
780 stop (tj. cca 235 metrů), a nepočítáme-li výběžky, široká
486 stop (cca 145 metrů).179 Její součástí byla okrasná a kuchyňská zahrada, sad a také dva rybníčky. Z jedné strany byla
ohraničena řekou Úhlavou a ve zbývajících částech obehnána zdí a štaketami. Měla dvě hlavní brány spojené cestou, po
níž se vrchnost s oblibou vydávala na výlety směrem do Švihova. V zahradě se nacházely např. stromy a keře zastřižené
do tvaru pyramidy či koule, zákoutí s kanapíčky, květinové záhony, vázy s květinami, fontány či četné partery. Z nich můžeme jmenovat dva nové partery, jejichž linie byly tvořeny
zimostrázem a prostor mezi nimi vyplňovaly květiny.
Přímo u zámku se naopak nacházely již starší partery, které
bylo třeba v příštím roce předělat. Cesty byly lemovány různě
vysokými špalíry. Dále se zde nacházely dva skleníky – fíkovna
a nová velká oranžérie, v níž se pěstovaly cizokrajné rostliny,
např. pomeranče, citrony, aloe, fíkusy, kolokázie, jasmíny, oleandry, fíky, vavříny, hřebíček nebo rozmarýn. Poblíž nich se
nacházel další skleník, v němž se pěstovaly ananasy.180 V Salbuchu je samozřejmě uveden také inventář zahrady. Kromě
velké zahrady v Červeném Poříčí se na panství nacházelo
velké množství ovocných sadů a štěpnic. Z ovoce se pěstovala především jablka a hrušky, v menší míře švestky, angrešt,
rybíz, vlašské ořechy, třešně a višně. V oraných zahradách převažovalo zelí, hlávkový salát, tuřín a brambory.181
Lesní hospodářství přinášelo užitky hlavně z prodeje dřeva
a zvěřiny. Lesy byly rozděleny do tří revírů. Obhospodařovali

je 3 revírníci a 13 hajných. V přepočtu na současné míry se
rozloha revírů pohybovala mezi zhruba 440–630 hektary.182
Rostlo zde velké množství dubů, borovic, smrků, jedlí, vrb
a osik. Naopak bylo potřeba většího množství lip, olší, bříz,
bílých a červených buků a jeřabin. Zajímavá je poznámka,
která se nachází pouze v Košínově originále a patrně do něj
byla dopsána dodatečně. V lesích se vyskytoval nadbytek
lanýžů, a tak je vrchnost dokonce mohla prodávat poddaným.183 Dřevo se dodávalo buď v kmenech, nebo řezané palivové. Cena jednotlivých kmenů se v závislosti na tloušťce
pohybovala od 12 krejcarů až do 4 zlatých za tlusté kmeny
vhodné k výrobě vantroků. Sáh palivového dříví stál 1 zlatý
a 15 krejcarů. Kmeny se dodávaly na panskou pilu a menší množství k výrobě pivních sudů a na tyče na chmelnice.
Velké množství palivového dříví bylo hojně dodáváno jako
deputát duchovenstvu a do hospodářských podniků. Přitom ještě zbyl dostatek dřeva na prodej. Košín odhadoval,
že by se za prodané dřevo mělo každý rok utržit minimálně
1000 zlatých. Peněžní užitek pocházel také z prodeje zastřelené zvěře. Např. jelen o váze zhruba 240 liber (cca 120 kg)
se prodával za 20 zlatých. O něco málo levnější byla černá
zvěř. Naopak nejméně se utržilo za drobné ptactvo. Roční
příjem byl v Salbuchu odhadnut na 260 zlatých. Užitek byl
i z liščích kožichů a ze sběru žaludů. V Salbuchu jsou také
uvedeny akcidence, tj. příležitostné platy myslivcům podle
počtu zastřelené zvěře či škodné. Pokud nepostačovaly na
zpracování palivového dříví předepsané roboty, muselo se
za ně poddaným platit. Další platy se vydávaly za zhotovené
šindele a za sebranou smolu.184
K panství patřilo 10 hlavních či kaprových, 23 výtažních,
5 komorových a 3 třecí rybníky. U prvních dvou typů bylo
u každého z nich uvedeno jeho jméno, po kolika letech se
konají výlovy, kterého roku bude příští výlov, zda je na stálé
nebo dešťové vodě, jak dlouho se vypouští a kolik kop kaprů
se do nich nasazuje. Kaprové rybníky se lovily obvykle jednou za tři roky, některé kaprové a všechny výtažní každý rok.
Naprostá většina rybníků byla na stálé vodě. Zdaleka největší ze všech byl s 80 kopami násady dnes již neexistující
Třebýcinský rybník, který se vypouštěl dva týdny. Druhý největší rybník (Biřkovský) byl zhruba poloviční a ostatní menší
než čtvrtinové. V Salbuchu je uveden skutečný a ideální stav
ryb. U kaprů se skutečný stav poměrně blížil tomu ideálnímu, když se jich nedostávalo o něco málo více než jedna šestina. Naopak u štik bylo potřeba zvýšit stav téměř o zhruba
70 %. Na panství byly také troje sádky. Rybníky obstarával
jeden porybný, který na ně dohlížel a účastnil se výlovů,
jeden adjunkt a dva rybníkáři, kteří především obstarávali
údržbu hrází. Roční užitek z rybníků byl odhadnut na více

aby stádo prospívalo. Srv. např. ČERNÝ, Václav. Hospodářské instrukce :
přehled zemědělských dějin v době patrimonijního velkostatku v XV.–XIX.
století. Praha : Československá Akademie Zemědělská, 1930, s. 217–219.
178 RYŠAVÝ, Vratislav. Červené Poříčí, zámek a park v krajině. Historická geografie, 2009, roč. 35, č. 1, s. 249–265. Podrobněji TÝŽ,
Červené Poříčí (okr. Klatovy), zámek : stavebně historický průzkum
(dodatek z roku 2008). Plzeň : NPÚ ÚOP v Plzni, 2008, s. 11–12,
40–41.
179 V podobných rozměrech se dochovala dodnes. V současné době ji
však tvoří vesměs pouze holý trávník.
180 Roku 1760 v něm byla jen jedna plodící rostlina, 20 zatím neplodících
a 20 sazenic. O tři roky později již bylo plodících rostlin 12, neplodících 18

a sazenic 35. SOA v Plzni, fond Vs Červené Poříčí, kniha č. 348 (stará řada).
181 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
4, s. 254–255; tamtéž, rubrika 17, s. 545–565.
182 Výměry byly udávány v provazcích, resp. pražských jitrech. Přibližnou
výměru přepočtenou na hektary uvádíme v závorce za každým revírem.
Poříčský a kbelský (525 ha); zelenský a borovský (445 ha); roupovský a vřeskovický (626 ha).
183 Jedna libra (tj. zhruba půl kila) lanýžů („Tartoffln“) stála 12 krejcarů.
Soukromá sbírka, Salbuch, rubrika 24. Informace uvedena hned za údaji
o druzích stromů, jež se na panství vyskytují.
184 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
24, s. 577–587.
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Přehledová mapa velkostatku Červené Poříčí, [cca 1850–1870]. Rozloha panství v době vyhotovení mapy byla prakticky stejná jako
v době vzniku Salbuchu. Světle hnědou barvou jsou vyznačeny pozemky ve vlastnictví velkostatku
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V dnešní době si pod pojmem průmyslový podnik představíme
obvykle průmyslovou velkovýrobu nejspíše továrenského
typu. Ovšem tento pojem ve svém původním významu zahrnuje i zcela malé podniky, kterých se na každém větším
panství obvykle nacházelo značné množství.188 Zároveň do
tohoto oddílu zahrneme i některé neprůmyslové podniky
či provozy, které však s průmyslovým podnikáním bezprostředně souvisely,189 a to v těch případech, pokud nedosahovaly takového významu či rozsahu, abychom je zahrnuli
do samostatného oddílu.
Největším a nejvýznamnějším průmyslovým podnikem
na panství byl pivovar nacházející se v areálu zámku.190 Zaměstnáni v něm byli sládek, mládek a tři čeledíni. Popis
pivovaru je velmi podrobný. Udává, kde jsou umístěny
hvozd, humna, náduvník, měděná pánev na 8 sudů piva,
kropírna, valečka, spilka nebo půda k ukládání ječmene.
Zároveň je vyjmenován veškerý důležitější inventář. Roční výstav pivovaru činil 40 varů po 21 sudech a 2 vědrech, tj. celkem 860 sudů piva.191 Z každého varu připadl
1 sud a 1 vědro sládkovi (tzv. baba) a 1 vědro mládkovi
(tzv. marek). Na jeden var se spotřebovalo 35 korců ječmene, 8 sáhů palivového dříví, 28 liber chmele a 36 liber
bednářské smoly. Za jeden sud se platilo 8 zlatých a pivo
odebíraly především hostince z téhož panství, které nesměly prodávat cizí pivo. Nejvíce piva odebíral hostinec
v Červeném Poříčí. Následovaly hospody v Borovech a Kokšíně, které stály také u silnice z Přeštic do Klatov, a dále ty,
které se nacházely v centrech církevního života a do nichž
se lidé scházeli o svátečních dnech, tj. ve Vřeskovicích,
Kbelu a Dolních Nezdicích. Celkem mělo být do všech
dodáno přes polovinu ročního výstavu.192 Necelá desetina
připadala na vrchnost a její hosty a přibližně stejné množství na deputáty. Padesát sudů dostal sládek jako babu a
ostatní výdaje byly již menšího rázu. Z jednoho varu bylo
také 11 sudů a 1 vědro patoků. Část připadla pivovarské
čeledi, část šla na deputáty a většina se využila při výrobě
kořalky ve vinopalně. Součástí pivovaru byla bednářská dílna. Tu obstarával bednář s tovaryšem. Úzce souvisejícím
odvětvím bylo pěstování chmele. Na panství se nacházelo
osm chmelnic, o které se staral jeden chmelař. Ročně se

vypěstovalo 10 centnýřů chmele. Z toho se v pivovaru
využily dvě třetiny a zbytek měl být prodán nebo využit
jinak. Centnýř stál 30 zlatých, takže přebytky měly vynášet
100 zlatých ročně.193
Dalšími významnými hospodářskými podniky, které
zpracovávaly obilí, byly mlýny. Mlelo se zde jak pro potřeby
vrchnosti, tak pro poddané. Na panství se nacházely čtyři
velké mlýny na stálé vodě o třech kolech v Červeném Poříčí,
Jínu, Borovech a Dolních Nezdicích. Dva menší mlýny v Nedanicích a Bolkově byly o jednom kole a na nestálé vodě.
S výjimkou nedanického mlýna byly všechny zakoupeny
mlynáři do dědičné držby. Každý ze čtyř velkých mlýnů
měl přiděleny konkrétní vsi, z nichž se do něj sváželo obilí
k mletí. Do obou menších mlýnů, ležících v cípech panství,
jezdili cizí poddaní. Mlela se pšenice, žito, ječmen a oves. Při
mletí vznikala mouka, krupice, kroupy, otruby a šrot. Pokud
se mlelo vrchnostenské obilí, bylo předepsáno, kolik mouky
a dalších produktů musí mlynář odvést z jednoho korce
přijatého obilí. Jako odměnu dostával z každého korce
namletého obilí šestnáctý díl. Mlynáři museli platit roční
činži vrchnosti v penězích, obilí a krmných vepřích.194 Roční
příjmy z mlýnů vyjádřené v penězích byly odhadnuty na
necelých 750 zlatých.195
Dřevo zpracovávaly panské pily. Jedna byla v Jínu a
druhá v Nezdicích. Stejně jako mlýny byly poháněny vodou. Salbuch opět uvádí nejdůležitější inventář obou pil a
podrobněji se zabývá i jejich produkcí. Na pile se kmeny
řezaly na tlustá, falcovaná a tenká prkna především pro
stavební účely, využívaly se i odkorky. Tlustá prkna stála kolem jednoho zlatého a zbývající dva druhy zhruba čtvrtinu
této ceny. Bylo předepsáno, kolik má být vyrobeno prken
z každého dodaného kmene. Zhruba třetina ze všech vyrobených prken byla použita pro vrchnostenské potřeby a
zbytek určen k prodeji. Ročně se za prkna a odkorky mělo
utržit necelých 240 zlatých. Pilař dostával 3 krejcary od jednoho nařezaného prkna a platil z pily 1 zlatý daní. Veškeré
opravy pily platila vrchnost. Kmeny si zde mohli nechat
nařezat i poddaní, ale z každého kmene museli odevzdat
jedno prkno.196
Dalším podnikem zabývajícím se především výrobou
stavebního materiálu byla cihelna v Borovech. Ročně se
zde mohlo vypálit ve dvou pecích 41 300 stavebních cihel,
3300 vrchních prejzů, 1700 háků na prejzy197 a 2000 střešních tašek. Z toho 30 000 cihel bylo určeno na prodej a zbytek pro potřeby vrchnosti. Cihla stála 5 krejcarů, a tak byl
očekávaný roční příjem 150 zlatých. Z předpisu cihlářových

185 Tamtéž, rubrika 27, s. 590–604.
186 Tamtéž, rubrika 28, s. 604–606.
187 Tamtéž, rubrika 41, s. 625.
188 K definici pojmu průmysl viz např. Ottův slovník naučný. XX. díl. Praha :
J. Otto, 1903, s. 834–839.
189 Obvykle byl jejich vztah dán tím, že pro průmyslové podniky vytvářely či zpracovávaly potřebné suroviny anebo od nich odebíraly zhotovené produkty.
190 Koncem šedesátých let 18. století byla dokonce postavena úplně nová
účelová budova nad poříčskou hospodou. RYŠAVÝ, Vratislav. Červené Poříčí
(okr. Klatovy), zámek : stavebně historický průzkum (dodatek z roku 2008). Plzeň : NPÚ ÚOP v Plzni, 2008, s. 48–57.
191 To jest přibližně 2064 hektolitrů, což by činilo 412 800 dnes obvyklých
půllitrových piv.
192 Hostincům je věnována jedna kratší rubrika Salbuchu. Kromě množ-

ství odebíraného piva jsou v ní mimo jiné jmenovitě uvedeni jednotliví
hostinští a údaj o tom, kolik platili činži vrchnosti. Dohromady to bylo
98 zlatých ročně. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika 19, s. 569–571.
193 Pivovar, bednářská dílna a chmelnice jsou uvedeny společně v jedné
rubrice. Tamtéž, rubrika 12, s. 351–358.
194 Chování vepřů u mlýnů bylo zvykem již od starých dob, protože mlýn
pro ně poskytoval dostatek krmiva. Z každého mlýna o třech kolech se na
panství Červené Poříčí odváděl ročně jeden vepř.
195 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
18, s. 565–568.
196 Tamtéž, rubrika 20, s. 571–573
197 Prejzy jsou pálená střešní krytina skládající se ze dvou dílů – vrchního prejzu a spodního háku či korýtka. Ottův slovník naučný. XX. díl. Praha : J. Otto, 1903, s. 621.

než 2000 zlatých.185 Mnohem menší příjmy přinášela řeka
Úhlava a potoky. Měly činit pouze 42 zlatých, z toho 10 zlatých za raky a zbytek zejména za štiky a kapry.186 Na řece bylo
8 splavů. Většina z nich se nacházela poblíž mlýnů.187
Průmyslové podniky a některá další související odvětví
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akcidencí se dovídáme, že v menší míře vyráběl i okapní žlaby
a půlloketní a čtvrtloketní dlažební cihly.198
Také kamenolomy dodávaly především materiál potřebný pro stavebnictví. Z kamene či cihel se stavěly převážně
významnější vrchnostenské nebo církevní budovy. Obydlí
poddaných byla obvykle vystavěna ze dřeva. Na panství se
nacházelo celkem sedm kamenolomů.199 Kámen byl důležitou surovinou i pro stavbu silnic. V té době se znovu stavěla
silnice z Přeštic do Klatov. Roku 1760 byl hotový teprve úsek
od Lužan k borovské zahradě.200 Silnice volně kopírovala
levý břeh řeky Úhlavy, která byla na devíti místech překlenuta dřevěnými mosty, jež byly součástí vedlejších cest.201
Vápenka zpracovávala kámen z vápencového lomu mezi
horušanským dvorem a Oplotem. Tento lom patřil k panství
pouze z jedné čtvrtiny. Zbytek výnosů užíval chotěšovský
klášter. Vápenka se nacházela u vrchnostenského dvora
v nedalekém Roupově. Byly v ní dvě pece, které ročně
mohly vypálit celkem 400 strychů vápna. Polovina z toho
měla sloužit pro vlastní potřebu vrchnosti a zbytek měl být
prodán po 30 krejcarech za strych. Košín tedy předpokládal
roční zisk 100 zlatých. Vápeník dostával od vypálení 12 sáhů
kamene 6 zlatých.202
V Červeném Poříčí byla též železná huť s hamrem. Nacházela se za Hamerským rybníkem v cípu na soutoku mlýnského
náhonu a řeky Úhlavy. Salbuch však huť neuvádí, protože
v roce 1760 již byla mimo provoz. Její stručný popis se však
vyskytuje v soupisu realit z roku 1763, kde je uvedeno, že nefunguje již od roku 1755, ale dosud je v ní veškeré důležité
příslušenství a provoz by mohl být obnoven. Ruda do ní byla
dodávána ze tří dolů poblíž Roupova, Horušan a Borov.203
Kolomazná pec byla ve Stropčicích. Kolomazník měl
ročně vypálit 20 pecí. Z jedné platil vrchnosti 1 zlatý. Naopak dostával 20 sáhů dříví a za každý sud kolomazi dostal
30 krejcarů.204
Na panství byla samozřejmě provozována i vinopalna
a flusárna. Tyto podniky většinou bývaly propachtovány
Židům. Stejně tomu bylo i v Červeném Poříčí, kde oba po
dlouhou dobu provozoval Žid Josef Antschl. Vinopalna byla
podlouhlá budova stojící východně od kaple Nejsvětějšího
Srdce Páně na břehu mlýnského náhonu. Pokrytá byla
prejzy. Uvnitř se nacházely obytné místnosti, sklad kořalky,
sklep, vinopalná dílna se vším potřebným příslušenstvím,

stáj pro dobytek a půda na skladování obilí. K vinopalně patřila i dřevěná jatka.205 Ve flusárně se z dřevěného popela vyráběla potaš, která byla využívána v mnoha průmyslových
odvětvích.206 Flusárna se nacházela na blíže nespecifikovaném bezpečném místě.207 Její budova byla dřevěná, pobitá
prkny a pokrytá šindeli.208

198 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika
22, s. 574–575.
199 Tamtéž, rubrika 39, s. 624.
200 Tamtéž, rubrika 40, s. 624.
201 Tamtéž, rubrika 41, s. 625.
202 Tamtéž, rubrika 23, s. 576.
203 Tamtéž, kniha č. 348 (stará řada).
204 Tamtéž, Salbuch, rubrika 25, s. 587.
205 Židovští nájemci i na jiných panstvích obvykle ve svých smlouvách
měli zaneseno právo porážet dobytek, aby si sami mohli připravovat košer
maso.
206 Potaš (K2CO3) se využívala např. v textilním, barvířském, papírenském
nebo sklářském průmyslu, při praní vlny nebo výrobě mýdel. Více k potaši
viz např. Ottův slovník naučný. VII. díl. Praha : J. Otto, 1893, s. 934–935.
207 Jsou dvě varianty. Buď byla umístěna východním směrem na okraji vsi
či za ní, anebo u rybníka. Pro první variantu svědčí skutečnost, na mapě
panství z konce 18. století jsou zachycena pole s názvem Za starou flusárnou, která tam však v té době již nestála, a těžko říci, jak starý název pole
je. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, mapa č. 10 (stará řada). Výřez z této mapy je obrazovou přílohou článku. Druhá varianta

vychází z toho, že v Salbuchu je uvedeno, že na panství jsou troje sádky.
Jedny v Roupově v bývalé bažantnici a dvoje v Červeném Poříčí – u pekárny, která byla ve dvoře, a konečně u flusárny. Přitom na výše uvedené
mapě jsou tzv. staré sádky zakreslené u Hamerského rybníka. SOA v Plzni,
pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, Salbuch, rubrika 27, s. 602–603.
208 Popis vinopalny a flusárny viz tamtéž, rubrika 13, s. 358–368.
209 Tamtéž, rubrika 42 (příjmy), s. 625–626; rubrika 43 (výdaje), s. 627–660.
210 Resp. Košín tuto částku stejně jako všechny ostatní vyčísluje zcela
přesně na 480 275 zlatých. Jednotlivé částky jsou v Salbuchu vždy uvedeny přesně. My je však obvykle zaokrouhlujeme, protože jejich vyčíslení do
posledního denáru by dle našeho názoru text spíše zatěžovalo.
211 Bohužel jsme neměli k dispozici roční vyúčtování pro všechny roky,
ale nedá se předpokládat, že by výsledky hospodaření v jiných letech byly
o tolik příznivější, než tomu bylo ve zkoumaných letech.
212 Srv. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, karton č. 8
(stará řada), sign. IX/331.
213 Již výše jsme ale uvedli, že tato částka byla většinou překročena a docházelo tak k neustálému zadlužování panství.
214 Srv. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Červené Poříčí, karton č. 11
(stará řada), sign. XII/462, 482.
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Souhrn celkových příjmů a výdajů panství
Poslední dvě rubriky Košín věnoval sumárnímu přehledu
předpokládaných příjmů a výdajů.209 Zatímco veškeré příjmy
vycházejí z předcházejících rubrik Salbuchu, u výdajů tomu
tak není a většina položek v předchozím textu uvedena
nebyla. K těm nejzajímavějším patří např. rozpis platů a deputátů zaměstnanců panství. Ze dvou závěrečných rubrik
zcela zřetelně vyplývá, že Košín Salbuch nepojal pouze jako
detailní popis panství, ale též jako odhad jeho ceny a do
jisté míry jako návrh na jeho zlepšení, resp. popis co možná
nejlepšího a podle něj reálně dosažitelného stavu hospodaření. Dle jeho předpokladů by roční příjmy panství mohly
dosáhnout výše přibližně 32 400 zlatých a výdaje na provoz
necelých 8400 zlatých. K rukám vrchnosti by v takovém případě mohlo ročně jít přibližně 24 000 zlatých. Z toho Košín
dokládal, že celková hodnota panství dosahuje přibližné
částky 480 000 zlatých.210
Tento odhad vychází z logického předpokladu, že pokud
bychom uvažovali v té době obvyklý 5% roční výnos čili
úrok, pak hodnota základního kapitálu činí dvacetinásobek
tohoto úroku. Tento předpoklad je přirozeně správný, ovšem
samotná Košínova kalkulace příjmů a výdajů je poměrně
optimistická. Srovnáme-li jeho předpoklad s ročními vyúčtováními z let minulých, ale i následujících, zjistíme, že panství takovýchto výsledků patrně nikdy nedosahovalo.211 Již
dříve jsme se zmínili, že v letech 1746–1751 byly průměrné
roční příjmy kolem 25 000 zlatých.212 V téže době provozní
výdaje v průměru přesahovaly sumu 11 000 zlatých. Vrchnost tak mohla mít roční příjem z panství v průměru přibližně pouze 14 000 zlatých.213
O mnoho lepší ale nebyly výsledky ani v době, kdy byl
Košín správcem panství a mohl tak mnohem výrazněji promlouvat do realizace svých představ. V rozpočtech na roky
1765 a 1766 předpokládal příjmy ve výši 27 000 zlatých a
výdaje zhruba mezi 11 000 až 12 000 zlatých.214 Pro vrchnost

tak zbývalo přibližně 16 000 zlatých, což jsou zhruba pouhé
dvě třetiny sumy odhadované v Salbuchu. Pokud bychom
tuto částku použili pro obdobný výpočet, jaký provedl Košín, výsledná hodnota panství by byla o trochu vyšší než
300 000 zlatých, tedy velice blízko ceně, kterou za panství
zaplatil bavorský vévoda Klement František.
Porovnáme-li Košínův odhad s výše uvedenými ročními
rozpočty z let 1765 a 1766, zjistíme, že poměrně správně
stanovil významné užitky z pivovaru a z ovčínů. Příjmy z lesů
a zvěřiny dokonce oproti těmto rokům podcenil. Ve většině
jiných položek ale možnosti panství spíše přecenil. V letech
1765 a 1766 se očekávaly obvykle menší užitky z ostatních
průmyslových podniků, výrazně menší měly být i příjmy
z hospodářských dvorů, a to o více než 2500 zlatých.215 Obdobně tomu bylo i u rybníků a zahrad. Urbariální platy poddaných a různé činže byly v uvedených letech pochopitelně
obdobné jako v Košínově odhadu. Naopak na straně výdajů
podcenil především výdaje na vrchnostenské dvory, ale
i některé další položky. Celkově tento rozpočet na straně
výdajů působí spíše dojmem krizového řešení, v němž jsou
215 Zde je také třeba mít na mysli, že zvláště v případě zemědělských plodin mohou do plánované produkce výrazně zasáhnout vnější vlivy, především pak nepřízeň počasí a jí způsobená neúroda. Je otázkou, zda tyto
vlivy Košín dostatečně zohlednil.

Salbuch der Herrschaft Červené Poříčí und Roupov. Eine
als Unikat geltende Beschreibung der Herrschaft von Jan
Nepomuk Tadeáš Košín von Freidenfeld aus dem Jahre
1760
Jakub Mírka – Hana Vanišová
Das Salbuch der Herrschaft Červené Poříčí (Kronporitschen)
und Roupov (Ruppau) stellt für das Gebiet Westböhmens
eine einzigartige Quelle dar. Es existieren zwei Exemplare,
von denen das eine im Staatlichen Gebietsarchiv in Pilsen
aufbewahrt wird, während sich das zweite in Privatbesitz
befindet. Wie schon der Name verrät, beinhaltet es eine Beschreibung der Herrschaft Červené Poříčí und Roupov aus
den frühen sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts. Entgegen anderen ähnlichen Quellen sticht es nicht nur durch
seine Genauigkeit im Detail, sondern auch durch seine
Ausstattung hervor, die aus ungefähr zwanzig farbigen Illustrationen besteht. Die aufgeführte Herrschaft entstand
zu Beginn des 18. Jahrhunderts mittels Zusammenfügen
der Herrschaft Červené Poříčí mit dem benachbarten Gut
Roupov. Sie war im damaligen Klattauer Kreis größtenteils
nördlich des Städtchens Švihov (Schwihau) gelegen.
Der erste Teil des Artikels macht in kurzer Form mit den
beiden Exemplaren des Salbuches bekannt. Das Original
des Salbuches wurde 1760 vom damaligen Burggrafen der
Herrschaft Červené Poříčí und Roupov, Jan Nepomuk Tadeáš
Košín von Freidenfeld, eigenhändig verfasst, dessen kurzer
Lebenslauf auch Bestandteil des Artikels ist. Das Salbuch
besteht aus über 600 Textseiten und ist fast ausschließlich in
deutscher Sprache geschrieben, obwohl sich die Herrschaft
Červené Poříčí und Roupov überwiegend im tschechischen

výdaje osekány na minimum a především jsou výrazně
omezeny nové investice. Na druhou stranu u příjmů jsou
vzbuzována příliš velká očekávání.
V této souvislosti logicky vyvstává otázka, zda Košínův
Salbuch není ve skutečnosti jen jakousi ideální představou
o chodu panství, která nemá s realitou pranic společného.
Je sice pravda, že některé odhady příjmů jsou nadneseny,
což ale nebylo většinou dáno tím, že by Košín předpokládal
naprosto nereálné počty toho, co je hospodářství schopné
vyprodukovat, jako spíše tím, že mnohdy přecenil potenciální poptávku po daných komoditách. Při popisu hospodářství však udává pouze to, co na panství skutečně bylo,
a nikoli svůj osobní předpoklad, co by na panství být mělo.
Pokud přeci jen někde předepisuje, jaký by byl ideální stav,
zároveň uvádí, jaký je stav skutečný. Jediné, v čem se musíme mít na pozoru, tak jsou Košínovy představy o tom,
jakých zisků je reálně možné dosáhnout, a to ještě pouze
v některých případech, jak již bylo uvedeno výše. Tyto odhady tvoří sice důležitou, ale jen nepatrnou část Salbuchu.
Naprostá většina textu je však detailním popisem nepochybně existujících skutečností a umožňuje nám získat
reálnou a ucelenou představu nejen o tom, jak vypadalo
panství Červené Poříčí v roce 1760, ale do jisté míry také
o chodu panství v 18. století obecně.

Gebiet Böhmens befand. Dieses Exemplar war zuerst wahrscheinlich ein Bestandteil der Herrschaftsregistratur, später
wurde es Eigentum der Pfarrei in Vřeskovice (Břeskowitz)
und derzeit befindet es sich im Privatbesitz. Das zweite
Exemplar des Salbuches ist eine zeitgenössische Abschrift
des ersten Exemplars. Offensichtlich wurde diese im Verlauf
der sechziger Jahre des 18. Jahrhunderts von einer größeren Anzahl bisher nicht identifizierter Schreiber schrittweise
angefertigt. Die Schrift und die Bilder darin sind mit etwas
weniger Sorgfalt ausgearbeitet als es in Košíns Exemplar der
Fall ist; der historische Wert ist allerdings durchaus vergleichbar. Dieses Exemplar wurde bis in die fünfziger Jahre des
20. Jahrhunderts im Schloss in Červené Poříčí aufbewahrt
und wurde danach vom Staatsarchiv Pilsen übernommen.
Während der Entstehungszeit des Salbuchs besaß das
bayerische Geschlecht Törring-Jettenbach die Herrschaft.
Sie war allerdings stark verschuldet, weshalb über sie im
Jahre 1761 eine Zwangsverwaltung verhängt wurde. Im
Jahre 1763 erwarb sie für 300 000 Gulden der bayerische
Herzog Clemens Franz und gliederte sie in den Komplex
seiner Herrschaft ein, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts
die Habsburger gewannen. Von ihnen wurde die Herrschaft
nach dem Entstehen der Tschechoslowakei konfisziert.
Die Beschreibung der Herrschaft selbst ist in 43 Rubriken
eingeteilt. Eine genaue Aufarbeitung des Inhalts würde jedoch den Rahmen des Artikels sprengen. Wichtigstes Ziel
des Autors war es, dem Leser die Struktur der Einträge im
Salbuch wie auch die Herrschaft Červené Poříčí und Roupov selbst kurz vorzustellen. Die Herrschaft funktionierte
in damaliger Zeit einerseits als unterste Verwaltungsebene
des Staates, andererseits als eine insgesamt autarke und
in großem Maße auch abgeschlossene wirtschaftliche
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Einheit, wobei im Salbuch der Akzent vorzugsweise auf diese zweite Funktion gelegt wird. Ein wichtiges Element, das
im Salbuch ebenfalls eine große Beachtung findet, ist die
Kirchenverwaltung. Kurz wird auch die soziale Zusammensetzung der Einwohnerschaft und ihre Stellung erwähnt.
Zur Herrschaft gehörten das Städtchen Roupov und
22 kleine Dörfer. Einige von ihnen aber nur teilweise. Zur
Herrschaft gehörten 2721 Untertanen, deren vollständiges
Verzeichnis auch einen Bestandteil des Salbuches darstellt.
Weiterhin werden in ihm ihre Steuer- und urbarialen Pflichten aufgeführt, von denen die bedeutendste Verpflichtung
die zur Fronarbeit war. Ein großer Teil des Salbuchs widmet
sich der Kirchenverwaltung. Außer den zwei Pfarrbezirken,
die in der Herrschaft ihr Zentrum hatten, beschreibt ein
bedeutender Teil des Textes die einzelnen Kirchenbauten
und enthält zahlreiche Illustrationen. Auch Texte über herrschaftliche Gebäude werden von schönen Illustrationen
begleitet, z. B. das zweifelsohne bedeutendste Bauwerk,
das Schloss in Červené Poříčí mit gepflegtem Zier- und
Nutzgarten und die alte Burg in Roupov.
Schon in der Einleitung des Salbuches wird erklärt, dass
die wichtigste Motivation zu dessen Entstehung, die Bemü-

hungen um eine Verbesserung der Wirtschaftsführung der
Herrschaft war. Es ist also nicht verwunderlich, dass gerade
die obrigkeitliche Haushaltsführung den größten Teil darin einnimmt. Detailliert werden alle herrschaftlichen Höfe
beschrieben, von denen sich eine große Anzahl in der Herrschaft befand, auch „Schäfereien“ und „Hammelhöfe“ und
verschiedene weitere Wirtschaftszweige wie z. B. Teichwirtschaft, Forstwirtschaft oder Gartenbau. Auf der Herrschaft
befanden sich auch Industriebetriebe. Zu den bedeutendsten unter ihnen gehörten eine große herrschaftliche
Brauerei, Mühlen, Sägewerke, Kalkofen, Brandweinhaus,
Flusshaus (Pottasche-Siederei) oder Wagenschmierofen.
Der Schluss befasst sich dann mit Košíns zusammengestellter Einnahmen-Ausgabenübersicht der Herrschaft, die
allerdings nicht ganz der Realität entsprach. Košín meinte
jedoch, man könne solche wirtschaftlichen Ergebnisse erreichen. Das Salbuch sollte in dieser Form nicht nur eine
einmalige Quelle sein, die alle wichtigen Informationen für
das Betreiben der Herrschaft zusammenfasst, sondern auch
(und dies vielleicht vorrangig) eine Anleitung zur Verbesserung ihres Haushalts – und möglicherweise auch ein verzweifelter Versuch, sie vor dem Verkauf zu retten.

Osobní typáře Lažanských z Bukové
a úřední typáře velkostatku Manětín a Rabštejn nad Střelou
Hana Vanišová

Manětínská větev Lažanských z Bukové se řadí mezi významné hraběcí rody na území Čech. Její členové zanechali
po sobě mnoho památek, které můžeme ještě dnes s úžasem obdivovat, např. překrásný barokní zámek v Manětíně,
jenž byl hlavním sídlem jejich rodu. Mnohdy jsou ale pro
nás významnější osobní památky (např. korespondence,
památníky, knihy, diplomy, fotografie aj.), mezi které lze zařadit i pečetidla jednotlivých osob z vyšších i nižších vrstev
šlechty.
V minulosti bylo mnoho pečetidel okamžitě zničeno
nebo znehodnoceno po smrti majitele, aby jich nikdo nezneužil k zapečetění či uzavření smluv a jiných písemností
v rozporu s vůlí vlastníka.1 Cenná pečetidla s vysokou uměleckou hodnotou ale mohla být také uchovávána v rodinách a předávána po další generace mezi potomky, kteří

je buď dále používali, nebo je shromažďovali v soukromých
šlechtických sbírkách.2 Stejně tak jsou hodnotné zachované
typáře správních a hospodářských úřadů při velkostatcích,
které jsou jasný důkazem existence příslušného úřadu a
jeho úřednictva.
Tento článek pojednává o souboru 36 typářů, které byly
v minulosti uloženy na zámku v Manětíně.3 Typáře se následně po konfiskaci šlechtického majetku v roce 1945 dostaly do správy Městského národního výboru v Manětíně,
později Městského úřadu. Zde zůstaly uloženy až do roku
2012, kdy je převzal Státní oblastní archiv v Plzni.4
Jedná se o pečetidla a v menší míře i o razítka pocházející
z majetku rodu Lažanských z Bukové nebo i některých členů
rodů s nimi spřízněnými. Šlechtické typáře doplňuje devět
pečetidel a razítek jednotlivých správních a hospodářských

1 HLAVÁČEK, Ivan – KAŠPAR, Jaroslav – NOVÝ, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. Praha : Svoboda, 1988, s. 304–332, zejména
s. 309.
2 Ze stejného důvodu se dodnes dochovaly popisované typáře, neboť
hraběnka Valpurga Lažanská, rozená Kolowrat-Krakovská, dostala od své
matky sbírku několika rodinných typářů. Ty byly později dále doplňovány
o typáře Valpuržiných potomků.
3 S Městským úřadem Manětín bylo na počátku roku 2012 dojednáno
prohlédnutí 40 typářů. Z tohoto počtu bylo 36 typářů vybráno a předáno

do SOA v Plzni, pracoviště Klášter. Zbývající čtyři pečetidla, která dosud zůstala na Městském úřadě Manětín, provenienčně náleží do fondů Státního
okresního archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích, protože pochází z činnosti městské správy či dalších samosprávných orgánů (cechů).
4 V roce 2011 začala vycházet série článků Mgr. Jana Štěpánka, doktoranda
Ústavu pro dějiny umění FF UK, v Genealogických a heraldických listech
o souboru typářů uložených na Městském úřadě Manětín. Informace
z těchto článků daly podnět k jednání SOA v Plzni s Městským úřadem
Manětín.
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úřadů na panství Manětín a Rabštejn nad Střelou. Nově získané typáře byly začleněny do dvou archivních fondů, do nichž
provenienčně náleží.5
Zároveň bylo rozhodnuto tyto historicky cenné typáře
odborně zpracovat.6 Jejich soupis v podobě katalogových
záznamů vyhotovila autorka tohoto článku7 a fotodokumentací byl pověřen dokumentátor archivu Petr Mašek.
Ještě před převzetím do archivu byl soubor typářů badatelsky využíván Janem Štěpánkem, který publikoval své
výsledky v odborném časopise Genealogické a heraldické
listy.8 Je potřeba říci, že určil většinu šlechtických typářů, ale
několik nejmladších typářů zůstalo bez jména konkrétního
majitele.
Nejprve několik úvodních slov k historii devíti typářů
různých správních či hospodářských úřadů při velkostatku
Lažanských.9 Zpracovatelka se pokusila o jejich přesnější
obsahové i časové určení na základě vyhledávání jejich
otisků v písemném materiálu velkostatkového fondu, kde
se dochovalo mnoho hospodářských písemností.
Zatím se podařilo vyhledat a blíže zařadit podle otisku
pouze dva typáře. Mezi účty a účetními přílohami, předkládanými jednotlivými hospodářskými odvětvími k revizi
z let 1833–1839, se nacházel seznam inventáře minerální
hutě s pečetí minerální hutě na panství Manětín.10 Minerální hutě (Mineralwerken) se na severním Plzeňsku zakládaly
díky výskytu vitriolového kamene, ze kterého se v hutích
průmyslově vyráběla kyselina sírová.11
Ve spisovém materiálu byl na stvrzence datované ze
dne 11. listopadu 1895 nalezen také otisk kovového razítka
patronátního úřadu v Manětíně.12 Stejný otisk se nacházel
i na výpisu z kostelních účtů filiálního kostela sv. Barbory

v Manětíně za rok 1907.13 Lze tedy s jistotou tvrdit, že kovové razítko bylo využíváno patronátním úřadem v Manětíně
v devadesátých letech 19. století i na počátku 20. století.
Otisky dalších úředních pečetidel se zatím nepodařilo nalézt, přesto se dala provenience typářů zjistit přímo z textu
opisu. Jedná se např. o pečetidlo, které užíval horní úřad na
panství Manětín – Rabštejn nad Střelou, jehož pečetní pole je
úmyslně znehodnocené vyrytými překříženými čarami, které
zasahují do pečetní desky a narušují i opis. Typář je doplněn
vyobrazením hornického znaku (zkřížený mlátek a želízko).
Z provenience ředitelství velkostatku hraběte Lažanského se
zachovalo mosazné pečetidlo a mosazné razítko z 19. století.
Jedno razítko a jedno mosazné pečetidlo používal patronátní
úřad v Rabštejně nad Střelou. Celkový počet devíti typářů
uzavírají dvě mosazná pečetidla s dřevěným držadlem, které
vlastnil lesní úřad v Manětíně (Forstamt).
V předchozích odstavcích byly stručně představeny
úřední typáře. Největší část nově nabytého přírůstku však
tvořilo 22 typářů zařazených do fondu Rodinný archiv Lažanských – Manětín. Většina typářů se do vlastnictví Lažanských dostala díky hraběnce Valpurze Kolowrat-Krakovské
(1751–1794), provdané za Prokopa I. Lažanského z Bukové
(1740–1804), dceři hraběte Prokopa Kolowrat-Krakovského
a hraběnky Marie Margarety Anny Ogilvy. Jedná se o pečetidla předávaná po generace mezi jejími předky.14 Těmto typářům se však již dostatečně věnoval Jan Štěpánek,15 a tak se
zaměříme především na pečetidla jednotlivých příslušníků
rodu Lažanských z 19.–20. století, která ještě nebyla ve studiích Jana Štěpánka definitivně určena.
Stejně jako u úředních typářů, tak i u těchto osobních
šlechtických typářů zpracovatelka opět vyhledávala jejich

5 Úřední pečetidla byla zařazena do fondu Velkostatek Manětín – Rabštejn
nad Střelou a pečetidla šlechticů a šlechtičen do fondu Rodinný archiv
Lažanských – Manětín. Oba fondy jsou opatřeny inventářem. Dokud byl
archiv ještě uložen na zámku, sestavil jeho soupis archivář a červenopoříčský nadlesní Aleš Avenarius. Dnes je uložen ve spise o fondu. AVENARIUS,
Aleš. Zpráva o pořádání archivu bývalého hraběte Lažanského – později Jana
Seilerna Aspanga v Manětíně, okres Kralovice. Manětín, 1948.
6 Tento článek vznikl na základě vypracované zprávy o převzetí, jejíž součástí byl přiložený katalog se stručným popisem typářů.
7 Každé pečetidlo bylo jednotlivě popsáno do předem daného formuláře.
Formulář pro vyhotovení jednotlivých záznamů byl částečně převzat z Katalogu pečetí, pečetidel a sbírkových odlitků, dostupné z <database.aipberoun.cz/pecete/>, jenž obsahuje záznamy pro sfragistický materiál uložený v archivech České republiky. Viz také MÜLLER, Karel. Návrh pravidel
pro zpracování typářů a dalšího sfragistického materiálu (pečetí, odlitků
pečetí). Archivní časopis, 1989, č. 39, s. 215–219.
8 Poděkování patří také Janu Štěpánkovi, který mi poskytl řadu doplňujících informací. ŠTĚPÁNEK, Jan. Sbírka pečetidel rodu Lažanských v Manětíně. 1. část, Bucellini von Reichenberg. Genealogické a heraldické listy, 2011,
č. 2, s. 13–17; TÝŽ. Sbírka pečetidel rodu Lažanských v Manětíně. 2. část,
Stotzingen, Welz–Eberstein, Ogilvy. Genealogické a heraldické listy, 2011,
č. 3, s. 16–25; TÝŽ. Sbírka pečetidel rodu Lažanských v Manětíně. 3. část,
Meiderle von Mansberg, Herberstein, Dietrichstein. Genealogické a heraldické listy, 2011, č. 4, s. 15–23; TÝŽ. Sbírka pečetidel rodu Lažanských v Manětíně. 4. část, Kolowrat. Genealogické a heraldické listy, 2012, č. 1, s. 34–41;
TÝŽ. Sbírka pečetidel rodu Lažanských v Manětíně. 5. část, Otazníky. Genealogické a heraldické listy, 2012, č. 2, s. 19–24; TÝŽ. Sbírka pečetidel rodu
Lažanských v Manětíně. 6. část, Pálffy, Hoyos, Schwarzenberg a Lažanský.
Genealogické a heraldické listy, 2012, č. 3, s. 33–50. Jan Štěpánek ve svém
posledním článku uvádí, že do SOA v Plzni byl převzat také jeden erbovní
knoflík. Jak nám později osobně sdělil, vycházel pouze ze zprostředkovaných informací, které se však ukázaly být mylné. Erbovní knoflík do SOA
v Plzni předán nebyl.
9 Těmito typáři se J. Štěpánek podrobně nezabýval, protože se nejednalo

o osobní, nýbrž o úřední typáře. Pouze je vyjmenoval ve svém posledním
vydaném článku, aby měli čtenáři kompletní přehled o dochovaných typářích, ale již je nijak blíže nepopisoval. Viz ŠTĚPÁNEK, Jan. Sbírka pečetidel
rodu Lažanských v Manětíně. 6. část, Pálffy, Hoyos, Schwarzenberg a Lažanský. Genealogické a heraldické listy, 2012, č. 3, s. 49.
10 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Manětín – Rabštejn nad Střelou,
karton č. 167, inv. č. 788 – ve spise z roku 1835 – Verzeichniss der beym
Mineralwerke Elisabethenthal im Jahre 1835 in dem betreffenden Inventarien
abgeschriebenen […] Sig. Mineralwerk Elisabethenthal den 31. Decemb[e]r
[1]835.
11 CHALOUPKA, Jakub. Zaniklý minerální podnik pod obcí Kočín na severním Plzeňsku. Archeologia technica 19, 2008, s. 44–55.
12 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Vs Manětín – Rabštejn nad Střelou,
karton č. 112, inv. č. 422 – Všeobecné patronátní záležitosti z let 1852–1939
– Empfangschein.
13 Tamtéž, Auszug aus der Kirchenrechnung der St. Barbara-Filialkirche in Manetin für das Jahr 1907. Výtah z kostelního účtu byl sepsán 26. června 1907
patronátním úřadem v Manětíně (Patronatsamt Manetin).
14 Viz ŠTĚPÁNEK, Jan. Sbírka pečetidel rodu Lažanských v Manětíně. 1. část,
Bucellini von Reichenberg. Genealogické a heraldické listy, 2011, č. 2, s. 15.
15 Viz poznámka č. 8. Autor se zabýval u jednotlivých pečetidel popisem erbu, jejich proveniencí a blíže identifikoval i majitele typářů. Takto
zjistil, že pečetidla vlastnily šlechtické rodiny spřízněné s Valpurgou Lažanskou, jako např. Bucellini von Reichenberg (původem francouzská
rodina, která se dostala do Goričska a Kraňska a později do Rakouska),
Stotzingen (rytířský rod původem ze Švábska), Welz-Eberstein (německý rod), Ogilvy (keltsko-skotský rod), Herberstein (šlechtický rod pocházející ze Švýcarska) a rodina Meiderle von Mannsberg. Další čtyři
pečetidla byla užívána různými členy rodiny Kolowratů. Dvě pečetidla
patřila mezi tzv. úřední pečetidla. Jedno z dochovaných bronzových
pečetidel bylo užíváno v první polovině 18. století na panství Leopoldsdorf nedaleko Vídně. Druhé úřední mosazné pečetidlo užívala patrimoniální správa panství Bzenec za vlastnictví Dietrichsteinů v první polovině 19. století.
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Nahoře: 1. Kovové pečetidlo minerální hutě na panství Manětín. Ve francouzském štítu uprostřed položený korbel kola s loukotí, nad štítem
přilba s korunou a klenotem (tři pštrosí pera). Okolo pečetního pole nápis: HERRSCHA(AFT) : MANETIN ELISABETENTHALER MINERAL WERK.
2. Kovové razítko patronátního úřadu na panství Manětín. V poli razítka štít se znakem Lažanských z Bukové, nad štítem přilba a klenot (tři
pštrosí pera) 3. Mosazné pečetidlo Alžběty Lažanské, rozené Pálﬀy de Erdöd, s vyobrazením aliančního znaku Lažanských (na červeném
štítu stříbrný korbel s loukotí) a Pálﬀyů (na modrém štítu zelené trojvrší a zlatý jelen vyskakující z kola) 4. Mosazné pečetidlo Jana Karla
Lažanského (1806–1878), majitele Rabštejna nad Střelou. 5. Mosazné pečetidlo Prokopa Aloise Lažanského (1809–1875), majitele Manětína.
Dole: Otisk pečetidla Jana Karla Lažanského na výřezu ze svatební smlouvy jeho bratra Prokopa Aloise a Zdenky Hoyosové v roce 1846
(viz obrázek č. 4 nahoře)
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otisky přímo v osobní korespondenci Lažanských s ostatními členy rodu nebo v korespondenci se spřízněnými šlechtickými rodinami.16
Dříve než přistoupíme k samotným typářům, je vhodné
se stručně seznámit s historií rodu Lažanských, přičemž se
zaměříme především na ty členy, jejichž pečetidla se nám
dochovala.17 Lažanští z Bukové byli původně vladyckou rodinou. Své jméno odvozovali od statku Lažany (dnes Defurovy
Lažany) na Horažďovicku. Za svůj erb si zvolili stříbrný korbel
s loukotí na červeném štítě, v klenotu tři pštrosí pera (červené, stříbrné, červené) s červeno-stříbrnými přikryvadly.18
V první polovině 17. století byl Ferdinandovi Rudolfovi
Lažanskému (1590–1657) udělen říšský i český hraběcí titul.
Od té doby se směli příslušníci rodu titulovat jako hrabata
Lažanští z Bukové.19 V roce 1712 vypukl v Manětíně rozsáhlý požár, který zasáhl obyvatele města i zámek. Proto začali
Lažanští s obnovou zámeckého komplexu a vytvořili nové
barokní sídlo. Zámek byl znovu vystavěn podle plánů architekta Tomáše Haffeneckera a okolí vyzdobeno sochami
Josefa Herschera.20
V polovině 18. století nastal velký rozmach v rozšiřování majetku Lažanských. Václav Josef Lažanský (1673–1715)
se v roce 1707 oženil s Marií Gabrielou Černínovou z Chudenic. Jejich syn Maxmilián Václav (1710–1767) zdědil Manětín a k tomuto majetku přikoupil v roce 1748 Rabštejn
nad Střelou.21 Poté rodinný majetek získal nejstarší syn
Prokop I. Lažanský (1740–1804), který dostal Manětín a
Rabštejn nad Střelou. V roce 1766 koupil Chyše, roku 1774
Lubenec, roku 1787 Kalec a roku 1788 Drahonice. Prokop
byl dvakrát ženatý, nejprve s Valpurgou Kolowrat–Krakovskou (1751–1794),22 podruhé s Marií Ulrikou z Falkenheynu
(1765–1852). Všechny jeho děti pocházely z prvního manželství s Valpurgou, kterou si vzal v roce 1768.
Roku 1817 došlo k rozdělení dědictví a bratrskému
narovnání mezi syny Prokopa I., čímž se rod rozdělil na
manětínskou a chyšskou větev.23 Mladšímu Janu Nepo-

mukovi Lažanskému (1774–1830) připadlo panství Manětín a větší část panství Rabštejn nad Střelou. Jan se roku
1805 oženil s Alžbětou (Erzsébet), rozenou Pálffy de Erdöd
(1782–1843).
Na několika pečetidlech jsou zobrazeny tzv. alianční znaky, kde je na heraldicky pravé straně znak manžela a na levé
straně znak manželky.24 Typáře s aliančními znaky užívaly
zejména manželky šlechticů. Mezi převzatými typáři se dochovala dvě starší pečetidla, která patřila hraběnce Alžbětě
Lažanské a která mají na pečetním poli umístěn alianční
znak rodiny Lažanských z Bukové a rodiny Pálffy de Erdöd.
Jeden otisk mosazného pečetidla s tímto aliančním znakem byl nalezen na dopise ze dne 3. března 1836, zaslaném
hraběnce Barboře von Wenkheim, rozené Pálffy de Erdöd,
od její sestry Alžběty Lažanské.25
Hrabě Jan Nepomuk Lažanský po své smrti (1830) zanechal své manželce a dětem zadlužené panství a minimum
financí, přesto se podařilo statky částečně oddlužit. V roce
1846 došlo k dalšímu dělení majetku Lažanských. Po svém
otci zdědil Jan Karel (1806–1878) Rabštejn nad Střelou a
Prokop Alois (1809–1875) Manětín.26
Díky dochovanému spisovému materiálu a šlechtické
korespondenci se srovnáním pečetidel s jejich otisky podařilo přesněji určit přibližnou dataci dalších čtyř pečetidel a
jména jejich majitelů, kterými byli právě výše uvedení bratři.
Dvě pečetidla používal Jan Karel Lažanský (1806–1878),
majitel Rabštejna nad Střelou. Otisk jeho prvního pečetidla
v červeném vosku byl nalezen na dopise, který byl určen
pro jeho bratra Prokopa Aloise Lažanského. Dopis byl napsán v Manětíně 7. dubna 1846.27
Otisk druhého Janova pečetidla se nacházel na svatební smlouvě jeho bratra Prokopa Aloise Lažanského, který
se oženil se Zdenkou (Sidonií) de Hoyos. Svatební smlouva byla uzavřena 4. května 1846 ve Vídni a Jan Karel je zde
uveden jako spoluvlastník hypotéky na panství.28 Tato svatební smlouva je mimo jiné zajímavá velkým množstvím

16 SOA v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuku, fond Rodinný archiv Lažanských – Manětín 1589–1946. Tamtéž, fond Rodinný archiv Lažanských z Bukové, Chyše (1625) 1630–1939.
17 HAUBERT, Jan. Rodinný archiv Lažanských – Manětín 1589–1946 (inventář). Plzeň, 1974, s. 3–9. MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a
ve Slezsku, A–M, Od Bílé hory do současnosti. Praha : Argo, 2008, s. 538–539.
MÍRKOVÁ, Marie. Rodinný archiv Lažanských, Chyše (1625) 1630–1939 (inventář). Klášter, 2011. Ottův slovník naučný. 15. díl. Krajčij-Ligustrum. Praha :
J. Otto, 1900, s. 750–751. POUZAR, Vladimír. Genealogie rodu hrabat Lažanských z Bukové. In Městské památkové zóny Manětín a Rabštejn : sborník
příspěvků ze semináře konaného v Manětíně 15.–17. května 1996. Muzeum a
galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, 1997, s. 17–28. Viz také oficiální stránky zámku v Manětíně, dostupné z http://www.zamek-manetin.
cz/. Také internetová stránka http://patricus.info/ obsahující genealogii
šlechtických rodů. Zde byly použity informace o Lažanských.
18 HALADA, Jan. Lexikon české šlechty. Praha : Akropolis, 1992, s. 86–87.
19 Ferdinand Rudolf během pobělohorských konfiskací zakoupil statky
Mladějovice, Osek a Miloňovice. Po své sestře Esteře Mitrovské z Bukové
zdědil Manětín a Záběhlice. Rodinného majetku se ujal nejmladší Ferdinandův syn Karel Maxmilián Lažanský (1639–1695). Karel Maxmilián se
oženil s Annou Alžbětou von Spandkau. Společně měli dva syny Václava
Josefa (1673–1715), který dostal Manětín a Všesulov, a Adama Antonína
(?–1737), který získal Bratronice, Osek a Mladějovice.
20 Po smrti Václava Josefa odešla Marie Gabriela do ústavu šlechtičen na Novém Městě pražském, kterému po své smrti přenechala část svého majetku.
21 Maxmilián Václav se roku 1733 oženil s Terezií z Lisova, dcerou hraběte
Rudolfa Josefa z Lisova.

22 Právě díky této významné ženě se na Manětín dostal soubor nejstarších
typářů, které vlastnili předkové Valpurgy.
23 Zakladatelem chyšské větve se stal nejstarší Prokopův syn Prokop II.
(1771–1823), který přesídlil na panství Chyše a který dostal po rozdělení
majetku ještě statky Lubenec se Struhařemi, Drahonice s Řepany a menší
část panství Rabštejn nad Střelou (dvůr Novosedly a Nový Dvůr). V roce
1821 se chyšské panství zvětšilo ještě o statek Libyni. Prokop II. se oženil
v roce 1797 s Terezií Bretfeldovou z Kronenburgu (1799–1833). Společně
měli pět dětí.
24 BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. Praha, 2003, s. 41–42.
25 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Rodinný archiv Lažanských – Manětín, dodatky.
26 Později ke spojení obou panství opět došlo. Rabštejn nad Střelou po
smrti Jana Karla zdědila jeho manželka Marie, která jej předala svému synovci Janovi Karlovi Lažanskému (1857–1932).
27 Datace dopisu není dobře čitelná. Mohlo by se jednat o rok 1840
nebo 1846, ale druhé z uvedených dat se zdá pravděpodobnější. SOA
v Plzni, pracoviště Klášter, fond Rodinný archiv Lažanských – Manětín,
karton č. 9, inv. č. 184 – Prokop Alois Lažanský – Dopisy od bratra Jana
Karla Lažanského z let 1821–1873. Jan Štěpánek ve svém článku uvádí, že by toto pečetidlo mohl užívat již Jan Lažanský, otec Jana Karla
Lažanského, protože podobu pečetidla (pečetní plochu i mramorové
držadlo) ovlivnil styl napoleonského empíru. Nelze vyloučit, že Jan Karel
pečetidlo zdědil.
28 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Rodinný archiv Lažanských – Manětín, karton č. 9, inv. č. 182 – Prokop Alois Lažanský – Svatební smlouva se
Zdenkou Hoyosovou, 1846.
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dochovaných otisků pečetí rodinných příslušníků ze strany
nevěsty i ženicha, kteří byli přítomni jako svědkové.
Další dvě pečetidla patřila Prokopu Aloisovi Lažanskému
(1809–1875), majiteli Manětína. První otisk mosazného pečetidla s dřevěným držadlem hřibovitého tvaru se znakem
Lažanských v pečetním poli byl otištěn v nedatovaném dopise, který byl vzhledem k podobě písma s největší pravděpodobností adresován Janu Karlovi Lažanskému právě od
jeho bratra Prokopa Aloise. Druhý otisk mosazného pečetidla s kovovým držadlem se nacházel v nedatovaném dopise, který byl rovněž adresován Janu Karlovi Lažanskému od
jeho bratra Prokopa Aloise.29
Zdenka, manželka Prokopa Aloise, pocházela z významného šlechtického rodu žijícího v Dolních Rakousích, jenž
měl kořeny ve Španělsku. Jeden dochovaný kovový typář
má v pečetním poli znak rodiny Hoyos–Sprinzenstein. Tento
typář se pravděpodobně v Manětíně objevil díky výše uvedenému sňatku Prokopa Aloise Lažanského se Zdenkou Hoyosovou.30
Prokop Alois po sobě zanechal dvě děti. Dceru Marii Terezii (1856–1884), která se provdala za hraběte Klementa KorffSchmising-Kerssenbrocka, a syna Jana Karla (1857–1932).
Jan Karel Lažanský se oženil roku 1886 s Idou z orlické větve
Schwarzenbergů (1861–1922). V souboru typářů se nachází
kovové pečetidlo obdélníkového tvaru, jehož majitelkou byla
Ida Lažanská. Je na něm vyobrazen alianční znak Jana Lažanského z Bukové, a Idy, rozené ze Schwarzenbergu.31
Z manželství vzešly dvě děti – syn Karel Jan (1887–1914)
a dcera Terezie (1890–1979). Karel zemřel na frontě několik
týdnů po začátku první světové války.

Dcera Terezie se provdala za rakouského velkostatkáře
Josefa Seilern-Aspanga (1883–1939). I když Terezie spravovala celý svůj majetek, byla nucena v roce 1942 formálně
postoupit velkostatek synovi Janovi.32 Jan Karel Seilern-Aspang (1921–1944) ale padl ve druhé světové válce. Roku
1945 byl zámek rodině konfiskován.
K výše uvedeným typářům patří i čtyři blíže neurčená pečetidla, ale vzhledem k jejich podobě se zdá nanejvýš pravděpodobné, že pocházejí z provenience rodu.33 Minimálně
ve třech případech se jedná o pečetidla příslušníků šlechtického stavu a v jednom případě jde patrně o pečetidlo
šlechtice nebo výše postaveného úředníka.
Jedno kovové razítko se znakem městečka Žihle nepocházelo ze souboru typářů Lažanských z Bukové34 a bylo
delimitováno do SOkA Plzeň–sever se sídlem v Plasích do
fondu Archiv obce Žihle.
Závěrem lze konstatovat, že přijetím úředních i osobních
šlechtických typářů Lažanských z Bukové se dostal do správy Státního oblastního archivu v Plzni velmi významný a dosud nejrozsáhlejší soubor typářů, pocházejících z majetku
šlechty a z činnosti jejích úřadů. Díky tomu budou typáře
široké odborné veřejnosti zpřístupněny k badatelskému využití. Vzhledem k velké historické hodnotě celého souboru
budou typáře zřejmě předány k ošetření do konzervátorské
dílny.
Zároveň bychom zde chtěli poděkovat Městskému
úřadu v Manětíně za významný podíl na uchování typářů
pro další generace, zvláště pak panu starostovi Mgr. Josefu
Gilbertovi Matuškovi a paní tajemnici Ing. Evě Vaňkové za
vstřícný přístup při jednání o předání typářů do archivu.

29 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Rodinný archiv Lažanských – Manětín, karton č. 7, inv. č. 158 – Jan Karel Lažanský – Dopisy od bratra Aloise
Lažanského z let 1822–1843 (oba dva otisky se nacházejí v jedné složce).
30 Zdenka (Sidonie) Hoyosová (1818–1898) byla dcerou Ernsta Filipa von
Hoyos–Sprinzenstein a Marie Terezie von Schlabrendorf.
31 Ida ze Schwarzenbergu (1861–1922) se 2. září 1886 provdala za Jana
Lažanského (1857–1932).
32 HAUBERT, Jan. Rodinný archiv Lažanských – Manětín 1589–1946 (inventář). Plzeň, 1974, s. 9.
33 Tyto typáře bohužel neurčil ani J. Štěpánek. Viz ŠTĚPÁNEK, Jan. Sbírka

pečetidel rodu Lažanských v Manětíně. 5. část, Otazníky. Genealogické a
heraldické listy, 2012, č. 2, s. 19–24. Navíc ve svém článku uvádí pouze tři
ze čtyř předaných pečetidel. Z rozhovoru s autorem jsme se dozvěděli, že
o existenci čtvrtého neurčeného pečetidla nevěděl.
34 Na tuto skutečnost upozornil již Jan Štěpánek. Viz ŠTĚPÁNEK, Jan.
Sbírka pečetidel rodu Lažanských v Manětíně. 6. část, Pálffy, Hoyos,
Schwarzenberg a Lažanský. Genealogické a heraldické listy, 2012, č. 3,
s. 49. ČAREK, Jiří. Městské znaky v českých zemích. Praha : Academia,
1985, s. 443.

