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ÚVOD
I. Vývoj pĤvodce fondu
1. Vznik instituce a ukonþení její existence
Pravidelné rýžování a poté i tČžba cínu jsou v oblasti severnČ od Blatenského vrchu
(nČm. Plattenberg, 1042, 6 m) doloženy již ve 14. stol. V souvislosti se zvýšením poptávky po
této surovinČ na poþ. 16. stol. se zintenzívnila kutací, dĤlní a rýžovnická þinnost dále na
východČ, v oblasti horního toku potoku ýerná (také ýerný potok, nČm. Schwarzbach), v okolí
Blatenského potoka (rovnČž nazýván i Široký potok, nČm. Breitenbach) na jihu a Kozího
potoka (nČm. Ziegenbach) na západ od Blatenského vrchu. Tehdy se tento region nalézal
v jižní þásti horního revíru (Bergrevier) Schwarzenberg, který byl souþástí stejnojmenného
panství (Herrschaft Schwarzenberg) v Saském vévodství. S pĜibývajícím množstvím dolĤ a
v nich zamČstnaných dČlníkĤ bČhem cínové horeþky na poþátku 30. let 16. stol., zpĤsobené
objevem množství cínových nalezišĢ v této oblasti, vzrĤstala zde potĜeba zĜízení nových
sídelních center jak z dĤvodĤ správních a organizaþních, tak i vzhledem k potĜebám havíĜĤ.1
Roku 1532 proto byla založena Horní Blatná a o rok pozdČji Boží Dar (poblíž horního toku
ýerné) jako poslední horní mČsta této þásti KrušnohoĜí.2
Co se týþe Horní Blatné, byl, po odkrytí Ĝady žil rudohorského cínovce v této lokalitČ v
letech 1530 a 1531, bezprostĜedním a koneþným impulsem ke vzniku mČsta objev mohutného
nalezištČ cínové rudy roku 1532 v dole svatého Volfganga na jihozápadním svahu
Blatenského vrchu.3 K faktickému založení mČsta došlo téhož roku, kdy sasští horní úĜedníci
Mathes Pusch ze Schlettau, Hans Glaser ze Schneebergu a schwarzenberský perkmistr
Joachim Spansel (Spannseil) vyznaþili jeho jednotlivé þtvercové bloky na plochém (platt)
svahu, mírnČ stoupajícím smČrem k severovýchodu k Blatenskému vrchu. Svah, na kterém se
tehdy o 100 m výše a ve vzdálenosti cca 900 m od nového sídlištČ nalézal dĤl sv. Volfganga,
se rozkládá východnČ od Blatenského potoka (Breitenbach) a jihovýchodnČ od nevýrazné
Jelení hory (Hirschberg − 935 m). Podle uvedené terénní dispozice bylo mČsto pojmenováno
jako Platten, lat. Blattna, ae, f., r. 1854 poprvé jako Bergstadt Platten, þesky Horní
Blatná.4 ýtvercové bloky, z nichž jeden tvoĜí námČstí (Markt) v nadmoĜské výšce 892 m, jsou
patrné na mČstském pĤdorysu dodnes.5 V jejich rámci bylo vymezeno celkem 199, podle
nČkterých pramenĤ až 250 stavebních parcel (Hofstätten) o rozmČrech 30 × 60 loktĤ, tj. cca 17
1

HavíĜi odcházeli každé pondČlí ze svého bydlištČ za prací do dolĤ, izolovaných v lesních pustinách, ke kterým
museli dorazit mezi 9. a 10. hodinou ranní, aby mohli zahájit 10ti hodinovou smČnu. ZpČt se vraceli v sobotu.
PĜes týden bydleli na dolech, pĜesnČji v pĜístĜeších, postavených nad vyústČním dolĤ na povrch (nČm. Kaue),
které tak zároveĖ byly malými hornickými koloniemi roztroušenými po lesích. PĜílišná odlouþenost oblasti od
hlavních sídel v Sasku se stávala obtížnou. Pochopitelným zájmem havíĜĤ bylo mít své rodiny u sebe a ideálním
Ĝešením se pro nČ jevilo založení nového mČsta, ve kterém by si mohli na pĜidČlených parcelách postavit pĜíbytky
a nastČhovat do nich své blízké. O jejich životČ informuje FRÖBE, Walter: Herrschaft und Stadt Schwarzenberg
bis zum 16. Jahrhundert. [1150−1586]. Schwarzenberg : Geschichtsverein Schwarzenberg, [1937], s. 295.
V knize i o dalších reáliích té doby.
2
O založení Božího Daru WÄHNER, Bruno: Stadtgeschichte von Gottesgab in Wort und Bild. [1. Heft].
Gottesgab : Stadtverlag Gottesgab, 1936/37, s. 29. O posledních horních sídlech založených po r. 1530 viz
FRÖBE: c. d., s. 46−47.
3
Viz inv. þ 46 (Chronik für Platten), fol. 10
4
PROFOUS, Antonín: Místní jména v ýechách. Díl I. − A − H. Praha : ýeská akademie vČd a umČní, 1947, s.
83−84. Latinská verze v inv. þ. 26 (MČstská kniha smíšená soudnictví nesporného), fol. 200pv.
5
Tyto þtvercové bloky jsou typické pro novČ vzniklá horní mČsta té doby, napĜ. Annaberg, Marienberg,
Oberwiesenthal, Johanngeorgenstadt a samozĜejmČ i Boží Dar.
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× 34 m (loket saský = 56, 64 cm), nebo 13 × 26 m (loket freiberský = 42, 71 cm). Poté došlo k
jejich postupnému rozdČlování jednotlivým zájemcĤm, jedno z nich je zmínČno k roku 1532,
další ke dni 30. 7. 1533.6 Tentýž rok byly konstituovány jednak samostatný horní revír
(Bergrevier) Horní Blatná dne 27. 8. 1533 jmenováním prvního perkmistra, tj. úĜedníka, který
stál v jeho þele, a horního pĜísežného, jednak mČstská správa zvolením prvního rychtáĜe
Andrease Sehlingera, a rovnČž i církevní správa jmenováním prvního faráĜe (oba pĜibližnČ
v tomtéž období roku 1533, pĜesné datum neznámo). Správní opatĜení, podniknutá pĜed
utvoĜením samostatné horní a mČstské správy v Horní Blatné (pĜedevším udČlování dolních
propĤjþek), byla nejdĜíve provádČna báĖskou správou schwarzenberského horního revíru, poté
pĜímo pod vedením horního hejtmana v saském Schneebergu Hanse von Weissenbacha, který,
aþ sídlil mimo hranice panství Schwarzenberg, byl nadĜízeným orgánem pro všechny v nČm se
nalézající horní revíry. Výstavba mČsta se pravdČpodobnČ rozproudila až v roce 1535, neboĢ
ještČ v Ĝíjnu pĜedcházejícího roku informoval Hans von Weissenbach, že se v Horní Blatné
nalézá pouze 1 domek a zbytek parcel je ještČ nezastavČn.7 V roce 1535 byla rovnČž založena
rychtáĜská kniha se zvláštním oddílem lenních zápisĤ pro domy (inv þ. 14). O postupu prací
byl samozĜejmČ prĤbČžnČ informován tehdejší saský vévoda a kurfiĜt Jan BedĜich I.
Velkomyslný, který v roce 1535 vydal pro nové sídelní centrum privilegium s právy a
svobodami (toto 14. 2. 1535 ve Výmaru) a horní Ĝád a v roce 1538 mu povolil další listinou
týdenní trh (inv. þ. 1). Eminentní zájem naznaþují jeho dvČ návštČvy v Horní Blatné r. 1535 a
1537.8 Pro poslednČ jmenovaný rok je zde již hlášeno 97 domĤ, z toho 20 však následkem
fluktuace horníkĤ prázdných.9
Za datum vzniku Horní Blatné se tradiþnČ považuje rok 1532, ve kterém došlo k
objevu cínové rudy na sv. Volfgangu a vytyþení mČsta a jednotlivých parcel, nikoliv samotné
datum jmenování rychtáĜe r. 1533, které je však tĜeba chápat, pĜesnČ vzato, za poþátek
existence mČstské správy, a tudíž i vzniku pĤvodce.
K okolnostem zániku pĤvodce se v literatuĜe ani ve fondech AM þi MNV Horní Blatná
nenalézají žádné zprávy. Poslední nČmecký zápis o došlé korespondenci na nČmecký mČstský
úĜad je datován 15. kvČtna 1945 (samotný spis vyĜízen 7. 6.) a jím konþí i dosavadní nČmecký
jednací protokol. Poté byl založen již jednací protokol þeský novČ vzniklé místní správní

6

Objev cínovce na sv. Volfgangu, založení mČsta s vytyþením parcel, jejich rozdČlení v poþtu 199 uvádí k r.
1532 kronika Georga Stechera (inv. þ. 45, fol. 126). Walter FRÖBE, který se opírá o dobové písemnosti
Ernestinského archivu ve Výmaru (Weimarer Ernestinisches Gesamtarchiv − W.G.A) uvádí poþet parcel 250,
zároveĖ i jejich rozmČry v loktech a rovnČž i datum jejich propĤjþení 30. 7. 1533, bez uvedení pĜíslušného
úĜedníka (FRÖBE: c. d., s. 298; o samotném W.G.A na s. 38).
7
O situaci bezprostĜednČ po založení MATTHES, Erich: Das Häuserlehnbuch der sächsich-böhmischen
Bergstadt Platten im Erzgebirge 1535−1570. Neustadt an der Aisch: Degener & Co., 1967, s. 5−7.
8
PodrobnČji o okolnostech založení mČsta a jeho dalším vývoji vedle Stecherovy kroniky (inv. þ. 45, fol.
125−126), Chronik für Platten (inv. þ. 46, fol. 10−12) a MATTHESE viz i FESTSCHRIFT zur VierhundertjahrFeier der Bergstadt Platten. Platten, 1932, s. 7−18, a k témuž výroþí vydanou publikaci JAHN, Robert: „Auf der
Platt.“ Johanngeorgenstadt : Alfred Schindler, 1932, s. 3−4. PĜínosné informace k tomuto tématu obsahuje
FRÖBE: c. d., s. 292−298, který založení mČsta uvádí v kontextu vývoje celého panství, jeho horní správy a
dolování vĤbec a informuje i o dĤlní þinnosti v okolí Blatenského vrchu pĜed objevem ložiska sv. Volfganga a o
prvních obtížích novČ založeného mČsta a stížnostech havíĜĤ. Totéž líþí i KUBÁTOVÁ, Ludmila: Dolování cínu
na Hornoblatensku. In: HSK III, s. 83−84, která ve svém þlánku informuje i o tČžbČ v regionu bČhem stĜedovČku
a 16. stol., pĜiþemž využila nejen starší montanistickou literaturu (Agricola, Sternberg) ale i prameny z fondu EL
NAD 217 − VHÚ Jáchymov, uloženém v NA v Praze. Terénní situaci nového sídla popisuje KUýA, Karel:
MČsta a mČsteþka v ýechách, na MoravČ a ve Slezsku. 2. díl − H−Kole. Praha : Libri, 2000, s. 148.
9
MATTHES: c. d., s. 6−7, na pĜedcházejících stranách popis dĤlního podnikání a úvČru a vysvČtlení pĜíþin
þastého stČhování dĤlních podnikatelĤ.

5

komise s prvním spisem, pĜijatým 15. þervna.10 Doba 15. 5. − 15. 6. 1945 tak tvoĜí pĜedČl,
bČhem kterého probČhlo ukonþení þinnosti dosavadního nČmeckého mČstského úĜadu, jeho
pĜevzetí þeskými orgány a založení nástupnické instituce − pĜechodné místní správní komise,
pozdČji pĜemČnČné na Místní národní výbor Horní Blatná.
2. Územní kompetence, její vývoj a zmČny. Místní þásti Horní Blatné.
PĜíslušnost k vyšším územnČsprávním celkĤm
Po založení Horní Blatné byl územní rozsah mČsta vČtší nežli jeho souþasné katastrální
území. Dokládá to napĜ. lenní kniha pro pozemky z let cca 1542−1653 (inv. þ. 15, kniha þ. 9),
v níž jsou zaznamenány právní poþiny, které se týkají nemovitostí, ležících na Jelení hoĜe
(Hirschberg) a u potoka ýerná (Schwarzwasser) a v osadách Ziegenschacht a Todtenbach,
tedy na území severnČ a západnČ od souþasného katastru mČsta. Tato oblast je dnes souþástí
pomČrnČ rozsáhlého uzemí obce PotĤþky, do nČhož patĜí i samotný Blatenský vrch. RovnČž je
doloženo, že na poþátku 17. stol. jmenovala mČstská správa do PotĤþkĤ (nČm. Breitenbach) a
osady Ziegenschacht rychtáĜe a pĜísežné a vydávala pro nČ instrukce.11 PozdČji se tato území
stala souþástí lesního panství Jáchymov a katastr mČsta a rozsah jeho územní pravomoci byl
zmenšen na dnešní pomČrnČ malou plochu (563 ha), kontrastující s rozlehlostí katastru
sousední obce PotĤþky (3202 ha). Kdy a jak pĜesnČ k tomu došlo, zĤstává zatím nezjištČno.12
Jinak Horní Blatná do r. 1848 nevlastnila žádné poddanské vesnice þi osady.
PonČkud obdobná situace nastala v letech 1939−1945, ovšem pouze v pĜípadČ
matriþního úĜadu (Standesamt), pĤsobícího tehdy na mČstském úĜadČ v Horní Blatné. Do jeho
územní kompetence spadal i katastr sousední obce PotĤþky, která proto mČstu Horní Blatná
platila pĜíspČvek (anteiliger Beitrag) na vydržování tohoto úĜadu.13 O nČm samotném více v
kap. III/3.
MČsto Horní Blatná bylo v raném novovČku rozdČleno do 4 mČstských þtvrtí (Viertel),
které sloužily k správním potĜebám jako nižší organizaþní jednotky, napĜ. pĜi výbČru daní a
mČstských dávek þi pĜi hašení požárĤ.14 V jejich þele stáli tzv. þtvrĢmistĜi þi þtvrtní hejtmani
(Viertelmeister).
Po r. 1850 jsou v rámci mČstské aglomerace doloženy i místní þásti (Ortsbestandteile).
V západní þásti to byly Mühlgasse a Vlþina (Wolf(s)berghäuser), na jihu Höflhäuser a
Pachthäuser (Pachtl), Ruscherhäuser na jihovýchodČ a na severu Kaltenbrunn, Papiermühle a
10

Viz inv. þ. 133 a EL NAD 236 − MNV Horní Blatná (nezpracováno), Jednací protokol 1945, poĜ. þ. 6
Sedlákova soupisu.
11
Viz inv. þ. 46 (Chronik für Platten), s. 53a (jmenování úĜedníkĤ v osadČ Ziegenschacht a vydání instrukcí v r.
1610), s. 57b (jmenování rychtáĜe v PotĤþkách r. 1616).
12
Lesní panství Jáchymov i s obcemi patĜícími do jeho revíru Horní Blatná uvádí SOMMER, Johann Gottfried:
Das Königreich Böhmen statistisch-topographisch dargestellt. 15. Band – Elbogner Kreis. Prag : Friedrich
Ehrlich, 1847, s. 120−123. Viz též SOA PlzeĖ: EL NAD 192 − Lesní panství Jáchymov 1742−1880. O
výmČrech katastru viz STATISTICKÝ LEXIKON obcí ýeské republiky 2005. Praha : Ottovo nakladatelství, 2005.
13
Viz DAS SUDETENBUCH 1940. Zweiter Teil des Buches − Alphabetisches Verzeichnis der politischen
Gemeinden im Reichsgau Sudetenland (Ortsbuch) mit dazugehörigen Ortsteilen. Teplitz-Schönau: Wächter
Verlag, [1940], s. 17, DAS SUDETENBUCH 1941. Erster Teil des Buches − Alphabetisches Verzeichnis der
politischen Gemeinden im Reichsgau Sudetenland (Ortsbuch) mit dazugehörigen Ortsteilen. Bad TeplitzSchönau : Wächter Verlag, [1941], s. 19. K placení pĜíspČvkĤ viz vČcné knihy rozpoþtu − inv. þ. 421 a 422.
14
Takto aspoĖ charakterizuje þtvrtní organizaci HOFFMANN, František: ýeské mČsto ve stĜedovČku. Praha :
Panorama, 1992, na s. 265. VýbČr daní a mČstských dávek podle þtvrtí je doložen ve výbČrþích knihách mČsta
Teplá − viz EL NAD 92 − Archiv mČsta Teplá 1581−1945 (nezpracováno). V Horní Blatné je þást lenní knihy z
let cca 1542–1653, fol. 1−84, dČlena právČ podle 4 þtvrtí − inv. þ. 15. ýtvrĢmistĜi jsou doloženi i pozdČji − viz
kap. I/5.
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Ziegelhütte.15 VČtšinou šlo jen o nČkolik domĤ, které nikdy nemČly samostatnou správu a
þeské názvy nejsou u vČtšiny z nich k dispozici. Jejich polohu lze zjistit ze starších map.16
Významné byly dodnes fakticky existující místní þásti Mühlgasse, Kaltenbrunn a
Papiermühle, paprskovitČ vybíhající z mČsta podél jednotlivých komunikací. Ve þtvrti
Papiermühle se nalézala Ĝada provozĤ, neboĢ jí podélnČ protéká Blatenský vodní pĜíkop, jehož
vodní energii využívaly.
Jak již bylo Ĝeþeno, leželo mČsto Horní Blatná od svého založení na území panství
Schwarzenberg ve vévodství Saském. Zcela na zaþátku byli zde kutající horníci podĜízeni
perkmistrovi ve Schwarzenbergu, který zde udČloval první dĤlní propĤjþky. Pro svĤj rychlý
rozvoj však byla tato hornická aglomerace již r. 1532 na pĜíkaz kurfiĜta pĜevedena pĜímo pod
pravomoc vrchního horního hejtmana ve Schneebergu.17 Toto rozhodnutí již pĜedjímalo
osamostatnČní hornoblatenské dĤlní oblasti následující rok založením samostatného horního
revíru Horní Blatná, který spravoval horní úĜad (Bergamt) tamtéž v þele s perkmistrem a
horními pĜísežnými (Berggeschworene), jako nejnižší þlánek báĖské správy pro jednotlivé
tČžaĜe a havíĜe. Perkmistr se rovnČž úþastnil zasedání hornoblatenské mČstské rady, alespoĖ je
tak doloženo pro léta 1640−1641. Horní úĜad byl zrušen až r. 1848 a jeho archiv o rok pozdČji
pĜevezen do Jáchymova.18
V roce 1546 vypukla válka mezi tzv. šmalkaldským spolkem protestantských knížat,
v jehož þele stál saský kurfiĜt Jan BedĜich I. a ĜímskonČmeckým císaĜem Karlem V., na jehož
stranu se postavil i jeho bratr Ferdinand I., þeský a uherský král a arcivévoda rakouský
(šmalkaldská válka). CísaĜ vyhlásil nad Janem BedĜichem Ĝíšskou klatbu (Reichsacht), odebral
mu kurfiĜtskou hodnost a posléze ji udČlil jeho pĜíbuznému z vedlejší albertinské linie, MoĜici
Saskému. Jelikož bylo tehdy schwarzenberské panství považováno za léno ýeské koruny,
Ferdinand I. ho Janu BedĜichovi odebral a na základČ pražské smlouvy ze dne 14. 10. 1546
udČlil MoĜicovi, s výjimkou jeho jižní þásti s horními revíry Boží Dar a Horní Blatná s obČma
mČsty, která mČla být pĜipojena ke království ýeskému.19 K realizaci smlouvy mohlo dojít až
po bitvČ u Mühlbergu 24. 4. 1547, ve které byla vojska šmalkaldského spolku poražena, sám
Jan BedĜich zajat až do roku 1552 držen v internaci. Vlády se na þásti území, patĜících
pĜedtím Janu BedĜichovi, ujal MoĜic, vþetnČ schwarzenberského panství bez jeho jižní þásti,
která pĜipadla k ýechám. JeštČ roku 1547 se do mČsta dostavil jáchymovský horní písaĜ
15

Údaje z ORTS-REPERTORIUM für das Königreich Böhmen. Prag : Statthalterei-Buchdruckerei, 1913, s. 412.
Viz HEIMATBUCH. Landkreis Neudek, Augsburg-Göggingen : Heimatgruppe „Glück auf,“ 1978, s. 222. Ve
fondu pak inv. þ. 485. Dále i EL NAD 911 − StĜedisko geodézie pro okres Karlovy Vary, mapa þ. 46 (katastrální
mapa Horní Blatné).
17
Viz inv. þ. 45 (kronika Georga Stechera), fol. 126 − Sintmal solch neues Bergkwergk gebluehet und fast
zugenommen, seindt dy bauhenden Bergkleutte an hern Hansen von Weissenbach, …, verordnetem Haubtman,
und Paul Schmidt, Zeehendtner uffm Schneberge, von Obrigkeit wegen, gewysen, das sy fortt mehr den
vohrgenanttem Berckmeyster [perkmistr ve Schwarznebergu − pozn. aut.] nicht ersuchen dörffen. Viz též
privilegium Jana BedĜicha z 14. 2. 1535 (svobody mČstu), opsané v inv. þ. 46, pĜíloha, s. 13. O tomtéž i
KUBÁTOVÁ: c. d., s. 80.
18
Úþast perkmistra na zasedáních rad dokládá inv. þ. 11 (radní protokoly). O zrušení horního úĜadu viz
FESTSCHRIFT…, s. 45−46. Písemnosti úĜadu dnes tvoĜí souþást fondu EL NAD 217 − VHÚ Jáchymov,
uloženém v NA v Praze − viz PAZDEROVÁ, Alena a kol.: Státní ústĜední archiv v Praze − PrĤvodce po
archivních fondech a sbírkách. Díl I. Svazek 2. Praha : Archivní správa MV ýR, 2000, s. 234. O historii
hornoblatenského revíru a o jeho spojení s revírem Boží Dar poþ. 80. let 16. stol. viz KUBÁTOVÁ: c. d., s.
84−87. FRÖBE: c. d., s. 291−292 zas mj. informuje o hraniþních sporech mezi revíry a jejich urovnání r. 1537.
V knize se vČnuje celé horní správČ té doby i pravomocím jednotlivých báĖských úĜedníkĤ.
19
Opis smlouvy je uveden v inv. þ. 46 (kronika) v pĜíloze, dokument þ. 9, kde na fol. 16pv o panství
Schwarzenberg jako o lénu þeské Koruny. O využití této formální lenní pĜíslušnosti Ferdinandem I. proti Janu
BedĜichovi viz FRÖBE: c. d., s. 99.
16
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Christoph Kroner, do jehož rukou složili hornoblatenští mČšĢané pĜísahu vČrnosti králi
Ferdinandu I.20
V rámci ýech náležela Horní Blatná do r. 1850 do Loketského kraje, s výjimkou let
1714−1751, kdy byl Loketský kraj pĜipojen k Žateckému. Jejím bezprostĜedním nadĜízeným
úĜadem z hlediska jak horní, tak i politické a soudní správy však byl královský horní hejtman
v JáchymovČ, oznaþovaný rovnČž jako vrchní hejtman (Oberhaubptman in S. Joachimstall),
který nahradil po pĜipojení mČsta k ýechám r. 1547 horního hejtmana v saském Schneebergu.
Horní Blatná byla spolu s dalšími horními mČsty, spadajícími pod jeho pravomoc, oznaþována
jako mČsto k Jáchymovu pĜivtČlené þi inkorporované (…auch die Bergstatt St: Joachimbsthall
sambt deme Appertinentien, alß Platten, Gottesgob, und Pleystatt…).21 Roku 1813 byl tento
úĜad nahrazen Vrchním horním (báĖským) úĜadem (Bergoberamt) v JáchymovČ, když pĜedtím
došlo k oddČlení soudní správy založením horního soudu tamtéž r. 1783. Korespondence
mČsta, dochovaná z období do r. 1850 pĜevážnČ ze 16. a 17. stol., byla vedena témČĜ o všech
otázkách s jáchymovským vrchním hejtmanem, popĜípadČ s vyššími úĜady horní a finanþní
správy − nejvyšším mincmistrem, jehož úĜad byl zrušen r. 1784 a ýeskou komorou (zrušena r.
1745), která Horní Blatnou spolu s nČkolika dalšími krušnohorskými mČsty pĜevzala do své
správy r. 1578.22
V letech 1850−1862 byla Horní Blatná souþástí Chebského kraje (zrušen spolu
s ostatními kraji roku 1862). Nižším správním þlánkem státní správy a prvoinstanþním
nadĜízeným orgánem pro mČstský úĜad v Horní Blatné bylo v letech 1850−1855 okresní
hejtmanství v JáchymovČ, spravující politický okres Jáchymov. V nČm se nalézal i soudní
okres Horní Blatná, tj. oblast spadající pod pravomoc okresního soudu, jehož sídlo bylo
v Horní Blatné, þp. 17 (spolu s berním úĜadem). Toto uspoĜádání bylo roku 1855 nahrazeno
systémem smíšených okresních úĜadĤ, tj. institucí sluþujících pravomoci politického úĜadu a
soudu. Smíšené okresní úĜady byly zĜízeny v sídle okresního soudu, þímž vznikl politický a
soudní okres Horní Blatná. Toto uspoĜádání bylo zrušeno roku 1868 a byl obnoven systém
pĤvodní, tj. politický okres Jáchymov zahrnující mj. soudní okres Horní Blatná. Ten však byl
roku 1910 z jáchymovského okresu vyjmut a zaĜazen do novČ vzniklého politického okresu
Nejdek. Až do zániku mČstského úĜadu r. 1945 zĤstal tento stav nezmČnČn, pouze po pĜipojení
þeského pohraniþí k NČmecku v roce 1938 se dosavadní politický okres nazýval venkovský
okres (Landkreis), který již nebyl spravován okresním úĜadem (Bezirksamt), nýbrž Landrátem
v Nejdku, a okresní soud (Bezirksgericht) byl pro zmČnu pĜejmenován na úĜední soud
(Amtsgericht). Po stranické linii spadal mČstský úĜad po r. 1938 pod Okresní vedení NSDAP,
úĜad pro komunální politiku (Kreisleitung der NSDAP, Amt für Kommunalpolitik) v
Kraslicích, kterému, jakož i Landrátovi v Nejdku, posílal pravidelné situaþní zprávy (inv. þ.
382).
Po aktivaci okresní samosprávy r. 1864 náleželo mČsto Horní Blatná pod Okresní
zastupitelstvo Jáchymov − Horní Blatná, do jehož územní pravomoci patĜily stejnojmenné
20

Viz FESTSCHRIFT…, s. 18. K definitivnímu stanovení nových þesko-saských hranic došlo roku 1558. Blíže
k tomuto tématu FIALA, Jaroslav: Stará þesko-saská hranice mezi Jáchymovem a Božím Darem. In: HSK V, s.
32−50.
21
Citace z ochranného listu Ferdinanda III. z 18. 9. 1641 (v inv. þ. 91). SepČtí s Jáchymovem se v písemnostech
projevuje i tím, že ochranné listy, vydané pro krušnohorská horní mČsta za tĜicetileté války, se nalézají ve fondu
AM Horní Blatná þasto jen ve formČ vidimace, provedené v kanceláĜi mČsta Jáchymova, která si pravdČpodobnČ
jejich originály ponechala.
22
Rozsah pravomocí královského horního hejtmana v JáchymovČ i ve vČcech veĜejné správy a soudnictví
stanovil Ferdinand I. ve svém privilegiu mČstu Jáchymov z 10. 10. 1547 − viz OTS, XI. díl, s. 624, kde i o
horních soudech a vrchních horních úĜadech (s. 627). RozšíĜení pravomocí ýeské komory i na krušnohorská
horní mČsta uvádí KUBÁTOVÁ: c. d., s. 87. Kronika inv. þ. 46 k tomu na s. 42b dodává, že šlo o mČsta
Jáchymov, Horní Blatná, Boží Dar, HĜebeþná, Abertamy, Pernink, Oloví a Luby.
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soudní okresy a které zahájilo þinnost r. 1865. Spojení uvedených dvou soudních do jednoho
zastupitelského okresu bylo zrušeno r. 1886 a následující rok vzniklo samostatné Okresní
zastupitelstvo Horní Blatná. To bylo r. 1919 nahrazeno okresní správní komisí Horní Blatná,
která zanikla na základČ zák. þ. 125/1927 Sb. k 1. 12. 1928 spolu s ostatními dosavadními
zastupitelskými okresy. Místo nich byla vytvoĜena nová okresní zastupitelstva, která však již
nebyla samostatnými samosprávnými korporacemi, nýbrž organickou souþástí politických
okresních úĜadĤ. V pĜípadČ Horní Blatné to byl OkÚ Nejdek.23
3. VČcné kompetence a oblasti pĤsobnosti
Do roku 1850: MČstská správa v Horní Blatné vykonávala veĜejnou politickou správu,
tj. udržovala poĜádek, provádČla dohled nad cechy a obchodem (trhy), policejní správu a pro
stát vybírala danČ (bernČ, kontribuce). RovnČž pravdČpodobnČ již v 16., prokazatelnČ na
poþátku 17. stol., jmenoval hornoblatenský magistrát rychtáĜe a pĜísežné v obci PotĤþky a
osadČ Ziegenschacht a vydával pro nČ instrukce.24 Lze však témČĜ s jistotou pĜedpokládat, že
tuto pravomoc pozdČji pĜevzala správa Lesního panství Jáchymov, patĜící státu, do nČhož
zmínČné obce až do r. 1850 náležely.
Dále mČl mČstský úĜad patronátní práva nad hĜbitovní kaplí Povýšení sv. KĜíže, která
byla postavena v Horní Blatné v letech 1741−174425 díky nadaþnímu odkazu faráĜe Johanna
Müllera (+ 1737) a u které bylo zĜízeno místo stálého kaplana na základČ nadace dĤlního
podnikatele Johanna Franze Hesslera a jeho manželky z r. 1744. Výkon patronátní správy
magistrátem (Vogtey des Plattner Magistrats) spoþíval zejména v kontrole hospodaĜení kaple
a jmenování jejího úþetního (Kapellen-Rechnungsführer). Právo navrhovat (prezentovat)
nového kaplana arcibiskupské konsistoĜi pĤvodnČ vyhradili manželé Hesslerovi v nadaþní
listinČ sobČ jako zakladatelĤm a po své smrti svým potomkĤm. Teprve až by tito eventuelnČ
vymĜeli, mČlo prezentaci vykonávat mČsto Horní Blatná spoleþnČ s pĜíslušným církevním
vikáĜem. V materiálech fondu je tak poprvé doloženo k roku 1801.26
Kostel a škola se nalézaly pod patronátem Horního hejtmanství, od r. 1813 Vrchního
horního úĜadu (VHÚ) v JáchymovČ, což bylo zavedeno patrnČ až po provedení katolické
protireformace v pol. 17. stol. Z pĜedcházejícího (luteránského) období je doloženo, že
mČstská správa spolupĤsobila i pĜi vedení kostelních úþtĤ. Tehdejší kostelní pokladnu
(Gottes-Kasten) mČli na starosti vedle faráĜe i další 2 správci (Gottesvater, Kastenherren),
které jmenovala mČstská rada. Jednoho navrhovala sama, druhého havíĜi (Knappschaft). Z
pokladny, kterou disponovala rovnČž mČstská rada, byli placeni mj. i. správce školy
(Schulmeister), jak dokládá usnesení rady z r. 1600, a hrobník. Její vyúþtování probíhalo pĜed
rychtáĜem, 2 þleny rady a dalšími funkcionáĜi.27
23

Více k tomuto tématu JANÁK, HLEDÍKOVÁ, DOBEŠ: DČjiny správy v þeských zemích od poþátkĤ státu po
souþasnost. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 379−380 a inv. þ. 150. Dále i ýERMÁKOVÁ,
Danuše: Okresní zastupitelstvo Jáchymov 1865−1928. Karlovy Vary : Okresní archiv, 1974 (InventáĜe a katalogy
Okresního archivu Karlovy Vary), s. 5−6 (strojopis), a ýERMÁKOVÁ, Danuše: Okresní zastupitelstvo Horní
Blatná (1874) 1887−1928 (1933). Karlovy Vary : Okresní archiv, 1973 (InventáĜe a katalogy Okresního archivu
Karlovy Vary) s. 3−4 (strojopis).
24
Viz inv. þ. 46 (Chronik für Platten), s. 53a (jmenování úĜedníkĤ v osadČ Ziegenschacht a vydání instrukcí v r.
1610), s. 57b (jmenování rychtáĜe v PotĤþkách r. 1616).
25
Viz inv. þ. 78 (Hahnova kronika, verze A), s. 223
26
Viz inv. þ. 122.
27
Viz inv. þ. 46, s. 46a, 48b, 49b, jakož i inv. þ. 395 (kniha kostelních úþtĤ). O patronátech v Horní Blatné v 1.
pol. 19. stol. viz SOMMER: c. d., s. 84. a O patronátním právu všeobecnČ viz KROPATSCHEK, Josef:
Oesterreichs Staatsverfassung. 2. Band. Wien : Johann Georg von Mössle, 1794, s. 115−124.
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V oblasti sociální péþe spravoval magistrát chudinský ústav (Armen-Institut), který byl
založen již r. 1747, a reformován podle nových pĜedpisĤ roku 1834 (slavnostnČ otevĜen 6.
þervence).28 O správČ špitálu nebyly zatím ve fondu nalezeny relevantní zprávy, pouze k roku
1598 je doložen jeho správce (Spitalherr), který byl tento rok zároveĖ mČstským komoĜím.29
V rámci soudní správy pĤsobil magistrát jako mČstský soud (Stadtgericht), který mČl
do 31. 12. 1765 rovnČž i pravomoc hrdelního soudu (Halsgericht), tj. s právem popravy.
Právo rychtáĜe a pĜísežných soudit všechny zloþiny, tedy i hrdelní, propĤjþil mČstu saský
kurfiĜt Jan BedĜich ve svém privilegiu, vydaném ve Výmaru 14. 2. 1535, a opČtovnČ udČlil
Ferdinand I. ve svém majestátu z 30. 7. 1555. První poprava probČhla v Horní Blatné na
námČstí 11. ledna 1546.30 Dne 19. 8. 1765 byl vydán tzv. restrikþní patent Marie Terezie,
který obsahoval Pragmatickou sankci o restrikci hrdelních soudĤ a dotaci kriminálního fondu,
vyhlášenou 15. þervence 1765. Tato norma právo na výkon popravy hornoblatenskému a
vČtšinČ dalších soudĤ nerušila, pouze je pozastavila s tím, že pokud splní náležitosti uvedené
v patentu, mohou si o výkon hrdelní pravomoci opČt zažádat, což se v pĜípadČ Horní Blatné
již nestalo.31
MČsto Horní Blatná se staralo vedle dalšího svého majetku32 rovnČž i o blatenský
vodní pĜíkop, který vybudoval r. 1540 na zakázku pĜedstavitelĤ místní báĖské správy a
mČstského rychtáĜe Hanse Gerbera jistý Stefan Lenk (Lenck). PĜíkop vytéká 2 km západnČ od
Božího Daru z malého potoku tČsnČ pĜed jeho ústím do potoka ýerná a v délce cca 12 km jako
chránČná technická památka dodnes protéká zaniklou obcí Rýžovna, míjí pak v dnešním
katastru obce PotĤþky ze severu Blatenský vrch, poté se stáþí na jih a po prĤtoku Horní
Blatnou ústí jižnČ od mČsta do Blatenského potoka. Právo na svobodné užívaní vody
v pĜíkopu, jakož i zákaz jakýchkoliv pĜekážek pĜedevším ze strany rýžovníkĤ cínu v jeho
okolí byly mČstu potvrzeny patentem (privilegiem) Maxmiliána II. z 1. 6. 1570,33 odtud jeho
název jako „Privilegovaný“ blatenský dČdiþný vodní pĜíkop (Privilegierte Plattner
Erbwassergraben). Dodatek, že Maxmilián II. v tomto privilegiu rovnČž ustanovil, že Horní
Blatná získala dČdiþné právo vybírat vodní poplatky „po všechny þasy,“ který se hojnČ
traduje, nejnovČji na internetových stránkách a informaþních tabulích u stejnojmenné nauþné
turistické cesty, je mylný. MČsto pĜíkop spravovalo a pĜíspČvky na údržbu pĜíkopu od majitelĤ
jím pohánČných hamrĤ a mlýnĤ, pozdČji i výroben kobaltové barvy, skuteþnČ vybíralo, avšak
nikoliv na základČ uvedeného Maxmiliánova privilegia, které se o žádných poplatcích
nezmiĖuje.34 Funkci správce pĜíkopu pak pĜevzalo Spoleþenstvo privilegovaného Blatenského
dČdiþného vodního pĜíkopu v Horní Blatné a PotĤþkách
(Privilegierte Plattner
28

SOMMER: c. d., s. 84. Inv. þ. 79, fol. 8.
Inv. þ. 46, s. 48a. O mČstských špitálech, zvláštČ v horních mČstech viz HOFFMANN: c. d., s. 338−339. O
špitále se zmiĖují rovnČž i Statuta mČsta Jáchymova z r. 1526 (dochovány v nČkolika redakcích ve fondu EL
NAD 85 − Archiv mČsta Jáchymov).
30
Viz pĜepis privilegia Jana BedĜicha v inv. þ. 46 a 78 a privilegium Ferdinanda v inv. þ. 2, 3 nebo 5. O první
popravČ v Horní Blatné viz inv. þ. 46, s. 21b.
31
K mČstskému soudu v Horní Blatné viz i písemnosti ve fondu EL NAD 216 − Staré montanum 1500−1793
(1825), sign. 5 - 217−219, uloženému v NA v Praze − viz PAZDEROVÁ a kol.: c. d., s. 224, kde i upozornČní na
další témata.
O hrdelním soudnictví všeobecnČ viz PÁNEK, Jaroslav: MČstské hrdelní soudnictví v pozdnČ
feudálních ýechách. In: ýsýH 32 (1984), s. 693–728, o jeho redukci informují JANÁK, HLEDÍKOVÁ,
DOBEŠ: c. d., s. 221, a zejména ROUýKA, Bohuslav: Poznámky k mapČ hrdelních soudĤ v ýechách v první a
ve druhé polovinČ 18. století. In: PHS 3 (1957), s. 115–135, kde i odkazy na další literaturu (pĜedevším práci
Maasburgovu).
32
Viz kap. I/4. O služebnostním dĜíví odebíraným mČstem rovnČž JAHN: c. d., s. 9.
33
Uložen v inv. þ. 90.
34
Vodní poplatky, jakož i dávky ze mlýna, sladovné „et cetera“ mylnČ uvádí ve svém soupisu Sedlák a po nČm i
Erbenová − viz kap. III/1.
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Erbwassergenossenschaft zu Bergstadt Platten und Breitenbach), založené r. 1873 z podnČtu
pozdČjšího hornoblatenského starosty Josefa Floriana Vogla na základČ nového zákona o
vodách, který obsahoval i ustanovení o vodních spoleþenstvech (zák. þ. 71/1870 z. z., §
53−69). ýlenem této organizace bylo vedle zúþastnČných prĤmyslových podnikĤ a firem i
mČsto Horní Blatná.35
Od roku 1850: V období od roku 1850 byla obecní a mČstská samospráva upravena
obecními zĜízeními, a sice tzv. Stadionovým prozatímním obecním zĜízením ze 17. 3. 1849 (þ.
170/1849 Ĝ. z.), které bylo pro ýechy nahrazeno obecním zĜízením a volebním Ĝádem z 16. 4.
1864 (þ. 7/1864 z. z.), novelizovaným spolu s obecními zĜízeními Moravy a Slezska zákonem
þ. 76/1919. Po pĜipojení þeského pohraniþí k NČmecku r. 1938 bylo nahrazeno NČmeckým
obecním zĜízením (Deutsche Gemeindeordnung − DGO) z 30. ledna 1935.36
Obecní zĜízení nadále ponechávala rozdČlení mČstských pravomocí na vlastní správu
mČsta a státem zadané správní úkoly (dosud napĜ. výbČr daní ad.). Kompetence však nyní
preciznČji definovala a novČ pojmenovala jako pĤsobnost samostatnou (ve StadionovČ
obecním zĜízení „pĜirozenou“) a pĜenesenou.37
Zásadní zmČnou, kterou správní reforma, provedená po odstranČní feudálních vztahĤ
v roce 1848, pĜinesla, bylo zrušení soudní pravomoci mČstských magistrátĤ a její pĜenesení na
novČ vzniklé okresní soudy. Dosavadní judiciální agenda byla proto v Horní Blatné uzavĜena
a mČstské soudní knihy a spisy odevzdány okresnímu soudu v Horní Blatné, který zahájil svou
þinnost dne 27. 5. 1850.38
Naopak dosavadní patronátní správu nad kaplí Povýšení sv. KĜíže vykonávalo mČsto i
po roce 1850.
Chudinský ústav byl v prĤbČhu 2. pol. 19. stol. pĜemČnČn na chudinský fond. Zdrojem
pĜíjmĤ do nČj byly nČkteré vybírané pokuty. Nad to bylo v jeho rámci hospodaĜeno
s nejrĤznČjšími nadacemi a odkazy od spolkĤ þi soukromých osob.39 RovnČž mČla Horní
Blatná ve svém vlastnictví a správČ dĤm Felixe Kerla (Felix-Kerl-Haus) þp. 117, který tento
Ĝeditel velkoobchodu Gottschald & Comp. ve Vídni daroval r. 1868 svému rodnému mČstu
k ubytování chudých.
Pro Spoleþenstvo privilegovaného Blatenského dČdiþného vodního pĜíkopu a Místní
školní radu provádČl mČstský úĜad výkon úĜední agendy, pĜiþemž však odlišoval
korespondenci svou od došlých podání pro oba uvedené subjekty, jejichž písemnosti dnes
proto tvoĜí samostatné archivní fondy.
35

O pĜíkopu více v sérii þlánku SCHOTT, Johann: Geschichte des Erbwassergrabens der Bergstadt Platten. In:
Unsere Heimat. Beiträge zur Heimatforschung. Beilage der Gemeindeamtlichen Nachrichten für die Bezirke des
oberen Erzgebirges. Jahrgang 1925 − zpráva o založení spoleþenstva je v þ. 31 Unsere Heimat (pĜíl. k þ. 35
Gemeideamtliche Nachrichten). Poslední perkmistr v Horním SlavkovČ Josef Florian Vogl (+ 1896) pĤsobil
v letech 1877−1893 jako starosta v Horní Blatné, v období 1875−1879 rovnČž vykonával funkci mČstského
kronikáĜe − viz inv. þ. 304.
36
Tato norma byla v sudetonČmeckých oblastech zavedena naĜízením ministra vnitra o zavedení nČmeckého
obecního zĜízení ve východní marce a ěíšské župČ Sudety (tzv. Einführungsverordnung) z 10. 11. 1938,
s platností od 20. 11. 1938. Viz RGBl. I, 1938, s. 1614nn, a rovnČž i ve VOBl. 1938, s. 176, kde i pĜetisk
samotného DGO.
37
O samostatné a pĜenesené pĤsobnosti obce viz OZ, § 27−29, z literatury: JANÁK, HLEDÍKOVÁ, DOBEŠ, c.
d., s. 302−303, podrobnČji KLIMENT, Josef, Obecní zĜízení v ýechách, na MoravČ a ve Slezsku. Praha :
Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936, s. 99−165, kde jsou ustanovení OZ komentována i
s uvedením následných právních norem a relevantní literatury až do pozdní meziváleþné doby (vyd. 1936). Dobrý
pĜehled k dané problematice poskytuje i FLÖGEL, Jaroslav: Praktická pĜíruþka pro obecní a okresní
funkcionáĜe. Praha : Vl. Orel, 1933.
38
Viz vyhl. þ. 98/1850 z. z. o okresních soudech.
39
KonkrétnČ viz inv. þ. 328.
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PĜi hospodáĜské správČ školy však byl mČstský úĜad spjat s MŠR mnohem tČsnČji.
Náklady na údržbu školy, jako vytápČní, osvČtlení, úklid, a na školníka, tj. vČcné školní
potĜeby, zajišĢovalo pouze mČsto Horní Blatná bez úþasti jiné obce, tzn. že jen ono samotné
tvoĜilo tzv. školní obec. Úhradu tČchto potĜeb provádČlo mČsto ze školní pĜirážky
(Schulumlage), vybírané k pĜímým daním.40 Zák. þ. 77/1927 Sb. (tzv. II. finanþní novela) však
v § 4, odst. 1 vybírání školní pĜirážky zakázal a pĜíspČvek na úhradu schodku školního
rozpoþtu, sestavovaného místní školní radou, uložil vĜadit do rozpoþtu obecního.41 Praxe pak
byla v Horní Blatné taková, že jednotlivé kapitoly rozpoþtu školy byly pĜedepsány ve zvláštní
hlavní knize místní školní rady, která však byla vedena na mČstském úĜadČ
(Bürgermeisteramt). Jednotlivé pĜíjmy a výdaje úþtované v hlavní knize školní rady nebyly
hrazeny ze zvláštního, jí spravovaného školního fondu, kam by mČsto jednorázovČ pĜesunulo
þástku kryjící rozpoþtový schodek školy (jak tomu bylo napĜ. u obecní knihovny), nýbrž pĜímo
z pokladny mČsta, což se projevilo tím, že jednotlivé úþiny byly ještČ pĜed záznamem v hlavní
knize školní rady zaúþtovány v mČstském pokladním deníku obecního fondu. Úzké sepČtí
mČstského úĜadu s MŠR v oblasti financí vyjadĜoval i samotný název hlavní knihy školní
rady, za daného stavu fakticky pouze dílþí úþetní knihy obecního hospodaĜení:
„Bürgermeisteramt Platten: Hauptbuch des Ortsschulrates.“42 Výdaje na základČ úþetních
dokladĤ (faktur ad.), adresovaných buć škole, nebo místní školní radČ, þi pĜímo mČstskému
úĜadu, byly pokaždé, tj. i po r. 1939, kdy byl pravdČpodobnČ veden zvláštní pokladní deník
pĜíjmĤ a výdajĤ pro školu, zapravovány z mČstské pokladny pouze na základČ poukazĤ
starosty a stejnČ tomu bylo i pĜi úþetním zpracování pĜijatých finanþních prostĜedkĤ. Za tohoto
stavu tak nebyla naplnČna litera zákona þ. 292/1920 Sb., který v § 25 stanovil, že MŠR je
povinna spravovat školní fond, což se v pĜípadČ Horní Blatné neuskuteþnilo, neboĢ tuto
povinnost suploval mČstský úĜad v rámci obecního fondu.43 PodobnČ byl spravován i fond pro
vydržování obecního býka.44
4. Sídlo a adresa instituce a podĜízených þástí.
VýznamnČjší mČstské podniky a kulturní instituce.
Sídlo mČstské správy bylo na radnici. První radniþní budovu koupilo mČsto patrnČ
nČkdy pĜed rokem 1555, jak naznaþuje privilegium Ferdinanda I. z 30. 7. 1555.45 Tato budova
buć zanikla, nebo byla prodána, neboĢ v roce 1564 povolil císaĜ Maxmilián II. ve svém
patentu na žádost pĜedstavitelĤ obce užívat pro svou potĜebu jako rychtu a radnici úĜední dĤm
40

