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Úvod

I. Vývoj původce fondu

Nejstarší  zmínka  o  Kladrubech  je  datována  k  roku  1115  v  tzv.  zakládací  listině
kladrubského kláštera vydané Vladislavem I., která je ovšem falzem z 13. století. V textu
listiny  je  mezi  klášterním  majetkem  jmenována  rovněž  „villa  Claderubi“  ,  která  byla
situována nikoliv na místě dnešní obce Kladruby, ale poblíž dnešního hřbitovního kostela sv.
Petra nad řekou Úhlavkou. Tyto tzv. Staré Kladruby se nacházely na místě staršího osídlení.
Jednalo se o místo na zemské stezce z Prahy do Norimberka sloužící od počátku jako tržní
osada. Název Kladruby je odvozen ze slov kláda a rubati a původně znamenal označení pro
ves kladorubů, tedy lidí, kteří rubali klády, tzn. ves dřevorubců. Název obce je v Čechách
obvyklý a Antonín Profous ve své knize Místní jména v Čechách zmiňuje 15 obcí tohoto
jména.

Současná lokalita obce (tzv. nové Kladruby, po zániku Starých Kladrub jen Kladruby)
byla osídlena až v první polovině 13. století (kolem roku 1230) kdy zde bylo založeno město
podle německého práva. V literatuře je dokonce uváděno, že Kladruby byly jedním z prvních
emfyteuticky založených měst.  Po celou dobu existence obce kolísal  její  právní  statut,  v
pramenech se od 13. až do 18. století střídavě objevují termíny městečko a město (kolem
1230 město, 1352 město, 1399 městečko, 1484 město, 1490 městečko, 1558 město, 1654
město, 1720 městečko, od 1757 důsledně město).

Nové Kladruby, později jen Kladruby byly svou vrchností, tedy kladrubským klášterem,
podporovány v rozvoji. O tom svědčí četnost panovnických privilegií, která město získalo. Již
roku 1233 udělil Václav I. Kladrubům právo dvoutýdenního výročního trhu, který potvrdil
význam Kladrub jako tržní osady. Kromě obchodu se začala od 13. století rozvíjet v okolí
města těžba stříbra, která dále přispívala k jeho rozvoji. Bohatství kladrubského kláštera a
města  se  projevilo  na  konci  14.  století,  kdy  Václav  IV.  zamýšlel  zřídit  v  Kladrubech
biskupství, jehož materiálním základem by se stal majetek kladrubského kláštera. Tento plán
nabyl konkrétní podoby po smrti kladrubského opata Racka v roce 1393, nemohl být však pro
odpor  pražského  arcibiskupa  realizován  a  skončil  známým  sporem  mezi  panovníkem  a
vrcholnými reprezentanty české církve a smrtí generálního vikáře Jana z Pomuku. Tento spor
se promítl  negativně  i  ve vztahu panovníka k městu Kladruby, když v roce 1399 odvolal
Václav IV. list,  povolující konání čtvrtečního týdenního trhu s odůvodněním, že odporuje
ustanovením o zákazu konání týdenních trhů míli kolem královských měst. Zároveň přikázal
Kladrubským nákup piva ve městě Stříbře.

Postavení  Kladrub  bylo  komplikováno  vznikem  královských  měst  v  západních
Čechách, zejména založením města Stříbra. Problematičnost těsného sousedství královského
města se projevila po roce 1380, kdy Václav IV. povolil Kladrubům stavbu městských hradeb.
Toto privilegium se stalo důvodem ozbrojeného konfliktu v roce 1386 mezi oběma městy,
který sice skončil vítězstvím Kladrubských, ale ve stavbě hradeb již nebylo pokračováno a
privilegium Václava IV. pro Stříbro z roku 1382 znamenalo výrazné oslabení hospodářského
potenciálu Kladrub ve prospěch Stříbra. Kladruby pak už nikdy nedosáhly svého někdejšího
významu, neboť se ocitly mimo hlavní obchodní cesty.

Celkový úpadek města byl dovršen v období husitských válek,  kdy bylo roku 1421
dobyto Janem Žižkou  a vypáleno. Současně  husitská vojska dobyla i  kladrubský klášter,
který byl  obsazen dočasně  husitskou posádkou  a obnoven byl  až  v  roce 1435.  Války a
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zpustošení kladrubského kláštera oslabily vazby mezi vrchností a městem, které získávalo
postupně samostatnější postavení (zejména v hospodářské oblasti). Toto postavení dokládá
několik listin z 15. století vydaných klášterem ve prospěch města nebo jednotlivých měšťanů.

Další rozvoj města, jehož privilegia byla potvrzena českými panovníky (1490, 1571,
1584, 1616) zastavila až třicetiletá válka, kdy bylo opakovaně obsazeno švédskými vojsky.
Ničivým způsobem zasáhl do vývoje města rovněž rozsáhlý požár v roce 1657, při kterém
shořela téměř  polovina domů  (56).  Celé město pak vyhořelo znovu v  roce 1711 (včetně
kostela a radnice). V období 17. a 18. století dochází k častým sporům mezi městem a jeho
vrchností (kladrubským klášterem), které se týkaly zejména privilegií a majetku.

Podstatným mezníkem v dějinách města je rok 1785, kdy byl kladrubský klášter zrušen
a město  se stalo  součástí  státního  panství  Kladruby spravovaného nejprve Náboženským
fondem, později Administrací státních statků. V roce 1825 bylo kladrubské panství koupeno
knížetem  Alfrédem  Windischgrätzem.  V  majetku  tohoto  rodu  zůstaly  Kladruby  až  do
konfiskace v roce 1945.

Po zrušení patrimoniální správy bylo město Kladruby od roku 1850 až do roku 1945
součástí  soudního okresu Stříbro.  Tento soudní  okres byl  v  letech 1850 – 1855 součástí
Okresního hejtmanství Plzeň, při další reformě v roce 1855 byl ve Stříbře zřízen Okresní úřad
v roce 1868 přejmenovaný zpět na Okresní hejtmanství Stříbro. Po okupaci pohraničí v roce
1938 vznikl Úřad Landráta Stříbro, pod který Kladruby patřily až do roku 1945.