Persönliche Petschafte der Lažanský von Buková und
amtliche Petschafte des Großgrundbesitzes Manetin
(Manětín) und Rabenstein an der Schnella (Rabštejn nad
Střelou)

schaften und Stempeln der einzelnen Verwaltungs- und
Wirtschaftsämtern in der Herrschaft Manetin und Rabenstein an der Schnella ergänzt. Es handelt sich um Petschafte der Großgrundbesitzdirektion, des Bergbau-, Patronatsund Forstamtes. Diese Petschafte wurden in der Vergangenheit im Manetiner Schloss aufbewahrt und später dann
im Stadtamt Manetin, wo sie bis 2012 blieben.
Die Petschafte wurden schon in Vergangenheit zu Forschungszwecken benutzt, und zwar vom Herrn Jan Štěpánek,
der seine Ergebnisse in der Fachzeitschrift Genealogické
a heraldické listy (Genealogische und heraldische Blätter) publizierte. Deswegen wurde dieser Artikel als ein Nachtrag mit
näherer Auflösung der jüngsten Adels-Petschafte der Familie
Lažanský aus dem 19.–20. Jahrhundert, die in der Studie von
Jan Štěpánek noch nicht definitiv beschrieben wurden, konzipiert. Es ist gelungen, persönliche Adels-Petschafte von Jan
Karl Lažanský, Prokop Alois Lažanský und Alžběta Lažanská
anhand der in der Korrespondenz der Familie gefundenen

Hana Vanišová
Der Text behandelt den Bestand von 36 Petschaften. Es geht
um zweiundzwanzig persönliche Adels-Petschafte und in
kleinerem Maße auch um Stempel, die aus dem Besitz des
bedeutenden böhmischen Grafengeschlechts Lažanský von
Buková stammen, das auf dem Schloss in Manetin lebte. Unter den Siegelstempeln befinden sich auch Petschafte einiger
anverwandter Adelsfamilien, z. B. Bucellini von Reichenberg,
Stotzingen, Welz-Eberstein, Ogilvy, Herberstein, Kolowrat und
weitere, die Gräfin Valpurga Lažanská, geborene KolowratKrakovská, als wertvolle Sammlung von ihrer Mutter bekam.
Die Adels-Petschafte werden von neun amtlichen Pet84 zča 2013

Abdrücke nachträglich zu bestimmen. Der Text wurde mit einer kurzen Entwicklung der Eigentümer aus dem Geschlecht
Lažanský am Schloss Manetin ergänzt.
Mit der Annahme der amtlichen und persönlichen AdelsPetschafte kam ein sehr bedeutender und der bisher umfang-

reichste Bestand an Petschaften, die dem Besitz des Adels und
der Tätigkeit dessen Ämter entstammen, unter die Obhut des
Staatlichen Gebietsarchivs in Pilsen. Dank diesem Umstand
werden die Petschafte der breiten fachlichen Öffentlichkeit
zur weiteren Forschungstätigkeit zugänglich gemacht.

Rychtářský úřad v Krásném Údolí (1793–1850)
jako příklad nižšího stupně komunální správy 1. poloviny
19. století : funkcionáři, činnost, kompetence
Petr Cais

Nynější obec Krásné Údolí (něm. Schönthal) byla v minulosti poddanským městečkem, které založil roku 1488 Jindřich III. z Plavna na svém nedávno získaném panství Toužim
v mělkém údolí na severo-východním okraji Toužimské plošiny. Na celém patrimoniu se nalézala celkem tři poddanská
města – vedle Krásného Údolí též Útvina a Toužim, kde bylo
sídlo vrchnostenského úřadu na dnes již zdevastovaném
zámku. Všechna tři města ležela na císařské silnici vedoucí
z Plzně do Lokte, dnes silnice I/20, která dosud neodkloněna obchvatem stále prochází centrem Krásného Údolí.
V první polovině 19. století bylo toto městečko se svými
102 domy, 500 obyvateli a 2 kašnami nejmenším z uvedených tří městských sídel toužimského panství. Jednalo se
o méně významný poddanský městys (něm. Markt) venkovského charakteru, který měl, jak je z německého označení
tohoto typu sídla patrné, právo pořádat trhy, a sice týdenní
o každé sobotě a výroční ve čtvrtek před sv. Václavem.1 Vedle pěstování obilovin poskytoval jeho obyvatelům obživu
i chov hovězího skotu a ovcí.2 Ve městě se nalézal kostel
sv. Vavřince, jenž však byl od roku 1774 pouhou lokálií fary
v Útvině, obsazenou stálým místním duchovním (lokalistou,
něm. Ortsseelsorger, Lokalist). K opětovnému povýšení lokálie na faru došlo až v roce 1856, ačkoliv o to městská správa
usilovala již v 1. polovině 19. století.3 Z hlediska státní správy

Před rokem 1793 vykonávali správu městečka úřadující
purkmistr (něm. Amtsbürgermeister či regierende Bürgermeister) s funkčním obdobím čtvrt roku a městská rada, která s purkmistrem řešila běžnou správní agendu a žádosti
jednotlivých měšťanů.4 Dále zde působili dva obecní představní, kteří kontrolovali městské hospodaření a vyjadřovali se k záležitostem obce jako celku, například k otázkám
městských smluv, privilegií, zaměstnanců ad.5 Z ostatních

1 Viz listina Vladislava II. Jagellonského z roku 1488, která datum konání
výročního trhu stanovila na svátek Narození Panny Marie (8. září). Tentýž
den ovšem mělo dle svých privilegií právo pořádat výroční trh i město
Toužim. Dne 12. července 1797 proto došlo v Toužimi mezi oběma městy
k dohodě, podle níž byl výroční trh Krásného Údolí přeložen na čtvrtek
před svatým Václavem – viz Státní okresní archiv Karlovy Vary (dále jen
SOkA KV), fond Archiv města Krásné Údolí, (dále jen AMKÚ) spisy Rychtářského úřadu 1793–1850 (dále jen AMKÚ 1793–1850), sign. IV-5, složka
Tržní práva města…, zde protokol z 12. 7. 1797. Listina z roku 1488 je uložena v AMKÚ, inv. č. 1, a otištěna v: Sbírka pramenů práva městského království Českého = Codex iuris municipalis. Díl IV–2 – Privilegia nekrálovských
měst českých z let 1453–1500. Zpracoval Antonín Haas. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1960, s. 272–274 (č. 538). Dvě kašny
(něm. Rohrkästen) jsou zmíněny v požárním řádu z 30. 10. 1836 – viz
AMKÚ 1793–1850, sign. II-2, složka Požární bezpečnost, požární řád…

2 AMKÚ 1793–1850, sign. XXIII-10, složka Informace o městě…, zde elaborát z roku 1803. O pěstování obilovin viz odstavec o určování cen
vybraných komodit v následujícím textu.
3 Catalogus venerabilis cleri saecularis er regularis archidioeceseos
Pragensis, 1909, sloupec 375, č. 10, a AMKÚ 1793–1850, sign. VII-1. Fara
zde existovala do požáru v roce 1697.
4 Purkmistr a rada Krásného Údolí jsou poprvé písemně doloženi již
v dopise městu Cheb z roku 1491 – Státní okresní archiv Cheb, fond
Archiv města Cheb, spisy před rokem 1850, fasc. 708 (dle Sieglova katalogu, tiskem Eger, 1900), složka Schönthal.
5 AMKÚ, spisy do roku 1793, složka Potvrzení privilegií… 1790–1794;
Tamtéž, složka Roční vyúčtování…1738–1793. O obecních představených i HAAS, Antonín. Městská správa. In Archivní příručka : sborník přednášek o archivní praxi. Uspořádali Miloslav Volf a Antonín Haas. V Praze,
1948, s. 161–162.

bylo tehdypanství Toužim s městečkem Krásné Údolí součástí Loketského kraje, který spravoval Krajský úřad v Lokti.
Léta 1488–1793

Léta 1793–1850
(rychtářský úřad)

1.

Purkmistr

Rychtář

2.

Městská rada – až 8 členů

Obecní starší = obecní
reprezentanti – 2 členové

3.

Obecní představení – 2 členové

Měšťanský výbor – až 8 členů

4.

Ostatní městští funkcionáři:
rychtář, písař = účetní, kostelní
otcové, pověřenci obchodu se
solí ad.

Ostatní městští funkcionáři:
písař = knihvedoucí = účetní,
soudní a policejní
sluha = ponocný, 2 odhadní
komisaři, policejní komisař,
hospodářský správce (1848–
1850), čtvrťmistři

Městská správa v Krásném Údolí do roku 1850
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Něm.
Chloumek

Horní Slavkov

Bochov

Javorná Číhaná

Český Chloumek

Krásno

Přílezy

Údrč

Mirotice

Pávice

Svinov
Chylice

Pěčkovice

Odolenovice

Kozlov

Kojšovice

Lachovice

Bečov n. Teplou
Chodov

Útvina

Krásné
Údolí

Radyně

Lažany

Toužim
Měchov
Tisová

Smilov Brložec
Políkno
Komárov

Poseč
Otročín

Kosmová

Luhov
Třebouň
Nežichov

Panství Toužim a statek Brložec
města panství Toužim

Sedlo

Brť

Mnichov

Žlutice
Přestání

Bezvěrov

Teplá

vesnice patřící k panství Toužim
vesnice zčásti patřící k panství Toužim

N. Víska

Krašov

Dolní Jamné
Chudeč

Kamenná Hora

Nečtiny

Čestětín
Březín
Račín

vesnice patřící ke statku Brložec
vesnice zčásti patřící ke statku Brložec

Vojtěšín

Libor Huml – Petr Cais

Mapa panství Toužim a s ním spojeného statku Brložec s vyznačenou polohou Krásného Údolí
a sousedních poddanských měst Útvina a Toužim

funkcionářů sloužil ve městě rychtář jako pořádkově-policejní orgán, který spolupůsobil při řešení drobných sporů,6
a dále městský písař, který vykonával i funkci účetního. Purkmistr a rada bývali v průběhu 18. století v písemných pramenech nazýváni jako magistrát.7
Toto uspořádání městské správy bylo v Krásném Údolí
pronikavě změněno během tzv. regulace magistrátů. Jednalo se o jednu z hlavních reforem císaře Josefa II., která
měla za cíl byrokratizaci a sjednocení dosavadních komunálních samospráv bez ohledu na to, zda šlo o města
královská či poddanská. Reformované, neboli v dobovém
termínu „regulované“ městské úřady měly být zapojeny do
jednotné státní soustavy byrokratických orgánů a vybaveny
funkcionáři s odpovídajícím vzděláním. Reforma probíhala
v českých zemích ve třech fázích, od regulace magistrátů
v dosavadních čtyřech městech pražských roku 1784, přes
druhou fázi v ostatních hlavních zemských a významných
královských městech až po fázi třetí – regulaci u méně významných městeček, včetně poddanských. V průběhu třetí

fáze zjišťoval Apelační soud v Praze u příslušných vrchnostenských správ, zda dosavadní městské magistráty mají ve
své pravomoci výkon tzv. svobodného nezávislého soudnictví (něm. unabhängige freie Justizverwaltung) a zda jsou
schopny ročně uhradit alespoň 450 zlatých, nutných na vydržování nového regulovaného magistrátu.8
Ono svobodné nezávislé soudnictví však dle tehdejších
měřítek městečko Krásné Údolí nemělo. Podle privilegia vydaného roku 1608 tehdejším majitelem toužimského panství Kryštofem Hasištějnským z Lobkovic měla zdejší městská rada pravomoc řešit pouze záležitosti majetkoprávní
agendy nesporné, tj. oblast dědictví,9 koupě a podobných
typů. V nich schvalovala zápis daného právního počinu, se
kterým byla soukromou osobou (měšťanem) seznámena,
do městských soudních knih. Neměla však právo vyřizovat
majetkové spory a rovněž i závažné trestní případy – tuto
agendu měl ve své kompetenci vrchnostenský úřad v Toužimi. Sporné a trestní záležitosti proto v Krásném Údolí řešili
purkmistr, rada a rychtář zejména tehdy, narušovaly-li veřejný

6 AMKÚ, spisy do roku 1793, složka Spory a hádky 1582–1764.
7 Viz AMKÚ, spisy do roku 1793, složka Roční vyúčtování…1738–1793,
zde vyúčtování z let 1786–1790.
8 Tak to stanovil dvorský dekret z 19. prosince 1785, č. 504 sbírky justičních zákonů Justizgesetzsammlung (dále jen JGS), na jehož základě
třetí fáze regulace magistrátu probíhala. Více o regulaci magistrátů
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – JANÁK, Jan – DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých
zemích od počátků státu po současnost. Praha : Nakladatelství Lidové

noviny, 2005, s. 223–224, a ŠOLLE, Václav. Civilní soudnictví předbřeznové v českých zemích. Sborník archivních prací, 1960, ročník X, č. 1,
s. 111–128.
9 Tuto agendu zmíněná listina Kryštofa Hasištejnského z Lobkovic
z 18. dubna 1608 precizovala v bodě 3, který mimo jiné stanovil účast
městských funkcionářů při sepisování závěti, jež musela být radou vždy
následně potvrzena. Listina je uložena ve fondu AMKÚ ve dvou vyhotoveních – z 18. dubna a 18. srpna 1608 (listiny lio5 a lio6).
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pořádek a sousedské soužití obyvatel, nejčastěji se jednalo
o rvačky, hádky a urážky na cti, tedy pouze záležitosti pořádkově-policejního charakteru.10 Dne 4. února 1790 proto
pražský apelační soud oznámil, že z důvodu neexistence
nezávislého soudnictví nepadá v případě Krásného Údolí
regulace magistrátu v úvahu.11
Následkem toho byl pravděpodobně v dubnu roku 1793
dosavadní magistrát zrušen a nahrazem jednou z nových
kategorií politické a soudní správy, rychtářským úřadem,
německy označovaným jako Marktrichteramt, Stadtrichteramt, v případě malého městečka Krásného Údolí často
i poněkud bizarním Stadtlrichteramt či Stadtlgericht.12
Městská rada i funkce purkmistra byly zrušeny a v čele
městské správy stanul rychtář, který vyřizoval běžnou správní
agendu spolu se dvěma obecními staršími, nazývanými
též obecní reprezentanti. Oproti předcházejícímu stavu tak
rychtář plnil funkci někdejšího purkmistra, obecní starší nastoupili na místo městské rady. Vedle nich je v Krásném Údolí
doložen měšťanský výbor (něm. Bürgerauschuss). V různých
obdobích vystupuje v počtu 2 až 8, v roce 1848 až 12 členů,
a jeho úkolem bylo spolurozhodovat o záležitostech města
jako celku a kontrolovat jeho hospodaření, z čehož je
zřejmé, že převzal funkci obecních představených z doby
před rokem 1793. Zasedání rychtáře, obecních starších a
měšťanského výboru se nazývala konference, která do výboru kooptovala v případě potřeby nové členy.13
Uvedení městští úředníci a ostatní funkcionáři města
byli voleni na stálo a své funkce vykonávali, dokud nerezignovali nebo nebyli nadřízenými orgány propuštěni pro
neschopnost či špatné úřadování.14 Například rychtář Josef Klement rezignoval až po 32 letech působení ve funkci
(1800–1832), jeho nástupce Josef Pfannerer v tomto úřa-

dě sloužil následujících 13 let.15 Odstupující funkcionář
ohlašoval svou rezignaci na vrchnostenském úřadě v Toužimi16 a ten, pokud proti jeho odstoupení z funkce nevznesli měšťané námitky a rezignaci přijal i krajský úřad,17
zorganizoval novou volbu na uprázdněné místo. Funkcionáři byli zpočátku voleni všemi členy městské obce, avšak
od 2. poloviny 30. let 19. století pouze sborem zvláštních
volitelů, zvaným volební výbor (něm. Wahlausschuss), jenž
si před tím jen pro daný případ zvolili měšťané. Při různých
volbách měl 12 až 19 členů, přičemž je patrná tendence
postupem doby jejich počet zvyšovat,18 až se nakonec
v samotném závěru období, roku 1848, volby účastnilo
opět veškeré měšťanstvo.
Jak volbu volebního výboru, tak i jím zvolené funkcionáře potvrzoval Krajský úřad v Lokti, který rozhodoval
i o eventuálních volebních námitkách. Žádost o schválení
volby podával rychtářský úřad prostřednictvím vrchnostenské správy a stejnou cestou, tj. skrze vrchnostenský úřad
v Toužimi, pak byl o rozhodnutí krajského úřadu zpraven.
Také celý průběh voleb probíhal v režii dohlédacího vrchnostenského úřadu, který vydával příslušné pokyny, stanovoval den volby a organizoval složení přísahy a s ním spojený nástup zvolených představitelů do funkce. Schvalovací
proces byl poněkud těžkopádný. Své o tom jistě věděl
obecní reprezentant Michael Klement, který na své místo
rezignoval v srpnu roku 1842. Ovšem než proběhla volba
nejdříve volebního výboru a poté nového reprezentanta se
všemi potvrzovacími procedurami, musel ve své funkci setrvat ještě další rok a pět měsíců, aby ji konečně mohl předat svému nástupci.19 Měšťanům nepochybně vadila i ona
neomezená doba působení ve funkci. V dubnu roku 1848
již v souvislosti s rezignací rychtáře Floriana Heinze vznesli

10 Podle privilegia z roku 1608, bodu 6, se tyto typy sporů měly projednávat každý rok na sv. Martina (11. listopadu) za účasti vrchnostenského úředníka. Písemnosti z této agendy z doby rychtářského úřadu jsou
v AMKÚ 1793–1850, sign. XIII-1. O městečkách vykonávajících vedení soudních knih a soudnictví nesporné a drobnou agendu policejní viz ŠOLLE,
Václav. Civilní soudnictví…, s. 118–119, pozn. 17.
11 Viz SOkA KV, Archiv města Teplá, Kniha oběžníků Krajského úřadu
v Plzni a ostatních nadřízených orgánů 1790, fol. 41pv–42 (oběžník
č. 106).
12 Archivní prameny, týkající se přímo regulace a šetření v Krásném
Údolí, se ve fondu AMKÚ ani ve fondech Krajský úřad Loket a Velkostatek Toužim nevyskytují. V Krásném Údolí je poslední úřadující purkmistr Adalbert Köppl doložen na vyúčtování za kalendářní rok 1792
z 10. dubna 1793 (AMKÚ, spisy do roku 1793, složka Roční vyúčtování…1738–1793). Tamtéž v Kopiáři oběžníků a vyhlášek Krajského úřadu
v Lokti z období prosinec 1792 – prosinec 1793 je na promulgační poznámce (poznámce o veřejném vyhlášení došlé normy) ze 14. dubna
1793 již podepsán rychtář Josef Ederer, přičemž předchozích poznámky
signoval vždy úřadující purkmistr. Po zmíněném datu se v městských
písemnostech vyskytuje místo purkmistra pouze rychtář (např. v soudních knihách).
13 Viz AMKÚ 1793–1850, sign. IV-5, složka Tržní práva města…; Tamtéž
sign. V-1, vyúčtování stavby radnice z roku 1826 a vyúčtování za vojenský
rok 1839. Členové výboru jsou uvedeni i v sign. XII-1 spisu z 6. 11. 1800,
a samozřejmě i v Konferenčním protokolu 12. 3. 1807 – 18. 12. 1829, uloženém v AMKÚ. Že výbor musí být podle tehdejších, blíže neupřesněných
statut osmičlenný, je doloženo k roku 1845 – AMKÚ 1793–1850, sign. I-1,
složka Personální záležitosti…, zde protokol z 25. května 1845.
14 O těchto případech viz AMKÚ 1793–1850, sign. I-1, složka Personální
záležitosti…; popř. i spis o kauze městského písaře a účetního Franze Klementa z let 1832–1837, který je uložen ve Statním oblastním archivu v Plzni
(dále jen SOA Plzeň), fond Krajský úřad Loket, karton č. 210, inv. č. 258,

sign. 69-34. Viz též URFUS, Valentin. Právní postavení českých měst a rakouský absolutismus v období národního obrození. Sborník archivních prací, 1969, ročník XIX, s. 425.
15 Viz vyjádření obecních reprezentantů z 1. května 1846 k žádosti bývalého rychtáře Josefa Pfannerera o remuneraci z městských financí v AMKÚ
1793–1850, sign. I-1, složka Personální záležitosti… K počátkům funkčního
období rychtáře Josefa Klementa Tamtéž, kniha sign. Bečov 274, s. 8–9,
16–17.
16 Název úřadu, který vykonával politickou, soudní a hospodářskou správu
toužimského panství a sídlil v Toužimi se postupem doby měnil, často se
změnou majitele panství, např. Wirtschaftsdirektorialamt, Verwaltungsamt,
Directorialamt, Oberverwalteramt – viz KYNČIL, Jiří. Velkostatek Toužim
1553–1925 (1933) : archivní inventář [tiskem nepublikovaná archivní pomůcka]. Státní archiv Plzeň, pobočka Klášterec nad Ohří, 1965, s. VII–VIII).
Proto je v předloženém článku tento orgán označován obecným termínem vrchnostenský úřad.
17 Na námitky se ptal vrchnostenský úřad měšťanů v Krásném Údolí při
rezignaci rychtáře Floriana Heinze v roce 1848 – viz AMKÚ 1793–1850, sign.
I-1, složka Personální záležitosti…, zde dopisy z 9. a 10. dubna 1848. O přijetí
rezignace obecního reprezentanta Ludwiga Rennera krajským úřadem viz
Tamtéž, dopis z 4. května 1847. Ke schválení rezignace úředníků poddanských měst nadřízeným státním úřadem viz též i dvorský dekret z 12. 6.
1832, uveřejněn v Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen,
1832, č. 166, s. 411–412.
18 12 členů v letech 1837 a 1843 (volba obecního staršího); 16 členů roku
1844 (volba rychtáře); 19 členů roku 1847 (volba obecního staršího). K roku
1837 je doloženo, že výbor prováděl volbu pomocí černých a bílých kuliček, jejichž zhotovení městu nařídil vrchnostenský úřad – AMKÚ 1793–
1850, sign. I-1, složka Personální záležitosti…
19 Nový obecní reprezentant, majitel hospodářství v Krásném Údolí Josef
Ederer, byl do svého úřadu uveden složením přísahy dne 13. ledna 1844 –
AMKÚ 1793–1850, sign. I-1, složka Personální záležitosti…

články 87

Vlevo: Příklad vyřizování doručené
korespondence na rychtářském úřadě v polovině 30. let 19. století. Na
zadní stranu došlého udání faráře na
dva rozpustilé hochy dopsal písař po
opatření číslem jednacím a skladovou signaturou i své doporučení pro
rychtáře a obecní starší, co by bylo
vhodné v dané věci podniknout: Hiervon wäre die nöthige Erhebung zu
pflegen. Svými podpisy poté rychtář a
obecních starší potvrdili, že byli s danou věcí i s příslušným návrhem náležitě seznámeni.
Na protější straně: Ukázka cestovního
pasu, vydaného dne 26. března 1818
rychtářským úřadem Christofu Heinzmanovi, který se vypravil na cestu do
konskribovaných dědičných zemí za
prací jako zedník. Jeho platnost je
stanovena do konce roku 1818. Dokument je opatřen popisem cestující
osoby, městskou pečetí a podpisem
rychtáře. Pas je zcela nahoře nadepsán Konskribirente Obrigkeit Richteramt Schönthal a číslem jednacím.

požadavek, aby byl každý budoucí rychtář volen pouze na
tříleté funkční období.20
Rychtář a obecní starší byli souhrnně označováni jako
soudní osoby (něm. Gerichtspersonal), mezi které byli rovněž počítani i písař a soudní a policejní sluha.21
Zájem osvícenského státu na profesionalizované, odborně
vyškolené byrokracii se v případě rychtářských úřadů soustředil v osobě písaře. V Krásném Údolí vykonával nadále vedle běžné korespondence i funkci účetního městské a berní pokladny a prováděl zápisy právních počinů či přepisy
právních listin majetkové agendy nesporné do městských

soudních knih, označovaných též pozemkové knihy (něm.
Grundbücher). Proto byl nejčastěji nazýván jako knihvedoucí (něm. Grundbuchsführer), popř. i syndikus.22
Odborné předpoklady pro výkon funkce byly od městských písařů samozřejmě vyžadovány již v minulém období, nyní ovšem osvícenský stát hodlal vzdělání úředního
personálu přesně stavovit.23 Dvorský dekret z 18. října 1822
tak všem novým adeptům na místa knihvedoucích přikazoval podrobit se zkoušce, kterou měli v Čechách vykonat
u zkušební komise Apelačního a vrchního trestního soudu
v Praze.24 Písaři museli krajskému úřadu předložit i vysvěd-

20 AMKÚ 1793–1850, sign. I-1, složka Personální záležitosti…, zde dopis
z 10. 4. 1948.
21 Viz AMKÚ 1793–1850, sign. I-1, složka Personální záležitosti…, zde
personální a platový výkaz z 5. 1. 1839.
22 Knihvedoucí je např. doložen v AMKÚ, knize sign. Bečov 2711,
fol. 274. Obratu syndikus je užíváno střídavě od 2. poloviny 30. let
19. století Tamtéž v knize sign. Bečov 280.
23 Již patent ze 9. dubna 1789 (č. 1001 JGS) určil, že knihvedoucí musí
složit přísahu – viz TRANTÍREK, Miroslav. Vliv státu na vývoj městských a
gruntovních knih na Moravě a ve Slezsku do roku 1849. Sborník archivních prací, 1960, roč. X, č. 2, s. 152.

24 Samotný dekret v JGS 1821–1825, s. 121, Nr. 1903. Původně byl
adresován guberniu v Lublani, v Čechách (nikoliv na Moravě) však
podle něj bylo postupováno rovněž. Vysvědčení o zkoušce (něm. Prüfungszeugnisse) u nového písaře a knihvedoucího Wilhelma Schwaba
je zmíněno v dopisu Vrchního úřadu Toužim z 5. dubna 1845 – uložen
v AMKÚ 1793–1850, sign. I-1, složka Personální záležitosti… O zkouškách a zmíněném dvorském dekretu i TRANTÍREK, Miroslav. Vliv státu…, s. 153 a 155; ŠOLLE, Václav. Civilní soudnictví…, s. 114–115
(pozn. 11), s. 122, a VOLF, Miloslav. Vývoj gruntovní knihy ve světle
zákonů a hospodářských instrukcí. Zprávy Českého zemského archivu,
1939, sv. VIII, s. 72, 88–89.
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čení o zkoušce na obecního a berního účetního, pokud ve
městě zastávali i tyto funkce.25 Rovněž je v Krásném Údolí
doloženo, že při nástupu na nové místo byli povinni složit
do městské pokladny služební kauci 300 zlatých konvenční
měny.
Volná místa knihvedoucích byla oznamována na náklady
města v Pražských novinách, v německé mutaci Prager Zeitung, v inzerátu nazvaném konkursní edikt. Přihlásit se mohli
uchazeči (něm. Kompetenten) odkudkoliv.26 Vítěz konkursu
na funkci písaře byl vybírán v Krásném Údolí volbou, která
probíhala i se schvalováním nadřízenými orgány podobně
jako u rychtáře, reprezentantů a obecního výboru. Prvním
takovým zkoušeným písařem, účetním a knihvedoucím byl
až Franz Wohlrab. Ten do funkce nastoupil v lednu 1832,
poté co byl pro neschopnost a závažné nedostatky propuštěn po 25 letech služby dosavadní písař Franz Klement, obchodník a majitel usedlosti v Krásném Údolí.27 Franz Wohlrab působil ve městě až do přelomu let 1844–1845, poté jej
nahradil bývalý hospodářský správce sousedního panství
Bečov nad Teplou Wilhelm Schwab.
Wohlrab a Schwab již představovali úředníky s jednotným, byť nižším odborným vzděláním, což jim nicméně
stačilo k plnění úkolů profesionální municipální byrokracie. Vedle množství hlášení a vedení řady evidenčních knih
pořizovali i kopie odpovědí a ostatních odeslaných dopisů, které ukládali do městské registratury. Díky tomu, jakož
i výtečné dochovanosti archivu města Krásné Údolí, máme
o korespondenci jeho rychtářského úřadu té doby téměř
dokonalý přehled. Oba zmínění písaři nebyli tolik spjati
s místním prostředím a na nová místa si přinášeli zkušenosti
z předcházejících zaměstnání.28 Na druhé straně byli jejich
partnery ve funkci rychtářů a obecních starších často zámožní a vážení měšťané, nicméně bez odborné erudice a
za výkon své funkce neplacení, neboť se předpokládalo, že
žijí ze svých hospodářství, živností a majetku. Funkce písařů
tak nabyla na významu – nebyli to pasivní subalterní úředníci, kteří čekají na pokyny nadřízených, nýbrž sami navrhovali způsob vyřízení došlých podání.
U konfliktněji založených písařů tak mohlo docházet
k pocitům jisté nadřazenosti. Třeba již zmiňovaný Franz
Wohlrab se údajně o „svém“ rychtáři Josefu Pfannererovi, jednom z nejbohatších měšťanů Krásného Údolí, před
obecními staršími soustavně vyjadřoval jako o neužitečném,

nerozumném muži s použitím „různých hanlivých slov.“29 Na
druhé straně byli písaři na svých „měšťanských“ partnerech
závislí, pokud se projednávaly příplatky k jejich platu, například z důvodu drahoty. Jejich schválení nadřízenými orgány
se, jak ukazuje příklad Wilhelma Schwaba z roku 1848, bez
kladného vyjádření obecních reprezentantů neobešlo.
Péče osvícenského státu o odborný personál se projevovala i v zajištění jeho odpovídajícího platového ohodnocení.
To se nevyhlo ani městečku Krásné Údolí, u jehož rychtářského úřadu provedlo české gubernium roku 1828 radikální
platovou regulaci. Dosavadní plat knihvedoucího, 40 zlatých konvenční měny ročně, nařídilo zvýšit na 200 zlatých,
čili pětinásobně, a stejným poměrem si polepšil i soudní a
policejní sluha – z ročních 8 na 40 zlatých.30 Takové skokové
navýšení platu obou funkcionářů ovšem nebylo možné
uhradit z běžných příjmů městské pokladny. Měšťanům
v Krásném Údolí bylo proto sděleno, že buď budou na plat
písaře přispívat ze své kapsy 100 zlatými ročně, nebo gubernium vedení městských soudních knih převede na vrchnostenský úřad do Toužimi, vzdálené z Krásného Údolí hodinu cesty. S knihami na vrchnostenský úřad samozřejmě
přejde i výběr úředních poplatků za zápisy právních počinů
jednotlivých stran. Po jednáních v Krásném Údolí v březnu a
květnu roku 1828 se tamní měšťané uvolili písařův plat dotovat požadovanou sumou.31 Částku 100 zlatých konvenční
měny následně platili každý rok v období let 1829 až 1837.
Poté se stav městských financí zlepšil natolik, že dotace již
nebylo třeba.
Kompetence rychtářského úřadu v oblasti hospodářské
a politické (tj. mimosoudní) byly do jisté míry totožné s pravomocemi vesnických rychtářů, které ve svém článku Archiv
obce stručně charakterizuje Zdeněk Martínek. Zejména to
lze říci o dozoru nad všeobecným pořádkem, čistotou veřejných cest, dohledem nad veřejnou mravností, hudbami
a tanečními zábavami, povinnostech v záležitostech zdravotních, hygienických a veterinárních a sledování nezávadnosti potravin.32 Uvedený výčet lze v případě městské správy Krásného Údolí zpřesnit a rozšířit o následující agendy:
Mezi základní úkoly městské správy patřilo zajištění pořádku a osobní a zdravotní bezpečnosti ve městě. Nad nočním
klidem dbal ponocný (něm. Nachtwächter), jehož funkci
zastával již zmíněný soudní a policejní sluha. Nočními hlídkami (něm. Nachtwache) byli ovšem pověřováni i jednotliví

25 Viz SOA Plzeň, fond Krajský úřad Loket, karton č. 114, inv. č. 210, dopis
vrchnostenského úřadu v Toužimi Krajskému úřadu v Lokti z 24. ledna
1836.
26 To umožňovalo knihvedoucím (písařům) značnou flexibilitu, co se
týče změny povolání. Je například doloženo, že poté co Franz Wohlrab
někdy na přelomu let 1844–1845 rezignoval na místo knihvedoucího
v Krásném Údolí, ucházel se o stejnou funkci v městečku Dolní Dvořiště
na Českokrumlovsku – AMKÚ 1793–1850, sign. I-1, složka Personální záležitosti… Dopis z 13. 5. 1845. Vypisování konkursu na zkoušené syndiky předepisoval dvorský dekret z 1. dubna 1808, č. 838 JGS.
27 Dekret o zvolitelnosti do funkce knihvedoucího (něm. Wahlfähigkeitsdekret) byl Franzi Wohlrabovi vydán Apelačním a vrchním trestním
soudem v Praze již v roce 1823 – viz AMKÚ 1793–1850, sign. I-1, složka
Personální záležitosti…, zde dopis z 27. 2. 1840. Jeho předcházející působení před nástupem do Krásného Údolí v roce 1832 se však zjistit nepodařilo. Franz Klement byl propuštěn rozhodnutím Krajského úřadu
č. 15175 z roku 1831 – viz Tamtéž, dopis z 26. 1. 1832. O volbě písaře
tamtéž, podsložka Písař.
28 Srov. URFUS, Valentin. Právní postavení…, s. 401 a 428. U předchá-

zejícího písaře, místního obchodníka Franze Klementa je uvedeno, že
si vzdělání doplňoval na útraty města dobrovolně dle aktuálních úředních potřeb – AMKÚ 1793–1850, sign. I-1, složka Personální záležitosti…,
zde vyjádření ryctářského úřadu z 5. května 1833.
29 V originále zápisu „benannte den Stadtrichter Pfannerer immerwährend als einen unbrauchbaren, unvernünftigen Mann unter Beifügung verschiedener verächtlichen Titulaturen“ – vyjádření obecních
reprezentantů z 1. května 1846 k žádosti bývalého rychtáře Josefa Pfannerera o remuneraci z městských financí uložené v AMKÚ 1793–1850,
sign. I-1, složka Personální záležitosti…
30 Dosavadní nevysoký plat rychtáře, 2 zlaté 24 krejcarů ročně, byl zrušen.
31 Z platu písaře 200 zlatých ovšem bylo strženo 30 zlatých daní (contributionale), takže jeho čistý roční plat činil 170 zlatých konveční měny
ročně. K celému případu viz AMKÚ 1793–1850, sign. I-1, složka Personální záležitosti…, a roční vyúčtování města v sign. V-1.
32 MARTÍNEK, Zdeněk. Archiv obce : příspěvek k vymezení a charakteristice archivního fondu. Archivní časopis, 1999, ročník 49 – zvláštní
příloha, s. 11–16.
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měšťané. Jejich práci nikterak neusnadňovala skutečnost,
že městečko nemělo noční veřejné osvětlení.33 Při výkonu
pořádkověpolicejní správy byl činný rovněž městský policejní komisař. Jeho úkolem bylo provádět pravidelné kontroly
požární bezpečnosti, nočních hlídek, kvality potravin – pekařských výrobků a masa, měr a vah, vodovodu, čistoty veřejných
prostranství ad. Provedené kontroly, přijatá opatření a podniknuté zákroky, např. proti nečistotě na veřejných prostranstvích34 či proti žebrákům, byly zapisovány do policejních
zpráv, nazývaných též policejní jednací protokoly (něm. Polizey-Gestions-Protokolle). Ty byly vyhotovovány pravidelně
za každý měsíc a předkládány k připomínkám Krajskému
úřadu v Lokti.35 Ve fondu archivu města jsou zastoupeny od
roku 1824. Pomocné správní funkce, mj. organizaci úklidu
veřejných prostranství, vykonávali ve svých přidělených
městských čtvrtích čtvrťmistři (něm. Viertelmeister), pravděpodobně čtyři, označovaní též jako komisaři městského
okresu (něm. Stadtbezirkskommissäre).36
Dohled nad zachováváním požární bezpečnosti byl zajišťován prostřednictvím tzv. požárních kontrol (něm. Feuervisitationen), které v jednotlivých domácnostech prováděli
rychtář s obecními staršími,37 popř. policejní komisař. Jak
vyplývá z již uvedených policejních zpráv, požární vizitace
se konaly jednou za jeden či dva měsíce. Za porušení protipožárních zásad a zakázané pracovní postupy, jako bylo
např. lámání sušených lněných stonků při hořící lampě, udílel rychtář pokuty postoupené do chudinského fondu.38
Do oblasti požární ochrany spadala i kontrola požární
bezpečnosti novostaveb. Po ničivém ohni, který městečko
značně zpustošil 23. listopadu 1805, přikázal následující
rok Krajský úřad v Lokti nahrazení doškových střech obytných domů krytinou ze šindele, což se týkalo i stodol
k nim přiléhajících.39 Ve druhém desetiletí 19. století byla
nadřízenými státními orgány vydávána nařízení proti dřevěným komínům, které byly postupem doby nahrazeny
zděnými.40 Rovněž byly na základě tehdejších právních
norem vyžadovány u obytných a hospodářských staveb
zděné či kamenné podezdívky a nosné části.41 Pravomoc
rychtářského úřadu ve stavebních záležitostech spočívala
v provádění prvoinstančního řízení. Na základě žádosti

o stavební povolení úřad prohlížel stavební plány a prováděl místní šetření na místě proponované stavby za účasti
sousedů. Poté žádost se svým dobrozdáním postupoval
ke schválení Krajskému úřadu v Lokti. Urovnával také spory vzniklé během stavby.42
Vyšetřování těžkých policejních zločinů prováděl vrchnostenský úřad v Toužimi, na který se rychtářský úřad obracel i v případech, kdy se jeho autoritě některý obyvatel
Krásného Údolí vzepřel a nerespektoval jeho nařízení, předvolání či uložené tresty. Ty rychtářský úřad mohl udělovat
pouze v případě lehčích přečinů proti požární bezpečnosti
a veřejnému pořádku, jako byly urážky na cti, podvody,
drobné krádeže, prohřešky proti mravopočestnosti, poškozování cizího majetku a pozemků, mj. vodovodu dětmi, či
nedovolená pastva. Poměrně častým proviněním byla též
střelba o svatbách (něm. Hochzeitsschiessen), které se s oblibou věnovali měšťanští synkové.43 Proviněné osoby byly
odsuzovány k pokutám do místního chudinského fondu a
i k vězením na dobu 24 či 48 hodin v obecní šatlavě (něm.
Fronfeste) v domě č.p. 16, popř. k vysazení ovocných stromů
na své náklady. O trestech udělených rychtářským úřadem
vedl městský písař zvláštní trestní protokol, uložený dnes ve
fondu archivu města.44
S udržováním veřejného pořádku souviselo i povolování
tanečních zábav, které měl rychtářský úřad ve své kompetenci. Žadatel, nejčastěji nájemce hostince na radnici, kde
byl i taneční sál, byl při tom povinen složit poplatek 30 krejcarů do chudinského fondu.45
Město spolupůsobilo v agendě soupisu obyvatelstva
(konskripce), evidence osob povinných vojenskou sloužbou a
také i při tzv. stavění čeledě, tzn. kontroly počtu pomocných
pracovních sil (něm. Gesindestellung). Popisné archy (něm.
Aufnahmsbogen) z let 1829–1850 evidující jak mužské, tak
ženské osoby a dobytek v jednotlivých hospodářstvích (domech) jsou uloženy ve fondu archivu města.46 Rychtářský
úřad dále spolupracoval se státními a vojenskými orgány
v oblasti poskytování služeb a pomoci armádě (dodávky,
přípřeže, ubytování). Zajímavým je zde zaznamenaný průchod ruských oddílů městečkem v říjnu roku 1815 při návratu z poražené Francie, včetně potvrzení o odevzdaných

33 Viz AMKÚ 1793–1850, Konferenční protokol 12. 3. 1807 – 18. 12. 1829, pag.
10 a 12, a Tamtéž, sign. IV-1 , složka Pořádková a požární policie…, dopisy ze
7. 2. 1835 a 28. 5. 1847.
34 Častým prohřeškem obyvatel tehdy bylo vykládání kup hnoje na veřejných komunikacích.
35 Zprávy psal městský písař, ovšem policejní komisař se podepisoval
pod jednotlivé záznamy provedených akcí, kontrol a zákroků. Celý měsíční elaborát ještě signoval rychtář a nechal jej odeslat vrchnostenskému
úřadu, který do něj učinil poznámku (i negativní) o eventuálním spáchání
těžkých policejních přečinů a postoupil ho ke kontrole Krajskému úřadu
v Lokti. Ten danou zprávu zrevidoval a s připomínkami ji poslal zpět na
rychtářský úřad. Dnes jsou policejní zprávy uloženy v AMKÚ 1793–1850,
sign. IV-2.
36 Viz policejní zpráva z 13. dubna 1842: „Wurde durch die Viertelmeister
die Säuberung des Orts besorgt.“ – AMKÚ 1793–1850, sign. IV-2.
37 AMKÚ 1793–1850, sign. II-2, složka Požární bezpečnost, požární řád,…,
zde dopis krajskému úřadu z 22. prosince 1838. Jak postupovat při požárních kontrolách stanovil oběžník krajského úřadu č. 97/35 z 23. července
1836 – viz Tamtéž, dopis z 9. února 1839.
38 Viz protokol z 18. října 1847, kdy se tohoto přestupku dopustila skupina žen v hospodářském stavení, patřícím k faře (něm. Pfarrhof). Potrestány
byly každá pokutou 20 krejcarů – AMKÚ 1793–1850, sign. II-2, složka Požární bezpečnost.

39 AMKÚ 1793–1850, sign. II-2, složka Požární bezpečnost, požární řád…,
zde protokol z 22. července 1808 a dopis krajskému úřadu ze 7. srpna
1808.
40 Dne 25. listopadu 1835 rychtářský úřad hlásil Krajskému úřadu v Lokti,
že se v městečku žádný dřevěný komín nenalézá a že všechny jsou zde již
zděné – AMKÚ 1793–1850, sign. II-2, složka Požární bezpečnost.
41 AMKÚ 1793–1850, sign. II-2, složka Požární bezpečnost, požární řád,…,
zde oběžník vrchnostenského úřadu v Toužimi z 23. srpna 1814 a oběžník
Krajského úřadu v Lokti z 24. dubna 1818.
42 AMKÚ 1793–1850, sign. II-3, žádost Ludwiga Rennera z 31. května 1835
a další spisy v této signatuře.
43 Tento přestupek trestal rychtářský úřad jedno až dvoudenním vězením,
nebo dokonce zabavením zbraně. Že se jednalo o tehdy značně rozšířený
nešvar, dosvědčuje nařízení českého zemského gubernia z 6. prosince
1841, které stanovilo poměrně přísnou pokutu 2 zlaté konvenční měny
za každý výstřel.
44 Viz též AMKÚ 1793–1850, sign. IV-1 a IV-2, složka Policejní zprávy…,
a sign. XIII-1. Šatlava v č. p. 16 je uvedena Tamtéž, sign. XXIII-10, složka Informace o městě…, zde elaborát z roku 1803.
45 AMKÚ 1793–1850, sign. IV-1, složka Pořádková a požární policie…, zde
žádost nájemce radnice z 20. října 1832 a dopis vrchnostenskému úřadu
z 14. května 1842.
46 AMKÚ 1793–1850, fascikl fas1; viz též sign. XXIII-1 a XXIII-2.
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Ukázka vkladu čtyř kvitancí do městské soudní knihy z doby po roce 1834, kdy se žadatelé obraceli se svými právními počiny již na vrchnostenskou správu. V horní části je patrné úvodní oslovení Místního soudu panství Toužim a pod ním následuje stručný obsah žádosti.
Rozhodnutí úřadu vrchního správce panství, který vykonavál i funkci místního soudu, je ve střední části listu, a zakončuje ho obrat „[wird]
die 4 Stück Quittungen… einzuverleiben und auszuzeichnen bewilliget und dem Schönthaler Grundbuchsamte der Vollzug verordnet.“
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dodávkách, které místním obyvatelům vystavili ruští důstojnící v tehdejší azbuce.47
Ke kompetencím rychtářského úřadu patřilo i vyhotovování cestovních dokladů. Vandrovní pasy jím byly vydávány
řemeslnickým tovaryšům, kteří se vypravili na zkušenou, tzv.
vandr. Nejvyšším rozhodntím z 24. února 1827 s platností
od 1. května 1829 byly nahrazeny vandrovními knížkami.48
Pro ostatní osoby, většinou nádeníky v zemědělství, zedníky
a hudebníky, hledající si obživu mimo místo svého bydliště, jakož i pro další osoby cestující za běžnými soukromými
záležitostmi, byly určeny cestovní pasy. Platnost cestovních
dokladů vydávaných rychtářským úřadem na dobu maximálně jednoho roku byla ovšem omezena pouze pro Čechy a tzv. konskribované dědičné země (něm. konskribierte
Erbländer). Na základě patentu z 25. října 1804 – konskripčního a rekrutovacího řádu, se mezi ně počítaly české země,
Halič, Bukovina, Horní a Dolní Rakousy, Štýrsko, Korutany,
Kraňsko a Přímoří, od roku 1818 i Terst.49 Rychtářský úřad
zmíněné dokumenty vydával, popř. jejich platnost prodlužoval, z titulu konskribující vrchnosti (něm. konskribierende
Obrigkeit). Do roku cca 1817 a od 2. poloviny 30. let je ovšem
doloženo, že je před vydáním zasílal k potvrzení Krajskému
úřadu v Lokti a vojenským orgánům. Od konce 30. let již
v městských písemnostech tato agenda zastoupena není,
neboť ji již vyřizoval vrchnostenský úřad v Toužimi.50 Pro nekonskribované země habsburského soustátí, kterými byly
Tyroly, Voralbersko, Dalmácie a uherské země,51 jakož i pro
zahraniční státy, včetně států tehdejšího Německého spolku si musel zájemce podat prostřednictvím rychtářského
úřadu žádost na krajský úřad v Lokti o tzv. guberniální cestovní pas, který vydávalo zemské gubernium. Rychtářský
úřad přitom žadatelům vystavoval do roku 1838 povolení
vycestovat, poté již jen vysvědčení o bezúhonnosti.52
Městská správa byla rovněž zapojena do výkonu hnanecké agendy. Hnance eskortoval městský soudní a policejní
sluha zpravidla s ještě jednou osobou po císařské silnici
v prostoru mezi nejbližšími hnaneckými stanicemi v nedalekých městech Bečov nad Teplou a Toužim.53
V rámci dohledu nad cenami určoval rychtářský úřad
ceny vybraných komodit, a to na předtištěný formulář, který
podepsal a zaslal k potvrzení krajskému úřadu. Tabulka tržních cen, stanovených na dobu příštího měsíce, byla poté
vyvěšena na veřejném místě. Dnes jsou tyto písemnosti
uloženy ve fondu archivu města. Na sobotních týdenních
trzích, jakož i na obilním trhu v sousedním Bečově nad Tep-

lou prodávali měšťané z Krásného Údolí své přebytky z pěstování žita, ječmene, ovsa a hrachu.54
Rychtářský uřad rovněž spolupracoval při očkování proti
planým neštovicím, které v Krásném Údolí poprvé proběhlo
v září roku 1821. Očkovány byly tehdy děti od devíti měsíců
do pěti let. Za osobní angažovanost rychtáře Josefa Klementa při této akci mu své uznání vyslovilo samotné zemské gubernium.55 O provedených očkováních vedl městský
písař zvláštní evidenční knihu, která je součástí městského
archivu.
Město rovněž spravovalo sirotčí majetek, depozitní pokladnu a nadační fondy. Rychtář spolu s chudinským otcem
a místním duchovním také podepisoval roční vyúčtování
chudinského ústavu, které vyhotovoval městský písař. Ústav
je ve spisech archivu města Krásné Údolí poprvé doložen
v roce 1794. Roční hlášení o jeho činnosti a výtah z vyúčtování pak byly rychtářským úřadem zasílány Krajskému
úřadu v Lokti.56
Do konce 18. století revidoval vyúčtování spojeného cechu místních řemesel Krásného Údolí, a sice cechu zedníků,
tesařů, kovářů, krejčích, ševců, kolářů, truhlářů a bečvářů,
vrchnostenský úřad v Toužimi. Dohled nad cechem byl
svěřen cechovnímu inspektoru, jemuž cech platil odměnu
2 zlaté ročně.57 Tuto funkci zastával na konci 18. století městský rychtář. Po roce 1800 se ovšem situace změnila. Funkci
cechovního inspektora trvale vykonával městský písař, který nadto pro cech prováděl zvlášť placené písařské práce
a sestavoval vyúčtování, kdežto rychtář revidoval namísto
vrchnostenského úřadu cechovní účty.58
Dozor nad místní školou byl svěřen místnímu světskému
školdozorci (něm. Ortsschulaufseher). Jednalo se o měšťana
z Krásného Údolí, kterého ve shodě s místním duchovním
navrhoval rychtářský úřad. Návrh potvrzoval prostřednictvím vrchnostenského úřadu v Toužimi Krajský úřad v Lokti,59 tak jako tomu bylo i u ostatních městských funkcionářů.
Samotná škola byla spolu s kostelem pod patronátem vrchnosti60 s odpovídajícími právy při jmenování učitele.
Součástí agendy rychtářského úřadu bylo i zasílání nejrůznějších hlášení a odpovědí na zadané dotazy krajskému
úřadu. Nejčastěji se jednalo o informace o městě pro schematismus království Českého či o bezpečnostní situaci
a náladě obyvatelstva. Také sem však patřily i negativní
odpovědi na různá šetření, u nichž byla nevelká pravděpodobnost, že se zrovna malého městečka Krásné Údolí
budou týkat. Uvést zde lze např. dotazy na průmyslové

47 AMKÚ 1793–1850, sign. XVII-1.
48 Více o vandrech a vandrovních knížkách a jejich vystavování SEDLÁK,
Vladimír J. O ceších a jejich archivech. In Archivní příručka : sborník přednášek o archivní praxi. Uspořádali Miloslav Volf a Antonín Haas. V Praze, 1948,
s. 214–218.
49 Terst na základě dvorského dekretu z 31. 5. 1818.
50 V SOkA KV, Sbírce soudobé dokumentace, je uložena vandrovní knížka
pro ševcovského tovaryše Karla Gieppa z Krásného Údolí, kterou dne 4. listopadu 1840 vydal a v následujících letech opakovaně prodlužoval vrchnostenský úřad v Toužimi.
51 Více k této klasifikaci zemí habsburského soustátí STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Zákonné rozlišení „domácích“ a „cizích“ : vývoj domovského práva v Rakousku 1750–1863. Český časopis historický, 2004, ročník 102, s. 313.
52 AMKÚ 1793–1850, sign. VIII.
53 AMKÚ 1793–1850, sign. III-1.
54 Pšenice tehdy na území města pěstována nebyla, brambory vystačily místním obyvatelům jen pro vlastní spotřebu a slabě bylo zastoupeno

i pěstování lnu – viz AMKÚ 1793–1850, sign. IV-2, složka Ceny potravin a
služeb, (ubytování, ustájení), materiálů…, zde protokol z 12. 1. 1826, jakož
i samotné tabulky.
55 AMKÚ 1793–1850, zde sign. IV-7, složka Očkování…, dopis krajského
úřadu ze 4. dubna 1823, a kniha očkovaných dětí 1821–1848.
56 AMKÚ 1793–1850, sign. VII-3.
57 Funkci cechovního inspektora (komisaře) zavedly již generální cechovní
artikule císaře Karla VI. z roku 1739, článek XLVI. V článku LIX pak stanovily,
že mu má být z cechovní pokladny vyplácena peněžitá odměna – viz General Zunffts-Artikulen für die Zunfften deren königl. Böheimbischen Erb-Landen. De Anno 1739. Wien : Gregor Kurtzböck, [1739].
58 Cechovní vyúčtování z doby rychtářského úřadu jsou dnes uloženy v archivu města viz AMKÚ 1793–1850, sign. VI, složka Řemesla, obchod, cechy…
59 AMKÚ 1793–1850, sign. VII-6.
60 SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen statistisch-topographisch dargestellt. 15. Band – Elbogner Kreis. Prag : Friedrich Ehrlich, 1847,
s. 216.
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Ukázka zápisů ze stejné knihy jako na předešlém obrázku, rok 1851. Místní soud v Toužimi byl již před rokem nahrazen Okresním soudem v Bečově nad Teplou, který ovšem soudní knihy vedl na svém úřadě.

podniky, celozemsky hledané osoby (zločince, uprchlé
čeledíny a vojáky, pohřešované osoby), domovskou příslušnost zemřelých či bezprizorných osob (tuláků, hluchoněmých) nezřídka nalezených ve vzdálených oblastech, či
zda různé konkrétní osoby z Čech, nejčastěji obchodníci,
mají pohledávky vůči měšťanům v Krásném Údolí. Mezi
kuriozní lze označit dotaz krajského úřadu při pátrání
po ztraceném prstenu rakouského státního a dvorského
kancléře Metternicha v roce 1846.61

V oblasti městského hospodářství podléhal rychtářský
úřad striktnímu dozoru ze strany patrimoniální zprávy, což
odpovídá poznatkům odborné literatury.62 Z Krásného
Údolí byla zasílána roční vyúčtování města ve třech stejnopisech k revizi vrchnostenskému úřadu v Toužimi. Ten si
pokaždé ponechával jedno paré i s účetními přílohami.63
Vyúčtování vyhotovoval městský písař zastávající též funkci
účetního. Vrchnostenský úřad také povoloval zvýšení platu
městským funkcionářům a i kácení dřeva z městského lesa,

61 Prsten, pocházející ze 16. století (vyryt letopočet 1552), daroval kancléři Metternichovi britský král Vilém IV. – viz AMKÚ 1793–1850, sign. IV-8,
dopis krajského úřadu z 2. srpna 1846. K ostatní zmíněné korespondenci
viz Tamtéž, sign. XXIII-10. Ačkoliv je z valné většiny pro dějiny městečka
bezvýznamná, při inventarizaci byla ve fondu archivu města ponechána,
neboť je jako materiál z doby před rokem 1850 vyřazena z tzv. vnitřní
skartace.
62 Srovnej HOFMANN, Gustav. Vrchnostenská správa poddanských

měst a městeček v jihozápadních Čechách v letech 1750–1850. In Poddanská města v systému patrimoniální správy : sborník příspěvků z konference v Ústí nad Orlicí. Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí, 1996, s. 49–50.
63 Zbylé dvě paré bez příloh zasílal po provedení revize rychtářskému
úřadu zpět a ten musel ještě jedno z nich zaslat krajskému úřadu do
Lokte. Ve fondu archivu města se proto nalézají městská vyúčtování bez
příloh (sign. V-1), kdežto vyúčtování s přílohami jsou uloženy v SOA
Plzeň, fond Velkostatek Toužim, spisy sign. XXXI.
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jenž byl spravován vrchnostenským lesníkem.64 Ještě v polovině 20. let 19. století byl výtěžek městského lesního hospodářství nevýznamný, samotný les o velikosti 22,3 ha byl
označen jako poměrně křovinatý a jak městská správa, tak
i místní obyvatelé byli nuceni kupovat stavební a otopné
dřevo z lesů toužimského panství.65 Pokus o zlepšení je zachycen v podobě elaborátu s výhledem městského lesního
hospodaření až do roku 1910, který vypracoval Jan Kříž,
vrchní lesník panství Toužim a Brložec, roku 1829.66 Na začátku sledovaného období tak městská pokladna Krásného
Údolí čerpala své příjmy především z pevně stanovených
zdrojů, nazývaných suché důchodky (něm. trockene Gefälle),67 což byly jednak úřední poplatky, jednak emfyteutické
platby náležející městu, a dále nájmy z nemovitostí, mezi
něž patřily pronajímané rybníky a hostinec na radnici.68 Finanční situace města se zlepšila až 2. polovině 30. let.69 Teprve od 2. poloviny 40. let 19. století působil v oblasti správy
městského majetku i městský hospodářský správce (něm.
Wirtschaftsanwalt). Ten podepisoval písařem vyhotovená
roční vyúčtování spolu s dalšími městskými funkcionáři, jinak jeho další činnost doložena není.70
Rychtářskému úřadu byl svěřen i výběr státních daní, přičemž spravoval tzv. berní či kontribuční pokladnu (něm.
Steuerkassa, Kontributionskassa), uloženou spolu s pokladnicí města na radnici. Jejím účetním byl rovněž městský
písař.71 Jelikož mělo městečko berní samostatnost a v repartičních seznamech Stavovského rektifikatoria bylo evidováno odděleně od panství Toužim,72 nezasílalo vyúčtování
vrchnostenskému úřadu, ale prostřednictvím krajského
úřadu Státní účtárně v Praze (něm. k. k. Staatsbuchhaltung
in Prag). Stejnou cestou mu účtárna zasílala zpět své připomínky. Samotné vybrané daně byly odváděny do krajské
filiální pokladny.73

Rozsah soudních kompetencí zůstal na začátku sledovaného období nezměněn – město pokračovalo ve vyřizování
záležitostí majetkového nesporného soudnictví, nazývaném v tehdejších pramenech adeliches Richteramt.74 Tak
jako dříve městská rada, povoloval nyní zápisy do soudních
knih nový rychtář a reprezentanti. Změnu přinesly až 20. léta
19. století. V roce 1825 proběhla na panství Toužim regulace
pozemkových knih, což mělo za následek, že u každého
právního počinu a přepsané smlouvy bylo poznamenáno,
že rozhodnutí rychtářského úřadu o daném knižním vkladu
potvrzuje vrchnostenský Místní soud Toužim (něm. Ortsgericht Theusing).75
K mnohem závažnějšímu posunu pak došlo v létě roku
1834, kdy byl na toužimském panství uveden v platnost dvorský derket z 10. ledna 1833 o jednotné manipulaci v pozemkoknižních záležitostech.76 Na jeho základě nyní museli obyvatelé z Krásného Údolí podávat žádosti o knihovní vklady
již ne na svém rychtářském úřadě, ale na Místním soudu
v Toužimi, neboť veškerá rozhodnutí v této agendě probíhala
zde. Knihy byly ovšem nadále vedeny v Krásném Údolí. Úkolem zdejšího knihvedoucího (městského písaře), jehož úřad
byl označován jako úřad pozemkových knih (něm. Grundbuchsamt), bylo přepsat do nich nejen samotné právní listiny
a rozhodnutí vrchnostenského úřadu o jejich vkladu, ale i doprovodnou korespondenci.77 Jednotlivé zápisy v městských
soudních knihách tak v závěru sledovaného období začínají
kopií či regestem prvotní žádosti dané osoby Místnímu soudu
v Toužimi, včetně jejího výrazněji přepsaného úvodního
oslovení Löbliches Ortsgericht…78. Na rychtářském úřadě pak
byla samostatně vyhotovována a do knih zapisována pouze
potvrzení právních počinů z titulu vrchního poručníka v případech, kdy jedna smluvní osoba byla dle zákona neplnoletá.79

64 Viz AMKÚ 1793–1850, sign. I-1, složka Personální záležitosti…, zde
dopis z 7. 5. 1832.
65 AMKÚ 1793–1850, sign. IV-2, složka Ceny potravin a služeb, (ubytování, ustájení), materiálů…, zde protokol z 12. 1. 1826. Tamtéž, sign. X-1 a
XXIII-2 jsou zachyceny krádeže dřeva.
66 AMKÚ 1793–1850, sign. X-1, složka Popis městského lesa, odhady výtěžků.
67 Jordan, Joseph von. Grundsätze über die Abschätzung der Landgüter : zur Prüfung der Oeconomen, Forstverständigen und Rechtsgelehrten.
Zweite nach rationellen und practischen Principien gänzlich umgearbeitete Auflage von Philipp Rothkägel. Wien : J. B. Wallishausser, 1839,
s. 188nn.
68 V roce 1803 se městě nalézalo 55 výsadních (něm. altberechtigt)
měšťanských domů, 23 domů, jejichž majitelé platili městu pozemkový úrok (tzv. Grundzinshäuser), a 22 domů, ze kterých město mělo emfyteutický plat – viz AMKÚ 1793–1850, sign. XXIII-10, složka Informace
o městě…, zde elaborát z roku 1803. Právo města zřídit a pronajímat
na radnici hostinec obsahovalo již privilegium Kryštova Hasištejnského
z Lobkovic z roku 1608, bod 5.
69 Podrobněji k tomu AMKÚ 1793–1850, zde celá sign. V.
70 AMKÚ 1793–1850, sign. I-1, složka Personální záležitosti…; Tamtéž,
sign. V-1.
71 Viz AMKÚ 1793–1850, sign. XI-1 (vyúčtování výběru daní), sign. XV-1,
složka Likvidační výkaz…
72 Viz Národní archiv, fond Tereziánský katastr – Repartiční seznamy,
Praha 1739–1850 (1863), zde knihy repartice extraordinaria a ordinaria. O původci fondu viz PAZDEROVÁ, Alena a kol.: Státní ústřední archiv
v Praze : průvodce po archivních fondech a sbírkách. Díl I. Svazek 2. Praha :
Archivní správa MV ČR, 2000, s. 100–101.
73 V dopise 5. června 1848 tlumočil vrchnostenský úřad v Toužimi znění
dekretu krajského úřadu, podle kterého má nově zvolený a potvrze-

ný rychtář složit přísahu na Krajském úřadě v Lokti při příležitosti odvodu daní – AMKÚ 1793–1850, sign. I-1, složka Personální záležitosti…
74 K pojmu adeliches Richteramt nebo oficium nobilis iudicis viz ŠOLLE,
Václav. Civilní soudnictví…, s. 115.
75 Tím bylo učiněno zadost právním normám, vydaným již v 80. letech 18. století pro poddanské obce – dvorskému dekretu z 21. 8.
1788, č. 879 JGS (schvalování zápisů mají provádět hospodářské úřady
či místní soudy příslušné vrchnostenské správy) a dvorskému dekretu
z 9. dubna 1789, č. 1001 JGS (žádný vklad do soudní knihy se nesmí
dít bez předchozího vědomí příslušné vrchnosti). Praxi dodatečného
potvrzování záznamů do soudních knih agendy nesporné v Krásném
Údolí odpovídalo nařízení českého gubernia z 19. 10. 1796, které povolovalo provedené vklady ověřovat při nejbližším soudním dnu – viz
ŠOLLE, Václav. Civilní soudnictví…, s. 128, pozn. 54.
76 Dekret publikován v Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs
Böhmen, 1834, č. 39, s. 20nn.
77 Viz AMKÚ 1793–1850, sign. XXVIII a zápisy Tamtéž v knihách sign.
Bečov 282, Bečov 284, Bečov 278; dále i Bečov 274, zde na s. 575nn.
Z literatury k tomu ŠOLLE, Václav. Civilní soudnictví…, s. 126, 128 (zde
pozn. 54). Dále i TRANTÍREK, Miroslav. Vliv státu…, s. 138–140, který cituje právní normy, platné i pro zemi Českou, a všímá si i zdejší situace.
K ponechání soudních knih na rychtářském úřadě viz dvorský dekret
z 6. srpna 1787, č. 704 JGS, který stanovil, že předání rozhodovací soudní
pravomoci vrchnosti neznamená v žádném případě odebrání soudních
knih obcím, které v jejich vedení mají nadále pokračovat.
78 V Krásném Údolí takto až s nástupem Wilhelma Schwaba v roce
1845. V soudních knihách sousedního Rychtářského úřadu Útvina jsou
přepisy dopisů adresovaných Místnímu soudu v Toužimi i s úvodním
oslovením místního soudu již od roku 1834 viz SOkA KV, Archiv města
Útvina, kniha K 7 (inv. č. 7), s. 235nn.
79 AMKÚ, kniha sign. Bečov 278, s. 274, a kniha sign. Bečov 218, s. 189.
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Své soudní knihy měl rychtářský úřad jako úřad pozemkových knih ve své výkonné správě až do 9. června 1850,
kdy je odevzdal nově vzniklému Okresnímu soudu v Bečově nad Teplou. Mezi 9. červnem a 20. srpnem 1850 proběhlo

ve městě i konstituování nové městské správy podle tzv.
Stadionova prozatímního obecního zřízení ze 17. 3. 1849,
č. 170/1849 říšského zákoníku, a existence Rychtářského
úřadu v Krásném Údolí skončila.