Povinnost zajistit vČcné potĜeby místní školy patĜila do samostatné pĤsobnosti obce, viz OZ, § 28, odst. 10,
jakož i komentáĜ v KLIMENT: c. d., s. 152−156. O krytí vČcných potĜeb školy i zák. þ. 16/1873 z. z. V
samotném fondu k tomu inv. þ. 355, 449−451, 464, 477.
41
Poslední školní pĜirážky se v Horní Blatné vybíraly r. 1931 − viz inv. þ. 415 (Hlavní kniha 1931), fol. 60.
Školní rozpoþet sestavovala MŠR (zák. þ. 16/1873 z. z., § 11 a zák. þ. 292/1920 Sb., § 15, odst. 5).
42
Viz úþetní pĜílohy pĜíjmĤ a výdajĤ pro školu (inv. þ. 449−451 a 477) a pokladní deníky obecního a hlavní
knihy školního fondu z let 1929−1936. (inv. þ. 403−409 a inv. þ. 442).
43
PĜedpokládaný schodek rozpoþtu místní školní rady byl vždy naplánován (preliminován) do rozpoþtu a hlavní
knihy obecního fondu. V té byly posléze jednorázovČ buć veškeré skuteþné výdaje školního rozpoþtu odepsány
ve výdajové þásti a školní pĜíjmy naopak zahrnuty v þásti pĜíjmové, nebo byl ve výdajové þásti odepsán pouze
výsledný schodek školního rozpoþtu. Tak došlo ke sladČní množství evidovaných finanþních prostĜedkĤ obecního
fondu mezi jeho hlavní knihou a pokladním deníkem, ve kterém byly, jak Ĝeþeno, pĜedtím postupnČ zaúþtovávány
jednotlivé školní pĜíjmy a výdaje, tak jak nastaly.
44
Srov. jeho úþetní pĜílohy − inv. þ. 480.
45
Viz inv. þ. 3 (Nachdem auch ein gemain zu aufnemung gemaines Nutz ain Rathauß gekaufft, darinen in
gerichts sachen ire haimlikheiten unnd andere der gemain erbar hendl zuhaben unnd zuuerwaren, bewilligen
wir inen in demselben Rathauß die freiheit und ordnung zuhalten wie in unnser Statt St. Joachimbßtall.).
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s podmínkou, že pro dosud v nČm pĤsobící zemČpanskou horní správu zĤstane vyþlenČna
jedna místnost. Dalším patentem z 1. 6. 1570 Maxmilián II. tuto budovu daroval mČstu za
stejných podmínek do vlastnictví.46 Radnice (þp. 1) stála na rohu ve východní þásti námČstí.
Na podzim 1608 byla patrnČ ještČ do znaþné míry stále dĜevČná stavba opatĜena kamenným
zdivem (die Ratsstuben und Nebenkammer ganz steinern herumgebaut).47 V roce radnice
1892 vyhoĜela, proto byla v letech 1893−1894 postavena nová budova. Nalézala se v ní i
obecní šatlava (Gemeindearrest), þásti domu byly pronajímány jako pohostinství a Ĝeznictví.48
PozdČji zde bylo sídlo MNV a v souþasné dobČ zde pracuje obecní úĜad.
V rámci hospodáĜské správy spravovalo mČsto v raném novovČku obecní doly, pilu, 3
mlýny a tavírnu (Schmelzhütte).49 Tato zaĜízení vČtšinou pronajímalo. Obecní dĤl, zvaný Boží
požehnání (Segen Gottes), provozovala mČstská obec v 16. stol. Roku 1599 pĜistoupila k jeho
rozšíĜení, aby se tak vyhnula placení kontribuce.50 Další 2 mČstské doly (mj. Sv. Trojice −
Dreifaltigkeit Fundgruben) jsou zmínČny k roku 1626.51 Jiný obecní dĤl sv. VavĜince
(Gemeindezeche Laurenzistollen), je zachycen na jednom ze situaþních plánĤ mČsta v inv. þ.
227 (složka Nový projekt stavby vodovodu − 1. pĜepracování a doplnČní). DĤlní aktivita
mČsta se zintenzívnila po výzvČ nejvyššího mincmistra z 12. 10. 1670, aby se Horní Blatná
vČnovala tČžbČ ve svých dolech, jinak jí budou odebrána privilegia a svobody.52 Následná
dĤlní þinnost mČsta byla tak výnosná, že díky ní mohla být roku 1682 postavena nejen
kamenná kostelní vČž, zĜícená r. 1672, ale financována i výstavba samotného farního kostela
sv. VavĜince, vysvČceného r. 1686.53 MČstské mlýny, jejichž další stavbu povolil majestát
Ferdinanda I. z r. 1555, byly ztrátové, proto je magistrát r. 1733 prodal a z takto získaného
obnosu postavil sladovnu;54 z 1. pol. 19. stol. je pak doloženo, že mČsto opČt 1 obecní mlýn
vlastnilo.55
OhlednČ mČstských podnikĤ po r. 1850 lze konstatovat, že mČstská cihelna stála v
severní þásti území mČsta pod Blatenským vrchem, nČkolik metrĤ jižnČji od obecního dolu sv.
VavĜince, naopak mČstské rašeliništČ leželo na jihu u hranic s katastrem mČsta Pernink. DvČ
mČstské pískovny (Sandgruben), Kaltenbrunn a Vlþina (Wolfsberg), se nalézaly v místní þásti
Vlþina (Wolfsberghäusel) v západní þásti katastrálního území mČsta.56 O umístČní sídla
46

Viz inv. þ. 90.
Inv. þ. 46, s. 51b.
48
Viz inv. þ. 432 (Kniha pĜíjmových a výdajových úþtĤ), fol. 227, položku Miete für Gasthaus & Fleischerei ve
20. letech 20. stol.
49
Poznámku o tavírnČ k r. 1612 viz v inv. þ. 46, s. 55 b. O ní a o mlýnech viz i privilegium Ferdinanda I. z 30. 7.
1555.
50
Auch wurde von Magistratswegen der Gemeinde befohlen, den Gemeindstolle, Segen Gottes genannt,
fortzubauen, um sich der Contribution zu erwehren. − inv. þ. 46, s. 48b.
51
Am 10. May [1626] ist die heil. dreyfaltigkeit fundgruben zu einer gemeindzech gemuthet, und an der
farbleithen ein gemeindstolln von tränksteuergefällen betrieben worden. − inv. þ. 46, s. 65b.
52
Inv. þ. 78, s. 210.
53
JeštČ v letech 1672 a 1673 vydal magistrát prosebné listy s žádostí o podporu od ostatních mČst, právČ
v souvislosti se stavbou vČže a kostela − viz inv. þ. 107. Informace v tomto odstavci þerpány mj. z:
FESTSCHRIFT…, s. 39−41.
54
Tolik aspoĖ FESTSCHRIFT…, na s. 41, þerpající z Chronik für Platten (inv. þ. 46) a z Hahnovy kroniky (inv.
þ. 78).
55
Z tohoto obecního mlýna platilo mČsto poplatek (Mühlzins) Vrchnímu hornímu úĜadu v JáchymovČ. Jeho
nedoplatky za léta 1818 a 1819 urguje VHÚ Jáchymov u magistrátu v dopise z 12. 12. 1825 − viz inv. þ. 124.
56
Viz EL NAD 911 − StĜedisko geodézie pro okres Karlovy Vary, mapa þ. 46 (katastrální mapa Horní Blatné). O
pískovnách a rašeliništi viz inv. þ. 366, 374, jakož i inv. þ. 449−454 (Roþní vyúþtování z let 1891−1896),
pískovna u háje Vlþina je novČji zachycena i na: Krušné hory − Karlovarsko. Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec.
Turistická mapa. 2. vyd. (aktualizovaný dotisk). Praha : Klub þeských turistĤ, 2002 (Edice Klubu þeských turistĤ,
þ. 4).
47
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mČstské plynárny (Gaswerk Platten) a elektrického podniku (Städt. Elektrizitäts-Werk
Bergstadt Platten) nelze z materiálĤ, které se k nim vztahují a ve fondu jsou zastoupeny pro 1.
pol. 20. stol., nic zjistit, neboĢ korespondence a faktury jim byly adresovány bez uvedení ulice
a þp., popĜípadČ rovnou posílány mČstskému úĜadu. Je vĤbec otázkou, zdali nČjaké samostatné
sídlo tyto podniky vĤbec mČly. O jejich založení nejsou ve fondu žádné zprávy.
V roce 1932 bylo založeno mČstské muzeum, jehož sbírkovým základem se staly
exponáty, prezentované na jubilejní výstavČ 24. 7. − 21. 8. 1932 k 400. výroþí založení Horní
Blatné. Nalézalo se v majetku mČsta a v jeho správČ. ěídil ho vedoucí (Leiter) a 4 þlenný
výbor (se 4 náhradníky). Spolu s obecní knihovnou bylo muzeum umístČno v domČ þp. 255.57
5. Správní vývoj instituce, orgány mČstské správy a její zamČstnanci
Do r. 1850: Pro období raného novovČku je v materiálu fondu doložena Ĝada
funkcionáĜĤ mČstské správy. K nČkterým však jsou k dispozici pouze zmínky o jejich
existenci, bez bližšího zachycení jejich úkolĤ a þinností. V takových pĜípadech lze informace
o jejich pravomocích þerpat z jáchymovských mČstských statut (uloženy ve fondu AM
Jáchymov − zatím nezpracováno), neboĢ privilegium Ferdinanda I. z roku 1555 stanovilo, že
v Horní Blatné má platit tentýž Ĝád jako v JáchymovČ (Bewilligen wir inen in demselben
Rathauß die Freiheit unnd Ordnung zuhalten, wie in unnser Statt S: Joachimbßtall).58
Prvním orgánem mČstské správy byl roku 1533 zvolený rychtáĜ, který svĤj úĜad
zastával 3 roky sám bez pĜísežných.59 Privilegium Jana BedĜicha z 14. 2 1535 povolilo
každoroþní svobodnou volbu rychtáĜe a pĜísežných s výhradou jejich následného potvrzení a
toto ustanovení pak opakovalo i privilegium Ferdinanda I. z 30. 7. 1555.60 Prvních 7
pĜísežných (Schöppen) bylo zvoleno r. 1536. Tito pĤsobili jednak jako pĜísedící mČstského
soudu (Gerichtsassesores), jednak jako þlenové mČstské rady (Ratsherrn, Ratsassesores,
Ratsfreunde). Jeden z nich je od konce 16. století doložen i ve funkci zastupujícího rychtáĜe
(Vicestadtrichter). Volbu samozĜejmČ potvrzoval a do funkcí rychtáĜe a radní jmenoval
nadĜízený orgán, po pĜipojení Horní Blatné k ýechám vrchní horní hejtman v JáchymovČ; v 1.
polovinČ 19. stol. potvrzoval zvoleného pĜedstaveného mČsta již Krajský úĜad v Lokti.61 Na
zaþátku 40. let 16. stol. bylo radních 9, zhruba od r. 1545 jejich poþet þinil vČtšinou 11, v 17.
stol. cca 12 osob − z této doby je rovnČž známo, že se zasedání rady úþastnil vedle rychtáĜe a
þtvrĢmistrĤ i perkmistr.62

57

O vzniku a správČ muzea viz inv. þ. 80. O jeho sídle také inv. þ. 363.
Toto, jakož i další výĖatky z listiny Ferdinanda I. z r. 1555, citováno z inzerovaného opisu v inv. þ. 3.
59
Andres Sehlinger, der erste Richter erwehlet, welcher das Ambt drey Jar lang nacheinander ohne
zuegeordnete Schöppen verwalttet. − inv. þ. 45 (Stecherova kronika), fol. 126pv.
60
Privilegium Jana BedĜicha z r. 1535, jakož i horní Ĝád pro Horní Blatnou z tohoto roku se dochovaly pouze v
opisech v pĜílohách kronik inv. þ. 46 a 78; majestát Ferdinanda I. je k dispozici v originále inv þ. 2 a jeho
konfirmacích inv. þ. 3 a 5. Ve všech tČchto materiálech jsou zachycena i další práva a svobody, udČlená mČstu.
61
Viz inv. þ. 79 (kronika), fol. 3−17, a inv. þ. 46 (Chronik für Platten), s. 47b, o potrvrzování mj. i s. 29a a 33b.
Z tČchto kronik jsou þerpány všechny informace v této kapitole, pokud není uvedeno jinak. O potvrzení volby
zvoleného pĜedstaveného mČsta (tehdy již purkmistra) Krajským úĜadem v Lokti viz Hahnova kronika, verze B −
Cronik von Platten II, Teil 2, (xerokopie), s. 239.
62
Viz zprávy u jednotlivých let v inv. þ. 46 a v inv. þ. 11 (Protokoly ze zasedání mČstské rady z let 1640−1641),
fol. 12. ýasté zmínky o obecních funkcionáĜích a zamČstnancích pĜináší inv. þ. 390 (Kniha výbČru pokut a
poplatkĤ), která obsahuje zápisy o rozdČlení vybraných þástek mezi tehdejší mČstské funkcionáĜe a zamČstnance
od r. 1734 do 90. let 18. stol.
58
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Celkem þtyĜi þtvrĢmistĜi þi þtvrtní hejtmané (Viertelmeister), pĜed pol. 18. stol.
oznaþováni i jako Gemeinde-Viertelmeister,63 byli þinní jako kontrolní orgán, zejména
ohlednČ bezpeþnosti a dodržování naĜízení rady, kontroly mČr a vah a kvality potravin. Z
materiálĤ je doloženo, že na zasedáních rady pĜednášeli stížnosti a požadavky obce, a lze
pĜedpokládat i jejich souþinnost pĜi vybírání daní.64 Každý z nich stál v þele jedné ze 4
mČstských þtvrtí, v níž mČl ke své dispozici 4 podĜízené pomocníky, zvané rotmistĜi
(Rottmeister).65
Zatímco rychtáĜ vykonával moc soudní, k výkonu poĜádkovČ-policejní funkce byl
urþen mČstský fojt (Stadtvogt, Stadtvoigt), v 18. stol. již nazývaný noþní fojt (Nachtvogt).
Jeho úkolem bylo stíhat zloþiny a pĜestupky a provinilce pĜivádČt pĜed rychtáĜe þi je vsadit do
vČzení. Jemu byli podĜízeni mČstští biĜici.66
KanceláĜské potĜeby mČsta vyĜizoval mČstský písaĜ, zmínČný poprvé v r. 1540, od pol.
18. stol. oznaþovaný jako syndik.
Takto konstituovaná mČstská správa je již v 1. pol. 17. století oznaþovaná jako
magistrát.67
Purkmistr se, na rozdíl od Jáchymova, v Horní Blatné až do pol. 18. stol. nevyskytoval,
vrcholné správní orgány jsou ve spisech (v adresách na pĜijaté þi v podpisech v odeslané
korespondenci) oznaþovány vždy jako rychtáĜ a rada (Richter und Rath). ÚĜad purkmistra
v Horní Blatné uvádČjí pouze dvČ písemnosti vzniklé v panovnické kanceláĜi r. 1564 a 1612,
stalo se tak patrnČ omylem, nejspíš pod vlivem jáchymovského pĜíkladu.68
O sboru obecních starších (Gemeindeälteste), volených obþany, dozírajících na
hospodaĜení a kontrolujících obecní úþty, není z té doby ve fondu mnoho zpráv.69 Pouze k
roku 1605 je v Knize kostelních úþtĤ (inv. þ. 395) vedle ostatních pĜedstavitelĤ mČstské
správy uveden i jistý Michel Weis "z obce" (… in bey sein… und Michel Weisen aus der
Gemein), vzhledem k ojedinČlosti i jisté neurþitosti zprávy nelze jasnČ Ĝíci, zda šlo o þlena
konstituovaného sboru, nebo pouze o ad hoc pĜibranou osobu. Zmínky o obecních starších
pochází v materiálech fondu až z 50. let 18. stol.
Finanþní správu mČsta od r. 1551 zajišĢovali nejdĜíve 2, nejspíš až od konce 16. stol.
jen 1 úþetní, zvaný též komoĜí (Stadt-Kammerer).70
Z pomocného personálu je možno jmenovat radního sluhu (Rathsdiener) a mČstského
biĜice (Stadtknecht).71 PravdČpodobnČ po celou dobu výkonu hrdelního soudnictví do roku
1765 nemČlo mČsto vlastního kata a pĤjþovalo si ho z Jáchymova.72
63

Viz listinu ohlednČ bytu pro kaplana kĜížové kaple ze 7. 11. 1743 − její opis v inv þ. 353 (Fond kaple povýšení
sv. KĜíže).
64
Viz napĜ. jejich vystoupení na zasedání rady dne 3. 6. 1641 v inv. þ. 11, fol. 20., ve kterém tlumoþí stížnost
obce ohlednČ neoprávnČného vyhánČní dobytka na zdejší pastviny. O jejich kontrolní funkci viz též inv. þ. 46, s.
51a (k roku 1607), o jejich poþtu viz inv. þ. 46, s. 46a, inv. þ. 11. fol. 21−22 a inv. þ. 390. Ustanovení o
þtvrĢmistrech obsahují též Statuta mČsta Jáchymova z r. 1526 (uloženo ve fondu AM Jáchymov /nezpracováno/).
Z literatury o nich informuje HOFFMANN: c. d., s. 265.
65
O rotmistrech viz poznámku k r. 1569 v inv. þ. 46, s. 41a. O jejich povinnostech pojednávají zmínČná Statuta
mČsta Jáchymova z r. 1526, v þlánku o þtvrĢmistrech.
66
MČstský (noþní) fojt je zmínČn v kronice inv þ. 46, s. 34a (r. 1558) a s. 47a (r. 1595) a inv. þ. 78, s. 232 dole (r.
1783). K jeho pravomoci viz Statuta mČsta Jáchymova z r. 1526, þlánek o mČstském fojtu.
67
Viz inv. þ. 105.
68
Jde o patent Maxmiliána II. ohlednČ radnice z 15. 10. 1564 (VídeĖ) − Nachdem wir den ersamen unnser
getrewen lieben Burgermaister, Richter unnd Ratt unnser Perkhstatt Platten… (inv. þ. 90), a misiv Matyáše II.
z 6. 10. 1612 (Praha) − adresován Dem …Bürgermeistern und Rathmannen der Statt Plattna (inv. þ. 109 − Horní
záležitosti).
69
O obecních starších viz JANÁK, HLEDÍKOVÁ, DOBEŠ: c. d., s. 210.
70
Viz inv. þ. 46, s. 29a, 35a, jakož i 46a (zde již jen 1 komoĜí k r. 1590).
71
Doloženi v inv. þ. 390, když na nČ zbylo nČco málo z rozdČlené sumy vybraných poplatkĤ.
72
AlespoĖ pro rok 1698 je tak doloženo z inv. þ. 95, srov. i údaj pro menší mČsta v: PÁNEK: c. d., s. 706.
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ěada zmČn probČhla v mČstské správČ Horní Blatné od pol. 18. století. Roku 1755 byla
provedena redukce rad, kterou naĜídila Marie Terezie ve svém reskriptu z 6. 4. 1754. Do þela
mČsta byly nyní ustanoveni purkmistĜi, kterých bylo 4 a ve funkci se stĜídali po þtvrt roce.
ÚĜadující purkmistr byl oznaþován jako Amtsbürgermeister, Bürgermeister Amtsträger,
regierende Bürgermeister, consul actualis þi consul regnans.73 V prĤbČhu 1. pol. 60. let byl
poþet purkmistrĤ snížen na 2.74 Vedle purkmistrĤ pĤsobilo dále 5 radních, z nichž 1 zastával
funkci rychtáĜe. Rada tedy mČla spolu s purkmistry i s rychtáĜem dohromady 9 þlenĤ; tentýž
poþet funkcionáĜĤ stanovil i reskript panovnice.75 PodobnČ jako u purkmistrĤ klesal i poþet
radních. Ve 2. pol. 80. let 18. stol. je jich ve funkci doloženo pouze 2, což þinilo spolu se 2
purkmistry celkem 4 osoby v mČstské radČ. Takový obraz nám aspoĖ poskytuje inv. þ. 390
(poþátek a konec knihy − nestránkováno), kde jsou uvedeni mČstští funkcionáĜi, kteĜí si mezi
sebou rozdČlili vybrané dávky a poplatky. JednoznaþnČjším pramenem pro stanovení poþtu
radních a purkmistrĤ by byly písemnosti, týkající se obnovy mČstských rad a ustanovení
mČstského soudu. Ty jsou však uloženy v NA v Praze ve fondu EL NAD 216 − Staré
montanum 1500−1793 (1825), sign. 5 - 217−219.76
RychtáĜ pĤsobil ve správČ obce nadále, byl þlenem rady, ale nikoliv již prvním
pĜedstavitelem mČsta, kterým se stal nyní úĜadující purkmistr. Ten také od r. 1755 místo
rychtáĜe podepisoval záznamy právních poþinĤ v mČstských soudních knihách. Pokud je
podáván výþet pĜedstavitelĤ mČsta, je rychtáĜ vždy jmenován až za všemi purkmistry. V
mČstské správČ pĜežíval až do roku 1784, kdy jeho funkce, pravdČpodobnČ v souvislosti s
ustanovením o zrušení rychtáĜĤ pĜedcházejícího roku, zanikla.77 Funkce místorychtáĜe
(Vicestadtrichter) byla zrušena pravdČpodobnČ již v souvislosti s reformou v r. 1755.78
Obecní starší (Gemeindeälteste) se objevují v materiálech fondu v 50. letech 18. stol.
Ve zmínČném reskriptu panovnice z 6. 4. 1755 je ustanoveno, že 2 z nich mají být nápomocni
rychtáĜi, vþetnČ výkonu hrdelního soudnictví. Celkem jich bylo 4 (údaj z roku 1783).79 Také
se vyskytují pĜi právních poþinech mČsta finanþní povahy, jako jsou dlužní úpisy, u kterých

73

Tato reforma je i s údajem o reskriptu panovnice vysvČtlena v dopise Václava Kazimíra Netolického z
Eisenberka, prezidenta královské reprezentace a komory, který byl urþen krajským hejtmanĤm a datován 13. 7.
1754. Dopis je opsán na nefoliovaném listu v inv. þ. 390 a i on uvádí dosavadní poþet radních 12 osob. Prvními
po sobČ jsoucími purkmistry roku 1755 byli Morbacher, Richter, Schuldes a Seeling − viz inv. þ. 26 (kniha G),
fol. 147−161.
74
Viz zápisy z let 1760−1765 v inv. þ. 26. Úvod ke kronice inv. þ. 79 sice uvádí na fol. 7pv snížení poþtu
purkmistrĤ na 3 roku 1762 a na 2 roku 1765, pro svá pĜesná tvrzení se však neodvolává na žádný pramen.
Vzhledem k chybným tvrzením o zániku funkce rychtáĜe (viz níže) je tĜeba tyto informace pĜijímat s jistou
dávkou opatrnosti.
75
Reskript pĜedpokládal 8 þlenĤ rady (poþítáno v to i purkmistry) + 1 rychtáĜe.
76
Viz PAZDEROVÁ a kol.: c. d., s. 224.
77
O zrušení rychtáĜĤ v roce 1783 viz JANÁK, HLEDÍKOVÁ, DOBEŠ: c. d., s. 221. Mýlí se tedy kronika inv. þ.
79, která na fol. 7 informuje o zániku rychtáĜského úĜadu. To by také nebyla v mČstských knihách smíšených
nesporného soudnictví, Lit. G−J (inv. þ. 26−28), v letech 1755−1784 pĜed podpisem purkmistra uvádČna formule
„Bürgermeister, Richter und Rat.“ a rychtáĜ ještČ v 70. letech 18. stol. neuvádČn v zápisech o rozdČlení
vybraných poplatku v inv. þ. 390. KronikáĜe zĜejmČ zmýlila skuteþnost, že se pĜedcházející rychtáĜ z r. 1754
Johann Josef Morbacher a místorychtáĜ Ernst Christian Richter stali následující rok purkmistry. Poslední rychtáĜ
je v MČstské knize smíšené nesporného soudnictví, Lit J, uveden k datu 3. 7. 1784 − viz inv. þ. 28, fol. 19.
78
Viz jeho podpisy pod knihovními zápisy v inv. þ. 26 (kniha G) z té doby. Jeden z posledních je z r. 1754 −
strana za fol. 143.
79
Übrigens aber 2 von denen gemein Eltesten dem Stadtrichter ad oficium qua tale zu gegeben, und zum bluth
baan beeydiget werden sollen (Netolického dopis v inv. þ. 390). O poþtu obecních starších k roku 1783 viz inv.
þ. 78, s. 232 dole.
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byli dĜíve pĜítomni þtvrĢmistĜi.80 Ti se v materiálech té doby objevují v poþtu 4 osob rovnČž,
neboĢ jim jsou nadále vypláceny pĜídČly z vybraných poplatkĤ a pokut. K roku 1774 je však
doloženo, že tytéž osoby zastávali funkce þtvrĢmistrĤ i obecních starších.81 Ze spoĜe
dochovaných materiálĤ se již nedozvíme, zdali šlo o pouhou kumulaci funkcí, nebo jeden a
tentýž úĜad, pro který se od pol. 18. stol. zaþalo pomalu prosazovat nové oznaþení − namísto
þtvrĢmistĜi (Viertelmeister, Gemeinde-Viertelmeister) obecní starší (Gemeinde-Älteste).
Vzhledem k situaci ohlednČ zmínČných dlužních úpisĤ je snad možno se v pĜípadČ Horní
Blatné klonit k druhé možnosti.
Stav ostatního personálu, jako syndik, komoĜí, úĜední sluha, noþní fojt a biĜic zĤstal
nezmČnČn. Navíc je nyní doložen i pokladník (Cassier).82
Od roku 1792 zahájil svou þinnost tzv. regulovaný magistrát, zĜízený dvorským
dekretem z 4. 6. 1791.83 S regulacemi magistrátĤ þeských mČst bylo zapoþato již za vlády
Josefa II. Horní Blatná patĜila do kategorie menších mČst, ve kterých pĤsobili 1 purkmistr, 1
zkoušený a 2 nezkoušení radní, 3 obecní starší, nazývaní nyní rovnČž reprezentanti
(Representanten) a dále syndik (oznaþovaný též aktuár þi kancelista) a sluha.84 K další
regulaci došlo na základČ dvorského dekretu z 3. 9. 1834 þ. 22443. Ten se ve fondu bohužel
nedochoval a podstata reformy proto není známa. ZmČny musely být ale pouze kosmetické,
neboĢ i poté správu mČsta vykonávali nezkoušený purkmistr, 3 radové (jeden zkoušený a 2
nezkoušení) a kancelista (aktuár), kterým byl k dispozici sluha, a obecní komunitu zastupovali
3 reprezentanti.85
O volbách þi dosazování mČstských zástupcĤ v dobČ osvícenských reforem se
dochovala pouze zpráva o volbČ purkmistra J. A Bernera z roku 1843, informující i o jeho
složení pĜísahy na Krajském úĜadu v Lokti a slavnostním návratu do mČsta a následné
inauguraci, spojené s hostinou a veþerním pochodĖovým prĤvodem.86 V pĜípadČ ostatních
funkcionáĜĤ nejsou v nedostateþnČ dochovaném materiálu z té doby žádné zprávy, urþitý
obraz si lze vytvoĜit pouze z literatury, pojednávající o tomto tématu všeobecnČ.87
PravdČpodobnČ po zásahu státu byl pro výkon hospodáĜské správy založen dĤchodní
úĜad (Rentamt), ve kterém pĤsobil úþetní dĤchodní pokladny (Rentrechnungsführer), který se
rovnČž oznaþoval postaru jako komoĜí. Kusé zmínky o tomto úĜadu jsou dochovány v
materiálu z 1. pol. 19. stol.88

80

Viz intitulaci dlužního úpisu mČsta z r. 1752 (opis v inv þ. 353) − zde þtvrĢmistĜi, a záznam dlužního úpisu
mČsta z r. 1758 v inv. þ. 31 (Dlužní kniha A), fol. 16, kde jsou na tomtéž místČ uvedeni obecní starší.
81
Viz zápis o rozdČlení vybraných poplatkĤ ze dne 18. 3. 1774 (v inv. þ. 390). ýtvrĢmistĜi jsou zde uvádČni ještČ
v 90. letech 18. stol.
82
Viz inv. þ. 78, s. 232.
83
Unter 4ten Juni 1791 wurde von Sr Majestät der Magistrat regulirt… − inv. þ. 79 (kronika), fol. 7.
84
K purkmistrovi, radĤm a reprezentantĤm viz též inv. þ. 122 − HĜbitovní kaple…, personální záležitosti −
protokol z 13. 2. 1826. K oznaþení syndik − aktuár srov. inv. þ. 126, písmeno S, složka M. Anna Thiel × Johann
Seidl z konce 18. stol., se složkou Wenzl Schippl × Joseph Schippl z r. 1826 a dalšími mladšími spisy; rovnČž i
inv. þ. 132 v porovnání se spisem Ostermannových sirotkĤ v inv. þ. 130 (aktuár − kancelista Bernand Schmid).
Zkoušené rady zmiĖuje kronika inv. þ. 78, s. 239 (rok 1825), s. 240 (r. 1832). Z literatury k tomuto tématu viz
JANÁK, HLEDÍKOVÁ, DOBEŠ: c. d., s. 224.
85
Viz inv. þ. 132 a inv þ. 119 (zde dopis císaĜi z 26. 2. 1835). Samotný dekret snad k dispozici v NA Praha: EL
NAD 199 − ýeské gubernium − Dvorské dekrety a reskripty, Praha, VídeĖ (1646) 1748–1855.
86
Viz Hahnova kronika, verze B − Cronik von Platten II, Teil 2, (xerokopie), s. 239.
87
NapĜ. JANÁK, HLEDÍKOVÁ, DOBEŠ: c. d., s. 223−225.
88
Viz inv þ. 482 (peþetidlo) a inv. þ. 119 (zde vyúþtování nedoplatkĤ z 14. 4. 1835 a dopis z 31. 1. 1835). O
aktivitČ státu v oblasti mČstského hospodáĜství na poþ. 18. stol. viz JANÁK, HLEDÍKOVÁ, DOBEŠ: c. d., s.
220.
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Zvláštního úþetního jmenoval magistrát rovnČž pro správu úþtĤ hĜbitovní kaple
Povýšení sv. KĜíže, kterou vykonával v rámci svých patronátních práv nad touto institucí.89
Od r. 1850: ZĜízením obecní samosprávy tzv. Stadionovým prozatímním obecním
zĜízením ze 17. 3. 1849 (þ. 170/1849 Ĝ. z.) se staly nejnižší instancí veĜejné správy
samosprávné obce. Jejich orgány byl na tĜi roky na základČ volebního censu zvolený obecní
výbor (Gemeindeausshuss) s náhradníky za pĜípadnČ rezignující þi zemĜelé þleny. Obecní
výbor volil obecní pĜedstavenstvo (Gemeindevorstand), které tvoĜili starosta obce
(Gemeindevorsteher) a minimálnČ 2 radní, což byl pĜípad Horní Blatné.90 Kdy pĜesnČ zde
volby v roce 1850 probČhly, není známo. Za neoabsolutismu 1851−1860 bylo konání
obecních voleb v roce 1854 odloženo až do vydání nového obecního zĜízení. Dosavadní
pĜedstavitelé obce zĤstali ve svém úĜadČ a na místa zesnulých þi rezignujících þlenĤ
nastupovali náhradníci, a pokud ani ti nestaþili, jmenoval nové þleny pĜedstavenstva þi výboru
na základČ návrhu šéfa zemské správy ministr vnitra.91 Po obnovení ústavnosti stanovilo
konání dalších obecních voleb podle dosavadních volebních ĜádĤ naĜízení státního
ministerstva z 26. 11. 1860 (þ. 261/1860 Ĝ. z). Volby se v Horní Blatné konaly dne 18. února
1861. Byl zvolen 12ti þlenný výbor, z nČhož byla poté konstituována 2 þlenná rada (1. a 2.
radní) a starosta.
Nová obecní zĜízení obsahující i volební Ĝády byla pro jednotlivé zemČ koruny ýeské
vydána v letech 1863−1864, pro ýechy se tak stalo 16. 4. 1864 zákonem þ. 7/1864 z. z. Tato
norma (dále jen obecní zĜízení, nebo OZ), novelizovaná spolu s obecními zĜízeními Moravy a
Slezska zákony þ. 75/1919 Sb. (zmČna volebního Ĝádu do obecního zastupitelstva) a þ.
76/1919 (novelizace samotných obecních zĜízení), platila v þeské þásti Sudet až do jejich
pĜipojení k NČmecku v roce 1938.
Obecní zĜízení z 16. 4. 1864 stanovilo volby do obecní samosprávy opČt s majetkovým
censem a na tĜíleté volební období. Volen byl znovu obecní výbor (Gemeindeauschuß), jehož
poþet þlenĤ závisel na poþtu oprávnČných voliþĤ, a náhradníci v poþtu poloviny þlenĤ
obecního výboru. Z nČj bylo opČt na 3 roky zvoleno obecní pĜedstavenstvo, tvoĜené starostou
a obecní radou, pĜiþemž poþet þlenĤ obecního pĜedstavenstva nesmČl být vČtší než tĜetina
þlenĤ obecního výboru.92 Volby probíhaly v ýechách vČtšinou na podzim 1864, kdy pĜesnČ
v Horní Blatné není známo. Zde byl pak z výboru do þela mČstské správy opČt zvolen starosta
(Bürgermeister) a þlenové rady, nyní již tĜíþlenné.
Pro rok 1899 je doloženo vedle starosty a tĜíþlenné rady i 14 þlenĤ výboru, kteĜí
dohromady tvoĜili 18 volených zastupitelĤ, þemuž odpovídá 201−400 osob s volebním
právem, z celkového poþtu 2524 obyvatel Horní Blatné (podle posledního sþítání lidu).93
Po vzniku republiky stanovil prĤbČh voleb do obecních zastupitelstev nový volební Ĝád
v obcích z 31. 1. 1919 (zák. þ. 75/1919 Sb.). Rušil volební census a všeobecné, rovné, tajné a
pĜímé hlasovací právo pĜiznával mužĤm i ženám od 21 let, pĜiþemž museli mít v obci aspoĖ 3
mČsíce trvalé bydlištČ. VČtšinový systém byl nahrazen systémem pomČrného zastoupení a
volby probíhaly na základČ vázaných kandidátních listin. Funkþní období bylo zvýšeno ze 3
na 4 roky, v roce 1933 na 6 let.94 Novela obecního zĜízení ze 7. 2. 1919 (zák. þ. 76/1919 Sb.),
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Inv. þ. 122 (Personální záležitosti…).
O poþtu mČstských pĜedstavitelĤ od r. 1850 viz úvod ke kronice inv. þ. 79, fol. 8nn.
91
Viz naĜízení ministra vnitra þ. 46/1854 Ĝ. z. a JANÁK, HLEDÍKOVÁ, DOBEŠ: c. d., s. 299.
92
Viz JANÁK, HLEDÍKOVÁ, DOBEŠ: c. d., s. 301.
93
O poþtu obecních zastupitelĤ vzhledem k množství oprávnČných voliþĤ viz § 14 OZ. O tehdejším poþtu
obyvatel ve Horní Blatné viz Orts-Repertorium für das Königreich Böhmen. Prag : Statthalterei-Buchdruckerei,
1893, s. 117.
94
Viz JANÁK, HLEDÍKOVÁ, DOBEŠ: c. d., s. 376−377.
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pĜejmenovala v § 1 obecní pĜedstavenstvo na obecní radu a obecní výbor na obecní
zastupitelstvo.95 Poþet þlenĤ zastupitelstva, který vzešel z voleb, uspoĜádaných v prĤbČhu r.
1919 podle nového volebního Ĝádu, se zvČtšil z 18 na 30 osob. Z jejich stĜedu byli zvoleni
starosta, 1. a 2. zástupce starosty a 9 radních.
Po pĜipojení þeského pohraniþní k NČmecku bylo zrušeno dosavadní obecní zĜízení a
s platností od 20. 11. 1938 nahrazeno nČmeckým obecním zĜízením z 30. ledna 1935
(Deutsche Gemeindeordnung − DGO). To zde bylo ustaveno naĜízením ministra vnitra o
zavedení nČmeckého obecního zĜízení ve východní marce a ěíšské župČ Sudety (tzv.
Einführungsverordnung) z 10. 11. 1938.96 Volené orgány obecní samosprávy byly zrušeny. V
þele mČstské správy stál starosta, jmenovaný nadĜízeným státním úĜadem (vládním
prezidentem þi zemským radou − landrátem) na základČ návrhu povČĜence NSDAP, kterým
byl nejþastČji okresní vedoucí NSDAP (Kreisleiter NSDAP). Návrh povČĜenec pĜedkládal po
dohodČ s obecními rady.
Podle zákona musela každá obec pro úpravu své vnitĜní správy vydat hlavní zásady
(Hauptsatzung), které podléhaly schválení dohlédacího úĜadu. V nich byly upraveny oblasti,
které k úpravČ vyhrazoval zákon (DGO, § 3, odst. 2). Ve fondu AM Horní Blatná tento
dokument zastoupen není.
VĤdcovský princip v nové obecní správČ spoþíval v tom, že starosta vedl její výkon v
naprosté a výhradní odpovČdnosti, pokud zákon ve vyjmenovaných oblastech nestanovil jinak
(DGO, § 32, odst. 1). K zvládnutí jeho úkolu mu DGO dávalo k dispozici nČkolik typĤ
nevolených funkcionáĜĤ, kteĜí vystupovali pouze jako jednotlivci, žádná z tČchto skupin
netvoĜila kolektivní orgán.
Jako pomocníci ve výkonu správy sloužili starostovi pĜidČlenci (Beigeordneten), kteĜí
byli jmenováni stejným zpĤsobem jako starosta. V Horní Blatné byli celkem 3.97 Podle DGO
se ve mČstech také nazývali mČstští radové a nahradili dĜívČjší mČstské þi obecní rady
(Einführungsverordnung, § 13). PĜidČlenec byl podle zákona zástupcem starosty ve svČĜeném
oboru pĤsobnosti. V Horní Blatné byl napĜ. jeden z nich urþen pro úkoly tČlesné výchovy
(Beigeordnete für die Aufgaben der Leibesübung).98 Starosta se však mohl podle svého
uvážení ujmout vyĜízení jakékoliv záležitosti, nebo jí povČĜit jiného úĜedníka þi zĜízence,
popĜ. tento úkol svČĜit jinému pĜidČlenci (DGO, § 35, odst. 2, 3).
Dalšími funkcionáĜi obecní správy byli obecní radové (Gemeinderäte), ve mČstech
nazývaní rovnČž radní (Ratsherren), v Horní Blatné i jako mČstští radové (Stadträte).99
Úkolem obecních radĤ bylo zabezpeþovat trvalý styk správy se všemi vrstvami obþanstva,
vysvČtlovat starostou vydaná ustanovení a zajišĢovat tak jejich kladné pĜijetí obyvatelstvem.
Zákon stanovil oblasti, které byly urþeny k poradám mezi obecními rady a starostou (DGO, §
55, odst. 1), v jehož kompetenci bylo urþit, zda daná porada bude veĜejná þi neveĜejná. BČhem
porad neprobíhalo hlasování, nýbrž jednotliví obecní radové pouze sdČlili starostovi své
názory a rĤzná mínČní pak byla zapsána do protokolu (§ 57, odst. 2, 3 DGO). Obecní radové
byli jmenováni na 6 let opČt povČĜencem NSDAP po dohodČ se starostou a ve mČstech do
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Viz KLIMENT:, c. d., s. 410.
NaĜízení vyšlo v RGBl. I, 1938, s. 1614nn, a rovnČž ve VOBl. 1938, s. 176, kde i pĜetisk samotného DGO.
CelkovČ o obecní a mČstské samosprávČ tohoto období viz VRBATA, Jaroslav: PĜehled vývoje veĜejné správy
v odtržených þeských oblastech v letech 1938−1945. In: SAP. Roþník XII (1962), þ. 2, s. 53−54, JANÁK,
HLEDÍKOVÁ, DOBEŠ: c. d., s. 404 a samozĜejmČ i samotné DGO, 5. Teil − Verwaltung der Gemeinde, 1. − 3.
Abschnitt.
97
DAS SUDETENBUCH 1941. Erster Teil des Buches, s. 12; srov. i inv. þ. 51.
98
Viz inv. 236 (zde dopis z 25. 3. 1941).
99
DGO v § 34, odst. 2 však stanovoval jako možné oznaþení „Stadtrat“ pro pĜidČlence.
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10.000 obyv. jich mohlo být maximálnČ 12. V Horní Blatné se v roce 1939 jejich poþet ustálil
na 8 þlenech.100 Nahradili nČkdejší obecní zastupitelstvo (Einführungsverordnung, § 14)
Uvedené orgány obecní správy byly buć þestné, tj. neplacené (ehrenamtlich), nebo,
pokud tak hlavní zásady (Hauptsatzung) obce stanovily, v pĜípadČ starosty þi jednoho
pĜidČlence úĜední, tj. placené (hauptamtlich). Placená funkce starosty þi jednoho pĜidČlence
byla obligatorní pouze u obcí nad 10 000 obyv. V Horní Blatné s tehdy cca 2 200 obyv. byly
funkce uvedených mČstských pĜedstavitelĤ þestné, takže jim byly propláceny pouze služební
výlohy (Aufwandentschädigung).101
K pĜedbČžnému zpracování þi posouzení a k pĜedložení návrhĤ ohlednČ jednotlivých
záležitostí sloužily mČstské správČ již v období monarchie komise, složené ze þlenĤ
zastupitelstva, v pĜípadČ potĜeby i z dalších odborníkĤ. Po roce 1919 byly rovnČž nazývány
obecní výbory (Gemeindeausschüsse).102 V Horní Blatné jsou doloženy komise finanþní,
policejní (Ĝešila i požární ochranu), vodovodní (Wasserkommission), právní a bytová,
zdravotní a hĜbitovní, zemČdČlská, chudinská a sociální péþe, stavební, pro veĜejné osvČtlení
(Lichtkommission) a pro komunikace (Wegekommission). Mohly být stálé þi pĜechodné do
vyĜízení urþité záležitosti, jakými v daném pĜípadČ byly napĜ. komise pro výstavbu školy, pro
oslavy 400. výroþí založení mČsta ad. PĤvodnČ byly podle OZ, § 41, všechny komise
fakultativní, v období meziváleþného ýeskoslovenska byly obce povinny ustanovit komisi
finanþní (§ 9 zákona þ. 329/1921 Sb.) a komisi letopiseckou, která však v Horní Blatné
doložena není.103 Po pĜipojení þeského pohraniþí k NČmecku r. 1938 byly zrušeny a nahrazeny
odbornými poradci starosty pro urþitý obor správy (Beiräte), které si starosta sám jmenoval
(DGO, § 58, Einführungsverordnung, § 18). Mohli jimi být obecní radové i jiné, vČci znalé
osoby. Jejich porady se starostou, popĜ. povČĜenci byly neveĜejné. Termínu Beirat se však také
stĜídavČ užívalo buć pro obecní rady, nebo pro pĜidČlence.104
MČstskou kanceláĜ spravoval po r. 1850 sekretáĜ, kterému pomáhal praktikant
(doložen ve 2. pol. 20. let 20. stol.).105 DĤchodní úþetní (Rentamtführer, Rechnungsführer) byl
þinný i po r. 1850, stejnČ tak i pokladník (Kassier), po r. 1938 správce pokladny
(Kassaverwalter). Výkon patronátních práv mČsta nad hĜbitovní kaplí trval nadále, fond kaple
však již nemČl samostatného úþetního, nýbrž pĜíslušné operace a vyúþtování provádČl úþetní
mČsta.106
Ve správČ mČsta pracovala v rámci samostatné pĤsobnosti i mČstská policie. Z 2. pol.
19. stol. je ve fondu zastoupeno pouze její razítko, jinak žádná relevantní informace. Teprve
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Viz inv. þ. 50. DAS SUDETENBUCH 1940. Zweiter Teil des Buches, s. 10 však uvádí 10 obecních radĤ.
Viz inv. þ. 421 (VČcná kniha rozpoþtu).
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Viz § 41 OZ a její komentáĜ v KLIMENT, c. d., s. 189−195.
103
O povinných komisích viz JANÁK, HLEDÍKOVÁ, DOBEŠ: c. d., s. 378, o zpĤsobu ustanovení finanþní
komise na s. 377. Protokoly k jednotlivých komisí jsou v inv. þ. 52−58. Jejich seznam je rovnČž uveden v
KOMMUNALES Jahrbuch für die Tschechoslowakische Republik 1931. Rudolf Lodgmann (Hrsg.). Verband der
deutschen Selbstverwaltungkörper in der Tschechoslowakischen Republik, [1931], s. 191.
104
Viz inv. þ. 50, s. 217 a 218. Pro finanþní otázky jsou doloženi poradci starosty v inv. þ. 54
105
Šlo o praktikanta, pozdČji správního asistenta Josefa Knauschnera, který na mČstský úĜad nastoupil 18. 1.
1926 − viz jeho platovou kartu v inv. þ. 157 (Platové karty a výplatní listy…) a údaj o nČm v inv. þ. 413 (Hlavní
kniha 1929).
106
Viz inv. þ. 353 a srov. roþní vyúþtování obecního fondu a fondu kaple sv. KĜíze z 90. let. 19. stol.
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z meziváleþného období je známo, že zde byli zamČstnáni 2 policisté (vrchní a pomocný
strážník).107
Od roku 1939 pĤsobil na mČstském úĜadČ rovnČž Matriþní úĜad (Standesamt) v þele
s matriþním úĜedníkem (Standesbeamte), jehož funkci však vykonával pĜedstavitel mČstské
správy (starosta, r. 1940 v zastoupení sekretáĜ). Bližší informace o tomto orgánu jsou ve
zdĤvodnČní, proþ byly jeho písemnosti ponechány ve fondu v kap. III/3.
Z dostupných údajĤ je možno na mČstském úĜadČ ke konci roku 1941 doložit sekretáĜe
(Emil Kadletz), 1 zĜízence (Anna Thiel − zamČstnána u výdeje potravinových lístkĤ
(Kartenausgabestelle), další zĜízenec Johann Kraus narukoval 6. 6. 1941), výpomocného
zĜízence (Josef Heinzl − nasazen do zbrojního prĤmyslu až r. 1944), pokladníka (Keilwerth),
2 penzisty na písaĜské práce (od r. 1942 již nevyužíváni), správního uþedníka (v r. 1943
nastoupila i uþednice), úĜedního posla, sluhu a uklizeþku − celkem 10 osob, když byl pĜedtím
r. 1940 správní asistent Josef Knauschner rovnČž povolán do armády.108

II. Vývoj a dČjiny fondu
1. Uložení písemností pĜed pĜevzetím do archivu
Materiály fondu byly pĤvodnČ uloženy na radnici v Horní Blatné (þp. 1). Na konci 60.
let 19. stol. navštívil Horní Blatnou mladý historik a archiváĜ Karl Renner, aby z povČĜení
nedávno založeného Spolku pro dČjiny NČmcĤ v ýechách (Verein für Geschichte der
Deutschen in Böhmen − vznikl r. 1862), jehož byl þlenem, poĜídil regesta zdejších listin a
provedl prĤzkum mČstského archivu. Ve své zprávČ se s uznáním zmínil o jeho mimoĜádnČ
peþlivém zabezpeþení (Gewiss eine löbliche, fast nirgends getroffene Fürsorge), které bylo
zavedeno následkem krádeže materiálĤ v 50. letech 19. století. Dále zde uvádí, že písemnosti
(zĜejmČ jen ty nejcennČjší, privilegia apod.) byly spolu s obecním jmČním (mínČno nejspíš
cenné papíry, majetkové listiny apod.) uzamykány ve skĜínce (Cassette) se 2 zámky, pĜiþemž
jeden klíþ mČl starosta a druhý 1. radní, takže k jejímu otevĜení mohlo dojít pouze za úþasti
obou mČstských funkcionáĜĤ.109
V roce 1892 vypukl na radnici požár, bČhem nČhož se podaĜilo zachránit pouze
písemnosti uložené ve 2 kanceláĜích mČstského úĜadu v pĜízemí a v pokladnČ
(Wertheimerkassa), umístČné tamtéž. Staré archiválie, uložené na pĤdČ, shoĜely.110
MČstská privilegia, nČkteré starší úĜední knihy, napĜ. remissorium − jmenný rejstĜík ke
knihám mČstského soudnictví, kroniky ad., byly v roce 1932 vystaveny na jubilejní výstavČ ke
400. výroþí založení mČsta. Poté se již na radnici nevrátily, nýbrž byly uloženy v novČ
107