Současná podoba města byla vytvořena až ve druhé polovině 19. století, po požáru v
roce 1843, při kterém shořelo celkem 136 domů (z celkových 177) včetně radnice, pivovaru a
fary. Celková škoda byla vyčíslena na 274 627 zlatých. K obnově města docházelo postupně v
průběhu 19. a první poloviny 20. století, již v letech 1850–1852 byla postavena nová obecná
škola,  nejprve  fungovala  jako  dvojtřídní,  od  roku  1875  jako  pětitřídní.  Z  důležitých
stavebních úprav města je třeba zmínit vybudování silnice na Brod v roce 1862, prodloužení
vodovodu nebo zavedení městského osvětlení a telegrafu na přelomu 19. a 20. století.  V
letech 1882–1884 byl pak z prostředků získaných finanční sbírkou znovu postaven hřbitovní
kostel sv. Petra. Stavební obnova města byla korunována výstavbou budovy nové měšťanské
školy v roce 1895. Během druhé poloviny 19. století dochází v Kladrubech také k nárůstu
občanských aktivit, zejm. spolkové činnosti. Již v roce 1847 byl založen Spolek pro pěstování
ovocných stromů, v roce 1875 pak dobrovolný hasičský sbor (s 51 zakládajícími členy). Z
politických  stran  pak  měla  v  Kladrubech  největší  vliv  německá  sociální  demokracie,
vystřídaná roku 1935 Sudetoněmeckou stranou. Nárůst počtu obyvatel města české národnosti
(po roce 1918) vedl ke zřízení menšinové školy (1925) a ustavení místního odboru Národní
jednoty pošumavské (1926). 

Do dějin města zasáhla rovněž I. světová válka. V jejím závěru byl umístěn v budově
někdejšího  kláštera  vojenský  lazaret  a  zajatecký  tábor.  Vojenská  posádka  zůstala  v
Kladrubech i  po roce 1919, kdy bylo  vybudováno v prostorách kláštera rovněž vojenské
cvičiště.  Na  válečné  frontě  padlo  85  kladrubských  občanů,  jejichž  památku  připomíná
pomník.

Město Kladruby se od počátku řídilo právními zvyklostmi platnými ve Starém Městě
pražském, tzn. přizpůsobením norimberského městského práva českým poměrům. Již v roce
1233 máme dosvědčenou funkci rychtáře, který byl zástupcem vrchnosti ve městě. Počátky
městské samosprávy jsou nejasné, existenci radnice máme doloženu až v listině opata Jana z
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roku 1484 (inv.č.10). O konkrétním výkonu samosprávy nás částečně informují až městské
knihy dochované od roku 1529. V čele města stála dvanáctičlenná městská rada. V úřadu
purkmistra se její členové po měsíci střídali. 

Výkonným  orgánem  zůstal  rychtář,  který  zároveň  předsedal  městskému  soudu
vybaveným  od  17.  století  stříbrným  pečetidlem  zmiňovaným  ještě  v  roce  1911,  dnes
nezvěstným.  Doposud  se  dochovalo  rychtářské  právo  uložené  na  Obecním  úřadu  v
Kladrubech.  Městský soud měl  i  hrdelní  pravomoc a to  až  do roku 1765,  kdy mu byla
odebrána po reformě hrdelního soudnictví Marií Terezií.

Administrativní  reforma městské správy byla v Kladrubech provedena v roce 1788.
Tehdy byl zřízen městský magistrát, avšak nedošlo vzhledem k nedostatku vhodných osob k
jeho regulaci.  Zároveň  byla provedena reforma vedení městských knih,  které byly nadále
přesně vymezeny (inv. č. 61, 62, 111). K regulaci magistrátu v Kladrubech došlo relativně
pozdě,  a  to  až  od  19.  ledna  1790.  Magistrát  byl  tvořen  4  členy  a  to  nezkoušeným
purkmistrem, jedním zkoušeným radou a dvěma nezkoušenými rady. Administrativní aparát
tvořili kancelista, aktuár a později samostatný úředník pověřený výběrem daní. Městská rada
zůstala dvanáctičlenná, skládala se z purkmistra a 11 volených radů. Městská rada volila ze
svého středu 2 nezkoušené rady a purkmistra. Všichni členové museli být nadále potvrzováni
plzeňským krajským úřadem. Pravomoc městské rady spočívala v politických, finančních a
vojenských záležitostech, soudní pravomoc obstarával zkoušený rada. Schůze magistrátu se
konaly jednou za čtvrt roku, schůze rady každý měsíc. 

Po zavedení  obecního zřízení  v roce 1850 stál  v čele města dvanáctičlenný obecní
výbor, který ze svého středu volil purkmistra a 2 obecní rady. Tento stav trval až do roku
1945. 

Jedinou významnější městskou institucí byl městský špitál připomínaný již v roce 1243
při kostele sv. Jakuba, který byl nuceně přeložen do Stříbra. Písemné doklady o špitálu máme
až od roku 1566 (inv.  č.  37,  38).  Nový špitál  byl  založen 1833 z nadace soudního rady
Johanna N. Scheppla. 

II. Vývoj a d ějiny fondu 

Archiválie města Kladrub byly umístěny v prostorách radnice, největší pozornost byla
pochopitelně  věnována  městským  privilegiím,  která  byla  ukládána  v  městské  truhlici.
Jednotlivé listiny byly již od 16. století opatřovány dorzálními stručnými regesty, nemáme
však žádný doklad o tom, že by byl pořízen jejich soupis. Na listinách se nevyskytují žádné
historické signatury. Přehled městských privilegií byl pořízen pouze z praktických důvodů při
přípravě žádostí o konfirmace privilegií v letech 1785 a 1793, kdy byly pořízeny stručné a
provizorní seznamy městských listin. Rovněž v roce 1785, po zrušení kladrubského kláštera,
byl pořízen nedochovaný seznam klášterních písemností, které byly předány městu Kladruby.

Podstatná část městských písemností byla bohužel zničena při rozsáhlém požáru města
v roce 1843, při kterém shořela i městská radnice. Podařilo se tehdy zachránit pouze městská
privilegia a některé městské knihy. Spisová registratura byla téměř v úplnosti zničena. Zdá se,
že v následujícím období nebyl archiv systematicky budován, ale písemnosti byly ukládány v
nově postavené radniční budově a průběžně nepromyšleně ničeny.
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Na konci 19. století se objevily dvě  práce regionálních historiků,  kteří  systematicky
využívali městské písemnosti. V přehledných dějinách města Kladrub vydaných v roce 1891
cituje  jejich  autor,  kladrubský  učitel  Wilhelm  Schöft  mezi  prameny  i  písemnosti  z
kladrubského  městského a  farního  archivu.  Z  městských písemností  se  jedná zejména o
městská privilegia a jejich konfirmace, pamětní knihy a spisy z novější registratury 19. století,
dnes většinou nedochované. V roce 1896 pak byla vydána práce Wenzla Mayera analyzující
městská privilegia; některá z nich byla v práci in extenso otištěna. 

Instituce městského archivu nebo městské registratury však nadále neexistovala, o čemž
svědčí odpověď městské rady  roku 1928, kdy v rámci ankety pořádané Československou
archivní společností, jejímž výsledkem měl být průvodce po archivech ČSR, odpověděla, že v
Kladrubech žádný městský archiv neexistuje. 

Přesto  někdy  na  počátku  20.  století  vznikl  první  dochovaný  soupis  městských
písemností  pořízený profesorem stříbrského gymnázia  a  správcem městského archivu  ve
Stříbře Georgem Schmidtem. Strojopisný soupis o rozsahu devět stran podchycuje celkem 60
položek z let 1197 – 1862 (listinný a aktový materiál). Je zajímavé, že v soupisu nejsou vůbec
obsaženy městské knihy. Kromě písemností jsou v soupisu podchycena 3 městská pečetidla a
rychtářské právo. Základní informace o kladrubském archivu byla zachycena i  v Soupisu
historických a uměleckých památek okresu Stříbro z roku 1911. 

