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I. Vývoj původce archivního fondu

Statek Albrechtice u Sušice (Gut Albrechtsried) a statek Podmokly (Gut Podmokl) byly do

roku  1816  dva  samostatné,  spolu  sousedící  statky  ležící  na  jihozápadě  Čech.  Jejich  historický,

správní i hospodářský vývoj byl do počátku 19. století odlišný. K jejich spojení došlo teprve v roce

1816,  kdy  Josef  Schebesta,  tehdy  měšťan  z Českých  Budějovic  a  majitel  statku  Albrechtice,

přikoupil ke svému stávajícímu majetku také statek Podmokly a spojil majetek i správu statků. 

Oba  dva  statky  se  nacházely  v západní  části  Prácheňského  kraje,  na  pravém  břehu

„zlatonosné“  řeky  Otavy.  Tyto  nevelké  statky  hraničily  na  severní  a  východní  straně  se  statkem

Žichovice,  na  jižní  straně  s pozemky  královského  města  Kašperské  Hory  a  na  západní  straně

sousedily se statkem Dlouhá Ves a s pozemky královského města Sušice. 

Ke statku Albrechtice patřily obce Albrechtice, Janovice, Milčice a část obce Podmokly (dva

Kotálovské  dvory).  Ke  statku  Podmokly  patřila  pouze  část  vesnice  Podmokly,  druhou  část  obce

(pravděpodobně tu větší) vlastnilo město Sušice.

Ves Albrechtice (německy Albrechtsried, lidově Albrechtec) leží necelých pět kilometrů od

města  Sušice.  Své  pojmenování  dostala  z německého  označení  Ried/Rodung  eines  Albrecht

(v překladu Albrechtova mýtina/paseka). Liber censualis windbergského kláštera z roku 1305 uvádí,

že  král  Vladislav  II.  (1158-1172)  daroval  dvůr  Albrechtice  premonstrátskému  klášteru  ve

Windbergu  v Bavorsku.  Ves  Albrechtice  dostal  bavorský  klášter  od  krále  Vladislava  a  dalších

věřících.  Albrechtický  kostel  pravděpodobně  posvětil  v roce  1179  solnohradský  arcibiskup

Albrecht,  syn krále Vladislava. Od té doby byly Albrechtice několik  následujících století  v držení

církevního řádu.

V berní rule Prácheňska je uvedeno, že k roku 1654 byl statek Albrechtice součástí panství

Horaždějovice  (dnes  Horažďovice)  a  celý  statek  patřil  Lidmile  ze  Šternberka.  K rozsáhlému

horažďovickému panství náležely Albrechtice s 11 rolníky a 8 chalupníky. Pravděpodobně už v této

době  patřily k Albrechticím dva Kotálovské  dvory,  protože  v  berní  rule  jsou  uvedeni  rolníci  Petr

Kotal  a  Jakub  Kotal.  Dohromady  měli  rolníci  i  chalupníci  363  strychů  polí.  Půda  v horách  byla

písčitá, málo výnosná. Ve vsi Milčice žilo 5 rolníků a 2 chalupníci. Ti měli celkově 116 strychů polí

a  skrovné  možnosti  hospodaření.  V Janovicích  pobývalo  pět  rolníků,  dva  chalupníci  a  jeden

zahradník, který vlastnil mlýn o jednom kole (celkově obhospodařovali 151 strychů polí).

Roku 1701 byly separovány na žádost Františka, opata windberského kláštera v Bavorsku, tři

vsi  (Albrechtice,  Milčice,  Janovice)  jako samostatný statek Albrechtice premonstrátského kláštera

Windberg.

Tereziánský katastr z padesátých let 18. století zaznamenává na albrechtickém statku celkem

34 hospodářů - 19 v Albrechticích, 7 v Milčicích a 8 v Janovicích. U statku Albrechtice byly nově
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evidovány  vrchnostenské  pozemky (44,2  strychů  polí)  a  dani  podrobený  výnos  z pozemků,  piva,

činží  a  robot,  který  činil  celkem  311  zlatých  35  krejcarů.  Katastr  evidoval  i  církevní  majetek  na

statku (29 strychů polí) a dani podrobený výnos činil 14 zlatých a 30 krejcarů. 

Ze stručného popisu statku ve třetím svazku Schallerovy Topographie je zřejmé, jak statek

vypadal na konci 18. století. Albrechtice byly stále v držení premonstrátského řádu. Ke statku byly

připojeny  Albrechtice  se  26  domy,  Milčice  s 10  domy,  Janovice  s 15  domy,  v  nichž  žili  pouze

němečtí obyvatelé, a dva Kotálovské dvory ležící poblíž obce Podmokly.

Podle  nejstarších  schematismů  z konce  18.  století  zůstaly  Albrechtice  a  okolní  vesnice

v přímém  držení  kláštera  a  premonstrátský  řád  měl  ve  vlastnictví  albrechtické  pozemky  až  do

přelomu let 1803-1804. Ze zápisů  v pozemkové knize lze zjistit,  že kněží spravovali  svůj  majetek

sami.  V roce  1804  bavorský  klášter  zanikl  během  sekularizace  Bavorska.  Od  té  doby  byli  do

farnosti dosazováni světští kněží.

V letech 1804-1805 získala statek královská dvorská komora (k. k. Hofkammer). Na počátku

roku 1805 byla vyhlášena veřejná dražba a albrechtický statek koupil pražský měšťan Jakub Veith,

který  jej  o  rok  později  prodal  českobudějovickému  měšťanovi  Josefu  Schebestovi.  Schebesta

k Albrechticím  v roce  1816  přikoupil  ještě  statek  Podmokly.  Rodina  Schebestova  držela  oba  dva

statky až do zániku patrimoniální správy. 

Podrobný  popis  obou  statků  v první  polovině  19.  století  zaznamenal  Johann  Gottfried

Sommer. Z geografického hlediska ležely tyto statky na hornatém povrchu v kopcovité krajině, kde

se  nenacházely  žádné  vodní  toky.  Půda  byla  na  obou  statcích  poměrně  úrodná.  Kvůli  drsnému

klimatu zde lidé pěstovali hlavně obilí, oves, brambory a len. Z domácího dobytka se chovali koně,

býci,  krávy,  telata,  ovce,  prasata  a  kozy.  V místních  lesích  byla  také lovná zvěř  (zejména zajíci  a

koroptve).  Dřeva  na  palivo  bylo  málo  a  vystačilo  pouze  pro  vlastní  potřeby  vrchnosti.  Hlavním

výnosem  a  zdrojem  obživy  bylo  zemědělství  a  vesnické  živnosti  jako  např.  drobní  řemeslníci  a

živnostníci  -  sládek,  paliči  kořalky,  bednáři,  pláteníci,  zedníci  (tovaryši),  brusiči,  kováři,  krejčí,

ševci, truhláři a tesaři. Židé vedli krám a podomní obchod.

