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I. Vývoj původce archivního souboru

In: Inventář archivního souboru Rodinný archiv Kopalů, Hřebeny, archivní pomůcka č. 517.

II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Dokumenty  vzniklé  z  činnosti  ústřední  správy  Auerspergů  na  Hřebenech  byly  součástí

komplexu tzv.  hartenberského zámeckého archivu uloženého do roku 1947 na zámku Hřebeny. V

roce 1947 byl celý hartenberský archiv převezen do muzea v Sokolově. V roce 1950 byl převzat

zemědělsko-lesnickým archivem v Horšovském Týně a poté archivem v Klášterci nad Ohří.  

III. Archivní charakteristika archivního souboru

 Komplex hartenberského zámeckého archivu předběžně roztřídil Jan Haubert v roce 1971

ve žlutické pobočce Státního oblastního archivu v Plzni. O tři roky později bylo základní třídění

provenienčně zpřesněno. 

Album fotografií evidované v tomto dílčím inventáři  bylo vyjmuto z archivního souboru

Rodinný  archiv  Auerspergů,  Hřebeny  při  jeho  inventarizaci  v  roce  2008.  Rodinný  archiv

Auerspergů  byl inventarizován jako poslední archivní soubor z původního celku hartenberského

zámeckého archivu. Zřejmě  proto v něm zůstaly všechny dokumenty,  které nebyly zařazeny do

jiných souborů vytvořených ze zámeckého archivu.

V dílčím inventáři  jsou evidovány archiválie II.  kategorie,  jejich rozsah je 0,05 bm.  Při

pořádání nebylo nic skartováno. Stav materiálu je dobrý. 

IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

V dílčím inventáři je popsáno album fotografií z let 1873-1888. Album obsahuje portrétní

fotografie členů rodiny Kopalů, Henneberg-Spiegel a Auerspergů a členů šlechtických rodů, kteří se

setkávali na zámku na Hřebenech, v Praze a Vídni. Jen menší část fotografií je popsána a datována.

Část fotografií v albu chybí.
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V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Album fotografií popsala v roce 2008 ve Státním oblastním archivu v Plzni na pracovišti

Klášter Marie Marešová. Dílčí inventář  Rodinný archiv Kopalů, Hřebeny (dodatek 1), 1873-1888

vytvořila a úvod k němu napsala v roce 2009 Marie Marešová.

V Klášteře 15. června 2009 Mgr. Marie Marešová
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I n v e n t á r n í   s e z n a m
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Inv. č. Obsah Časový rozsah    Evid.
                                                                                                                                                                jedn.  

195 Rodinné album Kopalů – portrétní fotografie 1873-1888     F 598
(Marie Kopalová, roz. Henneberg-Spiegel s dcerou 
Františkou, Jan Adolf Josef ze Schwarzenbergu, Eleonora 
ze Schwarzenbergu, roz. z Liechtensteinu, Adolf Josef
ze Schwarzenbergu, Ida ze Schwarzenbergu, roz. z Liechtensteinu,
Rudolf Alfons Černín,  aj.)
částečně určené (111 ks)
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T i r á ž 

Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Kopalů, Hřebeny (dodatek 1)

Časový rozsah: 1873-1888

Počet evidenčních jednotek: 1 (1 album) 

Počet inventárních jednotek: 1

Rozsah v bm: 0,05 

Stav ke dni: 15.6.2009

Zpracovatel(é) archivního
souboru: Mgr. Marie Marešová

Zpracovatel(é) archivní
pomůcky: Mgr. Marie Marešová

Počet stran: 8

Počet exemplářů: 4

Schválil: Mgr. Petr Hubka 

dne 14. 8. 2009, č. j. SOAP/006-2294/2009                          
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