Další zpráva o městském archivu je dochována až z roku 1947, kdy Miloslav Volf ve
svém popisu  městských  archivů  informuje  o  nepatrném rozsahu  kladrubského  archivu  a
vyslovuje domněnku, že většina písemností byla za války zničena. Tato domněnka se naštěstí
nepotvrdila, protože archiv byl šťastnou náhodou nalezen o rok později.

Další  osudy městského  archivu  jsou  spojeny se  jménem historika  Václava  Viléma
Kremera, který se již od třicátých let zabýval dějinami kladrubského kláštera. Po válce se
snažil  svou  heuristiku  prováděnou  dosud  v  ústředních  archivech  doplnit  výzkumem
městských písemností. Při té příležitosti dne 2.8.1948 objevil na půdě jednoho z kladrubských
domů pohřešovaný městský archiv. Sám Kremer na to vzpomínal takto: „Již se autor, který
tuto vzpomínku bude dále vyprávět ve vlastní osobě, dne 2. srpna 1948 chystal k odchodu z
obce kladrubské a chtěl za onoho parného dne jít pěšky do Stříbra, aby vlakem odejel do
Prahy, když tu kolem čtvrté hodiny odpolední šel na MNV v Kladrubech, aby si tam doplnil
své poznámky. Za rozmluvy s předsedou MNV Vrbou, který byl zeťem kronikáře obce, přišla
řeč  i  na možnost,  že by mohl  být  někde přece jen uložen archiv kladrubský,  neboť  jeho
odvezení  za hranice republiky bývalými německými obyvateli  se zdálo nemožné. Spíše se
uvažovalo o tom, že asi poslední německý starosta města, či někdo z bývalé německé radnice
tento archiv někde uložil. Na ukrytí historických pergamenů již nebylo pravděpodobně času a
vhodného místa, proto zůstaly tyto na radnici. Odložil jsem svůj odchod z obce a šel jsem se
podívat do zmíněného domku, kam mne uvedl kronikář Švec. Nový přistěhovalec do obce mne
ihned pustil na půdu svého domku s tím, abych si tam dělal co chci. V ten den bylo veliké
parno a schylovalo se k bouřce, která také mne potom večer zastihla ve Stříbře. Když jsem
přišel na půdu, uviděl jsem zde velkou bednu, která byla jen volně uzavřena. Všude bylo plno
sazí  a  špíny.  Jakmile jsem bednu otevřel,  zajásal  jsem. Vždyť  to  byl  již  dlouho hledaný
kladrubský městský archiv, nebo alespoň jeho podstatná část.“

V roce 1951 došlo k uspořádání archivu, který Kremer rozdělil do 13 věcných skupin (I.
- panovnické listiny, II. - opatské listiny, III. - klášterní listiny, IV. - konfirmační listiny, V. -
vidimační listiny, VI. - veřejné listy, VII. - měšťanské listiny hospodářské, VIII. - měšťanské
listiny nadační,  IX.  -  daňové kvitance,  X. -  farní  a církevní  záležitosti,  XI.  -  testamenty
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kladrubských měšťanů, XII. - vidimusy listin, XIII. městské knihy), zároveň byly písemnosti
rozděleny do 4 diplomatických kategorií (A – listiny, B – městské knihy, C – spisy, D – tištěné
zákoníky).  Většina  pergamenových listin  byla  ofotografována  pro  potřeby Archivu  Země
české  a  MNV  Kladruby.  Písemnosti  byly  opatřeny  signaturami  složenými  z  písmene,
římského čísla a arabského čísla, listiny tak získaly signatury I A 1 – I A 23; knihy byly dále
rozděleny do dalších skupin podle neznámého klíče, neboť  toto rozdělení neodpovídá ani
diplomatickým druhům ani  věcnému obsahu knih.  Zároveň  byly v  roce 1951 sepsány a
jednoduše konzervovány listiny nacházející se stále na místním národním výboru správcem
stříbrského  archivu  Adolfem  Samcem,  který  do  svého  soupisu  pojal  i  10  nejstarších
městských  knih,  ostatní  knihy  popsány  nebyly.  Seznam  zbylých  písemností  vyhotovil
kladrubský učitel Jiří Čechura. 

Státní okresní archiv Tachov převzal městské písemnosti uložené doposud na Obecním
úřadě v Kladrubech dne 17. 4. 1997. Tyto písemnosti byly archivem zčásti již evidovány na
EL JAF a zmínka o nich je i  v  zápise z generální  inventury z roku 1976.  Součástí  této
přejímky byly zřejmě i archiválie vybrané k trvalé archivní úschově a ponechané zatím ve
spisovně MNV při skartaci prováděné 8., 11. a 14.5.1956 B. Lohrovou.

V  roce  1972  (21.11.1972,  č.př.  124)  byly  archivu  Státním  archivem  v  Plzni
delimitovány pozemkové knihy náležející do fondu AM Kladruby. Tyto byly delimitovány
spolu s ostatními pozemkovými knihami pro další fondy AM okresu Tachov. 

Další  archiválie  archiv  převzal  v  rámci  skartačního  řízení  u  Obecního  úřadu  v
Kladrubech 30.6.1997, č.př. 4/1997 a dále v rámci delimitace archiválií ze SOA Plzeň dne
2.4.2002, č.př. 8/2002.

III. Archivní charakteristika fondu

Vzhledem  k  tomu,  že  předchozí  pořádací  práce  v  městském  archivu  prováděné
Kremerem,  Samcem  a  Čechurou  nebyly  dokončeny a  nejsou  k  dispozici  žádné  soupisy
archiválií ve fondu, bylo nutné přistoupit ke kompletní inventarizaci fondu znovu. Zvolená
pořádací metoda vychází z dochovaného materiálu, který, jak je uvedeno v předchozí části, je
pouhým torzem původního městského archivu. 

U listinného materiálu byla jako inventární jednotka zvolena jednotlivá listina, listiny
jsou řazeny chronologicky a náhradní  regesty jsou formulovány v souladu se základními
pravidly pro pořádání archivního materiálu. Ve fondu byly ponechány rovněž listiny týkající
se původně klášterního majetku, který postupně přešel do vlastnictví města (např. inv. č. 3, 4).
Tyto listiny jsou též zmiňovány ve starých edicích a je tedy nepochybné, že byly součástí
městského archivu již dříve. U jednotlivých regestů jsou doplněny odkazy na příslušné edice,
zejména CDB, RBM, CIM a na práce W. Mayera, M. Volfa a A. Haase. 