Das Richteramt in Schönthal / Krásné Údolí (1793–1850)
als Beispiel der unteren Stufe der Kommunalverwaltung
der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts : Beamten, Tätigkeit,
Kompetenzen

des 19. Jahrhunderts soweit verstärkt, dass den kommunalen
Organen ihre bisherigen Entscheidungs- und Bewilligungsbefugnisse fast völlig verloren gingen. In dieser Hinsicht kam
es dadurch im Falle der Selbstverwaltungsbehörden kleiner
Städte zur Trennung der politischen und der gerichtlichen
Verwaltung schon vor dem Jahre 1850, und die Gründung der
Bezirksgerichte, die in diesem Jahr die Justizorgane in den einzelnen Herrschaften und in den grösseren Städten erstezten,
brachte also der Bevölkerung keine radikale Verwaltungsänderung. „Ihre” Stadtbehörde, das Richteramt, hatte die meisten
gerichtlichen Kompetenzen schon 16 Jahre früher eingebüsst.
Auf dem Gebiet der politischen Verwaltung wurde dann das
der städtischen Selbstverwaltung faktisch unmittelbar übergeordnete Kreisamt in Elbogen durch ein anderes Staatsorgan abgelöst, und zwar durch die Bezirkshauptmannschaft in
Karlsbad (Karlovy Vary). Es bleibt unbestritten, dass die Veränderungen nach dem Revolutionsjahr 1848 in vielerlei Hinsicht
eine grundsätzliche Wende bedeuteten – wie für die Verwaltung, so auch im Leben der gewöhnlichen Menschen, vor allem auf dem Lande. Anderseits führten die Regelungen in der
habsburgischen Monarchie der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts
in einigen Zweigen der öffentlichen Verwaltung eine Praxis
ein, an die die administrativen Reformen aus der Zeit nach
dem Untergang der feudalen Verhältnisse eher anknüpften,
als dass sie einen grundlegenden Wechsel gebracht hätten.

Petr CAIS
Das Richteramt im Städtchen Schönthal stellt eine spezifische
Etappe der städtischen Selbstverwaltung dieser untertänigen
Kleinstadt im Zeitraum zwischen 1793–1850 dar. Die kleine
Stadt (das „Städtl“) gehörte zur Herrschaft Theusing (Toužim)
und befand sich im Elbogener Kreis im Westen des Königreichs Böhmen. Der Artikel informiert über die Zusammensetzung des Amtes, seine Funktionäre und die Kompetenzen
der städtischen Selbstverwaltung. Hinsichtlich der politischen
Verwaltung war das Richteramt in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts überwiegend dem landesfürstlichen Kreisamt in Elbogen (Loket) unterstellt. Die Korrespondenz mit ihm verlief
in der Regel direkt, ohne Einschaltung der herrschaftlichen
Organe. Dem patrimonialen Verwaltungsamt in Theusing oblag dagegen die Bestätigung der erwählten Funktionäre der
Stadtverwaltung, die Kontrolle des städtischen Haushalts und
der Finanzen und die Ausübung der Kriminalgerichtsbarkeit.
Im Bereiche des zivilen Vermögensrechtes wurden die Kompetenzen der patrimonialen Verwaltung in den 30er Jahren

Červené Dřevo – krátký život jedné osady
Lenka Sýkorová

„ … Málo jest míst, vážnou osamělostí člověka tou měrou
dojímajících, jako újezd červenodřevský. Na západě pomezní Stangenrücken, na východě Plochá hora s malebnou
kupou Jezevčí hory uzavírají obzor úplně, s obzorem pak
nevelkou kotlinku, v níž příroda horská v plné kráse se objevuje. Ač nespočívají v údolí základové velikánů, věčným
sněhem krytých, ač směr údolí nedlabe širobřehý veletok,
přece jen stěží lze zapuditi z mysli dojem, jímž neveliké
to zákoutí působí v mysl naši. S vysoké a štíhlé věže anebo okny výstavné a úpravné fary lze přehlédnouti krásné
zelené lesy, v jichž stínu, ve měkkých temencích přemnozí

sbírají se potůčkové, na místě zašlých lesů žlutají se úrodná
žitniště a i ten člověk, jenž v odlehlém tom koutě světa tráví idyllu života svého, liší se značně od nejbližších sousedů
svých.“1
Když jsme v červnu roku 2012 přebírali do klatovského
okresního archivu rozsáhlejší soubor archiválií z nýrské fary,
byla mezi několika farními kronikami i kronika farnosti Červené Dřevo z let 1804–1949. Dnes zaniklé osadě a svého
času i obci tohoto poetického jména (německy Rothenbaum) byl dopřán jen krátký život necelých tří století. Ač
neměla nikdy více jak 13 popisných čísel a počet jejích

1 Čechy. Šumava. PRÁŠEK, Justin. Poříčí Úhlavy. Podhůří Jezerní hory. Tok Praha, 2000, s. 57. Identický text přináší v německé verzi Ottových Čech Fri-

drich Bernau viz http://www.kohoutikriz.org/zvyrazni.php?Soubor=data/
w_berna.php&Nazev=%C8erven%E9+D%F8evo 15. 10. 2012
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Nahoře: Červené Dřevo na pohlednici kolem roku 1903. Archiv fotografií Muzea Královského Hvozdu Nýrsko
Vpravo: Kaple v Chudeníně. Repro z knihy Josefa Blaua Geschichte
der deutschen Siedlungen in Chodenwald

obyvatel nikdy nepřesáhl stovku, zanechala výraznou stopu
jak v duchovním, tak i v literárním životě nejzápadnější části
Šumavy.
Červené Dřevo založil bratr Wolfa Maxmiliána Lamingera, známého „Lomikara“, Wolf Fridrich Laminger z Albenreuthu, kanovník salcburský a řezenský roku 1680. Otec
obou bratří Lamingerů Wolf Vilém Laminger po bitvě na
Bílé Hoře značně rozšířil rodové jmění v západních Čechách. V souvislosti s Červeným Dřevem je třeba zmínit
zisk deseti německých vsí zvaných Na království, jež byly
konfiskovány původnímu vlastníku, městu Domažlice. To
je mělo založit mezi roky 1570–1590. Jednalo se mj. o tyto
vesnice: Hadrava, Chudenín, Liščí, Velká Pláň, Loužnice
(později Fleky).2 Osadníci těchto vesnic pocházeli většinou
z Bavorska.3 Vsi Na království tvořily v pohraničních lesích
samostatný celek, nenáležely k chodovskému zámku v Domažlicích a nebyly účastny starých chodských svobod.
Wolf Vilém Laminger je získal do svého dědičného držení
definitivně v listopadu roku 1630.4

Když roku 1635 zemřel, dostal se jeho rozsáhlý majetek pod poručenskou správu jeho vdovy. Zanechal tři
syny – zmíněné Wolfa Fridricha (*1629) a Wolfa Maxmiliána (1634–1696), dále Wolfa Ferdinanda (*1631)5 a dceru
Marii Margaretu. Nejstarší Wolf Fridrich se roku 1642 ujal
správy rodinných statků do doby dospělosti svých sourozenců.6 Až roku 1660 se bratři Lamingerové porovnávali
o dědictví. Wolf Fridrich, který byl už v té době řezenským
kanovníkem, a rytmistr Wolf Ferdinand („hledající své štěstí
v cizině a nehodlající se oženit“, jak doslova znělo v listině),
postoupili své díly rodinného majetku nejmladšímu Wolfu
Maxmiliánovi s podmínkou výplaty roční renty (Wolf Fridrich 1000 zlatých, Wolf Ferdinand 800 zl.) až do smrti. Sestřin
podíl byl řešen taktéž roční rentou, než se provdá (500 zl.) a
věnem 12 000 zlatých.7
Založení fary a osady Červené Dřevo mezi vesnicemi Liščí a Fleky bylo nepochybně v souladu se snahou Lamingerů
podržet a zvelebit německé vsi Na království, na něž město Domažlice stále vznášelo svůj nárok.8 V neposlední řadě

2 BLAU, Josef. Geschichte der deutschen Siedlungen im Chodenwald : besonders der „Zehn deutschen privil. Dorfschaften auf der Herrschaft Kauth und
Chodenschloss, Pilsen : Erste Westböhmische Druckindustrie, 1936, s. 27.
Uvádí seznam těchto vsí podle odhadních komisařů z 24. března 1622.
3 Tamtéž, s. 22–24.

4 ROUBÍK, František. Dějiny Chodů u Domažlic, Praha 1931, s. 273.
5 Data narození dle BLAU, Josef. Geschichte der deutschen Siedlungen…, s. 45.
6 ROUBÍK, František. Dějiny Chodů u Domažlic…, s. 297.
7 Tamtéž, s. 329.
8 Tamtéž, s. 366–374.
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jistě hrál roli i fakt, že tyto vesnice v případě Chudenína,
Hadravy, Fleků, Plání a Liščí byly dosud přifařeny do Loučimi. K nové faře v Červeném Dřevě pak byly připojeny i další
Lamingerovy vesnice, dosud náležící pod faru kdyňskou:
Hyršov, Chalupy (Fridrichsthal) a Myslív (Springerberg). Laminger tedy nadále měl vliv na obsazení fary a výkon patronátního práva. Pisatel farní kroniky také zdůrazňuje, jak bylo
důležité zde založit farní, nikoli poutní kostel.9
K založení kostela se váže pověst o červeném dřevu,
která však v sobě skrývá mnoho doložitelných faktů. Podle
farní kroniky: „Zbožný pastýř z Fleků vydlabal kmen stromu,
jenž červeně natřel a do něj vložil sošku Panny Marie, kterou sám vyřezal. O místo pečoval a o nedělích a svátcích
zde konal svou pobožnost. Fridrich z Lamingenu, kanovník
salcburský a řezenský nalezl tento strom na lovu ve zdejších
lesích a nechal si historii místa vyprávět. Hned si přál zde
vystavět kostel.“10
Verzi podle farní kroniky najdeme v Ottových Čechách:
„Zbožný jeden pastýř vydlabal kmen mohutného stromu,
natřel místo vydlabané i kraje jeho barvou červenou a do
stromu takto upraveného vložil prostý obrázek Mariánský, jejž sám vyřezal. Před obrázkem tím konal pak vždy ve

dnech nedělních a svátečních pobožnost svou. Náhodou
odkryl strom i obrázek Bedřich Lamingar z Albenreutha, kanovník salcburský i řezenský, zabývaje se myslivostí na zboží
koutském, zvěděv pak od průvodčích svých idyllickou příhodu, kázal tam zbudovati prostranný kostel, kolem něhož
vznikla ves, na památku zvaná Dřevem Červeným. Stalo prý
se tak r. 1676.“11
Poněkud dramatičtěji líčí událost Hyppolit Randa: „Bedřich Lamingen odtrhnuv se s přidaným sobě myslivcem od
ostatních lovců, uhodil náhodou na „červené dřevo“ a uzírav zavěšené na něm mučné nástroje, podobizny a nápisy,
dal sobě všecky příběhy a divy vyprávěti… Před lety žil na
blízkých Flekách chudý, ale velmi zbožný pastýř, jemuž se
jednou zde v lese ta nejlepší, ale též zlému sedláku patřící,
kráva ze stáda ztratila. V této tísni utekl se ubohý pastýř konečně k malému obrázku Panny Marie, právě zde na dřevě
zavěšenému a prosil vroucně matku Boží o její pomoc. Když
pak ztracenou krávu brzy nalezl, předsevzal sobě, že dřevo, na němž milostný obrázek byl pověšen, nad obrazem
přiřízne, oloupne, stříškou pokryje a vše červenou barvou
natře… A od té doby říká se zde u Červeného Dřeva nebo
u Pomocné Panny Marie Červenodřevské.“12

  9 SOkA Klatovy, fond Farní úřad Nýrsko /nezpracováno/, farní kronika Červené Dřevo, 1804–1949, (Liber memorabilium Rubro Arborum),
s. 2–3.
10 Tamtéž, s. 2–3.
11 Čechy. Šumava. PRÁŠEK, Justin. Poříčí Úhlavy. Podhůří Jezerní hory. Tok

Praha, 2000, s. 57. Identický text přináší v německé verzi Ottových Čech
Fridrich Bernau viz http://www.kohoutikriz.org/zvyrazni.php?Soubor=data/ w_berna.php&Nazev=%C8erven%E9+D%F8evo 15. 10. 2012
12 Muzeum Chodska Domažlice, rkp. sign. F1/3 b, Randa, Hippolyt. Historické pojednání o pověstném Lamingenovi.
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Tuto verzi uvádím, neboť ilustruje jisté nejasnosti ohledně zasvěcení kostela. Původní zasvěcení kostela odpovídalo
svátku Navštívení Panny Marie (Maria Heimsuchung), což
potvrzují i nejstarší kostelní účty počínající rokem 1682.13
Kniha štolových poplatků14 a matrika,15 obě založené roku
1680, zasvěcení kostela neuvádí. Ve farní kronice je v souvislosti se slavnostním instalováním nového faráře roku 1800
zmínka, že se tak stalo na svátek Navštívení Panny Marie.16
Zasvěcení kostela tomuto svátku uvádí i Schaller.17
Naproti tomu o padesát let mladší Sommerova topografie18 uvádí kostel jako zasvěcený Bolestné Panně Marii. Inventář kostela z roku 182919 sice zasvěcení kostela nezmiňuje, ale na hlavním oltáři popisuje obraz Bolestné Panny Marie
pořízený roku 1777. Zasvěcení kostela Bolestné Panně Marii
se pak opakuje i v další literatuře (např. Trajer,20 Zoglmann,21
Hostaš-Vaněk22). Hippolyt Randa, jak již zmíněno, píše dokonce o Panně Marii Pomocné. Té byla ovšem zasvěcena
kaple v přifařeném Chudeníně, vystavěná roku 1834.23
Kostel v Červeném Dřevě byl vysvěcen roku 1680 a na
faru byl dosazen první farář. Wolf Maxmilián Laminger, bratr
zakladatele, věnoval spolu s manželkou Kateřinou Polyxenou z Lobkovic následujícího roku do kostelní věže zvon, na
němž se nacházel mj. i nápis Mater dolorosa ora pro nobis, (tj. Matko Bolestná).24 Zároveň uvolnil pro faru 6000 zl.
(z toho 1500 zl. od svého bratra Wolfa Fridricha), z nichž
měl dostávat farář roční plat 130 zl., pamatováno bylo i na
kostelníka, kantora, ministranty a hrobníka. Krom toho měl
farář prakticky neomezené právo těžby dřeva v panských
lesích (roku 1770 bylo sníženo na 20 sáhů).25 Mimo to byly
farnímu beneficiu věnovány louky a polnosti, které mohl
farář pronajímat.
Fara byla přestavěna z původního loveckého zámečku.26 Prvním farářem se stal Paul Pangratz z bavorského
Grossaign poblíž Eschlkammu. Po něm roku 1700 následoval minorita Kaspar Seifried z augsburgské provincie, jenž se
zasloužil o přestavbu kostelní věže z dřevěné na kamennou.
Náklady stavby byly hrazeny ze sbírky mezi osadníky. I v dalších letech byly nákladnější investice do kostela či fary kryty
sbírkami, což farní kronika pečlivě dokládá. Faráři Seifriedovi
jsou však připisovány i další zásluhy. V době jeho působení
probíhala u mládeže výuka čtení a katechismu a „k tomu

se hodil každý, kdo uměl číst.“27 Vyučujícímu se říkalo školní
mistr a výuka probíhala v soukromí selských chalup. Existenci školního mistra v Červeném Dřevě potvrzuje smlouva
urovnávající spor mezi osadníkem Wolfgangen Seidlem
a školním mistrem Andreasem Steinhofferem o pozemek
mezi jejich zahradami z roku 1734.28 Andrease Steinhoffera
nalézáme i v matrice jako otce několika dětí, a to od roku
1700.29
Samotná osada Červené Dřevo se ovšem rozrůstala velmi pomalu. První, o kom víme, že se zde usadil, byl hostinský
Andreas Pangratz z Grossaign, pravděpodobně příbuzný
prvního faráře Paula Pangratze, který pocházel z téže vsi.
Hostinec přestavěný z bývalého ovčína30 koupil do dědičného nájmu roku 1693 od Wolfa Maxmiliána Lamingera za
150 zl., které splatil během dvou let.31 V únoru roku 1707
se mu v Červeném Dřevě narodil syn Johann.32 Andrease
Pangratze nacházíme i v urbáři z roku 1721,33 kdy platil vrchnosti ročně necelých 13 zl. nájmu. Mimo něj byly v té době
v Červeném Dřevu jen dvě chalupy, a sice již zmíněného
Wolfa Seidla a Andrease Mayerhoffera.
Roku 1706 nastoupil na místo faráře rodák z Nýrska Johann Fridrich Schwarz, jenž zde působil až do roku 1744.
Za tohoto faráře přišel do Červeného Dřeva i první kaplan.
Farář Schwarz nechal na vlastní náklady zhotovit roku 1711
do kostelní věže velký zvon.
Čtvrtým farářem v pořadí byl Franz Andreas Seidl narozený v Myslívu (jedné ze vsí Na Království), dnes již zaniklé samotě poblíž Maxova. V Červeném Dřevu žil v letech
1744–1773. Farář Schwarz ustanovil mešníkem Maxmiliána
Baumanna, který měl již odpovídající hudební a výukové
předpoklady a stal se tak prvním vyučujícím, jenž vedl i odpovídající vzdělávání školní mládeže.34
Za nástupce faráře Schwarze Wolfganga Seidla, narozeného ve Všerubech (farářem v Červeném Dřevě v letech
1773–1797), došlo ve farnosti k četným změnám. Roku
1784 připadla zdejší farnost do nově zřízeného biskupství v Českých Budějovicích. První biskup Jan Prokop hrabě Schafgotsch vykonal v Červeném Dřevě 5. září 1787
vizitaci. Pro pátera Seidla to mělo význam v jeho dalším
působení – z Červeného Dřeva odešel roku 1798 do Českých Budějovic, kde se stal kanovníkem.35 V roce 1782 byly

13 SOA Plzeň, fond Velkostatek Kout-Trhanov, kniha K6537 – Zádušní účet
kostel Červené Dřevo, 1682–1762.
14 SOkA Klatovy, fond Farní úřad Nýrsko /nezpracováno/, kniha štolových
poplatků Červené Dřevo, 1680–1870.
15 SOA Plzeň, Sbírka matrik, Červené Dřevo 01, 1680–1744.
16 SOkA Klatovy, fond Farní úřad Nýrsko /nezpracováno/, farní kronika Červené Dřevo, 1804–1949, (Liber memorabilium Rubro arborum), s. 21.
17 SCHALLER, Jaroslaus. Topographie des Königreichs Böhmen, Zwölfter
Theil, Klattauer Kreis, Prag, 1789, s. 65.
18 SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen statistisch topographisch dargestellt, Siebenter Band, Klattauer Kreis, Prag 1839, s. 114.
19 SOA Plzeň, fond Velkostatek Kout-Trhanov, karton č. 708, inv. č. 7874 –
Červené Dřevo, farní kostel Bolestné Matky Boží, Inventáře kostela a fary.
20 TRAJER, Johann. Historisch statistische Beschreibung der Diöcese Budweis,
Budweis, 1862, s. 182–183.
21 Vlastivědné muzeum dr. Karla Hostaše Klatovy. Rukopis přír. č. 10/1951.
Zoglmann, Antonín, Účty kostela sv. Mikuláše ve Kdyni, nedatováno.
22 HOSTAŠ, Karel – VANĚK, Ferdinand. Soupis památek historických a
uměleckých v Království českém, VII. Politický okres klatovský, Praha 1899,
s. 12.
23 TRAJER, Johann. Historisch statistische Beschreibung…, s. 183.

24 HOSTAŠ, Karel – VANĚK, Ferdinand. Soupis památek historických a uměleckých…, s. 12–13.
25 SOkA Klatovy, fond Farní úřad Nýrsko /nezpracováno/, farní kronika Červené Dřevo, 1804–1949, (Liber memorabilium Rubro arborum), s. 6.
26 BLAU, Josef. Geschichte der deutschen Siedlungen im Chodenwald…,
s. 264.
27 Tamtéž, s. 185.
28 SOA Plzeň, fond Velkostatek Kout-Trhanov, kniha č. 19 (sign. Nýrsko 104)
– Pozemková kniha pro vsi Fleky a Chudenín, 1682–1736, fol. 258.
29 SOA Plzeň, Sbírka matrik, Červené Dřevo 01, 1680–1744, fol. 35, 52.
30 BLAU, Josef. Geschichte der deutschen Siedlungen im Chodenwald…,
s. 264.
31 SOA Plzeň, fond Velkostatek Kout-Trhanov, kniha č. 19 (sign. Nýrsko 104)
– Pozemková kniha pro vsi Fleky a Chudenín, 1682–1736, fol. 220–221.
32 SOA Plzeň, Sbírka matrik, Červené Dřevo 01, 1680–1744, fol. 52.
33 Vlastivědné muzeum dr. Karla Hostaše Klatovy, Urbář panství Kout-Trhanov 1721, fol. 264.
34 BLAU, Josef. Geschichte der deutschen Siedlungen im Chodenwald…,
s. 185.
35 SOkA Klatovy, fond Farní úřad Nýrsko /nezpracováno/, farní kronika Červené Dřevo, 1804–1949, (Liber memorabilium Rubro arborum), s. 21.
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přifařeny osady Hvězda (Sternhof ) a Sruby (Heuhof ), dosud náležející do bavorského Neukirchenu beim Hl. Blut.36
Hadrava a Orlovice náležely od roku 1785 pod farnost
Pocínovice.37 Červené Dřevo už mělo v tomto roce sedm
popisných čísel. V čp. 1 sídlila fara, v čp. 6 hostinec – hostinským byl Michl Haas.38 Školu bychom našli v čp. 3. Syn
Maxmiliána Baumanna Peter absolvoval studia a stal se
prvním řídícím ve zdejší škole. Roku 1773 se na školu jako
pomocný učitel dostal Johann Klima a po Baumannově
smrti v roce 1782 jím počíná nepřetržitá tradice řídících
Klimů39 v Červeném Dřevě, trvající až do odsunu v roce
1946.
Farní kroniku začal roku 1804 psát až Seidlův následovník Thomas Theofil Maria Sorger, jenž pocházel ze Starého
Sedliště u Tachova a v Červeném Dřevě působil od roku
1798 do roku 1805, kdy zemřel. Kroniku uvedl pověstí
o založení Červeného Dřeva, pokračoval opisem právních
dokumentů (např. Specificatio proventuum – o 6000 zl. věnovaných vrchností; v této souvislosti zmínil existenci farního archivu, z něhož čerpal). Šířeji se věnoval svým předchůdcům, každému z nich věnoval medailon shrnující jejich působení, případné založení nadace, stavební úpravy
v kostele a na faře, pořízení nových zvonů apod. Nechybí
vzpomínky pamětníků na jednotlivé kněze. Krátce po nástupu faráře Sorgera byly nákladem 400 zl. na základě sbírky, s níž začal už jeho předchůdce farář Seidl, do kostela
pořízeny nové varhany.40
Z řady kněží působících v Červeném Dřevě si zaslouží
vzpomenout jeho nástupce P. Martina Hafnera, jenž se narodil v Jindřichově Hradci a faru v Červeném Dřevě spravoval od roku 1805. Vyrůstal u něj Maxmilian rytíř z Obentrautu (1795–1883), který byl jako sirotek faráři Hafnerovi
svěřen do péče. Vystudoval plzeňské gymnázium a nato
práva ve Vídni. Stal se profesionálním úředníkem, roku 1850
byl prezidentem vyvazovací komise v Praze. Poté, co odešel na odpočinek, se věnoval psaní příruček pro úředníky
a samosprávu. Byl autorem např. Přípravy k úřadu obecního
starosty v 80 listech, která vyšla ve Vídni roku 1876, nebo třísvazkové Samosprávy obce v Království českém z roku 1863.41
Jak o něm později napsal Hippolyt Randa: „… zůstal vždy
skromným, ku svým starým známým vždy laskavým a navštěvoval často za svého živobytí z úcty a lásky všecka jemu
z mládí tak milá a posvátná místa v naší západní Šumavě,
jimž z povděku mnohých kostelních darů buď sám přivážíval, nebo z Prahy zasílával.“42 Dokladem je darování cenného dřevěného lustru do kostela v Červeném Dřevě v roce

1862.43 V inventáři kostela byl oceněn na 120 zl.44 Páter Hafner dal také do pořádku farní archiv, pro nějž nechal zhotovit zvláštní skříň s nápisem Archivum Anno 1819 erectum sub
curato Martin Hafner.45
Většina farářů psala kroniku pečlivě, samozřejmě také
s ohledem na své zájmy. Rozsáhlé komentáře francouzské
revoluce, napoleonských válek i revolučního roku 1848
převládají u faráře Josefa Reitmaiera, jenž v Červeném
Dřevě nastoupil po Martinu Hafnerovi roku 1829. Páter
Reitmaier byl zdejší, pocházel z přifařených Fleků. Jeho zápisy vlivem třicetileté doby zdejšího působení zaujímají ve
farní kronice nejvíce stran. Roku 1858 byl pensionován a
dožil v Červeném Dřevě u své neteře v čp. 7, kde roku 1860
zemřel.46 Během jeho správy farnosti byly roku 1840, poté
co byl iniciativou obchodníka s peřím Andrease Schmidtpetera vystavěn a vysvěcen nový kostel v Hyršově, odděleny od fary vsi Hyršov, Myslív a Chalupy.47 V roce 1839 už
měla osada Červené Dřevo osm popisných čísel, její obyvatelé pracovali v zemědělství, někteří se však věnovali
i pěstování a tkaní lnu.48 Tato činnost však zřejmě nebyla
příliš výnosná, její poslední stopy najdeme ve sčítání lidu
z roku 1880, kdy se jí věnovali Stephan Heinrich v čp. 2 a
Franz Haas v čp. 5.49
V kronice doplnil farář Reitmaier období od roku 1805,
neboť jeho předchůdce do kroniky nezapisoval. Z té doby
zaznamenal např. zřejmou zpronevěru 40 zl. ze sbírky na
hudební nástroje do kostela, již roku 1818 organizoval
kaplan Mayhofer.50 Vrátil se také k letům 1821–1823, kdy
byla stavěna silnice z Klenčí do Waldmünchenu. Stavbu
označil za mistrovský kousek, který se úspěšně vyrovnal se
stoupáním v terénu. „Dříve to byla formanská cesta z kopce do kopce, jíž se formani už zdaleka obávali. Vůbec se silnice v Čechách v tomto století velmi zlepšily. Když pisatel
roku 1799 jel poprvé na studia do Prahy, viděl pořádnou
silnici až dvě hodiny před Prahou. Byly to strašné formanské cesty, kde zůstávali za deštivého počasí formani i osm
dní stát, než se z takových míst dostali. Jeden forman pisateli ukázal místo, kde zůstal stát po šest dní.“51
Farář Reitmaier zanechal v kronice i jiná cenná svědectví,
např. o první vystěhovalecké vlně ze západní Šumavy do
Banátu roku 1828. Osud vystěhovalců v tamním kraji okomentoval slovy: „Vedlo se jim velmi špatně, mnozí se vrátili
ve velké bídě, mnozí tam zemřeli na uherskou horečku.“52
Zpravuje i o epidemii cholery roku 1832 a opatřeních úřadů
v souvislosti s touto epidemií. Roku 1854 byl farář Reitmaier
spolu s Adamem Bayerlem, prvním starostou z Červeného

36 Tamtéž, s. 20; též BLAU, Josef. Geschichte der deutschen Siedlungen im
Chodenwald…, s. 263. Uvádí však rok 1787.
37 BLAU, Josef. Geschichte der deutschen Siedlungen im Chodenwald…,
s. 263.
38 Tamtéž, s. 263. Stejný počet popisných čísel uvádí i SCHALLER, Jaroslaus.
Topographie…, s. 65.
39 BLAU, Josef. Geschichte der deutschen Siedlungen im Chodenwald…,
s. 185.
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Dřeva navržen na vyznamenání při příležitosti návštěvy císaře Františka Josefa I. v Praze.53
Jako devátý farář nastoupil roku 1858 do Červeného Dřeva
Václav Sládeček. Pocházel z Vítkovic u Klatov, jeho předchozím působištěm byl poutní kostel Tannaberg u Všerub.54
Podle popisu českobudějovické diecéze z roku 1862 byly
k Červenému Dřevu přifařeny už jen Sruby (142 katolíků),
Pláně (205), Liščí (358), Fleky (420) a Chudenín (485).55
Ve farní kronice většinou převažují informace o poškození
kostela či farní budovy a jejich opravách. Úsměvná je v této
souvislosti česky psaná poznámka v zápiscích desátého faráře Václava Tůmy (v Červeném Dřevě v letech 1877–1888),
jenž v souvislosti s opravou střechy kostela a vymalováním
farních místností akademickým malířem Amerlingem z Domažlic, což si vyžádalo více než 2000 zlatých, projevil přesto
svou nespokojenost: „Starého koně omaluj, jak chceš, přece
mrchou zůstane.“56 Po deseti letech byl jmenován děkanem
ve Kdyni, kam se odebral „doprovázen jsa hojnými slzy jemu
oddaných osadníků, jichž lásku po čas svého působení
v Červeném Dřevě úplně si byl získal.“57 Podle sčítání lidu,
které proběhlo roku 1880, mělo Červené Dřevo už deset
popisných čísel. V čp. 3 bychom našli školu, hostince sídlily
v čp. 5 a 6. V čp. 8 bydlela krom jiných i jediná židovská rodina Hahnových, která v místě provozovala obchod.58
Martin Hostreiter, nástupce faráře Tůmy, pocházel z Klenčí a farářem v Červeném Dřevě byl až do roku 1910.
Dvanáctým farářem v pořadí se stal Václav Zahradník, rodák z Vrčeně u Nepomuka, který působil v Červeném Dřevě
21 let do roku 1931. Farář Zahradník dle proseb, které adresoval patronátnímu úřadu, převzal faru i kostel po svém
předchůdci ve špatném stavu a snažil se získat finanční
podporu pro nutné opravy, zvláště novou podlahu v kostele, novou střešní krytinu a pro rekonstrukci fary. Většinu
těchto prací stačil realizovat ještě do vypuknutí světové války, během níž byly roku 1916 zrekvírovány zvony – z kostela
v Červeném Dřevě z roku 1711 a dále zvon z kaple v Chudeníně.59
Po 1. světové válce vzplanul mezi nájemci farních pozemků a farářem Zahradníkem spor kvůli vyvlastnění pozemků. Farář poslal ve věci i stížnost na patronátní úřad do
Kouta, neboť byl jedním ze sedláků dokonce fyzicky napaden. „Kdybych byl chtěl býti tak surový jako on, byl bych byl
hotov hned, ale co je dnes kněz v Čechách, jenom psanec,
a zas to mi bylo dáti pozor, abych já mu nic neudělal…“60
Nakonec bylo pachtýřům postoupeno 5 hektarů a 65 arů
z farního beneficia. Farní beneficium, co se polností týkalo,
nedosahovalo celkově ani 9 hektarů. K tomu náležely ještě
louky a zahrada, celkem asi 4 ha.61

V roce 1923 byl prostřednictvím patronátního úřadu farář
Zahradník osloven, zda by mohl na faře uvolnit prostory pro
finanční stráž. Jeho zevrubná odpověď v této věci nám osvětlí
podobu fary: „Ve farní budově zdejší nelze pronajati ani jednu
místnost, tím méně čtyři. V přízemí jest jenom kuchyně a kancelář, v prvém poschodí jest byt pro kaplana a pak čtyři místnosti s jedním vchodem, a to jest byt faráře. Tyto čtyři místnosti
obsahují sál, z něhož jest přístup do dvou pokojů a z těch pak
do rožního pokoje, kde jsou uloženy knihy a matriky, ku faře
patřící. Ač kaplan tu nyní není, nesmím místnost pronajati, poněvadž v případě onemocnění faráře výpomocný kněz přijíti
musí. Kancelář pronajati také nesmím, podobně také pokoj
pro matriky a jiné farní knihy, a abych já pronajímal svůj byt
a stěhoval se jinam, toho žádný žádati nebude a bylo by to
nepřirozené … Kdyby tu byly místnosti přebytečné a slavný
patronátní úřad proti tomu nic neměl, nebránil bych se proti
tomu pranic, ale poněvadž sám nemám, co mám míti, proto
nemohu připustiti, abych měl nájemníka.“62
Paradoxně hned jeho nástupce roku 1932 pronajal část
fary rodině kostelníka.63 Tímto nástupcem byl Antonín Pospíšil, který pocházel z Prahy-Žižkova. Patronátní úřad mu roku
1931 dal přednost před Martinem Wiererem, který se pak do
Červeného Dřeva dostal v červenci 1939, mezitím farnost
administroval opět Václav Zahradník a farář Čermák z Hyršova.64 Červené Dřevo bylo se všemi přifařenými obcemi
v říjnu 1938 odstoupeno nacistickému Německu.
Pradědeček Martina Wierera pocházel z Fleků, on sám se
narodil v Novém Spálenci (Neu Brennet) poblíž České Kubice.
Před příchodem do Červeného Dřeva působil v Českém Krumlově, mj. jako zámecký kaplan, a v Železné Rudě. Bohužel krom
svého medailonu nezapsal do farní kroniky nic. „V těžkých válečných letech bylo venkovskému faráři vedle duchovenských
povinností útěchou včelaření na velké farské zahradě, ovšem
dobovým ranám ujít on ani jeho farní ovečky nedovedl.“65
Poslední zápisky ve farní kronice jsou tak od Msgr. Leopolda Klimy, který se začal starat o farníky v březnu 1946.
Tehdy Martin Wierer tajně opustil faru. Přes hranice dostal
část farního mobiliáře a také svá včelstva.66 Leopold Klima
už nebyl farářem jmenován a setrval zde do svého odsunu
na podzim 1946.
Msgr. Leopold Klima, narozený v Červeném Dřevě, pocházel z učitelské rodiny Klimů, působících po generace
na zdejší škole. Narodil se roku 1882, navštěvoval v letech
1894–1902 německé gymnázium v Českých Budějovicích,
poté studoval rok germanistiku na pražské německé univerzitě a roku 1903 začal studovat bohosloví v budějovickém semináři. Od roku 1912 sloužil jako kaplan v Horšovském Týně, posléze zde byl arciděkanem. Roku 1941 byl
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zatčen gestapem a vězněn v koncentračním táboře Dachau.
Po roce byl propuštěn, ale měl zákaz výkonu kněžského povolání. Byl činný i literárně pod pseudonymem Wolfgang
Baumroth (obráceně Červené Dřevo).67
Nebylo pro něj jistě snadné prožívat poválečné období
v rodné obci. Vracel se na stránkách farní kroniky ve vzpomínkách ke své rodině a jejímu působení ve zdejší škole a
kostele, neboť řídící byl tradičně i regenschorim. Řídící Johann Klima (†1864), dědeček pátera Leopolda Klimy, byl
zaníceným pěstitelem ovocných stromů. Založil v okolí
rozsáhlé ovocné sady a mj. před kostelem vysadil červené
buky jako symbol červeného dřeva. Úspěšně si vedl i ve
vedení školy.68 Otec Leopolda Klimy Johann (*1838) předal
školu svému synovi Johannovi (*1867) a tento bratr Leopolda Klimy působil na škole od 90. let 19. stol. jako řídící. Podle
sčítání z roku 1921 už Klimovi nebydleli ve škole, ale v čp.
10 a řídícím byl další bratr Leopolda Klimy Max (*1869).69
Posledním učitelem z rodiny Klimů v Červeném Dřevě byl
synovec Leopolda Klimy Heinrich (1909–1993).
Se školou v Červeném Dřevě jsou spojeni i další šumavští
literáti. Žákem zdejší školy byl první spisovatel Šumavy Josef
Rank (1816–1896), který pocházel z Chalup (Fridrichsthal),
jedné z vesnic Na Království. Spisovatel Anton Schott na
škole působil jako učitel. Osudové okamžiky svého života
prožil v době svého učitelování v Červeném Dřevě také Josef Blau (1872–1960), který zde ovdověl a seznámil se zde
se svou druhou ženou. Další zdejší učitel Wenzl Skalitzky
(1874–1954) byl otcem spisovatele Seppa Skalitzkeho.
Zápisky Msgr. Klimy farní kroniku Červeného Dřeva uzavírají.70 „Nejsmutnější, co jsem zažil – odsun sudetoněmec-

kého lidu… 14. listopadu byly staré úřední knihy a liturgické
náčiní odevzdány na farní úřad v Nýrsku. Nyní i já v následujících dnech milovanou vlast opustím. Bůh a Panna Marie tě
ochraňuj, milované Červené Dřevo!!“71
Poloha osady jeden kilometr od státní hranice předurčila její postupný zánik v poválečném období. Po odsunu
německých obyvatel nebyla ještě v roce 1947 dosídlena,
bydlela zde pouze německá rodina Mathiase Haase. Fara
zůstala opuštěna. Dne 25. dubna 1947 došlo k vyloupení
farního archivu za účelem sběru starého papíru. Díky
Haasově všímavosti a rychlé reakci nýrského faráře Jaroslava
Šálka,72 který osobně navštívil pachatele – obchodníka
s odpadovými hmotami z Nýrska – byly písemnosti zachráněny před odvezením do sběrny. Celý incident byl vyšetřován Sborem národní bezpečnosti a projednáván Okresním
soudem v Klatovech.73
O dva roky později operovala v prostoru Červeného Dřeva
skupina klatovských převaděčů přes hranice. Členové této
skupiny byli v prosinci roku 1950 odsouzeni k vysokým trestům v procesu s tzv. Skupinou MUDr. Krbce.74 Snad proto, že
kostel představoval v tomto směru spolehlivý orientační bod
směrem k hranici, byl 3. května roku 1953 úmyslně zapálen a
„mnozí vyhnanci z této farnosti mohli z hranice výjev pozorovat.“75 Ruiny kostela byly posléze zbourány. Z podobných
důvodů byl zbořen také kostel ve Svaté Kateřině.
Na začátku 90. let bylo místo někdejšího kostela v Červeném Dřevě ve spolupráci s německými krajany pietně upraveno, vyznačeny obrysy základů kostela a dosud existující náhrobky vyrovnány podél relativně zachovalé ohradní zdi hřbitova. Jen tyto zbytky dnes připomínají kdysi kvetoucí farnost.
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Rothenbaum (Červené Dřevo) – kurzes Leben einer Siedlung

Der Text konzentriert sich hauptsächlich auf die Geschichte der Pfarrei, seine wichtigste Quelle war die im Klattauer
Archiv vor Kurzem erworbene Pfarrchronik aus den Jahren
1804–1949. Begonnen wurden die Aufzeichnungen von Pfarrer Sorger, der aber auch die Tätigkeit seiner Vorgänger beschrieb. Die letzten Einträge in der Chronik stammen von Msgr.
Leopold Klima, dem ehemaligen Erzdechant in Bischofteinitz
(Horšovský Týn). Leopold Klima entstammte der bekannten
Lehrerfamilie Klima, dessen Mitglieder die hiesige Schule seit
1782 ununterbrochen leiteten.
Nach der Aussiedlung der deutschen Einwohnerschaft
ging Rothenbaum in Folge seiner Lage – ca. ein Kilometer
von der Staatsgrenze entfernt – unter. Im Jahre 1949 operierte im Gebiet der ehemaligen Siedlung eine Gruppe
Klattauer Menschenschmuggler, deren Mitglieder 1950 als
sogenannte Gruppe MUDr. Krbec verurteilt wurden. Im Jahre 1953 wurde die Kirche vorsätzlich in Brand gesetzt und
abgerissen.

Lenka Sýkorová
Das Pfarrhaus und die Kirche in Rothenbaum wurden im Jahre 1680 von Wolf Friedrich Laminger von Albenreuth, dem
Bruder von Wolf Maxmilian Laminger, genannt Lomikar, gegründet. Zum Pfarrbezirk Rothenbaum gehörten einige der
deutschen Dörfer, die man „Auf dem Königreich nannte“, und
die nach 1630 zum Bestandteil der Herrschaft Kauth-Chodenschloss (Kout-Trhanov) wurden.
Die Kirche erhielt das Patrozinium Mariä Heimsuchung. Ende
des 18. Jahrhunderts wurde sie jedoch als der Schmerzensreichen Jungfrau Maria geweiht beschrieben. Warum es zu diesem Wandel kam, erklären die verfügbaren Quellen nicht.
Die Menge der Häuser in Rothenbaum hat zu keinem Zeitpunkt die Zahl 13 und die Anzahl der Einwohner nie die Zahl
100 überschritten.
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K dějinám nejdecké česárny vlny do roku 1945
Pavel Andrš

Stručný vývoj závodu do roku 1923
Do života krušnohorského města Nejdku zasáhl v minulosti
vedle hornictví, které zažívalo útlum od 17. století, i výrazným způsobem textilní průmysl. Zpracování ovčí vlny má
zde dlouholetou tradici již více než 170 let.
Kolébkou spřádání ovčí vlny se stal dům čp. 5 (Puršův
mlýn), jenž se nacházel mezi řekou Rolavou a náměstím
(nyní náměstí Karla IV).1 Mlynář Jakob Zinner ze Suché zakoupil tuto budovu v roce 1840 ve veřejné dražbě za 1207
zlatých. Záhy požádal Krajský úřad v Lokti o povolení spřádat ovčí vlnu, k čemuž ovšem nedošlo. Povolení nevyužil a
v březnu 1841 prodal objekt baronu Heinrichu Werneru von
Kleistovi,2 který v té době vlastnil nejdecké válcovny železa.3
Baron Kleist textilní výrobě příliš nerozuměl, svěřil ji tak do
rukou Antona Schmiegera (1814–1859) z Horního Slavkova
a Martina Sandnera z Kraslic. Oba převzali provoz nejprve
jako nájemci, krátce nato jako majitelé. O rok později se
stal jediným vlastníkem Schmieger, za něhož prošel závod
značným růstem. Původní Puršův mlýn nakonec Schmieger
prodal, koupil pozemky za silnicí podél řeky Rolavy, na nichž
nechal vystavět nové objekty. Pro pohon provozu sloužila
turbína s připojeným vodním kolem a pára z parního kotle.
V roce 1851 existovalo v závodě 960 vřeten na výrobu
mykané příze a 1580 vřeten na česanou přízi. O kvalitě vyráběné příze svědčí několik ocenění, kterých se Schmiegerovi
dostalo na světové výstavě ve Vídni v roce 1845 (stříbrná
medaile) či v Londýně v roce 1852 (zlatá medaile).
Schmieger se snažil provoz modernizovat – byl vůbec
prvním průmyslníkem v Rakousku, jenž pracoval s mechanickými česacími stroji. To si však vyžádalo svoji daň. Dokud musela být vlna česána ručně, zaměstnávala továrna
200 dělníků, zatímco s nástupem tehdy nejmodernějších
strojů bylo zapotřebí jen 80 osob. V této souvislosti je nutné uvést, že Schmieger měl rovněž větší počet tkalcovských
stavů rozmístěných v domácnostech tkalců v Nejdku a okolí,
které zaměstnávaly přibližně dalších 300 osob. Tito externí
dělníci si brali přízi z továrny a zpět odevzdávali hotové látky.

Po Schmiegerově úmrtí, kdy vedli továrnu jeho příbuzní
a jiní podílníci, procházela několika konkurzy, z nichž se
vysvobodila až v únoru 1873, kdy ji převzal Christian Friedrich Leberecht Lahusen (1820–1898), tehdy čítala zhruba
150 zaměstnanců.4 Koupí malé nejdecké továrny vstoupili
Lahusenové do neznámých vod. Tento rod, jenž žil v severní
části Německa, se totiž orientoval na zámořský obchod.5
Je nepochybné, že nový majitel vdechl provozu tolik potřebný impuls. Sice několik let trvalo, než se odhodlal k modernizaci strojního zařízení a budov, nicméně lze tvrdit, že
Schmiegerův následovník, obklopený odborníky z vlnařského průmyslu, se zhostil své role s bravurou. Ne náhodou
získal přezdívku Král vlny. Po úmrtí Ch. F. L. Lahusena pokračoval v rodinné tradici jeho syn Carl Lahusen (1858–1921) a
vnuk Georg Carl Lahusen (1888–1973).6
V roce 1884 založili Lahusenové v Delmenhorstu akciovou společnost přádelen s názvem Severoněmecká česárna
vlny a přádelna česané příze – Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei (NWK, později také jako
Nordwolle), do níž vstoupil nejdecký provoz o rok později.7 Tehdy se v Nejdku vyrobilo 600 000 kg vlny při počtu
9210 vřeten a 526 zaměstnanců. Důležitou roli v rozvoji
průmyslového závodu sehrálo mj. i napojení na železniční
síť v roce 1881 (lokálka Chodov – Nejdek) a kontakt se Saskem (železniční trať Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt
z roku 1899).
V období let 1895 až 1914 procházela nejdecká továrna
další etapou mohutného rozvoje. Došlo k výstavbě řady výrobních budov, kotelen či skladovacích prostor. V roce 1909
byla dokončena kotelna s komínem vysokým 70 metrů.
V nově vystavěné budově prstencového dopřádání a motárny se v roce 1904 rozsvítilo první elektrické světlo.8 Také
strojní zařízení zažívalo bouřlivý rozvoj – v 80. a 90. letech
19. století se do Nejdku zakupovaly moderní dopřádací
stroje (selfaktory).9
Prvního vrcholu dosáhla továrna v posledním desetiletí před 1. světovou válkou. Např. v roce 1913 se vyrobilo

1 Objekt byl demolován zřejmě v první polovině 60. let 20. století při regulaci Rolavy. V červnu 1961 postihla Nejdecko ničivá povodeň, na jejímž
základě se přistoupilo k vystavění betonových hrází. Bývalý Puršův mlýn,
jenž už tehdy nesloužil svému účelu, padl za oběť těmto protipovodňovým opatřením.
2 Heinrich Werner von Kleist (1798–1876) byl majitelem nejdeckého
panství v letech 1833–1869. Výraznou měrou se zasloužil o rozvoj
nejdeckých válcoven. Jeho tělesné ostatky jsou uloženy na nejdeckém
hřbitově.
3 Jedná se o pozdější železárny, dnes firma Metalis Nejdek.
4 Při přejímání továrny v roce 1873 se uvádí výčet strojního zařízení –
13 ručních spřádacích strojů s 3040 vřeteny, desítky dalších strojů a mimochodem ještě více než 30 tkalcovských stavů.
5 Osudy tohoto podnikatelského rodu přibližuje monografie: REEKEN,

Dietmar von. Lahusen. Eine Bremer Unternehmerdynastie 1816–1933. Bremen : Ed. Temmen, 1996.
6 U posledně jmenovaného zástupce Lahusenů se objevuje na místě
křestního jména Georg také Gustav.
7 Vzhledem k tomu, že dosavadní továrny v Nejdku a v Delmenhorstu nestačily pokrývat poptávku po přízi, do koncernu se postupně přidávaly další
česárny a přádelny vlny (např. v Hamburku, Fuldě, Eisenachu či Drážďanech).
8 Ve městě Nejdku si obyvatelé museli na elektrické osvětlení počkat až
do 2. prosince 1905.
9 V češtině se užívá též pojmu samopřed. Na selfaktorech se v Nejdku
pracovalo ještě počátkem 60. let 20. století, kdy se v rámci generální rekonstrukce závodu Přádelny česané příze přistoupilo k modernizaci strojního zařízení. Selfaktory přenechávaly své místo mladším a modernějším
strojům.
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Čtyři hlavní muži nejdecké textilky – Anton Schmieger a tři generace Lahusenů, asi 1923

2,7 tun vlny, počet prstencových vřeten dosáhl 64 150 kusů
a v závodě našlo práci přes 1700 osob.
Léta předválečné prosperity byla za první světové války
vystřídána hlubokým propadem v hospodářských výsledcích a počtu osazenstva. Vůbec nejhorší situace panovala
v jejím závěru (konkrétně roku 1917), kdy se vyprodukovalo
pouze 0,131 tun hotové vlny při počtu 499 zaměstnanců.
První poválečná léta jsou spojena s rychlým růstem
všech číselných ukazatelů. Textilní krize v roce 1923 neměla
zásadní dopad na nejdecký závod. Sice docházelo ke krátkodobému propuštění někdy i stovek zaměstnanců najednou, ovšem v meziročních srovnáních docházelo plynule k
nárůstu produkce, výrobní kapacity a počtu pracovníků. Lze
to vysvětlit jednak „dobrým jménem“ firmy a kvalitou vyráběné vlny, tak rovněž rozvětvenou obchodní sítí v tuzemsku i v zahraničí. Tím se podařilo zachovat a nadále rozvíjet
důležité obchodní kontakty.10
Z důvodu ochrany majetku, jeho zabezpečení a provádění protipožární prevence byl prvního březnového dne
1922 založen v NWK stálý dobrovolný hasičský sbor. V roce
vzniku čítal sbor 44 aktivních mužů.

Změněné státoprávní poměry po roce 1918 se odrazily neméně významným způsobem i v hospodářských
záležitostech. Nostrifikace akciových společností a repatriace akcií 12 kladla důraz na přestěhování sídel a hospodářského vedení na území ČSR – v prvním desetiletí
existence republiky byl vykázán vůbec největší počet
nově založených akciových společností. Dále bylo stanoveno, že většinu správní rady musí tvořit občané Československa.13
V roce 1923 se přistoupilo k odštěpení nejdecké textilky
od Brém a ke vzniku vlastní (dceřiné) akciové společnosti

10 Přádelny česané příze, n. p. závod 01. 100 let trvání závodu (1873–1973).
Nejdek : Přádelny česané příze, 1973, s. 1–19, 79–81; PILZ, Josef. Dějiny města Nejdku do roku 1923. Nejdek : Město Nejdek, 2003, s. 278–294.
11 Státní oblastní archiv v Plzni, fond Nejdecká česárna vlny a přádelna na
česanou přízi, a. s. Nejdek (dále jen NČV Nejdek), karton č. 108, inv. j. 343,
složka Tovární požární sbor; Festschrift zum 10jähr. Bestandfest der Freiwill.
Fabriksfeuerwehr der Neudeker Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei A.–G.,

Neudek in Böhmen. S. l. : s. n., [1932].
12 Legislativní rámec pro hlavní část nostrifikačního procesu vytvořil
tzv. nostrifikační zákon č. 12/1920 Sb. z 11. prosince 1919.
13 PRŮCHA, Václav. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–
1992. I. díl – Období 1918–1945. Brno : Doplněk, 2004, s. 96–97; GERŠLOVÁ,
Jana – SEKANINA, Milan. Lexikon našich hospodářských dějin. 19. a 20. století
v politických a společenských souvislostech. Praha : Libri, 2003, s. 240–241.
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Jednotka zasahovala u požárů v továrně a zároveň byla
vysílána i mimo areál, vykonávala řadu zdravotnických zákroků (např. první pomoc) a převozy do nemocničních zařízení. Sbor se vyznačoval moderní výzbrojí – na konci 20. let
disponoval nejen vozovým parkem, ale i dalším potřebným
vybavením (hadice, plynové masky, hasicí pěnový přístroj
apod.). Hasiči byli nasazováni taktéž při povodňových situacích (např. v lednu 1932).11
Vznik Nejdecké česárny vlny a přádelny česané příze, a. s.

Pohled na nejdeckou česárnu krátce před první světovou válkou. Textilku charakterizovaly typické pilové (šedové) střechy

s názvem Nejdecká česárna vlny a přádelna česané příze
– Neudeker Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei, A. G.
(NWK). Hlavními podílníky byli opět Lahusenové, kteří disponovali 75 % akciového kapitálu firmy (9 mil. Kč), o zbytek
se rozdělily stejným dílem Česká eskomptní banka a úvěrní
ústav v Praze a Česká banka Union. Nejdecká přádelna se
tehdy stala největší ve střední Evropě co do počtu instalovaných vřeten.14
Dosavadní prostory v továrně už nestačily rychle reagovat na poptávku po nejdecké vlně, a tak bylo rozhodnuto
postavit výškovou budovu o šesti patrech – tzv. Mrakodrap. Projekt moderní stavby, jež neměla ve své době obdoby, realizovala stavební firma Paula Fischera z Karlových
Varů v letech 1927 a 1928, v každém dokončeném patře
se ihned začalo vyrábět. Zastavěná plocha Mrakodrapu
činila přes 6000 m2 a obestavěný prostor byl bezmála
229 000 m3. Tento betonový kolos se mohl pochlubit i zajímavě řešeným protipožárním zařízením, v jehož horní
části se nacházely obrovské nádrže s vodou, z nichž v případě potřeby tekla voda samospádem na konkrétní místo
v budově.15

Doba světové hospodářské krize a cesta z ní
Světová hospodářská krize citelně dopadla na obory spotřebního průmyslu. Československo jako stát silně závislý
na exportu byl postižen především v pohraničních oblastech, jež byly převážně osídleny německým obyvatelstvem.
Nejdecký okres stejně jako sousední Kraslicko patřil k tzv.
nouzovým okresům, u nichž byla vykazována nejvyšší míra
nezaměstnanosti. Strastiplnost a vážnost situace dokládají
statistické přehledy o počtu nezaměstnaných, vytvořené
Ministerstvem sociální péče.16 Na konci ledna 1933 bylo na
Nejdecku bez práce 10 722 osob, což představuje 28,1 % (!)
veškerého obyvatelstva.17
Největší zaměstnavatel v okrese byl nucen vedle sníženého odbytu a propouštění čelit navíc i závažné skutečnosti. V létě 1931 se koncern Nordwolle (zahrnující 14 provozů
s 28 tisíci zaměstnanci po celé střední Evropě), pod nějž spadal i Nejdek, dostal do konkurzu. Důvodů rozpadu impéria
Lahusenů se nabízí hned několik. G. C. Lahusen, třetí majitel nejdecké továrny, nebyl natolik finančně a organizačně
zdatný, aby stál v čele tak mohutného textilního koncernu,
jakým byla Nordwolle. Navíc se situace na trhu s vlnou již od

14 NČV Nejdek, karton č. 1, inv. j. 1, složka Založení akc. společnosti (nostrifikace) Nýdecká česárna vlny a přádelna na česanou přízi akc. spol. Nýdek;
tamtéž, karton č. 1, inv. j. 2, složka Protokol založení čsl. akc. společnosti.
15 Přádelny česané příze, n. p. závod 01. 100 let trvání závodu, s. 19; NČV Nejdek, karton č. 147, inv. j. 583, složka Výstavba přádelny na pestrou přízi; tamtéž, karton č. 148, inv. j. 583, složka Výstavba přádelny na pestrou přízi.
16 Národní archiv Praha, fond Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností
(dále jen MPOŽ), karton č. 733, sign. 9864/31, složka Statistiky nezaměstna-

ných podle jednotlivých okresů, zde Počet neumístěných uchazečů přihlášených u veřejnoprávních zprostředkovatelen práce koncem měsíců února a
března 1933 a 1934 (nedat.).
17 Při výpočtu míry nezaměstnanosti za leden 1933 vycházel autor ze středního stavu obyvatelstva nejdeckého okresu za rok 1932 (38 196 osob). Viz: Základní demografické ukazatele za okresy Karlovarského kraje v letech 1919–1948.
Český statistický úřad, [2009] [online], s. 4 [cit. 2013-01-22]. Dostupné z: http://
www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/5300260F9E/$File/40230909.pdf>.
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Nahoře: Během 20. let vyrostl bezprostředně vedle kotelny z roku 1909 nový zásobník uhlí (uprostřed s nápisem firmy) a výšková budova
o šesti patrech (tzv. Mrakodrap), 30. léta 20. století
Dole: V popředí kotelna s komínem, vpravo zásobník uhlí, v pozadí tzv. Mrakodrap. K demolici kotelny, zásobníku uhlí a odstřelu komína
došlo v roce 2001, 30. léta 20. století
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poloviny 20. let nevyvíjela zdaleka příznivě – ceny vlny padaly nenávratně dolů. Některá rozhodnutí vedení koncernu
doslova podrývala další existenci společnosti, ukázala se jako
neuvážená a osudová, o čemž svědčila prováděná racionalizace a centralizace, jež nebrala ohledy na finanční schopnosti
koncernu a podmínky trhu. Finančně náročný životní styl Lahusenovy rodiny ve 20. letech nekorespondoval s odříkáním
a askezí předchozích generací. Lahusenovi se snažili zakrýt
narůstající problémy ve firmě, která přestala vykazovat zisky,
tím, že falšovali obchodní bilanci. K tomu ještě zpronevěřili
část majetku, za což byl v srpnu 1933 odsouzen G. C. Lahusen k 5 letům vězení a jeho bratr Heinz Lahusen k 2 rokům
a 9 měsícům a pokutě 50 tisíc, resp. 20 tisíc říšských marek
(RM). Celý proces byl bedlivě sledován německými a českými
periodiky a měl pochopitelně odezvu i v samotné nejdecké
továrně. Celková ztráta celého koncernu byla podle různých
zdrojů odhadnuta na 200 až 240 miliónů RM.18
Mamutí nejdecký podnik převzala kapitálově multinacionální Česká eskomptní banka a úvěrní ústav v Praze
(60 % akcií) a nejsilnější peněžní ústav s centrálou v českých
zemích – Česká banka Union (40 % akcií) – po záboru pohraničních území na podzim 1938 převzala akcie od České
banky Union německá Deutsche Bank.19
Krize zastihla textilní průmysl již na sklonku 20. let a výraznou měrou se promítla v dalším desetiletí. Odbytiště nacházela nejdecká vlna především na zahraničních trzích, kam
mířilo v roce 1928 celkem 65,1 % veškeré produkce. V roce
1936 byl zaznamenán vůbec nejnižší podíl vývozu (pouhých
48,1 %), což nekoresponduje s obecným vývojem v průmyslu a textilním odvětví ČSR (nejnižší hodnoty spadají do roku
1933 – 63 %). Až do roku 1938 se v hospodářských výsledcích
projevovaly nemalé výkyvy a dá se říci, že se továrna prakticky
ani z krize nevymanila. Zatímco výroba společně s exportem
zažily největší pád v roce 1932 (ovlivněné i následky konkurzu
Nordwolle), došlo u nich ve dvou nadcházejících letech a
u produkce ještě v roce 1936 k jistému oživení. Textilní výroba
v Československu se sice v letech 1929–1937 zvýšila o 0,2 %,
nicméně NWK zaznamenala pokles o 30 %.20
Jak je z tabulky vývozu podle jednotlivých států (str. 115)
patrné, největším odběratelem vlny se stalo pochopitelně
Československo. Dalšími silnými obchodními partnery byly
na přelomu 20. a 30. let ještě Rakousko, Polsko, Japonsko,
Švédsko a Švýcarsko. Polsko a pro nás exotické destinace Japonsko a Čína se později zařadily mezi nevýznamné zákazníky. Na druhé straně naopak narůstal vývoz do Německa
(rekord v roce 1934 – 1208 tun vlny) a některých států Evropy (především Skandinávie a Balkán).
Hospodářské výsledky NWK jsou velmi dobře patrné
z celkových tržeb. V roce 1927 dosáhly 356 mil. Kč, o pět let
nato se propadly na 141,6 mil. Kč. V dalších letech docházelo
k postupnému nárůstu, až v roce 1937 představoval obrat

195,7 mil. Kč. Období 1939–1941 je ještě spojeno s relativním zájmem o vlnu, což se odrazilo též v tržbách (v rozmezí
19 640 – 22 475 RM). V letech 1942–1944 bylo Německo již
plně zapojeno do totální války a textilní výroba doslova skomírala – v roce 1944 se uvádí obrat pouhých 8178 RM.21
Pokud srovnáme podíl NWK na produkci vlny v Československu v letech 1928–1937, zjistíme, že se Nejdek podílel
39 až 44,7 % (s maximem v roce 1932 a s minimem o pět
let nato). Např. za rok 1928 se uvádělo 11 600 tun vyprodukované vlny v Československu, z toho na NWK připadalo
4845 tun (41,89 %). Během kalendářního roku byly zaznamenány podobné rozdíly v podílu NWK ve vztahu k produkci v ČSR (obvykle v letních měsících přesáhly i polovinu
ve prospěch Nejdku, naopak zimní měsíce patřily k těm
slabším).
Nejdecká textilka měla majoritní postavení v množství
obchodovatelné příze pro další využití v textilním průmyslu
(Handelsgarn) a česané příze (Kammgarn), vyvážených do
řady zemí světa. Ještě v letech 1933 a 1934 ovládala území
střední a jižní Ameriky, celé Afriky a Asie (90,4 %, resp. 94,4 %
z celkového objemu československé vlny),22 avšak v pozdějších letech citelně ztrácela trhy i vlivem vzrůstajícího exportu ze strany Japonska a probouzející se Číny. NWK byla
v roce 1937 jediným vývozcem obchodovatelné příze z ČSR
do Britské Indie, Číny a Kuby, do Afriky a Sýrie pak mířila
pouze nejdecká česaná příze.
Vysokého podílu dosáhla NWK i v evropských zemích
– podíl obchodovatelné příze vyvážené do Švýcarska a
Německa se pohyboval v letech 1934–1937 v průměru
88,5 %, resp. 81,1 %. Továrna byla rovněž výhradním dovozcem česané příze z ČSR do Norska, Švédska a Švýcarska
(84, 83 a 82,6 %), přičemž je nutné zdůraznit, že celkový
podíl v uvedených státech v období 1934–1937 razantně
klesl o 26 až 35 %. Na druhé straně získala NWK větší procentuální zastoupení vývozu obchodovatelné příze do
Francie (z 16,2 na 72,5 %) a česané příze do Finska (z 0 na
71,8 %) a Jugoslávie (z 6,4 na 25,8 %).23
Mezi největší tuzemské odběratele obchodovatelné příze
v roce 1936 patřily v drtivé převaze pražské společnosti
– Handels-Aktiengesellschaft Prag (s obratem 2,812 mil. Kč),
Krpeš a Pavel Praha (876 tisíc Kč) a GEC Verband Prag (869 tisíc Kč). Příze pro další zpracování v textilním průmyslu byly
nejvíce využívány firmami Brück & Engelsmann Brünn
(16,3 mil. Kč), Vereinigte Schafwollwarenfabriken Brünn
(5,8 mil. Kč).24
Až do roku 1938 byla za surovinu výhradně využívána
ovčí vlna, která byla ve velkém množství nakupována přímo
v zámoří (Jižní Amerika, Jižní Afrika a Austrálie), poté musela
být ve stále větším rozsahu zpracovávána buničitá vlna a
lýková vlákna.25 Až do poloviny roku 1931 se financování
nákupu surové vlny provádělo přes koncern Nordwolle,

18 REEKEN, D. von. Lahusen…, s. 82–85; NČV Nejdek, karton č. 15, inv. j. 43,
složka Noviny a opisy článků „proces Lahusen“; tamtéž, karton č. 15, inv. j. 44,
složka Proces Lahusen – noviny a brožury o hospodaření koncernu.
19 VENCOVSKÝ, František a kol. Dějiny bankovnictví v českých zemích. Praha :
Bankovní institut, 1999, s. 317–320, 324–329.
20 PRŮCHA, V. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992…,
s. 272.
21 NČV Nejdek, karton č. 130, inv. j. 418, složka Statistika výroby, prodeje, stavu zaměstnanců, stavu strojů a budov.