O místní bezpeþnostní policii viz OZ, § 28, odst. 2, bod. þ. 2 a §§ 35−37 a jejich komentáĜ v: KLIMENT, c.
d., s. 133−135, 179−186 a FLÖGEL: c. d., s. 383−388. V pĜípadČ Horní Blatné viz inv. þ. 157 (ZamČstnanci
mČstské policie), inv. þ. 59 a 493 (razítko). Situace bČhem války 1939−1945 není zatím pĜesnČ objasnČna. Z
vČcných knih rozpoþtu (inv. þ. 421 a 422) a z platových karet (inv. þ. 157) je zĜejmé, že jedinými náklady mČsta
na policii bylo výslužné (Ruhegehalt, Ruhegenüsse) pro vrchního strážmistra ve výslužbČ Karla Wernera. Zdali
tento dĤchodce po narukování mladších kolegĤ vykonával policejní službu, nebo byl již jen na odpoþinku, nelze
s urþitostí Ĝíci.
108
Viz inv. þ. 157, pĜedevším složky Osobní spisy zamČstnancĤ… a Platové karty a výplatní listy…, kde rovnČž i
o dalších osobách zamČstnávaných mČstem jako vČžník, hrobník, noþní hlídaþ, údržbáĜ (instalatér) vodovodu,
technik elektrického podniku, školník. RovnČž i inv. þ. 421 a 422 (VČcné knihy obecního rozpoþtu). SekretáĜ
Emil Kadletz je uvádČn také v inv. þ. 51 (Protokoly ze zasedání mČstské rady…).
109
Viz xerokopii zprávy ve složce Dohlídky a návštČvy ve spisu o fondu.
110
O uložení písemností v pĜízemí a na pĤdČ, jakož i o požáru v r. 1892 viz xerokopii Cronik von Platten II. Teil
2 (Hahnova kronika, verze B), s. 306−307
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zĜízeném mČstském muzeu. Posléze zde byly vedle listin, umístČných ve sklenČných vitrínách,
a kronik deponovány i ostatní úĜední knihy a spisový materiál z obd. 17. − poþ. 19. stol., a to
až do 7. 7. 1959, kdy došlo k pĜevzetí všech tČchto dokumentĤ do okresního archivu.111
Mladší úĜední knihy a spisový materiál byly uskladnČny na radnici buć v ponČkud
vlhké pĜízemní místnosti v regálech (spisovna?), patrnČ starší þást písemností byla nadále
deponována na pĤdČ ve skĜíních. Poté co byla na pĤdČ provedena r. 1948 neodborná a
necitlivá skartace, zĤstaly písemnosti, jež unikly zniþení, poházené na podlaze a ve skĜíních,
zĜejmČ tak, jak zĤstaly bezprostĜednČ po skonþení výbČru. V tomto tristním stavu nalezl archiv
bČhem své inspekce v kvČtnu 1953 vedoucí MČstského archivu v Karlových Varech PhDr.
Alexandr Gross. Po sepsání uvedených „skuteþností“ byla s tehdejšími pĜedstaviteli MNV
domluvena náprava, spoþívající v tom, že dojde k oddČlení materiálu mČstského úĜadu od
písemností z doby po roce 1945 (MNV) a po provedení odborné skartace bude vyhotoven jeho
soupis a celý archiv, nebo alespoĖ jeho þást, pĜemístČn do vhodnČjší místnosti v mČstském
muzeu, což se také v pĜípadČ staršího materiálu stalo. PĜevážnČ mladší þást písemností zĤstala
na MNV (radnici). Byla sepsána, jak bylo dohodnuto, Alexandrem Grossem v období let
1953−1956, což naznaþuje rovnČž i její uspokojivé uložení. 22 kartonĤ a 2 knihy pak byly z
MNV odvezeny do okresního archivu r. 1958, zbytek pravdČpodobnČ v prĤbČhu þervence
následujícího roku.112
Po vzniku Okresního soudu v Horní Blatné mu byly pro pokraþování v agendČ a pro
nahlédací potĜebu pĜedány z registratury mČsta Horní Blatná soudní spisy (þást inv. þ. 99 a
100, pocházející z 18. století; inv. þ. 126−130), knihy mČstského soudnictví (inv. þ. 14−18,
20−39, 41−44) a Kniha výbČru dávek a splátek dluhĤ z mČstem poskytnutých zápĤjþek − inv.
þ. 386.113 CísaĜské naĜízení þ. 278 z 14. 6. 1848 ukládalo odevzdat pouze knihy neuzavĜené do
konce roku 1784, z Horní Blatné však byly pĜevedeny všechny knihy mČstského soudnictví, tj.
i svazky starší. Kdy a jak se dostaly judiciální spisy zpČt do fondu, není známo, urþitČ k tomu
došlo až v dobČ po požáru radnice roku 1892, jinak by z velké vČtšiny shoĜely, tak jako
ostatní pĜevážná þást staršího materiálu. Ve 2. pol. 30. let 20. stol. byly mČstské soudní knihy
pĜevedeny z okresního soudu do celozemské sbírky pozemkových knih v zemském archivu
v Praze. Zda sem starší knihy byly delimitovány již v 90. letech 19. stol. a další þást až cca o
40 let pozdČji, není známo. V 50. letech 20. stol. byly odtud pĜedány do tehdejšího StA
v Plzni, kde byly ve 2. pol. 60. let sepsány na kartotéþní lístky a poté roku 1972 v rámci
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Viz kopie protokolu ze 7. 7. 1959 ve spisu o fondu, složka ARCHIVACE.
Kopie zápisu z kvČtnové dohlídky r. 1953 je ve spisu o fondu, složka Dohlídky a návštČvy. Originál je uložen
ve spisovnČ SOkA Karlovy Vary. Alexandr Gross odešel z OA Karlovy Vary 1956. Soupis archiválií z MNV
v Horní Blatné, uložený ve spisu o fondu ve stejné složce je sice nepodepsán a nedatován, srovnáním s
podobným soupisem z AM AndČlská Hora (stejná úprava a rukopisné poznámky zeleným inkoustem), který má
ještČ razítko MČstského archivu Karlovy Vary, ve kterém Gross jako mČstský archiváĜ pracoval, je jasné, že
autorem i hornoblatenského soupisu musí být A. Gross mezi léty 1953−1956.
113
Okresní soud v Horní Blatné byl konstituován 27. 5. 1850. Datem 26. 5. 1850 tak skonþila soudní pravomoc
magistrátu a tento den proto byly soudní knihy na mČstském úĜadČ uzavĜeny a v prĤbČhu roku 1850 pĜedány
okresnímu soudu, a to i se spisy. Tak tomu bylo alespoĖ v pĜípadČ neuzavĜených a uzavĜených spisĤ mČsta
Abertamy, jejichž pĜedávací protokoly se dochovaly ve fondu EL NAD 21 − Okresní soud Horní Blatná
1850−1908 (nezpracováno). Na tČchto pĜedávacích protokolech je rovnČž poznamenáno, že k odevzdání spisĤ
došlo na základČ instrukce soudní uvozovací komise pro ýechy z 27. 9. 1849. U uzavĜených judiciálních spisĤ
mČsta Horní Blatná se žádné pĜedávací seznamy bohužel nedochovaly, jejich fyzické odevzdání pouze dokazují
cedulky okresního soudu, které oznaþovaly jednotlivé pĜevzaté balíky (Vom Magistrate Platten übergeben −
uloženo v inv. þ. 129 /PozĤstalostní agenda − složka s písmeny Hi−Hu/).
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hromadného pĜevozu 600 pozemkových knih delimitovány do tehdejšího OA v Karlových
Varech a zaĜazeny zpČt do fondu AM Horní Blatná.114
Jiné zprávy o uložení archiválií pĜed pĜedáním do archivu nejsou k dispozici. Zejména
je politováníhodné, že se o návštČvČ pracovníkĤ Archivu zemČ ýeské v Horní Blatné
nezmiĖuje ýAŠ ve svých zprávách o mČstských archivech (roþ. XIII. − XIV. /1935−1936/ a
roþ. XV. − XVI. /1937−1938/), a že mČstský archiv nebyl zahrnut ani do Volfova popisu,
který vyšel r. 1947.115
2. Registraturní systém u pĤvodce
Spisy: Aktový materiál je ve fondu zastoupen již od 30. let 16. století. V obd. 16. −
pol. 18. stol. není žádný registraturní systém patrný. ýást spisĤ z té doby byla pĜibližnČ v 1.
polovinČ 19. století roztĜídČna do jednotlivých fasciklĤ v rámci Politica nebo Judiciale. Až ve
2. polovinČ 18. století se objevují registraturní znaþky ve formČ Ĝímských þísel buć
s písmenovým indexem dole v pĜípadČ politické správy, napĜ. IIIc − farní kostel sv. VavĜince,
IIIk − kĜížová kaple, nebo s lomenou arabskou þíslicí u soudní správy, napĜ. Fas. V/46 −
pozĤstalost po Bernardu Waldhütterovi. Tento systém byl používán i regulovaným
magistrátem, který zaþal v Horní Blatné fungovat od roku 1792, a až v období 1811−1815
bylo zavedeno klasické þlenČní na Politicum a Judiciale (znaþky na spisech Pol. nebo Jud.,
popĜ. Jud. Cont., tj. Judiciale Contentiosum, tj. soudní agenda sporná). Tyto skupiny se dále
þlenily na jednotlivé svazky (Fascicula, zkr. Fas.), pĜiþemž v rámci Politica byly evidovány i
finanþní a hospodáĜské záležitosti mČsta.116 Ostatní skupiny uvedené v Základních
pravidlech… (Contributionale, Commerciale ad.) pravdČpodobnČ nebyly pĤvodnČ používány,
nebo se do dnešní doby nedochovaly. Krátce pĜed odevzdáním písemností judiciální agendy
na Okresní soud Horní Blatná byly soudní spisy pĜesignovány na I − spory, II − pozĤstalostní
agenda, III − poruþenská agenda, pĜiþemž vnitĜní uspoĜádání tČchto skupin nebylo ani
chronologické, ani podle pĜíjmení osob. Orientaci v nich nepochybnČ umožĖovala
registraturní pomĤcka (seznam spisĤ), která se však ani ve fondu AM Horní Blatná ani ve
fondu Okresní soud Horní Blatná nedochovala.
Registratura po r. 1850 byla v mČstské kanceláĜi þlenČna podle Ĝímských þísel,
podskupiny tvoĜily þísla arabská (napĜ. sign. III 15 − záležitosti Blatenského vodního pĜíkopu,
sign. III 9 − mČstská cihelna), charakterizovat ji blíže kvĤli spoĜe dochovanému materiálu z té
doby rovnČž nelze. V poslední þtvrtinČ 19. století již bylo užíváno pouze þísel jednacích bez
114

PodrobnČji o všech tČchto pĜevodech viz SOUPIS STARÝCH pozemkových knih (kolektiv autorĤ). In: Aý
1961, s. 6−9 a VLASÁK, Vladimír: Poznámka k pozemkovým knihám ve fondech archivĤ mČst. In: Roþenka
Státního oblastního archivu v Plzni 2004. PlzeĖ : SOA v Plzni, 2005, s., s. 123−124.
115
Když v letech 1935−1936 pĜebírali pracovníci Archivu zemČ ýeské staré pozemkové knihy z tehdejších
okresních soudĤ, dostali za úkol prohlédnout i mČstské archivy v daném místČ − viz ýAŠ. Roþ. XIII. − XIV
(1935−1936), s. 291. Aþkoliv byla Horní Blatná zároveĖ sídlem okresního soudu a je doloženo, že r. 1936 odtud
pĜevzal pracovník zemského archivu Dr. Miloslav Volf 24 knih (viz Zpráva o þinnosti ýeského zemského
archivu za léta 1934−1941. In: Zprávy ýeského zemského archivu. Svazek IX. Praha : ýeský zemský fond,
1946, s. 340), relace o návštČvČ zdejšího mČstského archivu mezi ostatními zprávami, otištČnými v ýAŠ ve 2.
pol. 30. let. chybí, neznámo zda z redakþních dĤvodĤ, þi proto, že k prohlídce nedošlo. Tentýž Miloslav Volf
vydal Popis mČstských archivĤ v ýechách. Praha : Zemský národní výbor, 1947.
116
Období zavedení nové registratury v dobČ 1811−1815 bylo urþeno z inv. þ. 129 (PozĤstalostní agenda,
písmeno W − pozĤstalosti po Bernardu Waldhütterovi). Signaturu Pol. nese napĜ. výkaz nedoplatkĤ pĜíspČvkĤ na
údržbu Blatenského pĜíkopu u dolu Hilfe Gottes (Restenausweis), vypracovaný dĤchodním úĜadem 14. 4. 1835 −
v inv. þ. 119.
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signaturního rozlišení. To bylo vzhledem k narĤstající agendČ tČžko zvládnutelné a proto bylo
na pĜelomu let 1896/1897 pĜikroþeno k zavedení tzv. písmenové registratury. Vedle þísla
jednacího byla používána písmena A−L, která oznaþovala jednotlivé obsahové skupiny, a sice:
A − korespondence s nadĜízenými orgány; B − stavební záležitosti, komunikace a cesty,
vodovod; C − poĜádková a bezpeþnostní policie; D − danČ a berní agenda; E − evidence
brancĤ a vojenské záležitosti; F − vyhoštČní a postrk; G − hygiena, zdravotnictví,
zvČrolékaĜství; H − živnosti, živnostenské školy, prĤmysl; J − trestní agenda a pĜestupky; L −
domovské záležitosti, K − ostatní agenda. Jednotlivé záležitosti uvnitĜ tČchto skupin byly
oznaþeny arabskou þíslicí podle poĜadí, ve kterém byl jejich spis v rámci dané skupiny bČhem
roku zpracováván; napĜ. korespondence ohlednČ stavby vodovodu mČla po celý rok 1931 sign.
B 2, neboĢ to byla v poĜadí druhá stavební záležitost − sign. B, kterou mČstský úĜad od
zaþátku roku vyĜizoval; pĜecházející rok mČly tytéž spisy sign. B 52. Tento systém nebyl pĜíliš
pĜínosný, neboĢ poslednČ jmenovaná sign. K stále zahrnovala více než polovinu agendy
úĜadu. Jako registraturní pomĤcky sloužily jednací protokoly, které však pro toto období
nejsou ve fondu zastoupeny.
PomČrnČ pozdČ, až na zaþátku roku 1936, byl písmenový systém nahrazen tzv.
jednotným aktovým plánem (Einheitsaktenplan), vypracovaným podle desetinného systému.
Byl propagován Svazem nČmeckých samosprávných korporací v ýeskoslovenské republice
(Verband der deutschen Selbstverwaltungskörper in der Tschechoslowakischen Republik).117
S pĜijetím nového registraturního systému byly dosavadní úĜední papíry nahrazeny menším
formátem A 4. K orientaci ve spisech již nebylo tĜeba registraturních pomĤcek (podacího
protokolu a elenchu), nýbrž pouze registraturního a aktového plánu poskytujícího pĜehled
vČcných skupin a podskupin, který se však ve fondu nedochoval.
Jednotný aktový plán byl po pĜipojení Sudet k NČmecku pĜizpĤsoben v Horní Blatné i
úĜední agendČ v prostĜedí totalitního nacistického režimu bČhem války, pĜesto byl v dubnu
1942 vystĜídán jiným desetinným registraturním plánem, který vyšel knižnČ již v roce 1939.
Jeho autorem byl Dr. Theodor Portele, úĜadující pĜedseda sudetské župní poboþky nČmeckého
svazu obcí Deutscher Gemeindetag, který byl nástupnickou organizací prvorepublikového
Svazu nČmeckých samosprávných korporací v ýSR. Nyní pĜijímané písemnosti byly
pĜipojovány k agendám zapoþatým v pĜedcházejícím období (do rychlovazaþĤ jednotného
aktového plánu) a takto rozšiĜované svazky i všechny písemnosti v nich obsažené, byly
oznaþeny Porteleho signaturami. Tento registraturní plán byl na mČstském úĜadČ používán až
do konce jeho trvání v kvČtnu/ þervnu 1945, a poté pĜevzat i novČ vzniklou Místní správní
komisí Horní Blatná.118
Oba desetinné systémy však byly na mČstském úĜadČ v Horní Blatné aplikovány pouze
na þást spisĤ (cca ¾) a zbytek, neznámo podle jakého klíþe, byl od zrušení písmenové
registratury opČt evidován pouze pomocí jednacích þísel a podacích protokolĤ, ve fondu
zastoupených jen pro léta 1938−1945.119
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NapĜ. ve Staré Roli þi v Plané byl zaveden již v roce 1933. Popis tohoto registraturního systému, jakož i
okolnosti jeho vzniku v: ZUBER, Rudolf: Spisové manipulace u mČstských a obecních úĜadĤ na Jesenicku
v letech 1930−1945. In: Aý 1963, s. 16−17.
118
PORTELE, Theodor: Akten-Plan für die Gemeindeverwaltungen des Sudetengaues. Stuttgart : R. Boorberg
Verlag, 1939, 235 s. Bližší popis tohoto systému podává opČt ZUBER: c. d., s. 20−21, kde i uvedeny dĤvody
neochoty jej zavést ze strany obcí, registrujících již podle jednotného aktového plánu. Ty lze rovnČž
pĜedpokládat i v pĜípadČ mČstského úĜadu v Horní Blatné, což by odpovídalo pozdní dobČ jeho pĜevzetí, až 3
roky po jeho vydání. Používání Porteleho registratury nástupnickou MSK Horní Blatná dokazuje Jednací
protokol 1945, poĜ. þ. 6 Sedlákova soupisu, uloženo ve fondu EL NAD 236 − MNV Horní Blatná
(nezpracováno).
119
Viz inv. þ. 133−135. Až do roku 1938 se jakoby ze setrvaþnosti poznamenávaly písmenové signatury k
zápisĤm spisĤ v jednacím protokolu, na písemnosti samé se již nepsaly.
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UspoĜádání písemností, vþlenČných podle potĜeby do Porteleho registratury (cca 1/6
všech spisĤ fondu), bylo celkem pĜehledné. To však nelze Ĝíci o ostatních spisech vzniklých
po r. 1850. Jak vyplývá z dochovaných pĤvodních složek, byly jejich obsahové popisy
nevýstižné, neboĢ informovaly nikoliv o všech, ale pouze o jedné agendČ, takže zbylé
záležitosti zĤstaly skryty. Materiály utĜídČné podle písmenové registratury poskytovaly pouze
základní pĜehled, v pĜípadČ sign. K ani to ne. Spisy z roku 1920 byly ponechány zcela
neroztĜídČny a byly uloženy pouze podle došlých þísel jednacích (tj. chronologicky) a
orientace v nich byla možná jen s pomocí nedochovaného jednacího protokolu.120
MČstské soudní knihy do r. 1850: Informace o vývoji mČstských soudních knih a
charakteristiku jednotlivých typĤ, zastoupených i v archivu mČsta Horní Blatná, uspokojivČ
podává práce Wenischova, zamČĜená na celou oblast þeského pohraniþí,121 proto se lze na
tomto místČ omezit pouze na uvedení nČkterých zvláštností:
První svazek knih mČstského soudnictví byl v Horní Blatné založen r. 1535 (inv. þ. 14)
jako rychtáĜská kniha pro záležitosti sporné, nesporné a trestní, nevýstižnČ, pouze podle jedné
þásti zachycené agendy, oznaþovaný jako Stará lenní kniha (Altes Lehenbuch). Další ve fondu
dochované judiciální knihy již obsahují jen agendu soudnictví nesporného. PravdČpodobnČ ve
40. letech 16. stol. vznikla samostatná Ĝada lenních knih, vedená až do 1. pol. 18. stol. zvlášĢ
pro domy a pro pozemky (až na jedno torzo, 2 listy, které však nelze v tomto ohledu zcela
pĜesnČ identifikovat − inv. þ. 19). Knihy obsahují zápisy pĜevodu nemovitostí vČtšinou ve
struþné, regestové formČ, která je až cca od poþ. 70. let 17. stol. vystĜídána úplnými pĜepisy
smluv (vždy v posledním svazku každé podsérie pozemkĤ a domĤ).
ěada smíšených mČstských knih soudnictví nesporného byla založena r. 1557. Sloužila
k záznamu rozmanitých právních poþinĤ v podobČ celých smluv þi pĜepisĤ dohod, uzavĜených
pĜed soudem, odtud i jejich oznaþení jako Handelsbuch, Liber contractuum, Urkundenbuch.
Vedle této série je však v 1. pol. 17. stol. zastoupen speciální svazek pouze pro kupní smlouvy
na nemovitosti (trhová kniha kupních smluv, lit. B − inv. þ. 20), po nČmž následoval svazek
Lit. C (inv. þ. 23), do nČhož však byly opČt zapisovány smlouvy všeho druhu, þímž tato krátká
Ĝada trhových knih splynula s knihami smíšenými. Smíšené knihy soudní zachycovaly po
zániku série knih lenních r. 1718 vedle ostatních právních poþinĤ také již všechny kupní
(trhové) smlouvy, zapisované dosud rovnČž v lenních knihách. Sloužily tak v 1. pol 18. stol.
jako jediný, univerzální svazek nesporného soudnictví, a proto znaþnČ nabyly na objemu.
Poþínaje r. 1755 se z této Ĝady zaþínají oddČlovat jednotlivé odnože zvláštních nesporných
judiciálních oblastí (oddíly e. − h, inv. þ. 31−44), takže se rozsah agend série smíšených knih
neustále zužuje, až tato zĤstává omezena pouze na pĜevody nemovitostí, þímž se ve 2. þtvrtinČ
19. stol. transformuje na knihu gruntovní (inv. þ. 30). V ní však byly uzavĜené smlouvy stále
zapisovány, na rozdíl od Wenischovy charakteristiky,122 v chronologickém sledu a v úplném
znČní, nikoliv ve zkrácených výtazích, odtud snad i pĤvodní oznaþení jako Grund u.
Contractenbuch.
U všech soudních knih bylo v poþáteþním období psáno všude tam, kde bylo místo,
proto na sebe jednotlivé svazky až do pol. 18. století pĜesnČ þasovČ nenavazují. RovnČž je
tĜeba upozornit na to, že ne vždy bylo respektováno pĤvodní oznaþení knih, takže jsou vzácnČ
v nČkterém svazku zaznamenány i právní poþiny, které bychom pĜedpokládali jinde (napĜ.
dlužní úpisy þi dČlení majetku v lenní knize − na zachycené anomálie je upozornČno v
inventárních záznamech).
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Malý zájem o písemnosti v mČstské spisovnČ þi archivu v dobČ první republiky a nČmeckého záboru uvádí pro
pĜípad Jesenicka i ZUBER: c. d., s. 16 a 22.
121
WENISCH, Rudolf: Gliederung der Stadtbücher Nord- und Westböhmens. Komotau: VGDB, 1931, s. 51−69.
122
WENISCH, c. d., s. 61, 64.
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Jednotlivé knihy byly v rámci jedné série oznaþovány písmeny abecedy, Ĝady vzniklé
v 19. stol. však již byly þlenČny pomocí Ĝímských þísel. Oznaþení typu „Blattner Grundbuch
K“ þi „Plattner Schuldenbuch A“ na nalepených hĜbetních štítcích byla vytvoĜena v Okresním
soudu Horní Blatná a ne vždy vystihují skuteþný obsah knihy. JeštČ pozdČjší signatury typu
„Blatná 2810“ þi „Horní Blatná 3“ byly jednotlivým svazkĤm pĜiĜazeny bČhem jejich uložení
v zemském archivu v Praze.
3. Skartace písemností pĜed pĜevzetím do zpracovávajícího archivu
V roce 1948 byla v þásti fondu, uložené na pĤdČ radnice (budovy MNV), údajnČ na
pĜíkaz tehdejšího tajemníka MNV, provedena neuvážená, diletantská skartace, jejíž hlavním
podnČtem nebylo odborné vytĜídČní materiálu bez trvalé archivní hodnoty, nýbrž sbČr starého
papíru v souvislosti se závazky ke zvolení Klementa Gottwalda prezidentem republiky. Takto
byla odstranČna zhruba polovina pĤdního depozita, tj. odhadem 30−40% celého tehdejšího
fondu. Skartaþní protokol vyhotoven samozĜejmČ nebyl.
Další, již odborná skartace, provedená za úþasti „státnČ spolehlivých osob nČmecké
národnosti,“ byla pĜedpokládána jako jedno ze série opatĜení, dohodnutých k odstranČní
nepĜíznivého stavu archivu, konstatovanému pĜi návštČvČ vedoucího MČstského archivu
v Karlových Varech, PhDr. Alexandra Grosse, v Horní Blatné v kvČtnu 1953. O jejím
výsledku, þi zda skuteþnČ probČhla, není nic známo. RovnČž i zde není skartaþní protokol
k dispozici.123
O jiných skartacích nejsou ve spisu o fondu þi v korespondenci SOkA Karlovy Vary
dochovány žádné zprávy þi úĜední záznamy.
4. Ztráty a niþení pĜed pĜevzetím do zpracovávajícího archivu
Karel Renner ve své zprávČ o prĤzkumu hornoblatenského archivu (viz kap. II/1)
zmiĖuje krádež cenných písemností, která byla spáchána v 50. letech 19. století. PĜi ní bylo
mČsto pĜipraveno mj. i o privilegia (bez bližšího urþení) a „jednu velice podrobnou kroniku.“
Touto krádeží lze snad vysvČtlit, že ve fondu dnes chybí Ĝada písemností z poþátkĤ existence
Horní Blatné a z prĤbČhu 16. stol., které jsou dnes k dispozici pouze v opisech − listiny a listy
kurfiĜta Jana BedĜicha: privilegium vydané ve Výmaru 14. 2. (nedČle Invocavit) 1535, horní
Ĝád pro Horní Blatnou z cca pol. 30. let 16. stol., odpovČć na stížný list tČžaĜstva a horníkĤ,
datovaná 20. 5. (þtvrtek po letnicích) 1535, jakož i další písemnosti − pravdČpodobnČ soudobý
opis pražské smlouvy ze 14. 10. 1546 a horního Ĝádu Ferdinanda I. z 1. 1. 1548 ad.124
V závČru své zprávy Renner rovnČž uvádí, že Ĝada kopiáĜĤ, kronik a dalších
dokumentĤ se neznámým zpĤsobem dostala do ýeského zemského muzea v Praze (auf
unerklärliche Weise ins böhmische Museum gewandert sind), zjevnČ mČl na mysli knihy
z období raného novovČku, které byly do muzea odevzdány v 1. polovinČ 19. stol. Tím je
možno vysvČtlit chudobu fondu AM Horní Blatná, co se týþe tohoto hodnotného materiálu, ve
srovnání s napĜ. AM Jáchymov. I tyto písemnosti je nutno považovat za ztracené, neboĢ až na
jedinou výjimku Archiv Národního muzea v souþasné dobČ žádné kopiáĜe ani další
písemnosti, pocházející z Horní Blatné, ve svých fondech neeviduje.125
123

Informace o obou skartacích jsou obsaženy v kopii zápisu z dohlídky z kvČtna 1953 ve spisu o fondu, složka
Dohlídky a návštČvy. Originál je uložen ve spisovnČ SOkA Karlovy Vary.
124
Opisy tČchto a dalších dokumentĤ jsou obsaženy v kronikách (v inv. þ. 46 a 78).
125
Viz odpovČć pracovnice archivu pí Lucie Swierczekové na dotaz zpracovatele fondu (e-mailová zpráva z 26.
8. 2005 − její výtisk ve spisu o fondu, složka Korespondence bČhem inventarizace fondu).
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Pohromu dále zpĤsobil požár radnice roku 1892, bČhem kterého shoĜely starší spisy a
knihy uložené v podkrovní svČtnici na pĤdČ.126 Tím si lze vysvČtlit, že je ve fondu zastoupeno
tak málo aktového materiálu z doby pĜed tímto datem (spisy pĜed regulací magistrátu, spisy
Politicum pĜed r. 1850) ve srovnání zejména s judiciálními akty z konce 18. a 1. pol. 19. stol.,
které byly na zaþátku 50. let pĜedány okresnímu soudu, pravdČpodobnČ proto plamenĤm
unikly a v relativnČ znaþném množství tak jsou dochovány dodnes.
Citelnou újmu rovnČž mČstskému archivu zpĤsobila neodborná skartace, provedená
v roce 1948. Nespoutaný živel zde vystĜídala lidská hloupost, neboĢ podnČtem k vyĜazení
dokumentĤ nebyla snaha zbavit fond po peþlivém výbČru nepotĜebných písemností, ale jiné
dĤvody (viz pĜedcházející kapitola). Tímto zpĤsobem bylo zniþeno zhruba 30−40% tehdy
existujícího materiálu.
Z významnČjších deperdit, doložitelných ze zmínek v dochovaném materiálu þi v
korespondenci SOkA v Karlových Varech, je nutno uvést 2 ochranné listy z let 1639 a 1641,
které ještČ ve svých soupisech uvádČjí Renner (Priv. IX, Priv. XI) a Vogl (N. 12, N. 13).
Možnou krádež kronik a listin z muzea roku 1947 naznaþuje zápis z dohlídky dne 17. 5. 1953
(viz spis o fondu). RovnČž je zde tĜeba uvést i 3 peþetní typáĜe þi razítka, ztracené po r.
1974127 a pĜedcházející 2 svazky kroniky Wenzela Hahna, verze B (ve fondu pouze 3. svazek,
inv. þ. 79), které jsou dnes v SOkA Karlovy Vary k dispozici pouze ve formČ kopií.128
MČstské soudní knihy se díky jejich odevzdání okresnímu soudu Horní Blatná
dochovaly ve srovnání s ostatními svazky z doby pĜed r. 1850 v relativní úplnosti, což by se
pĜi jejich ponechání ve spisovnČ mČstského úĜadu nedalo, vzhledem k pohnuté historii jeho
archivu, pĜedpokládat.129
Uvedené neblahé peripetie vysvČtlují, že fond nČkdejšího královského horního mČsta
Horní Blatná se do dnešních dnĤ dochoval v rozsahu pouhých 9, 84 bm, což se jako
nedostateþné jeví zejména ve srovnání se šĢastnČjším archivem jeho mladšího sourozence, r.
1533 založeného mČsta Boží Dar (31, 48 bm), které mČlo na poþ. 20. stol. zhruba poloviþní
poþet obyvatel.130 I archiv bývalého poddanského mČsteþka Krásné Údolí, na zaþátku 20. stol
pouhou þtvrtinou obyvatelstva Horní Blatné, má dnes rozsah 17, 08 bm.

126

O požáru radnice a o jím zpĤsobené ztrátČ „mnoha historicky cenných písemností“ informuje
FESTSCHRIFT…, s. 41 a kronika − viz xerokopii Cronik von Platten II. Teil 2 (Hahnova kronika, verze B), s.
306−307.
127
BČhem akce celostátního soupisu peþetních typáĜĤ, který probČhl v letech 1973−1974 a byl proveden na
soupisové karty, bylo k tomuto úþelu zapĤjþeno z MNV Horní Blatná 12 ks peþetidel a razítek, která byla
z okresního archivu vrácena zpČt dne 24. 7. 1974. Dne 20. 9. 2005 však bylo z nástupnické organizace MNV,
Obecního úĜadu v Horní Blatné, odevzdáno k trvalému uložení do SOkA Karlovy Vary pouze 9 ks (7 peþetidel,
z toho 5 patĜících do fondu AM Horní Blatná, 1 do fondu EL NAD 857 − Cech truhláĜĤ, tesaĜĤ a sklenáĜĤ Horní
Blatná, a 1 soukromé osobČ; 1 razítko mČstské policie v Horní Blatné a 1 razidlo k oznaþení kovu) s tím, že více
jich na úĜadČ nemají. Žádné typáĜe nejsou uloženy ani v Muzeu Horní Blatná. NepodaĜilo se zjistit, která
peþetidla þi razítka se ztratila, neboĢ jak v SOA v Plzni tak v SOkA Karlovy Vary se nalézá pouze 5 soupisových
karet (originály v SOA, kopie v SOkA), z nichž všechny popisují peþetidla, která se do dnešních dnĤ zachovala.
128
Kopie daroval archivu p. Alfred Zeischka z Oberhausenu (+ 9. 5. 2005), zakladatel Spoleþnosti pro výzkum
dČjin mČsta a panství Valeþ (Gesellschaft zur Erforschung der Geschichte der Stadt und Herrschaft Waltsch).
Odkud se mu podaĜilo originály sehnat však nesdČlil. PravdČpodobnČ byly z Horní Blatné odneseny nČmeckými
obyvateli pĜi odsunu v letech 1945−1946, nebo r. 1947 z muzea odcizeny a dále prodány a nyní se nalézají buć
v neznámé soukromé sbírce, nebo v nČkteré ze sudetonČmeckých krajanských institucí (archivu, muzeu?).
129
PostĜeh o spíše pĜínosném úþinku delimitace mČstských soudních knih do okresních soudĤ pro stav
zachovalosti archivĤ mČst vyjádĜil VLASÁK: Poznámka..., s. 124.
130
Poþet domĤ a obyvatel možno srovnat u KUýA: c. d.,1. díl, A − G, s. 209 a KUýA: c. d., 2. díl − H − Kole, s.
146. Údaje o poþtu obyvatel na poþ. 20. stol. þerpány z ORTS-REPERTORIUM für das Königreich Böhmen.
Prag : Statthalterei-Buchdruckerei, 1907.
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5. PĜedání fondu do archivní péþe, delimitace z jiných archivních fondĤ pĜed
inventárním zpracováním
Z dostupných informací vyplývá, že materiál byl do fondu pĜebírán v prĤbČhu let.
1958−2005 − viz pĜír. þ. 240/1958, 1101/1972, 1275/1974, 1316/1975, 1455/1976,
1733/1983, 1746/1984, 1752/1985, 1824/1989, 32/2005 v knize pĜírĤstkĤ a dokumentaci ve
spisu o fondu, složka ARCHIVACE, která obsahuje originály þi kopie pĜíslušné
korespondence OA (SOkA) v Karlových Varech.131
Hlavní þásti fondu byly pĜijaty v roce 1958 z MNV Horní Blatná (pĜír. þ. 240/1958 − 2
knihy + 22 kartonĤ spisĤ z let 1538−1945), dne 7. 7. 1959 z mČstského muzea v Horní Blatné
(12 ks listin,132 spisový materiál a úĜední knihy ze 17. − poþ. 19. stol. a 3 kroniky) a zbytek
archivu odvezen z MNV Horní Blatná v prĤbČhu þervence 1959 (pĜevážnČ mladší materiál
spolu s písemnostmi národního výboru do r. 1954). Právním podkladem pro tato pĜevzetí byla
SmČrnice pro organisaci, þinnost a Ĝízení okresních a mČstských archivĤ, vydaná
ministerstvem vnitra 28. dubna 1958 (þj. Ar-1712/20-1957), která na s. 4 stanovila, že k
fondĤm okresních a mČstských archivĤ náleží všechen starší archivní materiál, který vznikl z
þinnosti právních pĜedchĤdcĤ národních výborĤ.133 ýtvrtou významnou akvizicí bylo 29 knih
mČstského soudnictví, delimitovaných r. 1972 v rámci soborĤ 600 ks tohoto materiálu ze StA
v Plzni, které tak ukonþily svou pouĢ, zapoþatou r. 1850 z mČstského úĜadu do okresního
soudu, poté do zemského archivu v Praze, StA v Plzni a nakonec zpČt do fondu AM Horní
Blatná (pĜír. þ. 1101/1972) − více v kap. II/1.
Drobnými, zato však velice hodnotnými pĜírĤstky byly rovnČž: filmový pás − kopie
filmu 400 let Horní Blatné z roku 1932 (archiválie I. kategorie), pĜevzatý z MNV Pernink
(pĜír. þ. 1733/1983), 6 peþetidel a 1 razítko a 1 razidlo z let cca 1690−1850, postoupené
Obecním úĜadem Horní Blatná až bČhem inventarizace fondu, v záĜí 2005 (pĜír. þ.
32/2005),134 a rovnČž i 3 kartony spisĤ s projekty vodovodu ze 30. let 20. stol. (pĜír. þ.
1275/1974).
Zbytek pĜebíraného materiálu, podchyceného v záznamech, byly pouhé jednotliviny,
delimitované z ostatních archivĤ, popĜ. z MČstského muzea Jáchymov. NČkteré z nich do
fondu ani nepatĜily. Údaje o nich, obsažené v pĜedávacích protokolech, jakož i v zápisech
v knize pĜírĤstkĤ, mohou sloužit k identifikaci materiálu pouze orientaþnČ (napĜ. svou
datací), neboĢ pĜedávaný materiál þasto popisují chybnČ.
6. ýásti fondu nalézající se v jiných archivech, resp. archivních souborech
V Archivu Národního muzea se nalézá další verze kroniky mČsta Chronik für Platten
(souþasná sign. B. þ. 1191, dĜíve uloženo pod sign. F 8 − Blatno) − viz dopis pracovnice

131

Kopie byly poĜízeny z písemností, uložených ve spisech SOkA Karlovy Vary.
Tyto listiny byly poté pĜebírajícím vedoucím okresního archivu Miroslavem Sedlákem zpracovány ve formČ
soupisu − viz kap. III/1.
133
SmČrnice vyšla ve Sbírce instrukcí pro výkonné orgány národních výborĤ. Roþ. 1958, þástka 9, poĜ. þ. 41.
Odvolává se na ni dopis OA v Karlových Varech z 25. 4. 1959, informující MNV v Horní Blatné o chystaném
pĜevzetí materiálu (viz spis o fondu, složka ARCHIVACE). Z toho lze soudit, že samostatný mČstský archiv v
Horní Blatné zĜízen nebyl, proto materiál pĜedchĤdce tehdejšího MNV − mČstského úĜadu, pĜevzal Okresní
archiv v Karlových Varech.
134
ýást z tohoto materiálu ale do fondu AM Horní Blatná nepatĜila a byla proto delimitována.
132
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archivu Lucie Swierczekové ve spisu o fondu.135 O této kronice více v kapitole IV/2,
informacím k inv. þ. 46.
PravdČpodobnČ další verze této kroniky (neznámo þi originál nebo opis) je uložena
v: Heimatmuseum Stadt und Landkreis Neudek im Erzgebirge v Augsburgu-Göggingenu.136
Tvrzení Ludmily Kubátové, že se v Národním Archivu v Praze nalézá originál listiny
Jana BedĜicha pro Horní Blatnou (ve fondu EL NAD 216 − Staré montanum 1500−1793
(1825), sign. 5-210-1535) je mylné, jedná se o opis.137
Vedle písemností, které se vztahují pĜevážnČ k výkonu patronátní správy nad hĜbitovní
kaplí sv. KĜíže a jež tvoĜily souþást mČstské registratury, byla v minulosti Ĝada materiálĤ,
týkající se této instituce, uložena na faĜe v Horní Blatné, jak dokazují opisy listin vydaných
magistrátem v letech 1745 a 1752, poĜízené roku 1879 z originálĤ, nalézajících se ve farním
archivu.138 Dodnes jsou proto ve fondu EL NAD 668 − Farní úĜad Horní Blatná zastoupeny
písemnosti, týkající se pĜevážnČ duchovní správy kĜížové kaple, jako je napĜ. kniha zde
odsloužených nadaþních mší (Persolvierungsbuch) ale i nadaþní listina manželĤ Hesslerových
a kronika (Annales Capellae Exaltationis Stae Crucis − 2 svazky).

III. Archivní charakteristika
1. PĜedcházející archivní zpracování,
delimitace do jiných archivních souborĤ a vnitĜní skartace
PĜedcházející archivní zpracování: PĜed inventarizací je doloženo celkem 5 zpracování
listin:
1) Tzv. Rennerova regesta − jednalo se o výtahy z listin, poĜízené pro Spolek pro dČjiny
NČmcĤ v ýechách mladým historikem a archiváĜem Karlem Rennerem bČhem prĤzkumu
mČstského archivu v Horní Blatné v letech cca 1868−1870. Ve srovnání s následujícími
soupisy jde o dílo nejzdaĜilejší, i ono však obsahuje nČkteré nepĜesnosti.139
2) Tzv. VoglĤv seznam, nalezený až bČhem inventarizace fondu mezi spisy, sepsal
pravdČpodobnČ v letech 1875−1879 tehdejší kronikáĜ Horní Blatné Josef Florian Vogl,
který byl poté v letech 1877−1893 zdejším starostou a pĜedtím zastával funkci posledního
perkmistra v Horním SlavkovČ. Do soupisu zahrnul celkem 20 dokumentĤ, mj. i opisy
135

Další opis této kroniky je uložen ve fondu AM Horní Blatná (inv. þ. 46), kde je na zadní pĜedsádce poznámka,
že druhý opis byl dán blíže nespecifikovanému, zjevnČ dnešnímu Národnímu muzeu v Praze. Aþkoliv je v ní
avizováno, že se jednalo o opis stejného obsahu, bylo zjištČno, že verze v Archivu Národního muzea je ve
srovnání s opisem kroniky, dochovaným ve fondu AM Horní Blatná, podrobnČjší.
136
Viz zápis Jörga Brücknera Die Chroniken von Horni Blatná ze 17. 8. 1996, uloženo ve spisu o fondu, složka
Kroniky. Uvedené muzeum je dohledatelné na www.museen-in-bayern.de.
137
Viz KUBÁTOVÁ: c. d., s. 80 a 98 (poznámka 6). Tamtéž i chybná datace listiny 22. února 1535, pokud
vycházíme z jejího opisu v inv. þ. 46 a 78 (nedČle Invocavit r. 1535 byl 14. únor). Že se jedná o opis uvádí
PAZDEROVÁ a kol.: c. d., s. 224.
138
Viz inv. þ. 353.
139
Originál Rennerových regest byl omylem delimitován do SOkA Karlovy Vary z tehdejšího StA LitomČĜice (z
dostupných záznamĤ nezjištČno kdy). Nalezen byl až bČhem inventarizace fondu mezi spisy. Pro potĜeby archivu
byl ofocen, kopie uložena ve spisu o fondu AM Horní Blatná a originál delimitován − viz spis o fondu. O této
soupisové akci uvedeného spolku viz MVGDB. VIII. Jahrgang (1870), s. 275. O samotném autorovi soupisu
Karlu Rennerovi (1847−1875) viz MVGDB XIII. Jahrgang (1875), s. 196−201 (nekrolog), kde i zmínky o jeho
poĜádání archivu mČsta Horní Slavkov (Schlaggenwald), pĜi kterém objevil originální dopisy humanisty Kaspara
Brusche, a o výpisu regest listin mČst Sokolov a ýeské BudČjovice.
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privilegií, místodržitelský výnos z r. 1861 ad., které mezi listiny nepatĜily ani podle
tehdejších mČĜítek. Samotné dokumenty podle svého soupisu na rubu rovnČž oþísloval a
pokud tak již nebylo uþinČno dĜíve, pĜipsal na nČj i jejich struþný regest a datum vydání.
3) Další soupis se dochoval ve spisu o fondu nedatovaný a nepodepsaný. PravdČpodobnČ ho
vypracoval nČkdejší pracovník archivu Miroslav Sedlák v obd. 1959−1968. Ten v dobČ
svého pĤsobení v tehdejším OA Karlovy Vary v letech 1956−1968 podobné soupisy
vypracoval i u jiných archivĤ mČst (napĜ. AM HroznČtín, Nejdek, Krásné Údolí, Pernink,
Toužim). MylnČ mezi listiny zaĜadil nČkteré materiály, které mezi nČ prokazatelnČ
nepatĜily (poĜ. þ. 5, 10 a 11). Jeho regesta nejsou vždy pĜesná, nČkdy informují i o
poþinech, které listiny neobsahují (poĜ. þ. 1 a 4), pĜesto byly použity jako podklad pro
soupis D. Erbenové.
4) Roku 1968 vydal PhDr. Antonín Haas, pracovník SÚA Praha, v periodiku Minulostí
Západoþeského kraje VI svĤj Soupis privilegií mČst a mČsteþek v Západoþeském kraji od
roku 1526, þasovČ navazující jako informativní zpracování na ýelakovského edici Sbírka
pramenĤ práva mČstského království ýeského (též Codex iuris municipalis regni
Bohemiae). Byly do nČj zahrnuty i listiny, týkající se Horní Blatné.140 Je pĜínosný v tom,
že upozorĖuje na kopie v originále nedochovaných privilegií, uložených v jiných
archivech þi inserovaných v dalších dokumentech. I on však samotné originály
panovnických majestátĤ a patentĤ, zapsané v soupisu bez poĜadových þísel, nepopisuje
v souladu s jejich skuteþným znČním (mylnČ privilegium Jana BedĜicha z 17. 6. 1538,
Ferdinanda I. z 30. 7. 1555, Rudolfa II. z 25. 7. 1580, Matyáše II. z 31. 1. 1613,
nedostateþnČ i Josefa II z 13. 9. 1785). KvĤli publikaci v MZK se závažné chyby þi pĜímo
virtuální reality zde uvedené bohužel stále tradují v literatuĜe.141
5) V letech 1995−1996 provedla revizi listin pracovnice archivu Dagmar Erbenová. Listiny
umístila do nových obalĤ a jejich soupis vypracovala ve formČ karet o rozmČru A 4.
Regesta nyní obsahovala i údaje o místu vydání, takže jejich forma již zcela odpovídala
Základním pravidlĤm…,142 kromČ toho byly listiny znovu pĜemČĜeny a na rubu
soupisových karet zaznamenán i údaj o jejich fyzickém stavu. Samotné znČní regest však
bylo v podstatČ pĜepsáno ze Sedlákova elaborátu, tj. i s jeho chybami, a i tam, kde byly
vytvoĜeny regesty nové, nebyly bohužel pĜíliš zdaĜilé (napĜ. inv. þ. 14 tohoto soupisu).
Všechny tyto soupisy uvádČjí mezi listinami i ochranné listy (salva guardia), vydané
pro mČsto v dobČ tĜicetileté války, a panovnické patenty, tj. písemnosti, které dle souþasných
mČĜítek nesplĖují kritérium pro definici listiny (viz kap. III/3).
KromČ uvedených soupisĤ byly majestáty, patenty a ochranné listy v celkovém poþtu
13 ks, které tehdy tvoĜily soubor listin, zapĤjþeny cca v roce 1971 StA v Plzni
k zabezpeþovacímu (konzervaþnímu) mikrofilmování. Jediným úþelem mikrofilmĤ bylo
nahradit originál v pĜípadČ jeho zniþení, nebyly proto urþeny k bČžnému studiu a musely být
uloženy na jiném místČ než originál. StA v Plzni doporuþil Okresnímu archivu v Karlových
Varech pro tento úþel svou poboþku ve Žluticích (viz spis o fondu).
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MZK VI. PlzeĖ : Západoþeské nakladatelství, 1968, s. 312−313; o samotné pĜípravČ soupisu s. 306.
MínČna zde pĜedevším mylná interpretace listiny Jana BedĜicha z r. 1538, kterou pĜebral napĜ. PELANT, Jan:
MČsta a mČsteþka Západoþeského kraje. PlzeĖ : Západoþeské nakladatelství, 1984, s. 89−90 a pravdČpodobnČ i
KUýA: c. d., s. 145−146 (soupis literatury k tomuto monumentálnímu dílu bude uveden až v posledním svazku,
dosud nevydaném). Stejné chyby uvádí i KUBÁTOVÁ: c. d., s. 80, na Haase se však neodvolává. PĜesný rozbor
chyb pĜesahuje možnosti tohoto úvodu, k jejich stanovení staþí srovnat pĜíslušná zpracování s inventárními
záznamy listin v inventárním seznamu této pomĤcky, nebo ještČ lépe − pĜímo s originály, uloženými ve fondu.
142
Základní pravidla…, s. 227−228.
141
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PeþetČ tehdy evidovaných 14 listin byly zpracovány v listopadu r. 1997 pracovníkem
SOkA Karlovy Vary PhDr. Antonínem MaĜíkem v programu PeþetČ, urþeným pro evidenci
sfragistického materiálu, který dodala Státní archivní správa MV ýR. Program i s pĜíslušnými
zápisy je k dispozici na pracovišti SOkA.
Peþetidla Horní Blatné byla zahrnuta do celostátního soupisu typáĜĤ, provedeného
pracovnicí OA v Karlových Varech Danuší ýermákovou na pĜedtištČné soupisové karty
v roce 1973. Pro tento úþel bylo do okresního archivu zapĤjþeno 12 ks peþetních typáĜĤ
z MNV Horní Blatná, zcela jistČ však všechny nenáležely do fondu archivu mČsta, nýbrž se
jednalo i o peþetidla zdejších cechĤ, soukromých osob ad.143 ýistopisy soupisových karet byly
zaslány 18. 2. 1975 do SOA v Plzni (viz spis o fondu). V souþasné dobČ se v Plzni nalézají
pouze karty 8−12 a jejich kopie jsou uloženy v SOkA Karlovy Vary ve spisu o fondu (pouze
karty þ. 8−9 a 11−12, karta þ. 10 obsahuje peþetidlo cechu truhláĜĤ a tesaĜĤ /EL NAD 857/).
Knihy mČstského soudnictví (inv. þ. 14−18, 20−39, 41−44) a Kniha výbČru dávek a
splátek dluhĤ z mČstem poskytnutých zápĤjþek − inv. þ. 386 (celkem 29 svazkĤ) byly v 60.
letech zahrnuty do celostátní akce soupisu starých pozemkových knih, který byl proveden
v podobČ kartotéþních lístkĤ (uloženy ve spisu o fondu). V pĜípadČ knih mČsta Horní Blatná
tento soupis provedl ve 2. pol. 60. let 20. stol. tehdejší StA PlzeĖ.144
Ostatní knihy byly zahrnuty do Prozatímního soupisu knih v balících þi kartonech,
Archivu mČsta Horní Blatná, který sestavil pracovník archivu Petr Cais jako vedlejší produkt
bČhem hledání ztracených fondĤ v tomto materiálu v rámci generální inventury r. 2001.
2 kroniky mČsta (inv. þ. 46 a 78) byly v letech 1986−1988 spolu s dalšími kronikami
mČst a obcí popsány pracovníkem SOkA Karlovy Vary PhDr. Antonínem MaĜíkem podle
pokynu Archivní správy MV ýSR, þj. AS/2-1736/86 z 22. 9. 1986. Popis byl urþen do soupisu
obecních kronik uložených v archivech národních výboru ve smyslu požadavku ÚstĜedního
muzeologického kabinetu Národního muzea.145
Kniha Ericha Mathese Das Häuserlehnbuch der sächsich-böhmischen Bergstadt
Platten im Erzgebirge 1535−1570. Neustadt an der Aisch: Degener & Co., 1967, není edicí,
jak by se mohlo zdát. PĜibližuje pouze jednotlivé dĤlní podnikatele v Horní Blatné na základČ
studia pĜedevším lenních záznamĤ v rychtáĜské knize, nesoucí nepĜesný název lenní kniha
(inv. þ. 14), podle kterého byla Matthesova práce zĜejmČ pojmenována.146
Spisy po r. 1850 byly pouze hrubČ uspoĜádány nejspíše Miroslavem Sedlákem,
pravdČpodobnČ souþasnČ s listinami.147 Výsledkem bylo, že þást spisĤ, pocházejících z doby
používání obou desetinných systémĤ a oznaþená Porteleho signaturami, byla vyjmuta
z rychlovazaþĤ a pĜesunuta do jednotlivých nyní již þesky popsaných složek. Zbytek byl pĜi
zpracování uložen ve složkách písmenové registratury a charakterizován pouze rámcovČ
(napĜ. sign. J − Trestní agenda; Vodovod apod.), nebo nic neĜíkajícím oznaþením typu Sign. K
− Všeobecná agenda; BČžná korespondence; RĤzné). NČkteré spisy byly ponechány ve svých
143