K roku  1840  bydlelo  na  statcích  393  obyvatel.  V Albrechticích  a  Podmoklech  se  mluvilo

česky i  německy,  ale  v  Janovicích  a  Milčicích  pouze německy.  Albrechtice  měly 53  domů  a  120

obyvatel. V obci Milčice bylo 10 domů a 37 obyvatel a v Janovicích bylo 17 domů a 50 obyvatel.

K albrechtickému statku patřil také jeden dům v Záluží. 

Podle příručky Popis království Českého (r. 1848) od Františka Palackého patřily ke statkům

Albrechtice a Podmokly,  které ve čtyřicátých letech 19.  století  vlastnil  Eduard Schebesta,  vesnice

Albrechtice  (35  domů,  250  obyvatel),  Milčice  (14  domů,  91  obyvatel),  Janovice  (16  domů,  105

obyvatel) a část vesnice Podmokly a Zámyšl.

Na počátku 19. století si světští majitelé nechali v Albrechticích postavit zámeckou budovu.
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Stavba  se  rozkládala  na  území  bývalého  poplužního  dvora.  Měl  zde  sídlo  vrchnostenský  úřad

(nejprve  pouze  pro  statek  Albrechtice,  později  do  jeho  agendy  přibyly  i  záležitosti  statku

v Podmoklech)  s  kanceláří  a  ubytováním  pro  vrchnostenské  úředníky,  jeden  panský  dvůr,  jeden

pivovar (na pět sudů), jedna vinopalna, draslárna a hospodářský dům.

Významnou památkou albrechtické obce byl farní kostel svatého Petra a Pavla.  Kromě  něj

zde  byla  fara  a  škola  pod  patronátem  místní  vrchnosti.  K  farnosti  byly  přifařeny  tyto  obce  -

Albrechtice,  Milčice  a  Podmokly.  K tomuto  farnímu  kostelu  patřilo  i  několik  vsí  ze  sousedních

panství - Šimanov a Ostružno (žichovické panství), Kadešice, Kumpatice a Záluží (město Sušice).

V 18. století bylo ve farnosti celkem 981 duší. Janovice byly přifařeny k Dlouhé Vsi.

V polovině padesátých let 19. století zdědil Albrechtice Albert Schebesta a statek Podmokly

Jan Schebesta. V roce 1869 koupili  albrechtický statek manželé František a Františka Kuchyňkovi

(Kuchinkovi). V roce 1888 byl zapsán celý statek na ovdovělou Františku Kuchyňkovou. V dubnu

roku 1902 připadl majetek Marii Kazdové (roz. Kuchyňkové) a jejímu manželovi Václavu Kazdovi.

Už v roce 1907 získali statek manželé Martin a Aloisie Bartlovi. O dva roky později (r. 1909) byla

jako vlastník statku vedena Zentralstelle für deutsche Waisenpflege und Jugendfürsorge in Böhmen

a v červnu 1910 statek připadl německému spolku Bund der Deutschen in Böhmen. Od roku 1919

do roku 1925 vlastnili  statek Josef  Schantin  a Emma Schantinová.  V roce 1925 byla  podle  kupní

smlouvy připsána na každé jméno jedna šestina statku. Albrechtice tedy vlastnili Emanuel, Hedvika,

Karel  a  Emilie  Kolbingerovi  a  František  Scheinost.  Poslední  jednu  šestinu  dostala  v roce  1928

Antonie Scheinostová. Manželé František a Antonie Scheinostovi drželi statek až do března 1948.

Vesnice  Podmokly (lidově  Podmoky)  byla  v minulosti  rozdělena  mezi  dva  kláštery.  Roku

1045  byla  část  obce  přidělena  břevnovskému  klášteru  a  v roce  1233  přidělil  Albrecht,  hrabě

z Bogenu, druhou část windberskému klášteru. Již od 15. století patřila větší část obce královskému

městu  Sušice.  Druhá  část  byla  roku  1525  prodána  hradu  Rabí.  Později  se  stala  samostatným

statkem, na kterém se vystřídalo několik majitelů, např. Cílové ze Svojšic a později Malovci.

V berní rule Prácheňska je statek Podmokly, resp. jeho první díl (v berní rule označen jako

Podmokla), uváděn ve vlastnictví Adama Vilíma Voprchy z Vračova. Celkově měl tento díl vesnice

30 strychů polí a dva hospodáře. 

Druhý díl vesnice Podmokly (opět uvedeno jako Podmokla) patřil mezi vesnice královského

města Sušice. V Podmoklech bylo 9 rolníků, kteří hospodařili s 352 strychy polí, jeden rolník osedlý

měl 35 strychů polí a 2 strychy lesa a na jednom pustém rolnickém gruntu bylo také 35 strychů polí.

Jediný chalupník měl 12 strychů polí. 

V tereziánském katastru byli  u prvního dílu obce uvedeni  celkem 4 hospodáři  s 31 strychy

polí.  V této české obci  žilo  celkem 7  židovských rodin:  1  řezník,  1  učitel,  5  obchodníků  s  vlnou,
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peřím  aj.  Místní  obyvatelé  si  na  Židy  stěžovali,  protože  prý  chovali  mnoho  koz,  které  spásaly

všechny pastviny. 

V době sepsání tereziánského katastru žilo v Podmoklech patřících mezi městské vsi Sušice

(Schüttenhofer  Dörfer)  18  hospodářů.  Vrchnostenské  pozemky  na  statku  Podmokly  činily  67

strychů polí, dani podrobený výnos byl 196 zlatých a 26 krejcarů.

Držitelem statku byl v polovině 18. století Jan Václav von Puteani. Jan Václav měl šest synů

-  Františka  Borgiu,  Jana,  Antonína,  Jana  Baptistu,  Tadeáše  Felixe  a  Jáchyma  Mariu.  Jan  Josef

Václav von Puteani zdědil zmíněné Podmokly a v roce 1804 získal statek Kalenice u Horažďovic,

který byl v rukou rodu do roku 1861. Majitelé Podmokel sídlili na místním zámečku.

V dominikální  pozemkové knize statku Podmokly (K 14) jsou zapsány pachtovní  smlouvy

na  statek  Podmokly  mezi  majitelem  statku  Janem  Josefem  Václavem  von  Puteani  a  rychtářem

židovské obce v Podmoklech Henochem Trenkem na dobu šesti  let  (od 25.  července 1800 do 25.

července 1806). Henoch Trenk se zavázal platit pronajímající vrchnosti roční nájemné ve výši 854

zlatých. Propachtován byl statek Podmokly se vším, co k němu přináleželo. 