22 Obchod se zeměmi jižní Ameriky probíhal intenzivně již za Lahuseny,
kteří zde tak utvrzovali i blízké rodinné vztahy.
23 NČV Nejdek, karton č. 66, inv. j. 224, složka Statistika čsl. vývozu a dovozu
a z toho v Nejdku.
24 Tamtéž, karton č. 66, inv. j. 224, složka Statistika čsl. vývozu a dovozu a
z toho v Nejdku.
25 Tamtéž, karton č. 130, inv. j. 418, složka Statistika výroby, prodeje, stavu
zaměstnanců, stavu strojů a budov, zde situační zpráva NWK, Nejdek podle
stavu k 5. 6. 1945 (nedat.); PILZ, J. Dějiny města Nejdku …, s. 289.
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Snímek pocházející z kolekce fotografií, pořízené nejspíše na sklonku 30. let 20. století, přibližuje instalaci turbíny
ve velkém sále kotelny, jejíž součástí byla i elektrárna

posléze přímo s prodejcem za československou měnu,
vlastní devizy či devizy přidělené Národní bankou československou Praha.26
Po konkurzu Nordwolle byla rozhodnutím správní rady ze
dne 21. 10. 1931 snížena část platů úředníků a zaměstnanců
společnosti podle výše ročního výdělku, a to s účinností od
1. ledna 1932. Pro zachování sociálního smíru byla přijata
mezní hodnota 10 tisíc Kč ročního platu. Od této sumy postupně narůstala procenta srážky. Tak např. u pracovníků,
jejichž roční výdělek činil 10 až 15 tisíc Kč, představovalo
snížení 5 %. U částky nad 150 tisíc Kč šlo již o 30 %.27 V roce
1938 byla na územích s většinou německého obyvatelstva
zaznamenána stále relativně vysoká míra nezaměstnanosti.
V nejdeckém okrese bylo evidováno 2812 neumístěných
uchazečů o práci (tj. 7,2 % z veškerého obyvatelstva).28 Po
odstoupení pohraničních území Československa Německu

na podzim 1938 byly činěny snahy zmírnit důsledky velké
hospodářské krize, redukovat nezaměstnanost a podpořit
hospodářský rozvoj. Již k 10. říjnu 1938 se váže zapojení
těchto oblastí do čtyřletého hospodářského plánu, čímž
se veškerá výroba podřídila kontrole státu, současně byly
stanoveny zbrojně-hospodářské priority říše.29 V sociální
sféře byl kladen důraz na částečné vyrovnání výdělků mezi
nově připojeným územím a „starou říší“ o 15 %, což bylo
doporučeno říšským pověřencem práce v listopadu 1938,
v praxi však bylo provedeno jen v některých podnicích.30
Ředitel NWK Alfred Nitz vyhlásil 29. listopadu 1938 (s účinností od 31. října 1938) plošné zvýšení mezd na selfaktorech
o 10–15 % a u všech ostatních profesí o 15 %.31
Po říjnu 1938 pozvolně narostl počet zaměstnanců NWK
z 3700 osob na 4607 osob (nejvyšší hodnoty připadají na
měsíce červenec a srpen 1939). První měsíce po Mnichovu

26 NČV Nejdek, karton č. 66, inv. j. 223, složka Koupě surové vlny a česance
v zahraničí, zde platby za surovou vlnu a česance z 5. 9. 1936.
27 Tamtéž, karton č. 97, inv. j. 289, složka Snížení platů po konkursu Nordwolle, zde zápis z porady správní rady (nedat.).
28 MPOŽ, karton č. 734, sign. 9864/31, složka Statistiky nezaměstnaných
podle jednotlivých okresů, zde Počet neumístěných uchazečů koncem měsíce července a srpna 1937 a 1938 (nedat.); Základní demografické ukazatele za okresy Karlovarského kraje v letech 1919–1948. Český statistický úřad,
[2009] [online], s. 4 [cit. 2013-01-22]. Dostupné z: http://www.czso.cz/
csu/2009edicniplan.nsf/t/5300260F9E/$File/40230909.pdf>. Při výpočtu

se vycházelo ze středního stavu obyvatelstva nejdeckého okresu za rok
1937 (39 245 osob).
29 ZIMMERMANN, Volker. Sudetští Němci v nacistickém státě. Politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938–1945). Praha : Prostor – Argo,
2001, s. 166–167.
30 Tamtéž, s. 184.
31 NČV Nejdek, karton č. 97, inv. j. 292, složka Úprava pracovních podmínek
po říjnu 1938 (15% zvýšení mezd), zde oznámení všem zaměstnancům NWK,
Nejdek z 29. 11. 1938; tamtéž, karton č. 9, inv. j. 23, složka Protokoly ze zasedání dozorčí rady, zde zápis ze zasedání dozorčí rady z 24. 3. 1942.
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Hlavním úkolem kotelny (elektrárny) byla produkce tepla, páry a elektřiny. Kotelna byla s jistou modernizací v provozu do 90. let
20. století. Snímek z roku 1940

tak byly pro produkci vlny velmi příznivé, výhodnost vstupu
na celoněmecký trh se odrazil ve vydatných státních zakázkách a de facto nahrazoval odloučení od ryze českých území
(hlavně Praha) a ustupující export, kdy řada států (např. Velká
Británie) začala bojkotovat německé zboží. Vývoz nejdecké
vlny do těchto států se prakticky zastavil. Se zahájením válečných operací začala továrna ztrácet mužské osazenstvo,
k tomu se přidala konfiskace surovin a zavedení zpracování
kontingentů, což mělo nepřímý následek v omezování výroby (odhadem pokles o dvě třetiny) a propuštění osazenstva.
V této době byl často uplatňován přechod z dvousměnného
provozu na zkrácený jednosměnný a uzavírání oddělení. Za
války se projevoval akutní nedostatek surovin (buničitá vlna,
hnědé uhlí), podle záznamů vystačily zásoby uhlí jen na několik dnů. Vlivem těchto okolností bylo na sklonku března
1940 ve firmě evidováno 2787 pracovníků, dále 372 mužů
narukovalo do války a 9 osob k Říšské pracovní službě (RAD).32
O mohutnosti textilního podniku svědčí obchodní
zprávy NWK za příslušné roky. K 31. prosinci 1923 dosáhla

hodnota veškerého podnikového movitého a nemovitého
majetku celkem 9 mil. Kč (na pozemky a budovy připadalo
5,8 mil. Kč a na strojní vybavení 3,2 mil. Kč). O šest let později
bylo dosaženo rekordní hodnoty – 133 mil. Kč. Posléze byl
zaznamenán pozvolný pokles – v prosinci 1937 se udávalo
76,6 mil. Kč. Počínaje lednem 1939 došlo k novému ocenění veškerého majetku, a to s ohledem na nové hospodářské
potřeby – výše tehdy činila 6,5 mil. RM. Na sklonku roku 1943
byly vyčísleny nemovitosti a strojní zařízení na 3,2 mil. RM.33
K 5. červnu 1945 měl podnik v držení bezmála 58 ha pozemků (mj. i louky, zahrady a lesy) – téměř 8 ha se nacházelo
přímo v areálu továrny (z toho více než 4 ha představovala
zastavěná plocha objektů).34

32 HOFFMAN, Jaroslav. Počátky začleňování sudetoněmeckého textilního
průmyslu do centrálně řízeného hospodářství nacistického Německa. Historie okupovaného pohraničí 1938–1945, sv. 2, 1998, s. 89–91; TÝŽ. „Mnichov“
a sudetoněmecký textilní průmysl. Ústí nad Labem 1996 : Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, s. 64; NČV Nejdek, karton č. 98,
inv. j. 294, složka Zprávy zemskému pracovnímu úřadu, zde dopis NWK, Nejdek, Říšskému bankovnímu úřadu Karlovy Vary z 25. 4. 1940; tamtéž, karton

č. 98, inv. j. 296, složka Měsíční a týdenní zprávy policii, četnictvu a obchodní
komoře; tamtéž, karton č. 132, inv. j. 424, složka Omezení provozu za války.
33 Tamtéž, karton č. 5, inv. j. 17, složka Valné hromady (1924–1938); tamtéž,
karton č. 6, inv. j. 18, složka Valné hromady (1939–1944).
34 Tamtéž, karton č. 130, inv. j. 418, složka Statistika výroby, prodeje, stavu
zaměstnanců, stavu strojů a budov, zde situační zpráva NWK, Nejdek, podle
stavu k 5. 6. 1945 (nedat.).

Přechod na válečnou zbrojní výrobu
Na konci února 1942 byly koncernu Volkswagenwerk Berlín (VWW) nabídnuty prostory v továrně k válečné zbrojní
výrobě. V Nejdku tak byla zřízena pobočka VWW jako první
a zároveň jediná v českých zemích ve velkém rozsahu.
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Na snímku fotografa Ruperta Fuchse z roku 1928 si musela obytná budova „starého zámku“ (vpravo) připadat
vedle Mrakodrapu jako malý trpaslík

V pronajatých prostorech NWK se montovaly velké
součásti letadel, příp. se opravovaly. Dále se prováděla
konečná montáž výměny hnacího soustrojí motorů. Výhradní značkou letadel se stal Junkers (typy Ju 88, Ju 188
a Ju 290).35 Původně se předpokládalo, že zde nebude
zaměstnáno více než 420 osob, ovšem aby mohla NWK
uspokojovat zvyšující se nároky na válečnou výrobu,
ustoupilo se od prvotních záměrů. Stále akutněji se projevovala potřeba obstarávat pracovní sílu v pravidelných
intervalech. Jak se podařilo vysledovat, už na jaře 1942
působil nedostatek personálu nemalé problémy. Volkswagenwerk se nejspíše ihned ujal přeškolování pracovníků, kteří doposud působili v textilce. Za březen 1942 se
uvádí v továrně 2282 zaměstnanců, z toho 134 osob bylo
zapojeno do zbrojení.
Již od brzkého jara 1942 požadovala NWK po Pracovním úřadě v Karlových Varech přidělení potřebných pracovních sil. V polovině června začala nejdecká stavební
firma Alfred Ott s výstavbou tábora (dřevěných baráků)
v blízkosti vlakového nádraží.36 Zanedlouho už dorazila
první skupina 70 Ukrajinců z Lodže, po nichž následovali
další dělníci (Rusové, Poláci, Francouzi a Řekové). V prosinci

1942 jich bylo evidováno 148 z celkového počtu 530 osob
ve zbrojní výrobě.
Zahraniční dělníci tvořili svým počtem stále větší podíl
v rámci válečné výroby – v červenci 1943 bylo v NWK zaměstnáno souhrnem 2611 osob – z toho v textilní výrobě
1680 osob (1664 Němců a 16 cizinců, celkem 485 mužů a
1195 žen) a ve zbrojení 931 osob (688 Němců a 243 cizinců, celkem 541 mužů a 390 žen). Postupně se vyrovnával
počet zaměstnanců v textilní výrobě a ve zbrojení – poměr na konci prosince 1943 činil 1449  : 1095. O půl roku
později převýšila v počtu zaměstnanců zbrojní produkce
výrobu textilu (v poměru 1212  :  1331). V prosinci 1944 se
uvádí, že textilní výroba využívala 28 tisíc m2 plochy továrny
a pro zbrojení bylo určeno přes 95 tisíc m2. Poslední údaje
k množství pracovníků v textilní části pocházejí z konce
března 1945, kdy zde bylo evidováno 946 zaměstnanců
(157 mužů a 789 žen).37
V roce 1942 představoval obrat NWK souhrnem
18,5 mil. RM s tím, že válečná produkce přestavovala sumu
2,2 mil. RM (tj. 11,9 %). Zatímco o rok později obrat společnosti poklesl (20,1 mil. RM), u zbrojení došlo k nárůstu téměř
na čtyřnásobek – 7,9 mil. RM (39,3 %).38

35 MOMMSEN, Hans – GRIEGER, Manfred. Das Volkswagenwerk und seine
Arbeiter im Dritten Reich. Düsseldorf : ECON Verlag, 1996, s. 606, 809; NČV Nejdek, karton č. 133, inv. j. 426, složka Korespondence s firmou Volkswagenwerk.
36 Dnes se na místě tábora nachází areál firmy Witte Automotive, s. r. o.
Nejdek, výrobce zámkových komponentů pro automobilový průmysl.
37 NČV Nejdek, karton č. 21, inv. j. 83, složka Dohody s Volkswagenwerk;
tamtéž, karton č. 98, inv. j. 294, složka Zprávy zemskému pracovnímu úřadu;
tamtéž, karton č. 14, inv. j. 42, složka Průmyslové zprávy pro hospodářskou
skupinu textilního průmyslu; tamtéž, karton č. 132, inv. j. 425, složka Výroba

pro brannou moc; tamtéž, karton č. 133, inv. j. 426, složka Korespondence s
firmou Volkswagenwerk; tamtéž, karton č. 99, inv. j. 300, složka Obstarávání
pracovních sil (zajatce). Písemné materiály neuvádějí, že by pracovali v NWK
váleční zajatci. Přítomnost Čechů v továrně je prakticky vyloučena, kolem
dvaceti občanů české národnosti bylo v závěru války zaměstnáno vesměs
u nejdeckých živnostníků a drobných firem.
38 NČV Nejdek, karton č. 12, inv. j. 33, složka Členství ve svazu přádelen za
okupace, zde dotazníky se statistickými údaji o NWK Nejdek za roky 1942 a
1943 z 16. 2. 1943 a 12. 6. 1944.
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Nejdecká vlna byla využívána také pro pletení plavek. Hojně zastoupeny byly návody v českém jazyce. 20. léta 20. století
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Nahoře: Továrna vkládala nemalé finanční prostředky na reklamu – německá a česká verze účtenky.
20. léta 20. století
Dole: Na akcii v hodnotě 1000 říšských marek jsou podepsáni předseda dozorčí rady Gustav
Overbeck z Berlína a ředitel NWK Alfred Nitz, 1942
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Lahusenové si byli velmi dobře vědomi, že se vytváření příznivějších pracovních podmínek pro zaměstnance a provádění důmyslné sociální politiky musí nutně odrazit ve
výkonu celého podniku. Neváhali se pouštět do finančně
náročných záměrů, které se možná v prvních momentech
nezdály být reálné. Jejich houževnatost a píle přinášela zanedlouho své ovoce. Mnohá opatření praktikovaná v sociální sféře jsou i na dnešní dobu unikátní.
Již v roce 1886 se začalo s výstavbou bytových domů
pro zaměstnance, do konce 20. let jich vzniklo více než
čtyřicet. Podle přehledu nemovitého majetku z roku 1945,
který se od konce 20. let příliš nezměnil, disponovala továrna celkově 83 domy s celkovým počtem 509 bytů. Sociální stratifikace v bydlení se výrazně projevila ve 20. letech,
kdy vznikaly bytové domy zvlášť pro dělníky, mistry a pro
úředníky. Byty v domech z roku 1900 byly velké přibližně
36 m2 bez vnitřního schodiště. Ve dvacátých letech se velikost dělnického bytu pohybovala mezi 43 až 53 m2, zato
byt pro mistra či úředníka měřil od 62 do 88 m2. Pro lépe
postavené zaměstnance se stalo samozřejmostí moderní

technické vybavení (prostorná koupelna, vlastní toaleta,
spíž).42
Zaměstnanost žen sehrávala v NWK podstatnou úlohu.
Když si uvědomíme, že většinu osazenstva závodu tvořily
ženy (např. v lednu 1923 pracovalo v NWK 2495 zaměstnanců, z toho 1347 žen),43 je zřejmé, že by provoz jejich odchodem na mateřskou dovolenou ztrácel potřebnou (a mnohdy
zaučenou) pracovní sílu. Na počátku 20. let byla učiněna
první jednání v záležitosti otevření jeslí (Stillkrippe), jež by
pečovaly o novorozence v době zaměstnání jejich matek.
V březnu 1925 se otevřely dveře tohoto zařízení. Matky sem
přinášely své děti od jednoho roku věku před pracovními
směnami, kojily je každé tři hodiny a po pracovní době si je
opět vyzvedly. Službu až pro 61 dětí zajišťovaly tři pracovní
síly, z toho dvě sestry z evangelické Diakonie v rakouském
Gallneukirchenu.44
O starší děti bylo postaráno již o mnoho let dříve. Mateřská škola pro děti zaměstnanců byla postavena v roce 1905
na pozemcích v blízkosti evangelického kostela. V roce
1932 do ní docházelo celkem 60 dětí.45
Z doby před první světovou válkou jsou zaznamenány
zmínky o stravování dělníků. Závodní kuchyně v pravém
slova smyslu byla zřízena až v létě 1941. Patnáct provozních
zaměstnanců připravovalo pětkrát v týdnu 450 až 460 obědů, kromě toho 200 až 250 porcí Eintopfu k večeři.46
Nelze v této souvislosti zapomenout na penzijní pojištění. Od roku 1906 je potvrzena existence Dělnické penzijní
a vdovské pokladny, jež podporovala své členy, kteří nebyli následkem zestárnutí zahrnuti do státního sociálního
pojištění. Podle nového statutu pokladny z roku 1926 bylo
možné vyplácet příspěvky rovněž za pracovní neschopnost – např. vdovám plynuly peněžní částky po celou dobu
jejich vdovství. Formou finančních příspěvků bylo do pokladny v lednu 1932 zapojeno celkem 103 pracovníků NWK
– podpora tehdy směřovala 17 osobám v celkové měsíční
výši 1732,75 Kč. Tato finanční podpora byla vyplácena ještě
na jaře 1945 (za březen 1945 bylo 10 osobám vyplaceno
143,98 RM).47
Od roku 1921 byli v továrně odměňováni dlouholetí zaměstnanci, a to podle počtu odpracovaných let – 25, 40 a
50 let. Mimo prémie ve výši jednoho, tří nebo šesti měsíčních platů vznikl nárok na 1 až 6 dnů dovolené, jejíž množství bylo závislé ještě na pracovním zařazení (dělník, mistr,
respektive úředník). Každoročně takto obdarovávala firma
průměrně kolem 20 jubilantů. Továrna vyplatila jen v letech

39 MOMMSEN, H. – GRIEGER, M. Das Volkswagenwerk …, s. 854–858,
926–927, 949.
40 SCHÖNBACH, Rudolf. Nálety na Karlovy Vary v roce 1944 a 1945. Historický sborník Karlovarska I., 1993, s. 146.
41 ANDRŠ, Pavel. Nejdek v letech 1945–1953. Nejdek: JoN – Jde o Nejdek,
2010, s. 8–9; SPITZL, Laura. Die Besiedlung der Schlossgasse und ihre weitere Entwicklung [tiskem nepublikované vzpomínky]. Augsburg, 1992,
s. 35.
42 NČV Nejdek, karton č. 135, inv. j. 443, složka Stavba dělnických domků
čp. 478–482; tamtéž, karton č. 137, inv. j. 499, složka Stavba 3 obytných domů
pro dělníky čp. 791, 792, 793, stavba kanalizace a připojení vodovodu; Tamtéž,
karton č. 138, inv. j. 508, složka Stavba obytných domů pro úředníky a mistry
v Souběžné ulici a kanalizace, zde Situační plán výstavby dvou obytných
domů pro mistry, Nejdek z 31. 5. 1926.
43 Tamtéž, karton č. 130, inv. j. 417, složka Roční zprávy a výroba za roky
1886–1926, zde průměrný stav zaměstnanců v roce 1923 (nedat.).

44 Tamtéž, karton č. 103, inv. j. 327, složka Jesle pro kojence, zde dotazník
ke zjištění provozních poměrů veřejných a poloveřejných zařízení z 21. 4.
1939; tamtéž, zde dopis Okresní komise pro ochranu dětí a péči o mládež,
Nejdek, NWK Nejdek z 18. 8. 1921.
45 Tamtéž, karton č. 104, inv. j. 328, složka Školka, dopis NWK Nejdek Josefu Hamburgerovi, řediteli měsťanské školy v. v., Nejdek z 9. 3. 1932; dopis
NWK Nejdek Maxi Kannovi, předsedovi správní rady NWK Nejdek z 4. 8.
1932.
46 PILZ, J. Dějiny města Nejdku do roku 1923…, s. 287–288; NČV Nejdek, karton č. 107, inv. j. 338, složka Zřízení závodní kuchyně, zde dopis Pracovnímu
úřadu Karlovy Vary ohledně úpravy pracovních podmínek personálu závodní kuchyně z 12. 1. 1942.
47 Tamtéž, karton č. 6, inv. j. 18, složka Valné hromady (1939–1944), zde
zpráva Treuhandvereinigung, a. s., Köln/Rhein o prohlídce (zahajovací bilanci v RM) v NWK Nejdek k 1. lednu 1939, Berlin – Köln/Rhein z ledna 1940;
tamtéž, karton č. 103, inv. j. 326, složka Starobní podpory.

Na podzim 1944 došlo k podstatnému navýšení zbrojení, když NWK převzala zakázku na zhotovení křídel u řady
Ta 152 C a E. Plány pro další využití továrny (kompletní sestavení letadel či jejich opravy) však zůstaly jen na papíře.
Ve skutečnosti docházelo k tomu, že se do Nejdku stahovala část pracovních sil z hlavního závodu (Hauptwerk),
kde hrozilo (stejně tak i na jiných místech) bombardování
spojeneckými leteckými svazy. Nejdek, označovaný za nadějné nové centrum výroby letadel celého koncernu, se
krátce v dubnu 1945 stal útočištěm pro zástupce firmy
Dr. Antona Piëcha (1894–1952), který se záhy přesunul do
rakouských Alp (Zell am See), kde již pobýval jeho tchán
a ředitel VWW Prof. Dr. Ferdinand Porsche (1875–1951).39
Bombardování se nevyhnulo ani krušnohorskému městu,
neboť se na zbrojení vedle NWK podílel i podnik Wildfang
(někdejší válcovny a železárny). Za náhradní cíl posloužil
Nejdek dvakrát v srpnu a v září 1944.40 V dubnu 1945 byl
proveden další pokus bombardovat průmyslové podniky v Nejdku. Je prokázáno shození bomb na dva rodinné
domy v Nejdku, na neobydlené plochy na východním
okraji města a v obci Rudné (resp. Vysoká Pec). Při náletu
se otřela jedna z bomb o roh Mrakodrapu, čímž způsobila
pouze materiální škody.41
Sociální a zaměstnanecká politika
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1921–1937 na tyto prémie úhrnem 760 tisíc Kč. Dlouholetá
věrnost podniku byla oceňována ještě v roce 1943.48
O tom, že rodina je základ státu, byli velmi dobře přesvědčeni i Lahusenové, kteří podporovali rodinný život.
Od roku 1925 fungovala Lahusenova nadace49 s počátečním finančním kapitálem 100 000 Kč v cenných papírech.
Fond uděloval jednorázový finanční příspěvek 400 Kč manželským párům, které dosáhly stříbrné nebo zlaté svatby.
Alespoň jeden z manželů musel tehdy pracovat v NWK.
V případě, že byli v továrně zaměstnáni oba manželé, příspěvek se zdvojnásobil. Od roku 1939 činila podpora 48 RM
(resp. 96 RM). Od května 1925 do listopadu 1939 bylo vyplaceno 167 manželským párům celkem 69 600 Kč a 576
RM.50 Nadaci spravovalo tříčlenné představenstvo složené
z prezidenta správní rady podniku a dalších dvou osob,
které byly určeny správní radou společnosti. V srpnu 1939
byla nadace nařízením Likvidačního a prolongačního komisaře Liberec (Stillhaltekommissar Reichenberg – STIKO)51
přeměněna na Fond pro dodatečnou péči o zaměstnance.
Cílem nově vytvořené nadace bylo poskytovat dodatečnou
podporu zaměstnancům v nouzových případech (podpora
při nemoci, v nezaměstnanosti, při úmrtí, podpora vdov a
sirotků). Z dochovaných materiálů vyplývá, že NWK do nadace každoročně přispívala i v nelehké době druhé světové
války. V roce 1940 do ní byla převedena Dělnická penzijní a
vdovská pokladna, díky níž se množství peněz během války
udržovalo na velmi přijatelné úrovni, což dokládá i stav účtu
k 31. 12. 1945, kdy na něm bylo uloženo 880 825 Kčs (v přepočtu 88 052,50 RM).52
Pro budoucnost podniku bylo strategicky důležité zajištění kvalifikované pracovní síly. Ve spolupráci s Učňovskou
školou v Nejdku (původně jako Živnostenská pokračovací
škola), nabízející tříleté obory jako zámečník, textilní a obchodní směr, prováděli učni, jež se zčásti etablovali z potomků samotných zaměstnanců, v NWK potřebnou praxi a
posléze tam našli stálé pracovní uplatnění. Jen ve školním
roce 1942/1943 se účastnilo praxe v podniku souhrnem
43 učňů.53
Sociální péče o zaměstnance NWK byla ve velké míře
uplatňována ještě ve válečném roce 1944 (a v obecném směru korigována politikou nacistického Německa). Závodní
kuchyně byla rozšířena o další prostory, tehdy disponovala
vlastní jídelnou pro cizince, vlastní jídelnou a kuchyní pro
východní dělníky. Toho roku bylo zavedeno celodenní stravování, vznikla záložní kuchyně a sklady potravin pro mimo-

řádné situace (bombardování závodu). Téměř 3200 obědů
šest dnů v týdnu připravovalo 107 provozních zaměstnanců. Zotavení při rekreaci využilo 54 osob (oproti 65 v roce
1943), dále bylo doplněno a zvětšeno vybavení závodního
lékaře. Třinácti zaměstnancům byl vyplacen příspěvek za
odpracované roky u NWK. V rámci péče o staré občany obdrželo důchod celkem 37 osob. Vánoční dárková akce 1944
spočívala v předání hraček a dalších dárků dětem padlých,
pohřešovaných nebo zajatých vojáků. Bylo celkem předáno
92 dárkových balíků.54
Již po převzetí textilky Lahuseny v roce 1873 se do
Nejdku dostali odborníci především ze severního Německa. V souvislosti s rozmachem firmy zde získávali pracovní
příležitosti další cizinci, kteří byli s rodinou určitým způsobem spjati. Vedle toho sem přicházejí ponejvíce Rakušané.
V roce 1924 bylo mezi 113 úředníky a lépe postavenými
zaměstnanci celkem 9 státních příslušníků Německa a
1 Rakouska. V říjnu 1935 pracovalo v NWK souhrnem
3747 osob – z toho 45 cizinců (25 Němců, 13 Rakušanů,
7 osob s jinou státní příslušností či bez ní). Německou státní
příslušností se prokazovalo hlavně vedení závodu, někteří
úředníci a technici.55
Přítomnost Lahusenů v Nejdku se výraznou měrou
podepsala na utváření náboženského života. Díky nim se
již o druhém velikonočním svátku (13. dubna) 1873 uskutečnila v Nejdku první evangelická bohoslužba od začátku protireformace. Lahusenové se podíleli na výstavbě
místního evangelického kostela – poskytnutím pěkně situovaného pozemku o velikosti více než 3200 m2 a zhruba
šestinou nákladů na stavbu (bez vnitřního vybavení).
První kázání v novém chrámu (11. září 1904) zaznělo z úst
vrchního církevního rady Friedricha Lahusena z Berlína.
Ve dvacátých letech přispívali Lahusenové pravidelně na
chod náboženské obce – ročně se jednalo o částky 10 až
80 tisíc Kč.56
Výrobní a stavebnětechnický potenciál, který nabízela
továrna na sklonku 20. let, nebyl v pozdějších letech plně
využit. Strojní zařízení, v mnohých ohledech velmi moderní,
bylo v době hospodářské krize odstavováno. Za 2. světové
války se k tomu přidalo další omezování, a to v souvislosti
s přechodem na válečnou výrobu. Návrat ke zpracování vlny
po roce 1945 představoval značné úsilí nejen z hlediska technického (strojní park byl následkem války často v neudržovaném stavu), ale též personálního (ještě v 50. letech se nezřídka
stávalo, že z důvodu nekvalifikovanosti Čechů pracovali na

48 Tamtéž, karton č. 6, inv. j. 18, složka Valné hromady (1939–1944), zde obchodní zpráva za rok 1943; tamtéž, karton č. 103, inv. j. 326, složka Starobní
podpory; tamtéž, karton č. 92, inv. j. 274, složka Prémie za 25 a 50 let u firmy
(čestné uznání a diplomy mistrům a dělníkům); tamtéž, karton č. 100, inv. j.
305, složka Odměny za dlouholeté zaměstnání.
49 Nově vzniklá nadace měla předobraz v nadaci Carla a Armine Lahusenových pro stříbrné svatby. Vznikla nejspíše roku 1912. Příspěvek zpočátku
činil 60 K, v roce 1918 byl navýšen na částku 600 K. Do roku 1925 fond
obdaroval 69 manželských párů.
50 NČV Nejdek, karton č. 105, inv. j. 333, složka Nadace Lahusen (při zlaté
svatbě apod).
51 Úkolem likvidačního a prolongačního komisaře bylo zabezpečení majetku organizací a spolků a zachování práv jejich členů. Ve skutečnosti se
komisař podílel na podřízení veškerého spolkového a občanského života
nacistickému režimu. Pod liberecký úřad náležela činnost všech spolků a
organizací s právem právní osoby i bez něj, všech svazů, nadací, útvarů

podobných spolkům, jež představovaly spolčení osob, jakož i zařízení a
podniků, které souvisely s takovými organizacemi. Blíže: LHOTOVÁ, Markéta – HAMÁČKOVÁ, Vlastimila. STIKO Liberec a osud majetku židovských obcí a
spolků. Židé v Čechách, 2007, s. 207–225; ZIMMERMANN, V. Sudetští Němci
v nacistickém státě…, s. 139–145.
52 NČV Nejdek, karton č. 106, inv. j. 334, složka Fond pro dodatečné podpory
zaměstnancům.
53 Tamtéž, karton č. 99, inv. j. 299, složka Učňovská škola.
54 Tamtéž, karton č. 107, inv. j. 335, složka Dobrovolné sociální náklady, zde
nejdůležitější údaje k sociální péči v NWK, Nejdek, 22. 1. 1945.
55 Tamtéž, karton č. 92, inv. j. 275, složka Zaměstnání říšskoněmeckých příslušníků.
56 Blíže: ANDRŠ, Pavel. Cesty Českobratrské církve evangelické na Nejdecku v letech 1945–1960 [tiskem nepublikovaná seminární práce]. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českých dějin, 2009,
s. 10–11, 14.
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postech mistrů občané německé národnosti). Nejdecká
textilka se po druhé světové válce soustředila na zpracování prané vlny a česanců a barvení vlny na úkor výroby příze.
Množství vyrobené příze z roku 1929 (4 774 742 kg) nebylo
zřejmě překonáno ani v 80. letech 20. století (během 70. let se
pohybovalo kolem 3 500 000 kg).57

Poznámka: Všechny obrazové přílohy v tomto příspěvku pocházejí ze soukromé sbírky

Zur Geschichte der Neudeker Wollkämmerei bis zum
Jahre 1945

1895 bis 1914 folgte die weitere Phase, an die in der zweiten
Hälfte der 20er Jahre der nächste erfolgreiche Zeitabschnitt
anknüpfte, als der Neudeker Betrieb seinen wirtschaftlichen Gipfel erreichte, der später in mancher Hinsicht nicht
mehr wiederholt werden sollte.
Die Lahusens bemühten sich, in der NWK günstigere Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter zu schaffen; die Sozial- und Beschäftigungspolitik wurden großzügig gefasst.
Neben dem Bau von Wohnhäusern für die Arbeiter, Meister
und Beamten entstanden unter anderem ein Krankenhaus,
eine Stillkrippe, ein Kindergarten und eine Betriebskantine.
Die NWK anerkannte langjährige Mitarbeiter für ihren ununterbrochenen Dienst für den Betrieb. Arbeiterrentenund Witwenkasse und Lahusen-Stiftung gehörten zu den
weiteren Möglichkeiten, die der arbeiteten Belegschaft zugutekommen konnten.
Während des Zweiten Weltkrieges bekam die Rüstung
Vorrang vor der textilen Produktion. In der NWK, wo im Jahre
1942 eine Filiale des Konzerns Volkswagenwerk errichtet
wurde, hat man Elemente für die Flugzeugindustrie montiert und Flugzeugflügel repariert. Aufgrund eines akuten
Arbeitskräftemangels wurden nach Neudek ausländische
Arbeiter einberufen (hauptsächlich Polen, Russen und
Ukrainer).

Pavel Andrš
Im Beitrag beschäftigt sich der Autor mit der Entwicklung
der Neudeker Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei
(NWK), die zu den größten Wollproduzenten gehörte –
nicht nur in den böhmischen Ländern, sondern in ganz Mitteleuropa. Er konzentriert sich vor allem auf die Situation in
der Fabrik der 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, als
zuerst die Nachkriegs-Produktionskonjunktur verlief, die in
eine langwierige Wirtschaftskrise überging.
Die Anfänge der Verarbeitung von Schafswolle in Neudek (Nejdek) fallen in die 40er Jahre des 19. Jahrhunderts.
Einen beträchtlichen Aufschwung und außerordentliche
Blüte erfuhr die Fabrik nach der Übernahme durch den
norddeutschen Unternehmer Christian Friedrich Leberecht
Lahusen, dessen Nachkommen die Familientradition fortsetzten.
Bis zum Jahre 1945 kann man drei stürmische Entwicklungsetappen verfolgen. Die erste verlief um die Wende der
70er Jahre des 19. Jahrhunderts und steht in direktem Zusammenhang mit der Ankunft der Lahusens. In den Jahren

Stát

1928

1929

1930

57 Autor příspěvku vycházel ze zápisů V. až VII. dílu kroniky města Nejdku
(1974–1991). Viz: Státní okresní archiv Karlovy Vary, fond Městský národní
výbor Nejdek, kniha č. 389–391. Dostupné též na: www.portafontium.cz.

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

Československo

1653

1970

1998

2061

1593

1504

1487

1548

1932

1491

1344

Rakousko

…

…

912

799

357

364

276

290

265

248

168

Polsko

…

…

422

297

21

15

17

28

33

40

22

Japonsko

…

…

283

597

12

–

–

–

Švédsko

…

…

252

272

277

344

290

521

474

Švýcarsko

…

…

243

246

115

SSSR

…

…

138

30

Německo

…

…

79

Jugoslávie

…

…

Norsko

…

Čína

…

Ostatní státy
Vývoz
Výroba celkem

absolutně
v%

…

…

…

655

211

219

140

115

…

…

…

…

142

442

686

1208

596

417

260

518

16

25

13

26

26

101

124

116

141

…

9

15

13

69

74

112

143

200

189

…

…

6

126

15

1

4

2

5

…

…

196

216

248

251

160

158

167

217

186

3085

2805

2550

2645

1700

1989

2191

1922

1791

1842

1831

…

49

104

539

…

63
…

65,1

58,7

56,1

56,2

51,6

57,0

59,6

55,4

48,1

55,3

57,7

4738

4775

4548

4706

3293

3493

3678

3470

3723

3333

3175

Odbytiště nejdecké příze v letech 1928–1938 (zaokrouhleno na celé tuny). V tabulce jsou uvedeny jen země, jež odebraly alespoň v jeden
kalendářní rok 80 tun vlny. Údaje pro prázdné kolonky nejsou k dispozici. Vyšší hodnoty u Německa v roce 1938 jsou dány zvětšením jeho
území (o Rakousko v březnu 1938 a jižní části Čech a Moravy na podzim 1938). Větší část odstoupeného pohraničního území (pozdější
Říšská župa Sudety) je připočítána ještě k Československu. Vyvážená vlna do jižních oblastí Slovenska a Podkarpatské Rusi připojených
k Maďarsku a na Těšínsko přivtělené k Polsku tvoří zanedbatelné množství
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1945

1940
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1895

1890

1885

1000

Vývoj počtu zaměstnanců v letech 1885 až 1945. V roce 1945 je počet zaměstnanců vztažen ke dni 4. 6. 1945. V tabulce jsou zachyceny
jejich průměrné stavy, jichž bylo docíleno v jednotlivých letech

Rok

Výroba příze
(v kg)

1873

21 100

1885

Počet prstencových
vřeten (v ks)

Rok

Výroba
(v tunách)

Index
1929

Vývoz
(v tunách)

Index
1929

…

1929

4775

100

2805

100

597 081

9 210

1930

4548

95,2

2550

90,9

1895

880 002

9 290

1931

4706

98,6

2645

94,3

1905

2 079 976

36 466

1932

3293

69,0

1700

60,6

1913

2 709 136

64 150

1933

3493

73,2

1989

70,9

1917

131 217

65 950

1934

3678

77,0

2191

78,1

1921

1 178 675

62 944

1935

3470

72,7

1922

68,5

1923

2 647 641

62 944

1936

3723

78,0

1791

63,9

1929

4 774 742

93 668

1937

3333

70,0

1842

65,7

1932

3 293 484

104 308

1938

3175

66,5

1831

65,3

1934

3 678 139

104 596

1937

3 332 535

104 425

1939

3 682 608

104 747

1941

2 980 318

46 119

1942

2 246 968

23 300

1944

1 038 674

15 000

Produkce vlny v NWK Nejdek ve vybraných letech (údaje jsou zaokrouhlovány na celá čísla)
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Index průmyslové výroby a vývozu k roku 1929 (výroba a vývoz
zaokrouhleny na celá čísla, index pak na jedno desetinné místo)

Pracovní zařazení

1932

dělnice v přádelně 2,45–2,74 (za hod.)

1934 (roční plat)

Provoz

6430–7900

Počet pracovníků
muži

ženy

celkem

194

284

478

dělnice v česárně

2,73–3,17 (za hod.)

?

přadlák

4,89–5,82 (za hod.)

11 600–13 500

česárna vlny (třídírna, česárna,
…)

?

19 300–31 600

přádelna (přípravna, mísení, …)

757

1094

1851

vedoucí účetnictví a statistiky
(prokurista)

skárna (skárna, motárna, …)
70 000 (za rok)

74 000

vedoucí barevny

75 000 (za rok)

75 000

zástupce ředitele

90 000 (za rok)

120 000

ředitel

140 000 (za rok)

140 000

mistr

Vybrané pracovní profese v NWK s výší platu (v Kč). Z dostupných
archiválií z průběhu 20. a 30. let se nepodařilo rekonstruovat kompletní přehled profesí včetně jejich ohodnocení alespoň za jeden
kalendářní rok

125

1046

1171

výroba tuku z vlny

2

–

2

získávání potaše

2

–

2

barevna

120

36

156

správa podniku a pomocné
provozy

523

132

655

1723

2592

4315

celkem

Struktura NWK Nejdek podle provozů v květnu 1939

Postavení městských zaměstnanců na přelomu
19. a 20. století na příkladu Karlových Varů
Antonín Mařík

V posledních desetiletích rakousko-uherské monarchie
procházela říše obdobím míru, což umožnilo rozvoj hospodářské základny, správní agendy narůstaly. Zároveň se rozvíjelo i městské úřednictvo, a to jak po stránce početní, tak
i co se týče nároků na něj kladených.
Nejvyšším úřadem ve správě města Karlovy Vary byl úřad
starosty, resp. obecního představeného. V obecním zákoně ze
17. března 1849 se užívalo slovo purkmistr. To vyvolávalo u malých obcí obavu, že si budou muset budovat úřednický aparát stejně jako ve městech. Proto ministr vnitra vydal Poučení
o obecním zákoně, které obcím intimoval místodržící Mecséry
dne 20. února 1850. Dle tohoto poučení titul purkmistr byl
dobrovolný a měl se užívat pouze ve městech a městysích.
Právo systemizovat místa a platy obecních úředníků
náleželo obecnímu výboru (později kolegiu městských
poslanců), zatímco dosazování konkrétní osoby bylo v pravomoci starosty. Obec nebyla povinna jmenovat úředníky,
bylo pouze nutné, aby v obci někdo vykonával písařské

práce. Pokladní službu zastával buď pokladník, nebo určený
člen obecní rady.
V Karlových Varech došlo k předání agendy magistrátu
městskému úřadu 19. února 1850. Dne 11. června 1850
město Karlovy Vary postoupilo okresnímu soudu veškerou
soudní agendu, dále vedení pozemkových knih a sirotčí pokladnu. Kostelní účty byly odevzdány děkanskému úřadu,
městu zůstalo vedení dobročinných fondů, což v Karlových
Varech bylo spojeno též s výměnou osoby účetního.1
Po několikaletém období absolutismu kodifikoval městskou správu říšský zákon č. 18 z 5. března 1862 a zemský zákon č. 7 z 16. dubna 1864. Města se při systemizaci úřednických míst inspirovala státní správou. Obecně lze říci, že vše,
co bylo stanoveno pro státní správu, zpravidla po určitých
úpravách platilo i v komunální správě.
Na konci 19. století město Karlovy Vary systemizovalo
níže uvedené úřady.2 Představení těchto úřadů obdrželi titul ředitel, který se však vztahoval jen k jejich osobě a získávali jej až po určité době jako vyznamenání:
1. V prvé řadě to byla kancelář neboli ústřední správa. V jejím čele stál od roku 1870 tajemník, který měl od roku 1879

1 Státní okresní archiv Karlovy Vary, fond Archiv města Karlovy Vary (dále
jen AM Karlovy Vary), karton N 1710, prozatímní inv. č. 4176, sign. V, zde
spis č. 66.
2 AM Karlovy Vary, kniha K 2027, inv. č. 2173 – Výkaz stavu městských úředníků a zaměstnanců 1873–1894; karton N 1730, prozatímní inv. č. 4232,
sign. A – Personální záležitosti 1882, zde nemanipulované spisy: Výkaz
u města definitivně zaměstnaných úředníků a zaměstnanců a jejich pla-

tů. Verwaltungs-Bericht der Gemeinde-Vertretung von Karlsbad für die Jahre
1877, 1878 und 1879. Karlsbad: Selbstverlag des karlsbader Stadrathes,
1880. Verwaltungs-Bericht der Gemeinde-Vertretung von Karlsbad für die
Jahre 1880, 1881 und 1882. Karlsbad: Selbstverlag der karlsbader Stadtgemeinde, 1885. Verwaltungs-Bericht der Gemeinde-Vertretung von Karlsbad
für die Jahre 1883, 1884 und 1885. Karlsbad: Selbstverlag der karlsbader
Stadtgemeinde, 1886.

Rozdělení karlovarské městské správy
ve 2. polovině 19. století
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Takto vypadala kancelář městské pokladny v Rybářích (dnes Karlovy Vary), umístěné v přízemních prostorách nově postavené
měšťanské školy. Začátek 20. století

k ruce konceptního adjunkta. Podmínkou pro obě funkce
bylo právnické vzdělání. Funkce konceptního adjunkta byla
v roce 1885 zrušena. Příčinou byla zřejmě osoba adjunkta
Gottfrieda Klutschaka,3 který se prý stýkal se socialistickými
agitátory, což bylo u výše postavených úředníků zcela nezvyklé. Klutschak byl propuštěn, oficiálně v důsledku zrušení místa. Kdyby to ovšem byl skutečný důvod, pak by mu
zřejmě bylo nabídnuto jiné místo, avšak on od té doby na
městském úřadě zaměstnán nebyl. Roku 1890 bylo místo
druhého konceptního úředníka neboli druhého tajemníka
obnoveno a asi v roce 1904 bylo vytvořeno místo třetího
tajemníka. První tajemník dostal titul ředitel kanceláře.
2. Druhým městským úřadem byla pokladna, kterou řídil
pokladník, případně hlavní pokladník. I on po určité době
získával titul ředitel pokladny. Dále tu pracovali kontrolor a
oficiál.
3. Významným městským úřadem byl stavební úřad. Řídil
jej stavební úředník (Bauamtmann), později zvaný rovněž
ředitel, dále zde pracoval stavební adjunkt, stavební asistent, materiálový účetní a skladník.
4. Lesní úřad zaměstnával lesmistra neboli správce lesů,
lesního adjunkta a šest hajných. Hajní se nazývali lesní dozorci a považovali se za jakési lesní policisty – v roce 1879 se

dožadovali stejného příplatku, jaký dostávali jiní městští policisté. Hajní neměli odborné vzdělání, stačila obecná škola. Současně vykonávali i jiné zaměstnání – mezi hajnými
nalézáme krejčího, ševce, řezníka, bývalého policistu apod.4
5. Zdravotní péči měl na starosti městský lékař neboli fyzik, k němuž později ještě přibyli druhý a třetí městský lékař,
dále ranhojič, dozorce na maso a tři porodní báby.
6. Bezpečnostní službu vykonávala městská policie. V čele
policie stál komisař, později zvaný policejní inspektor. Po
ustanovení druhého inspektora se představený nazýval vrchní policejní inspektor. Strážní službu vykonávali strážníci, na
které dozíral strážmistr. K policejním zaměstnancům náleželi
i dozorci na prameny a dozorci na promenády, kteří byli ustanovováni jen na letní sezonu, dále věžný a cestář. Policejnímu
úřadu byli podřízeni též ponocní a kočí od oslů. Podléhali mu
i popeláři. Např. v roce 1905 policejní inspektor Leeb vybíral
dle dobrozdání krejčích uniformy pro městské popeláře.5
Městští policisté měli na starosti nejen trestní agendu, ale
též dohlíželi na pořádek na ulicích, na dodržování protipožárních předpisů, na stavební bezpečnost – aby stavební stav
některého domu neohrožoval chodce, vykonávali tržní policii – dozor na míry a váhy, na kvalitu potravin, měli tedy řadu
úkolů, které dnes vykonávají jiné instituce. Někteří policisté byli

3 AM Karlovy Vary, karton N 2141, prozatímní inv. č. 5608, sign. J, zde nemanipulovaný spis.

4 AM Karlovy Vary, karton N 1729, prozatímní inv. č. 4229, sign. A, zde spis č. 404.
5 AM Karlovy Vary, karton N 2153, prozatímní inv. č. 5685, sign. J 1, zde spis č. 51.
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Kancelář policejního úřadu v Rybářích (dnes Karlovy Vary) na počátku 20. století – u levého stolu sedí vyšetřující úředníci, za nimi zcela
vlevo u kartotéky stojí vedoucí přihlašovacího úřadu a kontroluje evidenci, úředník s titulem správce právě telefonuje, u pravého stolu
sedí inspektor a za ním v pravém rohu postává úřední sluha

využíváni jako městští úřední sluhové. V létě vypomáhali v lázeňské inspekci, kde pracovali na expedici seznamu lázeňských hostů a vedli protokoly pasantů, podomních obchodníků, služebnictva (Dienstbotenprotokolle) a vojáků na dovolené
(Urläuberprotokoll). Většinou se jednalo o vysloužilé vojáky.
Policisté se mohli ženit, museli však požádat městskou
radu o souhlas. Při zvažování, zda má být souhlas udělen
nebo odepřen, se bralo v úvahu, zda případná manželka
pochází ze zámožné rodiny a zda sňatek s ní zlepší nebo
zhorší sociální postavení policisty.6 V roce 1866 město Karlovy Vary na dotaz k organizaci policie odpovědělo do Teplic,
že karlovarští policisté nejsou ubytováni v kasárnách a mohou se ženit, z čehož lze usuzovat, že v některých městech
policisté jako vojáci v kasárnách ubytováni byli a právo na
sňatek nebylo samozřejmostí.7
Uvedené městské úřady disponovaly též určitým množstvím oficiálů, adjunktů, asistentů, diurnistů a praktikantů
(řazeno podle významu služebního zařazení).
Mezi městské zaměstnance patřili dále zaměstnanci lázeňských ústavů a solivarny, mezi lázeňské pracovníky se po-

čítal i městský zahradník. Městskými zaměstnanci byli i sbormistr v kostele a varhaník (později byly obě funkce spojeny).
Kromě úředníků mělo město Karlovy Vary také tzv. sluhy
(Diener). Tento termín neoznačuje sloužícího, ale zaměstnance města na nižší úrovni než úředníci. Ve 20. století byl
termín sluha nahrazen termínem zřízenec (Angestellte). Do
kategorie sluhů patřili např. strážníci, cestář, hajní, strojník,
porodní báby aj. Úředníci dostávali plat (Gehalt), sluhové
brali mzdu (Löhnung), která byla nižší než plat. Na příplatky
měli nárok úředníci i sluhové. Na úřadě byli zaměstnáni také
diurnisté, kteří vykonávali opisovačské práce. Těmto nebyl
vyměřen roční plat, nýbrž plat denní (tzv. diurnum). Svým
postavením odpovídali nádeníkům v řemesle.
Státní úředníci nosili uniformu, městští úředníci nikoliv,
pouze někteří, např. policisté, hajní nebo hlídači pramenů.

6 Např. žádost strážníka Josefa Woidicha z roku 1895 nebo Ignaze Zimmera z téhož roku 1895. Ignác Zimmer žádal 25. února 1895 městskou
radu o souhlas k svatbě. Zdůrazňoval, že proti němu není vedeno žádné
řízení a že nevěsta je bezúhonná a majetná. Ve své žádosti uvedl, že v poslední době jsou přijímáni i ženatí policisté, což znamená, že dříve tomu

tak asi nebylo. AM Karlovy Vary, karton N 2148, prozatímní inv. č. 5655,
sign. J 1w, spis č. 5; karton N 2148, prozatímní inv. č. 5656, sign. J 1 z,
spis č. 1.
7 AM Karlovy Vary, karton N 2119, prozatímní inv. č. 5556, sign. J, zde spis
č. 1925.

Přijímání nových zaměstnanců, podmínky přijetí
Noví úředníci byli většinou přijímáni nejprve provizorně a
v případě spokojenosti s jejich prací byla po určitém období udělena definitiva. Úředníkům s delší praxí mohla být
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Městské strážnice byly vybaveny
lůžky pro odpočinek. Toto lůžko dodávala kolem roku 1877 vídeňská
firma J. Mannsteins Möbel-Etablissement.

udělena hned při nástupu, naopak mnozí nebyli přijati definitivně ani po více než deseti letech.
V srpnu 1892 rozeslal karlovarský městský úřad žádosti o informaci do některých českých i rakouských velkých
měst.8 Na základě získaných informací pak městský tajemník Mair vypracoval Návrh služební pragmatiky pro úředníky a sluhy města Karlovy Vary. K přijetí do služby úředníka
se vyžadovalo rakouské občanství, počestný život, tělesné
a duševní zdraví, věk nejméně 18 let a nejvýše 40 let. Osoby nad čtyřicet let již nebyly přijímány pro příliš vysoký věk.
Pro některá místa se vyžadoval dokonce věk do 35 let. Např.
šestatřicetiletý uchazeč o místo úředního sluhy Josef Köhler
nebyl přijat pro vysoký věk. Dále bylo nutné odborné vzdělání, které muselo být získáno na ústavech v Předlitavsku.
V přihlášce do konkurzu musel uchazeč uvést národnost.
Čeští uchazeči neměli šanci, i kdyby svými odbornými znalostmi splňovali požadavky. Přijatý úředník obdržel dekret.
Při přijetí složil služební přísahu, provizorně ustanovený
úředník pouze slíbil dodržovat úřední tajemství podáním
ruky starostovi. Při přeložení úředníka se již neskládala nová
přísaha, bylo pouze provedeno její připomenutí. Přísahu,
slib a připomenutí přijímal starosta v přítomnosti rady a
představeného úřadu. Přísaha byla zakončena obvyklou
formulí Tak mi pomáhej Bůh, přestože uchazeč teoreticky
již mohl být bez vyznání.
Předpokládalo se, že úředník bude členem řady spolků.
Pokud tuto společenskou povinnost neplnil, mělo to vliv
na jeho hodnocení. Když se o místo provozního vedoucího

lázeňských ústavů ucházel Hugo Wilhelm,9 objevilo se v posudku z Františkových Lázní, že žije se svou rodinou, o politiku se nestará, a proto jej téměř nikdo nezná.
Státní úředník potřeboval k uzavření sňatku aspoň formálně souhlas nadřízeného. V Karlových Varech u městských úředníků nic takového doloženo není s výjimkou
strážníků.
Na přelomu století se projevila potřeba nové organizace
městských zaměstnanců. Kolegium městských poslanců
schválilo 29. prosince 1898 Pokyny pro platy městských
úředníků.10 Zaměstnanci města se i nadále dělili na úředníky a sluhy. Vzorem zůstávala státní správa. Státní úředníci se dělili do XI. tříd. Okresní hejtman náležel do VII. třídy,
komisař do IX. třídy, adjunkt do X. třídy. Jednotlivé třídy se
dále dělily na platové stupně. Analogicky se členili do odpovídajících hodnostních tříd a platových stupňů i městští
úředníci. Náleželi do VI.–XII. třídy, což odpovídalo přibližně
postavení státních úředníků na okresní úrovni. Zařazení
do třídy nevypovídalo pouze o výši platu, ale současně
i o společenském postavení. Bylo přesně stanoveno pořadí
jednotlivých úředníků. Uvnitř každé hodnostní třídy měli
čestnější postavení ti, kdo do ní byli jmenováni dříve a pokud bylo stejného dne jmenováno více úředníků, pak rozhodovalo služební stáří.
Na obsazení vedoucích míst se vypisoval konkurz, na
nějž se zpravidla přihlásily desítky, ba i stovky uchazečů
z různých zemí, včetně zámořských. Např. na místo správce Lázní III (Lázeňského domu) v roce 1905 došlo přes

8 AM Karlovy Vary, karton N 1731 a N 1732, prozatímní inv. č. 4241 a 4242,
sign. A.
9 AM Karlovy Vary, karton N 1750 a 1751, prozatímní inv. č. 4270, sign. A 3.

10 AM Karlovy Vary, karton N 1738, prozatímní inv. č. 4251, sign. A 3, zde
nemanipulované spisy, Pokyny o platech městských úředníků z 29. prosince
1898.
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Nahoře: Karlovarské Vřídlo a tzv. dívky u pramenů. Lázeňská správa si najímala ženy k podávání vody, která byla zachycována speciálními nádobami na tyči přímo z Vřídla a poté nalévána do picích pohárků lázeňských hostů. Pro chudé ženy byla tato činnost vítanou
možností výdělku. Cca 90. léta 19. století
Dole: Pracovníci městské vodárny na počátku 20. století
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800 žádostí.11 Příslušný odborný úřad vypracoval souhrn
došlých žádostí a připojil doporučení na jednoho až tři
z uchazečů, které si městská rada pozvala k osobnímu jednání. O ustanovení pak rozhodlo kolegium městských poslanců. Německá národnost ovšem při obsazení místa byla
podmínkou. Např. když byl v roce 1906 na stavební úřad přijat jistý inženýr Tochatschek, napadl tuto skutečnost místní
tisk. Zástupce starosty na obranu města uvedl, že Tochatschek pochází z německé vídeňské rodiny, je německého
smýšlení a neumí česky.12 Také všichni městští lékaři museli
být německé národnosti. Stejná situace byla i v jiných městech – např. když se karlovarský městský dozorce na maso
Josef Grosam ucházel o místo zvěrolékaře, vyžádal si žatecký starosta dobrozdání nejen o jeho odborných schopnostech, ale i o politických postojích. Karlovarský starosta jej
doporučil v prvé řadě proto, že to byl Němec a teprve pak
i pro dobrou práci; pochvala za dobrou práci stojí však až na
druhém místě.13
Nižší místa zřejmě obsazovala městská rada přímo na návrh odborného úřadu, bez konkurzu. Došlé žádosti městská
rada postupovala vedoucímu úřadu a ten ihned rozhodl
o přijetí nebo nepřijetí uchazeče. V roce 1909 bylo upřesněno, že uchazeče vyzkoušel představený úřadu v přítomnosti městského radního nebo poslance, o čemž byl sepsán
protokol a přítomný radní nebo poslanec připojil své dobrozdání.
Tři roky po vydání služební pragmatiky, 19. ledna 1901,
byly v Karlových Varech schváleny Všeobecné pokyny pro
dosazování kancelářského personálu, které tuto pragmatiku upřesnily.14 Smluvně ustanovení kancelářští zaměstnanci
a úředníci měli nároky na tyto tituly: ve XII. a XI. třídě kancelářský asistent (Kanzleiassistent), v X. třídě kancelářský oficiál
a v IX. třídě vrchní oficiál. I nadále byli dosazováni pomocní
písaři, jimž se říkalo diurnisté, protože dostávali denní plat
(diurnum).
Postavení nižších úředníků upravily tzv. služebně pragmatické pokyny, které platily od roku 1909.15 Pomocní
úředníci se členili na kancelářské pomocníky a na tzv. oficianty. I pro nižší úředníky se požadovala na prvním místě
rakouská státní příslušnost a německá národnost, dále věk
při přijetí do 40 let, tělesné zdraví, obecné vzdělání (u oficiantů středoškolské, u pomocníků aspoň základní) a čitelný
rukopis; znalost těsnopisu a znalost psaní na stroji byly
v některých úřadech nutné, v ostatních vítané.
Požadavek na zdraví byl oprávněný. V roce 1904 si anonymní lázeňský host stěžoval, že u pokladny v Lázeňském
domě sedí někdo, kdo má vážnou nemoc.16 Zjistilo se, že šlo
o pokladního Wenzela Dutze, který trpěl tuberkulózou. Byl
ihned penzionován, čímž se dostal do tíživé situace, neboť
měl pět dětí, z nichž tři byly dosud nezaopatřené.
Městská rada vyřizovala i ostatní personální věci (povyšování, poskytování zálohy, odměny, příplatku, příspěvku

na bydlení, napomenutí apod.), přirozeně podle návrhu
odborného úřadu. Např. když strážník Muckenschnabel
po pěti letech žádal o příplatek, nežádal policejního inspektora, ale městskou radu, jíž dal policejní inspektor doporučení. Podobně týž již ve funkci zástupce strážmistra
žádal o zálohu přímo městskou radu, která si vyžádala doporučení policejního inspektora Leeba a pak vydala pokyn
pokladně.
Město zaměstnávalo i větší počet dělníků. Tito lidé byli
na úrovni nádeníků. Mnozí ze zaměstnanců byli přijati
pouze na letní období. Týká se to zejména lázeňských,
pokojských, míchačů rašeliny, dozorců na prameny, děvčat u pramenů ad. V zimě si tito lidé museli hledat práci
jinde nebo měli své řemeslo. Město však mělo povinnost
postarat se o své chudé, a proto bylo výhodnější, aby tyto
osoby zaměstnal v zimním období stavební úřad jako cestáře, nádeníky, při úklidu, k odvozu odpadu apod., než aby
jim byla vyplácena chudinská podpora. Město tedy přednostně zaměstnávalo osoby s karlovarskou domovskou
příslušností a teprve poté, když nebyli k dispozici zájemci
z Karlových Varů, bralo uchazeče odjinud. V podstatě však
uchazeč bez karlovarské domovské příslušnosti neměl
šanci. To ovšem platí jen pro méně významná místa na
úrovni nádeníků.
Od přelomu století se stalo zvykem vyžadovat při přijetí dobrozdání od policejního inspektora nebo strážmistra (šlo zejména o to, zda uchazeč není zapsán v trestním
rejstříku či zda je vůbec vhodný – např. jednoho žadatele, který žádal o místo dozorce na promenády z toho
důvodu, že není zdráv a nestačí na těžkou práci a potřebuje výdělek pro svou rodinu, strážmistr nedoporučil,
protože vypadá tak uboze, že by budil u hostů soucit,
jindy strážmistr nedoporučil kandidáta na úřad proto, že
má špatné písmo). K některým žádostem bylo třeba potvrzení od lékaře.
Techničtí pracovníci (strojníci v lázeňských domech, v divadle, cestáři apod.) byli podřízeni nikoli vedoucímu ústavu, v němž pracovali, nýbrž městskému stavebnímu úřadu,
jenž předkládal městské radě návrhy na jejich personální
záležitosti včetně trestání prohřešků.
Zaměstnání u městského úřadu bylo dosti žádané, i když
šlo třeba jen o nádenickou práci. Mnozí zanechávali svou
živnost, která je neuživila, a hledali práci právě zde. Zaměstnání lázeňského sluhy (Badediener) bylo ceněno více než
míchače rašeliny, snad kvůli naději na spropitné, možná
též bylo fyzicky méně náročné. Ženy se ucházely o místo
v lázních. Každoročně byly zamítnuty desítky žádostí o toto
zaměstnání, přestože uchazeči líčili až dojemně svou tíživou
sociální situaci. Např. Franz Schröder, otec pěti dětí, které
neměly ani boty, neschopný práce v důsledku epilepsie,
žádal místo lázeňského děvčete pro svou dceru. Byla zamítnuta s poznámkou, že je špinavá.17 Jiné lázeňské děvče bylo

11 AM Karlovy Vary, karton N 1752, prozatímní inv. č. 4270, sign. A 3, zde
spis č. 52.
12 AM Karlovy Vary, karton N 1756, prozatímní inv. č. 4289, sign. A 4 t, zde
spis č. 8.
13 AM Karlovy Vary, karton N 1718, prozatímní inv. č. 4197, zde prezidiální
spis T 8.
14 AM Karlovy Vary, karton N 1755, prozatímní inv. č. 4271, sign. A 4, zde
spis č. 18 – Usnesení kolegia městských poslanců z 19. ledna 1901.