MČstská a další peþetidla byla do SOkA Karlovy Vary odevzdána z Obecního úĜadu Horní Blatná až bČhem
inventarizace fondu, v záĜí 2005 − viz kap. II/5.
144
Blíže o celé soupisové akci viz SOUPIS STARÝCH…, s. 6−16 a HANZALOVÁ, Jarmila: SemináĜ o soupisu
starých pozemkových knih. In: Aý 1966, s. 106−107, kde i informace StA PlzeĖ, že skonþí soupis v roce 1969.
145
Viz þj. 271/86-AM-IV/2 z 28. 11. 1988 (kopie uložena u soupisu kronik, originál ve spisech SOkA Karlovy
Vary).
146
Samotný pramen této studie je uveden nejasnČ jako Lehn- und Gerichtsbücher von Platten 2506/07 (?),
s poznámkou o jejich uložení v þeském zemském archivu v Praze (− MATTHES: c. d., s. 62). ProkazatelnČ bylo
þerpáno z inv. þ. 14, která mČla bČhem svého uložení v zemském archivu pĜidČlenu signaturu Blatná 2806.
147
Jednotlivé složky fondu byly popsány stejným rukopisem jako u jiných fondĤ, prokazatelnČ Sedlákem
uspoĜádaných.
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pĤvodních obalech pod nČmeckými názvy. Název jednotlivých souborĤ však vždy vystihoval
jen hlavní þást obsažené agendy, zbytek, þasto se týkající zcela jiné záležitosti, zĤstal
nepodchycen. Soupis z tohoto zpracování buć nebyl vyhotoven, nebo se nedochoval,
s nejvČtší pravdČpodobností ho nahradily strojopisné popisy obsahu jednotlivých kartonĤ,
které byly nalepeny na jejich hĜbety.
PĜedcházející delimitace do jiných archivních fondĤ: Po generální inventuĜe r. 2001
bylo z fondu do jiných archivních celkĤ delimitováno celkem 0, 14 bm materiálu (spisy + 4
knihy − podrobnČjší informace jsou uvedeny v programu PEvA − verze pro vnitĜní potĜebu
archivĤ, list 2, složka VnitĜní zmČny). O delimitacích pĜed r. 2001 z nČkdejšího OA Karlovy
Vary þi pĜímo z MNV Horní Blatná, pĜed pĜedáním fondu do okresního archivu viz spis o
fondu, složka Delimitace z fondu.
PĜedcházející vnitĜní skartace: O vnitĜní skartaci, provedené bČhem pĜedcházejících
zpracování nejsou žádné zprávy.
2. VnitĜní skartace, delimitace a zmČny evidenþních jednotek
bČhem inventárního zpracování
VnitĜní skartace: BČhem zpracování bylo vyskartováno 0, 22 bm. Jednalo se vČtšinou
o ménČ hodnotné, banální záležitosti bČžné agendy (napĜ. nevydané civilní obleþení pro
navrátivší se vojáky z 1. svČtové války; vyhoštČní a postrk jednotlivých osob, vykázaných
z NČmecka; ménČ významné dopravní pĜestupky), duplicitní materiály, þi dokumenty
zaznamenané již jinde (pronájem tržních stánkĤ, pozvánky na schĤze mČstského
zastupitelstva) a podružné úþetní pĜílohy þi úþetní poznámky − vše z doby cca 1900−1945.
PodrobnČjší pĜehled je obsažen v pĜíloze k Protokolu o vnitĜní skartaci provedené pĜi poĜádání
fondu Archiv mČsta Horní Blatná, þ. j.: SOAP/030-0458/2006.
Delimitace: RovnČž bylo po dokonþení zpracování navrženo k delimitaci do jiných
fondĤ celkem 1, 42 bm materiálu (0, 30 bm − 1 kniha a 4 kartony spisĤ do jiných archivĤ a
archivních pracovišĢ; 1, 12 bm − 11 knih, 4 tištČné publikace /pĤvodnČ uloženy ve spisech/, 2
peþetidla a razidla, 2 diplomy a pamČtní listy /pĤvodnČ uloženy ve spisech/ a 16 kartonĤ spisĤ
do fondĤ v SOkA Karlovy Vary) − viz spis o fondu.
Naopak bylo do fondu AM Horní Blatná z jiných archivních souborĤ zaĜazeno bČhem
zpracování 0, 41 bm materiálu a sice:
a) 0, 05 bm spisĤ (korespondence magistrátu pĜed r. 1850, týkající se hĜbitovní kaple a
farního kostela) z fondu EL NAD 668 − Farní úĜad Horní Blatná.
b) 0, 04 bm spisĤ (korespondence magistrátu a mČstského úĜadu ohlednČ Blatenského
vodního pĜíkopu, pĜed i po r. 1850) z fondu EL NAD 779 − Spoleþenstvo
privilegovaného Blatenského dČdiþného vodního pĜíkopu v Horní Blatné a PotĤþkách.
c) 0, 22 bm spisĤ (stavební agenda − jednotlivé stavební pĜípady, po r. 1850) z fondu EL
NAD 236 − MNV Horní Blatná, pĜírĤstku þ. 1274 z 28. 2. 1974.
d) 0, 1 bm (1 kniha − Kniha kupních smluv a ostatních právních poþinĤ, Lit. K z let
1809−1839) z fondu EL NAD 72 − AM Abertamy, pĜírĤstku 1098/1972.
V koneþném výsledku bylo z fondu vyjmuto celkem 1, 23 bm materiálu (+ 0, 41 – 1,
42 − 0, 22 = − 1, 23). V dĤsledku tČchto zmČn a rovnČž i po spoĜádaném uložení materiálu v
nových archivních obalech a kartonech vykazuje rozsah fondu zmČnu oproti pĤvodním 10,83
bm pĜed poĜádáním na 9,84 bm po skonþení inventarizace.
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ZmČny evidenþních jednotek bČhem zpracování: Nálezem 58 knih ve spisovém
materiálu stoupl jejich poþet ve fondu z pĤvodních 88 svazkĤ tČsnČ pĜed zpracováním (92
knih z GI 2001 bez 4 ks poté delimitovaných do jiných fondĤ v rámci vnitĜních zmČn) na 146
svazkĤ, z nichž po delimitaci 12 ks do jiných archivních souborĤ a pĜidání 1 knihy z AM
Abertamy výslednČ zbylo 135 svazkĤ ve fondu. V dĤsledku spoĜádaného uložení materiálu v
košilích a nových kartonech obnáší množství spisĤ, po provedené inventarizaci a delimitaci,
63 kartonĤ oproti pĜedcházejícím 39 kartonĤm a 17 balíkĤm (celkem 56 ks). Poþet listin byl
v evidenci snížen ze 14 na 6 ks (viz následující kapitolu).
3. PoĜádací metoda
Archiválie byly uspoĜádány podle Základních pravidel pro zpracování archivního
materiálu (dále Základní pravidla…),148 pĜiþemž u spisĤ z 1. pol. 19. stol. jsou zastoupeny ve
fondu spisy politicum (veĜejná správa − vše kromČ soudnictví) a judiciale (soudní spisy)
Soudní spisy byly uvnitĜ jednotlivých skupin (sign. Jud. I−III) roztĜídČny podle pĜíjmení osob,
kterých se týkaly, neboĢ žádná registraturní pomĤcka se k nim nedochovala.
V pĜípadČ spisĤ od r. 1850 byl upĜednostnČn meziváleþný desetinný systém jednotného
aktového plánu. PĜi zpracování se jevil jako nejvhodnČjší a pro badatele nejvíce pĜínosný,
neboĢ umožĖoval uspokojivý vhled do zastoupeného materiálu, zároveĖ vystihoval veškerou
samostatnou a pĜenesenou agendu obecní a mČstské samosprávy v prostĜedí jak právního státu
habsburské monarchie a meziváleþného ýeskoslovenska, tak, po urþité, v tehdejším úĜadČ
provedené modifikaci, i následného totalitního nacistického režimu. Samotný registraturní
plán meziváleþného desetinného systému se ve fondu nedochoval, proto byl pĜi jeho
rekonstrukci použit Registraturní a aktový plán mČsta Planá (Registratur und Aktenplan des
Bürgermeisteramtes der Stadt Plan), pocházející z roku 1933.149
V nČkterých pĜípadech je v rámci jedné, z úĜední þinnosti vzniklé složky spisĤ
zachyceno více obsahových témat (tj. signaturních skupin). NapĜ. v inv. þ. 217 je svazek
spisĤ, týkající se stavby dílþí kanalizace (sign. 344, mj. zde projekt stavby). Tato akce však
byla zároveĖ pojata do programu zajištČní práce pro nezamČstnané (sign. 549, k tomu v téže
složce výkazy o nezamČstnaných). Spisy, týkající se takové související záležitosti, nebylo
možné z pĤvodního souboru vymanipulovat zvlášĢ, aniž by nebyl narušen organicky vzniklý
celek, proto byly ponechány na pĤvodním místČ a v pĜíslušné signaturní rubrice u dané
inventární jednotky oznaþena za lomítkem i druhá související signatura (složka Stavba dílþí
kanalizace… v inv. þ. 217 tak má sign. 344/549). V Registraturním pĜehledu v PĜíloze þ. 4 je
v takovém pĜípadČ pĜíslušné inv. þ. zaznamenáno u obou signaturních skupin, kterých se týká.
Písemnosti matriþního úĜadu (nČm. Standesamt) v Horní Blatné, fungujícího od r.
1939, byly ponechány ve fondu a nový samostatný fond z nich vytvoĜen nebyl z následujících
dĤvodĤ: V plánu rozdČlení kompetencí mČstské správy Stará Role je místní standesamt
zaznamenán jako jedno z oddČlení mČstského úĜadu. V samotné Horní Blatné bylo zaĜízení
matriþního úĜadu vykazováno jako majetek mČsta, do jeho pokladny (Standesamtskassa) byly
mČstem vypláceny pĜíspČvky na osobní a vČcné výdaje a další útraty (napĜ. koupČ þasopisu
Zeitschrift für Standesbeamte nebo výtiskĤ publikace Mein Kampf, pĜedávaných pĜi uzavĜení
sĖatku novomanželĤm), naopak byly matriþním úĜadem mČstu odevzdávány vybrané úĜední
poplatky (Gebühren).150 V dobČ, ze které jsou písemnosti standesamtu ve fondu zastoupeny,
148

Základní pravidla…, s. 287−293. Úþty a úþetní pĜílohy též podle s. 230.
Aktový plán uložen v SOkA Tachov, EL NAD 257 − Archiv mČsta Planá, sig. 147/1. Za jeho laskavé ofocení
a zaslání kopie dČkuji kolegovi Janu Edlovi ze SOkA Tachov.
150
Viz vČcné knihy obecního rozpoþtu (inv. þ. 421 a 422).
149
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vykonávali úĜad matriþního úĜedníka (Standesbeamte) pĜedstavitelé mČsta (v poþáteþním
období starosta Josef Knauscher, r. 1940 v zastoupení sekretáĜ Emil Kadletz, r. 1941 starosta
Ernst Burghardt); písemnosti urþené matriþnímu úĜadu Horní Blatná mají buć pĜíjmová
razítka mČstského úĜadu, nebo žádná, pĜíjmové razítko standesamtu nikde zastoupeno není.151
Zákon o evidenci stavu obyvatelstva (tzv. Personenstandsgesetz) z r. 1937 (RGBl I 1937, s.
1146), zavedený v Sudetské župČ od 1. 5. 1939, definuje v 7. oddílu − Standesamtsbezirk und
Standesbeamter, v § 51 úkoly matriþního úĜedníka jako záležitosti státu, které jsou na obce
pĜeneseny k vyĜízení na základČ pokynu (tj. pod zvláštním státním dohledem).152
Písemnosti Místní školní rady Horní Blatná, nalezené ve fondu, které se vztahují ke
správČ školy byly delimitovány do archivního fondu MŠR (EL NAD 357 − Místní školní
výbor Horní Blatná). Úþetní a pokladní služba však byla pro školní radu vykonávána v rámci
mČstských financí a platby byly provádČny na základČ poukazĤ starosty z prostĜedkĤ mČsta,
tĜebaže nČkteré z nich (faktury ad.) byly adresovány škole þi místní školní radČ (více v kap.
I/3). Proto byly písemnosti, týkající se finanþního hospodaĜení MŠR, ve fondu ponechány.
RovnČž byly ve fondu ponechány i úþetní pĜílohy obecní knihovny
(Gemeindebücherei) − inv. þ. 481, které se týkají pĜevážnČ nákupu nových knih. Jejich pĜijetí
do knihovny potvrzoval na úþetní doklady knihovník (Buchwart), které pak odesílal k uložení
mČstskému úĜadu, kde také byly nalezeny pĜi zpracování. Publikace zakoupené pro knihovnu
byly vykazovány spolu s ostatním zaĜízením této instituce (police, nábytek) jako majetek
mČsta,153 neboĢ její provoz byl hrazen mČstem prostĜednictvím jednorázových pĜevodĤ
finanþních þástek knihovnČ.
Z kategorie listin (pro Horní Blatnou všechny vydané po r. 1526) byly pĜesunuty do
spisĤ pĜed regulací magistrátu (kapitoly I. Práva a jmČní mČsta) panovnické patenty a
ochranné listy (salva guardia), psané na papíru (nyní v inv. þ. 90 a 91), neboĢ tyto písemnosti
již neodpovídají definici listiny.154 Jedna písemnost, dosud vykazovaná jako listina (Soupis D.
Erbenové, þ. 5), ve skuteþnosti misiv, byla delimitována.155 Tím došlo ke snížení poþtu listin
z pĤvodních 14 na 6 evidenþních jednotek.
Pokud nČkterá z knih obsahovala oddČlené záznamy dvou þi více rĤzných agend, byla
jí pĜiĜazena 2 inventární þísla a pod nimi každá agenda na pĜíslušném místČ zvlášĢ popsána,
pĜiþemž samotné þíslo knihy je pro obČ inventární þísla stejné (ve fondu napĜ. inv. þ. 8 a 38 =
kniha þ. 2). Tento systém umožĖuje jednoduchou a logickou orientaci a jeví se, zvláštČ pĜi
citaci þi odvolání se na pĜíslušné záznamy (napĜ. v rejstĜících), jako ménČ komplikovaný než
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Viz EL NAD 91 − AM Stará Role, inv. þ. 16 (Soupisy zamČstnancĤ…). V pĜípadČ Horní Blatné srov. též inv.
þ. 300 (zde obČžník Landráta z 2. 10. 1939, adresovaný všem matriþním úĜedníkĤm (Standesbeämter) s
pĜíjemeckým razítkem mČstského úĜadu); totéž i v inv. þ. 301 (Manželské ohlášky…), jednotlivé spisy v mapČ
(Sammelaktenheft) þ. 23/1940 (zcela vzadu) nebo þ. 28/1940. K pĜedstavitelĤm mČsta jako matriþním úĜedníkĤm
srov. podpisy úĜedníka v ukládacích mapách standesamtu s totožnými podpisy starostĤ napĜ. u mČstských
rozpoþtĤ − inv. þ. 355 nebo sekretáĜe v zápisech porad starosty s pĜidČlenci − inv. þ. 51.
152
Die den Standesbeamten obliegenden Aufgaben sind Angelegenheiten des Staates, die den Gemeinden zur
Erfüllung nach Weisung übertragen werden. Zákon otištČn v RGBl I 1937, 1146nn, o významu obratu nach
Weisung viz http://de.wikipedia.org. O datu zavedení zákona viz inv. þ. 300 (sig. 620), obČžník landráta v
Nejdku z 4. 5. 1939.
153
Viz inv. þ. 434−437.
154
Srov. PĜílohu þ. 1 k vyhl. þ. 645/2004 Sb., s. 11644−11645.
155
Viz soupis Delimitace z AM Horní Blatná ve spisu o fondu.
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použití jednoho spoleþného inventárního þísla pro obČ agendy a následný popis obsahu druhé
agendy knihy na dalším místČ bez nového inventárního þísla, ale s uvedením odkazu na
inventární þíslo pĜedchozí, ve kterém je první v knize obsažená agenda již popsána. Je pĜi nČm
rovnČž respektována definice inventární jednotky jako nejnižší obsahové jednotky, tvoĜená
dokumentem nebo souborem dokumentĤ (v daném pĜípadČ knižních zápisĤ) stejného nebo
pĜíbuzného charakteru, což o dvou rĤzných agendách, zaznamenaných pouze z úsporných
dĤvodĤ, þasto i s þasovým odstupem, v jednom knižním svazku i pĜi nejlepší vĤli rozhodnČ
Ĝíci nelze.156 Inspirací pro zvolený postup bylo stejné Ĝešení tohoto problému v pĜípadČ
inventarizace knih Archivu mČsta Horní Slavkov.157
U pozemkových knih a (v pĜípadČ mČst) soudních knih pojišĢujících práva
jednotlivých mČšĢanĤ bylo doporuþováno pĜevést do pĤvodních fondĤ (velkostatkĤ, mČst)
knihy ukonþené pĜed r. 1850 a svazky s agendou pĜesahující tento rok pĜipojit jako skuteþná
priora k fondĤm okresních soudĤ, které v zápisech do tČchto knih pokraþovaly.158 V pĜípadČ
knih delimitovaných ze Státního archivu v Plzni jako pĜír. þ. 1101/1972 byly do fondu AM
Horní Blatná tehdy zaĜazeny i svazky konþící po roce 1850. PĜi zpracování byla tato již pĜes
30 let trvající skuteþnost respektována a uvedené knihy ve fondu pĜi inventarizaci ponechány,
neboĢ agenda v nich vedená svým rozsahem pĜevážnČ zasahuje do pĤsobnosti mČstského
soudu v Horní Blatné, což patrnČ bylo pĜíþinou zmínČného zaĜazení v roce 1972. Do spisu o
zatím nezpracovaném fondu EL NAD 21 Okresní soud Horní Blatná byl vložen na tyto knihy
odkaz.
U soudních knih skupiny III.c − MČstské knihy smíšené soudnictví nesporného
pĜesahuje datace následných splátek þasový rozsah zápisĤ (nejþastČji kupních) smluv.
V takových pĜípadech je rok poslední v knize zaznamenané splátky uveden v šikmých
závorkách za þasový rozsah inventární jednotky. NapĜ. inv. þ. 25 (MČstská kniha smíšená
soudnictví nesporného, Lit F) má dataci 1726−1745 /1761/, což sdČluje, že poslední
zaznamenaná smlouva je z r. 1745 a poslední v knize zachycená splátka probČhla r. 1761.
Vlastní úþty a úþetní pĜílohy byly po výbČru ponechány (týká se to zejména
dokumentĤ, obsahujících výkazy nebo faktury od firem), neboĢ zápisy v úþetních knihách jsou
þasto neþitelné a torzovité, napĜ. v nich není u jednotlivých úþinĤ uveden dodavatel, pouze co
dodáno a þástka. Mohou ilustrovat i nČkteré aspekty všedního života a reálie, jinde v
dochovaných materiálech neilustrované.159
PĜibližné þasové zaĜazení materiálĤ, jejichž pĜesnou dataci se nepodaĜilo zjistit, je
stanoveno na základČ rozboru obsahu a formálních stránek (zejména písma) a uvedeno v
hranatých závorkách.

156

Viz ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE vztahující se k evidenci JAF a k archivním pomĤckám. Metodický pokyn
Archivní správy MV ýR, þj. AS/1-2882/98, str. 2. RovnČž je z logiky vČci jasné, že u svazku knihy, uvedeného
ve zmínČném pokynu jako pĜíklad u definice inventární jednotky, je mínČn pouze svazek s jednou, nikoliv se
dvČma þi více vedenými agendami, a nelze jej tudíž dogmaticky uplatĖovat na všechny pĜípady. Ani Základní
pravidla…, s. 228, 288−289 problematiku dvou þi více správních agend vedených v jedné knize neĜeší.
157
VLASÁK, Vladimír: Archiv mČsta Horního Slavkova. ÚĜední knihy (1509)−1945. JindĜichovice : OA
Sokolov se sídlem v JindĜichovicích, 1986 /strojopis/ (InventáĜe a katalogy fondĤ Okresního archivu Sokolov se
sídlem v JindĜichovicích), s. 38.
158
Srov. SOUPIS STARÝCH…, s. 8 a HANZALOVÁ, Jarmila: c. d., s. 107.
159
NapĜ. pĜekotný nákup dĜíve zakázaných nacistik a rasisticky orientované literatury do obecní knihovny v
Horní Blatné po „osvobození“ þeského pohraniþí NČmeckem v Ĝíjnu 1938 − viz inv. þ. 481.
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Posteriora ve fondu: Ve vedení nČkterých písemností bylo i po zániku mČstského úĜadu
pokraþováno jeho nástupnickou organizací − místní správní komisí, resp. místním národním
výborem v Horní Blatné, pĜípadnČ jemu podĜízenými subjekty, a proto tyto materiály
pĜesahují þasovou hranici zániku pĤvodce, kterou je rok 1945. Jedná se o inv. þ. 67, 80, 157,
351, 352, 411, 412, 423, 426, 430, 437, 441 a 448. Knihu inv. þ. 80 − PamČtní kniha
mČstského muzea a výstavy ke 400. výroþí založení mČsta vedlo po roce 1945 až do r. 1954
mČstské muzeum v Horní Blatné. Tato posteriorní datace je nejmladší, proto byla
zaznamenána i v celkové dataci fondu − 1535−1945 (1954). Uvedené materiály byly pĜi
poĜádání nalezeny ve fondu AM Horní Blatná a jelikož pĜevážnČ obsahují záznamy z doby
existence úĜadu, byly zde ponechány a ve spisu zatím nezpracovaného fondu EL NAD 236 −
Místní národní výbor Horní Blatná bylo na existenci tČchto písemnosti upozornČno.
4. Kategorizace fondu
Archiváliemi I. kategorie jsou na základČ zák. þ. 499/2004 Sb. − § 20, odst. 1−2, a
PĜílohy þ. 3 k tomuto zákonu, inv. þ. 1−
−4 (listiny vzniklé v letech 1527 až 1648 − PĜíloha þ. 3,
odst. 1c) a inv. þ. 496 (filmový dokument vzniklý po r. 1920 s mimoĜádnou dokumentární
hodnotou − PĜíloha þ. 3, odst. 2v). Ostatní materiál fondu jsou archiválie II. kategorie.
5. Fyzický stav fondu
Materiály fondu jsou pĜevážnČ nepoškozené, pouze þást judiciálních spisĤ (inv. þ. 129
− PozĤstalostní agenda) a vČtšina materiálĤ chudinského fondu (spisy, úþetní pĜílohy a knihy
− inv. þ. 118, 398, 439, 440, 475) mají plíseĖ v horní þi dolní tĜetinČ listĤ, která se však dále
nerozšiĜuje. Restaurátorský zásah není nutný.
6. Jazyk fondu
Jazykem písemností fondu je nČmþina, v období meziváleþného ýeskoslovenska je
rovnČž dochována korespondence, došlá od státních orgánĤ (napĜ. OkÚ), þesko-nČmecká
(þeský text na levé, nČmecký na pravé polovinČ jednoho listu), jen ve výjimeþných pĜípadech
pouze þeská (došlá nejþastČji od þeských samosprávných orgánĤ a spolkĤ). OdpovČdi na tato
podání však byla mČstským úĜadem vyhotovována vždy v nČmþinČ. Znalost tohoto jazyka,
jakož i nČmeckého kurentního písma je proto pro studium fondu nezbytná.

IV. Struþný rozbor obsahu fondu
1. Možnosti využití archiválií fondu
I neúplnČ dochovaný materiál fondu umožĖuje studium Ĝady oblastí, týkajících se
bČžné agendy mČstské samosprávy té doby (viz PĜíloha þ. 4). Zvláštní upozornČní si zasluhují
tato témata:
1) Genealogické studie − z množství soudních knih a spisĤ pĜed rokem 1850 (inv. þ. 13−44,
126−131); z matrik obecních pĜíslušníkĤ a úmrtí a knihy evidence obyvatel z doby po roce
1850 (inv. þ. 61, 65−66).
2) ZaĜízení domácností a kultura bydlení z konce 18. a v 1. pol. 19. stol. − z dokumentĤ
pozĤstalostních Ĝízení (inv. þ. 41 a 129).
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3) Sfragistické studie soukromých peþetí (signetĤ) − ze závČtí, obsažených ve spisech
v pozĤstalostní soudní agendČ (sign. II − inv. þ. 129).
4) Blatenský vodní pĜíkop (inv. þ. 4, 90, 115, 119, 223, 226, 352, 400, 432).
5) Škola v Horní Blatné (viz rejstĜík).
6) HĜbitovní kaple Povýšení sv. KĜíže (viz rejstĜík).
7) Chudinská agenda, chudinský fond a nadace (viz rejstĜík).
8) Sociální a pomocné akce a programy pro nezamČstnané v dobČ velké hospodáĜské krize ve
30. letech 20. stol. (inv. þ. 214, 217, 270−274, 276, 358).
9) Jazyková otázka meziváleþného ýeskoslovenska, postavení nČmecké menšiny a þeskonČmecké vztahy (inv. þ. 139, 165).
10) Železnice v karlovarském regionu: železniþní traĢ Karlovy Vary − Johanngeorgenstadt;
nerealizované projekty železniþních spojení (inv. þ. 207, 211).
11) Elektrický podnik, elektrická síĢ a osvČtlení, dodávky elektrické energie (viz rejstĜík).
2. Významné dokumenty a materiály
Inv. þ. 2 −

Majestát Ferdinanda I. z roku 1555 s právy a svobodami mČstu (inzerován i
v konfirmaci Rudolfa II (inv. þ. 3) a Josefa II (inv. þ. 5).160 Jeho první polovinu
tvoĜí práva a svobody, které udČlil mČstu saský kurfiĜt Jan BedĜich ve svém
privilegiu, datovaném ve Výmaru 14. 2. 1535, jež je dnes ve fondu k dispozici
pouze v opisech (v kronikách inv. þ. 46 a 78). Z jeho textu vychází i znČní této
þásti listiny, ustanovení Jana BedĜicha jsou však samozĜejmČ pĜizpĤsobena ke
stávajícím pomČrĤm v ýeském království. Další svobody v tomto majestátu
jsou již udČlené novČ Ferdinandem I.
Inv. þ. 13 − Remissorium = Jmenný rejstĜík ke knihám mČstského soudnictví
[1565−1660] založený mČstským písaĜem Georgem Stecherem a dále vedený
jeho pokraþovateli.
Inv. þ. 41 − Kniha dČlených pozĤstalostí; obsahuje inventáĜe domácností zemĜelých osob.
Zajímavý pramen ke kultuĜe bydlení (totéž v nČkterých svazcích inv. þ. 129).
Inv. þ. 45−46− Kroniky − do r. 1850. Inv. þ. 45 je kronika Horní Blatné mČstského písaĜe
Georga Stechera, který ji, podobnČ jako remissorium, v psal v letech
1565−1568, kdy pĤsobil jako mČstský písaĜ v Horní Blatné. Stecherova þást
obsahuje þasový úsek od založení mČsta do r. 1568, jeho pokraþovatelé pak
kroniku vedli pro léta 1588−1619. Dále obsahuje zápisy pro nČkolik
jednotlivých let z období 1658−1745. Bývá oznaþována jako Starší blatenská
kronika (ältere Plattner Chronik) nebo i Kronika I (Chronik I).161
Inv. þ. 46 − kronika mČsta od nejstarších dob do r. 1653 (s pĜepisem
listin), nadepsaná Chronik für Platten. Jedna verze této kroniky se nalézá v
Archivu Národního muzea v Praze. Na zadní pĜedsádce je podepsána tehdejším
purkmistrem Josefem Fischerem s uvedením roku 1831, následujícím rokem je
datována Fischerova dedikaþní poznámka národnímu muzeu. Verze nalézající
se ve fondu AM Horní Blatná je psána stejnou písaĜskou rukou jako muzejní,
ve srovnání s ní je však neúplná (chybí konec knihy − opisy dokumentĤ þ.
160

Konfirmace Rudolfa II. z r. 1580 je pro studium ideální díky své formČ svázaného pergamenového sešitu
pĜijatelných rozmČrĤ a nepĜíliš velký þasový odstup od vydání originálu.
161
Popis kroniky a informace o Georgu Stecherovi podává FRÖBE: c. d., s. 31−32. ZmiĖuje se o ní i zpráva o
dČjinách mČsta v datech a o písemnostech, uložených v mČstském muzeu (inv. þ. 319). O Stecherovi i inv. þ. 46,
fol. 40 (léta 1565 a 1568).
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25−30 v pĜíloze) a nČkteré zápisy jsou mírnČ zkráceny. Zatím nelze urþit, zdali
podepsaný Josef Fischer je autorem kroniky a muzejní verze je tak originál,
nebo zda Fischer dnes nedochovaný originál kroniky pouze opsal, þi opis
jenom signoval. Vyskytují se rovnČž domnČnky, že autorem kroniky je Johann
Berner, který byl v 1. pol. 19. stol. faráĜem v Horní Blatné.162 Fröbe autora
neuvádí a dílo oznaþuje (ve srovnání se starší blatenskou kronikou Georga
Stechera) jako mladší blatenskou kroniku (Jüngere Plattner Chronik)
neznámého pĤvodce.163 PĜedpoklady o autorství BernerovČ byly zĜejmČ
podníceny poznámkou v topografii J. G. Sommera, že jakási kronika
hornoblatenského faráĜe Johanna Josefa Bernera je uložena v þeském muzeu, tj.
dnešním Národním muzeu v Praze, v jehož archivu se nyní skuteþnČ nalézá
zmínČná verze s Fischerovou dedikací.164 Ta ale sahá jen do roku 1653, nikoliv,
jak avizuje Sommer, do roku 1790, vzniká tedy otázka, zda jde o stejné knihy.
Wenzel Hahn sice v obou verzích své kroniky poznamenává, že þerpal z
Memorabilienbuch faráĜe Bernera, þiní tak ale až u III. úseku (III.
Zeitabschnitt), zahrnující dobu od roku 1654, tedy období, u kterého Chronik
für Platten, jež byla prokazatelnČ podkladem pro pĜedcházející I. a II. úseky
Hahnova díla (doba do r. 1653), konþí.165 Na otázku autorství proto zatím nelze
jednoznaþnČ odpovČdČt. PĜínos kroniky spoþívá v tom, že þerpá z dnes již
nedochovaných pramenĤ (napĜ. radní protokoly), na které i peþlivČ v
poznámkách pod þarou odkazuje.
Inv. þ. 78−79− Kroniky po r. 1850 − Inv. þ. 78 − kronika Wenzela Hahna pro léta 1547−1874 s
pĜepisem mČstských privilegií. Jedná se o verzi A. Vedle existovala i verze B,
do které Hahn zahrnul úsek od nejstarších dob do r. 1875 a ve které bylo poté
pokraþováno až do roku 1893. Verze B, která je v SOkA Karlovy Vary
dochována pouze ve formČ xerokopie (uložena spoleþnČ s verzí A), je bČžnČ
oznaþována jako Kronika II (Chronik II).166
Inv. þ. 79 − Jde o pokraþování kroniky Wenzela Hahna, verze B, vedené
Hahnovými pokraþovateli pro léta 1893−1938. Je oznaþována jako Kronika III
(Chronik III).
Inv. þ. 176 − Oslavy 400. výroþí založení mČsta − povolení oslav,… (zde mj. adresy
nČmeckých spolkĤ a organizací v ýSR a v Sasku z r. 1932)
Inv. þ. 198 − Stavební záležitosti jednotlivých budov ve mČstČ (mj. množství plánĤ).
Inv. þ. 227 − Projekty stavby vodovodu.
Inv. þ. 355 − MČstské rozpoþty
Inv. þ. 382 − Situaþní zprávy pro Landráta v Nejdku a zprávy o þinnosti pro okresní vedení
NSDAP, úĜadu pro komunální politiku v Kraslicích.

162

KUBÁTOVÁ: c. d., s. 97−98 (pozn. þ. 4).
FRÖBE: c. d., s. 17−18.
164
SOMMER: c. d., s. 86.
165
Viz inv. þ. 78, s. 205.
166
Viz zprávu o dČjinách mČsta v datech a o písemnostech uložených v mČstském muzeu (inv. þ. 319).
163
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V. Záznam o uspoĜádání fondu a vyhotovení pomĤcky
Fond zpracoval:

Petr Cais

Doba inventárního zpracování:

1. 11. 2004 – 31. 1. 2006.

Archivní pomĤcku sestavil:

Petr Cais

Archiv:

Státní oblastní archiv v Plzni, Státní okresní archiv
Karlovy Vary.

Karlovy Vary, 8. 8. 2006

Petr Cais
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PěÍLOHY
PĜíloha þ. 1: Seznam použitých pramenĤ a literatury
Prameny
Archivní materiály
SOkA Karlovy Vary:
EL NAD 21 − Okresní soud Horní Blatná 1850−1908 (nezpracováno), pĜedávací protokoly
soudní agendy mČsta Abertamy z r. 1850
EL NAD 85 − Archiv mČsta Jáchymov 1515−1945 (nezpracováno), Statuta mČsta Jáchymova
z r. 1526
EL NAD 92 − Archiv mČsta Teplá 1581−1945 (nezpracováno), knihy výbČru daní a dávek
pĜed r. 1850
EL NAD 236 − MNV Horní Blatná, Jednací protokol 1945, poĜ. þ. 6 Sedlákova soupisu
EL NAD 911 − StĜedisko geodézie pro okres Karlovy Vary, mapa þ. 46 (katastrální mapa
Horní Blatné)
SOkA Tachov:
EL NAD 257 − Archiv mČsta Planá, sig. 147/1
Archiv národního muzea, Praha:
Kniha sign. B. þ. 1191 (Kronika mČsta Horní Blatná)
TištČné prameny a edice
ORTS-REPERTORIUM für das Königreich Böhmen. Prag : Statthalterei-Buchdruckerei,
1893.
ORTS-REPERTORIUM für das Königreich Böhmen. Prag : Statthalterei-Buchdrruckerei,
1907.
ORTS-REPERTORIUM für das Königreich Böhmen. Prag : Statthalterei-Buchdruckerei,
1913.
REICHSGESETZBLATT. Teil I. Jahrgang 1937. Berlin: Reichsministerium des Innern,
Reichsverlagsamt
DTTO − Jahrgang 1938
REICHS-GESETZ-BLATT für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1854
SBÍRKA ZÁKONģ. ýeská republika. Roþ. 2004
SBÍRKA ZÁKONģ republiky ýeskoslovenské. Roþ. 1954.
STATISTICKÝ LEXIKON obcí ýeské republiky 2005. Praha : Ottovo nakladatelství, 2005.
DAS SUDETENBUCH 1940. Teplitz-Schönau: Wächter Verlag, [1940].
DAS SUDETENBUCH 1941. Bad Teplitz-Schönau : Wächter Verlag, [1941].
VERORDNUNGBLATT für die sudetendeutschen Gebiete. Jahrgang 1938
ZÁKONNÍK ZEMSKÝ a VČstník vládní pro korunní zem ýeskou. Roþ. 1850.
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PĜíloha þ. 2: Seznam použitých zkratek a symbolĤ
Zkratky a symboly:
Zkratky a vysvČtlivky
Aý
− Archivní þasopis.
ad.
− a další
AM
− Archiv mČsta
c. d.
− citované dílo
cca
− circa (pĜibližnČ)
ýAŠ
− ýasopis archivní školy
þ.
− þíslo
þas.
− þasový
þp.
− þíslo popisné
ýsýH
− ýeskoslovenský þasopis historický
ýSR
− ýeskoslovenská republika
DGO
− Deutsche Gemeindeordnung (NČmecké obecní zĜízení z 30. 1. 1935)
DNSAP
− NČmecká nacionálnČ socialistická dČlnická strana (Deutsche
nationalsozialistische Arbeiterpartei)
EL NAD
− evidenþní list národního archivního dČdictví (viz zák. þ. 499/2004
Sb., § 16)
ev.
− evidenþní
HSK
− Historický sborník Karlovarska
inv. þ.
− inventární þíslo
kap.
− kapitola
ks
− kus, kusĤ
lat.
− latinsky
lit.
− litera (písmeno)
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mj.
MNV
MSK
MŠR
MV ýR
MVGDB
MZK
NA
napĜ.
nČm.
NSDAP
OA
obd.
obyv.
okr.
OkÚ
orig.
OTS
OZ
perg.
PHS
poþ.
pol.
poĜ. þ.
pĜel.
pĜír.
pv
r.
RGBl.
SAP
Sb.
sign.
SOA
soc. dem
SOkA
srov.
StA

♣

− mimo jiné
− místní národní výbor
− místní správní komise
− místní školní rada
− Ministerstvo vnitra ýeské republiky
− Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen
− Minulostí Západoþeského kraje
− Národní archiv (od 1. 1. 2005 nástupce SÚA na základČ zák. þ.
499/2004).
− napĜíklad
− nČmecky
− NacionálnČ socialistická nČmecká dČlnická strana
(Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei)
− okresní archiv (do 31. 8. 1992 pĜedchĤdce dnešního SOkA)
− období
− obyvatel
− okres, okresní
− okresní úĜad
− originál
− OttĤv slovník nauþný
− obecní zĜízení pro ýechy z r. 1864 (þ. 7/1864 z. z.)
− pergamen, pergamenový
− PrávnČhistorické studie
− poþátek
− polovina
− poĜadové þíslo
− pĜelom
− pĜírĤstek, pĜírĤstkový
− pagina versa (zadní strana listu)
− rok
− Reichsgesetzblatt (zákoník (Velko)nČmecké Ĝíše)
− Sborník archivních prací
− Sbírka zákonĤ ýeskoslovenské (socialistické) republiky, Sbírka
zákonu ýeské republiky
− signatura
− státní oblastní archiv − od 1. 1. 1975 nástupce StA za základČ § 18
archivního zákona (zák. ýeské národní rady þ. 97/1974 Sb.)
− sociální demokraté
− státní okresní archiv − od 1. 9. 1992 nástupce OA, na základČ § 18,
odst. 3, a § 18a novely archivního zákona (zák. ýeské národní rady þ.
343 z 29. 4. 1992)
− srovnej
− státní archiv (v období od þervna 1954♣ do 31. 12. 1974 pĜedchĤdce
dnešního SOA)

Viz Vládní naĜízení þ. 29/1954 Sb., §§ 3, 4, 13.
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stol.
SÚA
sv.
tj.
tzn.
tzv.
VGDB
VHÚ
VOBl.

− století
− státní ústĜední archiv − do 31. 12. 2004 pĜedchĤdce dnešního NA
− svazek, svatý
− to je
− to znamená
− takzvaný
− Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen
− vrchní horní úĜad
− Verordnungsblatt für die sudetendeutschen Gebiete, od 3. 5. 1939
Verordnungblatt für den Reichsgau Sudetenland
vyhl.
− vyhláška
z. z.
− zákoník zemský
z. Ĝ.
− zákoník Ĝíšský
zák.
− zákon
Základní pravidla… − Základní pravidla pro zpracování archivního materiálu. In: Sborník
archivních prací. Roþník X (1960), þ. 2, s. 218−310
Symboly
∅
− prĤmČr peþetního pole
∗
− narozen
+
− zemĜel; plus
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PĜíloha þ. 3: Konkordance s pĜedcházejícími zpracováními
A. Konkordance s katalogizaþními lístky knih mČstského soudnictví,
vypracovanými StA v Plzni

Katalogizaþní
lístky
(sign.)

Horní Blatná 1
Horní Blatná 3
Horní Blatná 4
Horní Blatná 5
Horní Blatná 6
Horní Blatná 10
Horní Blatná 11
Horní Blatná 12
Blatná 815
Blatná 830
Blatná 831
Blatná 832
Blatná 2806
Blatná 2807
Blatná 2808

InventáĜ

Katalogizaþní
lístky

InventáĜ

(inv. þ.)

(sign.)

(inv. þ.)

30
44
43
39
37
42
34
35
29
33
38
36
14
21
17

Blatná 2809
Blatná 2810
Blatná 2811
Blatná 2812
Blatná 2813
Blatná 2814
Blatná 2815
Blatná 2816
Blatná 2817
Blatná 2818
Blatná 2819
Blatná 2820
Blatná 2821
Blatná 2822
Blatná 2823
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22
16
20
15
23
18
24
25
26
27
28
41
386
31
32

B. Konkordance s pĜedcházejícími zpracováními listin

Renner Vogl Sedlák
(þ.)

(þ.)

(þ.)

1
2
6

1
2
6½

1
2
3

−

5½

4

−
3
4
−

−
3
4
11

Haas
(neþíslováno)
1538 þerven 17
1555 þervenec 30
1564 Ĝíjen 15
1570 þerven 1
− Maxmilián II.
povoluje…

5
6
7
8

1580 þervenec 25
1613 leden 31
1641 záĜí 18
− Ferdinand III.
osvobozuje…

8

8

−

7
−
−
14
12

10
15
16
6
5

9
10
11
12
−

−

−

−
−
−
1796 srpen 19
1785 záĜí 13

Erbenová

InventáĜ

(inv. þ.)

(inv. þ.)

1
2
3

1
2
90

4

90

5
6
7
8

91

10
11
12
13
14

91
107
107
6
5

−

90
91

5

7

−

10
9

9
12

−
−

−
−

−
−

11

13

−

−

−

−
−
−

14
17
18

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

1747 prosinec 4
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3
4
91

9

1570 þerven 1
− Maxmilián II.
potvrzuje privilegia

(1560)
1564
1635 listopad 10
1641 záĜí 18
− Ferdinand III.
potvrzuje …
(1747) Ĝíjen 19

Delimitováno
(viz spis o fondu)

Nezastoupeno.
Ztraceno?
Nezastoupeno.
Ztraceno?

107
92
Nezastoupeno.
Ztraceno?

−
−
−

−
−
−

−

Jde o Salvaguardium
1641 záĜí 18 − F. III.
osvobozuje.. (v inv. þ. 91)

−

−

Neexistuje, pouhá
korespondence,
inzerovaná v inv. þ. 5.
Neexistuje, pouhá
korespondence,
inzerovaná v inv. þ. 5.

Oznaþení skupiny

− Inv. þ.

PĜíloha þ. 4: Registraturní pĜehled zastoupeného spisového
materiálu
Do roku 1850
A. Registraturní pomĤcky

− 81−89

B. Vlastní spisy
1. Registratura pĜed regulací magistrátu (do r. 1791)
I. Práva a jmČní mČsta jako celku
a. MČstská privilegia
b. Majetek mČsta
II. Správa obce
a. Politická
b. Soudní
1) Civilní záležitosti sporné
2) Civilní záležitosti nesporné
c. Finanþní a hospodáĜská

− 90−92
− 93
− 94−98
− 99
− 100−102
− 103−115

2. Období regulovaného magistrátu (1792−
−1850)
I. Politicum (veĜejná správa)
a. MČstská privilegia, historie mČsta
b. Zdravotní agenda
c. Chudinská agenda
d. Blatenský dČdiþný vodní pĜíkop
e. MČstské trhy
f. MČšĢanské právo
g. HĜbitovní kaple Povýšení sv. KĜíže
h. Fara a farní kostel sv. VavĜince
ch. Berní agenda
i. Uþni
II. Judiciale (soudní agenda)
a. Spory
1) Spory mezi subjekty v Horní Blatné
2) Spory na základČ žalob cizích subjektĤ na osoby
v Hor. Blatné
3) Ostatní spory
b. PozĤstalostní agenda
c. Poruþenská agenda
d. Ostatní judiciale
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− 116
− 117
− 118
− 119
− 120
− 121
− 122
− 123
− 124
− 125
− 126
− 127
− 128
− 129
− 130
− 131−132

Oznaþení skupiny

− Inv. þ.

Od roku 1850
A. Registraturní pomĤcky

− 133−138

B. Vlastní spisy
1. Politické zĜízení a správa
10. Státní zĜízení a správa
100. VšeobecnČ
101. Prezident republiky, vĤdce VelkonČmecké Ĝíše
104. Státní a náboženské svátky
105. Státní hranice
106. Bezpeþnost státu
108. Protektorát ýechy a Morava
109. NSDAP
11. Zemské (župní) zĜízení a správa; vládní obvod
110. VšeobecnČ
116. Osobnosti a pĜedstavitelé správy, úĜady vládního
obvodu a župy
117. Zahraniþní konzuláty na území župy
13. Okresní zĜízení a správa
130. VšeobecnČ
132. Okresní zastupitelstvo
134. Hranice okresu
14. Obecní zĜízení a správa
140. VšeobecnČ
141. Hranice a název mČsta
142. Osobnosti mČsta
143. MČstské zastupitelstvo
144. MČstská rada a komise
145. Starosta
146. ZamČstnanci mČsta
147. MČstská kanceláĜ
15. Volby do zastupitelských sborĤ
153. Volební seznamy; volební a reklamaþní komise,
reklamace
154. PĜípravy voleb
156. Výsledky voleb
16. ÚĜady, soudy, ústavy, zamČstnanci mimo mČstskou správu
163. Berní úĜady
164. Okresní soudy
168. ZamČstnanci mimo mČstskou správu
19. Jazykové záležitosti
193. Používání jazyka ve styku s úĜady
199. Ostatní jazykové záležitosti, þesko-nČmecké vztahy
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− 139
− 140
− 141
− 142
− 143
− 144
− 145
− 146
− 147
− 148
− 149
− 150
− 151
− 152
− 153
− 154
− 155
− 155 (2×), 156
− 156
− 157
− 158, 350
− 159
− 160
− 161
− 150, 162
− 163
− 164
− 165
− 165

Oznaþení skupiny

− Inv. þ.