Na počátku 19. století se na statku vystřídalo několik majitelů, jejichž jména byla nalezena u

zápisů  v pozemkových knihách -  Mauritz  Scheinost  v roce 1803,  Joseph Anton Baumbas/Bambas

v letech  1804-1805,  Johann  Blowsky  v roce  1805,  Georg  Paul  Klinger  v roce  1808,  Franz  v.

Gutkais v letech 1809-1810 a další čtyři roky (1811-1815) vlastnil Podmokly Jakob Haninger. 

Jak je již výše zmíněno, v roce 1816 koupil Podmokly Josef Šebesta a tento statek spojil se

statkem Albrechtice. Posledním majitelem z této rodiny byl Jan Schebesta, který dostal Podmokly,

zatímco jeho bratr vlastnil Albrechtice.

Na statku Podmokly bylo ve čtyřicátých letech 19. století celkem 21 domů  a 186 obyvatel,

z toho  patřilo  16  domů  židovským  rodinám.  Součástí  obce  byl  panský  zámeček,  poplužní  dvůr,

pivovar (na tři sudy), vinopalna, draslárna a dominikální hospodářský dům. 

Další  osudy  statku  jsou  poměrně  těžko  dohledatelné,  neboť  veškerý  materiál  ve  fondu  je

datován pouze do roku 1850. Určitou pomůckou jsou zápisy v mladších deskách zemských. V nich

jsou uvedeni další majitelé Podmokel: Kotalovi (k roku 1879), Taussig, Stein, Kopta (k roku 1888),

Altschmied, Blažkovi, Klůs, Plánský, Pošta a Šmatt (v letech 1909-1964). 

Pozn.  Za  zprostředkování  těchto  informací  z desek  zemských  vděčím  Janě  Brantové,  vedoucí

oddělení veřejných knih a informací, Katastrální úřad pro hl. m. Prahu.
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II. Vývoj a d ějiny archivního fondu

Původcem fondu je správa velkostatku Albrechtice u Sušice a Podmokly. Do dnešní doby se

nám ale nechovaly žádné přesné zprávy o uložení pozemkových knih a spisového materiálu.

Z dostupné tištěné literatury víme, že správa velkostatku sídlila na zámečku v Albrechticích,

kde se nacházela kancelář  pro vrchnostenský personál  a kde byly ubytovací  místnosti  pro správce

statku.  Kancelář  v Albrechticích  sloužila  jako  vrchnostenský úřad  od  roku  1816  pro  oba  spojené

statky  (Albrechtice  i  Podmokly).  Neexistují  sice  přímé  doklady,  ale  před  spojením  statků  byla

podmokelská kancelář pravděpodobně umístěna na vrchnostenském zámečku v Podmoklech. 

I  když  měly  od  roku  1816  spojené  statky  společného  vlastníka  a  společnou  správu

(v pramenech  se  vyskytují  stejná  jména  majitelů,  správců  a  justiciárů),  je  jisté,  že  veřejné  úřední

knihy  (pozemkové  knihy),  registraturní  pomůcky  (některé  podací  protokoly  politické  agendy)  a

spisy byly vedeny samostatně jak pro statek Albrechtice, tak pro statek Podmokly. 

Jak  fungoval  registraturní  systém  v kanceláři,  se  ale  bohužel  nepodařilo  zrekonstruovat,

protože se spisy dochovaly torzovitě.  Také původní staré signatury nejsou uvedeny u všech spisů.

Z konce  třicátých  let  19.  století  se  dochovalo  několik  podacích  protokolů,  ale  ty  pouze

chronologicky zaznamenaly spisy politické  agendy (Politicum)  -  údaje  o  tom,  kdy spisy došly do

kanceláře,  kým a kdy byly vyřízeny.  Dnes by podací  protokoly jako registraturní  pomůcka mohly

posloužit jen pro dohledání devíti spisů vedených na statku Podmokly.

Původcem  spisů  soudní  agendy  byl  místní  soud  (Ortsgericht),  jenž  fungoval  jako

vrchnostenský  soud  pro  celé  panství  a  byl  veden  justiciárem  (soudním  úředníkem).  Po  zániku

patrimoniální správy v roce 1848 byly uzavřeny a zapečetěny pozemkové knihy. Na červené pečeti

byl vyražen opis s příslušným textem - GUT ALBRECHTSRIEDER WIRTSCHAFTS Amt Siegel.

U pečetě  nechyběl  podpis  majitele  statku.  Takto  uzavřené knihy byly společně  se  spisy ze  statku

předány Okresnímu soudu v Sušici, který byl zřízen roku 1850 a do jehož soudního obvodu patřily

Albrechtice u Sušice i  Podmokly. Ve fondu se nedochovaly žádné spisy vzniklé po roce 1850 ani

jiné písemnosti z 20. století.

Další  osud tohoto fondu byl  stejný jako u jiných velkostatkových fondů.  V první  polovině

20. století převzal od Okresního soudu v Sušici materiál Archiv země České, později Státní ústřední

archiv  v Praze.  Dále  byly  archiválie  velkostatků  soustřeďovány  do  poboček  státních  oblastních

archivů.

První  archiválie  se  do  zemědělsko-lesnického  oddělení  v  Klatovech  (II.  oddělení  Státního

archivu v Plzni) dostaly v roce 1959, kdy byl učiněn zápis do přírůstkové knihy (KP 11/59). Jednalo

se  o  protokol  postrků  a  o  protokol  vydaných  pasů.  Kdy  a  jakým  způsobem  byly  předány  další

archiválie  do  archivu,  není  známo,  ale  již  v  roce  1970  jsou  podací  protokoly  a  spisový  materiál

uváděny v rukopisném soupisu archiválií. Pozemkové knihy se do fondu dostaly v roce 1972.
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V evidenčním listu byl uváděn ještě jeden údaj, podle kterého měly být do archivu předány

archiválie  v listopadu  1952  (14.  11.  1952,  č.j.  291/52).  Bohužel  ani  po  prohledání  dochovaných

spisů z klatovského archivu nebyly u tohoto čísla jednacího nalezeny žádné zmínky o písemnostech

z Albrechtic nebo Podmokel. Navíc v roce 1955 nebyl v protokolech spisovny veden žádný záznam

ohledně těchto statků.

V archivním fondu Ústřední zemědělsko-lesnický archiv, který se dnes nachází v Národním

archivu  v Praze,  je  uloženo  několik  záznamů,  kde  jsou  zmíněny  osudy  archivu  velkostatku

Albrechtice u Sušice, které byly zjištěny při prohlídkách archivů velkostatků. Potřebné údaje sepsal

referent  Ústředního  zemědělského  archivu  v  Praze  dr.  Davídek  v roce  1950.  Ten zapsal  podle

informací  získaných  od  pí.  Scheinostové  (dcery  majitele),  že  statek  v první  pozemkové  reformě

koupil  František  Scheinost,  který  v Albrechticích  hospodařil  ještě  v roce  1950.  Archiv  či  jiné

písemnosti ze starší doby se nedochovaly. 