15 Dienstpragmatische Bestimmungen für die im öffentlichen Dienste der
Stadtgemeinde stehenden Hilfsbeamten (Offizianten und Kanzleigehilfen)
nach dem Beschlusse des Stadtverordnetenkollegiums vom 22. Dezember
1909. Karlsbad: Verlag der Stadtgemeinde Karlsbad, [1910].
16 AM Karlovy Vary, karton N 1716, prozatímní inv. č. 4187, prezidiální spisy
K, zde spis č. 25.
17 AM Karlovy Vary, karton N 2157, prozatímní inv. č. 5704, sign. J 1 Sch,
zde spis č. 56.
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Městským podnikem byla i solivarna. Nahoře: Dělníci právě zbavují vřídelní sůl vody a nežádoucích příměsí
Dole: Karlovarská solivarna – balení vřídelní soli do krabic. Tuto práci zastávaly především ženy
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Městští dělníci čistí ulice.
Vlevo: Vůz k odvozu smetí byl vybaven malou nádrží na
vodu, kterou se ulice před zametením pokropila. Na snímku dělník právě uvolnil ventil, jímž byla nádrž uzavřena.
Na protější straně nahoře: Navlhčené smetí bylo nameteno přímo do nádoby…
Na protější straně dole: …a poté vysypáno do velkého
popelářského vozu taženého koňmi. Uniformy pro karlovarské městské popeláře dodávala firma Greil z Innsbrucku.

propuštěno kvůli pohoršení – veřejně se stýkalo s ženatým
mužem.18
Zcela neobvyklá byla žádost čtyř dělníků, kteří požadovali v zimním období práci uvnitř budovy. Svou žádost odůvodnili tím, že jejich těla v letním období prací v parních
lázních zchoulostivěla. Samozřejmě žádost byla zamítnuta
s tím, že lehčí práci kvůli „zchoulostivění“ lze dát jen starým
lidem, nikoli silným mužům.19
Městským zaměstnancům byl při nástupu stanoven určitý
plat. Úředníci k tomuto platu dostávali buď služební byt
(v dobové řeči naturální byt) v některé budově patřící městu, nebo příplatek na byt. Předpokládalo se, že čím vyšší postavení kdo zaujímá, tím více musí reprezentovat, a proto
tím větší měl příplatek na byt. Někteří zaměstnanci dostávali též naturálie, např. zaměstnanci lesního úřadu, cestáři
a porodní báby dostávali dřevo. V roce 1872 byl zaveden
tzv. quinquenální příplatek, tj. po pěti letech služby zaměst-

nanci dostávali příplatek ve výši desíti procent platu. Po dalších pěti letech získali druhý příplatek, pak třetí a nakonec
čtvrtý. Více než čtyři quinquenální příplatky zaměstnanec
nemohl získat, možný byl jen postup do vyšší třídy. Příplatek
se počítal podle stavu na konci pětiletí. Tedy pokud v průběhu pěti let došlo ke zvýšení platu, dostával pracovník příplatek ve výši desíti procent ze zvýšeného platu. Do lhůty
k dosažení příplatku se započítávaly pouze roky odsloužené
v městských službách.
K platu bylo možno získat ještě pravidelně vyplácenou remuneraci neboli odměnu. Ta se udílela za plnění mimořádných úkolů, nikoli za práci v oboru profesní působnosti úředníka. Později byla remunerace jako pravidelný příjem zrušena.
Úředníci si dále zpočátku přivydělávali tím, že osobně
sepsali žádost pro strany, neboť v 19. století ještě ne každý uměl psát. S tím, jak stoupala znalost psaní, ovšem tato
možnost přivýdělku mizela.
Stoupající drahota si v roce 1892 vynutila tzv. regulaci platů.20 V tomto roce byl zaveden ještě drahotní příplatek, který

18 AM Karlovy Vary, karton N 2158, prozatímní inv. č. 5708, sign. J 1 v, zde
spis č. 1. Emma Voigtová byla v roce 1901 propuštěna na žádost manželky
muže, s nímž měla poměr. Krom toho prý nedodržovala čistotu, takže pacientky žádaly, aby nedostávaly koupelnu, kde ona sloužila.
19 AM Karlovy Vary, karton N 2153, prozatímní inv. č. 5685, sign. J, zde spis
č. 29.

20 AM Karlovy Vary, karton N 1730, N 1731 a N 1732, prozatímní inv. č. 4232
a 4242, sign. A. Nejvýše postavení městští úředníci, tj. představení jednotlivých úřadů (tajemník, pokladník, polesný, policejní inspektor), dostávali
1200 zl, od osmdesátých let 1500 zlatých a příplatek na byt 300 zl. Ve státní
službě byl tento plat srovnatelný s platem úředníka VIII. třídy, tedy např.
okresního soudce. Nejlépe placené však bylo místo vrchního inženýra,

Platy městských zaměstnanců
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Pracovní doba stavebních dělníků v období od března do
října začínala v šest hodin ráno a trvala do osmnácti hodin
a byly do ní zahrnuty dvě půlhodinové a jedna hodinová
přestávka.24 V sobotu končila o hodinu dříve. V zimním
období se pracovalo od svítání do západu slunce. V roce
1898 měla být pracovní doba prodloužena, ale dělníci si

stávkou vymohli její zachování. Dělníci, kteří čistili ulice,
pracovali denně včetně nedělí od půl čtvrté ráno do půl
deváté večer bez ohledu na počasí. Některá zařízení, např.
městská plynárna, měla nepřetržitý provoz, takže se pracovalo i v noci a o svátcích. K lehčím pracím, za které bylo
považováno přenášení cihel, vody, rozbíjení štěrku apod.,
bylo možno přijímat mládež od 15 let. Ženy a mládež nesměly být přijímány na noční práci. Teprve v roce 1905
byla tato hranice posunuta na 18 let. Bylo zakázáno každé
shromaždování, které nebylo zcela nutné a taktéž hlasité
povídání. Při práci byla zakázána konzumace tvrdého alkoholu. O ostatním alkoholu se v pracovním řádu nemluví. Výplata se prováděla v sobotu večer. Práce byla zdraví
škodlivá, je doložen případ, kdy se stavební diurnista při
stavbě kanálu nakazil tyfem.25
Dovolená se udílela jen výjimečně na žádost. Dne 16.
prosince 1884 se městská rada usnesla, že představený
oddělení může udílet jednodenní dovolenou (představení
samotní ji dostávali od starosty). Dovolenou až do čtrnácti
dnů (od r. 1892 čtyři týdny) povoloval starosta. O dovolenou delší než 14 dnů, ale maximálně do šesti týdnů, bylo
nutno žádat městskou radu. Delší dovolenou povolovalo
jen kolegium městských poslanců.26 V žádosti o dovolenou
bylo nutno uvést důvod – např. návštěva příbuzného, léčba v lázních apod. Dovolená ovšem nebyla samozřejmostí,
např. kancelisté Karl Schott nebo Franz Becher dostali první
dovolenou až po 22 letech služby.27 Teprve v pragmatice
z roku 1892 je zakotveno právo na každoroční čtrnáctidenní
dovolenou bez udání důvodu. Kancelářští pomocníci měli
dovolenou pouze deset dnů.
Pracovník mohl být přeložen do dočasného důchodu
neboli kviescence. Docházelo k tomu v případech, když při
reorganizaci nebylo pro něj nalezeno jiné odpovídající místo, když byl nemocen déle než rok nebo za trest. Při uvolnění místa měli kviescenti přednost, dokonce i tehdy, když se
o místo neucházeli. Kviescenti byli povinni přijmout úřad,
který odpovídal jejich bývalému postavení, jinak ztráceli důchod. Pokud do tří let kviescent nenastoupil úřad, přecházel
do trvalého důchodu.
V případě potřeby mohl být úředník přeložen na jiné
místo ve stejné třídě a bez snížení platu. Toto místo muselo
odpovídat jeho vzdělání a služebním poměrům. Pokud na
novém místě měl nižší plat, tak dostával ještě osobní příplatek až do výše dosavadního platu.
Po odpracování 35 let vznikl nárok na důchod, v případě
trvalé pracovní neschopnosti i dříve. Ten, kdo opustil úřad

jehož příjem činil 2400 zl., a dále místo vedoucího solivarny s platem
2000 zl. Tomu ve státní službě odpovídal plat okresního hejtmana. Městští
lékaři dostávali 1100–2100 zl., strážníci pak 360 zl. Avšak policejní inspektor Ignác Lustig, který byl v roce 1872 přijat po desetileté státní službě,
měl plat jen 800 zl. a k tomu 50 zl. vyrovnávacího příspěvku, aby dostával
alespoň tolik, co dříve ve státních službách. V roce 1879 byl propuštěn pro
jisté nesrovnalosti. Novou práci již nenašel, dostal souchotiny, jimž podlehl.
Zanechal vdovu a čtyři nezaopatřené děti. Jejich majetek byl dán do zástavy. Nešťastná žena se obrátila dopisem plným zoufalství na městskou radu
se žádostí o pomoc, aby aspoň v zimním období mohla něco vykoupit ze
zástavy. Městská rada pomoc neposkytla. Teprve jeho nástupci byl zvýšen
plat. Jestliže v takových poměrech žil policejní inspektor, tedy představený
úřadu, jaká byla situace obyčejných strážníků, kteří dostávali jen 350 zl.?
Viz AM Karlovy Vary, karton N 2512, prozatímní inv. č. 6715, sign. N, zde
spis č. 572.

21 AM Karlovy Vary, karton N 1732, prozatímní inv. č. 4242, sign. A, zde nemanipulovaný spis Porovnávací ceník potravin v Karlových Varech s cenami v
Brně, Štýrském Hradci, Celovci, Praze a Vídni.
22 AM Karlovy Vary, karton N 1738, prozatímní inv. č. 4251, sign. A, zde
nemanipulovaný spis Pokyny o platech městských úředníků z 29. prosince
1898.
23 AM Karlovy Vary, karton N 1756, prozatímní inv. č. 4280, sign. A, zde spis
č. 16.
24 AM Karlovy Vary, karton N 2154, prozatímní inv. č. 5685, sign. J 1, zde
spis č. 70.
25 AM Karlovy Vary, karton N 1755, prozatímní inv. č. 4271, sign. A 4, zde
spis č. 10, karton N 1755, prozatímní inv. č. 4277, sign. A 4 g, zde spis č. 9.
26 Verwaltungsbericht na rok 1885, s. 9–10.
27 AM Karlovy Vary, karton N 1714, prozatímní inv. č. 4181, spis M 75, zde
prezidiální spis B 4,6.

činil 20 % platu. Počítal se, stejně jako příplatek quinquenální,
pouze ze základního platu, bez příplatku na byt.
Když město Karlovy Vary na konci století stanovovalo
platy svých úředníků, vyžádalo si pro srovnání informace
o platech a cenách v jiných městech, totiž ve Vídni, Štýrském Hradci, Praze, Brnu, Celovci a Welsu.21 Ze srovnání vyplývá, že nejlépe byli placeni úředníci ve Vídni a v hlavních
zemských městech. Platilo pravidlo, že čím menší město,
tím nižší plat. Bydlení bylo ve Vídni dvou až čtyřnásobně
dražší než v Praze nebo Brně. Karlovy Vary byly, co se týče
platů, na úrovni velkých provinčních měst.
Současně si město Karlovy Vary zjistilo ceny potravin
v těchto městech. Z uvedených měst byly nejvyšší ceny
v Karlových Varech. Maximální drahota v Karlových Varech má tedy již staletou tradici. Ceny zde byly v průměru
o 35–40 procent vyšší než v ostatních jmenovaných městech.
K dalším změnám v placení zaměstnanců došlo v roce
1898.22 Dosavadní quinquenální příplatky byly zrušeny a
nahrazeny platovými stupni. Naturální byty nebo příplatky
na byt zůstaly zachovány. Ve XII. třídě činil příplatek na byt
400 korun, v nejvyšší VI. třídě pak 1600 korun. Postup do
vyšší třídy mohl být pro nepříznivé pracovní výsledky o rok
odložen, což se mohlo stát maximálně třikrát. Při povýšení
měly dle předpisů rozhodovat schopnosti, nikoli služební
stáří, avšak praxe byla jiná – když v roce 1906 diurnista
Franz Xaver Klöpsch žádal o povýšení z pomocného úředníka na asistenta, byla jeho žádost zamítnuta, přestože
uměl francouzsky, anglicky, domluvil se i maďarsky, uměl
psát na stroji a ovládal těsnopis. Zamítnutí bylo zdůvodněno tím, že na úřadě jsou služebně starší, kteří by se tím
cítili odstrčeni.23 Sociální poměry městských zaměstnanců
byly stejně špatné jako poměry státních zaměstnanců.
Dokud pracovník vydělával, dalo se ještě slušně žít, jakmile však odešel do důchodu nebo jeho manželka ovdověla,
nastala velice tíživá situace, neboť tito lidé mívali početné
rodiny.
Úřední sluhové se dělili pouze do dvou tříd. Do první třídy bylo možno postoupit až po desetileté službě.
Pracovní doba, dovolená
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dobrovolně nebo byl propuštěn z disciplinárních důvodů,
nárok na důchod ztrácel.
Disciplinární řízení, přestupky
Provinění se trestalo pořádkovými nebo disciplinárními
tresty.28 O disciplinární řízení mohl požádat sám obviněný,
pokud chtěl prokázat svou nevinu. Byl-li někdo propuštěn
po disciplinárním řízení, pak už práci nesehnal, vždy se dala
přednost třeba méně kvalifikovanému, ale netrestanému
uchazeči. Za provinění se v podstatě považovala i účast na
dělnických shromážděních. Pokud se městský úředník
zúčastnil takových shromáždění a vyšlo to najevo, přišel
o místo, jak svědčí i výše zmíněný případ dr. Klutschaka.29
Úředníci neměli být zadluženi. Roku 1894 bylo zavedeno
disciplinární řízení proti městskému tajemníku Mairovi pro
lehkomyslné dluhy. V říjnu 1894 u něho proběhla exekuce,
v lednu 1896 odešel do Sankt Pöltenu.30
Pokud majetkové poměry úředníků nebyly dobré, hrozilo větší riziko nepoctivosti a braní úplatků. Např. když
se v roce 1904 obsazovalo místo provozního vedoucího
Lázeňského domu a Nových lázní, i sama městská rada
musela uznat, že plat vyměřený pro tento úřad je příliš
nízký, zvláště s ohledem na to, že je nutno v této funkci vystupovat reprezentativně. Z 91 uchazečů byl zvolen
Hugo Wilhelm z Františkových Lázní, protože se spokojil
s vyměřeným platem.31 Městský úřad si vyžádal posudek
od předchozího zaměstnavatele, tedy od městské rady ve
Františkových Lázních. Jeho hodnocení bylo sice kladné,
uvádělo se, že je schopný, inteligentní, pořádkumilovný,
energický muž a rozumí svým věcem, současně se však
konstatovalo, že jeho finanční poměry nejsou dobré, což
znamená, že jestli je v Karlových Varech draho, musí se
tedy počítat s tím, že bude chtít peníze. Wilhelm místo
dostal, přestože se zjistilo, že má dluhy a že v roce 1900
byl v Drážďanech odsouzen pro podvod. V Drážďanech jej
hodnotili jako velmi schopného, prohnaného, bez schopnosti sebepoznání a marnotratného. Lázeňská komise
v příštím roce navrhla řešit jeho situaci zvýšením platu,
posléze však Wilhelm na místo sám rezignoval, neboť se
dluhů nezbavil.
Z přestupků byly u úředníků nejčastější hádky s nadřízenými a s kolegy, u nádeníků a městských dělníků se velmi
často vyskytovala opilost. Alkoholismus byl u dělníků závažným problémem. Kdo byl pro opilost propuštěn a později

28 AM Karlovy Vary, spisy signatury A a J – personální spisy městských zaměstnanců.
29 AM Karlovy Vary, karton N 2141, prozatímní inv. č. 5608, sign. J, zde nemanipulovaný spis.
30 AM Karlovy Vary, karton N 1717, prozatímní inv. č. 4189, zde prezidiální
spis M.
31 AM Karlovy Vary, karton N 1750, prozatímní inv. č. 4270, sign. A 3, zde
spis č. 26.
32 Zcela výjimečný byl případ strážníka Eduarda Haberzettla, který se
častěji opíjel. Haberzettl se vyznamenal při záchranných pracích při zřícení domu U tří růží, přičemž si způsobil kýlu, a i jinak byl pilný a obětavý.
Posléze však přesto musel být propuštěn. Pokusil se neúspěšně o sebevraždu, přičemž si vystřelil oko. S ohledem na jeho zásluhy mu bylo po-

žádal o znovupřijetí, nebyl téměř nikdy přijat, neboť ředitel
stavebního úřadu se domníval, že by to sloužilo za špatný
příklad. Propuštění ovšem jinde práci nesehnali a museli být
podporováni chudinskou komisí, která proto naopak jejich
znovupřijetí doporučovala, aby jim nemusela být vyplácena podpora. Leč městský stavební úřad nevyhověl. Častým
přestupkem policistů bylo trávení pracovní doby v hospodě.32
S alkoholismem souvisely i noční výtržnosti. V srpnu 1893
se jí dopustil třetí městský stavitel Osvald Richter, s nímž se
poté už v městských službách nesetkáváme, je tudíž pravděpodobné, že byl z tohoto důvodu propuštěn.33
Z dalších kázeňských přestupků, které jsou v Karlových
Varech doloženy, lze uvést krádeže materiálu, časté neomluvené absence, nesrovnalosti v účtech nebo když věžný
občas neodbil v noci hodiny.
V roce 1900 stavební adjunkt Slama podal charakteristiku dělníků, které město zaměstnávalo. První kategorii tvořili
věčně nespokojení, kteří se v práci příliš nepřepínali, přesto však pracovali. Ve druhé skupině se nacházeli ti, kteří se
hned ráno unavili a jejich pracovní výsledek byl téměř nulový. Ve třetí skupině byli ti, kteří často bez povolení opouštěli
pracoviště. Ti měli být propuštěni. Nelze se ubránit dojmu,
že jeho negativní hodnocení je nadsazené, přesto však je
zřejmé, že pracovní morálka městských dělníků nebyla velká. Město doporučovalo propustit ty, kteří nepracovali nebo
se opíjeli. Pokud měli karlovarskou domovskou příslušnost
a dožadovali se podpory, pak jim obec mohla přidělit nouzovou práci, případně mohli být posláni do donucovacích
pracoven.34
Závěr
Zaměstnání na městském úřadu v Karlových Varech bylo
prestižní, i když ne tolik, jako zaměstnání ve státní službě.
Placeno bylo ovšem špatně a i představitelé vyšších úřadů
v důchodu často končili v nouzi. Pokud zemřeli, čekal jejich
manželky těžký úděl vdovy. V Karlových Varech se žilo velmi
draze. Město také zaměstnávalo několik desítek dělníků, kteří
v létě pracovali v lázních, zatímco v zimě jim práci opatřoval
stavební úřad. Poptávka po práci v městských službách však
byla větší než nabídka pracovních příležitostí. Mnohé žádosti o místo nebo aspoň o podporu byly přímo zoufalé, avšak
nebylo možno jim vyhovět. Přesto však služby u městského
úřadu umožňovaly obživu celé řadě profesí.

skytnuto zaměstnání dozorce promenád a poté cestáře. Jenže ani poté
s pitím nepřestal, takže nakonec přišel i o toto zaměstnání. AM Karlovy
Vary, karton N 2148, prozatímní inv. č. 5642, sign. J, zde spis č. 51. S alkoholem měl problémy i dr. Ferdinand Kumpf, lékař v medikomechanickém
institutu v Císařských lázních, jenž byl mezinárodně uznávaným odborníkem na masáže. Kvůli opilosti přišel o místo lázeňského ředitele v Bad
Neuhaus bei Cilli, ale v Karlových Varech se tohoto zlozvyku už zřejmě
zbavil. AM Karlovy Vary, karton N 1716, prozatímní inv. č. 4187, prezidiální
spisy K, zde spis č. 20.
33 AM Karlovy Vary, karton N 2145, prozatímní inv. č. 5624, sign. J, zde nemanipulovaný spis – policejní hlášení o výtržnosti inženýra Osvalda Richtera.
34 AM Karlovy Vary, karton N 2147, prozatímní inv. č. 5634, sign. J 1, zde
spis č. 75.
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Die Stellung der städtischen Angestellten um die Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert am Beispiel Karlsbad (Karlovy Vary)
Antonín Mařík
Der ökonomische Aufschwung der Monarchie um die
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert rief das Anwachsen
des Verwaltungsapparats hervor, und deswegen entwickelte sich auch die städtische Beamtenschaft weiter, und
zwar nicht nur zahlenmäßig, sondern auch hinsichtlich der
Ansprüche, die an sie gestellt wurden.
Das Recht, die Posten und Löhne der Gemeindebeamten zu systematisieren, oblag dem Nationalausschuss
(später dem Kollegium der städtischen Abgeordneten),
während sich die Besetzung der Stellen mit konkreten Personen in der Befugnis des Bürgermeisters befand. Karlsbad
beschäftigte außer den Beamten auch sogenannte Diener.
Im 20. Jahrhundert wurde der Begriff Diener durch den
Ausdruck Angestellter ersetzt. Zur Kategorie der Diener
gehörten z. B. Wachmänner, Straßenwärter, Waldhüter, Maschinenwärter, Hebammen u. a. Auf dem Amt wurden auch
Diurnisten beschäftigt, deren Aufgabe das Abschreiben
von Schriftstücken war und die, ähnlich wie Tagelöhner, ihr
Salär auf Tagegeldbasis bezogen.
Neue Beamte wurden meist zuerst provisorisch aufgenommen, und erst im Falle der Zufriedenheit mit der Arbeit
des jeweiligen Beamten wurde nach einem bestimmten
Zeitraum die Definitive erteilt. Nach den von den städtischen Selbstverwaltungsorganen angenommenen Vor-

schriften teilten sich die städtischen Beamten nach dem
Vorbild der Staatsverwaltung in verschiedene Rangklassen.
Nach der Zuordnung zu einer bestimmten Klasse hatten
die Beamten Anspruch auf den Titel Assistent, Offizial oder
Oberoffizial. Die leitenden Posten wurden aufgrund einer
Stellenausschreibung besetzt, die übrigen Beamten stellte
der vom Stadtrat beauftragte Amtsleiter ein.
Die Stadt beschäftigte auch eine größere Anzahl an
Arbeitern. In Karlsbad wurden die im Kurwesen Beschäftigten in der Regel nur für die Sommersaison eingestellt,
während sie im Winter Aufräum- oder Abfallbeseitigungsarbeiten usw. für das Bauamt erledigten. Personen mit
Karlsbader Heimatberechtigung hatten Vorrang; sonst
wäre die Stadt im Falle der Arbeitslosigkeit verpflichtet
gewesen, Fremden eine Unterstützung zu zahlen. Was
die Ordnungswidrigkeiten betraf, kam es beim Beamtentum am häufigsten zu Streitigkeiten mit den Vorgesetzten oder Kollegen, eventuell zu Ungereimtheiten in den
Abrechnungen, bei Tagelöhnern und Stadtarbeitern war
Trunkenheit an der Tagesordnung, weiter unentschuldigte
Absenz und Materialdiebstahl. Verstöße wurden mit Ordnungs- oder Disziplinarstrafen geahndet. Ein Disziplinarverfahren konnte der Beschuldigte selbst beantragen, falls
er seine Unschuld beweisen wollte. Die Beschäftigung
auf dem Stadtamt gehörte zu den prestigevollen Berufen,
wenn auch nicht so stark wie die Arbeit im Staatsdienst.
Viele stellten ihr Gewerbe ein, das sie nicht ernähren konnte und suchten eine Arbeit bei der Stadt, auch wenn einer
ganzen Reihe von ihnen trotz ihrer Not nicht entgegenkommen werden konnte.

„Plzeňské pivo se prostě stalo razítkem naší republiky…“
Měšťanský pivovar – Plzeňský Prazdroj 1842–2012
Anna Peřinová

„Kdo nepoznal naši Plzeň, ten nepatří mezi nás,
černou Plzeň, velkou Plzeň, město historických krás.
Z nádraží jak člověk vyjde a udělá kroků pár,
ihned spatří v plné kráse náš Měšťanský pivovar.
Velká brána, jaká krása, všem žíznivcům hrdě hlásá
Pojď bratříčku, zde to je, ta kolébka Prazdroje!“ 1
Založení Měšťanského pivovaru v Plzni
V říjnu roku 2012 oslavil někdejší Měšťanský pivovar
v Plzni (dnes Plzeňský Prazdroj, a. s.) již 170. výročí od
uvaření první várky plzeňského ležáku. Velkolepé oslavy
1 Úryvek z písně Ta naše Plzeň, oslavující krásu a velikost Plzně. Text písně
napsal Václav Brejcha, hudbu složil Antonín Hlaváček. BREJCHA, Václav. Ta
naše Plzeň. Plzeň : Nakladatelství František Khodl, [1919], s. 1.
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pod heslem „170 let od zrodu legendy“ vyvrcholily začátkem října žehnáním jubilejní várky piva, kdysi tradiční
mší v chrámu sv. Bartoloměje a slavností na plzeňském
náměstí. Výstava v Pivovarském muzeu v Plzni „Pivovar
v obrazech – 170 let areálu Plzeňského Prazdroje“ pak
přiblížila rozvoj pivovarského areálu od jediné stavby po
rozsáhlý moderní komplex budov, kde se dodnes vaří
pivo Pilsner Urquell podle tradiční receptury a kde dodnes můžeme vidět původní zachované pivovarské budovy z 19. i počátku 20. století.2
Mezi příznivci piva zlidověly pro Prazdroj názvy jako
„Dvanáctka“, „Plzeňské“ nebo jednoduše „Plzeň“. Město Plzeň ale nebylo vždy synonymem pro dobré pivo, ačkoliv
jeho obyvatelé měli várečné právo patrně již od založení
města.3 Plzenští právováreční měšťané vařili pivo nejprve

Nejstarší známý pohled na Měšťanský pivovar v Plzni v roce založení (1842). Rytinu zhotovil Artisticko-typografický ústav Karla Bellmanna v Praze. (Všechny snímky zde uvedené pochází z Ústředního archivu akciové společnosti Plzeňský Prazdroj)

ve vlastních domech, později střídavě ve společném pivovaru (tzv. po řadě). Změnu přinesl dvorský dekret v roce
1786, umožňující právovárečníkům společné hospodaření.4
Plzeňské pivovarnictví ve světovém významu, jak je známe dnes, se zrodilo až ke konci 1. poloviny 19. století díky
založení Měšťanského pivovaru a přechodu na spodně
kvašené (tzv. bavorské) pivo,5 které bylo již od přelomu
18. a 19. století zaváděno v jihoněmeckých pivovarech a
od konce třicátých let 19. století začalo pronikat do evropských pivovarů, včetně českých. Plzeňští právovárečníci vařili v tu dobu nepříliš kvalitní a drahé svrchně kvašené pivo. V tehdejších zastaralých provozech již nebylo
možné uvařit chutnější pivo, natož zavést novou a stále
oblíbenější podkvasnou metodu. V důsledku toho začali
Plzeňané dávat přednost dováženému pivu, upadala tradiční plzeňská pivovarská živnost a klesaly i zisky právovárečných měšťanů. Již od roku 1831 začali proto plzeňští
právovárečníci dávat čtvrtinu každoročního výdělku z piva
do pokladny jako vklad na výstavbu nového moderního
pivovaru.6

Stupňující se potíže s prodejem místního piva vedly
mezi některými plzeňskými právovárečníky k radikálnějším
postojům. Část z nich se pravidelně scházela v hostinci Václava Mirwalda U zlatého orla, kde bylo rozhodnuto o jediném možném východisku – stavbě nového měšťanského
pivovaru se zařízením umožňujícím vaření piva bavorským
způsobem.7 V roce 1838 vyslali proto právovárečníci deputaci za plzeňským purkmistrem Martinem Kopeckým, aby
pomohl zamezit dovážení cizího piva do Plzně a podpořil
stavbu nového pivovaru.8 Roku 1839 sepsal výbor právovárečného měšťanstva „Aufforderung der Pilsner bräuberechtigten Bürger zur Erbauung eines eigenen Malz und Bräuhauses“,9 které vyzývalo všechny plzeňské právovárečné
měšťany ke stavbě pivovaru. Výhodou měl být nejen vyšší
zisk nebo úspora nájmu za sladovnu a pivovar, ale zejména nejlepší jakost piva, která by mu zajistila dobré jméno
i velký odbyt v Plzni a širokém okolí. Vyzvání právovárečníků
rovněž upozorňovalo, aby nikdo ze sobectví či nerozumu
nezkoušel projekt bojkotovat.10
Ne všichni plzeňští měšťané však se stavbou pivovaru
souhlasili. Někteří se obávali o svou sladovnickou živnost,

2 V následujícím článku bude slovem Prazdroj označováno pivo značky
Pilsner Urquell. V současné terminologii akciové společnosti Plzeňský
Prazdroj je však pojmenování Prazdroj používáno pro zkrácené označení
společnosti. Pro pivo Pilsner Urquell se nově užívá zkrácená podoba
– Urquell.
3 Za nejpravděpodobnější datum vzniku Nové Plzně lze pokládat rok
1295. Historický atlas měst České republiky, svazek č. 21 – Plzeň. Plzeň-Praha :
Statuární město Plzeň – Historický ústav Akademie věd České republiky,
v. v. i., 2009, s. 3.
4 KROFTA, Richard. Sbírka pomocné látky pro řešení otázky přeměny Měšťanského pivovaru v Plzni (právovárečného měšťanstva) na jiný právní útvar.
Plzeň : Měšťanský pivovar v Plzni, 1923. Richard Krofta (1873–1958) byl významný plzeňský právovárečný občan, v letech 1909–1921 člen správní
rady Měšťanského pivovaru a v letech 1922–1933 i jeho předsedou. V letech 1929–1933 zastával předsednickou funkci ve správní radě Prvního
plzeňského akciového pivovaru.
5 ZEMAN, Adolf – LHOTKA, Václav – LAŠTOVKA, Vojtěch. K historii plzeňských pivovarů. Plzeň : Krajské nakladatelství v Plzni, 1959, s. 7–8.

6 CIRONISOVÁ, Eva. Pivovarnický průmysl v západních Čechách od počátku
18. století do roku 1945. Minulostí západočeského kraje (dále MZK) XLIV. Plzeň 2009, s. 199.
7 Právě Václavu Mirwaldovi jsou přičítány největší zásluhy o zřízení pivovaru. HRUŠKA, Martin. Kniha pamětní král. krajského města Plzně. Od roku 775
až 1870. Plzeň : V. Steinhauser v Plzni, 1883, s. 434.
8 Deputaci k purkmistrovi tvořili právovárečníci Václav Mirwald, František
Brettschneider, Josef Jan Klotz, Václav Starý a Jakub Michel. SUCHÝ, Václav. Měšťanský pivovar v Plzni. 1842–1892. Plzeň : Měšťanský pivovar v Plzni,
1892, s. 38–39.
9 Český překlad listiny: „Vyzvání plzeňských právovárečných měšťanů k
postavění vlastní sladovny a pivovaru“.
10 Za plzeňský právovárečný výbor Vyzvání podepsali: František Škoda, František Moser, Norbert Starý, František Brettschneider, Václav Mirwald, Josef
Tuschner, František Wanka, Eduard Fodermayer, Josef Jan Klotz, Václav Haschka,
Jakub Michel, Jan Kleissl. Ústřední archiv společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. (dále
ÚAS PPAS), Aufforderung der Pilsner bräuberechtigten Bürger zur Erbauung eines eigenen Malz und Bräuhauses, 2. 1. 1839, s. 1–3, nezařazeno.
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Areál Měšťanského pivovaru v roce 1870. Rytinu zhotovil Artisticko-typografický ústav Karla Bellmanna v Praze

jiní byli k záměru skeptičtí. A právě díky jejich nátlaku byla
žádost o povolení stavby (ze dne 21. srpna 1839) plzeňským
magistrátem zamítnuta. Právovárečníci se dne 9. října proti
zamítnutí odvolali a povolení ke stavbě vydal až krajský
úřad v Plzni dne 16. března 1840, proti čemuž se majitelé
plzeňských sladoven odvolali k zemské vládě. Dekret ze dne
20. srpna 1840 však jejich další snažení směřující proti výstavbě pivovaru zastavil.11
Na základě rozhodnutí většiny plzeňských právovárečníků byla schválena stavba nového pivovaru, pro kterou byl
dne 28. dubna 1839 od manželů Syrových zakoupen pozemek na Pražském předměstí v místě zvaném Na Bubenči.12 Lokalita byla vybrána pro dostatek dobré pramenité
vody a zejména kvalitní pískovcové skály, které se hodily
k vybudování proslulých a dodnes využívaných ležáckých
sklepů.13
Vyhotovení plánů nového pivovaru svěřil právovárečný
výbor staviteli Františku Filausovi, který podnikl cestu po českých pivovarech vařících v té době pivo metodou spodního
kvašení, aby získal potřebné zkušenosti. Vedoucím stavby

pivovaru se stal Martin Stelzer, jenž po Filausově vzoru navštívil na přelomu roku 1839 pivovary přímo v Bavorsku.14
Dne 25. února 1842 udělil plzeňský magistrát povolení
vaření piva pro Měšťanský pivovar v Plzni,15 a tak mohl
první sládek pivovaru Josef Groll z Vilshofenu (1813 až
1887) představit v pátek 5. října téhož roku první várku
37 hektolitrů plzeňského spodně kvašeného ležáku, který
pro svou chuť, vůni i barvu získal brzy oblibu po celém
světě.16 Teprve výroba nového plzeňského ležáku se světle zlatou barvou a příjemnou chmelovou hořkou chutí
učinila z Plzně světovou metropoli piva. Úspěch plzeňského piva a prosperita pivovaru vzrůstaly a značka Pilsner Urquell se stala synonymem kvality na celém světě
a vzorem piv typu pils či pilsner, které dnes tvoří 70 % celosvětové produkce piva.

11 HRUŠKA, Martin, s. 433–434.
12 ÚAS PPAS, fond Měšťanský pivovar v Plzni (1820) 1839–1946 (1960) (dále
MP), karton č. 42, sign. II A 10 ae, kupní smlouva, 28. 4. 1839, s. 1.
13 Ležácké sklepy Měšťanského pivovaru v Plzni, tvořené 96 odděleními
o délce 9 km, byly vytesány do pískovcových skal. Měšťanský pivovar v Plzni
(založený roku 1842). Původní zdroj světoznámého Plzeňského piva. Plzeň :
Měšťanský pivovar v Plzni, 1896, s. 8–9.
14 CIRONISOVÁ, Eva. Měšťanský pivovar v Plzni (1820) 1839–1946 (1960), in-

ventář. Plzeň, 1982, s. 4.
15 ÚAS PPAS, MP, inv. č. 301, karton č. 19, sign. II A 2a, povolení Měšťanskému pivovaru v Plzni k vaření piva, 25. 2. 1842.
16 Během prvního hospodářského roku 1842/1843 uvařil 3657 hl piva.
Varná pánev o velikosti 37 hl se v pivovaru používala až do roku 1893, kdy
byla vystavena na nádvoří Měšťanského pivovaru. Plzeňský Prazdroj. Plzeň :
Měšťanský pivovar v Plzni, 1906, s. 7. Dnes je tato pánev uložena v pivovaru
v Síni slávy pod budovou nové varny.
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První léta pivovaru
„Nové pivo z Měšťanského pivovaru, po způsobu bavorském na spodní kvašení vyrobené, překvapilo všeobecně
světle třpytivou, zlatoskvoucí barvou, hustou bělostnou

Horní nádvoří Měšťanského pivovaru v roce 1892. Vlevo budova varny, v pozadí objekt sladovny I, vpravo dodnes zachovaná budova
výstavu s hodinovou věží, odkud se pivo rozváželo k odběratelům

pěnou i svrchovaně lahodnou chmelovou chutí. Pověst
o výborné jakosti plzeňského měšťanského piva, vařeného
po bavorském způsobu a přece podstatně se lišícího od piv
bavorských barvou i chutí, roznesla se bleskem daleko široko.“17
Před koncem 19. století se z Měšťanského pivovaru s původní jedinou budovou zahrnující veškeré procesy výroby
piva stal rozlehlý moderní průmyslový komplex s mnoha
stavbami o velikosti areálu 550  000  m2.18 Dominantami
pivovaru se v tomto období staly a dodnes jsou – hlavní
pivovarská brána (zvaná Jubilejní), vystavěná v roce 1893
podle návrhů Emanuela Klotze, vodárenská věž navržená
německou firmou F. A. Neumann z Eschweileru, a budova
nové elektrárny z roku 1907, na jejímž návrhu spolupracoval
František Spalek a Adam Hucl.19 O rok později přibyla dle
návrhů Rudolfa Stecha (též Štecha) i reprezentační budova
(dříve zvaná Budova slavnostní dvorany, později Rudý koutek, dnes Secese).
Ačkoliv Měšťanský pivovar vždy ctil tradiční výrobu
i postupy při výrobě svého piva, nebránil se pokroku a průběžně zaváděl nejrůznější nové stroje i technologie. V roce

1857 byl proto v pivovaru instalován první parní stroj, v roce
1865 došlo k zavedení plynového osvětlení, nahrazeného
roku 1881 elektrickým, roku 1880 byla v pivovaru zřízena
vlastní železniční vlečka o délce 2 km a od roku 1887 bylo
zahájeno i stáčení piva do lahví.20 Svým dokonalým a moderním zařízením se pivovar řadil mezi přední světové pivovarské podniky.21
Rozvoj obchodu, pivovarnictví a průmyslové výroby
daly spolu s úspěchem Měšťanského pivovaru podnět
k založení dalších tří plzeňských pivovarských podniků,
a to Prvního akciového pivovaru v Plzni (1869), který byl
postaven v bezprostřední blízkosti Měšťanského pivovaru,
dále Plzeňského společenského pivovaru Prior (1896 až
1925) a Světovaru – Českého plzeňského pivovaru, a. s.
(1910–1933).22
Pro ochranu svého výrobku si dal Měšťanský pivovar
zapsat již v roce 1859 ochrannou známku Pilsner Bier,
nicméně po vzniku dalších plzeňských pivovarů cítil
potřebu zřetelněji a srozumitelněji označit své pivo, pro
které tak byla v roce 1898 vytvořena charakteristická
a známá ochranná známka Plzeňský Prazdroj/Pilsner

17 Od uvaření první várky plzeňského ležáku bylo zřejmé, že toto pivo,
třebaže bylo připravené již běžněji užívanou bavorskou metodou, se od
ostatních piv bude chutí i kvalitou zcela odlišovat. Vývoj plzeňského pivovarství, (zvláštní otisk článku z národohospodářské části Českého deníku
v Plzni). Plzeň : Český deník, 1924, s. 4.
18 Popis pivovarské budovy viz HRUŠKA, Martin, s. 433.

19 Plzeňský Prazdroj, Měšťanský pivovar v Plzni. Založen 1842. Plzeň : Měšťanský pivovar v Plzni, 1914, s. 12–24.
20 Legenda Pilsner Urquell. Plzeň : Plzeňský Prazdroj, a. s., 2004, s. 32. Srov. Historie
a současnost podnikání na Plzeňsku. Plzeň : Městské knihy, s. r. o., 2002, s. 87–88.
21 Plzeňský Prazdroj. 1914, s. 6.
22 Fondy všech tří pivovarů jsou uloženy v ÚAS PPAS.
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Jedno z 28 humen sladovny I (výstavba 1864–1887, demolice 1991), určených pro klíčení ječmene. V roce 1892, kdy byl snímek pořízen,
zde pracovalo přibližně 100 dělníků

Urquell.23 V roce 1900 pak město Plzeň udělilo Měšťanskému pivovaru právo užívat městský znak, aby mohl se
svým pivem šířit za hranicemi monarchie i slávu města
Plzně.24
O věhlasu Prazdroje hovoří sama o sobě skutečnost, že
rakouská vláda povolila Měšťanskému pivovaru užívání rakousko-uherského státního znaku, s nímž se až do konce
monarchie můžeme setkat na lahvích, etiketách, oficiálních
dokumentech i propagačních brožurách. Právě v nich bývalo často oznámení, že Prazdroj je dodáván i na hostiny
rakouského císařského dvora,25 což opakovaně potvrzují
např. dobová periodika.26 Návštěva císaře Františka Josefa I.
v Měšťanském pivovaru v roce 1885 však byla sama o sobě
reklamou nejlepší.27
Plzeňské hostince U zlatého orla, U bílé růže a U Hanesů
mohly jako první nabídnout nové místní pivo, a to o vý-

ročním martinském trhu roku 1842.28 Ačkoliv bylo pivo
dovezeno v témže roce do Knoblochovy hospody v Praze
na Starém Městě, největší slávu zde začalo zažívat až po
otevření proslulé hospody U Pinkasů, kam bylo plzeňské
pivo poprvé dovezeno v roce 1845 tehdy ještě povozníkem Martinem Salzmannem.29 Odbyt piva z Měšťanského
pivovaru byl v prvních letech omezen z výrobních i dopravních důvodů jen na Plzeň a její okolí. V roce 1856 měl
již stálé odběratele v řadě českých měst a dostal se poprvé
i do Vídně.30 O šest let později ho mohli ochutnat i v daleké
Paříži a v roce 1873 dokonce až v USA. Do první světové války vytvořil pivovar síť zastoupení v českých zemích,
na území rakousko-uherské monarchie i daleko za jejími
hranicemi. První světová válka zastihla Měšťanský pivovar v době jeho největší slávy, kdy výstav piva překročil
v hospodářském roce 1913/1914 rekordní hranici miliónu

23 PŘIKRYL, Karel. Měšťanský pivovar v Plzni 1892–1942. Plzeň : Plzeňský
Prazdroj, a.s., 1995, s. 58.
24 ÚAS PPAS, MP, inv. č. 629, sign. II A 16i, povolení Purkmistrovského úřadu
královského města Plzně k užívání plzeňského znaku, 14. 9. 1900.
25 Plzeňský Prazdroj. 1914, s. 10. Srov. Měšťanský pivovar v Plzni (v Čechách),
založen roku 1842. Plzeň : Měšťanský pivovar v Plzni, 1886, s. 11. Pivovar se
dlouhý čas marně ucházel o titul přímého dvorního dodavatele pro rakouskou císařskou tabuli. Důvodem neúspěchu měl být předpis, dle kterého nemohl být titul propůjčován podniku, ale pouze jeho majiteli. PŘIKRYL,
Karel. Měšťanský pivovar 1892–1942, s. 62.
26 Viz např. Plzeňské listy. Roč. 26, č. 42, 26. 4. 1881, s. 2, nebo Tamtéž.
Roč. 30, č. 114, 22. 9. 1885, s. 2.
27 Jeho Veličenstvo císař a král František Josef I a královské město Plzeň. Plzeň :

Královské město Plzeň, 1915, s. 27. Návštěva a český podpis císaře jsou zaznamenány v návštěvní knize pivovaru. ÚAS PPAS, MP, inv. č. 260, kniha
č. 260, Kniha návštěv (Zlatá kniha), 1871–1925. Podrobný popis návštěvy
viz SUCHÝ, Václav, s. 354–356.
28 Měšťanský pivovar v Plzni, založen roku 1842. Plzeň : Měšťanský pivovar
v Plzni, 1895, s. 5.
29 Příběh o dvou vědrech plzeňského piva pro krejčího Jakuba Pinkase, který
si krátce na to otevřel hospodu, takřka zlidověl a od té doby inspiroval mnoho
autorů. Nejvíce pozornosti mu patrně věnoval Miloslav Nohejl. NOHEJL, Miloslav. Sud se zlatým dnem. Praha : Československý spisovatel, 1956, s. 144–165.
30 V českých zemích dodával pivovar např. do Rokycan, Hořovic, Berouna,
Stříbra, Mladé Boleslavi, Hradce Králové, Písku, Teplic aj. SUCHÝ, Václav. Měšťanský pivovar v Plzni, s. 131.
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Nahoře: V rámci 50. výročí Měšťanského pivovaru byla v letech 1892–1893 postavena nová brána. Ve spodní části štěnovická žula z lomu kamenického mistra Jana Cingroše, horní část z hořického pískovce dodaného z lomu v Ostroměři firmou Otto Goldschmied, která rovněž provedla umělecké zpracování této části.
Sousoší na vrcholu pochází z dílny pražského sochaře Václava Žďárského, železná vrata zhotovilo plzeňské
umělecké zámečnictví Jan Klotz. Původní brána z roku 1868 (v průhledu nové brány) zbořena v roce 1896.
Do stavby byl 15. května 1893 vsazen závěrečný kámen s pamětní schránkou obsahující pamětní spis
Václava Suchého, fotografie členů správního výboru a soudobý tisk. V roce 2000 byla nahrazena novou
schránkou s dokumenty o společnosti Plzeňský Prazdroj
Dole: Dvůr pivovarské bednárny z roku 1900, kde se nacházelo kolem 30 kůlen na sudy, 3 velké požahovny
s požahovacími stroji, čistírna nádob a cejchovna. V té době zde pracovalo přes 140 bednářů
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Po vyhlášení mobilizace roku 1914 se však pro pivovar
začal odvíjet zcela jiný příběh. Jeho další rozvoj musel
počkat na mírová léta v nově vzniklé Československé
republice. Do války odcházeli zkušení a znalí dělníci,35
pivovar musel odevzdat povozy, auta a koňské potahy,
což znemožnilo dopravu piva do okolí. K 1. prosinci 1915
byl nucen vydat i nové zásoby ječmene, sena a ovsa.
Městem kolovaly zprávy o zdražení piva, omezení jeho
vývozu a dokonce o zákazu vaření.36 Pivovar poskytl své
prostory pro ubytování a stravování vojska, uložení zásob i výstroje. Již od začátku válečných dní ale neváhal
investovat vysoké částky do zařízení nemocnic (např. nákladem 35 000 korun nechal postavit pavilon pro plzeňskou sekci Českého červeného kříže), technické vybavení
lazaretů aj. Tisíce lahví piva poskytl v té době nemocným,
potřebným a ošetřovatelům.37 Během druhé poloviny
roku se začaly omezovat exkurze do pivovaru, ačkoliv dle
záznamů v návštěvní knize je zřejmé, že prohlídky zcela
neustaly. V zápisech najdeme nejrůznější přání, zvolání či
pozdravy od civilistů i vojáků, nejednou doplněné drobnými kresbami nebo karikaturami.38
Válečný rok 1915 byl pro pivovar ve znamení rekvírování
kovů, ubývání zásob, financí i personálu, takže v provozech

čím dál častěji nastupovaly na těžkou práci ženy. Významný
plzeňský právník Richard Krofta zachytil atmosféru této
doby ve svém nevydaném pamětním spisu: „V únoru byl
okresním hejtmanstvím rekvírován veškerý ječmen v pivovaře – 224 vagónů, zastaveno vydávání soli ze salinek k průmyslovým účelům a dostavily se nesnáze s opatřováním
uhlí. A tak to pokračovalo pak dále: samé rekvizice, omezování přídělů pivovarských surovin a pohonných hmot,
dopravní potíže, zákaz na zákaz toho a ono.“39 V polovině
roku 1915 uzavřel pivovar smlouvu s plzeňskou obcí o dodávkách pitné vody ze své roudenské vodárny pro plzeňské
obyvatele, čímž město zachránil od hrozícího nedostatku.40
Kvůli nouzi o suroviny pro výrobu sladu musel pivovar poprvé ve své historii přistoupit k náhražkám – do sladu začal
z 10 % přidávat cukr.41
Situaci v pivovaru v roce 1916 vystihl opět příhodně
R. Krofta ve svých pamětech: „Třetí rok války naučil pivovary
nejen vypomáhati si náhražkami, o jakých se jim dříve ani
nesnilo, ale učinil je také dojemně skromným. Nedostatečná
příležitost k výdělku pobízela správu Měšťanského pivovaru, aby se ohlížela po každém zdroji, jehož se mohlo využít
k odstranění příčin ucházejícího zisku.“42 Aby Měšťanský pivovar uhájil svou existenci a zajistil dostatek peněžních prostředků, hledal stále další možnosti přivýdělku, které by pivovaru pomohly vytvořit finanční rezervu pro stále se zdražující suroviny. Jednu z nich našel v loupání a sušení ovsa
a zeleniny pro obilní ústav. Do sladu v té době již přidával
na 30 % cukru, nicméně povolené přidávání bramborové
moučky, cukrové řepy a kukuřice prozatím odmítal. Ve prospěch války musel pivovar odevzdat 12 916 kg pryskyřice a
měděné předměty (především příslušenství z varen) o váze
847 metrických centů.43
V předposledním roce války se Měšťanský pivovar věnoval kromě vaření piva i výrobě sodové vody, která přinášela
dobrý finanční výdělek,44 takže se dokonce objevily i myšlenky na pokračování v této činnosti v poválečné době. Při
výrobě piva se čím dál více uplatňovaly náhražky, cukr nahradil sacharin a do sladu začal být přidáván i pýr. V areálu
pivovaru byly loupány a sušeny kaštany, brambory a řepa

31 Prazdroj. Měšťanský pivovar Plzeň. Plzeň: Měšťanský pivovar v Plzni, 1931,
s. 6. Na další pokoření této hranice musel počkat více než 50 let až do roku
1965.
32 Pivovar v té době vyvážel např. do Belgie (1892), Egypta (1898), Francie
(1862), Chorvatska (1874), Maďarska (1869), Německa (1863), Nizozemska
(1874), Polska (1868), Rakouska (1856), Ruska (1895), Slovenska (1875), Srbska
(1873), Španělska (1876), Švýcarska (1875), USA (1873), Velké Británie (1892)
aj. Plzeňský Prazdroj. 1914, s. 30. Srov. též ÚAS PPAS, MP, inv. č. 162–172, knihy
č. 162–172, záležitosti zástupců pivovaru, 1874–1944.
33 Nejstarší dochovaná písemná zpráva o vývozu Prazdroje do Indie
pochází z nedávno nalezeného dopisu jistého muzikanta Karla, jenž
z parníku Shannon, který se plavil po Rudém moři, napsal svému bratrovi o zážitcích z cest, a kde mimo jiné sděluje cenu piva v Kalkatě
(1 zl.). Plzeňské pivo dopravené do Indie ještě před koncem 19. století
zajistil neoficiálně patrně některý ze zástupců Měšťanského pivovaru
v Terstu či Hamburku. ÚAS PPAS, dopis muzikanta Karla, 30. 3. 1889,
nezařazeno. S organizovaným vývozem Prazdroje do Indie však začal
pivovar až na přelomu 20. a 30. let minulého století. Viz např. ÚAS PPAS,
MP, inv. č. 631, karton č. 87, dopis československého konzulátu v Bombaji Měšťanskému pivovaru v Plzni o ochranné známce Pilsner Urquell
v Indii, 27. 1. 1930.
34 ÚAS PPAS, PŘIKRYL, Karel. Měšťanský pivovar v Plzni v letech 1913 až 1922,
strojopis. Plzeň 1940, sign. 358/b), s. 509–510. V roce 1951 byl obraz od Obrovského restaurován. ÚAS PPAS, kopie dopisu Ivo Hlaváčka o historii ob-

razu, 17. 5. 1996, nezařazeno. Dnes zdobí reprezentační prostory budovy
Secese.
35 Jen do září roku 1915 odešlo z pivovaru 600 dělníků a 39 zřízenců a
úředníků. CIRONISOVÁ, Eva, Měšťanský pivovar…, inventář, s. 13.
36 PŘIKRYL, Karel. Měšťanský pivovar 1892–1942, s. 154–155.
37 Týž, Měšťanský pivovar 1913 až 1922, s. 447. V průběhu války bylo stále
více piva posíláno vojákům na fronty. CIRONISOVÁ, Eva. Prodej plzeňského
piva v zemích habsburské monarchie a jejích nástupnických státech. MZK
XLI/1. Plzeň, 2006, s. 186.
38 ÚAS PPAS, MP, inv. č. 262, kniha návštěv 1900–1926, léta 1914–1918,
nestránkováno.
39 ÚAS PPAS, KROFTA, Richard. Měšťanský pivovar Plzeň založen roku 1842. Dějiny druhého půlstoletí 1892–1942, nepublikovaný rukopis, Plzeň, 1950, s. 34.
40 Pro odvod vody z Roudné musela plzeňská obec investovat do 20km
železného potrubí, které dodala plzeňská firma V. J. Rott, přestože nabídka
německé firmy Otto Graf z Ústí nad Labem byla nižší. Důvodem neměly
být národnostní problémy, ale snaha o hospodářskou podporu města. Český deník. Roč. 4., č. 147, 28. 5. 1915, s. 4.
41 PŘIKRYL, Karel. Měšťanský pivovar 1892–1942, s. 159–161.
42 KROFTA, Richard. Měšťanský pivovar, s. 36.
43 PŘIKRYL, Karel. Měšťanský pivovar 1892–1942, s. 165–167.
44 Během plzeňských hladových nepokojů v srpnu roku 1917 bylo dne
13. srpna ukradeno z pivovarských vozů 230 lahví sodovky, 200 lahví limonád a 56 prázdných lahví. KROFTA, Richard. Měšťanský pivovar, s. 37.

hektolitrů piva. Pivovar se tehdy i co do množství vyrobeného piva zařadil mezi největší pivovary světa.31
Dobře se vyvíjející hospodářský výsledek v první polovině
roku 1913 a příznivé počasí dávaly předpoklady pro další
úspěšné období. Před vypuknutím dobově označované
Velké války měl navíc pivovar zastoupení již ve 34 světových
odbytištích.32 Toho času přejmenovávala státní lodní společnost Österreichischer Lloyd některé své obchodní lodě
podle význačných měst monarchie a pro jednu z rozestavěných, která měla zajistit obchodní spojení mezi Terstem
a Indií, bylo podle slavného města Plzně vybráno příhodné
jméno Pilsna,33 pro kterou nechal Měšťanský pivovar namalovat obraz varen od Jakuba Obrovského (1882–1949), který
se ale do interiéru lodi již nikdy nedostal.34
Pivovar v 1. světové válce
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Vlevo: Vodárenská věž pivovaru v roce 1905, jejíž stavbu provedl závod Škoda (1905–1907). Ten se rovněž zúčastnil výběrového řízení na
její návrh, nakonec však zvítězil projekt firmy F. A. Neumann z Eschweileru
Vpravo: Vodárenská věž vysoká 50 metrů se stala nejen nepostradatelným provozem pivovaru, ale i jednou z významných dominant města
Plzně. Za více než sto let inspirovala mnoho umělců, např. malíře a grafiky Jana Charlese Vondrouše, Karla Votlučku a Karla Živného. V roce
2007 u příležitosti jejího 100. výročí vydala Česká pošta osmnáctikorunovou poštovní známku podle grafické předlohy Jana Kavana a ryteckého zpracování Václava Fajta. Na snímku z roku 1910 je vlevo zachycena i dnešní budova pivovarského archivu

a některé dřívější provozy pronajaly své prostory skladům
soukromých osob i firem, což pivovaru rovněž vypomohlo
k zajištění dostatku financí. Bolevecké rybníky, které si pivovar kvůli velké spotřebě ledu pronajímal od města již od
čtyřicátých let 19. století, přinášely pivovaru službu v podobě dobře vychlazeného moku a Plzeňanům ve válečné
době i zpestření chudého jídelníčku. Část ryb odprodal pivovar svým zaměstnancům a část odevzdal potřebným na
aprovizaci.45
Lidé ztráceli obranyschopnost a rok od roku chřadli
i ti, kteří měli na tehdejší podmínky a oproti jiným relativně dobrý přísun potravy. Obyvatelům zázemí chyběly
nejzákladnější potraviny, léky, ošacení, spotřební zboží a
mnohým dokonce i dobré plzeňské pivo, všelék na nejrůznější neduhy. Nedostatek zlatavého moku, kterého před

válkou bývalo všude dostatek, byl zejména mezi staršími
obyvateli nepříjemně pociťován.46 Kvůli nedostatku kvalitních surovin ztrácelo pivo na síle, na chuti i na vyrobeném množství. Nápoj, který v rozumné míře posiloval tělo
i ducha, stal se během války nedostatkovým a mnohdy
i cenným zbožím.
V posledním roce války uvařil Měšťanský pivovar jen
83 150 hl tzv. slabého (méněstupňového) piva s malou
trvanlivostí, což představovalo zhruba osm procent předválečného výstavu.47 Pivovar tehdy zvažoval zpracovávání
ovoce na ovocné víno, k čemuž ale pro nedostatek technického vybavení již nedošlo. V areálu pivovarského závodu
byly i nadále sklady, provozy pro loupání a sušení různých
poživatin a nově i pro výrobu cukrovinek.48 Po válce začal
pivovar s obnovou tradiční výroby piva a na podporu nově

45 PŘIKRYL, Karel. Měšťanský pivovar 1892–1942, s. 169–171.
46 Zakladatel Národopisného muzea Plzeňska Ladislav Lábek (1882–1970) napsal nejednou své sestře Marii (1892–1965): „Tatínek není už tím, co býval, válka i jeho důkladně zdolala, chybí mu nejvíce ta sklenice piva….“ Archiv města

Plzně (dále AMP), fond Ladislav Lábek, karton č. 398, dopis L. Lábka M. Lábkové,
17. 8. 1917. Srov. tamtéž, dop. č. 822 L. Lábka M. Lábkové, 11. 12. 1917.
47 CIRONISOVÁ, Eva. Prodej plzeňského piva v zemích…, s. 186.
48 PŘIKRYL, Karel. Měšťanský pivovar 1892–1942, s. 175–176.
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Nahoře: Ženy při práci v lahvovně v roce 1928. Lahve na export byly pečlivě baleny do ochranných slámových obalů a ukládány do
dřevěných beden. Několik takto expedovaných beden s původními obaly se v pivovaru uchovalo dodnes a jsou k vidění v Pivovarském muzeu v Plzni
Dole: Bednáři Měšťanského pivovaru v roce 1922
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Půdorys sklepů Měšťanského pivovaru z roku 1903 ukazuje rozlehlost podzemních prostorů. Pod pivovarem tak vznikalo rozlehlé město či spíše bludiště. Na přelomu 19. a 20. století zde bylo uloženo
kolem 6500 ležáckých sudů o objemech 50–80 hl a dále 2100 velkoobjemových kvasných kádí. Dnes je to pouze 121 ležáckých sudů a 65 kvasných kádí, neboť jejich funkci převzaly v roce 1993 moderní
cylindrokónické tanky, jichž má pivovar v současnosti 170 o objemech 800–4800 hl

Vlevo nahoře: Jedna z chodeb ležáckých sklepů v roce 1923. Ve
20. letech 20. století tvořilo sklepy 96 oddělení o celkové délce 9 km
a rozloze 32 000 m2. Ručně hloubené sklepy se nacházejí v hloubce
přibližně 12–21 metrů
Vlevo dole: Kvašení piva v dubových kádích na spilkách (1927)
Vpravo nahoře: Sklepák při práci s čerpadlem zvaným trkač od
firmy Novák & Jahn Praha. Pivo zrálo ve sklepích několik týdnů.
Nejprve kvasilo v dubových kádích, odkud bylo přečerpáváno do
velkoobjemových ležáckých sudů, poté se stáčelo do malých transportních soudků, jež byly ze sklepa dopravovány výtahy na rampu
výstavu a zde překládány na povozy, auta a železnici (1928)

vzniklého státu upsal půjčku 2 miliony korun. Vyčíslené škody za zničený či zabraný materiál se pohybovaly okolo půl
milionu korun.49
Poválečná léta přinesla Měšťanskému pivovaru oživení výroby piva i nový rozvoj obchodních styků se zastupitelskými firmami. Bylo zapotřebí obnovit a znovu získat
světová odbytiště v nově nastupujících státech a rozšířit
exportní centra.50 Před pivovarem se otevírala nelehká

cesta, ale i obzor plný možností a nadějí v lepší budoucnost.