2. Bezpeþnostní policie, vojenské záležitosti
20. Bezpeþnostní stráž
205. VyhoštČní a postrk
− 166
207. Uprchlíci ze Sudet, navrátilci do ěíše
− 167
21. Bezpeþnost, mČstská policie
210. VšeobecnČ, mČstská policie
− 157, 168
212. Trestní záležitosti, trestní listy
− 169
213. Žebrota, tuláctví, pĜíspČvky na cestu do domov. obce − 170
214. NešĢastné události, sebevraždy
− 171
22. PoĜádková policie
220. VšeobecnČ
− 168
221. VeĜejný klid a poĜádek
− 172
222. Mravnostní policie, vysvČdþení o zachovalosti,
výpisy z trestních rejstĜíkĤ
− 173
223. Ochrana zvíĜat
− 174
224. Kina a filmová pĜedstavení
− 175
225. Divadelní spoleþnosti a pĜedstavení, oslavy výroþí
založení mČsta, ostatní veĜejná kulturní pĜedstavení − 176
227. PĜihlašovací agenda, obþanské legitimace, vnitrostátní
prĤkazy totožnosti
− 177
227-1. Pasy, prĤkazy a propustky pro pohraniþní styk
− 178
23. PoĜádková policie − pokraþování
231. Spolky, politické strany a jejich akce
− 179
232. VeĜejné sbírky
− 180
236. Hrací automaty, hazardní hry
− 181
238. Policejní ochrana a dozor nad dČtmi a mladistvými − 182
24. Vojenské záležitosti
240. VšeobecnČ
− 183
241. Vojenské odvody, seznamy brancĤ
− 184
243. Osoby povinné vojenskou taxou
− 185
244. Dovolená vojákĤ
− 186
246. SĖatky vojenských osob
− 187
247. Evidence vojenských osob
− 188
25. Vojenské záležitosti − pokraþování
251. Ubytování a zásobování vojska
− 189
256. Péþe o váleþné invalidy
− 190
257. ZaopatĜení vojákĤ, jejich rodinných pĜíslušníkĤ
a válþených poškozencĤ
− 180, 191
258. Odvody koní, reversní konČ
− 192
26. Silniþní policie
260. Bezpeþnost na silnicích a lyžaĜských trasách
− 193
3. Stavební záležitosti, doprava, komunikace, vodstvo
30. Stavební záležitosti
300. VšeobecnČ, polohopisný plán, plán výstavby
− 194
301. Povolování staveb, stavební Ĝád
− 195
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303. Oblasti stavebního omezení
304. Podpora stavebního ruchu
305. Jednotlivé stavební záležitosti
306. Výkazy stavební þinnosti
31. Požární policie, požární ochrana
310. VšeobecnČ, požární Ĝád, subvence pro protipožární
úþely
311. Kontroly protipožárních závad
312. Požární bezpeþnost budov
314. Kominictví
315. Dobrovolní hasiþi, hasiþský sbor
316. Budovy a vybavení hasiþského sboru, protipožární
nádrž na vodu
318. Pomoc pĜi hašení požárĤ
319. Protiletecká ochrana, zatemnČní oken
32. Doprava
320. VšeobecnČ
321. Železnice
323. DopravnČ-bezpeþnostní opatĜení na silnicích,
oznaþení povozĤ
326. Telefon, rozhlas
328. SmČrové a orientaþní tabule, dopravní znaþky,
znaþení turistických cest
33. Státní a okresní silnice
331. Údržba a stavba silnic
332. Vodní pĜíkopy
333. Výsadba stromĤ podél silnic
34. Obecní a soukromé komunikace a cesty
340. VšeobecnČ
341. Stavba, údržba, subvence
342. Cestní parcely, pozemky za úþelem zbudování cest
343. Chodníky, vodní pĜíkopy
344. Kanalizace
345. OsvČtlení a pojmenování ulic
346. ýištČní ulic
37. Vodstvo, vodovod
371. Vodoprávní záležitosti
372. Nedostatky ve vodovodní síti, stížnosti odbČratelĤ,
spory ohlednČ odbČru vody
373. PĜípojky na mČstský vodovod, zásobování vodou
374. Regulace tokĤ
379. Odpadní voda
38. Vodstvo, vodovod − pokraþování
382. Prameny a jejich ochrana
385. Vodní družstva, Blatenský vodní pĜíkop

− 196
− 197
− 198
− 199, 295
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− 202
− 179
− 203
− 204
− 205
− 206
− 207
− 208
− 209
− 210
− 211
− 211
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− 214 (2×), 215
− 214, 216
− 217
− 218
− 219
− 220, 227
− 221
− 222, 227
− 223
− 224
− 225, 227
− 226
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387. Stavba a údržba vodovodu, pĤjþky a subvence
na vodovod
− 157, 222, 227, 352
388. Mosty
− 228
4. Zdravotnictví, zvČrolékaĜství
40. Zdravotnictví
400. VšeobecnČ − výstavy, správy o zdravot. pomČrech
− 229, 292
402. Zdravotní a peþovatelský personál
− 230
403. Lékárny, léky, kosmetika
− 231
404. Nemocnice a léþebná zaĜízení, pĜíspČvky na léþení
a dopravu nemocných, náklady na léky
− 232
405. Ostatní léþebná a zdravotnická zaĜízení
− 233
406. Boj proti nakažlivým chorobám, oþkování, desinfekce
a hygienické nedostatky
− 234
41. Sport a tČlesná cviþení, pracovní služba
411. TČlocviþny, lyžaĜské školy, ostatní sportovní zaĜízení − 235
412. Sport a tČlesná výchova
− 236
416. Domovy mládeže
− 237
417. PĜíspČvky mládežnickým sportovním organizacím
− 238
418. Povinná pracovní služba mládeže, Ĝíšská pracovní
služba
− 239
42. PohĜební záležitosti
420. HĜbitovní Ĝády
− 240
421. ZemĜelí
− 241
422. HĜbitov, hĜbitovní poplatky
− 242
423. Hroby
− 243
44. ZvČrolékaĜství, porážky a obchod s dobytkem
442. Boj proti nakažlivým chorobám
− 244
443. Obchod s dobytkem, porážky dobytka
− 245
446. Pohodnictví
− 246
447. Prohlídky masa a dobytka
− 247
45. Potravinová policie
451. Ceny potravin, cenový dohled
− 248
452. Obchod s potravinami a poživatinami
− 249
453. Kontrola potravin
− 250
46. Zásobování
461. Zásobování potravinami
− 251
462. Zásobování topivy
− 252
463. Zásobování textilem a odČvy
− 253
5. Obchod, živnosti, pracovní síly, zemČdČlství
50. Obchod a živnosti
500. VšeobecnČ, lichva, odstranČní ŽidĤ z hospodáĜského
života
− 254
502. Obchodní a živnostenská komora a další hospodáĜské
organizace
− 255
503. Konzumní družstva
− 256
504. Živnostenská spoleþenstva
− 257
52

Oznaþení skupiny

− Inv. þ.

51. Jednotlivé živnosti
510. VšeobecnČ
512. Jednotlivé živnosti
513. Jednotlivé továrny a prĤmyslové provozy
516. Podomní obchod
517. Domácká výroba, paliþkování krajek
52. Trhy, výstavy, míry a váhy
521. Trhy
524. Živnostenské a prĤmyslové výstavy
525. Míry a váhy, cejchovní úĜad
53. Finanþní ústavy, pojišĢovny
532. Vzájemné pojišĢovny
533. SpoĜitelny
54. Pracovní záležitosti, nezamČstnanost
542. Mzdy a platy
543. Ochrana pracujících
544. NezamČstnanost, péþe o nezamČstnané
544-2. Stravovací akce pro nezamČstnané
544-9. Uhelné akce pro nezamČstnané
545-2. PĜídČly prostĜedkĤ na péþi o nezamČstnané
545-5. Akce okresního a místního nouzového výboru
v péþi o nezamČstnané, ostatní akce (léþebné ad.)
546. ZaopatĜení pracujících a zahraniþních dČlníkĤ
549. VeĜejné práce pro zmírnČní nezamČstnanosti
55. PojištČní, nemocenské pokladny
551. Nemocenské pojištČní
552. Nemocenské pokladny
553. Úrazové pojištČní
557. PojištČní proti požáru
56. Péþe o krajinu
561. Dozor a regulace
563. Statistická šetĜení
567. Polní a lesní pych
57. ZemČdČlství, lesnictví hospodáĜství, dobytkáĜství
572. Nemoci a škĤdci rostlin, škodliví živoþichové
574. ZemČdČlství a zahradnictví
576. Lesní hospodáĜství, služebnostní dĜíví
578. DobytkáĜství, poplatky vybírané od chovatelĤ
58. Honitba, myslivost, rybáĜství
580. VšeobecnČ
582. Honební výbor, pronájem honitby
583. Hájení, krmení a odstĜel zvČĜe
587. RybáĜství, pronájem lovu ryb
59. ZemČdČlské výstavy, pozemkové knihy, pozemková reforma,
zemČmČĜiþství
591. ZemČdČlské výstavy
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− 259
− 260
− 261
− 262
− 263
− 264
− 265
− 266
− 267
− 268
− 269
− 270
− 271
− 272
− 273
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− 291
− 292
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593. Pozemkové knihy, pĜevody pozemkĤ a obchody
s nimi
595. Pozemková reforma
596. ZemČmČĜiþské práce, hlášení pro katastrální úĜad
6. Manželství, matriky, školství, lidová osvČta
61. Manželství, mateĜství
612. Manželské ohlášky
614. UzavĜení manželství
615. Rozvody manželství, manželské spory
618. ýestný kĜíž nČmecké matky
62. Matriky, pĜíbuzenské vztahy, matriþní úĜad (Standesamt)
620. Všeobecné, zĜízení matriþního úĜadu (Standesamt)
621. Matriky
624. Legitimace nemanželského dítČte, kĜestní listy
625. ZmČny jmen, adopce, oznámení úmrtí
628. Genealogická šetĜení, nemanželské dČti, potvrzení
árijského pĤvodu
63. StĜední a odborné školy
633. Odborné školy
634. Živnostenské pokraþovací školy
64. Národní a mČšĢanské školy
640. VšeobecnČ
641. Školné, školní nadace, školní fondy
642. TĜídy, školní knihovna
643. Stavba, opravy, zaĜízení a majetek školy
644. Uþitelé, školní personál
646. Žáci, zanedbání školní docházky
66. Muzea, umČlecké sbírky
661. MČstské muzeum
666. Muzejní sbírky
667. UmČlecké a knižní výstavy
67. Historie, národopis, pomníky, památky a pamČtní desky
671. Stavební památky
672. PĜírodní památky
674. Pomníky a pamČtní desky
676. Historie, národopis
68. Lidová osvČta, knihovna
681. OsvČtová komise
682. OsvČtové kurzy a pĜednášky
683. Obecní knihovna
7. Státní obþanství, domovské záležitosti, sþítání lidu,
chudinská a sociální péþe, bytová otázka
70. Státní obþanství, domovské záležitosti, sþítání lidu
700. VšeobecnČ
701. Státní obþanství
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− 294
− 295
− 296, 301
− 297
− 298
− 299
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− 302
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− 304
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− 157, 311
− 312
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− 314
− 315
− 316
− 317
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− 319
− 320
− 321
− 322
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702. Domovské záležitosti, pĜijetí osob do domovského
svazku, potvrzení domovské pĜíslušnosti
− 325
704. Sþítání lidu
− 326
71. Chudinská péþe
710. Chudinské a sociální podpory mČsta
− 168, 191, 327
711. Chudinský fond, chudinské nadace
− 328, 351, 353
711-2. Dary pro chudé od ostatních subjektĤ
− 329
712. Chudinské právo, chudinská vysvČdþení
− 330
713. Chudobinec, chorobinec
− 331
719. Pomoc potĜebným mimo obec a do zahraniþí
− 332
72. Sociální péþe
722. Péþe o slepce
− 333
723. Péþe o hluchonČmé a tČlesnČ a duševnČ postižené
− 334
73. Sociální péþe o mládež
730. VšeobecnČ
− 335
731. Organizace a spolky peþující o mládež
− 336
732. Podpory v rámci péþe o mládež, pobyty chudých dČtí − 337
734. Kuratela
− 338
735. OdČvy a boty pro chudé dČti
− 339
74. Bytová otázka, osídlení
740. VšeobecnČ
− 340
741. Výstavba bytĤ, jednotlivé bytové záležitosti
− 341
742. Stavební a bytová družstva, družstevní byty
− 342
744. Regulace bytových prostor, ubytování osob
z postižených oblastí a osídlencĤ
− 343
745. Nájemní byty, ochrana nájemníkĤ
− 344
9. Majetek a zájmy mČsta, mČstské podniky a ústavy, finanþní
hospodaĜení, situaþní správy
90. Státní a zemské finance
900. VšeobecnČ
− 345
902. Státní (váleþné) pĤjþky, vinkulovaná náhradová renta − 346
904. DanČ placené ostatními subjekty, výkazy
pro berní správu
− 347
904-2. DaĖové úlevy pro ostatní subjekty
− 348
905. DanČ, poplatky a dávky placené mČstem
− 349
91. Finanþní hospodaĜení mČsta
910. VšeobecnČ
− 350
912. Cenné papíry
− 351
913. PĤjþky mČstu
− 227, 352
914. Fondy a nadace ve správČ mČsta
− 353
916. Subvence a dary mČstu
− 214, 227(2×), 310, 354,
372 (2×)
917. Rozpoþty
− 355
919. Úþetní kontrola
− 356
92. Obecní pĜirážky a dávky
921. Obecní pĜirážky k pĜímým daním
− 355 (5×), 357
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923. Obecní poplatky a dávky
93. Vlastnictví budov
930. VšeobecnČ, výpisy z inventáĜe
931. Údržba a správa budov
932. Pronájmy domĤ mČstem, tovární þinže
933. Zápis mČstských budov do katastru
933-4. Domovní daĖ
934. KoupČ a prodeje budov
94. Pozemkový majetek mČsta, rašeliništČ
940. VšeobecnČ, výpisy z inventáĜe
942. Jednotlivé pozemky, koupČ, prodeje, postoupení
a pronájmy pozemkĤ
943. RašeliništČ
95. MČstské podniky
950. VšeobecnČ
951. MČstská plynárna
951-5. Elektrické osvČtlení
952. Elektrický podnik, dodávky elektrického proudu
952-1. Místní elektrická síĢ, subvence pro elektrickou síĢ
952-3. Dodávky elektĜiny pro mČsto
952-4. VysokonapČĢová vedení
956. MČstská pískovna
957. MČstská cihelna
96. MČstské podniky − pokraþování
969. MČstské koupalištČ
97. Podpora a hájení zájmĤ mČsta, cestovní ruch
971. Spory kvĤli porušení cizích vlastnických práv
k pozemkĤm mČstem
972. PojištČní mČstského majetku
973. Práce a dodávky pro mČsto
975. Cestovní ruch
979. Zkrášlení mČsta
99. Ostatní, situaþní správy
991. Situaþní zprávy
993. Exekuce a nucené dražby
995. Nucená vyklizení bytĤ
999. Oslavy výroþí ostatních obcí a mČst

− 352, 358
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I. LISTINY
1

1538, þerven 17., Schneeberg.

N: 1

Jan BedĜich, vévoda a kurfiĜt saský, povoluje mČstu Horní Blatná
týdenní trh, konaný každý pátek.
Orig. perg. 50,5×32 – 6 cm, nČm., peþeĢ vydavatele ve voskovém
pouzdĜe pĜivČšena na pergamenovém proužku.
2

1555, þervenec 30., Augsburg.

L1

N: 2

Ferdinand I. potvrzuje mČstu Horní Blatné dosavadní práva,
svobody a výsady, uvedené pĜedevším v privilegiu saského
kurfiĜta Jana BedĜicha, z 14. 2. 1535, a pĜidává nové;
mj. potvrzuje práva a svobody podporující dĤlní podnikaní,
svobodnou volbu rychtáĜe a rady a právo mČstského soudu trestat
všechny zloþiny; dále stanoví hranice revíru, který spadá pod pravomoc
perkmistra v Horní Blatné, udČluje další týdenní trh každou sobotu
a výroþní trh na svátek sv. VavĜince, znak pro mČstskou peþeĢ, právo
postavit vedle povoleného 1 mlýna i další mlýny a odevzdává mČstu
tavírnu na cín. MČstu povoluje vybírat vážní poplatek 6 fenikĤ
z centnýĜe cínu k údržbČ cest. Výši cínového desátku urþuje
na 9 bílých grošĤ z 1 centnýĜe.
Orig. perg. 61,5×40 – 10 cm, nČm., peþeĢ vydavatele v dĜevČném
pouzdĜe pĜivČšena na pergamenovém proužku.
3

1580, þervenec 25., Praha.

N 3,

L2

N: 7

Rudolf II. konfirmuje mČstu Horní Blatná privilegium Ferdinanda I.
z r. 1555, ponechává však v platnosti od té doby zdvojnásobenou
výši cínového desátku, pĜiþemž si vyhrazuje možnost jej
v budoucnu mČnit.
Orig. perg., 5 svázaných listĤ, 24,5×34 cm, nČm., sekretní peþeĢ
vydavatele ve voskovém pouzdĜe pĜivČšena na žluto-þerno-þervené
šĖĤĜe.
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No: 4, N. IV

1613, leden 31., VídeĖ.

Matyáš II. konfirmuje listinu Rudolfa II. z 25. 7. 1580, patenty
Maxmiliána II. z 1. 6. 1570 o dČdiþném vlastnictví nČkdejšího
úĜedního domu jako radnice a svobodném užívání vodního
pĜíkopu∗ a urovnává hraniþní spor Horní Blatné s mČstem
Boží Dar na základČ lesního Ĝádu Schwarzenberského lesního
revíru.∗∗
Orig. perg., 68×42 – 14,5 cm, nČm., sekretní peþeĢ vydavatele
ve voskovém pouzdĜe pĜivČšena na þerveno-bílé šĖĤĜe.
5

1785, záĜí 13., VídeĖ.

L4

N: V

Josef II. konfirmuje mČstu Horní Blatná majestát Ferdinanda I.,
patenty Maxmiliána II. a ochranný list Ferdinanda III.
a povoluje nový výroþní trh v pondČlí po Nanebevstoupení PánČ.
Orig. perg. ve formČ knihy, 37 listĤ 26,5×33 cm, nČm.,
peþeĢ vydavatele v dĜevČném pouzdĜe pĜivČšena na þerno-žluté šĖĤĜe.
6

1796, srpen 19., VídeĖ.

L5

N 6, N: VI

František II. konfirmuje mČstu Horní Blatná privilegia potvrzená
Josefem II., pĜiþemž však ruší výsadu osvobození od vojenské
ubytovací povinnosti, udČlenou Ferdinandem III.,+ a stanoví,
že konání každého trhu, které by pĜipadlo na nedČli þi svátek,
má být pĜesunuto na pĜedcházející þi následující všední den.
Orig. perg., 72×48,5 – 8 cm, nČm., peþeĢ vydavatele v dĜevČném
pouzdĜe pĜivČšena na þerno-žluté šĖĤĜe.

∗

Viz inv. þ. 90.
Opis privilegia v inv. þ. 92.
+
Viz inv. þ. 91. Jde o 2 ochranné listy Ferdinanda III. z let 1641 a 1643.
∗∗
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II. ÚěEDNÍ KNIHY A RUKOPISY
Do roku 1850
1. Knihy mČstské správy v širším smyslu
7

8

9

10

11

12

I. Knihy patentĤ, cirkuláĜĤ a naĜízení
Cechovní pĜedpisy Karla VI.
– Generální cechovní patent (Ĝemeslnický patent)
z 16. 11. 1731 (opis) a Generální cechovní artikule
z 5. 1. 1739 (vydáno tiskem)
nČm., 20×31 cm, vazba polokožená
(1731) [1731−1739] K 1
Kniha obČžníkĤ Krajského úĜadu v Lokti
nČm., 26,5×39 cm, vazba kožená

1810–1815

II. Knihy mČstské správy v užším smyslu
Konceptní kniha
(mj. dopisy a výnosy rychtáĜe a rady, dopisy ostatních
mČšĢanĤ)
nČm., 20×33,5 cm, sešit bez desek

[1634–1635] K 3

K2

Památná kniha mČstské rady a rychtáĜe
(mj. opisy došlých a odeslaných listĤ, mČstských
privilegií, listin mČšĢanĤ a zápisy jejich práv. poþinĤ,
vyúþtování odvedených daní)
(Hierinnen allerleÿ Abschrifften der Concepten, welche
von E. E. Rath- unndt dennen löblichen Stadtgerichten…
großgünstig zuschreiben anbefolchen…)
nČm., 20×30 cm, sešit bez desek
1653–1663

K4

Protokoly ze zasedání mČstské rady (Rathstag)
(Protocollum pro senatu Plattensi)
nČm., 20×34,5 cm, sešit

K5

1640–1641

Protokoly o pronájmu tržních stánkĤ
(mj. plánek stánkĤ)
nČm., 20×33 cm, vazba kožená, pĜední deska
odtržená
[1754–1773] 1792–1824 K 6

2. Knihy mČstského soudnictví
13

I. RejstĜíky
Remissorium = Jmenný rejstĜík ke knihám mČstského
soudnictví
(Remissorium der Gerichtt und Stadt Büchern…, N: 19)
nČm., 28,5×43 cm, vazba polokožená
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II. Knihy smíšené soudnictví sporného, nesporného a trestního
14

a. Knihy rychtáĜské
RychtáĜská kniha pro záležitosti sporné, nesporné a trestní
(mj. zástavy, kvitance, rukojemství, dlužní úpisy, urážky na cti,
spory, zĜeknutí se nepĜátelství (Urfehde), doznání pĜed soudem,
lenní kniha na domy)
(Lehenbuch Nro 7, pozdČjší název na hĜbetČ: Blatno R 1[…],
název z remissoria: Altes Lehenbuch)
nČm., 22×33 cm, polokožená vazba s dĜevČnými deskami
PĜedchozí sign.: Blatná 2806
1535–1660

K8

III. Knihy soudnictví nesporného∗
15

a. Knihy lenní
Lenní kniha pro pozemky
(mj. i dČlení dČdictví; i s pĜepisy celých kupních smluv)
(na hĜbetČ: Blatno R. 1542, název z remissoria:
Rhaumlehenbuch, v ostatních pramenech:
altes Raum Lehenbuch)
nČm., 20,5×33 cm, kožená vazba poškozená
PĜedchozí sign.: Blatná 2812

[1542–1653] K 9

16

Lenní kniha pro pozemky
− cca od poþ. 70. let 17. stol. s pĜepisy kupních smluv
(mj. vypoĜádání dluhĤ, obstavení majetku, dlužní úpisy)
(C: Gerichts Raum Lehnbuch der… Bergkstadt
Platten N: 3, na hĜbetČ: Plattner Raumbuch, název
z remissoria: Neu Raumb Lehenbuch Lit. C /mit N: 3/)
nČm., 19×32 cm, kožená vazba
PĜedchozí sign.: N: 8, Blatná 2810
1645–1713 /1725/ K 10

17

Lenní kniha pro domy a statky
(na hĜbetČ: Plattner Kaufsbuch /chybnČ/), N: 1,
název z remissoria: Neu Lehenbuch)
nČm., 22×34,5 cm, pĤvodní desky kožené vazby strženy
a nedochovaly se, pĜivázány druhotnČ desky z polokožené
vazby z 19. stol., kniha neúplná, chybí z druhé série
písmeno T – konec
PĜedchozí sign.: Sig. 8, No 4, Blatná 2808
[1550–1653] K 11

18

Lenní kniha pro domy
− cca od poþ. 70. let 17. stol.s pĜepisy kupních smluv)
(D: Neu Gerichts-Lehen-Buch der Häuβer…,
na hĜbetČ: Plattner Grundbuch D)
nČm., 16,5×33 cm, vazba kožená
PĜedchozí sign.: N. 9, No I. Blatná 2814
1645–1718 /1733/ K 12

∗

Více k tČmto knihám viz Úvod, kap. II/2.

K nim nutno rovnČž poþítat þásteþnČ i Památnou knihu inv. þ. 10.
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Lenní kniha pro domy a pozemky
nČm., 21×31 cm, torzo, pouze fol. 332 a 333,
bez desek

1585–1609 /1626/ K 13

b. Knihy trhové
Trhová kniha kupních smluv na domy a pozemky
(Gerichtlich Contract Buch uber die uff der…
Bergkstadt Platten gehaltenen Kauff uber Häuser
liegenden Gründe, Wiesen undt Reume,…, L: B,
na hĜbetČ: Plattner Contractenbuch)
nČm., 19,5×32,5 cm, vazba kožená, hĜbet stržen
PĜedchozí sign.: Blatná 2811

1615–1642 /1690/ K 14

c. MČstské knihy smíšené soudnictví nesporného
MČstská kniha smíšená soudnictví nesporného
(bývalý název na hĜbetČ: Plattner Urkundenbuch,
název z remissoria: Neu Handelsbuch nebo Handelsbuch)
nČm., 22,5×33 cm, vazba kožená
PĜedchozí sign.: N 3, Nro. 5, Blatná 2807
1557–1623

K 15

MČstská kniha smíšená soudnictví nesporného
(Regyster der vorin[stehenden] außhenndygen Schultth
/chybnČ/; na desce: Neu Lehenbuch /chybnČ/)
nČm., 22×32,5 cm, vazba polokožená s dĜev. deskami
PĜedchozí sign.: Nro. 6, Blatná 2809

K 16

1597–1655

MČstská kniha smíšená soudnictví nesporného C
(Grundbuch lit: C)
nČm., 18,5×32 cm, vazba kožená
PĜedchozí sign.: Blatná 2813

1643–1681 /1728/ K 17

MČstská kniha smíšená soudnictví nesporného E
(na hĜbetČ: Plattner Grundbuch E)
nČm., 30×44 cm, vazba kožená
PĜedchozí sign.: No 10, Blatná 2815

1707–1726 /1747/ K 18

MČstská kniha smíšená soudnictví nesporného F
(Plattner: Stadt: Gerichts: Kauffbuch: Lit: F)
nČm., 24×37 cm, vazba kožená
PĜedchozí sign.: Blatná 2816

1726–1745 /1761/ K 19

MČstská kniha smíšená soudnictví nesporného G
(na hĜbetČ: Plattner Grundbuch G, v pramenech
citována i jako: Liber Contractuum,
Kauf-Contracten-Buch, Stadt Buch)
nČm., 21×36,5 cm, vazba kožená poškozená
PĜedchozí sign.: N: 12, Blatná 2817

1739–1769 /1792/ K 20
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MČstská kniha smíšená soudnictví nesporného H
(Pacht-Kauf-Verkauf-Contract-Buch Lit: H,
na hĜbetČ: Plattner Grundbuch H)
nČm., 17,5×3 cm, vazba kožená poškozená
PĜedchozí sign.: N: 13, Blatná 2818

1769–1782 /1824/ K 21

MČstská kniha smíšená soudnictví nesporného J
(Stadt Plattner Kauf-Contracten-Buch. Lit J)
nČm., 37×46 cm, kožená vazba poškozená
PĜedchozí sign.: N: 14, Blatná 2819

1783–1815

K 22

MČstská kniha smíšená soudnictví nesporného K
(na hĜbetČ: Plattner Grundbuch K)
nČm., 46,5×37,5 cm, vazba kožená
PĜedchozí sign.: N: 15, Blatná 815

1809–1839

K 23

d. Knihy gruntovní
Gruntovní kniha s pĜepisem celých smluv L
(Grund- und Contracten Buch Lit. L)
nČm., 28×44 cm, polokožená vazba
PĜedchozí sign.: Horní Blatná 1

1840–1855

K 24

e. Knihy dluhĤ a zástav
31

32

33

34

35

1) Knihy dlužní
Dlužní kniha A
(na hĜbetČ: Plattner Schuldenbuch A,
v pramenech citována i jako: Liber obligationum)
nČm., 20,5×34 cm, vazba kožená
PĜedchozí sign.: N: 2, Blatná 2822

1755–1770 /1778/ K 25

Dlužní kniha B− J
(na hĜbetČ: Plattner Schuldenbuch B – J)
nČm., 21×35,5 cm, vazba kožená
PĜedchozí sign.: N: 3, Blatná 2823

1770–1790 /1821/ K 26

Dlužní kniha K
(na hĜbetČ: Plattner Schuldenbuch K)
nČm., 26,5×38,5 cm, vazba kožená, desky odtržené
PĜedchozí sign.: Blatná 830

1787–1829

K 27

Dlužní kniha L
(Obligations-Buch lit. L…)
nČm., 30,5×47,5 cm, vazba polokožená
PĜedchozí sign.: Horní Blatná 11

1823–1839

K 28

Dlužní kniha M
(Obligations-Buch lit. M…)
nČm., 28×44,5 cm, vazba polokožená
PĜedchozí sign.: Platten M, Horní Blatná 12

1839–1857

K 29
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2) Knihy kvitancí
Kniha kvitancí I
(Liber Quietantiarum Nro I, na desce: Nro I QuittungsBuch… N:9, na hĜbetČ: Plattner Quittungsbuch I.)
nČm., 23×37 cm, vazba polokožená, pĜední deska
poškozená
PĜedchozí sign.: Blatná 832

1816–1831

K 30

Kniha kvitancí II
(Quittungs-Buch N: II.)
nČm., 28,5×44,5 cm, vazba polokožená
PĜedchozí sign.: Horní Blatná 6

1831–1854

K 31

3) Knihy zástavního práva
Kniha zástav
(N: 7. Pfandrechtbuch Nro I.)
nČm., 26,5×39 cm, vazba kožená
PĜedchozí sign.: Blatná 831

1823–1830

K2

Kniha zástav
(záznamĤ úĜedních dokumentĤ /dlužních úpisĤ þi výpisĤ
z úĜedních knih/ s platností nabytí zástavního práva)
(Praenotationsbuch…, na hĜbetČ: Pfandrechtsbuch)
nČm., 28×44 cm, vazba polokožená
PĜedchozí sign.: Horní Blatná 5
1832–1864

K 32

f. Knihy pozĤstalostních Ĝízení
Kniha pĜihlášených dČdicĤ
(Erbserklärungen…)
nČm., 22×35 cm, vazba kožená

1785–1830

K 33

Kniha dČlených pozĤstalostí
(Liber Imus Diuisionum haereditatis N: 17)
nČm., 22,5×37 cm, vazba polokožená
PĜedchozí sign.: Blatná 2820

1785–1809

K 34

Kniha pĜípovČdí (odevzdacích listin)
(Einantwortungs-Urkunden Buch…,
na hĜbetČ: Verlassenschafts-Abhandlungsbuch)
nČm., 28×44,5 cm, vazba polokožená
PĜedchozí sign.: Horní Blatná 10

1831–1866

K 35

g. Knihy svatebních smluv
Kniha svatebních smluv
(Ehe-Kontractenbuch…)
nČm., 29×45 cm, vazba polokožená
PĜedchozí sign.: Horní Blatná 4

1830–1855

K 36
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h. Knihy nájemních smluv
Kniha nájemních smluv
(Pacht-Contracten-Buch…)
nČm., 29×45 cm, vazba polokožená
PĜedchozí sign.: Horní Blatná 3

1832–1850

K 37

3. Ostatní knihy
45

46

Kronika mČsta Georga Stechera a pokraþovatelĤ
(pro léta 1532–1568, 1588−1619, 1658–1745)
s výpisem událostí, týkajících se Horní Blatné,
z Meißnische Bergk-Chronica Petera Albina
(Ahnkunfftt der Bergkstadt Platten)
nČm., 28,5×43 cm, vazba polokožená

[1565–1750] K 7

Kronika mČsta Horní Blatná − od nejstarších dob
do roku 1653, s pĜepisem listin (opis)
(Chronik für Platten)
nČm., 25×40 cm, vazba polokožená

[1831]

K 38

1877

K 39

Od roku 1850
1. Knihy správní
47

48
49
50

51

52

I. Knihy pĜedpisĤ a naĜízení mČstské správy
Požární Ĝád a rozdČlení úkolĤ bČhem požáru
pro jednotlivé mužské obyvatele mČsta

II. Protokoly mČstského výboru (zastupitelstva)
Protokoly ze zasedání mČstského výboru
(Sitzungsprotokoll des Gemeindeausschusses)
1899−1915

K 40

Protokoly ze zasedání mČstského výboru (zastupitelstva)
(Protokollbuch)
1916−1931

K 41

Protokoly ze zasedání mČstského zastupitelstva,
od 13. 10. 1939 z porad starosty a mČstských pĜidČlencĤ
((Stadt)beigeordnete) s obecními/ mČstskými rady
(Gemeinderäte/ Stadträte, Ratsherren)

1931−1944

K 42

III. Protokoly mČstské rady
Protokoly ze zasedání mČstské rady, od. 7. 12. 1938
z porad starosty s mČstskými pĜidČlenci,
(Stadtbeigeordnete)
(Sitzungsprotokolle des Stadtrates)

1934−1943

K 43

IV. Protokoly komisí mČstské správy
Protokoly ze zasedání výboru pro výstavbu školy
(Protokolle des Schulbaucomités)

1890−1897

K 44
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Kniha kontrol hygienických pomČrĤ ve mČstČ Hor. Blatná,
provedených zdravotní komisí a obvodním lékaĜem
(Sanitätskataster)
1911–1928

K 45

Protokoly ze zasedání finanþní komise, od 26. 1. 1939
z porad starosty s odbornými poradci pro mČstské finance
(Finanzkommission)
1919−1940

K 46

Protokoly ze zasedání komise pro veĜejné osvČtlení
(Lichtkommission)

1919−1939

K 47

Protokoly ze zasedání vodovodní komise
(Wasserkommission)

1922−1938

K 44

Protokoly ze zasedání komise pro komunikace
(Strassen- und Wegekommission)
nČm., 20,5×33 cm, zápisy na vytržených listech
z neznámé knihy

1923−1938

K 48

Protokoly ze zasedání právní a bytové komise (Rechtsund Wohnungskommission)
(Rechtskommission)

1924−1938

K 49

V. Služební deníky mČstské policie
Služební deník policisty Josefa Behra
(Tagebuch des Polizeimannes Josef Behr)

1935–1937

K 50

VI. Knihy rozmnožovacích vzorĤ mČstské kanceláĜe
Kniha rozmnožovacích vzorĤ pro jednotlivé typy
mČstských písemností ve stavebních záležitostech
(Handbläter der Gemeinde-Bauberhörde.
Bearbeitet von Ing. H. u. F. Neumann. Teplitz-Schönau) 1928

K 51

2. Knihy evidenþní
61

Kniha evidence obyvatel podle þ.p. (s rokem narození)
nČm., 22×35 cm, vazba kožená

[1850–1880] K 33

Protokoly o pĜijetí osob do obecního svazku
(Bürgerpflichts-Vormerkung)

1853–1906

K6

63

Protokoly o pronájmu tržních stánkĤ

1879–1906

K6

64

Trestní protokol
(Straf-Protokoll der Gemeide Platten)

1875–1895

K 52

Matrika obecních pĜíslušníkĤ (podle abecedy)

[1880–1945] K 53

62
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Matrika úmrtí s poznámkami o zaplacení poplatku
za vyzvánČní a hrobného
(Sterbe-Matriken… mit Vormerkung des Glockenzinses
und der Grabgstellen-Gebühr )

1888–1912

K 54

Matrika úmrtí s poznámkami o zaplacení poplatku
za vyzvánČní a hrobného
(Sterbe-Matriken… mit Vormerkung des Glockenzinses
u. Grabgstellen-Gebühr)

1913–1948

K 55

68

Kniha evidence koupených hrobĤ

1894–1943

K 54

69

Kniha evidence osob, dobytka a bytových a nebytových
prostor pro potĜeby odhadu spotĜeby vody z vodovodní
sítČ
(Wasserleitung)

[1900−1945] K 56

PĜihlašovací kniha
(Meldebuch)

1905–1934

K 57

71

RejstĜík k pĜihlašovací knize

1905–1934

K 58

72

Místní pĜehled pro sþítání lidu r. 1910 − I. díl (obyvatelstvo)
+ II. díl (domácí užitková zvíĜata)
(Ortsübersicht, I. Teil – Bevölkerung, II. Teil – Zahl
der häuslichen Nutztiere)
1911

K 59

Protokol o vydaných pracovních knížkách
(Protokoll über Arbeitsbücher)

1913–1938

K 60

Oþkovací seznamy
(Impfverzeichnisse)

1922–1939

K 61

Kniha evidence vystČhovalých osob a jejich vyĜazených
kartotéþních lístkĤ
(Volkskartei. Verzeichnis der ausgesonderten
Karteikarten)

1942–1943

K 62

Evidence vydaných vysvČdþení o zachovalosti
(s uvedením vybraných poplatkĤ)
(Führungszeugnisse)

[1942]

K 63

67
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3. Ostatní knihy
77

78

79

80

I. Kroniky, pamČtní knihy a historická pojednání
Historie hornictví Horní Blatné Franze Schlossera
(pro léta 1520–1755)
(Bergwerksbegebenheiten der Königl: Bergstadt
Platten…)
1860
Kronika mČsta Wenzela Hahna, verze A, (Hahn A
– pro léta 1547–1874, s pĜepisem mČstských privilegií)
(Geschichte von Platten vom Jahre 1547 anfangend)

K 64

[1850−1878] K 65

Kronika mČsta pro léta 1893–1938 (pokraþování kroniky
Wenzela Hahna − nedochované verze B, se seznamem
rychtáĜĤ, purkmistrĤ, písaĜĤ, starostĤ, sekretáĜĤ, radních
a zastupitelĤ)
(Chronik 3. Bergstadt Platten)
1893–1938

K 66

PamČtní kniha mČstského muzea a výstavy ke 400. výroþí
založení mČsta (kronikáĜské záznamy, podpisy
návštČvníkĤ)
(Gedenkbuch für die Jubiläums Ausstellung anlässlich
der 400 Jahrfeier der Bergstadt Platten…)
1932−1954

K 67

68
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III. SPISOVÝ MATERIÁL
Do roku 1850
A. Registraturní pomĤcky
81

82

83

84

85

86

87

88

89

Podací protokol in politicis
(Einreichungs-Protocoll pro anno 1832 in Politic:,
na hĜbetČ: Exhib. Protokoll 1832)
nČm., 26×44 cm, vazba papírová

1832

K 68

Podací protokol
(Einreichungs- oder Gestions-Protocoll…,
na hĜbetČ: Exhib. Protokoll 1833)
nČm., 26,5×44 cm, vazba papírová

1833

K 69

Podací protokol
(Einreichungs- oder Gestions-Protocoll…,
na hĜbetČ: Exhib. Protokoll 1834)
nČm., 26,5×43 cm, vazba papírová

1834

K 70

Podací protokol
(Einreichungs- oder Gestions-Protokoll)
nČm., 25,5×43 cm, papírová vazba stržena
a nedochovala se

1835

K 71

Podací protokol
(Einreichungs- oder Gestions-Protocoll…,
na hĜbetČ: Exhib. Protokoll 1837)
nČm., 27×41,5 cm, vazba papírová

1837

K 72

Podací protokol
(Geschäftsprotokoll des Magistrates zu Platten,
na hĜbetČ: Exhib. Protokoll 1839)
nČm., 31×49,5 cm, vazba papírová

1839

K 73

Podací protokol
(Geschäftsprotokoll des Plattner Magistrates…,
na hĜbetČ: Exhib. Protokoll 1843)
nČm., 26,5×42,5 cm, vazba papírová

1843

K 74

Podací protokol in politicis
(Platten. Geschäfts-Protocoll in Politicis…,
na hĜbetČ: Exhib. Protok. 1847)
nČm., 26,5×42,5 cm, vazba papírová

1847

K 75

Podací protokol in politicis
(Platten. Geschäfts-Protocoll in Politicis…,
na hĜbetČ: Geschäfts-Protok. 1848)
nČm., 26,5×42,5 cm, vazba papírová

1848

K 76
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B. Spisy
1. Registratura pĜed regulací magistrátu (do r. 1791)
I. Práva a jmČní mČsta jako celku
a. MČstská privilegia
Panovnické patenty, udČlující práva a výsady mČstu
(mj. patenty Maxmiliána II. o úĜedním domČ, radnici
a Blatenském pĜíkopu)

1564−1570

1

91

Ochranné listy (salva guardia)

1620−1646

1

92

Opisy privilegií − majestát Matyáše II. z r. 1613∗

93

b. Majetek mČsta
KoupČ a prodej obecního majetku (mj. obecní mlýn)

90

(1613) [1650−1670] 1
1683

1

a. Politická
Zhostný list (Kundschaft) pro Kaspara Hoffmana

1605

1

PropouštČcí list (Entlaßschein) pro Adama Heppa,
punþocháĜského mistra z Ostrova

1790

1

Policejní záležitosti − vyvČšení jména uprchlé osoby
katem na šibenici

1698

1

Ostatní korespondence (mj. podČkování za dary,
dedikace vČdeckých a literárních dČl)

1552–1610

1

ObČžníky a naĜízení panovníka a nadĜízených úĜadĤ
– zábavy, provozování hudby

1657

1

Dtto – vojenské záležitosti

1667

1

Dtto – Židé, podomní obchod

1680

1

II. Správa mČsta
94

95
96
97

98

Založení a stavba hĜbitovní kaple Povýšení sv. KĜíže
(mj. vybavení /zvony, mešní roucha, lavice/, koupČ domu
pro kaplana, potíže s faráĜem v Hor. Blatné, nadaþní mše) 1741−1769

1

HĜbitovní kaple Povýšení sv. KĜíže − kaple v hlášeních
krajského hejtmana, spor kaplana s faráĜem v Hor. Blatné,
odpor proti zrušení kaple a pĜenesení Hesslerovy nadace
do lokálie v RýžovnČ, vrácení fin. prostĜedkĤ z Rýžovny 1762−[1790] 1
∗

Originál viz inv. þ. 4.
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1548–1606

1

Spor Maurize von Böhma, majitele kožedČlné továrny
ve Vídni, s Adalbertem Putzem, obchodníkem v H. Blatné 1786−1787

1

Spor Terezie Daudové z Prahy s Bernardem Augustou

1786−1787

1

2) Civilní záležitosti nesporné
ZávČti a pozĤstalostní Ĝízení

1548–1648

1

Dtto

[1740]−1806 1

b. Soudní
99

100

1) Civilní záležitosti sporné
Spory, obstavení majetku (khummer) − 3 pĜípady

101

Rukojemství, koupČ, zaplacení dluhu, postoupení majetku 1562−1693

1

102

Sirotþí záležitosti a poruþenství

1

103

c. Finanþní a hospodáĜská
Listy saských mČst o poskytnutí pĜíspČvkĤ pro nové mČsto
Horní Blatná
1538

2

Ruþení mČsta Horní Blatná za dluh Wolfa Sinterleho,
rychtáĜe v Horní Blatné

2

104
105

1615–1638

1538

Zájmy mČsta na pozĤstalosti Hanse Drechslera, následkem
ruþení za jeho dluh
1635−1644

2

106

Poplatky a dávky (mj. vážní poplatek, sladovné ad.)

107

Žádosti mČsta o podporu a prosby o odpuštČní, odklad
þi využití vybraných daní (mj. v souvislosti se stavebními
poþiny, následkem živelných pohrom ad.)
1607–1684

2

Berní a daĖové záležitosti

1609–1691

2

Dtto

1790

2

109

Horní záležitosti

1609−1645

2

110

Vydržování vojska

1618–[1697] 2

111

Stavební poþiny mČsta – výdaje a smlouvy o dílo
(mj. oprava a zaĜízení kostela – stĜecha, oltáĜ, varhany)

1624–1694

2

Vyúþtování s jednotlivými úĜedníky mČsta
(mj. s komoĜím, rychtáĜem) a s dalšími osobami
a pohledávky mČsta vĤþi nim

1636–1663

2

108

112
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Ostatní záležitosti (mj. výþep vína, lesní hospodáĜství,
splátky dluhĤ mČsta)

1644–1649

2

114

Kostelní pokladna − splátky za pĜijatý cín

1649

2

115

Blatenský dČdiþný vodní pĜíkop (mj. náklady na údržbu,
výbČr pĜíspČvkĤ)

1783−1791

2

113

Sign.

Obsah

2. Období regulovaného magistrátu (1792−
−1850)
I. Politicum − veĜejná politická správa
116

a. MČstská privilegia, historie mČsta
Opisy dokumentĤ a výpisy z kronik a úĜedních materiálĤ,
týkající se historie mČsta Horní Blatná a hornictví v jeho
okolí
[1792−1850] 3
b. Zdravotní agenda
Souhrnné výkazy zemĜelých ve mČstČ a lesním dominiu
Horní Blatná

1798–1799

3

c. Chudinská agenda
Chudinský ústav (Armeninstitut) − odkazy a dary pro
ústav, pĤjþky ústavu cizím osobám a vymáhání dluhĤ

1803−1848

3

d. Blatenský dČdiþný vodní pĜíkop
Korespondence týkající se Blatenského dČdiþného
vodního pĜíkopu (mj. platby vodného mČstu Boží Dar,
údržba pĜíkopu a platby pĜíspČvkĤ, žádost panovníkovi
o volný odbČr dĜeva a chrastí pro zakrývání pĜíkopu,
výsadba smrkových sazenic na bĜezích pĜíkopu a jejich
ochrana, instrukce o vodovodu s litinovými rourami
a o výmČnČ dĜevČných rour za litinové /tiskem/)

1819−1849

3

120

e. MČstské trhy
Pronájem tržních stánkĤ mČstem

[1800−1840] 3

121

f. MČšĢanské právo∗
Poplatky za mČšĢanské právo (Bürgertaxen)

[1810−1850] 3

g. HĜbitovní kaple Povýšení sv. KĜíže
HospodaĜení kaple (mj. korespondence, výpisy z úþtĤ,
vymáhání dluhĤ ve prospČch kaple)+

1794−1844

117

118

119

122

∗
+

Viz též inv. þ. 390.
Viz též inv. þ. 399.
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Obsah

ýas. rozsah

Personální záležitosti − kaplan a jeho plat (mj. jmenování
kaplana Adalberta Hahna), úþetní kaple (KapellenRechnungsführer)
1801−1844

3

Všeobecná správa kaple (mj. mešní nadace /opisy
Hesslerovy nadace z r. 1744 a soupisu mešních nadací
z r. 1761/, špatný stav domu kaplana, oslava jubilea
kĜížové kaple)
(1744−1761) 1820−1846

3

h. Fara a farní kostel sv. VavĜince
Korespondence ohlednČ farního kostela v Horní Blatné
(plat faráĜe, mešní nadace Franze Morbachera, pohĜební
záležitosti)

123

124

125

Karton

[1797−1798] 3

ch. Berní agenda
Spisy k berní a poplatkové agendČ (mj. poplatek z obecního
mlýna /Mühlzinß/, placený Lesnímu úĜadu v JáchymovČ,
seznam domĤ s vymČĜením domovní danČ /Haussteruer/) 1825−1832

3

i. Uþni
Potvrzení o prĤbČhu uþebních let pro Josefa Kuhna,
pivovarského uþnČ z Jáchymova, vystavený kvĤli
dokonþení jeho uþení v Horní Blatné

1842

3

1) Spory mezi subjekty v Horní Blatné
Spory mezi subjekty v Horní Blatné, Ĝazeno podle jmen
žalovaných stran − písmeno B

1825–1850

4

Dtto − písmena D−E

1833−1850

4

Dtto − písmeno F

1823−1850

4

Dtto − písmeno G

1794−1849

4

Dtto − písmeno H

1815−1850

5

Dtto − písmeno K

1825−1849

5

Dtto − písmeno L−M

1822−1849

5

Dtto − písmena O−P

1819−1850

5

Dtto − písmeno R

1822−1849

6

Dtto − písmeno S

1794−1850

6

II. Judiciale – soudní agenda
a. Spory
126

I
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Dtto − písmena T−Z

1793−1850

6

Spor Josefa Kolba s více dlužníky z Horní Blatné

1827

6

2) Spory na základČ žalob cizích subjektĤ na osoby v Horní Blatné
Spory na základČ žalob cizích subjektĤ na osoby v Horní
Blatné, Ĝazeno podle jmen žalovaných stran − písmeno B 1821–1849 7
Dtto − písmena E−F

1821−1849

7

Dtto − písmeno G

1834−1850

7

Dtto − písmeno H

1824−1847

8

Dtto − písmeno K

1823−1849

8

Dtto − písmeno L−M

1794−1846

8

Dtto − písmena R−W

1818–1847

9

3) Ostatní spory
Dražba majetku Josefa Hahnla z Horní Blatné

1804

9

Spory mezi cizími subjekty Ĝešené pĜed magistrátem
v Horní Blatné (mj. postoupené magistrátu jako nejbližší
nezávislé soudní instanci)
1811–1848

9

Žaloby osob z Hor. Blatné proti cizím subjektĤm (2 spisy) 1846−1849

9

b. PozĤstalostní agenda
PozĤstalostní agenda, Ĝazeno podle jmen zemĜelých
− písmena Ba−Be

[1794−1850] 10

Dtto − písmena Bl−Bu

[1805−1850] 10

Dtto − písmena D−E

[1801−1850] 10

Dtto − písmena Fe−Fl

1785−[1848] 11

Dtto − písmena Fr−Fu

1803−[1849] 11

Dtto − písmena Ge−Gl

[1817−1850] 12

Dtto − písmena Go−Gu

[1810−1848] 12

Dtto − Hahn

[1808−1848] 12

Dtto − Hammer − Hawel (Gawel, Habl)

[1806−1848] 13
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Dtto − písmena He (mj. Heinz/Hainz, Heinzl/Hainzl,
Heppner/Höppner)

[1814−1849] 13

Dtto − písmena Hi−Hu (mj. cedulka okresního soudu)

[1794−1843] 13

Dtto − J − Köhler

1791−[1848] 14

Dtto − Kolb

[1811−1850] 14

Dtto − Korb − Kunzmann

[1804−1850] 14

Dtto − písmeno L

1794−[1849] 15

Dtto − písmena Ma−Me

[1793−1849] 15

Dtto − písmena Mi−Mü

1786−[1849] 15

Dtto − písmena N−P

[1801−1850] 16

Dtto − Josef Putz (+ 25. 7. 1794), majitel výrobny
kobaltové barvy

1794−1808

Dtto − písmeno R

[1792−1846] 16

Dtto − písmena Sa

[1813−1844] 16

Dtto − písmena Se

[1794−1850] 17

Dtto − písmeno Sch

[1812−1850] 17

Dtto − Leopold Schindler (+ 22. 10. 1819), vikáĜ a faráĜ
v Horní Blatné

1819−1823

Dtto − písmena Si−Sü

[1810−1847] 18

Dtto − písmeno T

[1796−1849] 18

Dtto − písmena U−V (mj. cedulka okresního soudu)

[1809−1848] 18

Dtto − písmeno W

[1798−1850] 19

Dtto − písmeno Z

[1814−1849] 19

PozĤstalostní agenda − nejasná jména, þi více zĤstavitelĤ
v jednom spisu
1804−1849

75
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c. Poruþenská agenda, spisy magistrátu jako vrchního
poruþenského úĜadu
Poruþenská agenda, sirotþí záležitosti, nemanželské dČti
− písmena B−H
1815−1850

20

Dtto − písmena L−M

1788–1849

20

Záležitosti poruþnictví sirotkĤ Prokopa Miesla
(mj. poruþenské úþty)

1824–1840

20

Poruþnictví a správa majetku sirotkĤ po Johannu
Wenzelu Reißmannovi z Riesenbergu, výbČrþím
hraniþního cla v Horních Pasekách (Oberreuth) na Ašsku
(poruþník Jos. Weber, truhláĜský mistr v Horní Blatné)
1791–1820

21

Poruþenská agenda, sirotþí záležitosti, nemanželské dČti
− písmena O−R

1796−1850

21

Dtto − písmeno S

1802–1850

21

Dtto − písmena T−Z

1815–1850

21

d. Ostatní judiciale
Prohlášení Karoliny Kerlové ohlednČ hypotéky 1.000 zl.
váznoucí na výrobnách kobaltové barvy Johanna Antona
Bernera
1844

21

Hlášení o þinnosti pro apelaþní soud za r. 1849 − soudní
agenda magistrátu (Justiztabelle), neukonþená pozĤstalost.
Ĝízení (Retardats-Ausweis), personální stav magistrátu a
platové pomČry zde (Personal- und Besoldungs-Ausweis) 1850

21
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Od roku 1850
A. Registraturní pomĤcky
133

134
135

136

137

138

Jednací protokol
(Politický protokol jednací. Politisches GeschäftsProtokoll)

1938−1945

K 77

Index k jednacímu protokolu pro rok 1938
(Index zum Geschäftsprotokoll…)

1938

K 78

Index k jednacímu protokolu pro rok 1939
(Index zum Geschäftsprotokoll…)

1939

K 79

Elench vyĜízených dotazĤ pro nadĜízené orgány ohlednČ
pĜíplatkĤ na dítČ
(na desce: Anfragen über Kinderbeihilfe)

1941−1943

K 63

Evidence žádostí o osvobození od poplatkĤ z rádia
+ žádostí o povolení rádiových pĜijímaþĤ? (RadioAnsuchen (neu))
(Rundfunkgebühren-Befreiung. Wiederverlängerung;
na desce: Rundfunk-Verlängerung)

1941−1945

K 63

Soupis registraturních znaþek k vybraným záležitostem
(uvedeny buć stará desetinná, þi nová Porteleho sig.)