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Archivní fond obsahuje 13 pozemkových knih pro statek Albrechtice a 5 pozemkových knih

pro statek Podmokly.  Ze spisového materiálu  se dochovaly registraturní  pomůcky,  zejména sešity

podacích  protokolů  politické  agendy  z let  1837-1850  (celkem  21  sešitů)  a  dva  kartony  se  spisy.

Časový  rozsah  fondu  je  (1692)  1726-1883.  Jazykem  archiválií  je  převážně  němčina,  písemnosti

psané češtinou se vyskytují minimálně.

Fond  obsahuje  dochovaný archivní  materiál  vzešlý  ze správy  statku  Albrechtice  a  druhou

část  fondu  tvoří  materiál  vzešlý  ze  správy  statku  Podmokly.  Během  pořádání  se  ukázalo,  že

rozdělení těchto fondů není možné. Důvodem, proč fondy zůstaly pohromadě, jsou společně vedené

podací protokoly obou statků a také to, že většina dochovaných archiválií je hlavně z první poloviny

19. století, tedy z doby, kdy byly statky spojeny. Byl také nově upraven název fondu na Velkostatek

Albrechtice-Podmokly.

Dochované knihy i  spisový materiál  jsou v dobrém stavu.  Pouze u několika pozemkových

knih jsou poškozené vazby desek. Archivní  fond je mezerovitý,  zejména u spisů.  K definitivnímu

uspořádání a inventarizaci fondu bylo přistoupeno až v roce 2012. Do té doby byl k fondu vytvořen

pouze  spis  o  fondu  a  jedinou  evidenční  pomůckou  ke  knihám  bylo  několik  katalogových  lístků

s popisem a  základním (ne  vždy přesným)  určením  pozemkových  knih.  Archivní  materiál  i  nově

vzniklá  archivní  pomůcka  byly  zpracovány  podle  metodického  pokynu  ředitele  SOA  v Plzni  pro

zpracování archiválií a tvorbu archivních pomůcek a podle základních pravidel (Metodické návody

a  instrukce  pro  zpracování  archivního  materiálu,  Sborník  archivních  prací  X,  1960,  č.  2,

s. 215-310). 
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Časový  rozsah  knih  v inventáři  je  dán  datací  nejstaršího  a  nejmladšího  zápisu.  Priora

uvedená  v kulatých  závorkách  zaznamenávají  dataci  opisů  starších  dokumentů.  V  hranatých

závorkách je uvedena přibližná datace archiválií, které nebyly datovány původcem.

V inventáři  se  používá  označení  místních  jmen  podle  Statistického  lexikonu  obcí České

republiky  z roku  2008.  Německé  nebo  zaniklé  tvary  místních  jmen  a  jejich  dnešní  znění  uvádí

příloha  č. 2.  Inventární  čísla  procházejí  průběžně  celým  fondem.  Vzhledem  k malému  rozsahu

inventárního seznamu není inventář opatřen rejstříkem.

Při  pořádání  byly  archiválie  rozděleny  (v  souladu  se  základními  pravidly)  podle  povahy

materiálu na dvě základní skupiny - I. knihy a II. spisový materiál. Ve fondu se nedochoval žádný

účetní materiál, ani žádné mapy nebo plány.

 Fond  neobsahuje  archiválie  dominikální  agendy,  proto  inventární  seznam  začíná  knihami

veřejné  agendy.  Kvůli  oddělené  evidenci  úředních  knih  pro  statky  Albrechtice  a  Podmokly  u

vrchnostenské  kanceláře  bylo  i  při  pořádání  fondu  přistoupeno  k oddělení  pozemkových  knih.

Nejprve jsou v inventárním seznamu uvedeny knihy vedené pro Albrechtice a teprve poté následují

knihy pro Podmokly.

Pokud se v knize dochoval titulní list, byl z něj převzat originální název pro knihu. Správné

určení  názvu  ale  často  komplikovaly  knihy bez  titulu.  Proto  byl  ve  většině  případů  použit  název

uvedený na předních deskách.

Na  koženém  hřbetě  každé  pozemkové  knihy  se  nachází  několik  nalepených  papírových

štítků, na nichž jsou vyznačena čísla signatur, podle kterých byly pravděpodobně knihy seřazeny ve

vrchnostenské kanceláři. První a nejstarší signatury vytvářely číselnou řadu, podle které byly knihy

srovnány  (červenou  pastelkou  označeny  knihy  vedené  v Albrechticích,  modrou  pastelkou  jsou

označeny knihy vedené v Podmoklech). Na stejném štítku je vepsáno ještě české označení a datum

založení  knihy.  Další  štítek  se  signaturou  dostala  každá  pozemková  kniha  při  svém  předání  od

okresních soudů do Archivu země České (signatura s označením okresního soudu a arabská číslice;

např. Sušice 95). Většina pozemkových knih má jmenný index.

Nejstarší  pozemková  kniha  statku  Albrechtice  (zavedená  pro  obce  Albrechtice,  Milčice  a

Janovice) byla zřízena v roce 1726. Datace vzniku gruntovní knihy je uvedena na titulním listě, ze

kterého  bylo  datum  převzato.  Zápisy  datované  před  rokem  1726  jsou  pouze  opisy  starších

dokumentů.  V minulosti  byla  vazba  knihy  velmi  poškozena,  a  proto  byla  doporučena  převazba

desek.  Převazbu  knihy  provedlo  Ústředí  uměleckých  řemesel  v  Praze  roku  1971.  Původní

poškozená  vazba  byla  údajně  historicky  bezcenná  (převzato  ze  zápisu  na  zadním  přídeští).

Z původních  desek  se dochovalo  několik  štítků  s odlišnými  daty založení  této  knihy.  Jeden  štítek

uvádí rok 1726, na druhém je zapsán rok 1722. I přesto, že jsou ve druhé pozemkové knize vepsány

odkazy na nejstarší  pozemkovou knihu  z roku  1722,  bylo  rozhodnuto  datovat  vznik  knihy rokem
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1726,  neboť  je  toto  datum  uvedeno  na  titulním  listě.  Pokud  tedy  bude  badatel  chtít  vidět  podle

vepsaného  odkazu  v gruntovních  knihách  pozemkovou  knihu  z roku  1722,  jejíž  založení  bylo

chybně  datováno, musí v inventárním seznamu hledat pozemkovou knihu z roku 1726 (K 1;  sign.

Sušice 86). 

Spisový materiál je rozdělen na registraturní pomůcky (podací protokoly) a na vlastní spisy.