Největší  část fondu tvoří městské knihy. Rovněž u nich byla za inventární jednotku
zvolena  jednotlivá  kniha.  Knihy byly rozděleny,  v  souladu  s  platnou  metodikou,  do  tří
manipulačních období:  do roku 1788 (kdy byla provedena reforma v psaní  kladrubských
městských knih v souvislosti  s připravovanou regulací magistrátu), 1788 – 1850, po roce
1850. Knihy byly dále rozděleny podle typů  na základě  typologie formulované Václavem
Vojtíškem a přizpůsobené pro poměry raného novověku Jiřím Čarkem a Bořivojem Lůžkem.
Knihy byly rozděleny do dvou základních skupin:  knihy městské správy (dělené dále do
podskupin na knihy městského zákonodárství, knihy městské správy v užším slova smyslu a
knihy městského hospodářství) a knihy městského soudnictví (v případě Kladrub zastoupené
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pouze knihami nesporného soudnictví,  resp. pozemkovými knihami). Původní názvy knih
byly respektovány pouze orientačně, autor inventáře se pokusil o formulaci nového názvu
knihy, který by nejlépe odpovídal jejímu obsahu. V řadě případů, zejména u nejstarších knih,
však ani tento název zcela nevystihuje rozmanitý obsah knih, na některé konkrétní případy
bude upozorněno v následující kapitole úvodu. Do skupiny městských knih byly vzhledem
k malému počtu  zařazeny také účetní  knihy.  Analogicky bylo  postupováno i  u  spisového
materiálu. Samostatná skupina účetní materiál nebyla zavedena.

Spisový  materiál  byl  rozdělen  v  souladu  s  platnou  metodikou  na  dvě  období  (s
mezníkem v roce 1850), i když v některých případech nebyla tato hranice respektována, aby
mohly být související spisy pospolu. Registraturní pomůcky jsou dochovány jen výjimečně, a
to indexy k podacím protokolům z let 1931 – 1938 a samotné podací protokoly z let 1940 –
1943. Na samotných spisech se čísla jednací vyskytují nepravidelně a zdá se, že v některých
obdobích nebyly registraturní  pomůcky vedeny.  Na spisech nebyly nalezeny žádné znaky
spisové manipulace, která by mohla být vodítkem pro jejich archivní zpracování. Jednotlivé
spisy byly roztříděny do věcných skupin, jejichž vymezení bylo volně inspirováno schématem
pro pořádání městských registratur vyhotovené v SOkA v Klatovech. Pro nepatrný rozsah
dochovaných spisů nebyly zaváděny zvláštní signatury, ale jednotlivé skupiny byly za sebou
volně  řazeny. Při  inventarizaci  došlo také ke zmenšení počtu kartonů,  v nichž je spisový
materiál uložen, z důvodu přemanipulování spisů.

Po převzetí do archivu nebyla prováděna žádná vnitřní skartace ani delimitace do jiných
archivů. V roce 2000 byla provedena revize fondu AM Kladruby. Při inventarizaci fondu byly
vytříděny níže uvedené knihy a jedno pečetidlo:

protokol  o shromáždění  cechu pekařů  a mlynářů  v Kladrubech 1810 – 1884, protokol  o
učňovských zkouškách živnostenského společenstva v Kladrubech 1911 - 1938 do fondu
Cechy Kladruby

pokladní kniha měšťanské školy 1939 – 1940, účetní kniha obecné a hlavní školy 1945 do
fondu Německá obecná škola Kladruby

kniha vkladů a kniha půjček, včetně vkladních knížek a účetních dokladů do fondu Městská
spořitelna Kladruby 1912 – 1938

účetní kniha 1947 do fondu MNV Kladruby

pečetidlo olověného dolu v Kladrubech z 19. století do Sbírky typářů.

Ve fondu jsou archiválie obou kategorií.

Restaurátorský zásah byl proveden pouze u listin, konkrétně u inv. č. 1, 2, 6, 18 a 20.
Další listiny čekají na restaurátorský zásah a u některých knih je zapotřebí opravit vazby.

IV. Stru čný rozbor obsahu fondu

Fond Archiv  města Kladruby uchovává pouhé torzo původních písemností  menšího
poddanského města, jehož vrchností byla až do konce 18. století významná církevní instituce
– benediktinský klášter  v  Kladrubech.  Fond je možné využít  jednak pro  dějiny města  a
obecně dějiny poddanských měst a jejich vzájemného vztahu s vrchností. Zároveň představuje
fond důležitý pramen pro dějiny kladrubského kláštera, zejména hospodářské a právní dějiny.
Při  malé  velikosti  města  (1843  –  1447  obyvatel,  1921  –  1385  obyvatel,  1930  –  1238
obyvatel)na první pohled překvapí poměrně velký počet městských knih počínajících v 16.
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století. Studium těchto knih nám umožňuje zkoumat nejen důležité vztahy mezi městským a
církevním právem, ale i otázku jazykovou (nejstarší knihy jsou vedeny česky, od března 1696
(inv. č. 38) se objevuje i němčina, která postupně češtinu vytlačuje). Městské knihy se mohou
stát rovněž objektem výzkumu na poli novověké diplomatiky, neboť, jak poslední výzkumy
ukazují, se situace u menších měst a městeček značně odlišuje od situace u velkých měst.

Mezi listinami jsou zastoupena panovnická privilegia (včetně falza listiny Vladislava
Jindřicha z roku 1197 – inv. č. 1) a jejich konfirmace dokládající význam lokality, resp. její
vrchnosti.  Konkrétně  je  třeba upozornit  na  listinu  císaře Matyáše (inv.  č.  18),  kterou  je
polepšena  městská  pečeť  a  povoleno  pečetění  červeným  voskem  (pečeť  je  na  listině
vyobrazena). Mezi listinami nalezneme dále listiny kladrubských opatů, týkající se zejména
městského majetku.

Základ městského archivu tvoří 9 knih vedených od 16. století (inv. č. 29, 33, 37, 38,
39,  40,  41,  42,  57)  majících  značně  různorodý obsah.  Jak  již  bylo  řečeno v  předchozí
kapitole, nevystihuje vždy název knihy uvedený v inventáři přesný obsah knihy. První knihou
je radní manuál (inv. č. 29) obsahující rovněž trhové zápisy a kšafty. Další kniha – kniha
evidence platů a úroků nájemců městských pozemků přináší rovněž různé zápisy finanční a
majetkové povahy (rejstřík svatohavelského úroku, dědické smlouvy a narovnání, svatební
smlouvy, odhady a inventáře majetku). Následují knihy týkající se městského špitálu (inv.č.
37, 38). Zajímavými archiváliemi jsou knihy zádušních platů (inv. č. 39, 40) obsahující údaje
i o mimokladrubských kostelích, ve kterých měl klášter patronátní právo. Tyto knihy zřejmě
město převzalo po zrušení kláštera, neboť jsou v nich i údaje o kostelích sv. Petra a sv. Jakuba
v Kladrubech. Poslední knihou této skupiny je kniha sirotčí  (inv.č.  57) obsahující rovněž
útrpná registra z let 1572 – 1603 a inventáře kladrubských měšťanů z let 1618 – 1686.  K
nejstarší části archivu náleží rovněž 3 právní příručky (inv. č. 26 – 28) používané v městské
kanceláři, o čemž svědčí poznámky pamětního charakteru, zejména v Koldínově zákoníku.