49 Tamtéž, s. 112.
50 CIRONISOVÁ, Eva. Organizace prodeje Plzeňského Prazdroje v českých

zemích a na Slovensku (1842–1992). Západočeský historický sborník (dále
ZHS) 8. Plzeň, 2003, s. 174.
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Měšťanský pivovar v meziválečném období
První světová válka byla pro pivovary těžkou zkouškou.
Mnoho předválečných podniků, které ještě v roce 1914
úspěšně vařily pivo, nezvládalo udržet v chodu své provozy,
nicméně spoléhaly na krátký válečný konflikt a brzkou po-

Reprezentativní budova byla vystavěna pro valné hromady a přijímání návštěv. Záměr vyzdobit plochu hlavního sálu podle návrhů
Mikoláše Alše však zůstal neuskutečněn. Budova byla zařízena v honosném stylu nábytkem z dubového dřeva a doplněna např. porcelánem firmy EPIAG v Karlových Varech. Zcela vpravo stojí nejstarší pivovarská varná pánev z roku 1842. Konec 20. let 20. století

válečnou obnovu. Ačkoliv po roce 1918 zkoušely některé
pivovary znovuotevřít své provozy, ani do poloviny dvacátých let se jim to nepodařilo, a tak musely své místo na pivním trhu přenechat jiným. To ale nebyl případ Měšťanského
pivovaru, který sice s obtížemi překonával poválečnou hospodářskou situaci, avšak během třicátých let opět úspěšně
upevnil svou pozici v čele pivovarského odvětví. V prvních
poválečných letech se pivovar stále potýkal s nedostatkem
surovin, s jejich vysokou pořizovací cenou a v důsledku hospodářské krize v roce 1923 i s ostrou konkurencí ostatních
plzeňských pivovarů, v níž nakonec vítězně obstál.51
Tíživá hospodářská situace, znovuvytvoření vývozních
míst, drahé suroviny, které pozvolna vytlačovaly válečné náhražky a vysoká cena piva, způsobovaly pivovarům finanční
problémy a tím i nemalé zadlužení u bank, což v Plzni vedlo
k myšlenkám na spojení pivovarů. Taková možnost jako východisko z krize byla zvažována již v srpnu 1922 na schůzi
všech plzeňských pivovarů.52 Jen o tři roky později zahájil
Měšťanský pivovar první kroky k realizování svého plánu na
monopolizaci plzeňského pivovarského průmyslu. Měšťanský pivovar odkoupil majoritní podíl zadluženého pivovaru
Prior, zastavil jeho výrobu, do tří let uzavřel výrobní provozy
a rozprodal některá zařízení, budovy i pozemky. Bývalý pi-

vovar byl následně využíván pro skladovací účely, na podzim roku 1945 obývala jeho prostory armáda a v roce 1993
byl objekt částečně zakonzervován.53
Již od sklonku dvacátých let začal Měšťanský pivovar
zároveň vykupovat akcie svého bezprostředního souseda –
Prvního plzeňského akciového pivovaru, s nímž byly v roce
1928 na základně souhlasu akcionářů spojeny nově sloučené pivovary ve Štěnovicích a ve Starém Plzenci. Do třicátých
let se stal Měšťanský pivovar majoritním vlastníkem i tohoto
pivovaru a v rámci západočeského pivovarnictví si tak zajistil takřka neotřesitelnou pozici. Ponechal si výlučnou výrobu 12° Prazdroje a výrobu ostatních piv předal Prvnímu
akciovému pivovaru, u kterého následně skoupil majoritu
akcií a docílil vytvoření silného koncernu.54
Pivovar Světovar se v poválečné době snažil všemožně
bojovat s hospodářskou krizí, nicméně kvůli finančním
problémům musela být většina jeho akcií v roce 1932 prodána. Rozhodujícím akcionářem pivovaru se stal Měšťanský pivovar, který nechal prosadit spojení Světovaru s Prvním plzeňským akciovým pivovarem. Počátkem roku 1933
přejmenoval oba podniky na Plzeňské akciové pivovary a
do konce téhož roku zastavil ve Světovaru výrobu.55 Uvolněné prostory začaly být pronajímány jako obilné sklady

51 TÁŽ. Vývoj západočeského pivovarského průmyslu od roku 1945 do
současnosti. ZHS 4. Plzeň, 1998, s. 211–212.
52 KROFTA, Richard. Měšťanský pivovar, s. 53.
53 CIRONISOVÁ, Eva. Plzeňský společenský pivovar Prior (1896–1925). ZHS
3. Plzeň, 1997, s. 221–224.

54 TÁŽ. První plzeňský akciový pivovar. In Musa pedestris: sborník ke stému
čtyřicátému výročí městského archivu v Plzni a šedesátým narozeninám Jaroslava Douši. Ústí nad Labem : Albis International, 2010, s. 170.
55 TÁŽ. Český plzeňský pivovar Světovar (1910–1933). ZHS 6. Plzeň 2000,
s. 250–254.
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Část nádvoří v roce 1928. Zleva varna, v pozadí sladovna I, vodárenská věž a v popředí budova výstavu. Netradiční záběr na pivovar byl
pořízen od komínu kotelny, zbořeného v roce 1968

a za války též pro potřeby Škodových závodů a vojenské
správy.56 Od padesátých let sloužil areál armádním účelům a dnes zažívá celý komplex pozvolnou rekonstrukci,
v rámci které by měl dle projektu Evropské hlavní město
kultury 2015 sloužit jako nové kulturní i společenské centrum.
Ani v období první republiky neustal Měšťanský pivovar
v budování svého závodu. V této době se zaměřil na modernizaci lahvovny a sladovnických provozů, investoval též do
opravy provozních budov a dostavby objektů, které plánoval již v předválečné době. Jedním z takových objektů byla
dlouho plánovaná administrativní budova, která ale byla
dokončena až po sedmi letech příprav v roce 1920. Autor
stavby, Adam Hucl, se před jejím projektováním inspiroval
návštěvou moderních kancelářských staveb v Praze, aby
v pivovaru vytvořil funkční a moderní prostory pro úředníky. Realizací stavby v poválečné době byl pověřen tehdejší
závodní stavitel František Němec.57

Takřka převratnou změnou bylo uzavření silnice procházející středem Měšťanského pivovaru do Doubravky v roce
1929, a tím i uzavření areálu pivovaru. O tuto úpravu usiloval pivovar desítky let, nicméně realizaci bránila především
finanční a technická podmínka – zřízení náhradní hlavní
komunikace vedoucí z města ve směru na Prahu, již měl
v plné výši financovat právě pivovar. Společnou řeč našel
podnik s plzeňskou obcí a majiteli pozemků až v této době.
Dle citovaného Kroftova pamětního spisu byla hlavním důvodem potřeba města získat záruky od významných plzeňských průmyslových podniků na udělení půjčky od Zemské
banky v Praze.58 Rozhodovací proces nemálo uspíšila i skutečnost, že Měšťanský pivovar v té době vlastnil již většinu
akcií sousedního pivovarského podniku.59 Objekt pivovaru
pomohly uzavřít v místech bývalého vjezdu silnice nové zaměstnanecké byty, tzv. Kroftovy domy, pojmenované podle
předsedy správní rady Richarda Krofty a dostavěné v letech
1931 až 1932.60

56 V roce 1934 se v novinách dokonce objevily zprávy, že plzeňský Světovar kupuje anglická firma, která chce v továrních prostorách zřídit klášter.
Tato „zaručená“ zpráva byla ale obratem dementována. Z plzeňského „Světovaru“ má prý být klášter. Večerní České Slovo. Roč. 26, 14. 12. 1934, s. 5.
57 PŘIKRYL, Karel. Měšťanský pivovar 1892–1942, s. 154 a 187.
58 KROFTA, Richard. Měšťanský pivovar, s. 51–52.
59 Za odklonění silnice měl dle Kroftových pamětí zaplatit Měšťanský pivovar 1 250 000 Kč, které byly použity např. na silniční úpravy kolem pivo-

varu. KROFTA, Richard, Měšťanský pivovar, s. 51–52.
60 Návrhy Kroftových domů vyhotovil Karel Mastný, samotnou stavbou
byli pověřeni stavitelé Josef Štika a František Němec. PŘIKRYL, Karel. Měšťanský pivovar 1892–1942, s. 253. V Kroftových domech byly umístěny
zaměstnanecké byty, jídelny pro úředníky a dělníky, umývárny, sprchy,
koupelny, strojní prádelny aj. Prazdroj. Měšťanský Pivovar Plzeň. Plzeň : Měšťanský pivovar v Plzni, 1931, s. 18. Dodnes tyto prostory slouží pro stravování a ubytování zaměstnanců pivovaru.
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Ředitelská vila, plánována jako sídlo tehdejšího ředitele
Františka Plášila a vrchního sládka pivovaru Jana Šebelíka
(1891–1987), se stala další významnou budovou, která byla
v Měšťanském pivovaru postavena, a to v letech 1929–1931
zásluhou architektů Hanuše Zápala (1885–1964) a Františka
Němce. S ohledem na bahnitý terén staveniště musela být
stavba provedena na betonové desce, položené v hloubce
3–4 metry na 270 betonových pilotách.61
Měšťanský pivovar, a do jisté míry i První akciový pivovar,
které z plzeňské bitvy pivovarů vyšly vítězně, si následně
rozdělily získané trhy a v závěru třicátých let se jim podařilo
odstranit i následky krizového dopadu z let dvacátých.62
V poválečné době se Měšťanský pivovar zaměřil více na domácí trh, kdežto před válkou jevil zájem spíše o zahraniční,
zejména německé a rakouské odběratele. Jeho doménou
ale i nadále zůstával export do ciziny. Na konci dvacátých
let dodával pivo do mnoha zemí jako v předválečné době
a z nových odbytišť přibyly např. Kanada (1927), Dánsko
(1934), ale také Havaj a Filipíny (1935) aj.63
V období první republiky byly odbornými výzkumy potvrzeny zprávy o blahodárném účinku piva Prazdroj i ono
známé rčení – pivo je tekutý chléb, což Měšťanskému pivovaru v konkurenčním boji nemálo pomohlo k lepší reklamě
i zvýšenému zájmu o jeho pivo.64 Profesorem Františkem
Plzákem z Karlovy univerzity v Praze byl v roce 1928 proveden mikroskopický rozbor, jehož výsledkem byla zpráva
o biologicky zcela čistém pivu. Na základě čtrnáctiměsíčního pozorování různých vzorků Prazdroje mohl Plzák předložit doklady o prakticky stálé jakosti piva, které bylo docíleno
přísným výběrem prvotřídních surovin, jejich vysoce odborným zpracováním i kontrolou výrobního postupu. Rozbor
prokázal lehkou stravitelnost a vysoké procento výživných
látek, které jsou v ideálním množství organismu prospěšné.
Závěrem svého dobrozdání Plzák shrnul: „… Je to tedy pivo
z Měšťanského pivovaru v Plzni, nápojem jedinečné ceny
výživné a hygienické a spojuje s těmito dvěma hodnotami
ještě svoji nedostižnou lahodnost i osvěžující říznost. Ze stanoviska chemického nutno tudíž potvrditi, že pivo z Měšťanského pivovaru v Plzni jest produktem prvotřídním,
jakostí svou předčícím všechna jiná podobná piva. Všechny tyto zde uvedené faktory podmiňují jeho konstantní
výtečnou jakost i osobitou, příjemnou chuť a umožňující

užití jeho k účelům medicinálním, kde třeba spolehnouti se
na bezvadnou jakost jako u kteréhokoliv jiného léčiva, nebo
dietetika.“65

61 URLICH, Petr. a kol. Slavné vily Plzeňského kraje. Praha: FOIBOS, 2009,
s. 157–159.
62 Podnikání na Plzeňsku, s. 92.
63 Prazdroj, 1931, s. 24–28.
64 Tamtéž, s. 23–24. Zprávy o blahodárnosti Prazdroje nalezneme i v dříve vydaných propagačních brožurách pivovaru, kde se psalo o příznivých
účincích piva Pilsner Urquell po stránce fyzické i duševní. Někteří lékaři
dokonce tvrdili, že Prazdroj pomáhal v boji proti choleře. Měšťanský pivovar v Plzni. 1886, s. 4. O něco mladší reklamní brožura pivovaru dále uvádí:
„… Zároveň pak jeho znamenitá hygienická cena – lékařskými autoritami
uznaná a bohatou praxí skvěle osvědčená – rovněž přispěla k tomu, že
rychlým postupem vítězného dobyvatele slavně prošlo a si podmanilo
celý svět…“. Plzeňský Prazdroj. 1914, s. 6.
65 UAS PPAS, MP, karton č. 128, sign. II A 28g, dobrozdání o plzeňském
pivu, kopie strojopisu Františka Plzáka Měšťanskému pivovaru, 10. 11.
1928, s. 1–2. V dalším Plzákově dobrozdání bylo uvedeno, že pivo Prazdroj
dobře snáší i zaoceánskou přepravu do tropických krajů. Tamtéž, zpráva
Františka Plzáka Měšťanskému pivovaru, 28. 2. 1928, s. 1. Léčebné účinky
Prazdroje pak potvrzovala i zpráva prof. Josefa Pelnáře z II. interní kliniky
Karlovy univerzity v Praze. Prazdroj, 1931, s. 24. Z archivních materiálů
se dále dozvídáme, že tyto objevy inspirovaly nejednoho milovníka piva

k soukromému pokusu. Jedním z nich byl Vratislav Matoušek z Mladé Boleslavi, který se po přečtení reklamních letáků rozhodl na sobě vyzkoušet
výživnost Prazdroje. Využil osmidenního odjezdu manželky a syna a celé
dny kromě ranního šálku teplé vody požíval pouze Prazdroj – 2 sklenice
ráno a 5 odpoledne. Během svého pokusu neshledal žádné zdravotní
potíže, nepociťoval hlad a dokonce přibral půl kila na váze. UAS PPAS, MP,
karton č. 128, sign. II A 28h, dopis Vratislava Matouška Františku Zákonovi,
mladoboleslavskému zástupci Měšťanského pivovaru v Plzni, 6. 10. 1937,
s. 1–3.
66 CIRONISOVÁ, Eva. Měšťanský pivovar, inventář, s. 18. Srovn. ÚAS PPAS,
Osobní rejstřík, Müller Robert.
67 PŘIKRYL, Karel. Měšťanský pivovar 1892–1942, s. 309.
68 Dne 20. března 1943 vstoupil v platnost zákaz zasílání piva na vzdálenost delší než 250 km, pro Prazdroj se tedy týkal vývozu za hranice protektorátu. ÚAS PPAS, CIRONISOVÁ, Eva. Měšťanský pivovar – Prazdroj Plzeň,
1943–1992, III. díl, nepublikovaný rukopis, Plzeň 2002, s. 4.
69 Jindy se objevily stížnosti na německé dodavatele Prazdroje do českých hospod aj. CIRONISOVÁ, Eva. Organizace prodeje Plzeňského Prazdroje,
s. 180.
70 TÁŽ. Plzeňská piva ve Spojených státech amerických v 19. a 20. století.
ZHS 5. Plzeň, 1999, s. 242–243.

Druhá světová válka
Politické změny po 15. březnu 1939 se dotkly veškeré správy
v zemi, Měšťanský pivovar nevyjímaje. Koncem listopadu
téhož roku muselo být v pivovaru systemizováno místo pro
německého komerčního ředitele, jímž se stal s platností od
1. ledna 1940 Robert Müller (nar. 1898), tehdejší ředitel pivovaru a panství v Hartenberku u Sokolova, člen NSDAP a
SS. Dne 17. července 1940 byl jmenován generálním ředitelem pivovaru a v letech 1941–1945 zasedal v jeho správní
radě. Müller v Plzni setrval až do dubna 1945, kdy s rodinou
utekl do Německa. Svou funkci vykonával vedle ředitele pivovaru Františka Plášila (1887–1957), který byl spolu s vedením pivovaru zbaven ke dni 12. května 1945 své funkce.66
Hned na začátku války se začalo projevovat zdražení
piva, což pocítili odběratelé válečnou přirážkou 80 haléřů
na litr (zdražení přibližně o třetinu ceny).67 Ani tentokrát se
pivovar nevyhnul odvodu zaměstnanců do války, a tím i potížím s nedostatkem pracovních sil, rekvírováním majetku,
uskladňováním materiálu pro vojenské účely, ubytováním
vojska, problémům s transportem piva, pozastavení investic do rozvoje pivovaru, snižování přídělů ječmene i sladu,
nedostatku nejrůznějších surovin i klesající stupňovitosti
piva.68
Potíže s exportem nezačaly pro pivovar s rozpoutáním
druhé světové války, ale již na počátku třicátých let minulého století, kdy se v pohraničních částech Československa
objevovaly problémy v důsledku národnostních otázek,
např. bojkot československých výrobků, mezi nimiž nejednou figuroval i plzeňský Prazdroj.69 Ačkoliv politický vývoj
v Československu ve třicátých letech napomohl Měšťanskému pivovaru k získání nových, zejména židovských odběratelů v USA, zásadní změna přišla krátce po konferenci
v Mnichově, kdy Češi v Americe bojkotovali Prazdroj jako
německý výrobek a Němci naopak jako český.70
Na Slovensku, kde měl pivovar jedno z největších odbytišť, došlo v průběhu roku 1939 k obrovskému poklesu
odběru piva, neboť většina odběratelů byla českého nebo
židovského původu, z nichž velká část ze Slovenska odešla.
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Propagační jízda Aero-Spexor (Sportovní plzeňská expedice orientem) ve vozech Aero, která vedla z Prahy přes Plzeň a vybraná
města jižní Evropy a severní Afriky zase zpět do Plzně a do Prahy. V čele expedice stál plzeňský lékárník a zkušený cestovatel Jaroslav Doubek, dále plzeňský zástupce značky Petříček a zkušený cestovatel František Alexander Elstner. Při oslavě slavné jízdy
nechyběl ani Prazdroj. Kolem 1933

Kvůli přibývajícím těžkostem s odběrem, dopravou i clem
tak do listopadu 1944 ztratil pivovar zastoupení pro celé
Slovensko.71 Zcela jiným způsobem reagovali odběratelé
Prazdroje např. v Indii. Mnichovské události zde vzbudily
velký zájem o dění v Československu, což se projevilo například zvýšenými sympatiemi a poptávkou po československo-indických obchodních stycích. Exportní ústav v Bombaji při Ministerstvu zahraničních věcí v Československu
informoval z Indie o rostoucím zájmu právě o československé zboží.72 Nedlouho poté však byl dovoz Prazdroje i jiných
československých výrobků do Indie znemožněn.
Rok 1942 měl být pro pivovar ve znamení velkých jubilejních oslav, neboť toho roku uplynulo přesně 100 let od uvaření první várky plzeňského ležáku. Podle plánů z dob ještě
mírových měly být pojaty ve velkém stylu, nicméně na takové úvahy nebylo po květnovém atentátu na Heydricha a
následné vlně represí ani pomyšlení. Před těmito událostmi
však pivovar slavnosti ještě intenzivně připravoval. S hrdostí
i pýchou chtěl připomenout význam a tradici svého podniku a využít jubilea pro reklamní účely doma i ve světě.
Akce, které plánoval od roku 1932, byly odloženy na časy
budoucí.73 Na podzim roku 1942 se uskutečnilo jen několik

rozhlasových přednášek o pivu a hospodaření v západních
Čechách a právovárečníci se po vzoru svých předků zúčastnili tiché mše v plzeňském chrámu sv. Bartoloměje, kterou
konali pravidelně po uvaření první říjnové várky piva.74
Navzdory mnoha válečným překážkám se Měšťanskému
pivovaru dařilo uhájit existenci svého podniku, dál se snažil expedovat pivo na domácí i zahraniční trh a ačkoliv stupňovitost
piva, a tím i jeho kvalita, v průběhu let klesaly, co do objemu
prodaného piva se obchodu dařilo až do konce roku 1944, kdy
odběr začal vlivem nedostatku surovin výrazněji klesat.75
Poválečné škody, dlouholetá nemožnost řádného hospodaření, ztráta investičních úspor z předchozích období,
vleklý válečný konflikt a nakonec letecké nálety spojenců
na Plzeň v letech 1944–1945 způsobily plzeňským pivovarům ohromné ztráty. Nálet z 20. prosince 1944 a noční
bombardování Plzně dne 17. dubna 1945 byly pro pivovary
takřka likvidační. V provozech Měšťanského pivovaru bylo
napočítáno 138 zásahů těžkých tříštivých bomb, v Prvním
akciovém pivovaru 85. Během leteckých útoků zemřelo
20 osob, 32 jich bylo zraněno a velká část budov zůstala
v troskách. Odhady škod pro oba pivovary byly vyčísleny
na 300 milionů tehdejších korun.76 Provoz v Měšťanském

71 TÁŽ. Organizace prodeje Plzeňského Prazdroje, s. 188–189.
72 Národní archiv, fond Exportní ústav Praha (1934–1946), karton č. 252,
zpráva V. Walleczka o dění v Indii za měsíc říjen 1938, 3. 11. 1938.
73 Velké jubilejní slavnosti pivovaru byly nakonec odloženy stejně jako
při 75. výročí ve válečném roce 1917. Český deník informoval v roce 1936
o přípravě oslav, v rámci kterých mělo být za pomoci Fridolína Macháčka a
Ladislava Lábka otevřeno již dlouho očekávané plzeňské pivovarské muzeum. Vladimír Mandl, Právovárečné museum plzeňské, Český deník. Roč. 25,
č. 137, 17. 5. 1936, s. 4. K otevření muzea však došlo až roku 1959, a to díky
bývalému řediteli pošt Janu Hejtmánkovi, Ladislavu Lábkovi, Františku Hlaváčkovi a dalších. Od roku 1987 je dnešní Pivovarské muzeum v Plzni pod
správou pivovaru.
74 Regionální hospodářský rozhlas připravil pro posluchače např. přednášku Václava Königsmarka „Sto let Prazdroje“ aj. Srv. Sto let Prazdroje. Plzeňsko v rozhlase. Nová doba. Roč. 48, č. 269, 26. 9. 1942, s. 3. Měšťanský
pivovar nechal vyrobit pro významné osobnosti 100 souborů leptů s výje-

vy z pivovaru, jejichž provedením byl pověřen umělec Jan Charles Vondrouš. V souboru byla vložena ochranná známka pivovaru a zlatým písmem
vyhotovený letopočet 1842–1942. Klub československých i plzeňských
filatelistů vydal na 6000 aršíků s jubilejní známkou a razítkem. Nezůstalo
zapomenuto ani na zaměstnance pivovaru, kteří obdrželi jubilejní odměny
v celkové výši 2 076 700 K. Právovárečným podílníkům byla vyplacena dividenda ve výši 7000 K. KROFTA, Richard. Měšťanský pivovar, s. 77.
75 CIRONISOVÁ, Eva. Organizace prodeje Plzeňského Prazdroje, s. 182.
76 Na nezbytnou opravu po náletech byla městem Plzní přislíbena oběma
pivovarům částka 2 mil. K za každý nálet. Z původně plánovaných 4 mil.
K však dostaly pivovary od města finanční pomoc ve výši 986 134 korun
a pro nedostatek veřejných prostředků byly další výplaty zastaveny. ÚAS
PPAS, MP, inv. č. 282, karton č. 2, sign. II A 1f, situační zprávy pivovaru, Situační zpráva k 1. 1. 1946, 3. 1. 1946, s. 2–3. Prosincový nálet nad městem poškodil v pivovaru administrativní budovu, sousední spilky, štoky,
kancelářské budovy, laboratoře, část závodních bytů, kanalizaci, parovod,
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Čištění sudů po vysmolení na dvoře u bednárny v roce 1944. Každý nově vyrobený nebo do pivovaru navrácený sud byl umyt, nově
požahován, uložen na určitou dobu v zamáčírně, přezkoušen na těsnost tlakem tří atmosfér, očištěn a spuštěn k plnění do sklepa

pivovaru se podařilo obnovit 7. května 1945 díky nasazení
všech pracovních sil a velké spolupráci města Plzně. Škody
v druhé části areálu – v pivovaru Gambrinus – si vyžádaly
rozsáhlejší rekonstrukci. Provoz zde byl obnoven až 26. listopadu a výstav zahájen 1. ledna 1946.77
Dekret prezidenta republiky č. 101 z 24. října 1945 určil
ke znárodnění pivovary, které v roce 1937 vystavily více než
150 000 hl piva, tedy i oba plzeňské pivovary. Navazující vyhláškou ministerstva výživy č. 1781/1946 Ú. l. z 13. září 1946
byly pivovary znárodněny. Do jmenování nového vedení
znárodněného podniku fungovala společná národní správa,
kterou zřídil Zemský národní výbor v Praze, a to s platností
od 1. června 1945. Dosavadní úlohu správních rad obou pivovarů tak převzala národní správa, kterou tvořili František
Hlaváček, vrchní ředitel Plzeňských akciových pivovarů, Miloslav Hladký, úředník Měšťanského pivovaru a Jaroslav Zoubek, pivovarský dělník. Zakládací listinu, kterou vznikl podnik
Plzeňské pivovary, vydalo ministerstvo výživy 1. července
1947. Vedení podniku bylo definitivně ustanoveno v únoru
následujícího roku.78 Ředitelství národního podniku Plzeňské
pivovary bylo jmenováno ústředním ředitelstvím Československých pivovarů v Praze dne 8. února 1947.
Přerušme na chvíli chronologii vyprávění a udělejme si malý
exkurz zpět do roku 1938, kdy pro republiku začala jedna
z nejtěžších dějinných etap. V mezinárodním procesu určování hranic na Plzeňsku na podzim roku 1938 sehrály totiž
nemalou úlohu plzeňské pivovary, respektive ředitel Plzeň-

ských akciových pivovarů František Hlaváček (1893–1967), a
do jisté míry i ředitel Měšťanského pivovaru František Plášil.
Právě F. Hlaváček byl vyslán jako delegát města Plzně k československé skupině mezinárodního výboru na berlínská
zasedání, aby pomohl odvrátit katastrofický scénář – zábor
města Plzně a západočeských obcí (s převážně českým
obyvatelstvem) německým vojskem.79
Na základě konference čtyř mocností v Mnichově zahájila německá vojska 1. října 1938 zábor odstoupených území. Dne 10. října vojska postoupila do obcí Litice a Chotíkov na Plzeňsku, čímž se dostala do bezprostřední blízkosti Plzně. Na Plzeňsku v té době došlo k okupaci velké
části obcí s převážně českým obyvatelstvem, např. Litice,
Robčice, Lhota, Dobřany, Zbůch, Nýřany, Malesice, Chotěšov, Chotíkov, Šlovice aj.80 Mnichovská dohoda stanovila,
že německá vojska obsadí stanovená čtyři pásma v době
od 1. do 7. října a tzv. 5. pásmo (sporné oblasti „převážně
německého charakteru“) bude obsazeno do 10. října na
základě jednání mezinárodní delimitační komise v Berlíně,
která začala 30. září. Spolu s velvyslanci čtyř mocností zasedal v čele československé delegace berlínský vyslanec
Vojtěch Mastný. K vypracování mnoha návrhů a podkladů byla pro stovky delegátů v Berlíně zřízena řada výborů,
komisí a subkomisí, pro které Hlaváček zprostředkovával
nezbytnou dokumentaci o územních změnách na Plzeňsku. Výsledkem všech jednání mezinárodní komise byl
nakonec československo-německý protokol o nové státní
hranici, který byl podepsán v Berlíně 20. listopadu 1938.
Na berlínská jednání následně navazovaly práce dalších

vodovod aj. Náletem v následujícím roce byla poškozena elektrárna, sladovny, vodárna, bednárna, kolny, stáje, dílny a železniční vlečka. ÚAS PPAS,
MP, kniha č. 80, protokol č. 1, 14. 3. 1945, s. 1–4. Srov. tamtéž, protokol č. 2,
30. 5. 1945, s. 12–20.
77 Tamtéž, Stručná informační zpráva o současném stavu, 7. 2. 1946, s. 1–9.
78 ÚAS PPAS, MP, inv. č. 283, karton č. 2, sign. II A 1g, dokumenty k národní
správě pivovarů, 1945–1946. Srov. tamtéž, inv. č. 284, sign. II A 1h, doku-

menty k znárodnění pivovarů, 1945–1946.
79 František Hlaváček se berlínských zasedání účastnil ve dnech 12. října
až 14. listopadu 1938. Náklady na Hlaváčkovu intervenční cestu do Berlína
hradil pivovar. ÚAS PPAS, Plzeňské akciové pivovary v Plzni (1869–1946) (dále
PAP), kniha č. 27, s. 338–339.
80 LAŠTOVKA, Vojtěch. Vytyčení západočeské státní hranice pomnichovské republiky. In Minulostí západočeského kraje VII, 1970, s. 38–39.
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Vlevo: První poválečná zásilka piva Pilsner Urquell do USA při vypravování z pivovaru dne 27. května 1947
Vpravo: Pracovník sladovny při práci s dvoukolovou károu na převážení ječmene a sladu, zvanou japonka. Dochovaný exponát lze vidět
v Pivovarském muzeu v Plzni (1960)

komisí, které měly řešit problémy spojené s odstoupením
území.81
Plzeňský archeolog a dlouholetý ředitel Uměleckoprůmyslového muzea v Plzni (dnes Západočeské muzeum
v Plzni) Jindřich Čadík sepsal po letech na podnět plzeňského městského archiváře Miloslava Bělohlávka zprávu
o účasti města Plzně na berlínské konferenci, a to jako poslední přímý svědek plzeňských „předberlínských“ jednání.
Díky jeho svědectví se tak dochovaly zprávy o dění v Plzni a
nemalé úloze F. Hlaváčka v celém procesu.82
Dne 10. října 1938 byl Čadík povolán na plzeňskou radnici, kde mu starosta Luděk Pik, náměstek Matouš Mandl a
prezidiální šéf František Kříž předali žlutický kancionál, který
byl do Plzně převezen ze Žlutic ze strachu před německou
konfiskací. S ohledem na vypjatou situaci v Plzni, ve které se
město kvůli německým záborům nacházelo, rozhodlo celé
zasedání převézt kancionál do kanceláře předsednictva ministerské rady do Prahy, kam se ještě téhož dne odpoledne
Čadík skutečně vypravil.83
Přestože byl kancionál nakonec předán Václavu Vojtíškovi
do Archivu hlavního města Prahy, dozvěděl se Čadík během
svého krátkého pobytu v předsednické kanceláři, že nad Plzní se stahuje nebezpečná oprátka v podobě začlenění města
do Říše. Čadík byl vyzván, aby byl za Plzeň neprodleně vyslán zástupce znalý poměrů, se schopností diplomatického

jednání a určitého společenského kreditu, který by pomohl
dokázat hospodářský, politický a kulturní význam Plzně pro
českou zem.84 Po příjezdu do Plzně se Čadík spojil s ředitelem Čiperovy knihovny a členem správní rady Měšťanského
pivovaru Otto Stelzrem (1885–1965), aby s ním svolal „krizový
tým“, v němž oba nakonec zasedli s Matoušem Mandlem a
Luďkem Pikem. Bylo nezbytné vybrat zástupce, který znal
dobře hospodářské poměry, při nejlepším měl styky v Berlíně, disponoval potřebnými osobními doklady na cestu do
zahraničí, osobním automobilem s potřebnou dokumentací
a ochotu převzít tak významný úkol.
V průběhu jednání navrhl Otto Stelzer nejlepšího možného kandidáta – Františka Hlaváčka, který na základě jednohlasného souhlasu odjel v časných ranních hodinách do
Berlína.85 Hlaváček spolu s Františkem Plášilem a s plzeňskými
představiteli usilovně bojovali o záchranu Plzně a západočeských obcí, zprostředkovávali memoranda a podklady pro vysoké diplomatické delegáty. Ačkoliv k přičlenění Plzně k Německu na podzim roku 1938 nedošlo, v následujících měsících se dějinný běh událostí otočil v neprospěch Plzně, neboť
za půl roku tu přeci jen byla ustanovena německá správa.86

81 KUKLÍK, Jan – NĚMEČEK, Jan – ŠEBEK, Jaroslav. Dlouhé stíny Mnichova.
Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo. Praha :
Audiotrium, s. r. o., 2011, s. 88.
82 AMP, fond Městský úřad Plzeň (magistrátní registratura 1880–1942) dále
MÚP, karton č. 368, sign. XVI5/103, Vzpomínky Jindřicha Čadíka – Města
Plzně chvíle osudná, 1. 3. 1965, s. 1–3.
83 Tamtéž, s. 1. Čadíkovy vzpomínky potvrzují a i rozšiřují dochované archivní dokumenty. Viz např. ÚAS PPAS, PAP, kniha č. 27, protokol o schůzi
stálého užšího výboru, 8. 12. 1938, s 339. Odkazy na další prameny viz níže.
84 Ke zvolení Hlaváčka napomohla i skutečnost, že velmi dobře ovládal
německý, anglický i francouzský jazyk. Plné podpory se mu dostalo ze

strany plzeňského starosty i předsednictva ministerské rady zastoupené
Františkem Staškem. Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky
(dále AMZV), fond VI. sekce (Právní) (dále Právní), karton č. 66, složka o vypravení F. Hlaváčka do Berlína, 11. 10. 1938.
85 AMP, MÚP, Města Plzně chvíle osudná, 1. 3. 1965, s. 3.
86 AM ZV, Právní, karton č. 82, opis zprávy Luďka Pika pro Františka Hlaváčka, 13. 10. 1938. Koncem prosince se však ve Škodovce a v Měšťanském
pivovaru vytvořila skupina osob usilujících naopak o začlenění Plzně
pod přímou německou správu. V pivovaru se mělo jednat o skupinu asi
55 lidí. Tamtéž, zpráva o agitaci pro připojení Plzně k Německu, 4. 12.
1938.
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Plzeňské pivovary po roce 1948
Po znárodnění v roce 1947 a zejména po únoru roku 1948
došlo ke kritickému útlumu investic do pivovarnictví, neboť

tehdejší režim kladl důraz především na těžký průmysl a
strojírenství, což pro pivovarské odvětví znamenalo nejen
nedostatek financí, přerušení výstavby a modernizace, ale
i nižší příjmy pro zaměstnance.
Vedle národního podniku Plzeňské pivovary vznikl v roce
1948 národní podnik Západočeské pivovary, který soustřeďoval mimoplzeňské pivovary tehdejšího Plzeňského kraje
(Bělá pod Radbuzou, Blatná, Březnice, Domažlice, Kout
na Šumavě, Plasy, Radnice, Staňkov, Stod, Tachov, Železná
Ruda). O deset let později byly dle výměru ministerstva
potravinářského průmyslu ze dne 12. března 1958 zrušeny
a začleněny do Plzeňských pivovarů. O dva roky později
vstoupila do tohoto stavu reorganizace státní správy a
vytvoření nových krajů. Plzeňské pivovary se tak rozšířily
i o provozovny dřívějších pivovarů (Aš, Cheb, Chodová Planá, Karlovy Vary a Sokolov).87 Dle tohoto výčtu je zřejmé, že
název Plzeňské pivovary neodpovídal skutečnosti. Proto byl
výměrem ministerstva potravinářského průmyslu ze dne
1. července 1964 vytvořen národní podnik Západočeské pivovary. Spolu s ním zároveň vznikl národní podnik Plzeňský
Prazdroj. Ve skutečnosti se ale jednalo pouze o fiktivní vznik
společnosti. Změnu však velice uvítali mnozí zahraniční
odběratelé, kteří vůči jiným názvům projevovali nedůvěru.
Jediný rozdíl mezi těmito podniky spočíval pouze v podobě
hlavičkového papíru obou podniků.88 Předposlední předrevoluční změna nastala až k 1. únoru 1981, kdy byl dosavadní
národní podnik Západočeské pivovary změněn na koncernový podnik v rámci koncernu Pivovary a sladovny Praha.
Dlouholeté předválečné snahy o modernizaci a rozvoj
obou plzeňských pivovarů byly v tomto období podřízeny
zájmům státu. Výraznější stavební i technická obnova pivovaru
začala až v průběhu šedesátých let minulého století. V roce
1963 se podařilo zahájit rekonstrukci podniku, která ale postupovala jen velmi pozvolna. Investice směřovaly do úpravy
elektrárny, železniční vlečky, rozšíření spilek a sklepů. V roce
1967 byla zprovozněna nová moderní lahvovna s roční výrobou 500 tisíc hektolitrů. Zcela zásadní pro chod pivovaru
byla až přestavba varen, která probíhala s přestávkami mezi
lety 1960–1976. Zásluhou Ivo Hlaváčka (1926–2008), ředitele podniku v letech 1976–1987, byly i přes odpor tehdejšího
vedení KSČ vyrobeny nové varní kotle z tradičního materiálu
– mědi. Zůstala tak zachována jedna z klíčových podmínek
originálního varního postupu piva Prazdroj. V roce 1984 byla
zahájena výstavba nové sladovny, jejíž zkušební provoz byl
spuštěn v roce 1987, nicméně k finální dostavbě a kolaudaci
došlo až po dalších třech letech.89
Z hlediska technologií je třeba zmínit nové obalové materiály na Prazdroj, které v této době začaly být využívány.

V roce 1963 bylo po úspěšných degustačních zkouškách
zahájeno stáčení piva do hliníkových sudů, které do začátku
sedmdesátých let téměř zcela nahradily dřevěné transportní
soudky.90 Od roku 1986 jim však začaly výrazně konkurovat
ocelové sudy KEG. Ty postupně nahrazovaly hliníkové sudy,
až jejich využívání v roce 1995 zcela zastavily.91 Zásadní obrat v modernizaci pivovaru však nastal až v období po roce
1989.
Vzhledem k vysoké ceně Prazdroje nedocházelo v prvních poválečných letech k většímu vývozu piva. Částečně
již v roce 1945 a hlavně od roku 1946 začal pivovar opět
budovat svá odbytová místa. Ačkoliv v předválečné době
směřoval vývoz Prazdroje především do kapitalistických
zemí, podmínky pro jeho odbyt doma i v zahraničí zkomplikovala změna politického režimu po únoru roku 1948.92
V prvním poválečném roce byl obnoven vývoz Prazdroje do Švýcarska, o rok později pak do Belgie, Francie a Nizozemska a v roce 1947 směřoval i do USA a Velké Británie.
Od roku 1949 přešla starost o vývoz piva na Centrokomisi,
československou akciovou společnost, podnik pro organizování vývozu potravinářských výrobků. Její úlohu převzala
v roce 1955 společnost Koospol, a. s., která řídila vývoz až
do roku 1990. Centrálně řízený export do zahraničí se ale
v průběhu dalších takřka čtyřiceti let orientoval spíše na
země východního bloku,93 jednotlivé podniky nemohly
samostatně rozhodovat o vývozní politice. Od konce čtyřicátých let navíc přibývaly stížnosti na pivní obalové materiály i kvalitu Prazdroje, což v některých případech vedlo
ke ztrátě odbytu. Až na sklonku šedesátých letech se Koospol snažil o zvýšení exportu Prazdroje do tehdejších kapitalistických zemí, avšak zásadní změny v tomto směru
nastaly až na přelomu let sedmdesátých a osmdesátých,
kdy Prazdroj více směřoval např. do USA, Anglie nebo třeba Švédska.94

87 CIRONIsOVÁ, Eva. Vývoj západočeského pivovarského průmyslu,
s. 270–271.
88 TÁŽ, Měšťanský pivovar – Prazdroj…, s. 61.
89 BASAŘOVÁ, Gabriela – HLAVÁČEK, Ivo. České pivo. Praha : Nuga, 1999,
s. 65–67.
90 Již několik let opět roste obliba tradičních dřevěných soudků, které v plzeňském pivovaru vyrábí zdejší bednáři. Plzeň je tak jedním z posledních
míst v Evropě, kde se zachovává řemeslná zručnost pivovarských bednářů.
91 STEINBACHOVÁ, Lucie. Plzeňský Prazdroj v historických fotografiích. Plzeň : Starý most, 2005, s. 100, 110 a 113.
92 ÚAS PPAS, Sbírka dokumentace (dále SD), inv. č. 1/30, strojopis o perspektivách vývozu piva Prazdroj, 1. 12. 1960, s. 1.
93 Zatímco v roce 1950 bylo do zemí Sovětského svazu a NDR vyve-

zeno kolem 4 % exportovaného piva, o pět později tvořil vývoz tímto
směrem již tři čtvrtiny celkového odbytu. VLACH, Radek. Za valuty. Pivo
jako vývozní artikl v letech 1948–1989 [tiskem nepublikovaná diplomová
práce]. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, 2010,
s. 12–27 a 40–58.
94 Tamtéž. Srov. viz ÚAS PPAS, SD, inv. č. 1/30, strojopis, s. 1–2.
95 Zrušený koncernový podnik Západočeské pivovary v Plzni tvořily plzeňské pivovary a dále závody Domažlice, Cheb, Chodová Planá, Karlovy Vary,
stáčírny Beroun a Klatovy a obchodní střediska.
96 Část akcií podniku připadla i potomkům právovárečných měšťanů. CIRONISOVÁ, Eva, Vývoj západočeského pivovarského průmyslu, s. 274. Nebo
viz TÁŽ, Západočeské pivovary koncernový podnik v Plzni, (1979) 1989–1992,
inventář, část VI. Plzeň, 2002. s. 2–3.

Nová éra plzeňských pivovarů
Usnesením vlády ČSSR z 21. prosince 1988 byl ke dni 1. ledna
1989 zrušen koncernový podnik Západočeské pivovary
v Plzni a namísto něho zřízen státní podnik Plzeňské pivovary, podřízený přímo ministerstvu zemědělství a výživy.
Listopad 1989 pak přinesl zásadní změny.95 Od poloviny následujícího roku byl zahájen vleklý proces privatizace podniku a s ním i privatizační spory, které se podařilo vyřešit
až v průběhu roku 1994, kdy byla dokončena privatizace
společnosti, zanikl národní podnik Západočeské pivovary
a vznikla akciová společnost Plzeňský Prazdroj, před níž se
otevřela nová perspektivní budoucnost, možnost inovací a
posílení pozice na domácím i zahraničním trhu.96
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Nová lávka ze Štruncových sadů do areálu Plzeňského Prazdroje. Do společného projektu vložily město Plzeň a pivovar přibližně
10 milionů korun. Železobetonový úsek lávky se sklopnou částí financovalo město, navazující část z ocelových nosníků na střeše
garáží zaplatil pivovar. (Duben 2013, foto Anna Peřinová)

V roce 1999 se společnost stala součástí druhé největší
pivovarské skupiny světa – South African Breweries, plc.
(SAB), s kořeny sahajícími do roku 1895, kdy zásluhou zlatokopeckých přistěhovalců z Anglie, Irska, Německa a Holandska vznikl v jihoafrickém Johannesburgu malý pivovar,
postupně se rozšiřující na celé území Jižní Afriky a do přilehlých afrických zemí. V 90. letech minulého století se expanze SAB přesunula i do střední Evropy (Maďarsko 1993,
Slovensko 1997). Na sklonku 90. let tak přišel do Plzně silný
ekonomický partner s kapitálem, světovými zkušenostmi a
nejnovější technologií.97
Skupina SAB se v květnu roku 2002 spojila s druhou
největší americkou společností Miller Brewing Company,
vyrábějící s hlavními značkami Miller Lite a Miller Genuin
Draft na 50 milionů hektolitrů piva ročně. Tím vznikla společnost SABMiller, plc, jedna z největších světových pivovarských skupin, jejíž vlajkovou lodí je prémiová značka
Pilsner Urquell. SABMiller vlastní v 75 zemích světa více
než 200 pivních značek a zaměstnává na 70 000 zaměstnanců.98

V roce 2002 se Plzeňský Prazdroj spojil s Pivovarem Radegast a Pivovarem Velké Popovice, čímž vznikla pivovarnická
společnost s vedoucím postavením v rámci celé střední Evropy. Vykazuje největší výstav v České republice a je největším českým exportérem piva do 49 zemí světa. Na českém
trhu je akciová společnost Plzeňský Prazdroj se svými značkami Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast, Velkopopovický
Kozel, Master, Frisco, Fénix, Primus a Klasik na prvním místě
v objemu prodeje piva.99
Po listopadové revoluci prošel zprivatizovaný podnik
rozsáhlými změnami. Rozvoj vybavení a využití moderních
technologií jde však stále ruku v ruce s velkým důrazem na
uchování tradičních hodnot, původních varních postupů
i ochranu unikátních historických staveb. Mezníkem ve výrobě piva Prazdroj se stal rok 1993, kdy byly poprvé použity cylindrokónické tanky (CKT), zaváděné do pivovarské
výroby od 70. let. Dle návrhu architekta Zoltána Czvengrosche byla v roce 2004 vystavěna nová budova varny
Pilsner Urquell, což umožňuje výrobu dvou milionů hektolitrů Prazdroje ročně. O dva roky později byla uvedena

97 MÜLLER, Petr. Plzeňský Prazdroj – český národní symbol. Profil společnosti.
Plzeň : Plzeňský Prazdroj, a.s., 2007, s. 11.
98 KEJHA, Josef – JANOUŠKOVEC, Jiří – JURINA, Vladimír. Plzeňský Prazdroj,

příběh, který nepřestává inspirovat. Plzeň : Nava, 2012, s. 209. Srov. výroční
zprávy společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. 1999–2002.
99 www.prazdroj.cz, rubrika O nás (představení společnosti), 20. 3. 2013.
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do provozu nová moderní stáčírna s rozlohou téměř pěti
fotbalových hřišť, kterou projektovala architektonická kancelář Aukett Fitzroy Robinson pod vedením Tomáše Vorla
a Jany Lehotské.100 Nejnovější stavbou v pivovaru se stala
dlouho očekávaná lávka přes řeku Radbuzu ve Štruncových sadech, která po téměř 150 letech opět v těchto místech propojila centrum města s nádvořím pivovaru. Autory lávky o délce 93 m a šířce 3 m jsou architekti Daniel
a Pavel Němečkovi. Slavnostní otevření se konalo 24. září
2012.
Přínos Prazdroje, jeho dlouhou a pestrou historii vyzdvihuje jeden z úředních dokumentů někdejšího československého ministerstva zahraničí z roku 1935:

„Získala-li kvalita nějakého čsl. výrobku světového uznání
a existuje-li nějaký produkt, jehož věhlas je staletou tradicí
nerozlučně spjat s českou zemí – jest to pivo. Není prostě
jiného výrobku, který by byl tak typicky československým,
tak historicky proslaveným a lidsky tak blízkým nejširším
vrstvám obyvatelstva kterékoliv národnosti – jako Plzeňské pivo. Kde selhávají zeměpisné znalosti o poloze naší
republiky, kde nevědomost jest tak veliká, že nepomáhají
ani jména jako Karlsbad, Masaryk, Praha, tam většinou ještě
lze s úspěchem operovati slovem Pilsener. Plzeňské pivo
se prostě stalo razítkem naší republiky a propagačním prostředkem, jehož význam po stránce národohospodářské a
státně-prestižní jest nedocenitelným.“101

100 PEŘINOVÁ, Anna – ŠTRUNC, Vlastislav. Výstava Pivovar v obrazech aneb
170 let areálu Plzeňský Prazdroj (4. 10. 2012–31. 3. 2013), doprovodné texty
k výstavě, září 2012, (ÚAS PPAS, neuspořádáno). Opomenuti nezůstali ani
návštěvníci pivovaru, pro které byl v roce 2002 zrekonstruován objekt
bývalých štoků, kde se dnes nachází Návštěvnické centrum. V roce 2012
navštívilo prohlídkové trasy pivovaru neuvěřitelných 270 000 návštěvníků.
Nejvíce jich pocházelo z České republiky, Německa, ze zemí jihovýchodní
Asie, Ruska a Francie. Výrazně však vzrostl i počet návštěvníků z Vietnamu,
Tchaj-wanu, Indie a Číny. JURINA, Vladimír. Rekordní návštěvnost Plzeňského

Prazdroje – přes 270 tisíc návštěvníků za rok, tisková zpráva společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., 29. 1. 2013.
101 Úryvek z dopisu ministerského konzula popisuje význam Prazdroje ve
světě a poukazuje na skutečnost, že právě díky jeho jménu a věhlasu mohlo
být někdy snadnější proniknout i do míst, kam československé výrobky
hledaly cestu jen velmi obtížně. AM ZV, fond IV. sekce (Národohospodářská), karton č. 528, dopis Konzulátu Československé republiky v Singapore
Ministerstvu zahraničních věcí ČSR o vývozu československého piva do
Singapuru, 29. 5. 1935, s. 1.

„Pilsner Bier wurde einfach ein Stempel unserer Republik…“
Bürgerliches Brauhaus – Pilsner Urquell 1842–2012

Pilsner Brauhaus, AG/Světovar – Český plzeňský pivovar,
a. s., (1910–1933). Alle diese Brauereien gerieten aber nach
dem Ersten Weltkrieg in unüberbrückbare finanzielle Probleme. Aus dem langjährigen Konkurrenzkampf der Pilsner
Brauereien trug gerade das Bürgerbrauhaus in Pilsen einen
Sieg davon. Diese Brauerei kaufte sukzessiv die Aktien anderer Brauhäuser, die sie dann schloss und liquidierte. Sie
behielt lediglich das Erste Aktienbrauhaus in Pilsen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde aus den beiden Brauereien der Nationalbetrieb Pilsner Brauereien/
Plzeňské pivovary (1947) und im Jahre 1964 dann der Nationalbetrieb Westtschechische Brauereien/Západočeské
pivovary. Nach 25 Jahren wurde die Brauerei zum Bestandteil des Staatsbetriebs Pilsner Brauereien/Plzeňské
pivovary, nach der Privatisierung zu Beginn der 90er Jahre
des 20. Jahrhunderts wurde das Brauhaus im Jahre 1999 in
die zweitgrößte Brauereigruppe der Welt eingegliedert –
in South African Breweries, plc. (SAB), seit 2002 SABMiller,
plc. Im Jahre 2002 wurden auch die Brauereien Radegast
und Velké Popovice zum Bestandteil der Firma Pilsner Urquell, AG.

Anna Peřinová
Im Oktober 2012 feierte das ehemalige bürgerliche Brauhaus in Pilsen (seit 1994 Pilsner Urquell, AG/Plzeňský Prazdroj, a. s.) schon seinen 170. Jahrestag seit dem Brauen der
ersten Charge des Pilsner Lagerbiers, das heute unter dem
Namen Pilsner Urquell bekannt ist. Während der Jahre seit
seiner Gründung wurde aus dem ursprünglichen bürgerlichen Brauhaus ein umfangreicher moderner Industriekomplex, der das Bier in alle Welt ausführt. Das ursprüngliche
bürgerliche Brauhaus überstand beide Weltkriege, Wirtschaftskrisen und auch Regime-Änderungen im Land. Sein
Erfolg inspirierte die Entstehung neuer Pilsner Brauereien,
und zwar des Ersten Aktienbrauhauses in Pilsen/První akciový pivovar v Plzni (1869), das in unmittelbarer Nähe des
bürgerlichen Brauhauses errichtet wurde, danach folgten
das Pilsner Gesellschaftsbrauhaus/Plzeňský společenský
pivovar Prior (1896–1925) und das Weltbräu – Böhmisches
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Zřízení pomníku Antonína Příhody v Domažlicích
Tomáš Fencl

Již více než 130 let zdobí dnešní sady Antonína Příhody
v Domažlicích pomník domažlického děkana Antonína Příhody. Řadí se mezi chlouby města, jistě také díky tomu, že
jeho tvůrcem je zřejmě nejvýznamnější sochař své doby Josef Václav Myslbek. Přitom sousoší, kterým pomník vrcholí,
vznikalo za velmi zajímavých okolností. Existuje sice místní
obecná povědomost o tom, že vztahy mezi zadavateli a
tvůrcem sochy nebyly nejlepší, a že byly dokonce předlohou volného literárního zpracování, o podrobnostech
vzniku díla však možná vědí více jen znalci Myslbekova života, případně zasvěcení znalci domažlické historie. Přiblížit
okolnosti vzniku Příhodova pomníku širšímu obecenstvu se
proto může pokusit následující příspěvek.1
Antonín Příhoda se narodil 1. května 1668 v Domažlicích.
Od roku 1710 byl domažlickým děkanem a správu farnosti
vykonával až do své smrti 28. září 1749. Soukromé jmění
nabyl dědictvím po rodičích a coby děkan je dále rozmnožoval obchodováním s náboženskými předměty. Ve svých
službách měl prodavače, který vždy v neděli a o svátek prodával v boudě před kostelem modlitební knížky, amulety a
obrázky. Údajně tak nashromáždil značné jmění, které pak
z většiny použil na dobročinné podniky. Velkou část jmění
věnoval na zkrášlení děkanského chrámu v Domažlicích.
Pro kapli sv. Barbory městského kostela nechal nákladem
16 tisíc zlatých zhotovit oltář, který byl po požáru chrámu
v roce 1747 přenesen do hlavní lodi a slouží jako hlavní oltář
dodnes. Jeho nákladem byla též postavena barokní předsíň
před vstupem do kostela, opatřená sochařskou výzdobou.
V roce 1741 založil ze svých prostředků též devítičlennou
studenstkou nadaci. Ta byla sice primárně určena pro potomky děkanova bratra Jana Bedřicha, případně pro potomky pobočních linií Příhodova rodu, mohli se však k ní
hlásit i chudí studující katoličtí synové měšťanů z Domažlic.2
A právě od domažlicíkých studentů, kteří využívali Příhodovy nadace, vzešla po více než sto letech od smrti zakladatele iniciativa k postavení jeho pomníku. Sbor obecních
starších se se snahou studenstva ztotožnil a zvolil na svém
zasedání dne 7. září 1869 přípravný výbor (komité) ke zřízení
pomníku. Ten se poprvé sešel 25. září 1869. Předsedou
spolku byl zvolen purkmistr Josef Ludvík, místopředsedou
a pokladníkem děkan Karel Hájek, členy pak byli vesměs vážení a vzdělaní domažličtí měšťané a zástupci studentů. Pro
kancelářské práce byl výboru přidělen městský sekretář Arnošt Jícha. Zástupci studentů pak předali komitétu záložní
knížku na 262 zl. Byl to výsledek jejich akcí (představení, plesů
ad.), které již od roku 1864 konali za tímto účelem. Též domažličtí ochotníci dali k dispozici obnos 22 zl. K dalšímu

získávání finančních prostředků pak byly vyhlášeny veřejné
sbírky. Děkan měl z kazatelny vybízet k dobrovolným příspěvkům. Městské zastupitelstvo mělo být požádáno, aby
obec vzala na sebe postavení podstavce, jehož návrh výbor
předloží. Dále měli být k příspěvku vybídnuti všichni ti, kteří
kdy stipendium ke studiu užívali (místodržitelství bude požádáno o jejich seznam). V pořádání podniků ke sbírání finančních prostředků měli dále pokračovat studenti i místní
zpěvácký spolek. Konečně měli být k příspěvku vyzváni
všichni domažličtí rodáci, kteří „v nějakém materiálně příznivém postavení jsou”.
Další důležitou otázkou bylo, kde pomník postavit. Výbor
se nakonec usnesl, že nejvhodnější místo bude na prostranství před domem paní Anny z Hubatiusů na Hořejším předměstí. Děkan Karel Hájek navrhoval zhotovení sochy z pískovce, přijat však byl návrh dr. Steidla, aby byla z bronzu.
Dostatečné množství finančních prostředků se podařilo
nashromáždit až po zhruba deseti letech. Na jaře 1880 měl
výbor k dispozici 1400 zlatých a znovu se začíná diskutovat
o podobě pomníku. Památný kámen přípravný výbor záhy
zavrhl a zvolil pomník v podobě sochy. O bronzu se již nemluví. Výbor se rozhodl požádat Uměleckou besedu v Praze, aby provedla konkurs, shromáždila návrhy umělců a připojila k nim své dobrozdání. Socha měla znázorňovat kněze
z poloviny 18. století, asi sedmdesátiletého dobrodince,
který veškeré své soukromé peníze věnoval na zkrášlení domažlického kostela a na zřízení studentské nadace. Zároveň
byl Umělecké besedě zaslán portrét kněze, o kterém se soudí, že jde o podobiznu P. Antonína Příhody. Tvář kněze však
neměla být rozhodující. Návrh na pomník měl být umělci
zhotoven včetně podstavce, který pak ale postaví obec na
vlastní náklady a z vlastního kamene. Součástí návrhu měl
být též rozpočet a lhůta zhotovení, přičemž žádoucí bylo
zhotovení do konce srpna 1880.
Do konkurzu vyhlášeného Uměleckou besedou se přihlásili čtyři umělci: Seelig, Myslbek a dva anonymní. V dobrozdání z 23. května 1880, sepsaném dr. Tyršem, pak beseda
doporučuje skicu Josefa Václava Myslbeka, která: „… všechny ostatní uměleckou hodnotou v té míře předčí a základní
myšlenku celého pomníku tak úplně a šťastně vyslovuje, že
porota ji jednohlasně a vřele ke skutečnému provedení odporučuje.” Na základě dobrozdání se domažlický přípravný
výbor 26. května rozhodl přijmout návrh J. V. Myslbeka a
pozval sochaře do Domažlic, aby zde mohla být jeho skica
představena.
K okolnostem, které doprovázely získání i provedení domažlické zakázky, můžeme najít analogii i u jiných

1 Základem článku je interpretace spisu o stavbě Příhodova pomníku:
SOkA Domažlice, fond Archiv města Domažlice /neinventarizováno/, manipulace 1851–1880, spis sign. Publ. 18/165. Zde též založena korespon-

dence mezi přípravným výborem a Myslbekem.
2 K osobě děkana Antonína Příhody: SOkA Domažlice, fond Sbírka rukopisů
/neinventarizováno/, kroniky Mikoláše Střelce a Antonína Schnabla.
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Pomník Antonína Příhody v Domažlicích – stav v dubnu 2013. Foto Tomáš Fencl
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Na str. 150–153: Listy Josefa Václava Myslbeka domažlickému přípravnému výboru z 23. 6. 1880 a z července 1880

Myslbekových prací, zejména u jeho sochy Jana Žižky pro
město Čáslav. Myslbek velmi stál o jakoukoli zakázku. Důsledkem toho bylo, že přistupoval na podmínky (zejména časové), které byly již v době podepisování smlouvy málo reálné.
Snažil se získat zakázku, i kdyby měla být pro něj samého
finančně nevýhodná. Nepřekvapí proto, že na domažlickém
pomníku děkana Příhody začal pracovat již v době, kdy ještě
nedokončil problematickou zakázku čáslavskou.3
Myslbek navázal kontakt s domažlickým přípravným
výborem hned 29. května 1880 a přislíbil osobní návštěvu
v Domažlicích. Ta se odbyla zřejmě někdy v prvních dvou
týdnech měsíce června (snad 3. června). První dohodnutý
termín, 2. červen, musel Myslbek záhy zrušit, protože se
jako jeden z umělců, kteří se podíleli na výzdobě Národního
divadla, musel zúčastnit návštěvy císaře v divadle. Sochař
žádal větší světlou síň pro vystavení své skicy. Slíbil též zaslat
rozpočet na podstavec. Dne 12. června již píše, že dokončil
práce na skupině a příštím týdnem chce začít modelovat
pomocný model.
Ke zhotovení podstavce pod sousoší nakonec domažličtí vybrali pražskou firmu Otto Sandtnera, snad na dopo3 DVOŘÁKOVÁ, Zora. Josef Václav Myslbek. Praha : Melantrich, 1979,
s. 79–84.
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ručení samotného Myslbeka, který k Sandtnerově návrhu
domažlickým 23. června píše: „… cena jest, pakliže se žádá
slušné provedení, nepřemrštěná a tudíž mírná. Zná mě pan
Sandtner příliš dobře a ví zajisté, že bych mu na krku seděl,
neb záleží mě vždy na tom, aby dobrá socha měla stejně
dobrý piedestal.” Dále doporučuje, aby byl podstavec leštěný. O své vlastní práci pak sděluje: „Co se mě týče, pracuji
velmi pilně, abych včas práci Vám dodal a doufám Vás příštím měsícem pozvati ku převzetí modelu.” Dne 20. července
pak výbor uzavřel se Sandtenrem smlouvu na výrobu podstavce.
Dne 20. července píše Myslbek do Domažlic znovu.
Oznamuje, že na přání děkana Hájka učinil na sousoší některé úpravy, zejména tvář kněze je nyní starší. Model má
hotov a zve tedy výbor na 30. července do Prahy k přijetí
modelu. Žádá též o 200 zlatých, ačkoli podle smlouvy měl
dostat částečně zaplaceno až po odsouhlasení modelu. Peníze však nutně potřebuje na objednání kamene a … na
placení činže. Má totiž, jak píše, dobrý zvyk, že pro kámen
pošle do skály svého znalce (nemůže-li osobně.) „Ten člověk
pak má na starosti vyhledati v ložisku nejlepší kámen, čekat
než je uražen a dozírati na okamžité naložení na dráhu a
také ihned kámen hotově platí. Jiný musí 6 neděl na kámen

čekat, já mám daleko větší kámen za týden v dílně.” Také
nyní chce vyslat svého pomocníka Procházku do Mšena,
aby opatřil kámen. Pánové se tedy nemusejí obávat poslat žádanou sumu dříve než stanoví smlouvy, protože
je to nutné, aby včas hotovi byli: „I v Čáslavi porušil jsem
smlouvu – často – a nelitují toho. Mají Žižku hotového a
líbí se jim velmi.” Znovu ujišťuje, že budou hotovi včas:
„Žižka jde dnes pryč a na samém místě musí Příhoda
v 7 nedělích hotov býti.” Připojuje, že model Příhodův líbí
se velmi a navštěvuje ho velmi mnoho kněží, kteří ho habity, klerikami atd. doslova zásobují.
Přípravný výbor peníze (300 zl.) pro Myslbeka schválil,
připojuje však již podmínku, že kámen pro sochu musí být
připraven do konce července. Zároveň se ještě snaží získat
další prostředky. Studenstvo znovu pořádá sbírky ve městě,
hostinský Görg pořádá zahradní slavnost ve prospěch výboru.
Třicátého července 1880 skutečně vyslanci výboru navštívili Myslbeka v Praze. Vyhotovený hliněný model v polovičním měřítku odsouhlasili s tím, že je možno začít pracovat v kameni. Noviny oznamují, že bude třeba balvanu o
92 střevících kubických. Zároveň byl kameníkem Fr. Holsteinem připraven v městských lomech kámen na podstavec.