Dochované  podací  protokoly  pocházejí  z let  1837-1850.  Některé  protokoly  jsou  vedeny společně

pro  oba  dva  statky  (z  let  1837-1842).  Pro  další  roky  jsou  podací  protokoly  zapsány  v sešitech

odděleně  pro  Albrechtice  i  pro  Podmokly  (roky  1843-1849).  Podací  protokol  z roku  1850  není

úplný a obsahuje pouze záznamy o spisech došlých v měsíci lednu.

Původním záměrem při  pořádání  a  inventarizaci  archivního  materiálu  bylo  zrekonstruovat

systém  uspořádání  podle  dochovaných  signatur  u  spisového  materiálu.  Rekonstrukce  původního

uspořádání  patrimonijní  spisovny ale  nebyla  možná,  zejména  kvůli  absenci  původních  signatur  a

také  kvůli  chybějícímu  registraturnímu  pořádku.  Signatury,  které  se  vyskytují  na  spisech,  byly

dodatečně doplněny až při  předání spisů Okresnímu soudu v Sušici. Proto byla spisová část fondu

rozdělena  pouze  do  dvou  skupin  -  soudní  a  politická  agenda.  Ne  u  všech  spisů  soudní  agendy

(pozůstalostní  spisy)  či  politické  agendy  (spory  a  smíry)  byly  zapsány  signatury.  Proto  byly

nesignované spisy věcně a chronologicky přiřazeny k signovaným spisům. 

V  kartonech  jsou  uloženy  evidenční  pomůcky  správy  statku,  mezi  které  byly  zařazeny

protokoly postrků,  protokoly vydaných pasů,  protokoly povolení  ke  službě  a  protokol  podomních

obchodníků. Dále byly do kartonů zařazeny také spisy soudní a politické agendy. K několika spisům

se dochovaly elenchy, které zachycují soupisy spisů předaných Okresnímu soudu v Sušici. Práci se

spisy tak usnadnil elench k ukončeným právním sporům na statku Albrechtice a další dva elenchy

ulehčily  manipulaci  s  poručenskými  a  opatrovnickými  záležitostmi  na  statku  Albrechtice  i

Podmokly.

Během  inventarizace  nebylo  ve  fondu  skartováno.  Změny  v  metráži  ovlivnilo  nové

přeměření  dochovaných archiválií.  Počet  kartonů  byl  zredukován na  dva.  Došlo  také  ke  změně  v

počtu evidenčních jednotek. Podle soupisu archiválií  z roku 1970 bylo jako registraturní  pomůcka

uváděno  celkem 26  podacích  protokolů  (14  podacích  protokolů  a  12  protokolů  -  např.  protokoly

postrků, vydaných pasů, povolení k službě nebo protokol podomních obchodníků). Po přehodnocení

významu archiválií bylo 12 kusů protokolů označeno jako evidenční prameny statků Albrechtice a

Podmokly a zařazeno do spisů  politické agendy. U zbývajících 14 podacích protokolů  byl  chybně

uveden jejich  počet,  protože k tomuto  číslu  nebylo  započítáno  dalších  7  podacích  protokolů  z  let

1843-1849,  kdy  byly  podací  protokoly  statku  Albrechtice  a  Podmokly  vedeny  odděleně.  To

znamená,  že  každý  rok  z tohoto  sedmiletého  období  vznikly  dva  sešity.  Po  uspořádání  fondu  se

konečný počet podacích protokolů ustálil na 21 sešitech.
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Při  pořádání  fondu  byl  v kartonu  nalezen  seznam  spisů  předaných  roku  1850  Okresnímu

soudu  v Sušici  od  místního  soudu  v Kněžicích.  List  obsahoval  seznam  vyřízených  a  předaných

sporů poddaných na panství Kněžice, proto byl přeřazen do fondu Velkostatek Kněžice. 

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního fondu

Fond  obsahuje  materiál  z let  (1692)  1726-1883  a  zachycuje  vývoj  dvou  malých  statků

v jihozápadních  Čechách  na  území  bývalého  Prácheňského  kraje,  kde  společně  žilo  národnostně

smíšené obyvatelstvo Čechů a Němců. 

Nejvíce archivního materiálu pochází z 18. století a 19. století, zejména z první poloviny 19.

století.  Z knih veřejné agendy je třeba upozornit  na pozemkové knihy vedené od roku 1726, které

jako  hlavní  pojišťovací  pramen  dokládají  vlastnictví  nemovitého  i  movité  majetku  poddaných.

Všechny pozemkové knihy mohou být důležitým, přínosným a vyhledávaným pramenem. 

Pozemkové  knihy  statku  Podmokly  mohou  posloužit  také  jako  zdroj  k získání  informací

o židovském  obyvatelstvu,  neboť  Židé  žili  v Podmoklech  jako  místní  většina  (v obci  bydlelo  ve

čtyřicátých  letech  19.  století  16  židovských  rodin).  Již  v první  kapitole  je  zmíněno,  že  Josef  von

Puteani  (tehdejší  majitel  statku)  propachtoval  statek  Podmokly  Henochu  Trenkovi  (Židovi

z Podmokel)  na  dobu  šesti  let  se  vším,  co  ke  statku náleželo.  V pronájmu  tak  byla  všechna

obdělávaná  i  neobdělávaná  pole,  louky,  zahrady  a  pastviny,  pivovar  i  s pivovarským  nářadím,

hospodářské i  obytné budovy,  hospodářské nářadí,  chovný dobytek a včelíny.  V nájemní  smlouvě

jsou uvedeny i povinnosti, které musí Trenk dodržovat. Součástí nájemní smlouvy jsou dvě přílohy.

První je popis panství (litera A - Beschreibung) a druhý je inventář panství (litera B - Inventarium),

z nichž se badatel může přesně dozvědět, jak statek vypadal na počátku 19. století.

Zajímavé jsou také dvě velmi rozměrné knihy aktiv a pasiv, které evidují vlastníky a majetek

jednotlivých gruntů na statku Albrechtice.

Ze soudní agendy vrchnostenské správy stojí za zmínku pozůstalostní spisy poddaných nebo

spory a smíry.
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V. Záznam o uspořádání archivního fondu a zpracování archivní pomůcky

Archivní  fond  Velkostatek  Albrechtice-Podmokly  z let  (1692)  1726-1883  uspořádala  v

období od února do dubna 2012 Mgr. Hana Hatová ve Státním oblastním archivu v Plzni, pracoviště

Klášter. Inventář sestavila a úvod k němu napsala také Mgr. Hana Hatová. Archivní pomůcka byla

vyhotovena v programu Janus Archiv.