Součástí městského archivu je rovněž pamětní kniha města (inv. č. 59) vedená od roku
1843 na základě nařízení o vedení pamětních knih. Kniha obsahuje i starší dějiny obce, které
byly psány na základě starších písemností včetně nedochované pamětní knihy, která zřejmě
shořela při  požáru města. Tomu odpovídá i  počátek vedení nové pamětní knihy. Šťastnou
náhodou byl pořízen stručný výtah z původní pamětní knihy, který byl rovněž zařazen do
fondu (inv. č. 60).

V dalších letech (od počátku 18. století) odpovídá již obsah knih názvům uvedeným v
inventáři. Důležitou součástí fondu jsou pozemkové knihy, umožňující nám nahlédnout do
majetkové struktury a jejích proměn. 

Spisová část fondu připomíná spíše sbírku zajímavějších i zcela banálních jednotlivin.
Z nich zaujmou zejména spisy týkající se měšťanských nadací, zde zejména nadace dvorního
rady  Johanna  Nepomuka  Scheppla  ve  prospěch  kladrubského  špitálu  (inv.  č.  154)  a
dobročinná nadace Tomáše Kaliny (inv. č. 153). Dále je třeba upozornit na poměrně dobře
dokumentovanou činnost národní gardy v Kladrubech v roce 1848 (inv. č. 159) a písemnosti
týkající se rozsáhlého požáru města v roce 1843 a likvidace následných škod (inv. č. 160). Z
mladšího období  je  třeba zmínit  karty pobytové evidence obyvatel,  nuceně  nasazených a
říšských příslušníků z let 1939 – 1945 (inv. č. 184, 185).

V závěru inventárního seznamu jsou popsána dvě pečetidla, z nichž starší stříbrné (inv.
č. 186) bylo vyhotoveno ihned po vydání listiny císaře Matyáše (inv. č. 18). Obě pečetidla
byla  původně součástí Sbírky typářů (viz původní signatury).

9



V. Záznam o uspořádání fondu a vyhotovení pomůcky

Fond uspořádal v roce 2003 a inventář v roce 2004 sestavil v SOkA Tachov Jan Edl.

Tachov 31. 12. 2004 Jan Edl
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SOkA Tachov, Osobní fond V.V. Kremer. 

NA Praha, fond České gubernium – duchovní komise, sign. F 27/1.

NA Praha, fond České gubernium – publicum, 1785 – 1790, sign. H 136.

NA Praha, depozitum V. V. Kremer (neevidováno).

NA Praha, fond Ministerstvo školství a národní osvěty, sign. 30, karton 3234.

Volf Miloslav, Popis městských archivů v Čechách, Praha 1947 (Volf).

Weschta Wilhelm, Kladrau – Geschichte des Klosters und der Stadt, Dinkelsbühl 1966.
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Inventární seznam



Inv.č. Sign. Obsah Časový rozsah Evid.j.

Listiny

1 I A 1 1197, Kladruby
Vladislav Jindřich, král český [sic!], osvobozuje 
na žádost opata Bertolda kladrubský klášter od placení 
různých poplatků a povoluje konání výročního trhu 
v městě Kladruby trvajícího dva týdny v roce.
Orig. perg. 24x24 – 2,5 cm, lat., fragment pečeti 
vydavatele přivěšen na zelených hedvábných nitích 
v novodobém dřevěném pouzdře
CDB II č. 348, Mayer, Volf L 1

2 I A 2 1334, prosinec 11., Kladruby
Mikuláš, řeč. Brenner, Frenclin Chudoba, Petr in foro, 
Heřman kožešník, Heřman koželuh, Oldřich Bubele, 
Mikuláš Mortis, měšťané kladrubští a Jakub Vitco 
ze Starých Kladrub kupují dle německého práva osm 
lánů ve vsi Osek od opata Bohuslava a konventu 
kladrubského kláštera.
Orig. perg. 22x21 – 2,5 cm, lat., 2 pečeti (opat, konvent) 
přivěšené na perg. proužcích
RBM IV č. 116, Mayer, Volf L 2

3 I A 3 1352, leden 25., s.l.
Ctibor, farář u sv. Petra v Kladrubech, dosvědčuje 
výměnu majetku ve vsi Milíkov s opatem Rackem 
a klášterem kladrubským.
Orig. perg. 24,5x14 – 2,5 cm, lat., ze 2 pečetí přivěšených 
na pergamenových proužcích 1. fragment, 2. ztracena
RBM V/3 č. 1217, Mayer, Volf L 3

4 I A 4 1352, březen 30, Praha
Arnošt z Pardubic, arcibiskup pražský, potvrzuje 
na žádost kladrubského opata Racka listiny opata Racka 
z 25. ledna 1352 a kladrubského faráře Ctibora z téhož 
dne týkající se směny majetku (obě listiny inzerovány).
Orig. perg. 40,5x20,5 – 3,5 cm, přivěšená pečeť ztracena 
RBM V/3 č. 1281, Mayer, Volf (nenalezena) L 4

5 I A 5 1380, leden 27., Beroun
Václav IV., král římský a český, povoluje opatu 
a konventu kladrubského kláštera opevnit město 
Kladruby hradbami a příkopy.
Orig. perg. 34,5x18 – 6,5 cm, pečeť vydavatele původně 
přivěšena na žlutočerné hedvábné šňůře utržena, ale 
dochována u listiny
CIM IV/1 č. 117, Mayer, Volf L 5

14



Inv.č. Sign. Obsah Časový rozsah Evid.j.

6 I A 6 1389, červen 16., Kladruby
Racek, opat kladrubský, Jan, převor, Jan, podpřevor, 
Racek, kantor a konvent kláštera kladrubského zakazují 
na žádost rychtáře a konšelů města Kladrub komukoli 
dovoz piva do města Kladrub pod hrozbou finanční 
pokuty.
Orig. perg. 30x18,5 – 3,5 cm, lat, 2 pečeti (opat, 
konvent) přivěšeny na perg. proužcích
CIM IV/1 č. 137, Mayer, Volf L 6

7 I A 7 1441, říjen 14., s.l.
Bušek z Vrtby, opat kladrubského kláštera a konvent 
kláštera kladrubského, povolují měšťanům a obyvatelům
města Kladruby svobodné nakládání s majetkem 
(zejm. při odkazech, dědictví a prodeji) a stanoví jejich 
berní povinnost pouze na jeden termín v roce.
Orig. perg. 32,5x21,5 – 6 cm, čes., z původních 7 pečetí 
přivěšených na perg. proužcích dochována 1 (konvent), 
ostatní ztracené
CIM IV/1 č. 276, Mayer, Volf L 7