[1942]

K 63
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B. Spisy
1. Politické zĜízení a správa.
10. Státní zĜízení a správa
Rezoluce (Entschliessung) mČsta k celostátním událostem,
zaslané zastupitelským þi nadĜízeným orgánĤm
(k odstoupení rak.-uh. ministra zahraniþních vČcí hrabČte
Czernina; k þesko-nČm. stĜetu bČhem oslav župní organizace
NČm. tČlocviþného svazu /Deutscher Turnverein/
v DuchcovČ 26. 6. 1932)
1918−1932

22

Prezident republiky, vĤdce VelkonČmecké Ĝíše (mj. oslavy
narozenin prezidenta republiky, obrazy vĤdce na veĜejných
budovách, þestné kmotrovství A. Hitlera)
1930–1938

22

Státní a náboženské svátky, dny volna, vyvČšování vlajek
(mj. oslavy pĜipojení k NČmecku v Ĝíjnu 1938
– blahopĜejné dopisy a básnČ, pamČtní mince)
1933–1940

22

Státní hranice, opatĜení proti pašování (mj. stanné právo
v pĜíhraniþních oblastech), pĜekraþování hranic dČlníky
dojíždČjícími za prací do NČmecka, pohraniþní prĤkazy

1920–1934

22

143 106/593 Bezpeþnost státu (mj. povolování zmČn parcelních kategorií
z pozemková parcela na stavební parcela, provČĜování
pracovníkĤ s oprávnČním k pĜístupu do objektĤ dĤležitých
pro obranu státu /mČstské elektrárny/)
1935–1938

22

139

140

141

142

144

145

100

101

104

105

108

109

146

110

147

116

Protektorát ýechy a Morava, obČžníky nadĜízených orgánĤ
(mj. styky s protektorátními úĜady, arizace /Entjudung/
hospodáĜství v protektorátu)
1939–1940

22

NSDAP − propaganda (mj. publikace Wochenspruch
NSDAP), úĜady NSDAP v sudetské župČ

22

1939

11. Zemské (župní) zĜízení a správa; vládní obvod
ěíšská župa Sudety − þlenČní a správa
1941−1945

22

NávštČva vládního prezidenta Dr. Sebekowského
ve venkovském okrese Nejdek a v Horní Blatné
(mj. pĜipravovaná témata rozhovoru pĜedstavitelĤ
mČsta s vládním prezidentem o hospodáĜských
a sociálních problémech)

1939

22

Adresy úĜadĤ vládního obvodu Cheb a Ĝíšské župy
Sudety v Karlových Varech

1939–1940

22
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Zahraniþní konzuláty pĜíslušné pro vládní obvod Karlovy
Vary (Cheb)
1939

22

13. Okresní zĜízení a správa
Okresní správa všeobecnČ (mj. prozatímní plán rozdČlení
kompetencí na okresním hejtmanství (Bezirkshauptmannschaft) Nejdek z 15. 11. 1938)
1938–1941

22

150 132/163 Protesty a žádosti v souvislosti s likvidací Okresního
zastupitelstva v Horní Blatné na základČ zákona o organizaci
politické správy þ. 125/1927 Sb. (mj. i žádost o opČtovné
zĜízení berního úĜadu tamtéž )
1927−1928

22

151

134

PĜíprava zĜízení okresního hejtmanství v Nejdku

1900

22

152

140

14. Obecní zĜízení a správa
Korespondence s organizací Deutschböhmische
Städtekanzlei Reichenberg

1918

22

Všeobecné pokyny ke správČ obce (mj. právní zastupování
obce þleny zastupitelstva a komisí, výklady obecního
zĜízení)
1920

22

Porady a konference pĜedstavitelĤ obcí v okrese þi vlád.
obvodu (mj. konference soc. dem. zastupitelĤ okresu
Nejdek, porady starostĤ venkovského okresu Nejdek
a vládního obvodu Karlovy Vary (Cheb)

22

149

153

154

130

141

1920–1942

Korespondence se svazem Verband der deutschen
Selbstverwaltungskörper in der ýSR (mj. stanovy svazu,
oblastní snČm v Chebu 12.–13. 6. 1937)
1937

22

ýlenství ve svazu Deutscher Gemeindetag

22

1939

Hranice mČsta (mj. návrh na pĜiþlenČní oblastí náležejících
do katastru obce PotĤþky, napĜ. místních þástí Pískovec
(Schwimmiger), Luhy (Jungenhengst), Háje (Zwittermühl)
a Bludná (Irrgang) a pozemkĤ, vlastnČných spolkem
Wintersportverein Platten na Blatenském vrchu, k Horní
Blatné (mj. 2 mapy)
1919–1941

22

Oznaþení a název mČsta

1936–1940

22

Osobnosti mČsta a cizí spĜíznČné osoby – blahopĜání,
kondolence, podČkování, korespondence (abeced. Ĝazeno) 1898–1942

22

142/674 Oslavy 70. narozenin básníka, písniþkáĜe a rodáka z Horní
Blatné Hanse Sopha 17.–18. 6. 1939, výstava, odhalení
pamČtní desky
1938–1941

22

142
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ýestná obþanství

1939

22

UtvoĜení nového obecního výboru po obecních volbách

1909

22

1920–1938

22

1927

22

143/144 ZmČny ve složení mČstského zastupitelstva, rady
a komisí (mj. i všeobecné pokyny)
143

Dodržování jednacího Ĝádu na schĤzích obecního
zastupitelstva (zákazu kouĜení)

Vyhlášky a pozvánky na schĤze obecního zastupitelstva,
od 13. 12. 1938 na porady obecních/ mČstských radĤ
(se seznamy þlenĤ)
1936–1942

22

Záležitosti obecních radĤ (Gemeinderäte, Ratsherren)

22

143/144 Náhradníci do mČstských orgánĤ
156 144/145 Volba starosty a þlenĤ rady po volbách do obec. výboru
144

157

Pozvánky na schĤze mČstské rady (se seznamy þlenĤ
a zápisem ze schĤze)

1940
1943
1909

22

[1923−1935] 22

Pozvánky na schĤze policejní komise (se seznamy þlenĤ) 1937

22

Odborný poradce starosty (Beirat)

1939

22

Hrobníci, noþní hlídaþi, strážní, ošetĜovatelé
obecního býka, vČžník

1852–1942

23

146/644 Osobní spisy školníkĤ na místní škole

1899–1945

23

146/387 Instalatér − údržbáĜ vodovodní sítČ (mj. korespondence
se spolkem Hausbesizer-Verein Platten v této vČci)

1917−1942

23

146

146

Obecní zamČstnanci, praktikanti a uþni – všeobecnČ

1920–1944

23

146

Drahotní pĜídavky (Teuerungszulagen) pro obecní
úĜedníky

1920

23

146/952 ZamČstnanci elektrického podniku (mj. jejich pojištČní)

1923–1943

23

146/210 ZamČstnanci mČstské policie

1934–1939

23

1920–1945

23

Školení a vzdČlávání mČstských zamČstnancĤ
(mj. pĜednášky Správní akademie Karlovy Vary
/Verwaltungs-Akademie Karlsbad/ − nabídky pĜednášek) 1939–1943

23

146

Osobní spisy zamČstnancĤ a uþĖĤ mČstského úĜadu
(mj. jejich pojištČní, abecednČ Ĝazeno)
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Uchazeþi o zamČstnání na mČstském úĜadČ

1940

23

Platové karty a výplatní listy obecních zamČstnancĤ

1940−1946

23

Služební a další požitky a platy obecních zamČstnancĤ
− korespondence, pokyny nadĜízených orgánĤ

1941−1944

23

OcenČní a vyznamenání obecních zamČstnancĤ
− všeobecné pokyny (mj. þestný odznak za vČrnou službu
/Treudienst-Ehrenzeichen/)
1941−1943

23

ÚĜední postupy, poštovní styk, vedení a zaĜízení mČstské
registratury a kanceláĜe (mj. pokyny k jednotnému
aktovému plánu)
1920–1940

23

15. Volby do zastupitelských sborĤ
Voliþské seznamy do zastupitelských sborĤ a obecního
výboru, seznamy plátcĤ danČ za úþelem sepsání voliþských
seznamĤ, vylouþení z volebního práva, reklamace
proti vylouþení
1906−1938

24

Místní a obvodní volební komise, reklamaþní komise

1927–1937

24

PĜípravy obecních voleb z let 1906, 1909 a 1938
(mj. volební komise pro obecní volby, vyhlášky, volební
lístky, zakázané tzv. volby na zkoušku v r. 1937)
1906−1937

24

PĜípravy voleb do Ĝíšské rady, národního shromáždČní
a okresního zastupitelstva, povinnosti obcí pĜi volbách
− vyhlášky, kandidátní listiny

1907−1935

24

Výsledky voleb do národního shromáždČní a okresního
zastupitelstva

1929–1935

24

16. ÚĜady, soudy, ústavy, zamČstnanci mimo mČstskou správu
UmístČní nČmeckých úĜadĤ v prostorách orgánĤ bývalé
þsl. správy − hlášení; pĜemístČní úĜadĤ následkem
váleþných událostí
1939−1945 24
Okresní soud v Horní Blatné (mj. odpor proti jeho
zamýšlenému zrušení)

1929–1935

24

ÚĜední soud (Amtsgericht) v Horní Blatné (mj. odpor
proti jeho zamýšlenému zrušení)

1943

24

Ostatní zamČstnanci v Horní Blatné (regenschori)

1891

24
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19. Jazykové záležitosti
165 193/199 Jazykové záležitosti v úĜedním styku a dalších situacích
(mj. dobrozdání svazu Verband der deutschen
Selbstverwaltungskörper in der ýSR, stížnosti mČsta k
Nejvyššímu správnímu soudu v Praze, žádost pražské
poboþky agentury Deutscher Nachrichtendienst mČstskému
úĜadu o oznamování jednotlivých pĜípadĤ utlaþování
nČmectví v regionu)
1920–1939

Karton

24

2. Bezpeþnostní policie, vojenské záležitosti
166

205

167

207

20. Bezpeþnostní stráž
VyhoštČní a postrk

1918–1938

24

ýeští a nČmeþtí uprchlíci ze Sudet do þeskoslovenského
vnitrozemí, opuštČný majetek a bytové zaĜízení
– zaslání jeho majitelĤm, návrat uprchlých NČmcĤ
zpČt do ěíše

1938–1940

24

1877

24

VšeobecnČ – služební Ĝád pro mČstskou policii,
postátnČní bezpeþnostní policie − korespondence

1902–1920

24

Všeobecné pokyny (mj. k hrozícímu vpádu
komunistických bojĤvek z Vogtlandu)

1920

24

Bezpeþnostní policie, pomoc pĜi pátrání po stíhaných
osobách

1920

24

PĜestupky a provinČní, pokuty (mj. dopravní pĜestupky,
výtržnosti a násilí v rodinČ, zneužití sociální podpory)

1893−1932

24

Zloþiny proti váleþnému hospodáĜství (1 pĜípad)

1944

24

Trestní listy

1931−1933

24

Žebrota, tuláctví, nesvéprávné osoby, pĜíspČvky na cestu
do domov. obce (mj. pro osoby vykázané z NČmecka)
1920–1939

24

NešĢastné události a jejich prevence, sebevraždy
(mj. zákaz pĜechovávání munice jako suvenýrĤ
z 1. svČtové války)

24

21. Bezpeþnost, mČstská policie
168 210/220 Instrukce pro výkon správy v oblasti bezpeþnostní,
310/710 poĜádkové a požární policie a chudinské péþe (koncept)
210

169

170
171

212

213
214
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22. PoĜádková policie
VeĜejný klid a poĜádek, policejní zavírací hodina
v restauracích a pohostinstvích

1920−1930

24

Francouzští váleþní zajatci s uvolnČným statutem
(erleichtertes Statut), oznaþení a pobyt pracovníkĤ
z obsazených východních území (Ostarbeiter)

1943

24

Mravnostní policie, vysvČdþení o zachovalosti, udání
o konkubinátu

1891–1930

24

Žádosti o výpisy z trestních rejstĜíkĤ (seĜazeno
podle požádaných mČst a obcí)

1939–1943

24

174

223

Ochrana zvíĜat (mj. všeobecné pokyny, pokuty za týrání) 1889−1920

25

175

224

Povolení filmových projekcí a zĜízení a provozu kina
v Horní Blatné

1929–1944

25

Oslavy 350. výroþí založení mČsta (mj. program,
blahopĜání, slavnostní projevy)

1882

25

176

∗

225

Povolení divadelních a varietních pĜedstavení, taneþních
zábav a koncertĤ
1897–1941

25

Divadelní spoleþnosti v Horní Blatné

1926

25

Uvedení historické divadelní hry Exulanti (Die Exulanten)
na zaþátku oslav 400. výroþí založení mČsta (mj. scénáĜ
hry, korespondence ohlednČ jejího povolení)
1932

25

Oslavy 400. výroþí založení mČsta − povolení oslav,
program, projevy, hlavní organizaþní výbor, osvČtlení
(iluminace), ampliony, pokladny, hosté, hudba z Jáchymova,
pivo, pozvání zástupcĤ spolkĤ a spoleþenských organizací
(mj. adresy nČmeckých spolkĤ a organizací v ýSR
a v NČmecku /Sasku/)
1932

25

Oslavy 400. výroþí založení mČsta, propagace − vydané
publikace (Festschrift, publikace „Auf der Platt“), novinové
þlánky, plakáty, pohlednice, odznaky, fotografie, film,∗
rozhlasová relace (mj. korespondence s mČstským
archiváĜem v JáchymovČ Heribertem Sturmem)
1932

25

Oslavy 400. výroþí založení mČsta − slavnostní prĤvod,
kostýmy, pĜípravný výbor prĤvodu, doprava úþastníkĤ,
poĜádková služba, blahopĜání k výroþí

25

1932

Samotný film viz inv. þ. 496, publikace Festschrift a „Auf der Platt“ jsou v knihovnČ archivu.
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Obþanské legitimace, potvrzování prĤkazĤ totožnosti
− všeobecné pokyny i jednotlivé pĜípady

1920−1937

26

PĜihlašovací agenda – korespondence, obČžníky,
jednotlivé pĜípady

1926–1945

26

PĜihlašování a pobyt cizincĤ, internace,
hlášení majetku cizincĤ

1935–1940

26

PĜihlašovací a odhlašovací agenda zahraniþních dČlníkĤ

1940–1945

26

PĜestupky proti pĜihlašovacím pĜedpisĤm

1940

26

1928–1942

26

227-1 Pasy, prĤkazy pro pohraniþní styk, propustky
pĜes protektorátní hranice

23. PoĜádková policie – pokraþování
179 231/593 Spolek Wintersportverein Platten (mj. ubytovna a rozhledna
arcivévodkynČ Zity na Blatenském vrchu a pozemkové
záležitosti s nimi spojené)
1913
231/315 Dobrovolní hasiþi (mj. školení a výcvik)
231

180

232

26

1929–1945

26

1926−1937

26

VeĜejné sbírky − žádosti o uspoĜádání a o podporu, povolení
sbírek (mj. pro hudeb. školu v BeþovČ n. Teplou, Deutscher
Kulturverband, Masarykovu ligu proti tuberkulóze ad.)
1913–1938

26

Ostatní spolky a politické strany − založení, povolování
akcí, nošení uniforem (mj. Svaz NČmcĤ, ostrostĜelci,
vysloužilí vojáci, turistické spolky, tČlocviþný spolek,
sociální demokraté, politický spolek Karla Marxe
v Nejdku ad.)

Sbírky pro þervený kĜíž

[1914−1918] 26

232/257 Vybrané penČžité dary pro vojáky − sbírka
Für die Tapfersten im Süden

[1915]

26

181

236

Hrací automaty, hazardní hry

1933–1939

26

182

238

Policejní ochrana dČtí a mladistvých (mj. zamezení
návštČv hostincĤ a nepovolených filmĤ mladistvými ad.) 1920–1940

26

1920

27

1869–1919

27

183

240

24. Vojenské záležitosti
Vojenství všeobecnČ, váleþné škody z 1. svČtové války

184

241

Seznamy brancĤ narozených v letech 1847–1919
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Vojenské odvody, seznamy brancĤ − korespondence,
pokyny

1920−1926

27

Kmenový seznam brancĤ (Wehrstammrolle) − roþníky
1884−1929

[1938−1945] 27

Evidence osob povinných vojenskou taxou (náhradním
vojenským poplatkem za nekonanou vojenskou službu)

1920

28

Dovolené a uvolnČní vojákĤ (mj. k sezónním
zemČdČlským pracím)

1920

28

1920

28

187

246

SĖatky pĜíslušníkĤ vojska

188

247

Evidence vojenských osob, hlášení pobytu vojákĤ
(mj. evidence padlých, záležitosti zajatcĤ a nezvČstných,
návrat zajatcĤ domĤ)
1920–1945

28

189

251

25. Vojenské záležitosti – pokraþování
Ubytování a zásobování vojska

1920−1926

28

190

256

Péþe o vojenské a váleþné invalidy (Kriegsbeschädigte)

1920−1926

28

191

257

Dary pro vdovy a sirotky po padlých vojácích

[1914−1918] 28

Dary mČsta pro vojáky a pro þervený kĜíž

1915

28

ZaopatĜení vojákĤ a jejich rodinných pĜíslušníkĤ

1920−1943

28

Dary pro váleþné poškozence − všeobecné pokyny

1939

28

1939–1945

28

257/710 Podpora rodin osob povolaných do vojenské þi pracovní
služby (Familienunterhalt) – záležitosti jednotlivých
pĜíjemcĤ, svazky þ. 1–150 (neúplné, pouze 51 svazkĤ)
192
193

258

KonČ povinné odvodem, reversní konČ, klasifikace koní

1920

28

260

26. Silniþní policie
Silniþní policie, bezpeþnost na silnicích, nerespektování
znaþených turistických tras lyžaĜi

1920–1928

28

3. Stavební záležitosti, doprava, komunikace, vodstvo
194

300

30. Stavební záležitosti
Polohopisný plán (Lageplan) − pouze korespondence

1896–1934

29

Všeobecný plán výstavby

1939

29
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1897–1941

29

Místní stavební omezení a povinnost zvláštního povolení
(požární obvod, celní zóna)
1896–1929

29

Právní normy (stavební Ĝád) a jejich zmČny, postup
pĜi schvalování staveb, pochybení mČstského úĜadu jako
stavebního úĜadu I. instance (obČžníky a vyhlášky
nadĜízených orgánĤ)

197

304

Oživení stavebního ruchu

1934–1939

29

198

305

Jednotlivé stavební záležitosti (mj. stavby, opravy
a rozšíĜení jednotlivých domĤ − souhrnná
korespondence, hromadné seznamy a pĜehledy stavebních
návrhĤ, 7 plánĤ)
1899–1941

29

Jednotlivé stavební záležitosti − kostel a fara, evangelický
kostel, márnice, trafostanice, novostavba obytného domu
na parc. þ. 215/1 (mj. množství stavebních plánĤ)
1886−[1945] 29

199
200
201

Jednotlivé stavební záležitosti − novostavby, pĜístavby,
opravy, drobné stavby /kĤlny apod./ (mj. množství
stavebních plánĤ), þ. p. 6−147, neúplné, pouze 47 složek 1883−1945

29

Dtto, þ.p. 150−249, neúplné, pouze 37 složek

1883−1945

30

Dtto, þ.p. 252−328, neúplné, pouze 31 složek

1886−1944

31

Stavba kina pro spolek Deutsche Jugendfürsorge
in Bergstadt Platten (mj. 5 plánĤ)

1930

31

Stavba þetnické úĜadovny s byty (Amtsgebäude
der Gendarmerie mit Beamtenwohnungen, mj. 6 plánĤ)

1939

31

306

Výkazy stavební þinnosti

1898–1939

32

311

31. Požární policie, požární ochrana
Kontroly protipožárních závad (Feuerbeschau), závady
na jednotlivých domech

1930−1938

32

Požární bezpeþnost jednotlivých budov, domy
v požárním obvodu, vyhoĜelé budovy

1897−1939

32

312

202

314

Kominictví

1920

32

203

316

Požární zbrojnice (stavba, pĜedání ad.)

1889−1941

32

Zásobování hasiþského sboru železem, pohonnými
hmotami a dalšími materiály

1941−1943

32
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1941−1944

32

Pomoc pĜi odvrácení a hašení požárĤ − soukromých osob,
pomoc mezi obcemi (nachbarliche Hilfe)
1877− 1944

32

Civilní protiletecká ochrana, Svépomocná služba
protiletecké ochrany (Selbstschutz), zatemnČní oken

1936–1944

32

32. Doprava
Doprava všeobecnČ (mj. jízdní sazby /Fahrtaxen/,
dojíždČní obyvatel do práce)

1920

33

ZajištČní pĜísunu vody k hašení požárĤ, požární nádrž
na vodu (Feuerlöschteich, mj. 2 plány)

Železniþní dráha Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt
– obecná ustanovení, protokoly komisí, upisování akcií
a shromažćování pĜíspČvkĤ, koncese stavby (mj. koncesní
listina Františka Josefa I – tiskem), správa a název dráhy 1894–1902

33

Nádraží v Horní Blatné (mj. skladištČ)

1896

33

Slavnostní otevĜení þásti dráhy Karlovy Vary −
Johanngeorgenstadt: úseku Nejdek − Pernink − Horní
Blatná dne 28. 11. 1898 (mj. blahopĜání, telegramy,
pĜíprava)

1898

33

NeuskuteþnČný projekt elektrické dráhy Ostrov –
HroznČtín – Horní Blatná (mj. 1 plán)

1900–1901

33

Jednotlivé spoje na železnici Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt, žádosti o prodloužení spojĤ a úpravu
jízdního Ĝádu

1900–1932

33

Údržba tratČ a ochrana bezpeþnosti provozu na železnici
Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt, nádraží dráhy
v Karlových Varech

1911–1928

33

NeuskuteþnČný projekt železniþní dráhy KováĜská –
Boží Dar – Horní Blatná /nebo Pernink/ (mj. 1 plán)

1913–1925

33

DopravnČ-bezpeþnostní opatĜení na silnicích, oznaþení
vozidel a povozĤ

1920−1933

33

ZĜízení telefonní stanice a sítČ v Horní Blatné

1901

33

Rušení rozhlasového poslechu jinými elektr. pĜístroji

1932–1936

33

Zneužívání radiotelefonických stanic k šíĜení
nepĜípustných politických projevĤ

1933

33
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tabule s místními názvy, znaþení turistických cest

ýas. rozsah

Karton

1900–1943

33

33. Státní a okresní silnice
211 331/332 Komunikace a vodní pĜíkopy v souvislosti se stavbou
železnice Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt (mj. stavba
a údržba náhradních komunikací následkem jejich
pĜerušení železnicí)
1899
331

33

Provoz, rekonstrukce, údržba, opatĜení proti
poškozování a hlášení o stavu okresních a státních silnic,
pronájem sekání trávy, prĤjezd státních silnic mČstem
(Ortsdurchfahrt)
1914–1942

33

Žádosti o opravu þi o výstavbu nových okresních silnic
(realizaci plánovaných projektĤ)

33

1924−1935

Silniþní akce − zemská podpora výstavby okresních silnic 1932

33

212

333

Výsadba stromĤ podél silnic

1904

33

213

340

34. Obecní a soukromé komunikace a cesty
Obecní a soukromé komunikace a cesty − všeobecnČ,
pokyny nadĜízených orgánĤ

1920

33

214 341/342 Nádražní ulice (Bahnhofstrasse) − pĜíjezdové komunikace
k nádraží (mj. koupČ pozemkĤ, stavba a oprava komunikací
a jejich pĜevzetí okresním zastupitelstvem Horní Blatná,
5 plánĤ)
1896−1911

33

Nádražní ulice (Bahnhofstrasse) − koupČ pozemku
(nádražního pĜeddvoĜí a zároveĖ spojovací cesty mezi
stávajícími pĜíjezdovými komunikacemi k nádraží)
od státních drah mČstem Horní Blatná a jeho
pĜevzetí okresem Nejdek do vlastní správy (mj. 3 plány)

1925−1937

33

1905−1906

33

1914

33

1914−1916

33

1925–1941

33

1926−1937

33

341/549 Stavba cesty v místní þásti Kaltenbrunn jako nouzová
akce proti nezamČstnanosti (mj. subvence na stavbu,
pojištČní dČlníkĤ)
341

Stavba ulice Mariengasse

341/549 Stavby a opravy cest jako nouzové akce proti
nezamČstnanosti (mj. výkazy nezamČstnaných)
341

Výstavba, oprava a subvence na údržbu ulic a cest

341/343 Stavba ulic a chodníkĤ − od radnice k budovČ soudu
a ulice Schreinergasse
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ýas. rozsah

Karton

1939−1940

33

Ochrana obecních komunikací pĜed poškozováním
a znaþení cestních parcel (mj. i jednotlivé cesty)

1941−1944

33

Dohody mezi fyzickými osobami o užívání cest,
ležících na soukromých pozemcích

1910

34

VymČĜování cestních parcel

1938

34

Odstoupení þi výmČna pozemkĤ kvĤli zbudování cest

1944

34

Chodníky, silniþní a odvodní pĜíkopy (mj. 1 plán)

1921–1940

34

1930−1935

34

214 341/916 Stavba spojovacích cest v Horní Blatné + státní
pĜíspČvky na stavbu

215

216

342

343

217 344/549 Stavba dílþí kanalizace − projekt (mj. 2 plány), rozpoþet
stavby, korespondence, žádosti o subvence; kanalizace
jako práce pro nezamČstnané (mj. hlášení a výkazy
o nezamČstnaných)

218

219
220

221

222

344

Ostatní spisy ke kanalizaci – opravy, pĜeklady, napojení

1934–1940

34

345

OsvČtlení ulic (Nádražní ulice)

1899

34

Pojmenování a pĜejmenování ulic, tabule s nápisy názvĤ

1935–1941

34

ýištČní ulic (mj. pĜedpisy /Strassenordnungen/)

1939–1940

34

37. Vodstvo, vodovod
Vodoprávní vČci − pronájem nebo povolení odbČru vody
ze soukromých vodovodĤ þi pramenĤ vyvČrajících
na soukromých pozemcích
1905−1941

34

Vodoprávní spor mČsta Horní Blatná s Otto Edelmannem,
majitelem tzv. Edelmannovy louky, kvĤli rozšíĜení
vodovodu, který odebírá vodu z pramene vyvČrajícího
na této louce, o 2 malé vodojemy (Sammelkästen)
1926−1930

34

Závady a hygienické nedostatky ve vodovodní síti,
stížnosti odbČratelĤ, spory mezi odbČrateli (mj. spisy
vodovodní komise, 1 plán)

1892−1943

34

Užívací právo na mČstský vodovod (Wasserbezugsrecht)
− pĜipojení a odbČr vody z mČstské vodovodní sítČ
1893−1943

34

373/387 Zásobování nádraží vodou (mj. smlouvy s dráhou, platby
vodného a pĜíspČvku na opravu, úsilí o stavbu vodní nádrže
pro pokrytí vyšší spotĜeby vody na nádraží, 3 plány)
1897−1943

34

346
371

372

373

373

ZaĜízení pohánČná vodou – turbiny ad. (mj. 1. plán)
89
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PĜeložení toku (regulace) Blatenského potoka (Breitenbach)
u místní þásti Mühlgasse, provedená mČstem Horní
Blatná (mj. 1 plán)
1929

34

PĜeložení toku (regulace) Blatenského vodního pĜíkopu
u hotelu Imperiál

1936−1939

34

224

379

Odpadní voda, kanalizace

1933

34

225

382

38. Vodstvo, vodovod – pokraþování
Soupisy pramenĤ

1892−1928

35

Hledání nových zdrojĤ pitné vody (tzv. Eisenkolbova louka,
Soffova louka, Ostrovský pĜíkop)
1904−1913

35

Ochranný prostor (Schutzrayon) pitné vody mČsta Horní
Blatná − stanovení prostoru a jeho ochrana proti poškození
tČžbou a dalšími akcemi
1906−1937

35

226

227

385

Písemnosti týkající se Blatenského dČdiþného vodního
pĜíkopu (mj. pĜíspČvky na údržbu, platby daní − protokoly
a platební rozvrhy, vymáhání nedoplatkĤ, spor o šíĜi
pozemkĤ patĜících k pĜíkopu, odškodnČní za škody
zpĤsobené rozvodnČným vodním pĜíkopem)
[1850] −1874 35
Písemnosti týkající se Spoleþenstva privilegovaného
Blatenského dČdiþného vodního pĜíkopu v Horní Blatné
a PotĤþkách (mj. údaje o vzniku a charakteru spoleþenstva,
úprava toku (regulace) Blatenského pĜíkopu, provedená
spoleþenstvem
1891−1929

35

Drobné opravy a údržba vodovodní sítČ þi jejích þástí
+ rozdČlení nákladĤ na opravu mezi odbČratele

1883−1943

35

387/371 KoupČ pramene na tzv. EdelmannovČ louce a stavba
382 z nČj vedoucího vodovodu (Edelmanwasser)

1893−1908

35

387/913 Stavby a renovace dílþích úsekĤ vodovodní sítČ
(mj. v dĤsledku opravy silnic), pĤjþka u Zemské banky
pro tento úþel

1926

35

387

387

Stavba vodovodu do vzniku republiky − korespondence
(mj. zadání projektu), podkladové materiály (odbČr vody),
pĤvodní projekt
1907−1914

35

Stavba vodovodu od vzniku republiky do záboru pohraniþí
− pĜezkoušení a schválení nového projektu a pĜepracovaných
verzí, úĜední výmČry, korespondence s nadĜízenými
orgány a stavební firmou (mj. spisy vodovodní komise) 1925−1938

36
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Nový projekt stavby vodovodu − (pozdČji revidováno,
mj. technická zpráva, rozpoþet stavby, seznam parcel,
12 plánĤ /þ. 2 − plán mČsta Horní Blatná/)

Karton

1928−1929

36

Nový projekt stavby vodovodu − 1. pĜepracování a doplnČní
(pozdČji revidováno, mj. technické zprávy, rozpoþet stavby,
20 plánĤ, napĜ. plán mČsta Horní Blatná se zaznamenanými
þ.p. jednotlivých domĤ)
1932

37

Nový projekt stavby vodovodu − 2. pĜepracování a doplnČní
(pozdČji revidováno, mj. technická zpráva, rozpoþet stavby,
16 plánĤ)
1934−1936

37

Nový projekt stavby vodovodu − 3. pĜepracování (pozdČji
revidováno, mj. technická zpráva, 5 plánĤ)
1937

37

387/916 Subvence na stavbu vodovodu (mj. pĜílohy k žádostem
o subvenci, rĤzné výkazy a správy týkající se stavby)

228

ýas. rozsah

1928−1938

37

387/373 Vodovod po záboru pohraniþí NČmeckem − stavba
916 (mj. rozpoþet stavby, pĜídČly surovin); žádosti o subvence
(mj. zprávy o stavu zásobování vodou ve mČstČ, výkazy
spotĜebitelĤ, živnostenských a zemČdČlských provozĤ
a majetku mČsta)
1938−1942

38

387

Stavba dílþího vodovodu (Teilversorgungsanlage)

1942

38

388

Mosty

1941

38

40. Zdravotnictví
Zprávy o zdravotních a hygienických pomČrech v Horní
Blatné (Sanitätsberichte)

1910−1928

39

Zdravotnictví všeobecnČ (mj. výstava sociální péþe
a zdravotnictví v Praze 29. 4. − 31. 5. 1928)

1928

39

4. Zdravotnictví a zvČrolékaĜství
229

230

400

402

Zdravotnický personál (mj. porodní báby, obvodní lékaĜ,
desinfektoĜi)
1920−1944

39

231

403

Lékárny, léky, kosmetika (všeobecné pokyny)

1920

39

232

404

Nemocnice a léþebná zaĜízení, pĜíspČvky na ošetĜovací
útraty, vyživovací náklady a náklady na léky, doprava
nemocných osob

1920−1944

39
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Ostatní léþebné a zdravotnické ústavy a zaĜízení
− izolaþní místnost, peþovatelská stanice
(NS-Gemeindepflegestation) v Horní Blatné, cizí léþebné
ústavy a ozdravovny a jejich nabídky k pobytu,
domov pro zanedbané a nemocné dČti v OdeĜi; sauny
1920−1944

39

Nakažlivé nemoci a boj proti nim, obnovení zdravotní
komise (Sanitätskommission)

1898−1945

39

Oþkování dČtí

1920−1943

39

Desinfekce, hygienické nedostatky

1920−1928

39

Dtto

1940−1942

39

Zubní prohlídky

1943

39

1901−1943

39

235

411

41. Sport a tČlesná cviþení, pracovní služba
TČlocviþna, lyžaĜská škola, ostatní sportovní zaĜízení

236

412

Sport, tČlesná výchova

1926−1943

39

237

416

Ubytovny a domovy mládeže

1938−1944

39

238

417

PĜíspČvky pro Hitlerjugend (Jugendpflegemittel)

1941

39

239

418

Povinná pracovní služba mládeže (Jugenddienspflicht)

1941

39

Evidence a odvody do Ĝíšské pracovní služby
(Reichsarbeitsdienst)

1941−1945

39

1886

39

240

420

42. PohĜební záležitosti
HĜbitovní Ĝád

241

421

Výkazy zemĜelých

1894−1910

39

Úmrtí, pohĜbívání

1936–1941

39

242

422

HĜbitov, hĜbitovní poplatky

1894–1943

39

243

423

Záležitosti jednotlivých hrobĤ, hrobek a náhrobních
kamenĤ

1899–1944

39

Hroby padlých vojákĤ

1916–1945

39

44. ZvČrolékaĜství, porážky a obchod s dobytkem
Nakažlivé nemoci a boj proti nim (mj. oþkování zvíĜat)
1919–1941

39

Obchod s masem a dobytkem, porážky dobytka
(mj. výkazy o porážkách)

39

244

442

245

443
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Pohodnictví, pohodnické poplatky

1910–1940

39

Prohlídky dobytka a masa

1909–1941

39

45. Potravinová policie
Ceny potravin, cenový dohled (všeobecnČ, potraviny
a obiloviny (mj. i ceny topiva), ryby, maso a masné
výrobky, pivo, mléko, ovoce a zelenina

1918–1932

39

249

452

Regulace obchodu s potravinami a poživatinami

1920−1938

39

250

453

Prohlídka potravin, kontrola kvality

1920–1929

39

251

461

46. Zásobování (Approvisionierung)
Zásobování potravinami a poživatinami a jejich pĜídČl,
váleþná kuchynČ (Kriegsküche) v Horní Blatné

1918−1920

39

Zásobování bramborami

1944

39

Zásobování topivy (dĜevo, uhlí) a petrolejem,
hlášení spotĜeby ve mČstČ

1917−1920

39

Zásobování textilem a odČvy

1919−1920

39

252
253

462
463

5. Obchod, živnosti, pracovní síly, zemČdČlství
254

255

500

502

50. Obchod a živnosti
VšeobecnČ (mj. podloudnictví, opatĜení proti lichvČ,
protilichevní soudy, regulace obchodu a cen surovin,
prĤmyslových výrobkĤ a živnostenských služeb)

1920−1926

39

OdstranČní ŽidĤ z nČmeckého hospodáĜského života
− všeobecné pokyny

1940

39

Obchodní a živnostenská komora a další hospodáĜské
organizace, hospodáĜské porady

1936–1940

39

256

503

Konzumní družstva v Horní Blatné

1920

39

257

504

Živnostenská spoleþenstva − kováĜi

1920

39

258

510

51. Jednotlivé živnosti, podniky a prĤmyslové obory
Souhrnná hlášení, dotazníky a pĜehledy o závodech
a továrnách v Horní Blatné
1917–1942

40

Hlášení o obchodnících a živnostnících, kteĜí uzavĜeli
živnost následkem krize

40
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Pohostinství (mj. koncese pro provozování pohostinství
na radnici, soupis hotelĤ a pohostinství ve mČstČ)

1903–1940

40

PodkováĜství

1920

40

Ostatní živnosti − povolení (mj. maloobchod s lihovinami,
trafiky pro váleþné vysloužilce)
1913−1920

40

Jednotlivé tovární provozy a prĤmyslová odvČtví
(mj. povolení ke zĜízení þi rozšíĜení provozĤ vydaná OkÚ),
podnikatelské zámČry)
1904–1941

40

261

516

Podomní obchod (koncese, pĜestupky)

1926−1932

40

262

517

Paliþkování krajek (mj. pomocná akce)

1917−1939

40

Ostatní domácká výroba

1920–1936

40

52. Trhy, výstavy, míry a váhy
Krámky na tržišti

1876−1879

40

Výroþní, týdenní a denní trhy

1943−1945

40

263

521

264

524

PrĤmyslové a živnostenské výstavy v Horní Blatné

1921

40

265

525

Cejchovnictví, míry a váhy, cejchovní úĜad

1920−1945

40

532

53. Finanþní ústavy, pojišĢovny
PojišĢovací ústavy (mj. úvahy o zĜízení pojišĢovacího
ústavu pro nČmecké obce v ýSR)

1920

40

533

SpoĜitelna v Horní Blatné

1940−1943

40

268

542

54. Pracovní záležitosti, nezamČstnanost
Záležitost platu pro domácí šiþky rukavic v Horní Blatné 1919

40

269

543

Ochrana pracujících (mj. ochrana domácích služek,
protesty proti propouštČní z jednotlivých firem
/mj. Steinberger & Bross/)

1926−1930

40

Péþe o nezamČstnané − všeobecnČ (mj. nouzové práce,
zprostĜedkování, instituce pro boj s nezamČstnaností,
návrhy politických stran /DNSAP, soc. dem/, souhrnné
seznamy a výkazy nezamČstnaných, žádosti o pomoc
ministerstvu sociální péþe

1918−1934

40

Dary jednotlivých firem a organizací pro nezamČstnané

1927−1937

40

Péþe o nezamČstnané − záležitosti jednotlivých osob

1936−1937

40

266
267

270

544
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271

544-2 Státní stravovací akce pro nezamČstnané (mj. výkazy
pĜihlášených uchazeþĤ, korespondence a vyhlášky OkÚ) 1935–1938
Polévkové a mléþné a další vyživovací akce (brambory)

Karton

40

1932−1937

40

272

544-9 Uhelná akce pro nezamČstnané

1932–1938

40

273

545-2 PĜídČly mimoĜádných pĜíspČvkĤ mČstskému úĜadu
na péþi o nezamČstnané, vánoþní pĜíspČvkové akce,
poukázky na odbČr potravin

1932–1936

40

545-5 Založení a þinnost Místního nouzového výboru v Horní
Blatné, okresní nouzové akce, domácí a pouliþní sbírky

1931–1938

40

1932−1937

40

Léþebná péþe o nezamČstnané a jejich rodinné pĜíslušníky 1933–1936

40

PĜídČly ložního prádla

40

274

OdČvní akce pro dČti v rámci zimní pomoci
(Winterhilfswerk) − akce okresního nouzového výboru
v Nejdku

275

276

277
278

279

546

549

551
552

553

1936

Prázdninové akce pro dČti; stravování chudých dČtí − akce
„DítČ jako host“ (Kind zu Gast)
1936−1938

40

Státní ozdravná akce pro dČti nezamČstnaných

1937

40

Váleþná zimní pomoc (Kriegswinterhilfswerk)
po záboru pohraniþní NČmeckem

1939

40

ZaopatĜení zahraniþních dČlníkĤ

1941

40

ZaopatĜení pracujících bČhem jejich izolace kvĤli
nakažlivým chorobám

1942

40

PĜíspČvky na veĜejné práce pro mČsto za úþelem zmírnČní
nezamČstnanosti − všeobecná ustanovení
1938

40

55. PojištČní, nemocenské pokladny
Nemocenské a úrazové pojištČní a náhrady za úraz
obecních zamČstnancĤ (mj. následkem sportovních akcí) 1920−1944

40

Okresní nemocenská pokladna Horní Blatná

1891

40

Okresní nemocenská pokladna Nejdek (mj. volby
delegátĤ, dohoda o pojištČní)

1920

40

Úrazové pojištČní − všeobecnČ

1920

40

Úrazové pojištČní hasiþských sborĤ

1944−1945

40
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280

557

PojištČní proti požáru (mj. pojišĢovna Sv. Florian, Cheb) 1920

40

281

561

56. Péþe o krajinu (Landeskultur)
Dozor a regulace (mj. regulace osevu)

1936

40

282

563

ZjišĢování výmČry osevných ploch a další statistika
rostlinné výroby

1920–1941

41

Sþítání ovocných stromĤ a keĜĤ

1935

41

ŠetĜení o využití pĤdy (Bodenbenutzungserhebung)

1940–1941

41

283

567

Boj proti lesnímu a polnímu pychu

1920−1945

41

284

572

57. ZemČdČlství, lesní hospodáĜství, dobytkáĜství
OpatĜení proti nemocem a škĤdcĤm rostlin
a proti škodlivým živoþichĤm (mj. krysám)
1928−1944

41

ZemČdČlství − povinné dodávky zemČdČlských plodin
(píce)

1918

41

ZemČdČlství − zásobení zemČdČlcĤ osivem, sadbou
a hnojivy, výkazy osiv (mj. korespondence s organizacemi
Deutsche Land- u. Waldwirtschaftliche Bezugs-, Absatz- u.
Betriebsgenossenschaft v Nejdku a Landwirtschaftlicher
Verein v Horní Blatné)
1920

41

Protokol škod, zpĤsobených zemČdČlcĤm živelnou
pohromou (noþními mrazy a suchem na jaĜe a v létČ 1934) 1934

41

Zahradnictví – pČstování ovoce a zeleniny

1939–1942

41

Služebnostní dĜevo (Servitutsholz) dodávané mČstu Horní
Blatná (mj. od Správy lesního dominia Horní Blatná)∗
1890−1920

41

Lesní hospodáĜství, kácení a ceny a odvoz dĜeva, obchod
s lesními produkty, pĜídČl sazenic
1920−1945

41

Boj proti lesním požárĤm (mj. korespondence s Lesním
úĜadem Horní Blatná /Forstamt Bergstadt Platten/)

1941–1944

41

SbČr lesních plodin

1942−1944

41

Chov dobytka (mj. statistika, soupisy, výkazy; chovní býci;
výroba píce pro konČ – posudek podnikatelského zámČru) 1891–1941

42

285

286

287

∗

574

576

578

O služebnostním dĜíví viz JAHN: c. d., s. 9.
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PĜíspČvek proti nakažlivým chorobám dobytka
(Tierseuchenbeitrag), vybíraný od chovatelĤ pro pokladnu
pro potírání nemocí dobytka (Tierseuchenkasse
Sudetenland)
1939–1941

42

58. Honitba, myslivost, rybáĜství
Honitba všeobecnČ (mj. honební smírþí soudy, zbrojní
pasy, honební okresy, statistická data o lesnictví a honitbČ 1920–1939

42

289

582

Honební výbor, pronájem honitby

1883–1933

42

290

583

Hájení, krmení, ochrana a odstĜel zvČĜe

1925–1941

42

291

587

RybáĜství, rybáĜské potĜeby, pronájem lovu ryb
v mČstských vodách (Gemeindegewässer)

1938–1942

42

1932

42

59. ZemČdČlské výstavy, pozemkové knihy,
pozemková reforma, zemČmČĜiþství
292 591/400 ZemČdČlská výstava spolu s výstavou hygieny v rámci
oslav 400. výroþí založení Horní Blatné (mj. pohlednice
JindĜichovic z r. 1932 v rámci korespondence)
293

294

593

595

Vlastnické pomČry u pozemkĤ ležících na þi podél
železniþní dráhy Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt
(pĜevod, výkup, vyvlastnČní, odškodnČní, vymezení hranic,
vklad do železniþní knihy podle zák. þ. 70/1874 Ĝ. z.)
1896–1902

42

ZmČny v pozemkových knihách – usnesení Okresního
soudu (od r. 1939 ÚĜedního soudu) v Horní Blatné, výpisy
z pozemkových knih, parcelace a zmČna typĤ pozemku,
pokyny dalších nadĜízených úĜadĤ (mj. výkaz þeského
a židovského majetku)
1898–1941

42

PĜevody pozemkĤ – pokyny nadĜízených úĜadĤ

42

1939

Záležitosti týkající se pozemkové reformy, pronájem
zabavené pĤdy a pĤdy šlechtických domén (mj. velkostatek
Nejdek
1920−1939

295 596/306 MČĜení nadmoĜské výšky, zemČmČĜiþské práce, ochrana
hraniþních mezníkĤ, výpisy z pozemnostního archu,
hlášení majetkových zmČn pozemkĤ a novostaveb pro
Katastrální úĜad v Nejdku (Messungsamt Neudek)
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6. Manželství, matriky, školství, lidová osvČta
296

612

297

614

61. Manželství, mateĜství
Manželské ohlášky

1937–1939

42

Manželství osob rĤzných vyznání (mj. vydávání výpisĤ
z matrik církevními orgány za tímto úþelem)

1891

42

UzavĜení manželství − prohlášení o ochotČ uzavĜít sĖatek [1850−1870] 42
UzavĜení manželství

1938–1941

42

298

615

Rozvody a manželské spory

1938–1939

42

299

618

Vyznamenání ýestný kĜíž nČmecké matky
(Ehrenkreuz der Deutschen Mutter)

1939–1941

42

300

620

301

621

62. Matriky, pĜíbuzenské vztahy, matriþní úĜad (Standesamt)
ZĜízení matriþního úĜadu (Standesamt), pokyny a pĜedpisy
k matriþní agendČ
1939−1943 43
Zápisy a výpisy z matrik, školení pracovníkĤ
matriþních úĜadĤ

1939

621/612 Manželské ohlášky, narození, poruþenské záležitosti
− písemnosti matriþního úĜadu (Standesamt), pĜílohy
ke knize o rodinných vztazích (Familienbuch), dotazníky
ke knize narozených (Geburtenbuch)
1939−1943
302

303
304

305

306

624

625
628

633

634

43

43

Potvrzení, uznání nemanželského dítČte za manželské
(Legitimierung) − všeobecné pokyny i jednotlivé pĜípady,
ukázky kĜestních listĤ
1890–1938

44

Adopce, oznámení úmrtí, zmČny jména (mj. ponČmþování
þeských jmen) všeobecné pokyny i jednotlivé pĜípady
1917–1940

44

Nemanželské dČti, potvrzení árijského pĤvodu,
genealogická šetĜení osob Horní Blatné (mj. Josef Florian
Vogl, starosta v l. 1877−1893)
1935–1941