V Klášteře 22. února 2013 Mgr. Hana Hatová
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<http://www.kronikasusice.sumavanet.eu/stranka.php?g=01Alb&o=1&p=7274&z=0> 
[cit. 2012-04-13]
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Příloha č. 1: Struktura archivního fondu

Časový rozsah Inv. č. Počet ev. jednotek

I. KNIHY

Přenesená agenda: (1692) 1726-1883 1-18 18 knih

II. SPISOVÝ MATERIÁL

A) Registraturní pomůcky 1837-1850 19-39 21 podacích protokolů

B) Spisy (1787) 1803-1850 40-54 2 kartony
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Příloha č. 2: Dnešní a německá či již nepoužívaná znění místních jmen

Dnešní znění Německé či nepoužívané znění

Albrechtice u Sušice, část města Sušice, Albrechtsried, Albrechce

okr. Klatovy

Janovice, č. o. Dlouhá Ves, okr. Klatovy Janowitz

Kotálovské dvory, hospodářské dvory Kotallen Höfe

nedaleko Podmokel, okr. Klatovy

Mil čice, část města Sušice, okr. Klatovy Miltschitz

Podmokly, okr. Klatovy Podmokl, Podmoky, Podmok

Sušice, město, okr. Klatovy Schüttenhofen

Záluží, část města Sušice, okr. Klatovy Zalusch

Německé či nepoužívané Dnešní znění

Albrechtsried, Albrechce Albrechtice u Sušice, část města Sušice,

okr. Klatovy

Janowitz Janovice, č. o. Dlouhá Ves, okr. Klatovy

Kotallen Höfe Kotálovské dvory, hospodářské dvory

nedaleko Podmokel, okr. Klatovy

Miltschitz Milčice, část města Sušice, okr. Klatovy

Podmokl, Podmoky, Podmok Podmokly, okr. Klatovy

Schüttenhofen Sušice, město, okr. Klatovy

Zalusch Záluží, část města Sušice, okr. Klatovy
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Příloha č. 3: Přehled zjištěných majitelů a vrchnostenských úředníků

Osobní  jména  majitelů,  správců  statku  a  justiciárů  nejsou  počešťována  a  jsou  uváděna  v podobě,
v jaké se vyskytují v pramenech.

STATEK ALBRECHTICE

Majitelé

2. pol. 12. století - 1804 premonstrátský klášter v bavorském Windbergu
1804-1805 královská dvorská komora (k. k. Hofkammer)
1805-1808 Jakub Veith, pražský měšťan
1808-1845 Josef Schebesta, měšťan z Českých Budějovic
1846-1850 Eduard Schebesta
1850-1869 Albert Schebesta
1869-1888 František a Františka Kuchyňkovi (Kuchinkovi)
1888-1902 Františka Kuchyňková
1902-1907 Václav Kazda, Marie Kazdová (roz. Kuchyňková)
1907-1909 Martin a Aloisie Bartlovi
1909-1910 Zentralstelle  für  deutsche  Waisenpflege  und  Jugendfürsorge  in

Böhmen
1910-1919 Bund der Deutschen in Böhmen für Waisenkolonie
1919-1925 Josef Schantin, Emma Schantin
1925-1934 Emanuel Kolbinger, Hedvika Kolbingerová, Karel Kolbinger, Emilie

Kolbingerová, František Scheinost, Antonie Scheinostová
1934-1948 František a Antonie Scheinostovi

Správci

1717-1741 P. Carol[us] Wegele
1744-1764 P. Hugo Wilhelm
1764-1772 P. Amand[us] Schmied 
1774-1777 P. Franc Xaverius Schuller
1777-1778 P. Amand[us] Schmied 
1779-1803 P. Adalbert Nudera 

1803-1805 Johann Pelz 
1805-1806 Ant. Schilder 
1807-1808 Franz Kiemann /[Krimann?] 
1808-1810 Johann Th[adeu]s Messinger 
1810-1812 Johann Carl Schwab 
1812-1823 Anton Koranek 
1823-1824 Franz Javůrek 
1824-1836 Johann Pscheidl
1837-1843 Joseph Chlistovský
1844-1850 Edward Schebesta
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Justiciáři

1805 Wenzel Keller 
1812 Ignaz Hostek 
1816-1826 Wenzl Janda
1827 Jettman
1827 Rudolf (sub Justiciar)
1827 Syka 
1828-1829 Bernhard Karl Frenzl 
1830-1842 Franz Karl Moser 
1842-1850 Edward B. Schebesta 
 

STATEK PODMOKLY

Majitelé

1045 část obce patřila břevnovskému klášteru
1233 část obce patřila windberskému klášteru
15. století část obce patřila městu Sušice
1525 část obce byla prodána hradu Rabí
17. století Cílové ze Svojšic, později Malovci
1654 Adam Vilém Voprcha z Vračova
2. pol. 18. století Jan Václav von Puteani
1789-1803 Jan Josef Václav von Puteani
1803 Mauritz Scheinost
1804-1805 Joseph Anton Bambas/Joseph Anton Baumbass
1805 Johann Blowsky
1808 Georg Paul Klinger
1809-1810 Franz v. Gutkais 
1811-1815 Jakob Haninger
1816 Podmokly spojeny s Albrechticemi
1816-1845 Joseph Schebesta
1846-1850 Eduard Schebesta
1850-1865 Johann Schebesta

1879 Kotalovi
1888 Taussig, Stein, Kopta
1909-1964 Altschmied, Blažkovi, Klůs, Plánský, Pošta, Šmatt

Správci

1800-1802 Nowak
1803-1805 Johann Joseph Beer
1807 Joseph Hoch
1808-1810 Johann Carl Schwab 
1810 Johann Vogel
1811-1812 Franz Lege
1814 Chlistowsky
1815-1816 J. Schlachta 
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1817-1823 Anton Koranek 
1823-1824 Franz Javůrek
1824-1836 Johann Pscheidl
1837-1843 Joseph Chlistovský
1844-1850 Edward Schebesta

Justiciáři

1805, 1812, 1814 August Ružicžka
1808 Georg Paul Klingner
1810-1811 Ignatz Hostek
1815-1826 Wentzl Janda
1827 Jettman, Rudolf (sub Justiciar), Syka
1828-1829 Bernhard Karl Frenzl 
1830-1842 Franz Karl Moser
1842-1850 Eduard Schebesta



I n v e n t á r n í        s e z n a m



Inv.
č.

Signatura Obsah Časový
rozsah

Ev. j.
č.