8 I A 8 1449, červenec 3., s.l.
Jan, opat kláštera kladrubského, Petr, probošt v Městě 
Touškově, Tomáš, probošt v Přešticích, Blahoslav 
převor a konvent kláštera kladrubského obnovují ztracená 
privilegia města Kladrub o vedení vody a potvrzují plat 
2 kopy grošů z berně klášterské na vedení vody.
Orig. perg. 27x16 – 3 cm, čes., 2 pečeti (opat, konvent) 
přivěšené na perg. proužcích
CIM IV/1 č. 296, Mayer, Volf L 8

9 I A 9 1462, leden 10., s.l.
Jakub Wethonis, Ondřej Tichi, Bárta syn Martiessionis, 
Jan Hrozni a Michael, měšťané kladrubští, kupují 
od opata a konventu kláštera kladrubského dvůr Brdec.
Orig. perg. 25x16 – 2 cm, lat., pečeť města přivěšena 
na perg. proužku
Mayer, Volf L 9

10 I A 10 1484, březen 13., s.l.
Jan, opat kláštera kladrubského, Jan, probošt v Městě 
Touškově, Alexander, probošt v Přešticích a konvent 
kláštera kladrubského, darují kladrubským měšťanům 
dům „pod radnicí“ k ubytování kaplana.
Orig. perg. 20,5x13 – 1,5 cm, čes., 2 pečeti (opat, 
konvent) přivěšené na perg. proužcích
CIM IV/2 č. 509, Mayer, Volf L 10
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Inv.č. Sign. Obsah Časový rozsah Evid.j.

11 I A 11 1490, leden 25., Praha
Vladislav Jagellonský, král český, potvrzuje listinu opata 
Buška z roku 1441 (inzerována).
Orig. perg. 39x26 – 5,5 cm, čes., pečeť vydavatele 
přivěšena na perg. proužku
CIM IV/2 č. 560, Mayer, Volf L 11

12 I A 12 1494, září 6., s.l.
Jan, opat kláštera kladrubského, Jan, probošt 
v Přešticích, Blažek, probošt v Městě Touškově 
a konvent kláštera kladrubského prodávají kladrubským 
měšťanům dvůr Brdec.
Orig. perg. 30x22,5 – 2 cm, čes., 2 pečeti (opat, 
konvent) přivěšené na perg. proužcích
Mayer, Volf L 12

13 I A 13 1571, červen 29., Praha
Maxmilián II., císař římský a král český, potvrzuje 
privilegia města Kladruby.
Orig. perg. 55,5x24 – 9 cm, pečeť vydavatele přivěšena 
na žlutočerné hedvábné šňůře v dřevěném pouzdře
Mayer, Haas, Volf L 13

14 I A 14 1584, duben 30., Praha
Rudolf II, císař římský a král český, potvrzuje privilegia 
města Kladruby.
Orig. perg. 50x26 – 10 cm, čes., pečeť vydavatele přivěšena 
na žlutočerné hedvábné šňůře 
Mayer, Haas, Volf L 14

15 I A 16 1584, červen 16., Praha
Výpis z desek zemských (kvatern památný brunátný) 
listiny Ondřeje, opata kláštera kladrubského, 
z 26.2. 1584 o změně poddanských dávek města Kladrub 
vůči klášteru.
Orig. pap. 35x 50 cm, čes., 2 přitištěné pečeti
Mayer, Haas L 15

16 I A 15 1584, srpen 13., Kladruby
Ondřej, opat kláštera kladrubského, Bartoloměj, převor, 
Jan, podpřevor a konvent kláštera kladrubského snižují 
městu Kladruby po smrti bývalého opata Josefa Vrona 
z Dorndorfu a Biskupova roční berni na 50 kop grošů 
míšeňských. 
Orig. perg. 39,5x28 – 3 cm, čes., 2 pečeti (opat, 
konvent) přivěšené na perg. proužcích
Mayer, Haas, Volf L 16
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17 I A 17 1595, květen 15., Kladruby
Vít Hyfftl, opat kláštera kladrubského, Jan Berdan, 
převor a konvent kláštera kladrubského darují 
kladrubskému špitálu na základě žádosti purkmistra 
a konšelů města Kladrub mlýn v Tuněchodech.
Orig. perg. 36,5x33,5 – 2,5 cm, čes., 2 pečeti přivěšené 
na perg. proužcích. ztracené
Mayer, Haas, Volf L 17

18 I A 19 1616, únor 9., Praha
Matyáš, císař římský a král český, potvrzuje privilegia 
městu Kladruby, polepšuje pečeť (vyobrazena) 
a povoluje pečetění červeným voskem. 
Orig. perg. 61x49 – 12,5 cm, čes., pečeť vydavatele 
přivěšena na zlacené hedvábné šňůře v dřevěném 
pouzdře 
Mayer, Haas, Volf L 18

19 I A 18 1617, leden 23., s.l. (Hostouň)
Purkmistr a rada města Hostouně vidimují na žádost 
kladrubského měšťana Valentina Fronholze z Wossy 
listinu kladrubského opata Víta Hyfftla 1599, kterou je 
městu Kladruby darován Jiřenský mlýn (transsumována).
Orig. perg. 49x28,5 – 6 cm, čes., lat. trans., přivěšená 
pečeť vydavatele ztracena
Mayer, Haas, Volf L 19

20 I A 227 1629, květen 17., Kladruby
Jakub Kryštof, opat kláštera kladrubského, a konvent 
kláštera kladrubského uzavírají s městem Kladruby 
smlouvu o výměně pozemků poblíž města Kladruby.
Orig. pap. 29,5x18,5 cm, čes., 2 přitištěné pečeti
Mayer, Haas L 20

21 I A 20 1699, srpen 16., Vídeň
Leopold I., císař římský a král český, uděluje městu 
Kladruby právo výročního trhu na svátek sv. Jakuba.
Orig. perg. 68x44,5 – 13,5 cm, něm., pečeť vydavatele 
přivěšena na žlutočerné hedvábné šňůře v dřevěném 
pouzdře
Mayer, Haas, Volf L 21

22 I A 21 1744, červenec 24., Vídeň
Marie Terezie, císařovna římská a královna česká, 
potvrzuje privilegia města Kladruby (inzerováno 
16 listin).
Orig. perg. seš. 56 fol. 27x32,5 cm , něm , lat. čes,
 pečeť vydavatele přivěšena na žlutočerné hedvábné 
šňůře v dřevěném pouzdře
Mayer, Haas, Volf L 22
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23 1744, červenec 24., Vídeň
Marie Terezie, císařovna římská a královna česká, 
potvrzuje privilegia města Kladruby (inzerováno 
16 listin – všechny listiny přeloženy do němčiny)
Verteutschung deren Stadt Kladrauer Privilegien
Opis pap. kniha 73 pag. 22,5x35,5 cm, něm. L 23