Výboru se podařilo s ředitelstvím dráhy domluvit, že kámen
bude na vagony naložen přímo v lese nedaleko lomu a
odeslán Sandtnerovi do Prahy.
Až posud šlo tedy vše hladce. V průběhu srpna však již
zprávy o postupu prací na pomníku z Prahy nedocházejí.
Desátého srpna tedy píše purkmistr Halík do Prahy Myslbekovi a zároveň dr. Steidlovi, aby intervenovali u Sandtnera,
který se ohledně podstavce pro pomník nijak neozýval.
I když se již v Domažlicích začínala projevovat nervozita,
připravoval výbor pro postavení pomníku jeho slavnostní
odhalení, a to na den sv. Václava (výroční den Příhodova
úmrtí). Slavnost byla dopodrobna naplánována a měla trvat
tři dny. Program pak byl rozeslán obcím a městům a rovněž
uveřejněn v tisku.
Protože z Prahy nepřicházely žádné zprávy – ani od Myslbeka ani od Sandtnera, píše výbor sedmého září oběma a
dotazuje se, jak jsou daleko s pracemi, neboť termín dohotovení pomníku se blíží a výbor se obává: „… by jsme žádného fiaska se slavností naší, ku které se rozsáhlé přípravy
konají, nedoznali.”
Konečně 10. září přichází zpráva od Myslbeka: „… má
zvěst Vás nikterak nepotěší…” Píše, že již komise, která u něj
byla schválit model, viděla list ze Mšena, že kámen takových
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rozměrů ze skály tamější obdržet nelze. Protože lepit skupení z více kusů nechtěl, vyslal tedy Procházku do skály hořické. Tam se teprve na druhý pokus podařilo ulomit pěkný kámen. V celé obci hořické však nebyl vůz tak pevný, který by
balvan takové tíhy uvezl. Požádal tedy správu Národního
divadla, aby mu zapůjčila svůj vůz. Ten mu byl přislíben,
protože však byl porouchaný, bude ho nutno nejprve opravit. Lituje, že není schopen splnit termín, tím spíš, že měl již
najaté pracovní síly. Navíc hořický kámen je mnohem tvrdší
a nájemné síly je pak třeba více platit. Nemilé, že bude třeba
odložit slavnost, výhodou ovšem, že socha bude z nejlepšího materiálu. „Nuže pánové uznejte, že pomník pro příští generace stavíme a zajisté přisvědčíte, že nehoda ač nyní pro
obě strany mrzutou a nemilou jest, celku jen prospívá.” Jakmile bude kámen mít, oznámí to, i termín dohotovení práce a připojuje: „Já lituji moji osobu, že věc tak se udála, neb
bez vašeho uznání a přispění jen velkou hmotnou škodu
míti budu.”
Výbor samozřejmě zprávou potěšen nebyl. Sešel se hned
13. září a usnesl se na tom, že bude dána zpráva v novinách,
že „liknavostí Myslbeka se stalo, že slavnost v den určený

odbývána býti nemůže.” Sandtnerovi se mělo napsat, aby
přijel včas instalovat podstavec a schody, které už jsou na
místě připraveny. „Myslbekovi zatím nebudiž nic psáno.” Čtrnáctého tedy píše purkmistr Sandtnerovi, aby přijel sestavit
schody a instalovat podstavec. Svůj list pak ještě urguje a
sedmnáctého, již zřejmě rozhořčen, píše znovu: „Nemůžeme v každé záležitosti třikráte psáti majíce i jiných prací
dostatek…” V Poslu od Čerchova byla 18. září uveřejněna
zpráva, že odhalení Příhodova pomníku se 28. září nemůže
konat, „… ač vinu toho nenese komitét, nýbrž jedině sochař
pražský Myslbek… P. Myslbek totiž vyhotoviv model, nechal si zaplatiti as 800 zl. napřed a na všecky dotazy, bude-li
pomník v určitou dobu hotov – nikdy ani neodpověděl…
V sobotu večer došla konečně zvěst od p. Myslbeka, že pomník do ustanovené lhůty hotov býti nemůže, jelikož se mu
posud nepodařilo kámen si zjednati!! Tu to máme – tedy
posud vězí socha Příhody v některé skále mníšského lomu,
nemajíce ani tušení o tom, jaká sláva jí ušla vinou Myslbekovou.“4 Tato zpráva nalezla odezvu i v Praze, Umělecká beseda se cítila článkem dotčena a proti jeho uveřejnění se
listem zaslaným do domažlické redakce ohradila.

4 Posel od Čerchova. : Domažlický týdenník pro zájmy politické, obecné a
spolkové. Ročník IX, číslo 38 (18. září 1880). Zajímavé je, že na stejné stra-

ně téhož čísla novin byla taktéž zveřejněna zpráva o slavnostním odhalení
čáslavské sochy Jana Žižky.
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Čtrnáctého září píše znovu Myslbek. Posílá korespondenci, která dokládá, že o svých těžkostech se sháněním
kamene mluvil pravdu. Žádá znovu výbor o příspěvek, asi
200–300 zlatých. Musí totiž vůz Národního divadla sám
nechat opravit, protože divadlo už kámen z lomu nevozí. Dále je třeba odvézt model sousoší přímo do lomu a
kámen dvěma punktery na místě nechat vytečkovat, aby
se kámen zlehčil a teprve pak jej nechat odvézt do dílny. A nechce ztrácet čas, protože kámen čerstvě ulomený
když vyschne, mnohem hůře se opracovává. Dále připomíná svou situaci, kdy ještě ani za sochu Žižky nemá od
čáslavských zaplaceno.
Zdá se, že sochař u výboru již nepochodil. Komitét mu
píše 19. září: „Kdyby jsme byli objednali pomník ve Vídni
nebo v Mnichově, byli by jsme zajisté slavili odhalení jeho
dne 28. 9. 1880, poněvadž jsme ale konali svoji povinnost,
nedadouce výdělek do ciziny a nechavše domácímu umělci
takový, zhanobeni a v posměch uvedeni jsme před veškerým
obyvatelstvem…” Výbor připomíná, že vždy plnil smlouvu,
i když druhá strana ne. Ani teď však nechce od smlouvy odstoupit a vyzývá druhou stranu, aby ji plnila. Nic o penězích.
Ani Sandtner nestačil podstavec vyhotovit v termínu. Teprve 7. října byl přivezen z Prahy a hned se započalo s jeho

instalací. Dne 16. října 1880 byl do podstavce ve skleněné
láhvi v zinkovém pouzdře vložen pamětní list a jeho text
uveřejněn i v novinách.
Korespondence mezi Myslbekem a výborem pak na delší
dobu ustává. Teprve 7. června 1881 píše Myslbek do Domažlic, že sousoší je hotovo a žádá o vyslání komise, která by je
v Praze převzala, a kterou by poučil, jak má být umístěno na
podstavec. Naléhá na rychlé jednání a žádá o přídavek kvůli
tvrdosti kamene, jinak by měl značnou hmotnou škodu. Domažlický výbor se však převzetí v Praze bránil s poukazem na
smlouvu, která ustanovuje, že sochař je povinen sochu osadit
sám a předat až na místě v Domažlicích. Na to reaguje Myslbek s tím, že je pro objednatele převzetí v atelieru výhodnější
v tom, že je zde ještě možnost drobných úprav. Dále se pak
může výbor přesvědčit, že socha není nijak poškozená. Nicméně se táže, zda má nechat sochu na cestu pojistit, když
dopravu hradí výbor a ptá se, zda jsou na místě potřebné
nástroje. Dále upozorňuje, že je třeba vzít z Prahy zkušeného
dělníka, který po osazení sochy opatrně odseká podpory rukou a nohou, které jsou ponechány kvůli transportu. Také dělníkovi je třeba zaplatit jízdné a denní mzdu. Výbor odpovídá
v tom smyslu, že jízdné dělníkovi zaplatí, mzda je ale věcí
Myslbekovou. Stejně tak pojištění je na něm. Je jeho věcí,
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Posel od Čerchova s uveřejněným programem oslav odhalení pomníku

aby sem socha řádně přišla. Dovozné se samozřejmě zaplatí.
„Ostatně si přeje komitét, aby socha již brzy sem přišla, aby
věc brzy byla skončena. Peníze jsou připravené.”
Sousoší dorazilo do Domažlic někdy kolem 20. července
1881. Jeho osazení a poslední úpravy provedl Myslbekův přítel
Procházka. Výbor mu nakonec proplatil nejen jízdné, ale i čtyřdenní mzdu. Ve svém psaní z 23. července za to Myslbek výboru děkuje a zároveň zasílá konečné vyúčtování za dopravu.
Zároveň upozorňuje, že má sice ještě na podstavec zhotovit
bronzový městský znak, ale ten je tam podle něj nevhodný
a tak to dává na zvážení. Místo znaku nabízí nějakou plastiku
pro domažlický kostel. Konečně prosí o malý příspěvek: „Máte
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pánové jednu z lepších prací, která z nejlepšího pískového kamene, co v Čechách máme, postavena jest. Dejte mne tedy
vzpomenouti, že ač né výdělek – škodu nemám u práce domažlické, kterou s láskou nevšední jsem Vám vyhotovil.”
Přípravný výbor se sešel 5. září. Náklady za balení sousoší budou okamžitě zaplaceny. Ovšem celkem 64 zlatých
se Domažličtí rozhodli Myslbekovi zadržet: 30 zlatých za
městský znak a další část za to, že dosud nevrátil starý portrét kněze ze 17. století (!). Sochařovu žádost o přilepšení
k odměně výbor zamítl s tím, že již nemá prostředků… Dále
se již výbor zabýval pouze chystanou oslavou. Ta se opět
plánuje na den sv. Václava, termín pak ještě schválila

Fotografie sousoší, pořízená při opravě pomníku v květnu 1960

městská rada (9. září.) Znovu se připravuje program, aby mohl
být zaslán okolním obcím a městům a zdejším rodákům.
Myslbek již do Domažlic neodpověděl. V jeho zastoupení
však purkmistrovi přišel dopis od jeho advokáta, dr. Sobičky: „Sochař pan J. V. Myslbek rozhořčen obsahem i tónem
listu Vašnostina ze dne … požaduje do osmi dnů zaplatit
dlužných 64 zlatých … jinak by musel pány o částku žalovat.“ Pokud jde o starou podobiznu kněze, tu vrátil Myslbek
Umělecké besedě, odkud ji měl půjčenou. Vzhledem k poslednímu listu z Domažlic se o podobiznu již nehodlá starat,
nejsa k tomu povinen. Peníze za městský znak taktéž není
možné srážet, protože to není ustanoveno zvlášť ve smlouvě. „Srážku nehodlá pan Myslbek strpěti tím spíše, když mu
i náhradu za dražší a lepší kámen odpíráte.“
Výbor zadržených 30 zlatých zaplatil poté, co obdržel obraz od Umělecké besedy. Cítil se však dotčen. „Když nám loni
sochu včas nezhotovil a to teprve na poslední chvíli oznámil … my ho nežalovali, ačkoli jsme k tomu dle smlouvy
právo měli … my mu zaplatili 1370 zl. na minutu dle učiněných lhůt, my mu ještě 30 zl. zaplatíme … my se nemusíme
nechat žalovat. To ale přece každý musí uznati, že musíme
stát na přísném vyplnění smlouvy, neboť my nejsme jednotllivec, který si se svou věcí může dělat co chce, my
máme věc svěřenou a nemůžeme s ní libovolně nakládat.“
Obě strany se tedy nerozešly v dobrém a i po skončení
celé záležitosti zřejmě zůstala jistá zatrpklost, jak vyplývá

z posledního zápisu přípravného výboru: „My panu Myslbekovi žádnou křivdu neděláme … mohli bychom si na
něj stěžovati dost a dost, že z nás udělal blázny.“ Zde se
můžeme opět vrátit k čáslavské analogii. Také v případě
Žižkovy sochy přistoupil Myslbek na neuvěřitelně krátký
termín, který se mu pak nedařilo plnit. Také čáslavský komitét podléhal, s ohledem na postup prací, značné nervozitě.
Myslbek i zde nejprve ujišťoval Čáslavské o tom, že termín
dohotovení sochy splní. Později dokončení několikrát odložil, takže také Žižkova socha byla předána s téměř ročním
zpožděním. Ovšem v případě Čáslavi se do věci vložil jako
prostředník Miroslav Tyrš a přesvědčil čáslavský komitét, že
se vzhledem ke kvalitě Myslbekova zpracování vyplatí odhalení sochy odložit. „Především však, snažně prosím, žádný spěch. Den odhalení jest právě jen jeden, a pomník je
určen pro staletí.” V případě domažlického pomníku však
takový prostředník mezi umělcem a zadavatelem zakázky
scházel. Za příčinu vyhrocení vztahů mezi sochařem a domažlickým přípravným výborem tak můžeme pokládat –
vedle málo reálných smluvních podmínek, na které Myslbek
přistoupil – nedostatečnou komunikaci ze strany umělce.
Ke slavnostnímu odhalení pomníku došlo skutečně
28. září 1881. Oproti původnímu programu z roku 1880 byla
navíc v předvečer svátku odhalena na Příhodově rodném
domě v Hradské ulici pamětní deska zhotovená firmou
Sandtner.
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Detail pomníku Antonína Příhody v Domažlicích – stav v dubnu 2013. Foto Tomáš
Fencl

Errichtung des Příhoda-Denkmals in Taus (Domažlice)
Tomáš Fencl
Aufgrund einer Initiative von Tauser Studenten, die zum
Studium die sogenannte Příhoda-Stiftung nutzten, fanden
in Taus ab dem Jahre 1869 Vorbereitungen zum Bau eines
Denkmals für den Gründer dieser Stiftung, dem Tauser Dekan P. Antonín Příhoda, statt. Nachdem es dem vorbereitenden Ausschuss gelungen war, ausreichende finanzielle Mittel
aufzutreiben, wurde der Prager Bildhauer J. V. Myslbek im Jahre 1880 mit der Gestaltung der Statue beauftragt, nachdem
er nach einem durchgeführten Wettbewerb von der „Umělecká beseda“ in Prag (der älteste tschechische Künstlerverein, Anm. d. Übers.) empfohlen wurde. Zu Beginn verlief
die Zusammenarbeit zwischen dem Auftraggeber und dem
Bildhauer gut. Solange der Künstler mit einer Skizze und einem Tonmodell arbeitete, ging die Arbeit zufriedenstellend
voran. Myslbek bezog auch einige Anmerkungen der Auf156 zča 2013

traggeber hinsichtlich des Aussehens des darzustellenden
Geistlichen ein. Jedoch kamen im Sommer 1880 allmählich
manche Probleme zum Vorschein. Anfangs beteuerte der
Bildhauer zwar die Einhaltung des Termins der Fertigstellung,
hatte allerdings große Schwierigkeiten beim Besorgen eines
genügend großen und hochwertigen Steins. Dazu kam
dann noch der Umstand, dass er den Tauser Ausschuss zu
spät über seine Probleme informierte, im Grunde erst nachdem in Taus eine große Feier anlässlich der Enthüllung des
Denkmals vorbereitet und angekündigt worden war. Myslbecks Einstellung verbitterte natürlich die Tauser Bürger, und
ihr Unmut spiegelte sich in der örtlichen Presse. Man muss
auch anmerken, dass auch der Hersteller des Statuensockels
seinen vereinbarten Termin nicht einhalten konnte. Die Statue des Dekans Příhoda wurde mit einjähriger Verspätung
nach Taus geliefert, und ihre Übergabe wurde von Reibereien über die Art des Transports und eines Teils des Künstlerhonorars begleitet. Zu guter Letzt wurde das Denkmal in
Taus am 28. September 1881 feierlich enthüllt.

Likvidace průmyslových konfiskátů na Karlovarsku
po roce 1945
Karel Řeháček

Úvod
Československé pohraničí, zejména oblasti se souvislým
německým osídlením, prošlo po skončení druhé světové
války zásadními změnami: vysídlením drtivé většiny původního obyvatelstva německé národnosti, postupným osidlováním téměř vylidněných pohraničních okresů tzv. novoosídlenci české, slovenské či jiné slovanské národnosti,
rozsáhlými majetkovými přesuny, které byly umožněny
konfiskací movitého a nemovitého tzv. nepřátelského majetku.1 Karlovarsko, jedna z důležitých pohraničních oblastí
s téměř kompaktním německým osídlením, samozřejmě
nebylo výjimkou.2
Na tzv. nepřátelský majetek byla na základě dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše (č. 5, 12, 108/1945 Sb.)
a dalších legislativních norem uvalena národní správa, byl
zkonfiskován a následně se zvažovalo jeho další využití.
Část tohoto majetku (např. movitosti, rodinné domky, zemědělské usedlosti s živým i mrtvým inventářem, drobné
živnostenské podniky) posloužila jako významný motivační
prostředek procesu osidlování pohraničních oblastí obyvatelstvem z vnitrozemí českých zemí, Slovenska či dalších
států.3 Další část majetku, zejména větší živnostenské a průmyslové podniky, byla na základě rozhodnutí rezortních
ministerstev, Osidlovacího úřadu (OsÚ) a Fondu národní
obnovy (FNO) v Praze a ústředních hospodářských svazů
buď afilována (začleněna) do tzv. vyššího hospodářského
sektoru (národních, komunálních či družstevních podniků),
nebo přidělena ostatním fyzickým či právnickým osobám.
Zbytek živnostenského a průmyslového majetku, o nějž
neměl zájem žádný z výše uvedených uchazečů a který nebylo možno využít jiným způsobem, byl určen k likvidaci.4
1 K problematice vývoje v poválečném československém pohraničí na
celostátní úrovni viz např. ČAPKA, František – SLEZÁK, Lubomír – VACULÍK, Jaroslav. Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové
válce. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2005, 359 s. K otázce
postavení obyvatelstva německé národnosti obecně např. KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945–1948. Praha : Panorama, 1990, 245 s.,
KUČERA, Jaroslav. Odsun nebo vyhnání? : sudetští Němci v Československu
v letech 1945–1946. Praha : H & H Jinočany, 1991, 39 s., KUKLÍK, Jan. Mýty
a realita tzv. Benešových dekretů : dekrety prezidenta republiky 1940–1945.
Praha : Linde, 2002, 511 s., STANĚK, Tomáš. Odsun Němců z Československa 1945–1947. Praha : Naše vojsko, 1991, 536 s., SEIBT, Ferdinand. Německo a Češi : dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Praha : Academia, 1996, 464 s. či BRANDES, Detlef. Cesta k vyhnání 1938–1945 : plány a
rozhodnutí o „transferu“ Němců z Československa a Polska. Praha : Prostor,
2002, 499 s.
2 Blíže k situaci na Karlovarsku po roce 1945 viz ŘEHÁČEK, Karel. Němci na
Karlovarsku v letech 1945–1948. Plzeň : Karel Řeháček, 2011, 457 s.
3 ŘEHÁČEK, Karel. Příděly konfiskovaných rodinných domků na Karlovarsku po roce 1945. Sborník Muzea Karlovarského kraje, 20, Cheb, 2012,
s. 133–170.
4 Blíže k likvidaci průmyslových podniků viz ŘEHÁČEK, Karel. „Nepřátelský“

Konfiskovaný zemědělský majetek a jeho další využití spadaly do oblasti působnosti Národního pozemkového fondu
(NPF). Likvidaci konfiskovaných subjektů finančního sektoru prováděl Ústřední likvidátor peněžních ústavů a podniků v Praze prostřednictvím svých regionálních likvidačních
středisek.5
Tato studie se zabývá likvidací průmyslových konfiskátů
na Karlovarsku po roce 1945.6 Vychází z rozboru likvidačních
spisů konfiskovaných průmyslových podniků, které se nacházejí v péči Státního oblastního archivu (SOA) v Plzni a
které byly v roce 2012 zpřístupněny samostatnou archivní
pomůckou.7 Jejich analýza byla doplněna údaji získanými
studiem dalších archivních fondů nacházejících se v péči
Národního archivu a SOA v Plzni, čímž bylo umožněno vytvoření plastického obrazu likvidace konfiskovaných průmyslových podniků jako jednoho z důležitých poválečných
majetkoprávních procesů na Karlovarsku.
Institucionální zabezpečení procesu likvidace na Karlovarsku
Likvidaci průmyslových konfiskátů prováděli zpočátku jejich dosavadní národní správci, a pokud do podniku národní
správa zavedena nebyla, byli do nich jmenováni likvidační
národní správci. Tento způsob likvidace se však ukázal být
nepříliš efektivním a vykazoval značné nedostatky, a tak
byly v létě 1948 zřízeny souhrnné likvidační správy (SLS),
které podléhaly 4. (průmyslovému) oddělení oblastních
úřadoven OsÚ a FNO a jejichž účelem byla „koncentrace,
zjednodušení a zhospodárnění likvidační agendy“.8 Vedoucí
SLS byli jmenováni oblastními úřadovnami OsÚ a FNO se
souhlasem národního výboru, v jehož správním obvodu SLS
živnostenský a průmyslový majetek po roce 1945 : příspěvek k jeho osudům. Hospodářské dějiny, 24, Praha 2009, s. 175–217.
5 K procesu jejich likvidace viz ŘEHÁČEK, Karel. Likvidační střediska konfiskovaných majetkových podstat lidových peněžních ústavů na Karlovarsku
a Plzeňsku. Západočeské archivy, 2011, s. 160–164.
6 Hlavním kritériem, které rozhodovalo o členění konfiskátů na průmyslové
a živnostenské, byla jejich příslušnost k profesním organizacím, kdy průmyslové podniky byly organizovány v Ústředním svazu průmyslu. K likvidaci
průmyslových podniků na Plzeňsku viz ŘEHÁČEK, Karel. Likvidace konfiskovaných živnostenských a průmyslových podniků na Plzeňsku po roce 1945.
Minulostí Západočeského kraje, XLVII, Plzeň 2012, s. 71–117, k témuž na Českobudějovicku viz ŘEHÁČEK, Karel. Likvidační inspektorát v Plzni a likvidace
živnostenských a průmyslových podniků, konfiskovaných v Českobudějovickém kraji na základě dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. Jihočeský sborník historický, 75, České Budějovice 2006, s. 224–266.
7 ŘEHÁČEK, Karel. Osidlovací úřad a Fond národní obnovy – oblastní úřadovna Karlovy Vary : likvidace konfiskovaných živnostenských a průmyslových
podniků (1905) 1945–1952. Dílčí inventář II, Plzeň 2012, 196 s.
8 Národní archiv (dále NA), fond Ministerstvo financí-tajná spisovna (dále
MF-T), nezpracovaný fond, prozatím. kart. 28, dílčí zpráva právní skupiny
o výsledcích činnosti OsÚ a FNO v Praze z 30. 9. 1955, s. 48.
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Veduty některých zlikvidovaných podniků – shora:
Továrna na výrobu kufrů a mýdla Johann Klinger, Jáchymov
Barvírna Anton Zahm, Vejprty
Porcelánka Plass a Roesner, Bochov
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Exteriér likvidovaného mlýna Otto Brandner, Lipoltov

sídlily. V obvodu FNO v Praze vzniklo 99 SLS, postupem času
docházelo k redukci jejich počtu až na jednu SLS v každém
kraji. Po zrušení oblastních úřadoven OsÚ a FNO v březnu
1950 přešla jejich agenda na likvidační inspektory (LI).9
Na Karlovarsku působilo zpočátku šest SLS určených pro
likvidaci průmyslových podniků: v Aši (pro okres Aš), Karlových Varech (pro okresy Jáchymov, Karlovy Vary, Teplá, Žlutice a Podbořany), Kraslicích (pro okresy Kraslice, Kadaň a
Vejprty), Kynšperku nad Ohří (pro okresy Sokolov a Mariánské Lázně), Nejdku (pro okresy Loket a Nejdek) a Plesné (pro
okres Cheb).10 V průběhu likvidačních prací docházelo k redukci sítě SLS a k centralizaci zbylé agendy: SLS v Aši a Nejdku byly zrušeny v roce 1950, SLS v Plesné a Kynšperku nad
Ohří v roce 1951. Jejich agendu přebíraly SLS v Kraslicích a
Karlových Varech, nakonec zůstala pouze SLS v Karlových
Varech jako jediné centrální likvidační středisko v Karlovarském kraji. Po zániku karlovarské oblastní úřadovny OsÚ a
FNO převzal dohled nad likvidační agendou LI v Karlových

Varech, který v čele s Jaroslavem Kadlecem sídlil na tamní
SLS v ulici Na Vyhlídce 1.
Kromě SLS se na procesu likvidace movitých průmyslových konfiskátů podílelo ještě skladištní oddělení oblastní
úřadovny v čele se skladištním referentem Radoušem Stočkem a jemu podřízené oblastní sklady FNO v Chebu (sídlil
nejprve v budově gymnázia na Kostelním náměstí, později
v severozápadní části Rudolfina), Karlových Varech (v továrně
na porcelán Victoria ve Staré Roli, kromě toho existovalo
v karlovarském městském muzeu ještě skladiště orientálních
koberců) a Kraslicích (ve skladu firmy bratři Starckové),11 vedle nich byla v provozu ještě přechodná skladiště na zámku
v Doubí u Karlových Varů a v bývalé továrně firmy Hoffmann v Karlových Varech ve Stalinově ulici 23.12 Od poloviny
roku 1948 převzala všechny sklady od FNO firma Komisa.
Jejím úkolem byla koncentrace movitého majetku likvidovaných průmyslových podniků a jejich organizovaný rozprodej či přidělování oprávněným uchazečům.13 Oblastním

9 K LI viz ŘEHÁČEK, Karel. Osidlovací úřad a Fond národní obnovy (1945–
1952) : příspěvek ke správním dějinám centrály OsÚ a FNO v Praze a oblastní úřadovny v Plzni. Západočeský historický sborník, 5, 1999, s. 318.
10 Státní oblastní archiv v Plzni (dále SOA v Plzni), fond Osidlovací úřad
a Fond národní obnovy – oblastní úřadovna Plzeň, kart. 329, seznam SLS
průmyslových podniků z dubna 1949, s. 3 (IV-Karlovarsko).
11 NA, fond Fond národní obnovy Praha (dále FNO Praha), nezpracovaný
fond, prozatím. kart. 1352, č.j. 1430/49, zpráva oblastní úřadovny OsÚ a
FNO v Karlových Varech OsÚ a FNO v Praze o dohlídce Nejvyššího kontrol-

ního účetního úřadu v Praze u skladů FNO ze 14. 10. 1948.
12 Tamtéž, č.j. 1869/pres, dopis OsÚ a FNO v Karlových Varech OsÚ a FNO
v Praze z 30. 5. 1947.
13 Firma Komisa vznikla 1. 7. 1948 sloučením čtyř různých obchodních
firem konfiskovaných podle dekretu č. 108/1945 Sb.: Adalbert Rohn, obchod smíšeným zbožím v Liberci, Josef Machatschek, velkoobchod železem a kovy v Teplicích, Franz Patzak, obchod textilními stroji v Dolním
Hanychově, a Ing. Gustav Czermin, obchodní jednatelství s izolačními látkami a technickými potřebami v Praze. Po jejich sloučení byla nově vzniklá
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Rozhodování o tom, které průmyslové podniky Karlovarska zůstanou po skončení války v provozu a které budou
buď přemístěny mimo region, nebo zlikvidovány, nebylo
jednoduché. Klasifikací podniků do kategorií podle jejich
dalšího využití byly pověřeny obnovovací průmyslové komise (OPK), které vznikly v obvodu každé oblastní úřadovny
OsÚ a FNO. Jednáním karlovarské OPK předsedal přednosta
oblastní úřadovny OsÚ a FNO v Karlových Varech JUDr. Herbert Poláček, členy OPK byli všichni průmysloví referenti
ONV karlovarské oblasti, dále oblastní zástupci ministerstev
průmyslu, vnitřního obchodu, zahraničního obchodu, financí, sociální péče a dalších institucí.15 OPK měla připravit
kvalifikované podklady pro rozdělení konfiskovaných průmyslových podniků do kategorií:
– kategorie A pro podniky, které měly nadále zůstat
v provozu,
– kategorie B pro podniky prozatímně ponechané v provozu a tvořící jakousi výrobní rezervu,
– kategorie C pro podniky určené k likvidaci.
Obnovovací průmyslová komise měla být v tomto nelehkém rozhodování především imunní vůči lobbistickým
tlakům a intervencím národních správců zmíněných podniků a obecních či okresních samospráv. Žádný okres totiž
nechtěl dobrovolně přijít o výrobní kapacity ve svém obvodu, jelikož jejich likvidace jednak oslabovala pozici daného
okresu např. při vyjednáváních o zlepšení zásobování obyvatelstva či dopravní obslužnosti, jednak znamenala rovněž
ztrátu pracovních příležitostí pro tzv. novoosídlence, takže
hrozilo vylidňování již tak slabě osídleného pohraničí.16
Osudy konfiskovaného průmyslového majetku se tak
staly vážným politickým tématem a jablkem sváru mezi
jednotlivými ONV a OPK či oblastní úřadovnou OsÚ a FNO
v Karlových Varech, ale také důvodem závisti a řevnivosti
mezi jednotlivými okresy. Snahy národních správců a místních či okresních samospráv o zachování co největšího
množství průmyslových podniků byly sice vcelku pochopitelné, na druhou stranu však bylo zřejmé, že v poválečném
Karlovarsku (a vůbec v celém poválečném pohraničí) nebude možné udržet dosavadní průmyslové výrobní kapacity.
Předseda OsÚ v Praze Miroslav Kreysa prohlásil na II. krajské
konferenci KSČ v Karlových Varech 17. března 1946: „Výhody
(osidlování) tkví v tom, že stát si může vybrat nejlepší závody, které ponechá v provozu. Byl proto vypracován tzv. restriktní plán, na jehož základě se budou rušit určité závody.

Při tom se vyskytují různé obtíže zejména v tom, že místní
orgány jsou proti rušení závodu v místě a přemístění na Slovensko. My si však nesmíme vzít větší sousto, než můžeme
spolknout, a proto je nutno, aby s naší strany byly reakci
znemožněny rejdy v tomto směru.“17
Přesto se národní správci i představitelé samospráv pouštěli do desítek sporů o průmyslové konfiskáty a vedly boje
s rezortními ministerstvy a OsÚ. Někdy byly jejich snahy
o zachování podniku úspěšné, jindy se naopak podnik zachránit nepodařilo. MNV v Aši např. odmítal provést likvidaci
ašského podniku Hanse Gollnera, který vyráběl hořčici, olej
a těstoviny. Po protestech byla nakonec zlikvidována pouze
výrobna těsta a zbylé provozy převzal n. p. Severočeské lihovary a drožďárny. Naopak stavební firma Rudolfa Rölze
z Kraslic, která se zabývala výstavbou železných konstrukcí,
byla zlikvidována i „přes odpor lidosprávných orgánů okresu kraslického“.18
Velké protesty provázely rovněž jednání o osudu dalšího
významného podniku Kraslicka, Kraslické továrny na vlněné
látky Hupfer a syn. Jednalo se o jednu z největších a nejlépe
vybavených továren svého druhu na Karlovarsku. V tomto
případě ministerstvo průmyslu několikrát změnilo své rozhodnutí ohledně klasifikace podniku, od zařazení do kategorie C přes jeho překlasifikaci do kategorie B až po přesun do
kategorie A. Tato atmosféra nejistoty měla ovšem devastující
vliv na chod podniku, v němž pouze narůstaly ztráty způsobené čekáním na definitivní verdikt. Národní správce podniku
Josef Lachman zaručoval koncem října 1946 prosperitu podniku jen tehdy, když mu „bude poskytnut klid a chod závodu
nebude již rušen různými úředními zásahy, kterými existence
závodu byla po delší dobu ohrožována“.19 Ještě o rok později,
v prosinci 1947, však ONV v Kraslicích intervenoval za zařazení
podniku do kategorie A slovy: „Od počátku revoluce byla
naše veřejnost vyzývána, aby odcházela do pohraničí budovati náš nový stát, a jsme zde nyní svědky, že v Kraslicích na
základě těchto výzev jest již nastěhováno přes 5000 nových
osídlenců. Důsledky všech akcí rušení některých konfiskátů
mají zde na Kraslicku špatný vliv na pracovní morálku všech
zaměstnanců a na klid, pořádek a bezpečnost v našem pohraničním okrese. V případě, že by nastaly nějaké náhlé a
nepředvídané poruchy pracovního procesu na Kraslicku, vše
půjde na vrub našich ústředních úřadů, kde se mnohdy podle
našich trpkých zkušeností rozhoduje o nás bez nás. Nastoupí-li naše ústřední úřady tuto cestu, předává ONV vKraslicích
zodpovědnost za udržení klidu, pořádku a bezpečnosti v našem správním okrese do rukou ústředních úřadů.“20 Nakonec
byl v roce 1948 podnik zařazen do kategorie A a afilován do
n. p. České vlnařské závody v Liberci.
Typickým příkladem boje o průmyslové konfiskáty
je i případ továrny na kožené rukavice Josefa Rauschera

firma Komisa spravovaná FNO, funkcí generálního zmocněnce byl pověřen přednosta oddělení VI/2 OsÚ a FNO v Praze Ing. Oldřich Strádal. Firma
byla zrušena k 31. 12. 1948 a od následujícího dne převzal její úkoly n. p.
Sběrné suroviny. Blíže k firmě Komisa viz BOLOMSKÝ, Karel – HAUSNEROVÁ, Jitka – JANÁKOVÁ, Helena – MAZÁČOVÁ, Marie. „Komisa“ 1945–1957.
Inventáře a katalogy fondů SÚA v Praze, Praha : Státní ústřední archiv v
Praze, 1971, s. 1–3.
14 NA, FNO Praha, nezpracovaný fond, prozatím. kart. 1352, č.j. 1869/pres,
jmenovací dekret z 18. 5. 1949.
15 Tamtéž, protokol sepsaný na schůzi OPK v Karlových Varech 13. 6. 1947.
16 Blíže k této problematice viz HLUŠIČKOVÁ, Růžena. Boj o průmyslové

konfiskáty v Československu v letech 1945–1948. Praha : Práce, 1983, 179 s.
17 SOA v Plzni, fond KSČ – krajský výbor Karlovy Vary (dále KV KSČ K. Vary),
kart. 1, protokol z II. krajské konference KSČ v Karlových Varech ze 17. 3.
1946, s. 7.
18 Tamtéž, fond Osidlovací úřad a Fond národní obnovy – oblastní úřadovna Karlovy Vary (dále OsÚ K. Vary), kart. 723, sign. PC-IV-6-229, ukončovací
zpráva o likvidaci podniku z 8. 3. 1950, s. 1.
19 Tamtéž, kart. 729, sign. PC-IV-6-294, dopis národního správce J. Lachmana OsÚ a FNO v Karlových Varech z 30. 10. 1946.
20 Tamtéž, kart. 729, sign. PC-IV-6-294, dopis ONV v Kraslicích ministerstvu
průmyslu v Praze z 2. 12. 1947.

vedoucím firmy Komisa na Karlovarsku byl jmenován Vladislav Koniakovský, po zániku firmy na konci roku 1948 se jejím
likvidátorem na Karlovarsku stal úředník oblastní úřadovny
OsÚ a FNO v Karlových Varech František Kostečka.14
Klasifikace podniků a boj o průmyslové konfiskáty
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z Jáchymova. Podnik byl nejprve přidělen n. p. Abertamsko-perninské rukavičkářské závody a do prosince 1946 úspěšně
pracoval na exportním výrobním programu. Ministerstvo průmyslu však mělo s podnikem jiné plány, a protože měl o jeho
zařízení zájem slovenský průmyslový sektor, doporučilo jeho
přemístění do továrny na výrobu kožených rukavic Franze
Königa v Bratislavě. Národní správa bratislavské firmy kromě převozu zařízení požadovala rovněž okamžité přidělení
zaměstnanců německé národnosti, „nakoľko na Slovensku
nemáme dostatok týchto odborných pracovníkov“.21 Ministerstvo průmyslu vydalo 13. prosince 1946 příslušný přemisťovací výměr, národní správce jáchymovské firmy Jaroslav
Červenka se však toto rozhodnutí snažil zvrátit a argumentoval dostatkem zakázek a exportním zaměřením výroby,
zejména do Holandska.22 Nakonec se podařilo rozhodnutí
ministerstva průmyslu zrušit a 1. června 1947 byly stroje předány n. p. Jáchymovské doly, takže výrobní kapacity zůstaly
alespoň v místě.
Velké spory provázely i poválečné osudy strojírny Antona
Panhanse v Klášterci nad Ohří. Jednalo se o jeden z nejlépe
prosperujících a vybavených podniků svého druhu v Evropě, který před válkou 70 % své produkce vyvážel do ciziny.
Do výroby byly investovány značné finanční prostředky, byl
vybudován i baťovský systém péče o zaměstnance (byty,
klubovna, závodní kuchyně, svobodárna). V roce 1943 získal

podnik nejvyšší říšskoněmecké vyznamenání jako nejlépe
organizovaný výrobní podnik v Říšské župě Sudety za rok
1942. Po válce se jeho národním správcem stal František
Dusbaba z Prahy, který provedl konverzi výroby, nabral
české pracovní síly z vnitrozemí a udržoval podnik v zisku.
O to větší rozčarování nastalo, když bylo rozhodnuto o afilaci firmy do n. p. Stredoslovenské strojiarne v Podbrezové.
Podnik byl likvidován a přemístěn, ovšem tato skutečnost
byla v likvidační zprávě kritizována slovy: „Lze naprosto nepokrytě konstatovati, že zastavení nebylo hospodářsky ani
z hlediska osídlovacího zdůvodněno a že přestěhování tak
význačného a specielního artiklu nebylo dosti vážně odůvodněno.“23
Jak již bylo uvedeno, znamenalo přemisťování podniků
z pohraničních oblastí největší hrozbu pro hospodářskou stabilitu dotčených okresů. Přes veškeré snahy udržet co možná největší množství výroby v pohraničí bylo přemisťování
výrobních kapacit do vnitrozemí českých zemí, na Slovensko
či do ostatních spřátelených států poměrně častým jevem.
Přesuny do vnitrozemí proběhly třeba v případě strojů ze
zastavené tkalcovny J. C. Klaubert a synové v Aši, které převzal n. p. Vlnařské závody a fezárny ve Strakonicích, zařízení
knihtiskárny Karla Ihla z Mokřin u Aše bylo přiděleno nakladatelství Svoboda v Praze a zařízení slévárny Christiana a Cyrila
Fleissnerových z Aše bylo převezeno do Spojených továren

21 Tamtéž, kart. 687, sign. PC-IV-4-32, dopis národní správy firmy Franz König v Bratislavě OsÚ a FNO v Karlových Varech ze 14. 11. 1946.
22 Tamtéž, kart. 687, sign. PC-IV-4-32, dopis národní správy firmy Josef

Rauscher z Jáchymova OsÚ a FNO v Karlových Varech z 23. 12. 1946.
23 Tamtéž, kart. 772, sign. PC-IV-12-74, ukončovací zpráva o likvidaci podniku z 15. 4. 1950, s. 3.
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Interiér jídelny strojírny Ignaz Georg, Hranice

na výrobu textilních strojů (TOTEX) do Chrastavy. Na tehdejší
Gottwaldovsko byla přemístěna většina prýmkařských podniků okresu Vejprty, které převzalo družstvo Partkol (Pracovní
partyzánský svépomocný kolektiv Gottwaldov).
Na Slovensko byla přidělena např. větší část strojů a materiálu továrny na výrobu elektronek TE-KA-DE v Aši, kterou
převzala bratislavská firma Tungsram, strojní zařízení tiskárny
Alfreda Sommera z Aše bylo přiděleno Grafickým a vydavatelským podnikům Pravda v Žilině. Část strojů z výrobny
prádla Johanna Czady v Kraslicích získaly Slovenské bavlnárské závody pro své provozy v Michalovcích a Ružomberoku,
část strojů šroubárny Otto Kuhna a Artura Hubla v Krásně
nad Lesy byla přidělena n. p. Povážske strojárne Myjava.
Stroje a zařízení štěrkovny Ernsta Raua z Hor na Loketsku
získal n. p. Baťa Baťovany (později n. p. Partyzán) na Slovensku. Zařízení strojírny Heinricha Lenharda z Vejprt převzal
n. p. Kablo v Bratislavě a strojní vybavení strojírny Friedricha Richtera z Chebu n. p. Kovorobné a strojárenské závody na Slovensku v Bratislavě. K prodejům strojního zařízení
docházelo i do zahraničí: část strojů pletárny a stávkárny
Ernsta Müllera z Aše povolilo ministerstvo průmyslu ještě
před komunistickým převratem vyvézt za americké dolary
do Peru, ale po únoru 1948 byl kontrakt zrušen. O stroje ze
stávkárny Waltera Böhma z Plesné měla zájem Jugoslávie,
24 Blíže k restrikcím průmyslových podniků v době války viz PRŮCHA,
Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992, I. díl
(období 1918–1945), Brno : Doplněk, 2004, s. 469nn.
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kam byly vyvezeny prostřednictvím Juhoslovenske komisije
za investicije.
Důvody likvidace průmyslových konfiskátů
Důvodů k likvidaci konfiskovaných průmyslových podniků
byla celá řada. Mnohé po válce likvidované podniky byly
v klidu již v době války, kdy byla jejich výroba zastavena kvůli
nedostatku surovin.24 Jednalo se zejména o textilní továrny, které byly závislé na dovozu surovin z mimoevropských
oblastí, např. o tkalcovnu Gustava Badmüllera v Hranicích
na Ašsku či tkalcovnu Wilhelma Bräutigama v Aši, které byly
v klidu již od roku 1942. Část podniků přestala vyrábět kvůli
odchodu jejich majitelů na frontu a některé byly v době
války poškozeny spojeneckým bombardováním či osvobozovacími akcemi, např. pila a cihelna Friedricha Blohmanna
v Chebu, vigoňová přádelna Friedricha Theodora Neumanna v Chebu či výrobna dámské konfekce Antona Krautzbergera v Rybářích na Karlovarsku. Zařízení většiny v době
války zastavených podniků bylo buď rozprodáno, nebo rozkradeno.
Po válce byla do většiny konfiskovaných podniků zavedena národní správa a část z nich opět zahájila výrobu. Výrobní
aktivity se však obvykle omezovaly jen na zpracování existujících zásob surovin či dokončení rozpracovaných zakázek,
pouze malá část později zastavených podniků dostávala
příděl dalších surovin a sjednávala si nové obchodní kontrakty. Kromě toho podniky na Karlovarsku vesměs trpěly

Reklamní veduta likvidované tkalcovny Karla Gustava Wagnera v Aši

nedostatkem pracovních sil a většina z nich byla zastavena
po ukončení hlavní fáze organizovaného transferu obyvatelstva německé národnosti na podzim 1946. Obvykle byla
tedy důvodem k zastavení a následné likvidaci podniku
celá řada příčin, které mnohdy působily najednou. Příkladem budiž třeba strojírna firmy Panenka a Oehm v Chodově, která vyráběla do 1. srpna 1946 – důvodem její likvidace
byla nedobrá hospodářská situace, nedostatek pracovních
sil a financí, špatná úvěrová politika a nenaplněné kapacity
výroby.25
Některé později likvidované podniky byly po válce postiženy živelnými katastrofami, např. továrna na porcelán
Plass a Rösner v Bochově, která 25. března 1946 vyhořela
a musela být zastavena. Některé podniky sloužily v poválečném období jiným účelům, cihelna Wenzela Fürbecka
z Klášterce nad Ohří byla např. v březnu 1946 zabrána vojenskou posádkou jako cvičiště a noclehárna. Také umístění
podniků v těsné blízkosti hranic bylo po skončení války
důvodem k jejich likvidaci či alespoň přemístění do vnitrozemí. To byl třeba případ tkalcovny Oswalda Egelkrauta
z Hranic na Ašsku, která se nacházela tři kilometry za měs-

tem přímo na hranicích. V některých případech bylo zařízení podniků po válce odvlečeno jejich bývalými majiteli
německé národnosti: k tomu došlo např. v případě pletárny a stávkárny Hermanna Becka v Hranicích na Ašsku, jejíž
bývalý německý majitel bydlel hned za hranicemi a několikrát týdně chodil v noci do Hranic a zpět do Německa
přenášel zboží.26 Bývalí majitelé slévárny Seifert a Bärtel
v Loučné na Jáchymovsku zase odstěhovali v revolučních dnech roku 1945 veškeré stroje a zařízení do Saska a
v podniku zůstaly pouze bezcenné součásti a nepotřebné
zrezavělé plechy.27
Část podniků doplatila na spuštění tzv. železné opony a
na zpřetrhání tradičních obchodních vazeb. Příkladem budiž třeba strojírna Ignaze Georga z Hranic na Ašsku, která
měla vzhledem ke svému výrobnímu programu (výrobě
univerzálních vrtaček B 25) i po válce dostatek zakázek ze
zahraničí. Národní správce Jan Smudek dojednal velký kontrakt ve výši šesti milionů Kčs do Velké Británie, ovšem podnik byl následně přeřazen do kategorie C a určen k likvidaci.
Národnímu správci bylo poté přikázáno britskou objednávku stornovat a podnik byl k 30. září 1946 zastaven.28 Týž

25 SOA v Plzni, OsÚ K. Vary, kart. 735, sign. PC-IV-7-40, zpráva o revizi národní správy z 3. 3. 1946, s. 4–5.
26 Tamtéž, kart. 641, sign. PC-IV-1-26, protokol sepsaný s Ludvíkem Bláhou
30. 4. 1946 u Okresního soudu (OS) v Aši.
27 Tamtéž, kart. 688, sign. PC-IV-4-37, zpráva o revizi národní správy
z 11. 10. 1948.

28 Tamtéž, kart. 643, sign. PC-IV-1-38, zpráva o revizi národní správy z 9. 12.
1946, s. 3–4. Jan Smudek, poručík letectva a legendární příslušník československé zahraniční armády, byl národním správcem firmy od 15. 1. 1946
do 8. 2. 1947. Dne 6. 6. 1948 emigroval z Československa. Blíže k němu
např. LAŠTOVKA, Vojtěch. Letci RAF z Domažlicka proti nacismu 1939–1945.
Domažlice : Nakladatelství Českého lesa, 1995, s. 12.
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Dopisní papír národní správy likérky Alberta Benischka v Chebu

osud postihl i tkalcovnu Karla Gustava Wagnera z Aše, která
i po válce vyvážela ve velkém do Norska a Holandska. Dalším podobným případem byla i továrna na výrobu rukavic
Hanse Chiby z Abertam na Nejdecku. Národní správce firmy
Arnošt Jirotka přenesl výrobu rukavic této firmy do abertamské továrny na rukavice Aloise Porkerta, jejímž národním správcem rovněž byl. V listopadu 1945 zahájil výrobu
rukavic a velmi úspěšně hospodařil. Ministerstvo průmyslu
svým výměrem z 19. ledna 1946 podnik i přesto zastavilo,
národní správce A. Jirotka však požádal o udělení dovozního povolení a uvolnění dolarové valuty na nákup kvalitních
vepřovicových kůží z USA za velmi výhodnou cenu. V žádosti ministerstvu zahraničního obchodu napsal: „Zajímám
se o tuto koupi, jelikož jest v celé Evropě velmi hledaným
artiklem, takže by se tato valuta vrátila během 3–4 měsíců
zpět s 50% výdělkem. Tato surovina byla velmi hledanou
164 zča 2013

i před válkou a měla velký odbyt na všech trzích zahraničních i v dobách největší krise. Podotýkám, že zakoupených
vepřovic bude použito jen k exportním účelům, což jest
nejen zájem státu, ale i můj.“29 Přestože byl o výrobky firem
Chiba a Porkert zejména v USA skutečně značný zájem, byla
nakonec výroba 17. dubna 1946 zastavena.
Některé firmy se do likvidace dostaly kvůli jednání svých
národních správců. Příčiny byly v zásadě dvě: neúmyslné
zavinění způsobené nekvalifikovaností a špatným podnikatelským odhadem, a zavinění úmyslné. Kvůli špatné hospodářské politice národního správce Aloise Malaníka musela
být zlikvidována např. továrna na stávkové zboží Johanna
Freibergera z Aše. Kvůli jeho nekvalifikovanosti a vysokým
neproduktivním mzdám totiž podnik skončil těžce zadlu29 Tamtéž, kart. 748, sign. PC-IV-9-42, dopis národního správce A. Jirotky
ministerstvu zahraničního obchodu v Praze z 30. 4. 1946.

Slib národního správce konfiskovaného průmyslového podniku

žený. Ve zprávě o revizi jeho národní správy se mj. píše:
„Nerentabilnost podniku měla jistě hlavní příčinu v tom,
že národní správce nebyl odborníkem a byl plně odkázán
na německé pracovní síly, které musily vystihnout nekvalifikovanost národního správce a byly jistě jednou z hlavních příčin neprosperity závodu.“30 Revizor v tomto případě
doporučil, aby „národní správce byl zproštěn všech funkcí
u firmy, byl mu vzat nárok na odměnu a byl předán úřadu
ochrany práce“.31 Také národní správce výrobny prádla Karla Meinelschmidta ze Stříbrné na Kraslicku Václav Hut byl
obviněn z nehospodárnosti, ovšem rovněž bez vedlejších
a nepoctivých úmyslů. Dne 10. listopadu 1945 byl proto

zbaven své funkce a jeho nástupce Jiří Vlček o něm napsal:
„V provozu počínal si pan Hut naprosto neodborně a laicky.
Drahocenný a dnes hledaný materiál jako umělé hedvábí
na dámské prádlo nechával zpracovati jako např. pánské
košile. Jedná se doslova o ničení surovin. Jedná se o hrubé
nešetření obhospodařovacích předpisů.“32 Z těchto důvodů
se „neblahým působením bývalého národního správce
ocitla firma naprosto bez zásob a hrozí skutečně zastavení
výroby“.33
Úmyslné příčiny nekvalitní činnosti národních správců
se zpravidla vždy pojily s trestněprávními skutky. Národní
správce tkalcovny Karla Gustava Wagnera v Aši Ludvík

30 Tamtéž, kart. 642, sign. PC-IV-1-34, zpráva o revizi národní správy z 5. 7.
1946.
31 Tamtéž, kart. 642, sign. PC-IV-1-34, zpráva o revizi národní správy z 5. 7.
1946.

32 Tamtéž, kart. 718, sign. PC-IV-6-179, dopis národního správce J. Vlčka
OsÚ a FNO v Karlových Varech z 11. 11. 1945.
33 Tamtéž, kart. 718, sign. PC-IV-6-179, dopis národního správce J. Vlčka
OsÚ a FNO v Karlových Varech z 19. 11. 1945.
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Kohoutek byl např. 13. listopadu 1950 odsouzen Okresním
soudem v Aši na tři měsíce nepodmíněně za hrubé porušování povinností národního správce (nevedl řádné účetnictví,
nakupoval suroviny bez dokladů, nevedl evidenci).34 V továrně na výrobu hudebních nástrojů Richarda Ullspergera
v Bublavě se po válce vystřídalo několik národních správců, jejichž působení ve firmě zhodnotil její likvidátor slovy:
„Hodnotíme-li práci všech národních správců, dojdeme
k žalostným závěrům. Pan Jan Charvát za celou dobu nebyl
vůbec v podniku. Zaostřil totiž zájem na vykrádání většího a
bohatšího podniku Anger v Kraslicích. Po zásluze byl zatčen
a odsouzen, aby po propuštění propadl alkoholu, a v současné době se nachází v ústavu pro choromyslné.“35
Na druhou stranu je však třeba uvést, že se národní správci
v poválečném pohraničí museli potýkat s celou řadou těžko
řešitelných problémů a že jejich následná obvinění nezřídka
postrádala objektivní základ. Národní správce Železáren Erla
Rasmussen v Potůčkách František Žitný o svém působení
v podniku např. vypověděl: „Do závodu nastoupil jsem na
výzvu stranického tisku jen proto, abych pomohl našemu
pohraničí. Pracoval jsem odloučen od své rodiny v závodě,
v obci, v místní KSČ 12 až 14 hodin denně. Začínali jsme
zcela bez prostředků v rozháraných poměrech na samých
hranicích téměř bez spojení s vnitrozemím. Vše jsem dělal
v nejlepších úmyslech, abych pomohl roztočit kola našeho
průmyslu. Ve všem svém jednání byl jsem si vědom toho,
že jako národní správce představuji v německém kraji také
úřední funkci našeho českého národa. Jednal jsem vždy
čestně, poctivě a stal jsem se dle svědectví jiných vzorem
řádného člověka v obci.“36
Na základě návrhu obnovovací průmyslové komise, který
následně schválil Osidlovací úřad v Praze, vydávala zastavovací výměry příslušná rezortní ministerstva, ve většině
případů ministerstvo průmyslu a ministerstvo výživy. Po doručení zastavovacího výměru vystavil OsÚ a FNO v Praze po
přezkoumání právoplatnosti konfiskace likvidační výměr a
oba výměry předal oblastní úřadovně OsÚ a FNO. Ta je doručila do rukou národního správce či orgánu kompetentního
k zavedení národní správy a zahájila tak formálně proces likvidace. Oblastní úřadovna OsÚ a FNO následně jmenovala
likvidátora, kterým mohl být buď dosavadní národní správce podniku, nebo někdo zcela jiný.
Hlavním úkolem likvidátora bylo především zpeněžení
veškerého majetku podniku a vyrovnání všech jeho závazků. Národní správce nebo FNO, pokud podnik národního
správce neměl, ohlásil zahájení likvidace podniku orgánu,
který zavedl národní správu, a dále všem úřadům, kterým
bylo dříve oznámeno zavedení národní správy. Pak pořídil
soupis veškerého majetku ke dni zastavení činnosti podniku, který zaslal těm institucím, které vystavily zastavovací
a likvidační výměr, a rovněž oblastní úřadovně OsÚ a FNO.

Např. František Ksandr, národní správce chemické továrny
Union-Franz Krautzberger v Bohaticích u Karlových Varů,
která se zabývala výrobou krémů na boty a cídících prostředků, pořídil ke dni zastavení podniku (11. listopadu
1946) soupis veškerého zařízení a zásob zboží. Ty byly následně odbornými odhadci (národní správce firmy Marsoner Wied v Karlových Varech Václav Plachý a úředník generálního ředitelství n. p. Československé závody kožedělné a
gumárenské v Praze Ing. Otto Heyberger) oceněny. Celková
hodnota veškerých zásob (surovin, materiálu, obalů) činila
316 782,65 Kčs.37 Poté byly tyto soupisy zaslány oblastní úřadovně OsÚ a FNO v Karlových Varech, která je postoupila
pražské centrále OsÚ a FNO a rezortním ministerstvům.
Pokud měl nějaký subjekt zájem o přidělení některých
movitostí uvedených v soupisu, podal žádost o příděl,
která musela být posouzena příslušným rezortním ministerstvem. Jestliže byla schválena, vystavilo ministerstvo
přídělový list, s nímž se žadatel obrátil na likvidátora podniku. Odborní znalci navržení FNO provedli ocenění požadovaného zboží a stanovili úřední ceny, které přídělci
ještě před jeho odebráním zaplatili. Část mobilií, které nepodléhaly distribučnímu řízení, mohli jednotliví likvidátoři prodávat po předchozím schválení FNO tzv. z volné
ruky za úředně stanovenou cenu. Pokud jde o výše zmíněný bohatický podnik Union-Franz Krautzberger, projevila o část zařízení zájem továrna na cestovní potřeby a
kožené zboží Ernst (za národní správy Arnošt) Hofmann
z Karlových Varů, která byla po válce přemístěna do bývalých provozoven firmy Union.38 Zbylé zařízení a zásoby
surovin a výrobků byly přiděleny jednak n. p. Československé závody kožedělné a gumárenské v Praze, jednak
n. p. Sběrné suroviny. Nemovitosti byly předány n. p. Kozak.39 V případě, že bylo nutné urychlit likvidaci podniku,
nařídil FNO převezení všech evidovaných movitostí do
svých oblastních skladů. V tomto případě mohl likvidátor
účetně ukončit likvidaci podniku a veškeré doklady předat oblastní úřadovně OsÚ a FNO.
Úkoly likvidátorů však byly v mnoha případech velmi
obtížně splnitelné. Vzhledem k odlehlosti některých objektů, jejich masivnímu rozkrádání a záměrné devastaci se jim
často nepodařilo najít vůbec žádnou majetkovou podstatu.
Někdy bylo problematické i fyzické nalezení likvidovaného
subjektu. Příkladem budiž neosídlené obce či obce nacházející se v nově zřizovaných vojenských pásmech, např.
v Císařském lese na Mariánskolázeňsku a Sokolovsku. Anabáze odhadce Vojtěcha Šmiky ve snaze o nalezení majetku
dřevoprůmyslu Josefa Bachmanna ze Studánky v tomto
vojenském pásmu je popsána v odhadní zprávě slovy: „Po
ohlášení u velitele tamější posádky, který nám dal informaci
o místní obci a který nás upozornil, že všechny budovy prošel a prohlédl, snažili jsme se uvedený podnik nalézti, avšak
marně. Podotýkám, že v obcích této oblasti není vůbec žádného označení domů číslem nebo firmou a k tomu je ta

34 Tamtéž, kart. 656, sign. PC-IV-1-136, rozsudek OS v Aši sign. T 73/49
z 13. 11. 1950.
35 Tamtéž, kart. 727, sign. PC-IV-6-262, ukončovací zpráva o likvidaci podniku z 21. 3. 1950.
36 Tamtéž, kart. 753, sign. PC-IV-9-84, zápis o výpovědi bývalého národního
správce F. Žitného na okresním velitelství Národní bezpečnosti v Roudnici
nad Labem z 1. 2. 1950.

37 Tamtéž, kart. 698, sign. PC-IV-5-84, soupis majetkových hodnot podle
stavu k 15. 11. 1946, s. 1–10.
38 Tamtéž, dopis národní správy továrny na cestovní potřeby a kožené
zboží Arnošt Hofmann v Karlových Varech oblastní úřadovně OsÚ a FNO
v Karlových Varech z 12. 5. 1947.
39 Tamtéž, ukončovací zpráva o likvidaci podniku z 27. 10. 1950,
s. 2.
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okolnost, že co tam bylo včera, není tam dnes.“40 Obraz zkázy
popisuje i následující protokol o odhadu majetkové podstaty mlýna Alfreda Bergnera z Dolní Halže, v němž stálo:
„V obci bydlí pouze jeden osídlenec teprve několik měsíců.
Nemůže podati žádných informací. Prošedše celou obec,
zjistili jsme stopy pouze jednoho mlýna. Jako veškeré budovy i tento mlýn je dokonale vydrancován a zpustošen.“41
Pokud se podařilo nalézt objekt likvidovaného podniku, často se nacházel ve zcela zdevastovaném stavu. Ve
zprávě o revizi národní správy mlýna Michala Dobische ve
Zlaté na Sokolovsku např. stojí: „Mlýn je opuštěn, dvéře do
mlýna otevřeny a každý, kdo jde kolem, může si vzíti, co se
mu hodí.“42 Také objekty koželužny Franze Jelinka v Kadani
byly po válce zcela vyrabovány rodinami cikánských přistěhovalců. V ukončovací zprávě o likvidaci podniku se o tom
mj. píše: „Likvidační úředníci nalezli podnik zcela vyrabovaný. MNV v Kadani umístil do budovy rodiny cikánů, po
kterých zde zůstalo pouze to, co bylo zazděno nebo zabetonováno do nemovitosti. Suroviny a zásoby byly s největší
pravděpodobností těmito osídlenci zničeny a spáleny.“43
V případě koželužny Anny Jocklové z Klášterce nad Ohří
byly vnitřní zařízení a veškeré další movitosti (mj. i účetní
knihy a doklady) po válce spáleny vojáky spojeneckých armád. Výrobna prýmků Antona Enzmanna v Měděnci zase
před koncem války sloužila jako ubytovna pro jednotky vlasovců, kteří celý podnik rozkradli a zničili.
V některých případech proběhla pouze formální likvidace s tím, že o celou majetkovou podstatu „likvidovaného“ podniku projevil již předem zájem některý ze subjektů
tzv. vyššího hospodářského sektoru, který následně zahájil
výrobu přímo ve stávajících prostorách. Výhodou tohoto
postupu byla skutečnost, že nový nabyvatel přejímal pouze
majetek, který skutečně potřeboval. Veškeré závazky váznoucí na konfiskovaném majetku přejímal likvidací FNO. Na
Karlovarsku se jednalo např. o n. p. Československé stavební
závody (kamenolom Margraf a Höger ze Skalky na Ašsku),
n. p. Tosta v Aši (pila Johanna Geipela z Aše, stávkárna bratří
Wunderlichů z Aše, stávkárna Gustava Otty Adlera z Aše),
n. p. Sedlecko-vildštejnské kaolinové doly v Karlových Varech (cihelna Adolfa Gottfrieda z Třebeně na Chebsku) a
celou řadu dalších případů.
Výsledky likvidace
Z výsledků procesu likvidace průmyslových podniků na
Karlovarsku lze analyzovat především četnost likvidací
v jednotlivých okresech a odvětvovou strukturu likvidátů.
40 Tamtéž, kart. 662, sign. PC-IV-2-5, průvodní zpráva odhadce V. Šmiky z
8. 7. 1947.
41 Tamtéž, kart. 783, sign. PC-IV-13-118, odhadní protokol podniku z 27.
6. 1947.
42 Tamtéž, kart. 662, sign. PC-IV-2-8, zpráva o revizi národní správy z 13.
7. 1947.
43 Tamtéž, kart. 767, sign. PC-IV-12-24, ukončovací zpráva o likvidaci podniku z 15. 11. 1949, s. 1.
44 Jiný pramen uvádí počet o 20 vyšší (1469). Srov. NA, MF-T, nezpracovaný
fond, prozatím. kart. 28, protokol o finanční kontrole FNO v likvidaci v kraji
Karlovy Vary ze 17. 4. 1954, s. 2, 4.
45 NA, MF-T, nezpracovaný fond, prozatím. kart. 28, dílčí zpráva právní skupiny o výsledcích činnosti OsÚ a FNO v Praze z 30. 9. 1955, s. 45. Celkově se
počet likvidovaných průmyslových podniků v obvodu OsÚ a FNO v Praze
vyšplhal na 10 302 subjektů.