I. KNIHY

A) Veřejná agenda

Statek Albrechtice

1 Sušice 86 Pozemková kniha obcí Albrechtice, Milčice a
Janovice

(1692) 1726-1808 K 1

(Grundt buech oder Verschreibung der
Roboth-bahren, undt Zu Dem Gutt
Albrechtsriedt Vndterthänigen bauers höff, undt
Chalupen. So geshehen In Anno 1726)

Německy; 21,5 x 34 cm; nová polokožená
vazba s rohy po restaurátorské úpravě z roku
1971, část původních desek s původními štítky a
signaturami vlepena do knihy; jmenný rejstřík
Předchozí sign.: 1

2 Sušice 87 Soupis kontraktů o koupi a prodeji na statku
Albrechtice

1785-1799 K 2

(Verzeichniss aller Kauf und Verkauf
Kontrakten. Anno 1785)

Německy; 20 x 33,5 cm; jednoduché papírové
desky
Předchozí sign.: 3

3 Sušice 88 Pozemková kniha obce Albrechtice (1791) [1795]-1811 K 3
(Grund Buch der Gemeinde Albrechtsried vom
Jahre 1791)

Německy; 22,5 x 35,5 cm; vazba z papíru, hřbet
a rohy potažené hnědou usní (poškozené),
zavazování lněnými tkanicemi (chybí)
Předchozí sign.: 4

 - 21 -



Inv.
č.

Signatura Obsah Časový
rozsah

Ev. j.
č.

4 Sušice 96 Pozemková kniha obce Janovice (1793) [1795]-1806 K 4
(Grund Buch der Gemeinde Janowitz Im Jahre
1793)

Německy; 23 x 35 cm; vazba z papíru, hřbet a
rohy potažené hnědou usní (oděrky), zavazování
lněnými tkanicemi (poškozené)
Předchozí sign.: 5

5 Sušice 97 Pozemková kniha obce Milčice [1795]-1802 K 5
(Grund Buch der Gemeinde Miltschitz)

Německy; 23 x 35 cm; vazba z papíru, hřbet a
rohy potažené hnědou usní (poškozené),
zavazování lněnými tkanicemi (poškozené)
Předchozí sign.: 6

6 Sušice 89 Pozemková kniha statku Albrechtice 1804-1831 K 6
([Kontrakten Buch] No. I. lit. B 1804)

Německy, česky; 29 x 44 cm; celokožená vazba
z hnědé usně, zavazování lněnými tkanicemi
(poškozené); jmenný rejstřík
Předchozí sign.: 7

7 Sušice 91 Pozemková kniha statku Albrechtice 1837-1882 K 7
(Kontraktenbuch No. II. Vom Jahre 1837)

Německy, česky; 26 x 42 cm; vazba z papíru a
lepenky, hřbet a rohy potažené hnědou usní
(poškozené); jmenný rejstřík
Předchozí sign.: 11

8 Sušice 90 Kniha listin statku Albrechtice 1804-1837 K 8
([...] No. I. lit. A 1804)

Německy; 28,5 x 44 cm; celokožená vazba z
hnědé usně, na hřbetě poškozený štítek
(nečitelný); jmenný rejstřík
Předchozí sign.: [8]
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Inv.
č.

Signatura Obsah Časový
rozsah

Ev. j.
č.

9 Sušice 92 Kniha aktiv a pasiv obce Albrechtice [1804] K 9
(Dom. Albrechtsried Hauptbuch Albrechtsried
/na hřbetě/)

Německy; 30 x 45,5 cm; celokožená vazba z
hnědé usně (malé oděrky), zavazování lněnými
tkanicemi; rejstřík podle obcí
Předchozí sign.: 9

10 Sušice 98 Kniha aktiv a pasiv obcí Milčice a Janovice [1804] K 10
(Dom. Albrechtsried H[au]ptb[u]ch Miltschitz
Janowitz /na hřbetě/)

Německy; 30 x 46 cm; celokožená vazba z
hnědé usně (oděrky), zavazování lněnými
tkanicemi (poškozené); rejstřík podle obcí
Předchozí sign.: 13

11 Sušice 95 Kniha kvitancí pro statek Albrechtice (1822) 1837-1882 K 11
(Quittungenbuch Nro. I. Vom Jahre 1837)

Německy, česky; 27 x 42,5 cm; vazba z papíru a
lepenky, hřbet a rohy potažené hnědou usní,
zavazování lněnými tkanicemi (poškozené);
jmenný rejstřík
Předchozí sign.: 10

12 Sušice 93 Kniha dlužních úpisů a kvitancí statku
Albrechtice

(1775) 1778-1804 K 12

(Ingrossations buch Verschiedener Obligationen
das Gut Albrechtsried betrefend. Vom Jahr
1778)

Německy; 21 x 34,5 cm; jednoduché papírové
desky
Předchozí sign.: 2

13 Sušice 94 Kniha dlužních úpisů pro statek Albrechtice (1830) 1837-1877 K 13
(Schuldverschreibungsbuch. No. I. Vom Jahre
1837)

Německy, česky; 27 x 42,5 cm; vazba z papíru a
lepenky, hřbet a rohy potažené hnědou usní,
zavazování lněnými tkanicemi (poškozené);
jmenný rejstřík
Předchozí sign.: 12
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Inv.
č.

Signatura Obsah Časový
rozsah

Ev. j.
č.

Statek Podmokly

14 Sušice 101 Dominikální pozemková kniha statku Podmokly (1789) [1800]-1842 K 14
(Guth Podmokl Kontrakten Buch Über
Verkaufte und Verpachtete […?] obrigkeitliche
Realitäten A[nn]o [1800])

Německy, česky; 21,5 x 35,5 cm; vazba z
lepenky a papíru, hřbet a rohy potažené hnědou
usní (poškozené); jmenný rejstřík

15 Sušice 99 Pozemková kniha statku Podmokly (1792) 1794-1823 K 15
(Kontrakten Buch bey dem Guth Podmokl)

Německy, česky; 21,5 x 35,5 cm; vazba z
lepenky a papíru, hřbet a rohy potažené hnědou
usní (poškozené); jmenný rejstřík
Předchozí sign.: 1 (modře)

16 Sušice 102 Pozemková kniha statku Podmokly 1823-1883 K 16
(Kontrakten Buch bey dem Guth Podmokl
Verfaszt im Jahre 1823)

Německy, česky; 25,5 x 39 cm; celokožené
desky potažené hnědou usní, poškozený hřbet a
rohy; jmenný rejstřík
Předchozí sign.: 3 (modře)

17 Sušice 100 Kniha listin statku Podmokly 1808-1863 K 17
(Urkundenbuch bei dem Gute Podmokl Lit. A)

Německy; 22 x 35,5 cm; vazba z papíru, hřbet
potažen hnědou usní
Předchozí sign.: 2 (modře)

18 Sušice 104 Kniha dlužních úpisů a kvitancí statku
Podmokly

(1809) 1824-1880 K 18

(Schuldverschreibungs et Quittungen Buch
beym Guthe Podmokl Verfaszt im Jahre 1824)

Německy; 25 x 38,5 cm; celokožená vazba z
hnědé usně (oděrky); jmenný rejstřík
Předchozí sign.: 4 (modře)
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Inv.
č.