24 I A 22 1785, duben 20., Vídeň
Josef II, císař římský a král český, potvrzuje privilegia 
města Kladruby a rozšiřuje termíny výročních trhů o den 
po neděli nebo po svátku.
Orig. perg. 71,5x44,5 – 12 cm, něm., pečeť 
vydavatele přivěšena na žlutočerné hedvábné šňůře 
v dřevěném pouzdře
Mayer, Haas, Volf L 24

25 I A 23 1793, listopad 29., Vídeň
František I., císař římský a král český, potvrzuje 
konfirmační listiny Marie Terezie z 24. července 1744 
a Josefa II. z 20. dubna 1785 pro město Kladruby.
Orig. perg. seš. 101 fol. 27,5x34,5 cm, něm., lat., čes., 
pečeť vydavatele přivěšena na žlutočerné hedvábné šňůře 
v dřevěném pouzdře
Mayer, Haas, Volf L 25
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Úřední knihy

Městské knihy do roku 1788

I. Knihy městské správy

Knihy městského zákonodárství

26 I D 2 Zřízení zemská království českého
čes., tisk, 247 fol.+rejstřík, bez titulního listu, 21x33 cm,
dřevěné desky potažené kůží, železné sponky utržené 1564 K 1

27 I D 1 Práva městská království českého (Koldín)
čes., tisk, 232 fol.+rejstřík (do R, poté chybí), bez 
titulního listu, 19,5x30 cm, dřevěné desky potažené kůží, 
železné sponky utržené (pamětní záznamy 1608, 
1612, 1637) 1579 K 2

28 Hrdelní řád Josefa I
(Neue Peinliche Hals-Gerichts Ordnung)
něm, 89 fol., rejstřík, 23x29 cm
lepenkové desky potažené kůží 1708 K 3

Knihy městské správy v užším slova smyslu

29 I B 5 Radní manuál
II B 5 čes., 87 fol., 21x32 cm

dřevěné desky potažené kůží, železné sponky utržené 1529 – 1606 K 4

30 III B 5 Radní protokol ve věcech soudních
něm., 59 fol., 21,5x34 cm, lepenková vazba, kožený 
hřbet 1730 – 1740 K 5

31 III B 10 Purkmistrovský protokol ve věcech soudních
(Bürgermeister-Ambtes-Protokoll)
něm., 150 fol., 22,5x36 cm, lepenková vazba potažená 
kůží 1762 – 1777 K 6

32 III B 9 Radní protokol ve věcech soudních
(Raths-Protocollum der Stadt Kladrau sub Litera D)
něm., 225 fol., 22,5x38 cm, papírová desky 1779 – 1788 K 7

Knihy městského hospodářství

33 I B 7 Kniha evidence platů a úroků nájemců městských 
II B 2 pozemků

čes., něm. 169 fol., rejstřík 22x31 cm, kož. vaz. 1570 – 1690 K 8
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34 III B 3 Kniha šacuňků městských domů
něm., 198 fol., 23x35 cm, kož. vaz. 1729 – 1734 K 9

35 III B 11 Kniha purkmistrovských počtů
(Bürgermeister-Amts-Protocoll A)
něm, 97 fol., 22,5x35,5 cm, lepenková vazba, 
chybí zadní desky 1741 – 1752 (1754) K 10

36 III B 4 Kniha purkmistrovských počtů
(Bürgermeister Ambtes Protocoll)
něm., 132 fol., 21,5x34 cm, lepenková vazba, kožený 
hřbet 1752 – 1808 K 11

37 I B 4 Kniha špitálních počtů
II B 7 čes., 204 fol., 22x31 cm, kož. vaz. 1566 – 1610 (1622) K 12

38 II B 9 Kniha evidence dávek pro městský špitál
(Rechnungs-Buch über das Stadt Kladrauer 
Bürger-Spital)
čes., něm., 144 fol., 21x34 cm, lepenková vazba, 
kožený hřbet 1657 – 1801 K 13

39 I B 3 Kniha zádušních platů
II B 3 (kostely sv. Jakuba a sv. Petra v Kladrubech a  sv. Jana

v Kostelci)
čes., 231 fol., 21,5x32,5 cm, bez vazby, začátek knihy
chybí 1586 – 1651 K 14

40 Kniha zádušních platů
(kostely sv. Václava v Dnešicích, sv. Mikuláše 
v Holostřevech, sv. Martina v Damnově a Svaté Trojice
ve Skapcích)
čes., 370 fol., 20,5x31,5 cm, zbytky lepenkové vazby, 
konec knihy chybí 1586 – 1653 K15

II. Knihy městského soudnictví

Knihy soudnictví nesporného

41 I B 6 Kniha trhových smluv
II B 6 (Registra trhowa)

čes., 161 fol., rejstřík, 20x35 cm, kož. vaz. 1568 – 1602 (1642) K 16

42 I B 10 Kniha trhových smluv
II B 11 (Liber civitatis Cladrub)

čes., 218 fol., rejstřík, 25,5x37 cm, kož. vaz. 1599 – 1652 (1745) K 17

43 I B 1 Kniha trhových smluv
II B 8 (Signum solis vel Grünes Stadt Buch Kladrau)

čes., něm., 287 fol.,rejstřík, 19,5x32,5 cm, kož. vaz. (1618) 1663 – 1761 K 18
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44 III B 8 Kniha trhových smluv
něm., 273 fol., rejstřík, 24,5x32,5 cm, dřevěné desky 
potažené kůží, přední desky chybí 1727 – 1750 K 19

45 Stříbro 36 Kniha majetkových smluv
(Contraktenbuch lit. A)
něm., 368 fol., 22x35,5 cm, lepenková vazba, kožený 
hřbet, na poslední str. přitisknuta městská peč. 1737 – 1747 K 20

46 Stříbro 37 Kniha majetkových smluv
Contraktenbuch lit. B)
něm., 241 fol., 22x35 cm, lepenková vazba, kožený 
hřbet, na poslední str. přitisknuta městská peč. 1746 – 1759 K 21

47 Stříbro 38 Kniha majetkových smluv
(Contraktenbuch lit. C)
něm., 234 fol., 22x35 cm, lepenková vazba, kožený 
hřbet, na poslední str. přitisknuta městská peč. 1757 – 1761 K 22

48 Stříbro 39 Kniha majetkových smluv
(Contraktenbuch lit. D)
něm., 344 fol., rejstřík, 22x36 cm, lepenková vazba, 
kožený hřbet, na poslední str. přitisknuta městská peč. 1761 – 1767 K 23

49 Stříbro 40 Kniha majetkových smluv
(Contraktenbuch lit. E)
něm., 376 fol., rejstřík, 21,5x35,5 cm, kož. vaz., 
na poslední str. přitisknuta městská peč. 1767 – 1774 K 24

50 Stříbro 41 Kniha majetkových smluv
(Contraktenbuch lit. F)
něm., 366 fol., rejstřík, 24x39 cm, lepenková vazba, 
kožený hřbet,  na poslední str. přitisknuta městská peč. 1774 – 1784 K 25