44

63. StĜední a odborné školy
Úsilí o zĜízení odborné školy (Berufsschule) v Horní
Blatné

1939

44

Zápisy žákĤ do odborných škol (mj. seznamy odborných
škol ve venkovském okrese Nejdek
1941

44

Živnostenská pokraþovací škola v Horní Blatné

44
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64. Národní a mČšĢanské školy
Školy a školství všeobecnČ (mj. souhrnné pĜehledy)

1910–1941

44

Platby a nedoplatky školného (mj. pĜehledy plateb)

1863−1899

44

Žádosti o odpuštČní školného

[1919−1920] 44

Nadace Josefa Putze pro podporu uþitelĤ v Horní Blatné
(Josef Putz‘sche Schullehrerstiftung)

1865−1941

44

Konkurs na nadaþní místo školní nadace Antona Josefa
von Klementa na gymnáziu v DoupovČ

1920

44

ZĜizování a rušení tĜíd v obecní škole

1906−1940

44

Uþitelská knihovna (mj. nové knihy po 1. 10. 1938)

1940

44

Soupis majetku staré školy pro daĖové úþely

1860

44

Stavba nové školní budovy − korespondence

1893−1902

44

643/916 Opravy, novostavby a pĜístavby školy (mj.stát. pĜíspČvky) 1900−1943

44

642

643

643

311
312

1535–1945 (1954)

644
646

Obsah

Zavedení ústĜedního topení ve škole − korespondence

1894−1907

44

ÚstĜední topení ve škole – obnova výtopného zaĜízení
a poĜízení nového kotle (mj. pĜídČly železa)

1927–1945

44

ZĜízení chlapecké mČšĢanské školy v Horní Blatné
− korespondence

1905−1906

44

Výtah z inventáĜe školy

1905

44

Hledání místností pro þeskou obecnou školu v Hor. Blatné 1930

44

Uþitelé – obecná ustanovení i jednotlivé osoby
(mj. bytová a sociální situace uþitelĤ)

1900–1939

45

Zanedbání školní docházky

1939

45
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[1932]

45

Soupis muzejních a umČleckých pĜedmČtĤ deponovaných
na mČstském úĜadČ sourozenci Juliem a Marií Hahnovými
(mj. koĜist jejich bratra Wenzela Hahna, zabraná
tzv. insurgentĤm z okupaþního tažení do Bosny
a Hercegoviny)∗
1905

45

667

UmČlecké a knižní výstavy – zapĤjþení materiálĤ

1939

45

316

671

67. Historie, národopis, pomníky, památky,
pamČtní desky
Stavební památky, domy pod památkovou ochranou

1939

45

317

672

Ochrana pĜírodních památek

1941

45

318

674

Pomníky mimo Horní Blatnou − žádosti o podporu
pĜi jejich zĜízení (mj. pomník italských vojákĤ
ze zajateckého tábora v Milovicích); poškození pamČtní
desky M. Jana Husa na Blatenském vrchu

1920−1926

45

DČjiny mČsta Horní Blatná − výpisky neznámého autora

[1850−1900] 45

Hornické písnČ a modlitby z majetku (?) Schlossera
a (?) Offnera (kĜestní jména neznámá)

[1855−1859] 45

DČjiny horního bratrstva v Horní Blatné − výpisky
z pokladní knihy bratrstva (Bruderladenbuch), autor
Josef Thiel

[1860−1900] 45

315

319

676

Spis Stížnost a prosba krajkáĜské podušky v Krušných
horách (Klage und Bitte des Klöppelsackes im Erzgebirge),
sepsáno bývalým starostou Johannem Schlosserem
[1864−1890] 45
Krušné hory − monografická skica (2 verze)
[1870−1910] 45
Zápisy o událostech (Pro Memoria) v Horní Blatné
a v ýechách v letech 1869−1871 (mj. zmínka
o fundamentálních þláncích)

1871

45

Výpisky, poznámky a studie z dČjin Horní Blatné, sepsané
mČstským kronikáĜem Josefem Florianem Voglem+
(mj. cínový dĤl sv. Mauritius, doly na železnou rudu
v Krušných horách, hornictví na Hornoblatensku, dČjiny
kostela a školy v Horní Blatné, dČjiny mČsta Horní Blatná) [1875−1879] 45

∗

O okupaci Bosny a Hercegoviny r. 1878, jakož i o povstání insurgentĤ v l. 1881−1882 viz HAVEL, Petr:
Musela ji vybojovat infanterie. Vojáci z þeských zemí v BosnČ a HercegovinČ 1878−1914. In: DČjiny a
souþasnost 10/2005. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 42−43.
+
V letech 1877−1893 též starosta, pĜed tím poslední perkmistr v Horním SlavkovČ, viz inv. þ. 304.
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BáseĖ Johanna Dittricha PovČra kováĜĤ lžic
(Löffelschmiede-Aberglaube), vČnovaná mČstu k jeho
400-letému výroþí

1930

45

DČjiny mČsta Horní Blatná v datech, písemnosti uložené
v mČstském muzeu (strojopisná zpráva)

[1938–1945] 45

68. Lidová osvČta, knihovna
OsvČtová komise

1919–1937

45

OsvČtové kurzy a pĜednášky (mj. kurzy pro samosprávu
a kronikáĜe)

1919–1926

45

Záležitosti obecní knihovny (mj. založení, školení
knihovníkĤ)

1920–1935

45

70. Státní obþanství, domovské záležitosti,
sþítání lidu
VšeobecnČ − naĜízení a pokyny nadĜízených orgánĤ,
dobrozdání organizace Verein für Gemeindepolitik
und Gemeindewirtschaft, ukázky domovských listĤ

1920−1937

45

Státní obþanství, pĜíslušnost k VelkonČmecké Ĝíši
a k nČmeckému národu

1939−1941

45

Slavnostní slib osob pĜijatých do obecního svazku
(Bürgerpflichtenangelobung)

[1850−1918] 45

7. Státní obþanství, domovské záležitosti,
sþítání lidu, chudinská a sociální péþe

323

324
325

700

701
702

702/701 Domovské záležitosti − domovské listy, domovské právo
(žádosti o pĜijetí cizích pĜíslušníku do domovského svazku
v Horní Blatné a hornoblatenských obþanĤ do svazku
v ostatních obcích; opravy v domovské matrice
a v seznamech brancĤ na základČ zmČny domovské
pĜíslušnosti, obþanství, nebo nových rodinných þi dalších
vztahĤ) − jednotlivé pĜípady (abecednČ Ĝazeno)
1853−1941
702

Domovské záležitosti a potvrzení domovské pĜíslušnosti
osob žijících mimo Horní Blatnou − jednotlivé pĜípady
(abecednČ Ĝazeno)

1909−1939

45

45

Soupis doruþených žádostí o pĜijetí do domovského svazku
z let 1931−1938 (s poznámkou o zpĤsobu vyĜízení)
[1931−1938] 45
326

704

Sþítání lidu

1933–1939
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71. Chudinská péþe
Chudinská podpora – jednotlivé pĜípady, soupisy chudých
(Armenverzichnis), vyživovací pĜíspČvek (Unterhaltsbeitrag)
(mj. žádosti adresované Komisi chudinské a sociální péþe
Horní Blatná /r. 1922/)
1912–1935

46

Prodej levného chleba Komisí pro chudinskou
a sociální péþi v Horní Blatné

1920

46

PĜíspČvky finanþních prostĜedkĤ mČstu pro výplaty
sociálních podpor, poskytnuté Landrátem v Nejdku

1938–1943

46

Záležitosti jednotlivých pĜíjemcĤ sociálních podpor
– úĜední výmČry a další korespondence (abecednČ Ĝazeno) 1939–1944

46

Jmenné výkazy vyplacených sociálních podpor

1940–1943

46

Chudinský fond mČsta Horní Blatná − korespondence,
dluhy do fondu, dotazník likvidaþního komisaĜe r. 1938,
zrušení fondu (s poznámkou o zrušení mateĜské školy)

1852−1940

46

Fond pro obleþení školních dČtí
(Schulkinderbekleidungsfond) − zde nadace spolku
Privatverein zur Unterstützung der Notleidenden
im Erzgebirge, testamentární odkazy Josefa Putze a Felixe
Kerla
1852−1941

46

Dar Felixe a Wenzela Wernera pro chudinský ústav v
Horní Blatné

1866

46

Fond DĤm Felixe Kerla (mj. darovací listina)

1868−1941

46

Testamentární odkaz (Legat) Felixe Kerla 2000 zl.
v dluhopisech (84 zl. roþní renty) pro chudinský fond
v Horní Blatné (mj. výpis ze závČti ke všem odkazĤm
zĤstavitele ve prospČch obyvatel Horní Blatné)

1877−1881

46

711/641 Nadace Felixe Kerla (4000 zl. v dluhopisech, 168 zl. roþní
renty) jako dotace uþiteli a pĜíspČvek do Fondu
pro obleþení školních dČtí + Vánoþní nadace
1879−1939

46

710

711

711

Vánoþní nadace

1881−1938

46

Chudinská nadace Josefa Kolba

1900

46

Chudinská nadace Johanna Schippla

1903−1923

46
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Chudinská nadace Josefa Lösche

1907−1920

46

PodpĤrný fond „Krieg 1914“ − dary potĜebným

1914

46

Chudinské nadace a fondy všeobecnČ − korespondence,
šetĜení

1920

46

711-2 Vnitrostátní podpory a pomocné akce
(mj. zásobování a opravy obuvi Obchodní a živnostenskou
komorou v Chebu; Teplitzer Fürsorgeaktion; dary
pomocného fondu v LitomČĜicích; pomoc jednotlivých
organizací pol. strany Bund der Landwirte a zemČdČlských
obcí Žluticka a Tachovska; Hilfskomitee für das Erzgebirge;
Obererzgebirger Hilfsfond; ostatní dary soukromých
osob a subjektĤ)
1917−1921

47

Pomocné akce ze zahraniþí
(mj. od výboru Deutscher Arbeitsausschuss Berlin /zde
korespondence s bývalým poslancem Ĝíšské rady Franzem
Palme, RybáĜe þp. 393/; pomoc Joâo Grögera z Curytyby
v Brazílii; švýcarského výboru Hilfskomitee
für die hungernden Völker, Sektion Erzgebirge; American
Relief Administation Warehouse; Pomocné akce Herberta
Hoovera; Württembergische Hilfs-Komitee
für die verhungernden Kinder im Deutsch-Böhmischen
Erzgebirge; ostatní zahraniþní subjekty)
1919−1920

47

Obdarování nejstarších a nejnuznČjších osob rĤznými
organizacemi

1931–1935

47

330

712

Chudinské právo (Armenrecht), chudinská vysvČdþení

1920–1940

47

331

713

Stavba nového chudobince a chorobince − žádosti
o podporu

1920−1925

47

Pomoc hladovČjícím v Rusku – místní výbor pro pomoc
(Ortshilfsausschuss)

1921

47

332

719

333

722

72. Sociální péþe
Péþe o slepce

1926

47

334

723

Péþe o hluchonČmé a tČlesnČ a duševnČ postižené

1920–1940

47

335

730

73. Sociální péþe o mládež
Sociální péþe o dČti a mládež všeobecnČ, korespondence
s oborovými organizacemi

1927

47

PĜíspČvky pro organizace a spolky peþující o mládež
(mj. Deutsche Landeskommission für Kinderschutz und
Jugendfürsorge in Böhmen)

1920

47

336

731
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Péþe o mládež (Jugendhilfe) – pĜípady jednotlivých
podpor (Pflegekinder)

1920–1940

47

Pobyty chudých dČtí v oblastech nepostižených bídou
− nabídka pol. strany Bund der Landwirte

1920

47

Kuratela − hodnota jednotlivých domĤ a pozemkĤ daná
pod kuratelu (þp. 235)

1934

47

OdČvy a boty pro chudé dČti (mj. dary soukromých osob
a organizací)
1903−1919

47

74. Bytová otázka, osídlení
Bydlení, bytová otázka a osídlení všeobecnČ
(mj. kompetentní nadĜízené úĜady)

1941−1943

47

Jednotlivé bytové záležitosti – pĜidČlování bytĤ,
pĜestČhování, pronájem bytĤ soukromými osobami,
stížnosti a spory

1920–1944

47

Bytová výstavba (mj. nČmecká bytová pomoc /Deutsche
Wohnugnshilfswerk/, nouzové byty /Befehlsheime/)

1943−1945

47

1942

48

342

742

Stavební a bytová družstva, družstevní byty

343

744

Získávání bytových prostor (mj. zákaz zabírání bytových
prostor úĜady (zweckentfremdeter Wohnraum), regulace
nakládání s bytovými prostorami (Wohnraumlenkung),
hlášení o volných bytech
1939−1944

48

Ubytování osob z vyklizených oblastí (Räumungsgebiete,
mj. soupis ubytovacích kapacit (Quartierliste,
Unterbringungsliste) v Horní Blatné)
1939

48

Osídlování, pĜesídlování Ĝíšských a zahraniþních NČmcĤ
− pokyny nadĜízených orgánĤ

1942−1943

48

Ubytování osob z vybombardovaných a uprchlíkĤ
z ohrožených oblastí

1944–1945

48

Ochrana nájemníkĤ (mj. stanovení maximálních nájmĤ)

1944−1945

48

344

745

9. Majetek a zájmy mČsta, mČstské podniky
a ústavy, finanþní hospodaĜení, situaþní zprávy
345

900

90. Státní a zemské finance
Státní finance všeobecnČ (mj. padČlané bankovky)

104

1920

48
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Státní pĤjþky (mj. IV. státní pĤjþka), nevyplácení úrokĤ
rakouských váleþných pĤjþek þsl. státem

1920

48

Vinkulovaná náhradová renta/ úrok (Vinkulierte
Ersatzrente) za majetek mČsta a mČstem spravované
nadace a fondy (i s jejich soupisem)

1936

48

TĜídní domovní daĖ (Hausklassensteuer) (mj. seznam
domĤ s vymČĜením tĜídní danČ − sepsáno podle þp.)

1865

48

Rozpis danČ z pĜíjmĤ na jednotlivé plátce
(Persolnal-Einkommensteuer-Vorschreibung)

1905

48

VýbČr daní – záležitosti jednotlivých plátcĤ a firem
i všeobecnČ (mj. pokyny k výbČru daní, pĜevod výnosu
nČkterých daní na obce, protesty proti novým daním,
daĖové úlevy, platební rozkaz na zvláštní daĖ výdČlkovou
pro rok 1931 fy BaĢa se soupisem všech provozoven firmy
v ýSR)
1913–1939

48

Výkazy pro berní správu − pĜehled velikostí a výnosĤ
jednotlivých pozemkĤ

1867

48

Výkazy pro berní správu a okresní úĜad − porážky
dobytka, prodané nápoje, majitelé pozemkĤ vČnující se
vedle zemČdČlství i jinému zamČstnání, vybírané dávky
ze psĤ

1920−1921

48

Výkazy pro berní úĜad (mj. novostavby, pĜestavby
a pĜístavby ve mČstČ, vybrané obecní dávky, dodávky
a výkony pro mČsto, zmČny vlastnictví domĤ, živnosti
ve mČstČ ad.)

1924–1937

48

DaĖ ze mzdy − pokyny k daĖovým kartám
(Lohnsteuerkarten)

[1942]

48

1937–1938

48

Korespondence mČsta a berní správy ohlednČ platby
poplatku z koupČ pozemkĤ pro úþely výstavby školy

1897−1899

48

Poplatkový ekvivalent za majetek mČsta – budovy,
pozemky, užívací právo, vodovod, mČstské podniky
(mj. výkazy a majetková pĜiznání)

1911–1936

48

Poplatkový ekvivalent mČstských fondĤ školního
(školy), kontribuþenského a kaple Povýšení sv. KĜíže

1911–1931

48

904-2 DaĖové úlevy pro soukromé osoby na základČ oprav
a stavebních investic do domĤ
905
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Dávka z majetku (Vermögensabgabe) obcí a jejích podnikĤ
a spoleþností placená mČstem
1919–1929

48

Osvobození od platby danČ (mj. školní budova, pozemky
sloužící ke stavbČ vodovodu)
1913−1921

48

Ostatní danČ a dávky placené mČstem (mj. daĖ z obratu
výboru pro oslavy 400. výroþí založení Horní Blatné)

1930−1933

48

91. Finanþní hospodaĜení mČsta
Instrukce o správČ mČstské pokladny a provádČní
úþetní kontroly

1886

48

Dtto

1909

48

KoupČ literatury k vedení mČstských úþtĤ (HENCKEL:
Leitfaden für das deutsche kameralistische Kassenund Rechnungswesen)

1939

48

910/147 Zprávy o þinnosti (úĜední þinnost a finanþní hospodaĜení) 1892

48

910

910

HospodáĜství obce – všeobecnČ (mj. korespondence,
souhrnné pĜehledy, hlášení nadĜízeným orgánĤ o obecních
výdajích a majetku, nabídky služeb od regionálních
finanþních ústavĤ)
1920–1936

48

351 912/711 Cenné papíry v majetku mČsta (obecního a chudinského
fondu, mj. vkladní knížky, dluhopisy, akcie, váleþné pĤjþky
(mj. akcie železnice Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt),
výkaz vybraných úrokĤ)
1874–1925

48

Deponované cenné papíry
352

913

1941–1946

48

PĤjþky mČsta od rĤzných finanþních úĜadĤ
(mj. pro Spoleþenstvo priv. Blatenského dČdiþného vodního
pĜíkopu za úþelem meliorace, na upisování akcií
železnice Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt, na stavbu
shoĜelé radnice ad.)
1892–1946

49

913/923 Žádosti o pĤjþky na stavbu vodovodu s výpoþty jeho
387 rentability na zákl. tarifĤ vodného (mj. podkladové materiály:
− ukázky tarifĤ okol. mČst (Pernink, Abertamy, HroznČtín),
− tištČné matriály − kniha výbČru vodného (Wasserzinsbuch)
pro jednotlivého plátce mČsta AndČlská Hora (Engelsberg),
okr. Bruntál, pĜedpisy pro výbČr vodného mČsta Tachov) [1922−1940] 49
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Fond Kaple Povýšení sv. KĜíže (mj. soupis mešních nadací,
byt kaplana, správa majetku kaple, opisy nadaþní listiny
z r. 1744 a listin vydaných mČstem
v letech let 1745−1752
(1744−1752) 1868−[1941] 49

914/711 Fond pro výstavbu školy, nadace Felixe Kerla, vánoþní
641 nadace − hospodaĜení
914

354

916

917

1891−1893

[1938−1941] 49

Kontribuþenský penČžní fond

1939

49

Žádost o pomoc z podpĤrného fondu v rámci Teplické
akce

1927

49

Státní subvence všeobecnČ (mj. Ĝíšská pomoc obcím)

1938–1939

49

1942−1944

49

Rozpoþty (Präliminare) pro správní léta 1891−1894

[1890]−1893 50

917/921 Rozpoþty mČsta pro správní léta 1896−1902 (mj. povolení
výše vybíraných obecních pĜirážek, výkazy o pĜedepsaných
pĜímých daních k výpoþtu pĜirážek)
1896−1902

917

356
∗

919

50

Dtto, správní léta 1903−1909

1903−1909

50

Dtto, správní léta 1910−1918

1909−1918

51

Dtto, správní léta 1919−1926 , jako pĜíloha od r. 1925
i rozpoþty místní školní rady

1919−1926

51

Protesty a námitky proti rozpoþtu mČsta

1923

51

917/921 Rozpoþty mČsta pro správní léta 1927−1938 (mj. i rozpoþty
místní školní rady, chudinského fondu a elektrického
podniku, schválení rozpoþtĤ a vybíraných obecních
pĜirážek nadĜízenými orgány, pĜídČly zemských pĜíspČvkĤ 1927−1937
917

49

Nadace a fondy ve správČ mČsta − všeobecné pokyny

916/310 Státní subvence a pomoc pro protipožární úþely
a pro škody zpĤsobené požárem
355

Karton

52

Rozpoþty mČsta za mezirozpoþtové období 1. 1. − 31. 3.
1939 a úþetní roky 1939−1943 (mj. jako pĜílohy
i hospodáĜské plány elektrického podniku, rozpoþty
školní obce a obvodu mČšĢanské školy
/Bürgerschulsprengel/)∗

1939−1943

52

PĜezkoušení a revize obecních úþtĤ a mČstem
spravovaných fondĤ − korespondence, zprávy a nálezy

1895−1902

53

Viz též inv. þ. 438.
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PĜezkoušení úþtĤ − pozvánka se jmény úþastníkĤ Ĝízení

1940

53

92. Obecní pĜirážky a dávky
PĜirážky k pĜímým daním – výkazy, korespondence,
všeobecné pokyny (mj. Gauglova tabulka k výpoþtu
pĜirážek /Umlagen-Tabelle/)

1892–1940

53

Spor mČsta Horní Blatná s Josefem Möcklem z Nejdku
v daĖové záležitosti

1930

53

Obþanský poplatek (Bürgertaxe) − poplatek za nabytí
domovského práva a z koupČ nemovitostí

1854−1862

53

Dávky všeobecnČ (nedoplatky)

1860−[1865] 53

Dávky z nápojĤ − pokyny nadĜízených orgánĤ

1920

53

Vodné

1899–1901

53

Dávky ze zábav

1920−1930

53

Obecní pĜirážky pro podporu nezamČstnaných

1931−1932

53

MimoĜádné dávky − nápojová pĜirážka ve prospČch
výboru pro oslavy 400. výroþí založení mČsta

1932

53

1919−1921

53

Oprava a údržba budov provádČná mČstem (okresní soud,
budova správy státních lesĤ, radnice) − korespondence
1891−1929

53

Jednotlivé domy þi jejich þásti pronajaté mČstem – správa,
a nájem (mj. þp. 117 (Felix Kerl-Haus) – pronájem poštČ;
pronájem bytu þetnictvu; pronájem prostor radnice jako
pohostinství a Ĝeznictví)
1906–1938

53

Tovární þinže (Fabrikszins) od fy C. R. Kerl & Co.∗

53

93. Vlastnictví budov
359 930/940 Pokyny nadĜízených orgánĤ k vyúþtování majetku obcí
a mČst (mj. zák. þ. 217/1919 Sb.)
360
361

362

931
932

933

1920

Zapsání nové školy þp. 261 do katastru (Einkatastrierung)
a do pozemkové knihy
1901−1913

∗

54

Viz zápis o Fabrikzins v odd A. Obecní jmČní (Gemeindevermögen), þást nájemné a þinže (Pachtgelder und
Zinsen) v roþních vyúþtováních z 90. let 19. stol. − inv. þ. 449−454.
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933-4 Osvobození od domovní danČ za prostory muzea
a knihovny v domČ þp. 255

1933–1938

54

364

934

KoupČ a prodeje budov (prodej staré školy þp. 118)

1899

54

365

942

94. Pozemkový majetek mČsta, rašeliništČ
Prodej þi postoupení pozemkĤ (mj. i cestních parcel,
pĜil. 1 plán)

1898−1930

54

Nájmy z obecních pozemkĤ − výkazy

1894−1900

54

Dtto

1944

54

Pozemky zvané Železná kráva

1941

54

366

943

MČstské rašeliništČ, dobrozdání, pronájem þásti rašeliništČ 1892−1920

54

367

950

95. MČstské podniky
MČstské podniky všeobecnČ (mj. provozní stanovy
/Betriebssatzung/)

1939–1943

54

MČstské podniky Horní Blatná (Stadtwerke Bergstadt
Platten) − daĖové záležitosti

1941−1945

54

MČstská plynárna − smlouvy a obchodní korespondence
(mj. s fy Börner & Kühling, nČkdejším nájemcem
plynárny; o dodávkách karbidu ad.)

1912−1921

54

MČstská plynárna – daĖové záležitosti

1919–1928

54

MČstská plynárna − zamČstnanci (mj. protokoly o pĜedání
zaĜízení plynárny /i s jeho seznamem/ odstupujícím
správcem /Gasmeister/)
1919−1921

54

Použití technických zaĜízení (potrubí) soukromníky
a firmami

54

368

369

370

951

1924

951-5 Elektrické osvČtlení (mj. nádraží v Horní Blatné
ubytovna spolku Wintersportverein na Blatenském vrchu,
spisy komise pro osvČtlení)
1923–1939
952

54

Elektrický podnik − cenové sazebníky pro odbČr
elektrického proudu, dodávky proudu

[1930−1938] 54

Elektrický podnik všeobecnČ (mj. obČžníky svazu
Deutscher Verband der Elektrizitätswerke
a Wirtschaftsgruppe Elektrizitätsversorgung, propagace
používání elektrických spotĜebiþĤ v domácnostech,
váleþná opatĜení v oblasti elektrické energie)

1934–1944

109
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1942–1944

54

1923–1924

54

952-1/916/ RozšíĜení elektrické sítČ a osvČtlení na mČstské þásti
951-5 Vlþina (Wolfsberg) a Mühlgasse, zesílení proudu pro firmu
Günl (mj. spisy komise pro osvČtlení, 4 plány), státní
subvence k tomuto úþelu
1923–1932

54

952-1/916 Subvence pro elektrickou síĢ a elektrizaci

1936–1939

54

952-1 RozšíĜení místního elektrického vedení k továrnám Kerl
a Zenker, stavba nového transformátoru (mj. 7. plánĤ)

1936–1937

54

ÚdržbáĜské a elektrotechnické práce a kontrola místní
elektr. sítČ, pĜístroje elektrického podniku (mj. naĜízený
pronájem transformátoru firmČ Fränkische
Überlandswerk AG)

1935–1944

54

Ostatní rozšíĜení, úpravy, zesílení a závady místní
elektrické sítČ, stožáry (mj. pro firmy Kerl, Zenker
a Günl, 7 plánĤ)

1923–1940

54

PĜevzetí þásti místní elektrické sítČ firmou Montan
u. Industriewerke AG, vormals Joh. David Starck,
Überland-Elektrizitätswerk

1944

55

1923–1944

55

952-4 VysokonapČĢové vedení Nejdek – Vysoká Pec –
Nové Hamry – Pernink – Abertamy – Horní Blatná
(mj. jeho pĜevzetí firmou Überland-Elektrizitätswerk,
Montan- und Industrialwerke vormals Joh. David Starck,
1 plán)
1929–1933

55

Stavba vysokonapČĢového vedení Horní Blatná – PotĤþky
firmou Überland-Elektrizitätswerk, Montanund Industrialwerke vormals Joh. David Starck)
1938

55

MČstské pískovny, tČžba a prodej písku, další pozemky
vhodné k tČžbČ

1895–1935

55

MČstská cihelna − poškození okolních luk provozem
cihelny

1865−1866

55

371

372
373

374
375

Obsah

Akce MČć (Kupfer-Aktion) – odebrání mČdČných
souþástek elektr. vedení a jejich nahrazení jiným
kovovým materiálem

952-1 ZĜízení místní elektrické sítČ a trafostanice

952-3 Dodávky elektrické energie pro mČsto Horní Blatná
– korespondence a smlouvy

956
957
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96. MČstské podniky – pokraþování
KoupalištČ – výstavba, ceník, lázeĖský Ĝád, místa
plavþíkĤ

380

381

382

973
975

979

991

Karton

1931–1941

55

97. Podpora a hájení zájmĤ mČsta, cestovní ruch
Spory kvĤli porušení cizích vlastnických práv
k pozemkĤm mČstem Horní Blatná (mj. spor s Franzem
Görgem, uþitelem v Nejdku)
1933

55

PojištČní vystavených pĜedmČtĤ (v mČstském muzeu?)

55

972/952 PojištČní pĜístrojĤ elektrického podniku
379

ýas. rozsah

1933
1934

Práce a dodávky pro mČsto, všeobecné pokyny i jednotlivé
dodávky (mj. koupČ vČžních hodin)
1901−1941

55

Výkaz hostĤ cestovního ruchu pro státní statistický úĜad

1935

55

Podpora cestovního ruchu (mj. reklamy na poštovních
razítkách a korespondenþních lístcích, propagace mČsta,
stavba skokanského mĤstku v Perninku)

1913−1939

55

PĜíspČvky na zkrášlení mČsta (StadtverschönerungsBeiträge) v l. 1859−1860 + koncept roþního vyúþtování
obecního fondu

[1860]

55

99. Ostatní, situaþní zprávy
Situaþní zprávy pro Landráta v Nejdku a zprávy o þinnosti
pro okresní vedení NSDAP, úĜadu pro komunální politiku
v Kraslicích
1939–1943

55

383

993

Exekuce a nucené dražby

1920−1936

55

384

995

Nucená vyklizení z bytĤ patĜících mČstu i soukromníkĤm 1934–1939

55

385

999

Korespondence k výroþím a oslavám ostatních obcí a mČst,
programy oslav (mj. oslavy 700. let povýšení HroznČtína
na mČsto)
1913

55
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IV. ÚýETNÍ MATERIÁL
Do roku 1850
A. Úþetní knihy
1. Knihy výbČrĤ daní, dávek a dlužných pohledávek
mČsta ∗
386

387

388

389

390

∗
+

Kniha výbČru dávek a splátek dluhĤ z mČstem
poskytnutých zápĤjþek
(Schuldbuch C)
nČm., 20×31 cm, pergamenová vazba poškozená
PĜedchozí sign.: N: 10, Blatná 2821

[1567–1620] K 80

PĜehled výmČru dávky z koupČ obilí (Kauffumbgeldt)
(Brodth Taxyrung nach Ahnkauffen des Getreides)
nČm., 30×44 cm, vazba kožená

[1573–1619] K 18

Kniha vyúþtování pohledávek mČstské rady vĤþi
perkmistrovi
nČm., 20×34,5 cm, sešit

1640–1642

K5

Kniha výbČru staré Ĝádné nápojové danČ z vína
a piva
(Summarischer Außzuegk uber… alten ordinari
Trancksteuer…)
nČm., 20×33,5 cm, 6 sešitĤ

1643–1649

K 81

Kniha výbČru pokut a poplatkĤ
(za pĜijetí za mČšĢana (Bürger-Pflicht-Gebühr)+ − s uvedením
textĤ pĜísah, sladovného (Metzmalz), za prohlášení
za cechovního mistra a zámluvného za uþedníky (Aufdingung),
soudních tax ad., u nČkterých z nich i vyúþtování rozdČlení
vybraných þástek mezi purkmistry, radu, mČstské úĜedníky
a sluhy; na pĜedsádce seznam právních knih zakoupených
do mČstské kanceláĜe; na konci knihy opsán dopis Václava
Kazimíra Netolického z Eisenberka o redukci mČstských rad
z r. 1754)
(Taxbuch. Bürger Pfligt /sic!/)
nČm., 20×33 cm, vazba kožená, pĜední deska odtržená
[1726–1849] K 6

ěada úþetních zápisĤ je obsažena rovnČž v památné knize z let 1653−1663 (inv. þ. 10).
K poplatkĤm za mČšĢanské právo viz též inv. þ. 121.
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2. Zvláštní úþetní knihy mČstských institucí
nebo ústavĤ ve správČ þi pod patronací mČsta
391

392

393

394

395

396

397

398

I. Magistrát jako mČstský soud
Depozitní protokol
(Depositen Protokoll…)
nČm., 24,5×38 cm, vazba polokožená

1826–1838

K 82

Depozitní protokol
(Depositenprotocoll…)
nČm., 21×35 cm, sešit

1828–1838

K 83

Deník pĜijatých a vydaných depozit v hotových penČzích
(Journal über alle hiergerichts eingelegten
und verabfolgten Depositen)
nČm., 21×34 cm, sešit
1838–1850

K 84

Kontrolní rejstĜík pĜijatých a vydaných depozit
(Controll-Register über alle hiergerichts
eingelegten und verabfolgten Depositen:)
nČm., 24×37 cm, sešit

1839–1850

K 85

II. Kostel
Kniha úþtĤ kostelní pokladny
(Gottes-Kasten-Rechnung)
nČm., 10,5×34 cm, 5 sešitĤ

1602–1648

K 86

Kniha výdajĤ na stavbu kostela a kostelní vČže
(Register uffm Kirchenbau…)
nČm., 20×33,5 cm, sešit

1605–1607

K 87

III. HĜbitovní kaple Povýšení svatého KĜíže
Roþní vyúþtování kaple, I. kniha
(Rechnungen Bey der Capellen des Heiligen Creützes
in Platten. Erstes Buch)
nČm. 19,5×31,5 cm, sešit

1745−1768

K 88

IV. Chudinský ústav
Pokladní deník
(Armeninstituts-Kassa-Journal…)
nČm., 22×35,5 cm, vazba polokožená, poškozeno plísní

1839–1848

K 89
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Úþty a úþetní pĜílohy hĜbitovní kaple Povýšení sv. KĜíže
(mj. výtahy z roþních vyúþtování)+

1755−1792

55

Úþetní pĜílohy ohlednČ Blatenského dČdiþného vodního
pĜíkopu

1790−1843

55

Chudinský ústav − finanþní hospodaĜení (mj. roþní
vyúþtování, sbírky, dary − almužny)

1830−1846

55

B. Úþty a úþetní pĜílohy
1. Úþty a úþetní pĜílohy zvláštních
odvČtví mČstského hospodáĜství
399
400
401

+

K hospodaĜení kaple viz též inv. þ. 122
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Od roku 1850
A. Úþetní knihy
1. Obecní fond spolu s ostatními fondy a podniky
I. Základní knihy
a. Knihy chronologického úþtování
402

403
404
405
406
407
408
409

410

411

412

1) Likvidaþní strazzy
Likvidaþní strazza (pro obecní fond a další subjekty)
(Liquidierungsstrazze der Gemeinde Bergstadt Platten)

1929

K 90

2) Pokladní deníky
Pokladní deník
(Kassajournal…)

1930

K 91

Pokladní deník
(Kassajournal…)

1931

K 92

Pokladní deník
(Kassajournal…)

1932

K 93

Pokladní deník
(Kassajournal…)

1933

K 94

Pokladní deník
(Kassajournal…)

1934

K 95

Pokladní deník
(Kassajournal…)

1935

K 96

Pokladní deník
(Kassajournal…)

1936

K 97

3) Hlavní knihy výdajĤ a pĜíjmĤ
Hlavní kniha výdajĤ pro úþetní léta 1941–1943
(Hauptbuch über die Ausgaben der Bergstadt Platten
für das Rechnungsjahr 1941–1943)

1941−1944

K 98

Hlavní kniha výdajĤ pro úþetní léta 1944–1945
a správní léta 1946–1947 (do 1. 4. 1947)
(Hauptbuch über die Ausgaben…)

1944−1947

K 99

Hlavní kniha pĜíjmĤ pro úþetní roky 1941−1945
a správní rok 1946
(Hauptbuch über die Einnahmen…)

1941−1946

K100
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b. Knihy systematického úþtování
413
414
415
416
417
418
419
420

421

422

1) hlavní knihy
Hlavní kniha
(Hauptbuch…)

1929

K101

Hlavní kniha
(Hauptbuch…)

1930

K102

Hlavní kniha
(Hauptbuch…)

1931

K103

Hlavní kniha
(Hauptbuch…)

1932

K104

Hlavní kniha
(Hauptbuch…)

1933

K105

Hlavní kniha
(Hauptbuch…)

1934

K106

Hlavní kniha
(Hauptbuch…)

1935

K107

Hlavní kniha
(Hauptbuch…)

1936

K108

2) vČcné knihy
VČcná kniha obecního rozpoþtu pro úþetní rok 1941
(Sachbuch für den Haushalt der Bergstadt Platten
für das Rechnungsjahr 1941)

1941−1942

K109

VČcná kniha obecního rozpoþtu pro úþetní léta
1942–1943
(Sachbuch für den Haushalt der Bergstadt Platten
für das Rechnungsjahr 1942 und 1943)

1942−1944

K110

II. Pomocné knihy
a. Knihy berní a poplatkové
1) Více þi všechny danČ, dávky, poplatky a nájemné
423

1a) Knihy chronologického úþtování
PĜedbČžná kniha pĜijatých daní, obecních dávek
a nájmĤ pro úþetní léta 1943–1945 a správní rok 1946
(do 6. 9. 1946)
(Steuer- und Abgaben-Vorbuch der Bergstadt Platten…) 1943−1946

116
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1b) Knihy systematického úþtování♣
Kniha poplatníkĤ strážného (Wachtgeld), vodného
a obecní pĜirážky k pĜímým daním (Ĝazení podle þp.)

1897−1945

K112

Kniha výbČrĤ obecních dávek pro úþetní rok 1944
(Hebeliste der Gemeinde Bergstadt Platten
für das Rechnungjahr 1944)

1944−1945

K113

Kniha výbČrĤ obecních dávek pro úþetní rok 1945
(Hebeliste der Gemeinde Bergstadt Platten
für das Rechnungjahr 1945)

1945−1946

K114

2a) Dávka z katastrálního výtČžku
Rozvrh obecních dávek z þistého katastrálního výtČžku
z pozemkĤ
(Hauptbuch über die Abgabe vom Katastralreinertrage
des Grunds und Bodens betreffend Platten)

1920

K115

2b) Obþanská daĖ (Bürgersteuer)∗
Kniha rozvrhu a výbČru obþanské danČ
(Bürgersteuer-Sollbuch 1941)

1941−1942

K116

Kniha rozvrhu obþanské danČ (Bürgersteuer)

1942

K117

2c) Dávka ze zábav
Zúþtovací seznam dávky ze zábav pro úþetní léta
1943–1945 a správní rok 1946
(Vergnügungssteuer-Verrechnungsliste)

1943−1946

K118

2) Jednotlivé danČ a poplatky+
427

428
429
430

431

Kniha pĜedpisu a výbČru dávky ze zábav z místního kina
(s uvedením promítaných filmĤ)
(Vorschreibung der Abgabe für Lustbarkeit)
nČm., 15×21,5 cm, útržkový blok
1945

♣

K119

Viz též inv þ. 432.
Viz též inv. þ. 66 a 67 − Matriky úmrtí s poznámkami o zaplacení poplatku za vyzvánČní a hrobného.
∗
PĜeklad obratu Bürgersteuer podle BRZOBOHATÝ, Jan: Okupaþní finanþní správa v odtržených þeských
oblastech v letech 1938−1945. In: SAP 1962, þ. 2, s. 69.
+
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b. Dílþí knihy pro zvláštní úseky obecního hospodáĜství
432

433

Kniha pĜíjmových a výdajových úþtu
− pĜíjmy z obecních pĜirážek, napĜ. z pálenky, nájemného
(mj. z domu Felixe Kerla, radnice, izolaþního domu ad.),
vodného, daní, ostatních poplatkĤ (uznávací /Anerkennungszins/,
z místa, z vodního pĜíkopu ad.);
− výdaje penzijním fondĤm pro mČst. zamČstnance, anuity
ze zápĤjþek mČsta, pĜíspČvky okresní samosprávČ
(mj. na obvodního lékaĜe), platby anuit ze zápĤjþek
Spoleþenstva priv. blatenského dČdiþného vodního pĜíkopu);
pĜíjmy a výdaje divadelního jevištČ
(Kontobuch der Stadgemeinde Platten)
1909–1945

K120

Index ke knize pĜíjmových a výdajových úþtĤ
(Index zum Kontobuche)

K121

1909–1945

III. InventáĜe obecního majetku (obecního fondu a
dalších subjektĤ)
a. InventáĜe+
434
435
436

InventáĜ obecního majetku z let 1909 a 1923
(Inventar der Stadtgemeinde Platten)

1909–1923

K122

InventáĜ obecního majetku
(Inventar)

1926–1930

K123

InventáĜ obecního majetku (kromČ pozemkĤ a veĜejného
statku)
(Inventar des Gemeindevermögens (ausschließlich der
Grundstücke und des öffentlichen Gutes))
1931–1933

K124

b. VČcné knihy obecního majetku
437

VČcná kniha obecního majetku pro úþetní léta 1940–1942
a 1943–1945
(Sachbuch für Vermögen)
1940−1946

K125

IV. Rozpoþty∗
438

+
∗

PĜehled pĜíjmĤ a výdajĤ v jednotlivých kapitolách
a oddílech rozpoþtu v úþetním roce 1939
(Jahresübersicht der Haushaltseinnahmen- und Ausgaben
bei den einschlägigen Kapiteln und Titeln
für das Rechnungsjahr 1939)
1939–1940

Viz též inv þ. 484
Viz též inv. þ. 355.
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2. Ostatní fondy a podniky samostatnČ
I. Ostatní fondy
439

Pokladní deník chudinského fondu
(Armen-Instituts-Rechnung für Stadtgemeinde Platten)

1863−1875

K127

440

InventáĜ majetku chudinského fondu

1863−1872

K127

441

Pokladní deník správy majetku hĜbitovní kaple Povýšení
sv. KĜíže
(Kassa-Journal der heiligen Kreuzkapelle)
1883–1946

K128

Hlavní kniha školního fondu
(Bürgermeisteramt Platten: Hauptbuch des Ortsschulrates) 1929−1936

K129

Pokladní deník fondu pro vydržování obecního býka
od 9. 7. 1931 – 31. 5. 1940
(Kassajournal für Stierhaltung 1931–1939)

1931−1940

K130

1912−1928

K131

Hlavní kniha roþních výkazĤ stavu pokladny, ziskového
a ztrátového úþtu (Gewinn- und Verlustkonto) a bilance
(Hauptbuch)

1924−1944

K132

Pokladní deník
(Kassa)

1932−1936

K133

ÚvČrní kniha
(Kontobuch I.)

1932−1945

K134

ÚvČrní kniha
(Kontobuch)

1939−1946

K135

442
443

II. MČstské podniky
a. MČstská plynárna
444

Pokladní deník
(Hilfsbuch… Städtisches Gaswerk Platten)

b. Elektrický podnik
445

446
447
448
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I. VšeobecnČ
a. Roþní vyúþtování, uzávČrky a pĜílohy∗
Roþní vyúþtování za rok 1891
a) vyúþtování
b) pĜílohy
c) pĜílohy výdajĤ na školu

1891

56

Roþní vyúþtování za rok 1892
a) vyúþtování
b) pĜílohy
c) pĜílohy výdajĤ na školu

1892

56

Roþní vyúþtování za rok 1893
a) vyúþtování
b) pĜílohy
c) pĜílohy výdajĤ na školu

1893

56

Roþní vyúþtování za rok 1894
a) vyúþtování
b) pĜílohy

1894

56

Roþní vyúþtování za rok 1895
a) vyúþtování
b) pĜílohy

1895

57

Roþní vyúþtování za rok 1896
a) vyúþtování
b) pĜílohy

1896

57

455

Úþetní pĜílohy za rok 1897

1897

57

456

Úþty a úþetní pĜílohy za rok 1898 (mj. výkaz prodaného
dĜeva)

1898−1899

57

457

Úþetní pĜílohy za rok 1899

1899

58

458

Úþetní pĜílohy za rok 1900

1900

58

459

Úþetní uzávČrka za rok 1937 (torzo)

1937

58

460

Úþetní pĜílohy pro mezirozpoþtové þtvrtletí
1. 1. − 31. 3. 1939

1938–1939

58

Úþetní pĜílohy za úþetní rok 1944

1944−1945

58

B. Úþty a úþetní pĜílohy
1. Obecní fond

449

450

451

452

453

454

461

∗

Viz též inv. þ. 381.
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b. Výkazy a výtahy za více let
Výtahy z obecních úþtĤ – pĜehledové bilance obecního
hospodaĜení pro léta 1898–1919 (bez odvolávek na úþetní
pĜílohy)
1898–1921

58

Výkazy obecních pĜíjmĤ a výdajĤ pro léta 1912–1913

1913–1914

58

III. VýbČr daní a obecních dávek
DanČ, obec. dávky a obec. a škol. pĜirážky k pĜímým daním
(rozvržení /Repartitionen/ a soupisy /Verzeichnisse/, výkaz
vybíraných pĜímých daní a obecních a školních pĜirážek
v letech 1864−1913)
1891−1913

59

Obþanský poplatek (Bürgertaxe) − poplatek za nabytí
domovského práva a z koupČ nemovitostí

[1854]−1899 59

466

Dávky z nápojĤ

1894−1896

59

467

Dávky z provozování hudby a flašinetĤ

1896−1898

59

468

Vodné

[1899−1901] 59

Vodné a strážné (Wachtgeld) pro léta 1935, 1936 a 1939

1935−1940

469

Poplatky za užívání pozemkĤ mČsta (Anerkennungszins)

1934−1936

59

470

Dávky zemČdČlské (mj. dávky na chovného kozla
/Ziegen-Deck-Umlage/, dávky z krav /Kuhumlage/)

1944

59

III. Speciální akce mČsta
Úþetní pĜílohy z nouzových akcí proti nezamČstnanosti
− opravy ulic Bindergasse a Postgasse

1914−1915

59

472

Úþetní pĜílohy ze stavby vodovodu

1928−1932

59

473

Úþetní pĜílohy z výstavby a úpravy koupalištČ
(mj. výplatní listy)

1931

59

Úþetní pĜílohy z poĜádání zemČdČlské výstavy a z oslav
400. výroþí založení Horní Blatné

1932−1933

60

1864−1900

60

471

474

2. Ostatní fondy a podniky
475

∗

I. Fondy v majetku þi správČ mČsta∗
Úþty chudinského fondu mČsta Horní Blatná
(mj. roþní vyúþtování)

Viz též i inv. þ. 353, sign. 914 − Fondy a nadace ve správČ mČsta (korespondence, výkazy)
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Úþetní pĜílohy chudinského fondu (dĤležitČjší,
s výkazy o vyplacených podporách)

[1867−1920] 60

Úþetní pĜílohy chudinského fondu (svázané)

1878−1899

61

Úþetní pĜílohy chudinského fondu

1939−1940

61

Roþní vyúþtování a ostatní úþty správy majetku hĜbitovní
kaple Povýšení sv. KĜíže (mj. kvitance, mzdy za údržbu) 1863−1945

61

Úþetní pĜílohy pĜíjmĤ a výdajĤ pro obecnou a
mČšĢanskou školu pro mezirozpoþtové þtvrtletí 1. 1. −
1. 4. 1939 a úþetní rok 1939

1939−1940

62

Roþní vyúþtování a pĜílohy fondu pro obleþení škol. dČtí
(Schulkinderbekleidungsfond)
1891−1900

62

479

Roþní vyúþtování a pĜílohy fondu DĤm Felixe Kerla

1891−1900

62

480

Úþetní pĜílohy fondu pro vydržování obecního býka
(mj. jmenné seznamy plátcĤ pĜíspČvkĤ a poplatkĤ
za pĜipuštČní /Sprunggebühr/), poþty dobytka
u jednotlivých chovatelĤ)

1931−1942

62

Úþetní pĜílohy obecní knihovny za úþetní rok 1939
(vČtšinou za nákupy nových knih – nacistika ad.)

1939−1940

62

Úþty a roþní vyúþtování

1912−1922

63

Úþetní pĜílohy mČstské plynárny (mj. výkazy spotĜeby
plynu u jednotlivých odbČratelĤ /Gaskonsum-Liste/,
faktury s adresami dodavatelĤ)

1912−1920

63

1939−1940

63

1891−1930

63

476
477

478

481

II. MČstské podniky∗
a. MČstská plynárna
482

b. Elektrický podnik
483

Úþetní pĜílohy elektrického podniku

3. Inventární výtahy+
484
∗
+

Výtahy z inventáĜe obecního majetku

Viz též inv. þ. 367−375, sign. 950−957 − MČstské podniky (korespondence, výkazy, plány)
Vit též inv þ. 434−436
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V. OSTATNÍ MATERIÁL
1. Mapy
485

Katastrální mapa mČsta Horní Blatná
Stadt Platten. Elbogner Kr., autor a místo neuvedeny,
mČĜítko 1:2.880, rukopis, papír na lnČném podkladČ,
neúplné, pouze 2 listy (þ. 1 a 4) každý 77, 5×61, 5 cm

[1902]

M1

486

Mapa výhradních kutišĢ pro H. Burckharta v severovýchodní polovinČ katastrálního území Horní Blatné∗
Platten. Freischürfe für H. Burckart, autor a místo
neuvedeny, mČĜítko 1:2.880 (1 vídeĖský palec : 40 sáhĤ)
kolor. rukopis, 90×111 cm, poškozeno, papír kĜehký
[1879−1896] M 2

487

Mapa výhradních kutišĢ cínu v obcích PotĤþky, Horní
Blatná, Pernink a Nové Hamry (zakreslena oblast
KrušnohoĜí severnČ od linie Oloví − HroznČtín)∗
Karte über 18 Freischürfe auf Zinn in den Gemeinden
Breitenbach, Platten, Bärringen und Neuhammer, autor
a místo neuvedeny, mČĜítko 1 : 57.600 (1 vídeĖský palec
: 800 sáhĤ), kolor. rukopis, 54×49 cm, poškozeno,
papír kĜehký
[1879−1896] M 3

2. Peþetní typáĜe a razítka
♦

488

489

490

∗

I. MČstská kanceláĜ
Mosazné peþetidlo, osmiboké, peþetní deska, dĜevČné
držadlo kuželka (houba), rozmČry desky 14×17 mm,
výška 51 mm, znakové, v peþetním poli lemovaném šĖĤrou
perlovce a linkou je v horní þásti nápis kapitálou: ⋅S ∗ P⋅,
pod ním znak mČsta, [pĤvodní oznaþení þ. 5]
[1690−1700] T 1
Mosazné peþetidlo, okrouhlé, peþetní deska, železné
osmiboké držadlo (pilíĜ), ∅ 21 mm, výška 73 mm, znakové,
opis kapitálou mezi dvČma linkami: •INSIGL:D:F:
BERCKSTAT⋅PLATTEN, v peþetním poli znak mČsta
na polském štítu, z každé strany štítu rĤže
[1700]

T2

Mosazné peþetidlo, okrouhlé, peþetní deska, dĜevČné
držadlo kuželka, ∅ 31 mm, výška 75 mm, nápisové, okraj
peþetidla lemován linkou, nápis: RENTAMT DER K:
BERGSTADT PLATTEN, pod nápisem zkĜížený hornický
krumpáþ a hrábČ, pod nimi dvČ palmové ratolesti
[1750−1800] T 3

O výhradních kutištích viz OTTUV SLOVNÍK nauþný. XI. díl, s. 628 (heslo Horní právo).
O peþetidlech Horní Blatné informuje PELANT, Jan: Znaky a peþetČ západoþeských mČst a mČsteþek. PlzeĖ :
Západoþeské nakladatelství, 1985, s. 57. PĜibližná datace peþetidel po r. 1850 byla zjištČna z jejich otiskĤ na
materiálu v inv. þ. 328.