Podle seznamů zlikvidovaných podniků, příslušných kartoték a dochovaných likvidačních spisů bylo na Karlovarsku
zlikvidováno 1449 průmyslových podniků,44 což znamenalo
zhruba 14 % všech likvidovaných průmyslových podniků
v obvodu Osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy
v Praze.45 Pokud vezmeme v potaz tento údaj, přináší následující tabulka podrobný přehled o četnosti likvidátů v jednotlivých okresech Karlovarska:
Počet Procent.
likvidátů
podíl

Okres
Aš

171

11,8

Falknov n. O. (Sokolov)

110

7,6

Cheb

147

10,1

51

3,5

Karlovy Vary

108

7,5

Kraslice

Jáchymov

287

19,9

Loket

70

4,8

Mariánské Lázně

58

4

123

8,5

Teplá

48

3,3

Žlutice

60

4,1

Kadaň

88

6,1

Vejprty

128

8,8

Celkem

1449

100,0

Nejdek

Z výše uvedené tabulky vyplývá pětice okresů s největšími
počty likvidátů v pořadí: Kraslice, Aš, Cheb, Vejprty a Nejdek,
nejméně likvidátů bylo naopak v okresech Teplá, Jáchymov a
Žlutice. Pořadí okresů s největším i nejmenším počtem likvidovaných průmyslových podniků je vcelku logické: v případě
pětice okresů s nejvyšším počtem se jednalo o příhraniční
okresy s mohutným průmyslovým zázemím, které však bylo
orientováno z velké části na textilní průmysl (okresy Aš, Cheb,
Vejprty), výrobu hudebních nástrojů (okres Kraslice) či krajkářství a prýmkařství (okresy Kraslice a Vejprty). Ve všech těchto
odvětvích byl po skončení války patrný významný útlum výroby způsobený jednak zhroucením poptávky, jednak nedostatkem pracovních sil a surovin. Co se týče trojice okresů s nejmenšími počty likvidátů, jednalo se buď o spíše vnitrozemské
a zemědělsky orientované okresy s nekompaktním německým osídlením (okresy Žlutice, Teplá), nebo o pohraniční, leč
průmyslově chudý a málo osídlený okres (Jáchymov).
Pokud jde o odvětvovou strukturu průmyslových likvidátů na Karlovarsku, přináší výsledky analýzy likvidačních
spisů následující tabulka:
Pořadí Odvětví

Počet
případů

Procent.
podíl

1.

Mlýny

279

19,3

2.

Textilní průmysl obecně

231

15,9

3.

Krajky a výšivky

149

10,3

4.

Hudební nástroje

142

9,8

5.

Pily

114

7,9
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Výše uvedená odvětvová pětice nejčastějších průmyslových likvidátů představovala zhruba 63 % všech likvidovaných průmyslových majetkových podstat na Karlovarsku. Pořadí četnosti průmyslových likvidátů však nebylo
ve všech oblastech Karlovarska stejné a mezi jednotlivými
okresy se vyskytovaly rozdíly. V okrese Kraslice např. dominovaly podniky vyrábějící hudební nástroje či součástky
k nim (44,6 % ze všech likvidátů kraslického okresu), v okrese Nejdek se nejvíce likvidovaly výrobny krajek a výšivek
(34,1 %), v okrese Vejprty výrobny prýmků a výšivek (32 %).
Celkově lze konstatovat, že se nejčastěji jednalo o podniky
zaměřené na výrobu textilu (stávkárny, přádelny, výrobny
krajek a výšivek), spotřební průmysl (výrobny hudebních
nástrojů) a výraznými poválečnými restrikcemi byla zasažena i oblast mlýnů a pil, resp. dřevozpracujícího průmyslu.
V posledních dvou uváděných případech se jednalo především o tlak na jejich koncentraci v rámci vyšší efektivity
výroby a lepšího využití pracovních sil.
Závěr
Likvidace konfiskovaných průmyslových podniků byla pouze jedním z mnoha dalších majetkoprávních procesů, na jejichž základě došlo po roce 1945 k významným vlastnickým
a strukturálním změnám v československém pohraničí.
Z hlediska jeho národohospodářského významu se proces
likvidace pochopitelně nedal srovnat s mnohem důležitějšími majetkovými transfery, jakými byly např. příděly podniků do vlastnictví fyzických a právnických osob, afilace
konfiskovaného majetku do tzv. vyššího hospodářského
sektoru či přemisťování majetkových podstat z pohraničí
do jiných částí Československa.
Na rozdíl od nich se totiž likvidace týkala především nerentabilních, nepotřebných či hospodářsky zanedbaných
průmyslových podniků, výtěžky procesu likvidace nebyly
příliš významné a ani z pohledu zaměstnanosti neznamenala jejich ztráta žádný závažnější problém. Mnohem podstatnější než vlastní likvidace tak byla samotná klasifikace
podniků a jejich začleňování do kategorií podle další využitelnosti pro národní hospodářství. V tomto směru bylo klíčové, aby místní a okresní samospráva a jednotliví národní
správci dokázali čelit mnohdy významnému tlaku státní
správy (zejména rezortních ministerstev) a různých zájmových skupin na to, aby se do seznamu k likvidaci určených
podniků dostaly pouze ty, které splňovaly příslušná kritéria, resp. u kterých to bylo nezbytně nutné. Proto byly boje
o průmyslové konfiskáty ve všech pohraničních okresech
Karlovarska tak urputné, jelikož správy okresů nechtěly za
žádnou cenu připustit zbytečné likvidace výrobních kapacit, které by znamenaly pouze oslabování jejich regionů,
ztrátu možnosti zaměstnat novoosídlence a v důsledku
toho i zhoršení sociálních, zásobovacích a demografických
poměrů v pohraničí.
Z analýzy likvidovaných průmyslových podniků na Karlovarsku lze usoudit, že se správcům okresů karlovarské
oblasti tento boj podařilo v globálním měřítku vybojovat
vcelku úspěšně. Až na některé výjimky, kdy okresy neuspěly
se svými požadavky na zachování jednotlivých podniků
v provozu, byly v drtivé většině případů zlikvidovány pouze
konfiskáty těch odvětvových oblastí, které neměly po válce
168 zča 2013

Reklamní leták na karlovarské ovocné jogurty z likvidačního
spisu továrny na zpracování ovoce a zeleniny Friedricha
Machalitzky z Karlových Varů

naději na prosperitu. Kvůli snížení počtu pracovních sil, ztrátám dosavadních odbytišť, nedostatku základních surovin
potřebných k výrobě, nízké produktivitě práce, zastaralým
provozům a nutnosti koncentrovat výrobu do modernějších a větších hospodářských celků byly ve velkém likvidovány sice tradiční, ovšem v nových podmínkách zcela neudržitelné výrobní provozy. I to však byla cena za poválečné
změny v pohraničních oblastech Československa, kterou
bylo zapotřebí v zájmu jejich stability a dlouhodobého rozvoje zaplatit.

Auflösung der Industrie-Konfiskate in der Karlsbader
Region nach 1945
Karel Řeháček
Der Beitrag widmet sich der Problematik der Auflösung
einiger Industriewerke, die nach 1945 als sogenanntes
feindliches Eigentum nach dem Dekret des Präsidenten
der Republik Nr. 108/1945 der Gesetzessammlung konfisziert wurden. An ihre Auflösungen wurde dann herangetreten, wenn an ihnen weder von öffentlicher, noch
privater Seite der Nachkriegsnationalwirtschaft irgendein
Interesse bestand. Aufgelöst wurden Betriebe mit einer
minimalen Produktions- und Handelsperspektive, hauptsächlich aufgrund eines Mangels an Arbeitskräften, an
den für die Produktion notwendigen Rohstoffen oder wegen ungenügender Nachfrage nach ihren Erzeugnissen;
liquidiert wurden aber auch überschuldete Betriebe, die
durch die Befreiungsaktionen, Naturkatastrophen oder
aufgrund bewussten oder unbeabsichtigten Tätigkeiten
der Nationalverwalter, die nach dem Krieg eingesetzt wurden, Schaden nahmen.
Die eigentliche Auflösung wurde zuerst von einzelnen
Nationalverwaltern durchgeführt; später wurde der gesamte Prozess zentralisiert, und es kam zum Entstehen von
zusammengefassten Liquidierungsverwaltungen, die dem
Gebietsbüro des Besiedelungsamtes und dem Fonds für
nationalen Wiederaufbau in Karlsbad untergeordnet waren. Nach seiner Auflösung im März 1950 übernahm das
Liquidierungsinspektorat in Karlsbad die Kontrolltätigkeit
über die Auflösung der Industriebetriebe. Das Grundwesen
der Auflösung bestand in der Veräußerung des gesamten
Betriebseigentums; es handelte sich vorrangig um Mobilien und immaterielle Eigentumsrechte (Aktien, Obligatio-

nen, Forderungen, Verpflichtungen oder Patente). Das mobile Eigentum (Einrichtung, Rohstoffe, fertige Produkte) der
sich in der Liquidierung befindlichen Betriebe übernahm
für gewöhnlich einer der Subjekte des sogenannten höheren Wirtschaftssektors (der nationalen, kommunalen oder
genossenschaftlichen Betriebe) in der Tschechoslowakei,
ein Teil der Mobilien war auch zum Verkauf ins Ausland
(meistens nach Jugoslawien) bestimmt. Die immobilen Eigentumsrechte übernahm der Zentralliquidator der Geldinstitute und -betriebe in Prag zur weiteren Auseinandersetzung. Die Immobilien der aufgelösten Betriebe wurden
zum Teil von anderen Industriesubjekten der Stadt übernommen; wenn kein Interesse bestand, wurden diese auf
die Gemeinde übertragen.
In der Karlsbader Region wurden insgesamt 1449 konfiszierte Industriebetriebe stillgelegt, die meisten davon in
Graslitz (Kraslice), Asch (Aš), Eger (Cheb), Weipert (Vejprty)
und Neudek (Nejdek). Was die Branchenstruktur der aufgelösten Betriebe betrifft, handelte es sich meistens um
Mühlen, Produktionsstätten von Textilien, Spitzen und Stickereien, um Betriebe zur Herstellung von Musikinstrumenten, Spielzeug oder um Sägewerke. Daraus geht hervor,
dass die Nachkriegsrestriktionen vor allem die Konsumgüterindustrie betrafen, die geringe Produktions- und Handelsperspektive hatte. Im Falle der Mühlen und Sägewerke
handelte es sich um Auflösungen der veralteten und wenig
rentablen Betriebe und um eine Konzentrierung der Produktion zu größeren, modern ausgestatteten Kombinaten.
Die Restriktion der Nachkriegsindustrie verbunden mit der
Auflösung der Produktionskapazitäten war zwar für die
Karlsbader Region in vielerlei Hinsicht unangenehm, aus
der Sicht der weiteren Entwicklung des Grenzlandes war es
aber ein notwendiger Schritt, der zur Stabilität und langfristigen Entwicklung der Region führte.

Církevní tajemníci v obvodu Krajského národního výboru
v Plzni v letech 1949–1955
Miroslav Eisenhammer

V roce 2012 probíhala na pracovišti Klášter inventarizace další části fondu Západočeský krajský národní výbor Plzeň. Byla
zaměřena na referát I a z něj vzniklé odbory.1 Jednou z badatelsky nejzajímavějších částí zpracovávaného bloku archiválií
jsou ty, které se týkají církevní problematiky. Po stránce obje-

mu není tohoto materiálu mnoho (dvě časové manipulace
církevního oddělení referátu I z let 1949–1950 a 1951–1954
zabírají 18 kartonů, odbor církevní z let 1954–1958 4 kartony, celkem tedy 22 kartonů), svým obsahem je však velmi
významný a ilustrativní. Badatelsky jej využil ředitel Archivu

1 Referát I byl založen v počátcích fungování KNV Plzeň jako I. referát –
pro všeobecné vnitřní věci (1949–1954; od konce roku 1951 referát pro
organizaci činnosti lidové správy). Od roku 1954 byl nahrazen odborem organizačním a kontrolním (1954–1958), současně byl zvlášť vydělen odbor
církevní (1954–1958) a odbor kádrový (1954–1958). V roce 1958 byl odbor

organizační a kontrolní rozdělen na odbor organizační (1958–1990) a odbor kontrolní (1958–1967). Odbor organizační pak existoval beze změny až
do roku 1990. Odbor kontrolní podlehl určitým transformacím v důsledku
přijetí zákonných úprav týkajících se systému tzv. lidové kontroly (Komise
lidové kontroly 1968–1971, Výbor lidové kontroly 1971–1990). Samostatný
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Během jarních měsíců roku 1950 církevní tajemníci připravovali podklady k likvidaci klášterů a řeholních domů ve svých okresech. V některých
případech získávání informací nebylo jednoduché, jak je vidět z hubeného souhrnu informací k objektu kapucínského kláštera v Sušici
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města Plzně Mgr. Adam Skála ve dvou studiích věnovaných
církevní politice v regionu na konci 40. let 20. století.2
Po uchopení moci ve státě v únoru 1948 se KSČ snažila
zavést dozor nad církvemi. Zpočátku byly církevní záležitosti
podřízeny Krajskému akčnímu výboru Národní fronty (dále
KAV NF) a okresním akčním výborům Národní fronty, při
kterých měly vzniknout církevní komise i s účastí představitelů duchovenstva, tento projekt se však během léta 1948
nepodařilo uskutečnit. Projevily se velké problémy s jeho
aplikací na okresní úrovni, mnohde tyto komise vůbec nevznikly, a proto v druhé polovině roku 1948 začala být tvořena přímo v aparátu krajského, resp. okresních akčních výborů Národní fronty tzv. církevní oddělení v čele s krajským
církevním tajemníkem, resp. v případě okresních výborů
Národní fronty církevním referentem. Do konce roku 1948
však i tento systém fungoval zpravidla jen na krajské úrovni. Zostření politického kursu vůči zejména římskokatolické
církvi vedlo k tomu, že církevní agenda byla orgánům Národní fronty v první polovině roku 1949 odebrána a orgány
kontrolující církve byly nově tvořeny přímo na krajských a
okresních národních výborech. Tyto nové orgány získaly
podobu tzv. církevních oddělení (zpočátku též nazývána
„kultová oddělení“), v jejichž čele stáli krajský církevní tajemník, resp. okresní církevní tajemníci, a to již jako placení
kádroví zaměstnanci na plný úvazek. V případě KNV Plzeň
došlo k tomu, že na něj i se svou agendou přešel dosavadní
krajský církevní tajemník KAV NF František Wöllner, který pak
tuto funkci s krátkým přeryvem zastával až do roku 1960.3
Zcela na začátku budování aparátu krajských národních
výborů byly církevní věci podřízeny IV. referátu (pro školství,
osvětu a tělesnou výchovu), resp. v případě dozoru na charitativní činnost církví referátu V. (práce a sociální péče), od
podzimu 1949 však došlo k jejich převedení pod referát I.4
Prakticky souběžně bylo v říjnu 1949 dosavadní církevní
oddělení ÚAV NF transformováno do Státního úřadu pro
věci církevní (dále SÚC), který představoval nově vytvořený
vedoucí orgán církevní politiky ve státě.5 Vraťme se však na
krajskou úroveň. U KNV Plzeň bylo církevní oddělení v rámci
referátu I označováno jako I/5 (do konce července 1950),
pak v souvislosti s převodem části agend jiným odborům
jako odd. I/4 (od srpna 1950). V letech 1954–1958 existoval
na krajském národním výboru zvláštní církevní odbor, poté
byla církevní problematika součástí odboru kultury.
Mezi dochovanými archiváliemi církevního oddělení se
nacházejí materiály obecnějšího charakteru k církevní po-

litice KNV, jako jsou pravidelná měsíční hlášení o církevní
situaci z jednotlivých okresů, statistická hlášení o vystoupení z církve, poznatky o výuce náboženství nebo zápisy z jednání církevní trojky (při KV KSČ – krajský politický
vedoucí, tajemník KAV NF a církevní tajemník), resp. pětky
(při KNV – předseda, tajemník, bezpečnostní referent, církevní referent, tajemník KV KSČ). Poměrně obsáhlá je část
věnovaná materiálním a finančním záležitostem, jsou zde
rozpočty jednotlivých církví a s tím související informace

církevní odbor v roce 1958 zanikl a církevní záležitosti byly předány k řešení
odboru kultury, v jehož podřízenosti zůstaly až do roku 1990. Obdobně byl
v roce 1958 zrušen i kádrový odbor, jehož agendu převzal přímo organizační odbor. Tento stav však vydržel jen do roku 1970, kdy byl v důsledku
nastupující normalizace kádrový odbor opět zřízen pod názvem odbor
kádrové a personální práce; fungoval pak až do roku 1990. V rámci uvedených organizačních celků pak bylo zohledněno pět manipulačních období (1949–1950, 1951–1954, 1954–1958, 1959–1976, 1977–1990) vzhledem
k dochovaným registraturním pomůckám a skutečnosti, že spisové znaky
byly v příslušných registraturních obdobích používány a uplatňovány.
2 SKÁLA, Adam. Akce K – likvidace mužských řeholních domů v Plzni
(1950). Minulostí západočeského kraje, 2006, roč. 41, s. 295–400; SKÁLA,
Adam. Dohled nad církvemi v kraji a okrese Plzeň v letech 1948–1949 (Působení akčních výborů NF a národních výborů). Minulostí západočeského
kraje, 2007, roč. 42, s. 424–449.
3 František Wöllner zastával od poloviny roku 1950 do konce roku 1951
funkci vedoucího tajemníka KAV NF. V této době jej u KNV Plzeň ve funkci

krajského církevního tajemníka nahrazoval Rudolf Sobotka.
4 Viz vládní nařízení č. 232/1949 Sb. ze dne 25. října 1949, kterým se
mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů, resp.
vyhláška ministra vnitra ze dne 29. října 1949 o úplném znění vládního
nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní
věci, č. 233/1949 Sb. Původní náplň referátů I a IV viz vládní nařízení č. 35
Sb. ze dne 22. února 1949, o referátech krajských národních výborů pro
všeobecné vnitřní věci, a vládní nařízení č. 14 Sb. ze dne 25. ledna 1949,
o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou
výchovu. V nejstarší části fondu ZKNV Plzeň zpracované dr. Pelantem byla
část spisů k církevní problematice z r. 1949 původně zařazena v referátu IV,
po zjištění, že většinou jde o věci dokončované až po převodu agendy na
referát I, byly archiválie sjednoceny v rámci 1. manipulačního období referátu I. V době podřízenosti IV. referátu KNV měl církevní agendu na starosti
jeho pracovník Josef Šedivec.
5 Viz zákon č. 217/1949 Sb. ze 14. října 1949, kterým se zřizuje Státní úřad
pro věci církevní.

Nákres objektů kláštera kapucínů v Sušici, pořízený v rámci příprav
jeho likvidace na jaře 1950

články 171

Dělnické kádry, které nastupovaly na místa okresních církevních tajemníků v letech 1949–1950, měly o svých úkolech ideologicky jasno. Jak
dosvědčuje situační zpráva z okresu Rokycany za červen 1950, administrativní průprava nebyla v jejich práci tím hlavním

172 zča 2013

Hlášení krajského církevního tajemníka Státnímu úřadu církevnímu o celkové situaci v Plzeňském kraji po procesu s církevní hierarchií,
leden 1951

články 173

o stavebních záležitostech a stavu a opravách církevních
objektů. Dozvíme se hodně o jednotlivých duchovních,
protože církevní oddělení sloužilo jako personální úřad pro
církve v kraji. Jsou zde informace o průběhu tzv. akce K, tedy
likvidace klášterů a řeholních domů v roce 1950. U některých objektů jsou značně podrobné včetně plánů objektů
nebo výčtu inventáře, u jiných jsou údaje jen kusé. Podrobnější údaje se dochovaly např. v případě kláštera kapucínů
v Sušici a kláštera redemptoristů v Plzni.
Kromě personálních záležitostí duchovních mělo církevní oddělení na starosti i personální záležitosti církevních
tajemníků. Tito funkcionáři byli zodpovědní za církevní
politiku národních výborů na okrese, měli na starosti styk
s kněžími, jejich ovlivňování, dosazování a odstraňování a
obecně řízení církve žádoucím směrem. Právě oni byli výkonnými orgány obecné církevní politiky KSČ, jejímž cílem
bylo omezení činnosti církve na bohoslužebné úkony, její
podřízení režimu a podkopání vlivu biskupů, čímž mělo být
dosaženo odvrácení církve od Vatikánu. Napomáhat k tomu
měla i tzv. Katolická akce, tedy hnutí kněžích i laiků podporujících komunistický režim. Mezi jiným se okresní církevní
tajemníci snažili získat kněží pro podporu kolektivizace zemědělství a propagaci mírového úsilí socialistického tábora
v kontrastu s „agresivní imperialistickou“ politikou Západu.
Zmiňované personálie okresních církevních tajemníků
(v dokumentech se běžně užívá zkratka OCT) byly uloženy
přímo u církevního oddělení a později u církevního odboru,
nešlo tedy o součást standardní řady osobních spisů vedených u KNV pro vlastní zaměstnance. Svojí podstatou jde
spíše o kádrový spis, protože okresní církevní tajemníci byli
zaměstnanci ONV a církevnímu tajemníkovi KNV podléhali pouze po „odborné“ linii. Najdeme zde proto vyplněné
osobní dotazníky vydávané Státním úřadem církevním
nebo KNV, životopisy, posudky vypracovávané krajským církevním tajemníkem a dokumenty týkající se církevně politických školení, kterými tajemníci prošli. Kromě jednotlivých
přípisů a torz osobních dotazníků z let 1949–1950 jsou zde
dva soubory osobních spisů tvořených podle tehdejších
okresů, první zahrnuje dokumenty od roku 1950 do roku
1954 (obsahuje osobní dotazníky, posudky a doklady o školeních), druhý od roku 1953 do roku 1955 (obsahuje pouze kádrové posudky a hodnocení).6 Uvedený materiál byl
podroben analýze s ohledem na fluktuaci osob ve funkci
okresních církevních tajemníků a jejich původ a vzdělání
s cílem blíže zjistit, jací lidé zastávali funkci ve své době pro
režim velmi významnou.
Celkově se v archiváliích církevního oddělení a církevního
odboru KNV nacházejí záznamy o 41 osobách (z toho
39 mužů a dvě ženy), které byly v letech 1949–1955 jmenovány do funkce okresního církevního tajemníka v některém
z 15 okresů Plzeňského kraje (podle stavu k roku 1955; počet
zohledňuje skutečnost, že v roce 1954 bylo území dosud
spravované Jednotným národním výborem Plzeň rozděleno na okresy Plzeň-město a Plzeň-venkov). Okresy Stříbro a
Tachov byly od listopadu 1950 do konce ledna 1954 spravovány jedním církevním tajemníkem. U 33 z těchto osob

se dochovalo alespoň torzo kádrového spisu či dotazníku.
Dalších osm osob, které byly do této funkce jmenovány, ale
vykonávaly ji jen krátkodobě nebo na její výkon po jmenování rezignovaly, je doloženo pouze zmínkami a lze u nich
zpravidla zjistit pouze jméno a působiště. Vývoj personálního stavu okresních církevních tajemníků na jednotlivých
okresech cca do konce roku 1955 ukazuje tabulka na s. 175.
Po politické stránce byli všichni samozřejmě členové
KSČ. Zajímavostí je datum jejich vstupu, které lze z dochovaných materiálů určit u 34 osob. Byl mezi nimi jen jeden
prvorepublikový komunista, jinak všichni vstoupili do strany až po roce 1945. Většina (22 osob) tak učinila v atmosféře
poválečného nadšení hned v roce 1945, dva v roce 1946,
jeden v roce 1947 a osm v roce 1948. V případě vstupu až
v roce 1948 byl ve třech případech důvodem nízký věk mladých funkcionářů, ve dvou případech vzniklo členství sloučením sociálně demokratické strany s komunistickou a ve
zbývajících třech šlo nejspíše o kariérní nezbytnost. Devět
okresních církevních tajemníků bylo dříve členy sociálně
demokratické strany, z toho osm ještě z doby 1. republiky a
jeden do ní vstoupil po roce 1945. Zbytek byl před vstupem
do KSČ bez stranické příslušnosti.
Absolutní většina měla jen základní vzdělání. Původně
vykonávali zpravidla dělnická povolání. Z původního kádru
okresních církevních tajemníků, nastupujících do funkcí
v letech 1949–1950, byli dělníky prakticky všichni – jen
u dvou je jako poslední zaměstnání uváděn školník, jeden
byl poštovním úředníkem, jeden učitelem a jeden finančním referentem ONV. Pouze jedna ze dvou později nastoupivších žen měla maturitu a čtyři semestry práv. Po roce 1954
bylo pro funkci okresního církevního tajemníka sice předepsáno střední vzdělání, u zaměstnanců starších 40 let však
byly povoleny výjimky a vzhledem k věku většiny tajemníků
se na ně výjimka vztahovala. Vzdělání zpravidla nahrazovali
zkušenostmi, protože mnozí z nich prošli nižšími funkcemi
na národních výborech nebo ve stranickém aparátu. Lze
si představit, že jednání se vzdělanými kněžími pro ně
nebylo jednoduché, když je chtěli ovlivnit sobě žádoucím
směrem; v některých případech u nich představovala výhodu znalost lidí a místních poměrů.
Církevní tajemníci proto procházeli školeními a kursy,
která pořádal Státní úřad pro věci církevní. Tyto kursy byly
internátní, v délce od jednoho do čtyř týdnů a konaly se
ve Veltrusech, České Kamenici a také v pražském tzv. Kněžském domově, kde měli frekventanti příležitost poznat církevní prostředí velmi zblízka. Posudky na absolventy těchto
kursů, psané jejich organizátory, tvoří také součást osobních
spisů okresních církevních tajemníků. Další posudky na ně
psal krajský tajemník Wöllner v rámci několika kol prověřování a posuzování v letech 1953 a 1954. Charakteristické je,
že u většiny nebyly posudky výrazně kladné, spíše je z nich
zřejmé, že musel pracovat s lidmi, které měl k dispozici, a že
ne vždy vykonávali činnost podle jeho představ. V lepším
případě vyzníval posudek ve smyslu, že okresní církevní
tajemník svoji práci vykonává se zájmem a na svoje úkoly
stačí, ale nehodí se na vyšší církevní funkce; výjimkou zde

6 SOA Plzeň, fond Západočeský krajský národní výbor Plzeň – Referát
I pro všeobecné vnitřní věci a z něj vzniklé útvary – Církevní oddělení –
manipulace 1949–1950, sign. 198 – Zaměstnanci veřejní (zde složka torz

osobních dotazníků a spisů z let 1949–1950); Odbor církevní – manipulace
1954–1958, sign. Círk/11 – Osobní věci (zde dva soubory osobních spisů
s materiálem z let (1950)1954–1955).
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Blatná

Janota Rudolf 06/1949–07/1951;
Panuška Jan 09/1951–11/1955, dál?

Blovice

Barák Josef 06/1949–07/1951;
Brejcha Jan 08/1951–05/1953;
Hlůžek František 06/1953–06/1954;
Nesnídal Jaroslav 07/1954–02/1955;
Brejcha Jan – opětovný nástup mezi 03–09/1955, doložen ve funkci 10–11/1955, dál?

Domažlice

Váchal Antonín 05/1949–02/1956, dál?

Horažďovice

Smitka Václav 07/1949–06/1950;
Stodola Jaroslav 07/1950–02/1956, dál?

Horšovský Týn

Turek Rudolf 07/1949–05/1954;
Malzer Josef 06/1954–03/1955;
Brada Václav 04/1955–11/1955, dál?

Klatovy

Toman Jan 05/1949–09/1953;
Kopta Alois 10/1953–02/1956, dál?

Plasy

Šandor Jiří 07/1949–11/1949;
Jindra Václav 12/1949–03/1952;
Leipelt Josef 04/1952–05/1954;
Jindra Václav 06/1954– ještě 02/1955;
Hůgr Václav – nástup mezi 03-09/1955, doložen ve funkci 10–11/1955, dál?

JNV Plzeň, resp. Plzeň-město Frank Jan 06/1949–09/1954;
(od 1954)
Hájek Josef – 10/1954–02/1955;
Peller Martin 03/1955–10/1955;
Matějka Emanuel 11/1955–02/1956, dál?
Plzeň-venkov (od 1954)

Bíba Jan 06/1954;
Benda Vojtěch 06/1954–12/1954;
Červená (Boháčová) Zdena 01/1955–11/1955, dál?

Přeštice

Sýkora František 06/1949–08/1949;
Voltr Josef 09/1949–11/1955, dál?

Rokycany

Praum Rudolf 06/1949–12/1951;
Mráček Jan 01/1952–02/1956, dál?

Stod

Krejčí Josef 06/1949–11/1953;
Starý Václav 02/1954–11/1955, dál?

Stříbro (do 02/1951;
od 02/1954)

Vrba Jindřich 06/1949–02/1951;
Hutta Josef (společně s okresem Tachov) 03/1951–01/1954;
Krajíček Miroslav 02/1954–05/1954; Šafránek Alois 06/1954–10/1955;
Hrůza Jaromír 11/1955–02/1956, dál?

Sušice

Pochop Vladimír 07/1949, rezignoval;
Medek Alois 10/1949–05/1952;
Mucha Jaroslav 06/1952–07/1953;
Cakl František 08/1953 ještě 02/1955, 10/1955 a dál neobsazeno

Tachov (03/1951 – 01/1954
společně s okresem Stříbro)

Hutta Josef 07/1949–04/1955;
Doubková Věra 05/1955–11/1955, dál?

Přehled okresních církevních tajemníků na jednotlivých okresech v Plzeňském kraji 1949–1955

byla osobnost horažďovického tajemníka Stodoly, o které
je ještě podrobněji pojednáno níže.
Výrazný problém z hlediska krajského církevního tajemníka představovala skutečnost, že na okresech nebyla podle
jeho názoru problematice církevní práce věnována patřičná
podpora a vedoucí funkcionáři ONV zhusta nechápali smysl této činnosti. Okresní církevní tajemníci byli využíváni
mnohdy i pro jiné agitační práce a vykonávali mnohé nad
svoji běžnou pracovní dobu. Další problém nastal po vol-

bách v roce 1954, kdy byli někteří dosavadní okresní církevní
tajemníci svými domovskými ONV pověřeni jinými úkoly,
aniž by to bylo předem s krajským církevním tajemníkem
řešeno. K tomu přistoupil fakt, že po volbách došlo ke snížení výkonu funkce okresního církevního tajemníka na půl
úvazku z dosavadního celého, což mělo za následek stížnosti, že funkci nebudou zvládat, když k ní mají řadu dalších
úkolů. Sám krajský tajemník Wöllner v hlášení z února a října
1955 přiznává, že roli hraje i platová otázka, protože okresní
články 175

Situační hlášení o průběhu neděle před prvomájovými oslavami roku 1951 z okresu Horšovský Týn dokládá těsnou spolupráci církevních
tajemníků s orgány Státní bezpečnosti
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Výřez z první strany osobního dotazníku tachovského okresního církevního tajemníka Josefa Hutty, rok 1950.

církevní tajemníci patřili v rámci ONV k hůře placeným funkcionářům.
Důsledkem uvedeného stavu byl nárůst fluktuace. V letech 1954–1955 odešlo celkem sedm okresních církevních tajemníků (zčásti kvůli přeřazení na jiné pozice, zčásti kvůli platu), k tomu další dva vytipovaní jako náhrady
dali výpověď hned po systemizaci kvůli nízkému platu a
prohlásili, že si jako dělníci vydělají víc a nemusí si doplňovat vzdělání. Mezi únorem a říjnem 1955 kromě těchto
dvou odešli další dva dlouholetí okresní církevní tajemníci – Cakl ze Sušice a Hutta z Tachova; v listopadu 1955
tak již jen tři (Váchal – Domažlice, Stodola – Horažďovice,
Voltr – Přeštice) patřili k původnímu kádru nastoupivšímu
do funkce v letech 1949–1950. Vhodné náhrady se hledaly
těžko.
Mezi západočeskými okresními církevními tajemníky najdeme dvě osobnosti, které se vymykaly průměru a zaslouží
si bližší pozornost. První z nich je tachovský okresní církevní
tajemník Josef Hutta. Narodil se v roce 1908 ve Staňkově a
vyučil se sklářským dělníkem. Po absolvování prezenční vojenské služby v polovině 20. let zůstal jako rotný v armádě až
do roku 1939. Poté působil u berního úřadu ve Kdyni. V roce
1945 se podílel na pacifikaci pohraničí na Kdyňsku jako člen
odbojové skupiny Gama. Po válce se zprvu chtěl vrátit zpět

do armády, ale nakonec odešel na berní úřad v Tachově.
Poněkud konfliktní muž s vyhraněnými názory na bývalé
vojenské nadřízené vstoupil v únoru 1948 do KSČ a pracoval v okresním akčním výboru Národní fronty, kde se začal
věnovat církevní problematice. Při hledání vhodného adepta na funkci okresního církevního tajemníka padla volba
na něj; funkci začal vykonávat od 1. 7. 1949.
Byl v ní velmi aktivní a od března 1951 přibral na vlastní
žádost k tachovskému do své péče i stříbrský okres. Jak sám
píše: „Tento návrh jsem dal proto, aby byla ušetřena jedna
pracovní síla, poněvadž jsem předpokládal, že mám svůj
okres vyčištěn a že jest to málo rentabilní, abych pracoval
jen na jednom okrese.“ Je pravda, že vzhledem k poválečné
výměně obyvatelstva byly okresy Stříbro a Tachov málo religiózní, a aktivní funkcionář se všemi prostředky snažil, aby se
tento stav ještě prohloubil. Jeho metody, zřejmě umocněné
předchozí vojenskou kariérou, přinášely tak kontroverzní
výsledky, že se v jeho kádrových charakteristikách objevuje jinak nevídaná kombinace kritiky a chvály: „…má kladný
poměr k dělnické třídě, ovšem mnohdy se mylně domníval,
že lze církevní politiku řešiti nějakým zvláštním radikálním
způsobem … je to soudruh, který se domnívá, že lze církevní
otázku vyřešiti tím, když nezbude ani jediný duchovní na
okrese, a tak také mnohdy svoji práci zaměřuje. Má sklon
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k neodůvodněnému sekernictví a je třeba jej velmi často
v této nemarxistické vlastnosti usměrňovati.“
Po absolvování několika školení Hutta své radikální
postoje podle náhledu nadřízených poněkud umírnil. Ve
Wölnerem psaných posudcích je i nadále oceňována jeho
dlouholetá praxe („je na něm patrno, že svou prací žije“),
ale úspěchy v práci podle názoru nadřízeného měl jen
díky nízké religiozitě svěřených okresů a pro další kádrový
růst ho krajský tajemník nepovažoval za vhodného. Podle
souhrnných hlášení o stavu církevní agendy v kraji zastával
Hutta funkci ještě v únoru 1955, v říjnu tohoto roku již uváděn není. Podle zmínky v celkové zprávě o stavu církevní
agendy za listopad 1955 přešel z vlastního rozhodnutí na
jiný úsek ONV pro malý plat. Roli v tomto rozhodnutí hrály
již výše popsané změny v postavení okresních církevních
tajemníků po roce 1954, které s sebou nesly přemíru práce,
nižší ohodnocení a konkrétně v Huttově případě by se dalo
spekulovat i o pocitu určitého zneuznání. Léty církevně
politické práce osvědčeného tachovského tajemníka Huttu
nahradila soudružka Doubková, která „vůbec nechápe smysl
a důležitost funkce OCT jako i ostatní pracovníci tohoto NV,
na funkci se nehodí a zájem o ni nejeví“, jak zněl její prvotní
posudek; na ONV Tachov však zůstala a v dalších letech se
stala Huttovou důstojnou nástupkyní v proticírkevním tažení na okrese. To je však již jiná kapitola.
Druhou výraznou osobnost mezi okresními církevními
tajemníky na Plzeňsku představuje Jaroslav Stodola. Byl
o dva roky mladší než Hutta, narodil se v roce 1910 v Lysé
nad Labem. Vyučil se strojním zámečníkem, v roce 1932
nastoupil službu v armádě a podobně jako Hutta v ní zůstal jako délesloužící až do roku 1938. Poté přešel k četnictvu a po roce 1945, kdy vstoupil do KSČ, působil dále
u SNB na stanicích Klatovy, Oselce a Plánice. Mimo jiné
na podzim 1947 bojoval proti banderovcům. V roce 1948
se plně zařadil na stranu nového režimu a spolupracoval
s akčním výborem Národní fronty v Plánici, kde mimo jiné
zajišťoval sekretariát Národně socialistické strany. V letech
1948–1950 pokračoval v kariéře u Státní bezpečnosti
v Klatovech, avšak 27. března 1950 nadešel zlomový okamžik jeho profesní dráhy. Byl povolán ke Státnímu úřadu
církevnímu v Praze, absolvoval týdenní církevně politické
školení ve Veltrusech a v následujících měsících se stal
jednou z klíčových osobností tzv. Akce K v regionu. Jak
později sám o sobě napsal, „… k 10. 4. 1950 jsem byl určen jako zmocněnec kláštera Redemptoristů v Plzni, kde
provedl se StB a SNB zásah a klášter vyklidil od řeholníků,
v celém plzeňském kraji jsem prováděl revisi klášterů vyklizených z příkazu SÚC.“ V kariéře církevně politického
funkcionáře pokračoval i po skončení uvedeného úkolu,
když byl k 1. 7. 1950 ustaven okresním církevním tajemníkem v Horažďovicích. Současně působil v Horažďovicích i jako člen okresního akčního výboru Národní fronty.
František Wöllner jej ocenil nejvýše ze všech svých podřízených, když o něm do posudku napsal: „Jest to velmi
vyspělý a straně oddaný soudruh, který pro svoje slušné
a kolektivní vystupování jest všeobecně oblíben a také na
církevním úseku plní svoje úkoly dobře a jsou u něho před-

poklady dalšího růstu.“ Jaroslav Stodola vykonával funkci
okresního církevního tajemníka v Horažďovicích ještě na
konci roku 1955, o jeho dalších osudech už dokumenty církevního odboru KNV nic neuvádějí.
Po roce 1955 frekvence i kvalita informací o okresních církevních tajemnících, resp. osobách touto agendou u ONV
pověřených, ve zkoumaných dokumentech KNV Plzeň rapidně klesá. Bylo to ovlivněno celkovou změnou situace.
Usnesení vlády z 18. ledna 1956 stanovilo zásady dalších
systemizačních změn v aparátu národních výborů, které
ve svých důsledcích předjímaly zrušení funkce okresního
církevního tajemníka. Státní úřad pro věci církevní provedl
v únoru 1956 průzkum mezi krajskými církevními tajemníky
(resp. nově vedoucími církevních odborů rad KNV) s cílem
navrhnout optimální řešení situace, kdy v různých krajích
fungovaly tři modely práce okresních církevních tajemníků.
Buď byl stanoven jeden církevní tajemník pro jeden okres
a měl na starosti pouze církevně politickou agendu, nebo
měl okresní církevní tajemník ke své práci ještě množství
dalších instruktorských a agitačních úkolů (což byl případ
Plzeňského kraje), nebo měl jeden okresní církevní tajemník
na starosti více okresů a vykonával při tom pouze církevně
politickou práci.
Vedoucí církevního odboru plzeňského KNV František
Wöllner v dopise SÚC z 20. února 19567 kritizuje záměr
zrušit funkce okresních církevních tajemníků a předat jejich úkoly vedoucím všeobecných odborů nebo odborů
vnitřních věcí ONV, což bylo prosazováno i v Plzeňském
kraji: „Ze zkušenosti je nám známo, kolik potíží jsme měli
s vedoucími všeobecných odborů, kterým OCT podléhali
a které nám mnohdy nechtěli uvolňovati pro plnění církevně politických úkolů, neboť v první řadě viděli úkoly
svoje, a jak bychom se mohli nyní naivně domnívati, že
tito vedoucí by sami církevně-politické a hospodářské
úkoly plnili. U vedoucích vnitřních odborů ONV jest to
obdobné a vyvstává tu ještě další nebezpečí, že někteří
z nich jsou hluboce věřící lidé, kterým celou řadu úkolů
bychom nemohli svěřiti…“
Wöllner doporučoval zachovat v původním stavu církevní
odbor KNV a snížit počet okresních církebních tajemníků
z 15 na 5 systemizovaných míst, která by podléhala přímo
kraji. Zachovat ve funkci chtěl dosavadní okresní církevní
tajemníky Stodolu, Váchala, Mráčka, Matějku a Hrůzu a přidělit jim vždy tři existující okresy.
V dalším návrhu z 21. března 19568 směřovaném krajskému výboru KSČ kritizoval Wöllner rozhodnutí rady KNV
zrušit všechna místa okresních církevních tajemníků na
okresech a přenést církevně politickou práci na vedoucí
odborů vnitřních věcí. Opět argumentoval nespolehlivostí
některých vedoucích odborů vnitřních věcí ONV a doporučoval ponechat agendu v rámci všeobecných odborů
rad ONV. Podle jeho představy by vedoucí, odpovědný za
církevně politickou práci, jmenoval jednoho podřízeného,
který by se částečně církevní otázce věnoval a se kterým
by krajský církevní tajemník mohl být v pravidelném styku
včetně občasných instruktáží – jinými slovy tedy navrhoval
alespoň v omezené míře zachovat systém platný do konce

7 SOA Plzeň, ZKNV Plzeň, referát I pro všeobecné vnitřní věci a z něj vzniklé
útvary – odbor církevní, sign. Círk/1, rok 1956, čj. 257/56 z 18. 2. 1956.

8 SOA Plzeň, ZKNV Plzeň, referát I pro všeobecné vnitřní věci a z něj vzniklé
útvary – odbor církevní, sign. Círk/1, rok 1956, čj. Círk.426/1-W z 21. 3. 1956.
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roku 1955. Podle jeho názoru „od roku 1948, kdy jsme se
počali více věnovati církevní politice, jsme vykonali veliký
kus dobré práce, to ovšem neznamená, že náboženská
otázka v našem kraji jest již dořešena…“.
Poslední přípisy podepsané okresními církevními tajemníky, které se nacházejí v archiváliích církevního odboru
plzeňského KNV, pocházejí z března 1956. Do organizace
církevně politické práce zasáhlo zrušení Státního úřadu pro

věci církevní vládním nařízením č. 19/1956 ze dne 16. června 1956 o zrušení některých ministerstev a ústředních úřadů
(přešel pod Ministerstvo školství a kultury, kde bylo zřízeno
církevní oddělení a později Sekretariát pro věci církevní) a
ovlivnila ji i politická atmosféra po XX. sjezdu KSSS. Poznání
dalšího vývoje organizace církevní politiky na okresní úrovni proto zůstává předmětem výzkumu zejména ve fondech
jednotlivých ONV.

Kirchensekretäre im Bereich des Kreisnationalausschusses in Pilsen in den Jahren 1949–1955

nen, die in den genannten Jahren die Funktion der Bezirkskirchensekretäre als leitende Funktionäre der Kirchenpolitik der Kommunistischen Partei in den Bezirken vertraten. Sie benennt die Funktionsträger in den einzelnen
Bezirken, spiegelt das Bild ihrer Tätigkeit im allgemeinen
und auch anhand konkreter Beispiele charakterisiert den
Ursprung und die soziale Zusammensetzung dieser Funktionäre und bringt zwei konkrete Persönlichkeiten näher
– Josef Hutta aus Tachau (Tachov) und Jaroslav Sobota aus
Horaschdowitz (Horažďovice).

Miroslav Eisenhammer
Die Studie macht den Leser mit der Zusammensetzung
der Dokumente zur Kirchenproblematik aus den Jahren
1949–1955 bekannt, die vom Staatsgebietsarchiv Pilsen
im Fond des Westtschechischen Nationalausschusses in
Pilsen überliefert wurden. Sie konzentriert sich auf Perso-
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Přeštická kniha zázraků. Západočeské archivy 2012, Plzeň,
2012, s. 73–82.
Vetrák Miroslav
Dějiny Starého Sedliště. Staré Sedliště, 2012. 89 s. (Spoluautorství Helena Vetráková)
Vetráková Helena
Dějiny Starého Sedliště. Staré Sedliště, 2012. 89 s. (Spoluautorství Miroslav Vetrák)
Waska Karel
K otázce členění listin jako archivní výkaznické jednotky: úvaha
nad formulářem evidenčního listu národního archivního dědictví. Archivní časopis, 2012, roč. 62, č. 2, s. 174−180.
V archivu člověk nepozná nudu: rozhovor s PhDr. Květoslavou
Haubertovou. ČAS v roce 2011: ročenka České archivní společnosti, Praha, 2012, s. 154–162. (Spoluautorství Milan Augustin)
Wasková Eva
Shrnutí předarchivní a archivní péče u podnikatelských původců v západních Čechách. Paginae historie: sborník Národního archivu 20/2, Praha, 2012, s. 228–247.
Martina Matušková
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1. odd. SOA

2. odd. SOA

3. odd. SOA

4. odd. SOA

5. odd. SOA

Domažlice

Cheb

Karlovy Vary

Klatovy

Plzeň-jih

Plzeň-sever

Rokycany

Sokolov

Tachov

Řízení (ředitel, zástupce, vedoucí oddělení,
auditor)

Vedení SOA

Personální stav SOA v Plzni v r. 2012

4

1

*)

1

1

1

1

1

1

*)

1

1

1

1

1

Ekonomika, administrativa (ekonomové, účetní, hospodářky, sekretářky, podatelny apod.)

4

Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, údržbáři, uklízečky, ostraha, řidiči)

7

Informatika

2

2

1

1

1

1

2

2

1

2

1,5

1

Konzervace a restaurování, preventivní péče
o archiválie

2

Reprografie

3

Badatelské služby

2

1

1

1

1

1,5

0,5

0,5

4
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Předarchivní péče, kontrolní činnost

1

Archivní evidence a metodika

2

0,750

8,375

1,5

3

1

5,375

3

3

2

1

0

1

2,5

10,250

8

10

12,375 8,5

6

6

5,5

4,5

5,5

6,5

Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa
archivních souborů
4

Celkem pracovních úvazků

12,375

13

5

117,500

*) Vedoucí 2. odd. SOA a ředitel SOkA Klatovy jsou současně zástupci ředitele SOA, vykázáni jsou ve sloupci „Vedení SOA“

Přehled množství a zpracovanosti archiválií za období 2002–2012
50 000

Celkový rozsah archiválií (běžné metry)
Celkový rozsah zpracovaných archiválií (běžné metry)
Z toho rozsah inventarizovaných archiválií (běžné metry)

40 000
30 000
20 000
10 000
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

42 833,10

44 208,87

44 010,04

44 779,75

43 937,26

44 745,51

45 482,01

45 702,59

46 086,11

50 865,02

51 991,72

12 765,56

13 049,65

13 629,20

14 000,46

14 115,12

14 682,26

15 182,92

16 209,81

16 555,21

16 887,03

16 336,80

10 237,84

10 727,48

11 121,79

11 612,85

11 923,16

12 441,24

12 972,19

13 652,76

14 126,97

14 366,77

13 856,12

Počet badatelských návštěv v letech 2003–2012
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
2003
5710

2004
6040

2005
6806

2006
7098

2007
6379

2008
6537

2009
6573

2010
5775

2011
5069

2012
4591

Skartační a mimoskartační řízení v roce 2012
150

Skartační řízení (počet)
Mimoskartační řízení (počet)

100

50

1. odd.
147/29

5. odd.
0/6

Domažlice Cheb
31/10 39/25

K. Vary
119/3

Klatovy
57/7

Plzeň-jih Plzeň-sev. Rokycany
60/23 14/3
19/6

Sokolov
46/2

Tachov
37/8

Zpracování archiválií v roce 2012
Archiv
a SOA v Plzni, 1. oddělení

Běžné metry Archiv
168,48 g Plzeň-jih

Běžné metry
44,70

b SOA v Plzni, 5. oddělení

23,64 g Plzeň-sever

20,55

c Domažlice

84,51

i

Rokycany

18,55

202,37

j

Sokolov

72,17

d Cheb
e Karlovy Vary

74,92 k Tachov

f Klatovy

60,91 Celkem

13,65
784,45

g

h

i

j

k

a
b

f

c
e
d
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Počet digitalizovaných archiválií v roce 2012
Archiv

Počet druhů dokumentů
Listiny

Knihy

Spisy

Fotogr. mater.

Mapy

Atlasy

SOA v Plzni, 1. a 4.
odd.

119

2150

6000 listů

2033

120

0

SOA v Plzni, 5. odd.

0

113

0

0

0

0

Domažlice

156

25

58 kartonů

120

0

0

Cheb

120

366

2223 listů

6885

110

0

Karlovy Vary

339

270

2 kartony

3148

0

0

Klatovy

194

22

0

0

0

0

Plzeň-jih

0

22

0

737

0

0

Plzeň-sever

0

31

0

0

0

0

Rokycany

0

60

0

48

1

0

Sokolov

0

0

0

192

0

0

Tachov

0

6

43 kartonů

1446

0

1

Celkem

928

3065

103 kartonů,
8223 listů

14 609

231

1

Digitalizace pro všechna pracoviště se provádí převážně v digitalizačních dílnách 4. oddělení SOA v Plzni a ve Státním okresním archivu Cheb.

Počet
restaurovaných a konzervovaných archiválií v roce 2012
									
Mapy

Knihy

SOA v Plzni,
1., 4. a 5. odd.

25

19

9

454 listů
(z toho 339 vedut)

0

0

0

0

Domažlice

3

3

9

5 kartonů

2

0

2

0

Cheb

0

0

2

0

0

0

0

0

Karlovy Vary

0

0

0

0

0

0

0

0

Klatovy

0

0

0

0

0

0

0

0

Plzeň-jih

0

0

2

0

0

0

0

0

Plzeň-sever

0

0

0

0

0

0

0

0

Rokycany

4

6

2

0

0

0

0

0

Sokolov

0

0

0

0

0

0

0

0

Tachov

6

6

3

827 listů

0

2

0

690

Celkem

38

34

27

5 kartonů, 1281 listů
(z toho 339 vedut)

2

2

2

690

Archiv

Listiny

Plakáty

Skleněné
negativy

Pečetě
přivěšené
k listinám

Spisy

Technické
výkresy

Počet druhů dokumentů

Restaurování a konzervování archiválií pro všechna pracoviště se provádí převážně ve specializovaných dílnách 4. oddělení SOA v Plzni a ve Státním
okresním archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně.
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Metráž evidovaných fondů v jednotlivých archivech k 31. 12. 2012
20 000

15 000

10 000

5000

Plzeň Domažlice Cheb
20 952,51 2 848,95 5 645,17
5 565,70 1 263,91 1 050,81

Archiv

K. Vary
3 555,37
1 131,03

Klatovy Plzeň-jih Plzeň-sev. Rokycany Sokolov
4 000,22 3 162,26 1 827,47 2 727,70 3 775,61
1 330,83 914,50
373,91
897,39
777,93

Celkem archiválií

Tachov
3 496,46
550,11

Uspořádáno (bm)

Počet fondů

Rozsah v bm

Celkem zpracováno

Z toho inventarizováno

SOA v Plzni

1 514

20 952,51

7 112,30

5 565,70

Domažlice

1 688

2 848,95

1 300,86

1 263,91

Cheb

1 549

5 645,17

1 414,10

1 050,81

Karlovy Vary

1 841

3 555,37

1 297,79

1 131,03

Klatovy

2 048

4 000,22

1 486,63

1 330,83

Plzeň-jih

1 348

3 162,26

1 022,42

914,50

Plzeň-sever

1 190

1 827,47

392,40

373,91

Rokycany

1 276

2 727,70

904,89

897,39

Sokolov

1 483

3 775,61

777,93

777,93

Tachov

1 196

3 496,46

627,48

550,11

Celkem

15 133

51 991,72

16 336,80

13 856,12
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Badatelská návštěvnost v jednotlivých archivech k 31. 12. 2012
2000
Počet badatelských návštěv
Počet badatelů
Z toho cizinců

1500

1000

500

Plzeň
Plzeň Domažlice
1. a 4. odd. 5. odd.
1833
215
259
476
118
123
81
18
6

Cheb

K. Vary

Klatovy

382
122
30

435
116
6

370
192
3

Plzeň-jih Plzeň-sev. Rokycany Sokolov
328
113
2

148
72
0

218
87
1

147
83
5

Tachov
256
137
7

Přednášková činnost archivářů Státního oblastního archivu v Plzni za rok 2012
Augustin Milan
Beethovenův pomník v Karlových Varech a jeho nezvěstné reliéfy. Seminář „Ludwig van Beethoven a Karlovy Vary“, Galerie
umění Karlovy Vary.
Pátrání po dětech z Lidic – karlovarský příklad. Konference
k 70. výročí Lidic, Státní oblastní archiv v Praze.
Cais Petr
Saxonika a durynika ve Státním okresním archivu Karlovy Vary.
Odborná konference „Archivnictví v Čechách, Durynsku a
Sasku“, Muzeum Cheb.
Edl Jan
Bojmír Hutta a jeho činnost na Přimdě v letech 1945–1946. Galerie výtvarného umění Cheb.
Demografický vývoj Židovské náboženské obce Tachov v letech
1921–1938. Státní okresní archiv Trutnov.
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Eisenhammer Miroslav – Martínková Petra
Archivace dokumentů, spisová služba. Občanské sdružení Aktivios – Šance pro Jižní Plzeňsko, Přeštice.
Halla Karel
Die tschechischen Archive im Web. Setkání Akademie Mitteleuropa, Burg Hohenberg.
Die tschechischen Archive im Web. Setkání Sudetendeutschen Familienforscher e. V., Mariánské Lázně.
Libá ve středověku. Setkání Klubu důchodců, Libá.
Porta fontium – bavorsko-česká síť digitálních historických
pramenů. Konference pořádaná Bay. Landesverein für Familienkunde e.V., Neusath-Perschen.
Porta fontium – bavorsko-česká síť digitálních historických
pramenů. Setkání „Egerer Gespräche“, Cheb.
Porta fontium – bavorsko-česká síť digitálních historických
pramenů. Setkání Akademie Mitteleuropa, Burg Hohenberg.

Porta fontium – bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů. Slavnostní prezentace portálu, Chebské muzeum Cheb.
Porta fontium – bavorsko-česká síť digitálních historických
pramenů. Setkání kronikářů Karlovarského kraje, Cheb.
Kopečková Jana
Co není v knihovně, najdete v archivu. Studijní a vědecká
knihovna Plzeň.
Kolouchová Jana – Knetlová Hana
Saxonika a durynika v archivech Karlovarského kraje. Odborná
konference „Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku“, Muzeum Cheb.
Knetlová Hana
Pověsti města Chebu. Domov pro seniory Spáleniště.
Martínková Petra
Krátký život časopisu Nepomuk. Regionální vlastivědná konference „Regionální periodika, pramen poznání místní historie a kultury“, Kulturní a komunitní centrum Přeštice.
Mírka Jakub
Zámek a panství Zelená Hora ve druhé polovině 16. století.
Přednáškový cyklus „Historie a kulturní dědictví Nepomucka“, pořádaný Společností přátel starého Nepomuka, Rodný
dům Augustina Němejce Nepomuk.
Novotná Markéta
Dům čp. 56 a jeho významný obyvatel, MUDr. Michael Urban.
Městské kulturní středisko Planá.
K historii židovského osídlení města Planá. Státní okresní archiv Trutnov.

O plánských ulicích. Městské kulturní středisko Planá.
Zmizelá Planá II. Městské kulturní středisko Planá.
Řeháček Karel
České země v letech 1939–1945. Masarykovo gymnázium Plzeň.
Luděk Pik. Gymnázium Luďka Pika Plzeň.
Muž pevný a čestný… Josef Limpouch (1895–1965). Magistrát
města Plzeň.
Muž pevný a čestný… Josef Limpouch (1895–1965). Občanské sdružení pro románský kostel v Potvorově.
Plzeň v Národním shromáždění v letech 1918–1939. Magistrát
města Plzeň.
Sluncem a stínem. Plzeňský arciděkan Antonín Havelka. Česká
křesťanská akademie Plzeň.
Sýkorová Lenka
Klatovy v době studií Jaroslava Vrchlického. Vlastivědné muzeum dr. Hostaše Klatovy.
Mistr Pavel Kristián z Koldína a Klatovy. Konference „Pavel
Kristián z Koldína“, Městský úřad Klatovy.
Nýrsko v době poválečné. Městská knihovna Nýrsko.
O čem psali kronikáři. Městská knihovna Nýrsko.
Tejček Michal
Svatobor z Přeštic (1226–1236) a jeho majetek. Příspěvek k dějinám osídlení Plzeňska v rámci cyklu Historická dílna. Pedagogická fakulta ZČU Plzeň.
Vetráková Helena
Pašijové hry v Plané aneb jaké divadlo se hrálo o velikonocích.
Muzeum Českého lesa Tachov.

Výstavy archiválií v roce 2012
Státní okresní archiv Domažlice
Europa Jagellonica, Galerie Středočeského kraje Kutná
Hora.

Státní okresní archiv Rokycany
Giovanni Gabrieli (post 1552–1612) a benátská hudba v Rokycanech, Muzeum Dr. Horáka Rokycany.

Státní okresní archiv Cheb
100 let budovy archivu, Státní okresní archiv Cheb.

Státní okresní archiv Sokolov
Loketský Pumpernickel v historických dokumentech, Městská
knihovna Loket.

Státní okresní archiv Plzeň-sever
Malířská rodina Stretti a Plasy, Klášter Plasy.

Konference, semináře, odborná setkání v roce 2012
Pořádané Státním oblastním archivem v Plzni

Pořádané s jinými institucemi, popř. navštívené (výběr)

Interní seminář k provádění generální inventury archiválií
2012–2013. Státní okresní archiv Tachov 13. 9. 2012.

České národní povstání 1945. Senát PČR, Praha 31. 1. 2012.

Prezentace portálu Porta fontium. Chebské muzeum Cheb
22. 11. 2012.
Seminář západočeských archivářů. Penzion Hubertus, Karlovy Vary 22. –24. 10. 2012.

Greizské kolokvium „ČSSR a NDR ve srovnávací perspektivě“.
Greiz 9. 11. 2012.
Greizské kolokvium „Migrace a pohraničí v historických
proměnách (16.–21. století): Čechy a střední Německo
v evropském kontextu“. Greiz 29. 6.–1. 7. 2012.
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ICARUS-Meeting. Einsiedeln 25.–27. 6. 2012, Bratislava
19. –21. 11. 2012.

Sympózium „Fraisch – proměnlivý region – 150 let bavorsko-české hranice 1862–2012“. Neualbenreuth 15. 6. 2012.

Konference ČSVI „Česko-saské vztahy v proměnách doby – jejich inventura“. Plavno 16. 2. 2012.

XV. seminář restaurátorů a historiků v Olomouci. Muzeum
umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc 9.–12. 10.
2012.

Obrazové dokumenty. Část II. Bezpečnostní snímkování a dokumentace sbírek. Národní archiv Praha 29. 3. 2012.
Odborná konference „Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku“. Muzeum Cheb 21.–23. 5. 2012.
Studijní cesta „Hledání historických stop – Historie výroby hudebních nástrojů v česko-saském hudebním trojúhelníku“. Bad
Elster – Luby 11.–13. 5. 2012.

Publikace v roce 2012
Samostatně vydané
Státní okresní archiv Karlovy Vary
Západočeské archivy 2012. Plzeň, Státní oblastní archiv
v Plzni 2012, 167 s.
Simona PELCOVÁ – Milan AUGUSTIN – Karel ROM
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Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty. Národní
archiv Praha 26. 9. 2012.

AUTOŘI PŘÍSPĚVKŮ
Andrš Pavel, Mgr. – SOkA Karlovy Vary
Augustin Milan, Mgr. – SOkA Karlovy Vary
Cais Petr, Mgr. – SOkA Karlovy Vary
Eisenhammer Miroslav, Mgr. – 1. odd. SOA v Plzni
Fencl Tomáš – SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně
Halla Karel, Mgr. – SOkA Cheb
Hubka Petr, Mgr. – ředitel SOA v Plzni
Kinkorová Radka, Mgr. – SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně
Kolouchová Jana, PhDr. – SOkA Cheb
Mařík Antonín, PhDr. – SOkA Karlovy Vary
Matušková Martina, Mgr. – SOkA Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Mírka Jakub, Mgr. – 5. odd. SOA v Plzni (pracoviště Klášter)
Mírková Marie, Mgr. – 5. odd. SOA v Plzni (pracoviště Klášter)
Pelcová Simona – SOkA Karlovy Vary
Peřinová Anna, Mgr. – Ústřední archiv akciové společnosti Plzeňský Prazdroj
Rom Karel – SOkA Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Řeháček Karel, PhDr. – 1. odd. SOA v Plzni
Sauer Ingrid, M. A. – Bayerisches Hauptstaatsarchiv München
Sýkorová Lenka, PhDr. – SOkA Klatovy
Šestáková Radoslava – Ústřední archiv akciové společnosti Plzeňský Prazdroj
Tejček Michal, Mgr. – SOkA Klatovy
Vanišová Hana, Mgr. – 5. odd. SOA v Plzni (pracoviště Klášter)
Vasiová Jiřina – SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně
SOA – Státní oblastní archiv
SOkA – Státní okresní archiv
Není-li uvedeno jinak, patří všechny snímky do provenience SOA v Plzni.
Za obsah každého článku je zodpovědný autor.
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Vpravo: Ke karlovarským městským zaměstnancům patřili i metaři,
zde manželé Kuglerovi na aranžovaném ateliérovém snímku [1900]
Dole: Obecní hlídač právě vyšetřuje partu malých uličníků, kteří
svého činu již zjevně litují [1910]
K článku Antonína Maříka Postavení městských zaměstnanců na
přelomu 19. a 20. století na příkladu Karlových Varů (s. 117–128)

Vzorník vlny nejdecké česárny z roku 1929 nabízel i zajímavě řešené barevné kombinace jednoho
druhu výrobku. K článku Pavla Andrše K dějinám nejdecké česárny vlny do roku 1945 (s. 103–117)
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