Signatura Obsah Časový
rozsah

Ev. j.
č.

II. SPISOVÝ MATERIÁL

A) Registraturní pomůcky

19 Podací protokol politické agendy statků
Albrechtice a Podmokly

1837 R 1 

([Geschäftsprotokoll Albrechtsried und
Podmokl 1837])

Německy; 31 x 50 cm; sešit

20 Podací protokol politické agendy statků
Albrechtice a Podmokly

1838 R 2 

([Geschäftsprotokoll] Guth Albrechtsried und
Podmokl A[nn]o 1838)

Německy; 31 x 50 cm; sešit

21 Podací protokol politické agendy statků
Albrechtice a Podmokly

1839 R 3 

(Pollitisches Einreichungs Protocoll pro A[nn]o
1839)

Německy; 32 x 50 cm; sešit

22 Podací protokol politické agendy statků
Albrechtice a Podmokly

1840 R 4 

(Guth Albrechtsrieder Polit.
EinreichungsProtokoll 1840)

Německy; 32 x 50 cm; sešit

23 Podací protokol politické agendy statků
Albrechtice a Podmokly

1841 R 5 

(Geschäftsprotokoll des Guthes Albrechtsried
und Podmokl 1841)

Německy; 30 x 46 cm; sešit

24 Podací protokol politické agendy statků
Albrechtice a Podmokly

1842 R 6 

(Geschäftsprotokoll des Guthes Albrechtsried
und Podmokl für das Jahr 1842)

Německy; 32 x 48,5 cm; sešit
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Inv.
č.

Signatura Obsah Časový
rozsah

Ev. j.
č.

25 Podací protokol politické agendy statku
Albrechtice

1843 R 7 

(Geschäftsprotokoll des Guthes Albrechtsried
pro Anno 1843)

Německy; 30 x 45 cm; sešit

26 Podací protokol politické agendy statku
Podmokly

1843 R 8 

(Geschäftsprotokoll des Guthes Podmokl pro
Anno 1843)

Německy; 30 x 45,5 cm; sešit

27 Podací protokol politické agendy statku
Albrechtice

1844 R 9 

(Geschäftsprotokoll des Gutes Albrechtsried für
das Jahr 1844)

Německy; 28,5 x 47 cm; sešit

28 Podací protokol politické agendy statku
Podmokly

1844 R 10 

(Geschäftsprotokoll des Gutes Podmokl für das
Jahr 1844)

Německy; 28 x 45,5 cm; sešit

29 Podací protokol politické agendy statku
Albrechtice

1845 R 11 

(Geschäftsprotokoll des Gutes Albrechtsried
Jahr 1845)

Německy; 28 x 47 cm; sešit

30 Podací protokol politické agendy statku
Podmokly

1845 R 12 

(Geschäftsprotokoll des Gutes Podmokl Jahr
1845)

Německy; 28 x 47 cm; sešit

31 Podací protokol politické agendy statku
Albrechtice

1846 R 13 

(Geschäftsprotokoll des Gutes Albrechtsried
Jahr 1846)

Německy; 29 x 45,5 cm; sešit
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Inv.
č.

Signatura Obsah Časový
rozsah

Ev. j.
č.

32 Podací protokol politické agendy statku
Podmokly

1846 R 14 

(Geschäftsprotokoll des Gutes Podmokl Jahr
1846)

Německy; 29 x 45 cm; sešit

33 Podací protokol politické agendy statku
Albrechtice

1847 R 15 

(Geschäftsprotokoll des Gutes Albrechtsried
Jahr 1847)

Německy; 29,5 x 46 cm; sešit

34 Podací protokol politické agendy statku
Podmokly

1847 R 16 

(Geschäftsprotokoll des Gut Podmokl Amtes
Jahr 1847)

Německy; 29,5 x 46 cm; sešit

35 Podací protokol politické agendy statku
Albrechtice

1848 R 17 

(Geschäftsprotokoll des Gut Albrechtsried
Amtes Jahr 1848)

Německy; 29 x 45 cm; sešit

36 Podací protokol politické agendy statku
Podmokly

1848 R 18 

(Geschäftsprotokoll des Gutes Podmokl Jahr
1848)

Německy; 29 x 45 cm; sešit

37 Podací protokol politické agendy statku
Albrechtice

1849 R 19 

(Geschäftsprotokoll fürs Dominium
Albrechtsried Jahr 1849)

Německy; 32 x 49 cm; sešit

38 Podací protokol politické agendy statku
Podmokly

1849 R 20 

(Geschäftsprotokoll Podmokl Jahr 1849)

Německy; 29 x 45 cm; sešit
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Inv.
č.

Signatura Obsah Časový
rozsah

Ev. j.
č.

39 Podací protokol politické agendy statku
Albrechtice

1850 R 21 

(Geschäftsprotokoll)

Německy; 31 x 48 cm; sešit

B) Spisy

Soudní agenda

40 Pozůstalosti - statek Albrechtice 
(č. 1-85; chybí č. 4, 32, 70-71, 78)

(1799) 1803-1850 N 1 

41 Pozůstalosti - statek Podmokly 
(č. 1-29; chybí č. 20, 27, 28)

(1815) 1816-1849 N 2 

42 Spory a smíry - statek Albrechtice 
(č. 1-53; chybí č. 48, 50)

1826-1850 N 2 

43 Spory a smíry - statek Podmokly 
(č. 1-33; chybí č. 8)

1823-1849 N 2 

44 Ukončené právní spory na statku Albrechtice
(včetně elenchu)

1842-1849 N 2 

45 Poručenské a opatrovnické záležitosti na statku
Albrechtice (včetně elenchu)

1834-1850 N 2 

46 Poručenské a opatrovnické záležitosti na statku
Podmokly (včetně elenchu)

1820-1850 N 2 

47 Přísaha nově přijatého justiciára Eduarda
Schebesty

1842 N 2 

Politická agenda

48 Protokol postrků (Schubs-Protokoll) 1843-1849 N 2 

49 Protokoly vydaných pasů, povolení k vandru
(Protokoll über die ausgestellten Pässe)

1843-1849 N 2 
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Inv.
č.

Signatura Obsah Časový
rozsah

Ev. j.
č.

50 Protokoly povolení ke službě (Dienstkonsens) 1843-1849 N 2 

51 Protokol podomních obchodníků
(Hausierer-Passprotokoll)

1846-1849 N 2 

52 Těžké policejní přestupky, stížnosti na statku
Albrechtice (č. 1-20; chybí č. 19)

1822-1850 N 2 

53 Kriminální zločiny, opisy rozsudků od
kriminálního soudu v Písku a Táboře, od
apelačního soudu v Praze

1832-1848 N 2 

54 Patronátní záležitosti, školní záležitosti (1787) 1834-1841 N 2 
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