♦

Archiv mČsta Horní Blatná
Inv. þ.

Sign.

1535–1945 (1954)
Obsah

ýas. rozsah

ýíslo
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Mosazné peþetidlo, okrouhlé, peþetní deska, dĜevČné držadlo
kuželka (houba), ∅ 30, 5 mm, výška 116 mm, znakové, opis
kapitálou s prvky gotické majuskuly mezi dvČma linkami:
∗BURGERMEISTERAMT DER K:BERGSTADT
PLATTEN, v peþetním poli na zadních nohách stojící
jednoocasý lev, pod ním zkĜížené hornické kladívko
a mlátek, [pĤvodní oznaþení þ. 3]
[1865−1879] T 4

492

Mosazné peþetidlo, okrouhlé, peþetní deska, dĜevČné
držadlo kuželka (hruška), ∅ 31 mm, výška 90 mm,
znakové, opis kapitálou mezi vnČjší linií zvoneþkĤ mezi
dvČma linkami a vnitĜní linií perlovce:
∗ BÜRGERMEISTERAMT ∗ PLATTEN, v peþetním poli
znak mČsta,
[1900−1904] T 5
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II. Ostatní mČstské instituce
DĜevČné razítko, oválné, 30×23 mm, opis:
POLIZEI-PLATTEN, uprostĜed zkĜížený hornický
krumpáþ a hrábČ

[1850−1870] T 6

3. Fotografie, pohlednice, filmové dokumenty
494
495

496

I. Fotografie a pohlednice
Pohlednice námČstí Horní Blatné z 22. 3. 1905 bČhem
snČhové kalamity

1905

F1

Pohlednice s pomníkem císaĜe Františka Josefa, odhaleným
v Horní Blatné k 60. výroþí vlády; ve spodní þásti pohled
na Horní Blatnou z jihozápadu
1908

F2

II. Filmové dokumenty
400 let Horní Blatné − zábČry z oslav, slavnostního
prĤvodu, okolní pĜírody a prĤmyslových podnikĤ
a hotelových zaĜízení v Horní Blatné
Filmová kopie, þernobílá, neozvuþená, nČmecké titulky,
šíĜka pásku 35 mm, 1 kotouþ, ∅ 316 mm, výrobce EKLAFILM − Erste Karlsbader Filmgesellschaft, Karlovy Vary,
režisér neuveden
1932

F3
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RejstĜíky
(ýísla za pomlþkou oznaþují inventární þísla.)

A. RejstĜík osobní

A

Augusta, Bernard (2. pol. 18. stol.),
bydlištČ neznámé − 99

František Josef I. (1830−1916) − císaĜ
rakouský, král þeský a uherský 1848−1916
− 495

B

Behr, Josef (1. pol. 20. stol.), mČstský
policista v Horní Blatné − 59
Berner, Johann Anton (2. tĜetina 19. stol.),
majitel výroben kobaltové barvy − 131
Böhm, Mauriz von (2. pol. 18. stol.),
majitel kožedČlné továrny ve Vídni − 99
Burckhard, H. (2. pol. 19. stol.), držitel
kutacího práva v Horní Blatné − 486

G

Görg, Franz (1. pol. 20. stol.), uþitel v
Nejdku − 377
Gröger, Joâo (1. pol. 20. stol.), majitel
továrny, Curytyba, Brazílie − 329

H
Hahn, Adalbert (1750−1825), kaplan v
Horní Blatné (1801−1825)∗ − 122
Hahn, Julius (2. pol. 19. stol., bývalý
lesmistr) − 314
Hahn, Wenzel (+ cca 1878), poštmistr,
autor kroniky Horní Blatné − 78, 79
Hahn, Wenzel (2. pol. 19. stol., úþastník
tažení do Bosny a Hercegoviny r. 1878) −
314
Hahnová, Marie (2. pol. 19. stol.) − 314
Hahnl, Josef (pĜel. 18. − 19. stol.), ?,
Horní Blatná − 128
Hessler, Johann Franz von (+ 1770),
dĤlní podnikatel, zakladatel nadace pro byt
kaplana v Horní Blatné − 122
Hus, Jan (+ 1415), þeský reformátor − 318
Hitler, Adolf (1889−1945), vĤdce a Ĝíšský
kancléĜ NČmecké Ĝíše 1933−1945 − 140

C

Czernin z Chudenic, Ottakar hrabČ z
(1872−1932), min. zahraniþních vČcí
Rakousko-Uherska 1916−1918 − 139

D

Daudová, Terezie (2. pol. 18. stol.), Praha
− 99
Dittrich, Johann (1. pol. 20. stol.) ?, autor
básnČ k 400. výroþí založení Horní Blatné
− 319
Drechsler, Hans (1. pol. 16. stol.), dlužník
− 105

E

Edelmann, Otto (1. pol. 20. stol.), vlastník
Edelmannovy louky − 220

J

F

Jan
BedĜich
I.
Velkomyslný
(1503−1554), vévoda a kurfiĜt saský
1532−1547 − 1
Josef II. (1741−1790), císaĜ Ĝímský, král
þeský a uherský 1780−1790 − 5

Ferdinand I. (1503−1564), král þeský a
uherský 1526−1564, císaĜ Ĝímský − 2
Ferdinand III. (1608−1657), císaĜ Ĝímský,
král þeský a uherský 1637−1657 − 5, 6
František II. (I.) (1768−1835) − císaĜ
Ĝímský, císaĜ rakouský, král þeský a
uherský 1792−1835 − 5

∗
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O nČm FESTSCHRIFT…, s. 61−70.

K

Putz, Josef (+ cca 1861), pražský mČšĢan,
zakladatel nadace pro podporu uþitelĤ v
Horní Blatné, dárce pro chudé školní dČti
tamtéž − 308, 328

Kerl, Felix (+ 1876), Ĝeditel velkoobchodu
Gottschald & Comp. ve Vídni, dárce pro
chudé v Horní Blatné − 328
Kerlová, Karolina (2. tĜetina 19. stol.),
majitelka pohledávky − 131
Kolb, Josef (1. pol. 19. stol.), Horní Blatná
− 126
Kolb, Josef, JUDr. (pĜel. 19. a 20. stol.),
advokát a purkmistr v Lovosicích, dárce
pro chudé v Horní Blatné − 328
Kuhn, Josef (pol. 19. stol.), pivovarský
uþeĖ z Jáchymova − 125

R
Reißmann z Riesenbergu, výbČrþí cla −
sirotci (18. − 19. stol.) − 130
Rudolf II. (1552−1612), císaĜ Ĝímský, král
þeský (1576−1611) a uherský − 3

S
Sebekowsky, Wilhelm (∗ 1906?),
prezident vládního obvodu Cheb − 147
Schindler, Leopold (+ 1819), vikáĜ a faráĜ
v Horní Blatné − 129
Schippl, Johann (+ 1900), soukromník v
Horní Blatné, dárce pro chudé − 328
Schlosser, Franz (2. pol. 19. stol.), autor
pojednání o hornictví v Horní Blatné − 77
Schlosser, Johann (2. pol. 19. stol.),
starosta v Horní Blatné − 319
Schlosser ? − 319
Sinterle (Sinderlein), Wolf (1. pol. 16.
stol.), rychtáĜ v Horní Blatné − 104
Soph, Hans (1869−1954) krušnohorský
básník, písniþkáĜ a hornoblatenský rodák −
154
Stecher, Georg (2. pol. 16. stol.), písaĜ a
kronikáĜ v Horní Blatné − 45
Sturm, Heribert (1904−1981), mČstský
archiváĜ v JáchymovČ 1928−1934, Ĝeditel
mČstského archivu v Chebu 1934−1946 −
176

L

Lösch, Josef (+ 1907), výrobce lnČných
nití v Krásném Buku (soudní okr.
Rumburk), dárce pro chudé v Horní Blatné
− 328

M
Marx, Karel (1818−1883), nČmecký
ekonom, filozof a politik − 179
Matyáš II. (1557−1619), císaĜ Ĝímský, král
þeský 1611−1619 a uherský − 4, 92
Maxmilián II. (1527−1576), císaĜ Ĝímský,
král þeský a uherský 1564−1576 − 4, 5, 90
Miesl, Prokop − jeho sirotci (1. pol. 19.
stol.) − 130
Möckl, Josef (1. pol. 20. stol.), ?, Nejdek −
357
Morbacher, Franz (konec 18. stol.), dárce
kostelu v Horní Blatné − 123

O

T

Offner ? − 319

Thiel, Josef (2. pol. 19. stol.), autor
výpiskĤ z knihy o horním bratrstvu − 319

P

Palme, Franz (1. pol. 20. stol.), bývalý
poslanec ěíšské rady ve Vídni, Karlovy
Vary − RybáĜe − 329
Putz, Adalbert (2. pol. 18. stol.),
obchodník v Horní Blatné − 99
Putz, Josef (+ 1794), majitel výrobny
kobaltové barvy v Horní Blatné − 129

V

Vogl, Josef Florian (+ 1896), poslední
perkmistr v Horním SlavkovČ, kronikáĜ a
starosta v Horní Blatné − 304, 319

W
Weber, Josef (18. − 19. stol.), truhláĜský
mistr v Horní Blatné − 130
126

Werner, Felix (+ cca 3. þtvrtina 19. stol.),
penzionovaný plukovní lékaĜ, dárce
chudinského fondu v Horní Blatné − 328

Werner, Wenzel (+ cca 3. þtvrtina 19.
stol.), dČkan ve Stanovicích, dárce
chudinského fondu v Horní Blatné − 328

B. RejstĜík zemČpisný

A

K

Abertamy − 352, 373
AndČlská Hora (Engelsberg − soudní okr.
Bruntál) − 352

Kaltenbrunn (místní þást v Horní Blatné)
− 214
Karlovy Vary − 147, 207, 211, 293, 351,
352
Karlovy Vary (vládní obvod) viz Cheb
(vládní obvod)
KováĜská − 207
Krušné hory − 319, 328, 329, 487

B
Beþov nad Teplou − 180
Blatenský potok /Breitenbach/ − 223
Blatenský vrch /Plattenberg/ (hora) −
153, 179, 318, 369
Bludná /Irrgang/ (místní þást PotĤþkĤ) −
153
Boží Dar − 4, 119, 207

L
LitomČĜice − 329
Luhy /Jungenhengst/ (místní þást PotĤþkĤ)
− 153

D
Doupov − 308
Duchcov − 139

M
Mühlgasse (místní þást Horní Blatné) −
223, 371
Milovice (soudní okr. Nové Benátky /dnes
Benátky nad Jizerou/) − 318

E
Edelmannova louka, Horní Blatná − 220,
227
Eisenkolbova louka /Eisenkolbwiese/,
Horní Blatná − 225

N
Nejdek − 179, 207, 373
Nejdek (okres) − 147, 151, 152, 214, 305
Nejdek (velkostatek) − 294
Nové Hamry − 373, 487

H
Háje /Zwittermühl/ (místní þást PotĤþkĤ) −
153
Horní Blatná (horní revír) − 2
HroznČtín − 207, 352, 385

O
OdeĜ − 233
Ostrov − 207
Ostrovský pĜíkop
Graben/ − 225

CH
Cheb (mČsto) − 152, 280
Cheb (vládní obvod) − 147, 148, 152

/Schlackenwerther

P

J

Pernink − 207, 352, 373, 380, 487
Pískovec /Schwimmiger/ (místní
PotĤþkĤ) − 153
PotĤþky − 153, 226, 373, 487
Praha − 229

Jáchymov − 125, 176
JindĜichovice (Heinrichsgrün, soudní okr.
Kraslice) − 292
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þást

R

Tachovsko − 329
Teplice − 329

Rusko − 332
Rýžovna − 98

V

S

Vlþina
/Wolfsberg,
Wolfsbergäuser/
(místní þást Horní Blatné) − 371
Vogtland (území v NČmecku) − 168

Schwarzenberg (lesní revír) − 4
Soffova louka − 225
Sudety (Ĝíšská župa) − 145−147, 167

Ž

T

Žluticko − 329

Tachov − 352

C. RejstĜík vČcný

A
Adopce − 303
Akce MČć (odbČr mČdČných souþástek za
2. svČt. války) − 370
Akce pro chudé a nezamČstnané − 214,
262, 271−274, 329
Akcie viz Cenné papíry
American
Relief
Administration
Warehouse (pomocná akce, USA) − 329
Anerkennungszins viz Uznávací poplatek
Architektonické památky viz Památky
architektonické
Árijský pĤvod − 304
Armáda viz Vojsko
„Auf der Platt“ (publikace) − 176

Bydlení viz Byty
Býk obecní − 157, 443, 480
Byty − 58, 69, 198, 340−344, 361, 384
Bytová komise viz Právní a bytová
komise

C
Cechy − 7, 390
Cejchovní úĜad viz Cejchovnictví
Cejchovnictví − 265
Cenné papíry − 351, 352
Ceny (zboží, potravin, surovin, energie,
služeb) − 248, 254, 286, 370, 376
Cestovní ruch − 380
Cesty viz Komunikace
Cihelna − 375
Cínový desátek − 2, 3

B

Bankovky (padČlání) viz PadČlání
bankovek
Beirat viz Poradce starosty
Berní úĜad a správa v Horní Blatné −
150
Bindergasse (ulice v Horní Blatné) − 471
Blatenský vodní pĜíkop − 4, 90, 115, 119,
223, 226, 352, 400, 432
Branci viz Vojáci
Bratrstva horní viz Horní Bratrstva
Bund der Landwirte (nČmecká politická
strana) − 329, 337
Bürgersteuer viz Obþanská daĖ
Bürgertaxe viz Obþanský poplatek

ý
ýervený kĜíž − 180, 191
ýeská obecná škola v Horní Blatné −
310
ýesko-nČmecké vztahy − 139, 165
ýestné obþanství viz Obþanství þestné
ýestný kĜíž nČmecké matky (Ehrenkreuz
der Deutschen Mutter), vyznamenání −
299
ýestný odznak za vČrnou službu
(Treudienst-Ehrenzeichen) − 157
128

D

Domov pro zanedbané a nemocné dČti v
OdeĜi − 233
Domovská pĜíslušnost /viz též Obecní
svazek/ − 323, 325, 358, 465
Doprava − 169, 206−208, 210
Dopravní pĜestupky − 169
Dopravní znaþky − 210
Drahotní pĜídavky − 157
Dráhy viz Železnice
Družstva bytová a stavební − 342
Družstva konzumní − 256
DĜevo služebnostní viz Služebnostní
dĜevo
DĤchodní úĜad (Rentamt) − 490
DĤm Felixe Kerla − 328, 361, 432, 479
DĤm úĜední viz ÚĜední dĤm v Horní
Blatné
DuševnČ postižení − 334

DanČ − 10, 107, 108, 124, 159, 226,
347−349, 355, 357, 363, 367, 368, 389,
423, 432, 464
Dávky obecní /viz též Poplatky/ − 106,
347, 358, 387, 423, 427−431, 464−470
Dávky ze zábav − 358, 430, 431
DČdictví viz PozĤstalosti
DČlníci zahraniþní viz Zahraniþní dČlníci
Deníky služební viz Služební deníky
Desátek cínový viz Cínový desátek
Desetinný systém viz Jednotný aktový
plán
Desinfekce − 234
DČti − 130, 136, 182, 233, 234, 274, 302,
304, 328, 329, 335, 337, 339, 478
DČti nemanželské − 130, 302, 304
Deutsche Jugendfürsorge in Bergstadt
Platten − 198
Deutsche Land- u. Waldwirtschaftliche
Bezugs-, Absatz- u. Betriebsgenossenschaft in Neudek − 285
Deutsche
Landeskomission
für
Kinderschutz u. Jugendfürsorge in
Böhmen − 336
Deutscher Arbeitsausschuss Berlin − 329
Deutscher Gemeindetag (svaz obcí a mČst
v nacistickém NČmecku) − 152
Deutscher Kulturverband − 180
Deutscher Nachrichtendienst − 165
Deutscher Turnverein viz NČmecký
tČlocviþný svaz
Deutscher Verband der Elektrizitätswerke − 370
Deutschböhmische Städtekanzlei Reichenberg − 152
DítČ jako host (Kind zu Gast − stravovací
akce pro chudé dČti) − 274
Divadlo (pĜedstavení, spoleþnosti) − 176
Divadelní jevištČ (Theaterbühne) v Horní
Blatné − 432
Dluhy − 16, 31−39, 101, 104, 105, 113,
118, 122, 386
Dobytek (chov, obchod) − 69, 244−247,
287, 347, 480
Dolování − 2, 3, 77, 109, 116, 319
Doly − 319
Domácká výroba − 262

E

Ehrenkreuz der Deutschen Mutter viz
ýestný kĜíž nČmecké matky
Elektrický podnik − 157, 355, 370, 371,
378, 445−448, 483
ElektĜina − 369−373
Evangelický
kostel
viz
Kostel
evangelický
Evidence osob /viz též Sþítání lidu/ − 61,
69, 75, 185, 188
Exekuce − 383
Exulanti (divadelní hra) − 176

F

Fabrikzins viz Tovární þinže
Familienbuch (kniha o rodinných
vztazích) − 301
Festschrift zur Vierhundertjahr-Feier
der Bergstadt Platten (publikace) − 176
Film ke 400. výroþí Horní Blatné − 176,
496
Filmy (promítání) − 175, 182, 431
Finanþní komise − 54
Fond chudinský viz Chudinský fond
Fond pro obleþení školních dČtí − 328,
478
Fondy ve správČ mČsta − 328, 346, 349,
351, 353, 355, 356, 439−443, 475−480
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Fränkische Überlandswerk
firma) − 371
Fundamentální þlánky − 319

(nČmecká

Hudební škola v BeþovČ − 180
Hygiena viz Zdravotnictví

CH

G

Chodníky − 214, 216
Chorobinec viz Nemocnice
Chovný býk viz Býk obecní
Chovný kozel viz Kozel chovný
Chudinská podpora viz Podpora
chudinská a sociální
Chudinské nadace viz Nadace chudinské
Chudinský fond − 328, 351, 355, 439,
440, 475
Chudinský ústav /viz též Chudinský
fond/ − 118, 328, 398, 401
Chudobinec − 331

Gauglova tabulka k výpoþtu pĜirážek k
pĜímým daním − 357
Geburtenbuch (kniha o narozených) −
301
Günl (továrna v Horní Blatné) − 371

H
Hasiþi /viz též Požární ochrana/ − 179,
203, 279
Hausbesitzerverein in Platten − 157
Hazardní hry − 181
Hesslerova
nadace
viz
Nadace
Hesslerova
Hilfskomitee für das Erzgebirge − 329
Hilfskomitee für die hungernden Völker,
Sektion Erzgebirge (pomocná akce,
Švýcarsko) − 329
Hitlerjugend (nacistická mládežnická
organizace) − 238
Hlídaþ noþní − 157
HluchonČmí − 334
Hodiny vČžní viz VČžní hodiny
Honitba − 288−290
Hooverova pomocná akce viz Pomocná
akce Herberta Hoovera
Horní bratrstva − 319
Hornictví viz Dolování
HospodáĜská krize (viz též NezamČstnanost) − 258
HospodáĜská skupina pro zásobování
elektĜinou viz Wirtschaftsgruppe Elektrizitätsversorgung
Hospody viz Pohostinství
Hrací automaty − 181
Hranice mČsta a horního revíru Horní
Blatná − 2, 4, 153
Hranice státní − 142, 178
Hrobné (poplatek) − 66, 67
Hrobník − 157
Hroby − 68, 243
HĜbitov − 240, 242
HĜbitovní kaple Povýšení sv. KĜíže viz
Kaple (hĜbitovní) Povýšení sv. KĜíže
Hudba (provozování) − 97, 467

I
Instalatér vodovodu − 157
Internace − 177
Izolaþní dĤm v Horní Blatné − 432
Izolaþní místnost v Horní Blatné − 233

J
Jazykové záležitosti − 165
Jednotný aktový plán − 158
Jízdní Ĝády − 207
Jména osobní − 303
Johann David Starck ÜberlandElektrizitätswerk viz Montan u. Industrialwerke
Jugenddienstpflicht
viz
Povinná
pracovní služba mládeže

K
Kanalizace − 217, 224
KanceláĜ mČstská − 12, 158
KanceláĜ nČmeckých mČst v ýechách se
sídlem v Liberci viz Deutschböhmische
Städtekanzlei Reichenberg
Kaple (hĜbitovní) Povýšení sv. KĜíže −
98, 122, 349, 353, 397, 399, 441, 476
Katastrální úĜad v Nejdku − 295
Kerl (továrna v Horní Blatné) − 361, 371
Kina v Horní Blatné − 175, 198, 431
Kind zu Gast viz DítČ jako host
Knížky pracovní viz Pracovní knížky
Kominictví − 202
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Landwirtschaftlicher
Verein
in
Bergstadt Platten − 285
Léþebné akce − 274
Lékárny − 231
LékaĜ obvodní (Distriktsarzt) − 53, 230,
432
Léky − 231, 232
Lesní hospodáĜství /viz též Služebnostní
dĜevo/ − 113, 283, 286
Lesní úĜad Horní Blatná − 286
Lesní úĜad JáchymovČ − 124
Lichva − 254
Lyžování − 193, 235

Komise mČstské − 52−58, 152, 155, 156,
221, 234, 320, 327, 369, 371
Komise finanþní viz Finanþní komise
Komise policejní viz Policejní komise
Komise pro chudinskou a sociální péþi v
Horní Blatné
Komise
pro
komunikace
viz
Komunikace (komise)
Komise pro veĜejné osvČtlení viz
OsvČtlení veĜejné (komise)
Komise zdravotní viz Zdravotní komise
KomoĜí mČstský − 112
Komunikace (cesty) − 2, 57, 211−216,
218, 219, 228
Komunikace (komise) − 57
Koncerty − 176
KonČ − 192
Konkubinát − 173
Kontribuþenský penČžní fond − 349, 353
Konzuláty zahraniþní pro vládní obvod
Karlovy Vary (Cheb) − 148
Konzumní družstva viz Družstva
konzumní
Kosmetika − 231
Kostel evangelický v Horní Blatné − 198
Kostel sv. VavĜince v Horní Blatné −
111, 114, 123, 198, 319, 395, 396
Kostelní pokladna − 114, 395
KoupalištČ − 376, 473
KouĜení (zákaz) − 155
KováĜi − 257, 319
Kozel chovný − 470
Krádeže viz Pych lesní a polní
KrajkáĜství − 262, 319
Krajský úĜad v Lokti − 8, 98
Krieg 1914 viz PodpĤrný fond „Krieg
1914“
Kriegswinterhilfswerk viz Zimní pomoc
Krize hospodáĜská viz HospodáĜská
krize
Kroniky − 45, 46, 78−80, 116, 321
Kuratela − 338
KutištČ výhradní − 486, 487
Kvitance − 14, 36, 37, 476

M
Magistrát v Horní Blatné −
Majetek mČsta − 93, 227, 346, 349−351,
359, 365, 434−437, 484
Manželství − 296−298
Mariengasse (ulice v Horní Blatné) − 214
Márnice − 198
Masarykova liga proti tuberkulóze − 180
MateĜská škola v Horní Blatné − 328
Matriþní úĜad (Standesamt, 1939−1945)
− 300−301
Matriky − 65−67, 297, 301
Sv. Mauritius (dĤl) − 319
MČć viz Akce MČć
Meissnische Berg-Chronika − 45
MČstská pokladna viz Pokladna mČstská
MČstská rada viz Rada mČstská
MČstské dávky viz Dávky obecní
MČstské podniky viz Podniky mČstské
MČstské zastupitelstvo viz Zastupitelstvo
mČstské
MČstský výbor viz Výbor mČstský
MČstští pĜidČlenci viz PĜidČlenci mČstští
MČstští radové viz Radové mČstští
Mešní nadace viz Nadace mešní
MČšĢanské právo viz Obecní svazek
Mince pamČtní − 141
Míry a váhy viz Cejchovnictví
Místní školní rada v Horní Blatné /viz
též Škola v Horní Blatné/ − 355
Místní výbor pro pomoc hladovČjícím v
Rusku viz Pomocný výbor pro Rusko
Mládež − 237, 239, 335−337
Mlýny obecní − 2, 93, 124

L

Landrát Nejdek /viz též Okresní úĜad
Nejdek/ − 327, 382
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NČmecké zemČdČlské a lesnické odbČrné,
odbytové a provozní družstvo v Nejdku
viz Deutsche Land- u. Waldwirtschaftliche Bezugs-, Absatz- u. Betriebsgenossenschaft in Neudek
NČmecký kulturní svaz viz Deutscher
Kulturverband
NČmecký svaz elektrických podnikĤ viz
Deutscher Verband der Elektrizitätswerke
NČmecký
tČlocviþný
svaz,
župní
organizace v DuchcovČ − 139
Nemocenské pokladny − 278
Nemoci − 234
Nemoci rostlin a dobytka − 244, 284, 287
Nemocnice − 232, 331
Nesvéprávné osoby − 170
NešĢastné události − 171
NezamČstnanost − 214, 217, 270−274,
276, 358, 471
Noþní hlídaþ viz Hlídaþ noþní
Nouzové práce (proti nezamČstnanosti) −
214, 270, 471
Nouzové výbory − 274
NucenČ nasazení viz Zahraniþní dČlníci

Montan u. Industrialwerke (Industriewerke AG) (firma) − 371, 373
Mosty − 228
Mravnostní policie − 173
Mše nadaþní viz Nadace mešní
Munice − 171
Muzeum − 313, 319, 378
Myslivost viz Honitba

N

NacionálnČ
socialistická
nČmecká
dČlnická strana (NSDAP) − 145, 382
Nadace Felixe Kerla − 328, 353
Nadace Hesslerova (pro byt kaplana) −
98, 122
Nadace chudinské /viz též Chudinský
fond a Chudinský ústav/ − 328
Nadace Josefa Putze pro podporu
uþitelĤ v Horní Blatné − 308
Nadace mešní − 98, 122, 123, 353
Nadace pro byt kaplana viz Nadace
Hesslerova
Nadace školní Antona Josefa von
Klementa − 308
Nadaþní mše viz Nadace mešní
Nádraží Horní Blatná − 207, 214, 222,
369
Nádraží Karlovy Vary − 207
Nádražní ulice v Horní Blatné − 214, 218
Nádrž na vodu (požární) viz Požární
nádrž na vodu
Nájemníci bytĤ viz Pronájem bytĤ
NámČstí v Horní Blatné − 494
Nápojová daĖ (Tranksteuer) − 389
Nápojové dávky a pĜirážky − 358, 466
Nejvyšší správní soud v Praze − 165
Nemanželské dČti viz DČti nemanželské
NČmecká
nacionálnČ
socialistická
dČlnická strana (DNSAP) − 270
NČmecká sociální péþe o mládež v Horní
Blatné viz Deutsche Jugendfürsorge in
Bergstadt Platten
NČmecká zemská komise pro ochranu
dČtí a péþi o mládež v ýechách viz
Deutsche Landeskomission für Kinderschutz u. Jugendfürsorge in Böhmen

O
Obþanská daĖ (Bürgersteuer) − 428−429
Obþanské legitimace − 177
Obþanský poplatek (Bürgertaxe) − 358,
465
Obþanství þestné − 154
Obþanství státní − 324, 325
Obecní dávky viz Dávky obecní
Obecní svazek /viz též Domovská
pĜíslušnost/ − 62, 325
Obererzgebirger Hilfsfond − 329
Obchod − 245, 249, 254, 286
Obchod podomní − 97, 261
Obchodní a živnostenská komora v
Chebu − 255, 329
Obligace viz Dluhy
Oþkování − 234, 244
Odborné školy viz Školy odborné
OdČvní akce a dary − 274, 339
OdČvy − 253
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Ochrana zamČstnancĤ viz ZamČstnanci
(ochrana)
Ochrana zvíĜat − 174
Ochranné listy (pĜed ubytování vojska za
tĜicetileté války) /viz též Vojsko
(ubytování)/ − 5, 91
Okresní soud Horní Blatná /viz též
ÚĜední soud Horní Blatná / − 163, 293,
360
Okresní úĜad (hejtmanství) Nejdek /viz
též Landrát Nejdek/ − 149, 151
Okresní zastupitelstvo Horní Blatná −
150, 160, 161, 214
Oslavy pĜipojení k NČmecku r. 1938 −
141
Oslavy výroþí založení Horní Blatné −
176, 292, 349, 358, 474, 496
Ostarbeiter viz Zahraniþní dČlníci
OstrostĜelci − 179
OsvČta lidová − 320, 321
OsvČtlení veĜejné − 55, 218, 369, 371
OsvČtlení veĜejné (komise) − 55, 369, 371
OsvČtová komise − 320
OšetĜovatel obecního býka − 157
OvocnáĜství − 282, 285

Podniky prĤmyslové viz PrĤmyslové
podniky
Podomní obchod viz Obchod podomní
Podpora chudinská a sociální − 169, 180,
191, 308, 327, 328, 329, 337, 358, 475
PodpĤrný fond „Krieg 1914“ − 328
Pohodnictví − 246
Pohostinství − 172, 259, 361
Pohraniþní prĤkazy viz PrĤkazy
pohraniþní
Pohraniþní styk − 178
PojištČní − 157, 214, 277−280, 378
PojišĢovny − 266, 278, 280
Pokladna kostelní viz Kostelní pokladna
Pokladna mČstská − 350, 403−412
Policie mČstská − 59, 157, 168, 493
Policejní komise − 156
Policejní zavírací hodina viz Zavírací
hodina
Politické strany − 179, 270
Polohopisný plán − 194
Pomník Františka Josefa − 495
Pomníky váleþné − 318
Pomocná akce Herberta Hoovera (USA)
− 329
Pomocný fond pro horní KrušnohoĜí viz
Obererzgebirger Hilfsfond
Pomocný fond v LitomČĜicích − 329
Pomocný výbor pro Krušné hory viz
Hilfskomitee für das Erzgebirge
Pomocný výbor pro Rusko − 332
Poplatkový ekvivalent − 349
Poplatky /viz též Dávky obecní/ − 2, 66,
67, 76, 106, 121, 124, 137, 185, 206, 242,
246, 349, 358, 387, 390, 432, 465, 469,
480
Poradce starosty (Beirat) − 54, 156
Poruþenství − 102, 130, 301
Postgasse (ulice v Horní Blatné) − 471
Postrk − 166
Pošta − 361
Potoky viz Vodní toky
Potraviny − 248−251, 273
Povinná pracovní služba mládeže
(Jugenddienstpflicht) − 239
Pozemková reforma − 294
PozĤstalosti − 40−42, 100, 105, 129, 132
Požární nádrž na vodu v Horní Blatné −
203

P
PadČlání bankovek − 345
Padlí vojáci viz Vojáci
Paliþkování krajek viz KrajkáĜství
Památky architektonické − 316
Památky pĜírodní − 317
PamČtní desky − 154, 318
PamČtní mince viz Mince pamČtní
Pašování − 142
Peþovatelská stanice (NS-Gemeindepflegestation) − 233
Perkmistr v Horní Blatné − 2, 388
Petrolej − 252
Píce pro konČ − 285, 287
Pískovny − 374
Plán polohopisný viz Polohopisný plán
Plány mČsta Horní Blatná − 227, 485
Plynárna − 368, 444, 482
PodkováĜství − 259
Podloudnictví − 254
Podniky mČstské − 157, 349, 355, 367,
368, 370, 371, 378, 444−448, 482−483
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Radové mČstští (1938−1945) − 50, 155
RašeliništČ − 366
Regenschori − 164
Registratura kanceláĜská − 138, 158
Regulace vodních tokĤ − 223, 226
Reichsarbeitsdienst viz ěíšská pracovní
služba
Reklamy − 380
Restaurace viz Pohostinství
Rozhledna arcivévodkynČ Zity na
Blatenském vrchu − 179
Rozpoþty − 355, 421, 422, 438
Rukojemství viz Dluhy
RybáĜství − 291
RychtáĜ − 2, 9, 10, 14, 79, 104, 112

Požární obvod − 196, 201
Požární ochrana /viz též Hasiþi/ − 47,
168, 196, 200, 201, 203, 204, 280, 286,
354
Požární Ĝád − 47
Požární zbrojnice − 203
Poživatiny − 249, 251
Práce nouzové viz Nouzové práce
Pracovní knížky − 73
Pracovníci z východní Evropy viz
Zahraniþní dČlníci
Prameny vodní − 220, 225, 227
Právní a bytová komise − 58
Prázdninové akce pro dČti − 274
Privatverein zur Unterstützung der
Notleidenden im Erzgebirge − 328
Pronájem bytĤ − 341, 344, 361
Propagace mČsta − 176, 380
PropouštČcí listy − 94
Protiletecká ochrana − 205
PrĤkazy obþanské viz Obþanské
legitimace
PrĤkazy pohraniþní − 142, 178
PrĤmysl − 260, 264, 496
PrĤmyslové podniky − 260, 496
PĜestupky dopravní viz Dopravní
pĜestupky
PĜídavky
drahotní
viz
Drahotní
pĜídavky
PĜidČlenci
mČstští
(Beigeordnete,
1938−1945) − 50, 51
PĜihlašovací agenda viz Evidence osob
PĜíkop vodní viz Blatenský vodní pĜíkop
PĜíkopy silniþní − 216
PĜíplatky na dítČ − 136
PĜirážky k pĜímým daním − 357, 358,
424, 464
PĜírodní památky viz Památky pĜírodní
PĜísahy − 390
PĤjþky mČsta a fondĤ − 118, 227, 352,
432
PĤjþky státní − 346, 351
Pych lesní a polní − 283
Pytláctví viz Pych lesní a polní

ě
ěád požární viz Požární Ĝád
ěeznictví − 361
ěíšská pracovní služba (Reichsarbeitsdienst) − 191, 239

S

Salva guardia viz Ochranné listy
Sauny − 233
Sbírky veĜejné − 180, 274, 401
Sþítání lidu (viz též Evidence osob) − 72,
326
Sebevraždy − 171
Schreinergasse (ulice v Horní Blatné) −
214
Silnice viz Komunikace
Sirotþí záležitosti − 102, 130
Situaþní zprávy viz Zprávy situaþní
Skokanský
mĤstek
(lyžaĜský)
v
Perninku − 380
Sladovné (poplatek) − 106, 390
Slepci − 333
Služební deníky − 59
Služebnostní dĜevo − 286
SĖatky viz Svatební smlouvy
Sociální demokracie (politická strana) −
152, 179, 270
Sociální podpora viz Podpora chudinská
a sociální
Soud okresní viz Okresní soud
Soud úĜední viz ÚĜední soud
Spoleþenstva živnostenská viz Živnostenská spoleþenstva a komory

R
Rada mČstská − 2, 9, 10, 11, 51, 79, 155,
156, 388, 390
Radnice − 4, 90, 259, 352, 360, 361, 432
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Spoleþenstvo Privilegovaného Blatenského dČdiþného vodního pĜíkopu v
Horní Blatné a PotĤþkách (Privelegierter
Plattner Erbwasse-rgrabengenossenschaft
zu Bergstadt Platten u. Breitenbach) −
226, 352, 432
Spoleþnost pro komunální politiku a
hospodáĜství
viz
Verein
für
Gemeindepolitik und Gemeindewirtschaft
Spolek Karla Marxe v Nejdku − 179
Spolek majitelĤ domĤ v Horní Blatné
viz Hausbesitzerverein in Platten
Spolek pro podporu chudých v
Krušných Horách viz Privatverein zur
Unterstützung der Notleidenden im
Erzgebirge
Spolek zimních sportĤ Horní Blatná viz
Wintersportverein Platten
Spolky nČmecké v ýSR a Sasku − 176
Spolky tČlocviþné − 139, 179
Spolky turistické − 179
Sport − 235, 236
Spory − 14, 98, 99, 126−128, 220, 221,
226, 298, 341, 357, 377
SpoĜitelna v Horní Blatné − 267
Správní akademie Karlovy Vary
(Verwaltungsakademie Karlsbad) − 157
Správní soud viz Nejvyšší správní soud v
Praze
Standesamt viz Matriþní úĜad
Statistické výkazy − 282, 287, 288, 380
Státní hranice viz Hranice státní
Státní obþanství viz Obþanství státní
Státní pĤjþky viz PĤjþky státní
Stavební záležitosti − 60, 107, 111,
194−199, 342, 347, 348
Steinberger & Bross (továrna v Horní
Blatné) − 269
Strany politické viz Politické strany
Stravovací
akce
pro
chudé
a
nezamČstnané − 271, 274, 327
Strážné (Wachtgeld, dávka) − 424, 468
Strážný − 157
Stromy − 212, 282
Subvence státní − 214, 217, 227, 354, 371
Svatby viz Svatební smlouvy
Svatební smlouvy − 43
Svátky náboženské − 141

Svátky státní − 141
Svaz NČmcĤ − 179
Svaz nČmeckých samosprávných tČles v
ýSR viz Verband der deutschen Selbstverwaltungs körper in der Tschechoslowakischen Republik
Svaz zemČdČlcĤ viz Bund der Landwirte

Š

Škola þeská obecná viz ýeská obecná
škola v Horní Blatné
Škola mateĜská viz MateĜská škola
v Horní Blatné
Škola v Horní Blatné − 52, 309, 310, 319,
349, 353, 355, 362, 364, 442, 449−451,
477
Škola živnostenská v Horní Blatné − 306
Školné − 308
Školní nadace viz Nadace školní þi
Nadace Josefa Putze
Školník − 157
Školství − 307, 312
Školy odborné − 305
Šibenice − 95

T
Telefon − 209
TČlesnČ postižení − 334
TČlocviþna − 235
TČlocviþné spolky viz Spolky tČlocviþné
Teplická akce (týkající se fin. hospodaĜení
mČst) − 354
Teplická
pomocná
sociální
akce
(Teplitzer Fürsorgeaktion) − 329
Testamenty viz PozĤstalosti
Textil − 253
Topiva − 248, 252
Tovární þinže (Fabrikzins) − 361
Továrny viz PrĤmyslové podniky
Trafiky − 259
Trafostanice − 198, 371
Trhy − 1, 2, 5, 6, 12, 63, 120, 263
Tržní stánky viz Trhy
TĜicetiletá válka − 91, 110
Tuberkulóza − 180
Tuláctví − 170
Turistické spolky viz Spolky turistické
Turistické stezky − 193, 210
Týrání zvíĜat viz Ochrana zvíĜat
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U

Vojáci − 6, 97, 110, 179, 180, 184,
186−191, 243, 318
Vojsko (ubytování) /viz též Ochranné
listy/ − 6, 189
Volby − 2, 156, 159−161
Volby na zkoušku r. 1937 − 160
Výbor mČstský (1850−1919) − 48, 49,
155, 159
Výbor pro výstavbu školy − 52
VyhoštČní − 166
Výhradní kutištČ viz KutištČ výhradní
Výkazy statistické viz Statistické výkazy
Výroþí založení mČsta viz Oslavy výroþí
založení Horní Blatné
Vysloužilci váleþní − 179, 259
Výstavy − 80, 154, 229, 264, 292, 315,
474
VysvČdþení o zachovalosti − 76, 173
Vyznamenání − 157, 299

Úþetní viz KomoĜí mČstský
Uþitelé − 308, 311, 328
Uþni − 125, 157, 390
ÚdržbáĜ vodovodu viz Instalatér
vodovodu
Uhelná akce pro nezamČstnané − 272
Ulice − 214, 218, 219, 471
ÚĜad pro komunální politiku NSDAP
v Kraslicích − 382
ÚĜední dĤm v Horní Blatné − 4, 90
ÚĜední soud Horní Blatná /viz též
Okresní soud Horní Blatná/ − 163, 293
Uznávací poplatek (Anerkennungszins −
za užívání pozemkĤ mČsta) − 432, 469

V
Váleþná kuchynČ v Horní Blatné− 251
Váleþná zimní pomoc viz Zimní pomoc
Váleþné pĤjþky viz PĤjþky státní
Válka tĜicetiletá viz TĜicetiletá válka
Vánoþní nadace − 328, 353
Varieté − 176
Vážní poplatek − 2, 106
Velká hospodáĜská krize 1929−
−1932 viz
HospodáĜská krize
Velkostatek Nejdek − 294
Verband der deutschen Selbstverwaltungskörper in der Tschechoslowakischen Republik − 152, 165
Verein für Gemeindepolitik und
Gemeindewirtschaft − 323
Verwaltungsakademie Karlsbad viz
Správní akademie Karlovy Vary
VČž kostelní − 379, 396
VČžní hodiny − 379
VČžník − 157
Vinkulovaná náhradová renta − 346
Víno (výþep, danČ) − 113, 389
Vodné (poplatek) − 119, 222, 352, 358,
424, 432, 468
Vodní plochy (nádrže) −222
Vodní pĜíkop viz Blatenský vodní
pĜíkop
Vodní toky − 4, 90, 115, 119, 223, 226
Vodovod − 56, 69, 119, 157, 220−222,
227, 349, 352, 472

W

Wachtgeld viz Strážné
Winterhilfswerk viz Zimní pomoc
Wintersportverein Platten − 153, 179,
369
Wirtschaftsgruppe Elektrizitätsversorgung − 370
Württembergische Hilfskomitee für die
verhungernden Kinder im deutschböhmischen Erzgebirge − 329

Z
Zábavy − 97, 176, 358, 430, 431
Zahradnictví − 285
Zahraniþní dČlníci − 172, 177, 275
Zahraniþní konzuláty viz Konzuláty
zahraniþní
Zachovalost (vysvČdþení) viz VysvČdþení
o zachovalosti
Zajatci − 172, 188, 318
ZamČstnanci mČstští − 157, 277, 368, 432
ZamČstnanci (ochrana) − 269
Zásobování − 189, 251−253, 285, 329
Zástavy − 14, 38, 39
Zastupitelstvo mČstské (1919−1938) −
49, 50, 79, 152, 155
Zastupitelstvo okresní viz Okresní
zastupitelstvo Horní Blatná
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ZávČti viz PozĤstalosti
Zavírací hodina − 172
Zdravotní komise − 53, 234
Zdravotnictví − 53, 117, 229−234
ZemČdČlský spolek v Horní Blatné viz
Landwirtschaftlicher Verein in Bergstadt Platten
ZemČdČlství − 186, 227, 284, 285, 292,
347, 470, 474
ZemČmČĜiþství − 295
Zemská banka v Praze − 227
ZemĜelí (výkazy) − 117, 241
Zenker (továrna v Horní Blatné) − 371
Zhostné listy viz PropouštČcí listy
Zimní pomoc (Winterhilfswerk) − 274
Zkrášlení mČsta (Stadtverschönerung) −
381
Znaþky dopravní viz Dopravní znaþky
Zprávy situaþní − 382
Zubní prohlídky − 234
ZvíĜata (ochrana) viz Ochrana zvíĜat

Ž
Žáci (docházka) − 312
Žebrota − 170
Železná kráva (pozemky) − 365
Železnice − 207
Železniþní dráha Karlovy Vary −
Johanngeorgenstadt − 207, 211, 293,
351, 352
Železniþní dráha KováĜská − Boží Dar −
Horní Blatná (nebo Pernink) − 207
Železniþní elektrická dráha Ostrov −
HroznČtín − 207
Židé − 97, 254, 293
Živnostenská spoleþenstva a komory −
255, 257, 329
Živnostenská škola viz Škola živnostenská
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Název archivní pomĤcky:
ýasové rozmezí:
Poþet evidenþních jednotek:
Poþet inventárních jednotek:
Rozsah v bm:
Stav ke dni:
Fond zpracoval:
PomĤcku sestavil:
Poþet stran:
VytištČné exempláĜe pomĤcky:
Schválil:
ýíslo jednací

Archiv mČsta Horní Blatná
1535–1945 (1954)
216 (6 listin, 135 knih, 63 kartonĤ, 3 mapy, 5 peþetidel,
1 razítko, 2 pohlednice, 1 filmový pás)
496
9,84 bm (listiny − 0,18 bm, knihy − 4,07 bm, spisy − 5,47
bm, peþetidla a razítko − 0,06 bm, mapy − 0,01 bm,
filmový pás − 0,05 bm)
8. 8. 2006
Petr Cais
Petr Cais
137
4
Mgr. Milan Augustin dne 8. 8. 2006
SOAP/030-0478/2006

Nově vymezené a revidované evidenční jednotky při GI 2012–2013
Název archivní
pomůcky:

Archiv města Horní Blatná

Značka archivního
fondu:

AM Horní Blatná

Časový rozsah části
fondu:

1535–1945 (1954)

Počet evidenčních
jednotek:

249 (16 listin do roku 1850 /viz níže/,
137 úředních knih /viz níže/, 2 rukopisy /inv.
č. 77, 78/, 15 podacích protokolů /inv. č. 81–89,
133/, 2 indexy /inv. č. 134–135/, 1 kartotéka
/v inv. č. 157/, 4 pečetidla /inv. č. 488–490, 492/,
2 razítka /inv. č. 491, 493/, 63 kartonů /viz níže/,
3 mapy, 1 kinematografický záznam na nosiči
/inv. č. 496/, 2 pohlednice /inv. č. 494–495/,
1 jiné /inv. č. 80/)

Počet inventárních
jednotek:

496

Rozsah části
fondu v bm:

13,20 bm

Stav ke dni:

4. 1. 2013

Vypracoval:

Mgr. Pavel Andrš

listiny – inv. č. 1–6, v inv. č. 90–91
úřední knihy – inv. č. 7–76, 79, 136–138, 386–398, 402–448
kartony – v inv. č. 90–91, inv. č. 92–132, 139–156, v inv. č. 157, inv.
č. 158–385, 399–401, 449–484
V inv. č. 72 byly definovány celkem 2 úřední knihy.
V inv. č. 389 celkem 6 úředních knih.
V inv. č. 395 celkem 5 úředních knih.
V inv. č. 442 celkem 8 úředních knih.
V inv. č. 133 bylo definováno celkem 6 podacích protokolů.
Úřední kniha K 2 je z důvodu dvou agend v jedné knize vykázána pod
inv. č. 8 a 38.

Úřední kniha K 5 je z důvodu dvou agend v jedné knize vykázána pod
inv. č. 11 a 388.
Úřední kniha K 6 je z důvodu čtyř agend v jedné knize vykázána
pod inv. č. 12, 62, 63, 390.
Úřední kniha K 7 je z důvodu dvou agend v jedné knize vykázána pod
inv. č. 13 a 45.
Úřední kniha K 18 je z důvodu dvou agend v jedné knize vykázána pod
inv. č. 24 a 387.
Úřední kniha K 33 je z důvodu dvou agend v jedné knize vykázána pod
inv. č. 40 a 61.
Úřední kniha K 44 je z důvodu dvou agend v jedné knize vykázána pod
inv. č. 52 a 56.
Úřední kniha K 54 je z důvodu dvou agend v jedné knize vykázána pod
inv. č. 66 a 68.
Úřední kniha K 63 je z důvodu čtyř agend v jedné knize vykázána pod
inv. č. 76, 136, 137 a 138; přičemž inv. č. 136 a 137 jsou podacími
protokoly a inv.č 138 je elench, celý svazek K 63 je však chápán jako
úřední kniha.
Úřední kniha K 127 je z důvodu dvou agend v jedné knize vykázána pod
inv. č. 439 a 440.