51 Stříbro 42 Kniha majetkových smluv
(Contraktenbuch lit. G)
něm., 478 fol., rejstřík, 23x38,5 cm, lepenková vazba, 
kožený hřbet, na poslední str. přitisknuta městská peč. 1784 – 1797 K 26

52 Stříbro 54 Kniha dlužních úpisů a obligací
(Obligationsbuch lit. B)
něm., 187 fol., 22x35,5 cm, lepenková vazba, kožený 
hřbet, na poslední str. přitisknuta městská peč. 1746 – 1766 K 27

53 Stříbro 55 Kniha dlužních úpisů a obligací
(Obligationsbuch lit. C)
něm., 265 fol., rejstřík, 21,5x34,5 cm, lepenková vazba, 
kožený hřbet, na poslední str. přitisknuta městská peč. (1718) 1760 – 1769 K 28
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54 Stříbro 56  Kniha dlužních úpisů a obligací
(Obligationsbuch lit. D)
něm., 266 fol., rejstřík, 21,5x34,5 cm, lepenková vazba, 
kožený hřbet, zadní desky chybí,  na poslední str. 
přitisknuta městská peč. 1720 – 1776 (1785) K 29

55 Stříbro 57  Kniha dlužních úpisů a obligací
(Obligationsbuch lit. E)
něm., 313 fol., rejstřík, 23,5x37,5 cm, lepenková vazba, 
kožený hřbet, na poslední str. přitisknuta městská peč. 1775 – 1791 K 30

56 Stříbro 69 Kniha dlužních úpisů
(Altes Schuldenbuch lit. A)
něm., 446 fol., 22x36 cm, lepenková vazba, kožený 
hřbet, na poslední str. přitisknuta městská peč. 1775 – 1849 K 31

57 I B 2 Kniha sirotčí (v závěru knihy též sporné soudnictví)
II B 4 (Registra syrotczij)

čes., 59 fol., 20,5x32 cm, kož. vaz. 1572 – 1686 K 32

Městské knihy 1788 – 1850

I. Knihy městské správy

Knihy městského zákonodárství

58 VI B 2 Kniha patentů
něm., 62 fol., 23,5x37 cm, bez vazby 1809 K 33

Knihy městské správy v užším slova smyslu

59 Pamětní kniha města
(Gedenkbuch der Stadt Kladau)
něm., 754 pag., 203 popsáno, 27x42 cm, lepenková 
vazba potažená kůží 1843 – 1936 K 34

60 Dějiny města Kladrub
(Geschichte und topographische Beschreibung der Stadt 
Kladrau herausgezogen aus dem Gedenkbuche dieser 
Stadt)
něm., 28 fol., 18,5x23,5 cm, pap. vaz. 1836 K 35

61 IV B 1 Radní protokol ve věcech soudních
(Prothokoll signum stellae über die mündliche Klagen 
bei der Stadt Kladrau)
něm., 129 fol., rejstřík, 23x37 cm, lepenková vazba, 
kožený hřbet 1788 – 1795 K 36
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62 IV B 2 Radní protokol ve věcech politických
(Prothokoll signum labari …)
něm., 145 fol., rejstřík, 23x37 cm, lepenková vazba, 
kožený hřbet 1788 – 1797 K 37

63 IV B 3 Protokol ze zasedání městské rady
(Rathsprotokoll)
něm., 112 fol., 22x36 cm, pap. vaz. 1790 – 1791 K 38

64 IV B 4 Protokol ze zasedání městské rady
(Rathsprotokoll)
něm., 156 fol., 22x36 cm, pap. vaz. 1792 K 39

65 IV B 5 Protokol ze zasedání městské rady
(Rathsprotokoll)
něm., 131 fol., 22x36 cm, pap. vaz. 1793 K 40

66 IV B 6 Protokol ze zasedání městské rady
(Rathsprotokoll)
něm., 153 fol., 22x36 cm, pap. vaz. 1794 K 41

67 IV B 7 Protokol ze zasedání městské rady
(Rathsprotocoll)
něm., 142 fol., 22x36 cm, pap. vaz. 1795 K 42

68 IV B 8 Protokol ze zasedání městské rady
(Rathsprotokoll)
něm., 145 fol., 22x36 cm, pap. vaz. 1796 K 43

69 IV B 9 Protokol ze zasedání městské rady
(Rathsprotocoll)
něm., 116 fol., 22x36 cm, pap. vaz. 1797 K 44

70 IV B 10 Protokol ze zasedání městské rady
něm., 91 fol., rejstřík, 22x36 cm, bez vazby 1797 – 1800 K 45

71 IV B 11 Protokol ze zasedání městské rady
(Rathsprotocoll)
něm., 70 fol., 22x36 cm, pap. vaz. 1798 K 46

72 V B 1 Protokol ze zasedání městské rady
(Gemeindeprotokoll lit. C)
něm., 109 fol., rejstřík, 22,5x36 cm, lepenková vazba, 
kožený hřbet 1800 – 1805 K 47

73 V B 2 Protokol ze zasedání městské rady
něm., 85 fol., 22x36 cm, pap. vaz. 1801 K 48

74 V B 4 Protokol ze zasedání městské rady
něm., 91 fol., 22x36 cm, pap. vaz. 1801 – 1802 K 49
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75 V B 3 Protokol ze zasedání městské rady
(Gemeindeprotokoll lit. D)
něm., 197 fol., rejstřík, 23x36 cm, lepenková vazba, 
kožený hřbet 1806 – 1817 K 50

76 V B 5 Protokol ze zasedání městské rady v soudních věcech
(Rathsprotokoll in Judicialia)
něm., 195 fol., 21x34 cm, pap. vaz. 1833 K 51

77 V B 6 Protokol ze zasedání městské rady v soudních věcech
(Rathsprotokoll in Judiciale)
něm., 118 fol., 21x34 cm, pap. vaz. 1834 K 52

78 V B 7 Protokol ze zasedání městské rady v politických věcech
(Rathssitzungs-protocoll in Politicum)
něm., 139 fol., 21x34 cm, pap. vaz. 1835 K 53

79 V B 8 Protokol ze zasedání městské rady v politických věcech
(Rathsprotocoll in Politico)
něm., 130 fol., 21x34 cm, pap. vaz. 1843 K 54

80 V B 9 Protokol ze zasedání městské rady v politických věcech
(Raths-protokoll in Politico)
něm., 155 fol., 21x34 cm, pap. vaz. 1844 K 55

81 III B 7 Kniha evidence obyvatel
(Mannschafts-Buch der Stadt Kladrau)
něm., 385 fol., 21,5x36,5 cm, lepenková vazba, kožený 
hřbet 1792 – 1803 K 56

Knihy městského hospodářství

82 Stříbro 33 Hlavní účetní kniha, I. svazek
(Haupt-Aktiv- und Passivstandsbuch der Stadt Kladrau 
Nro. I)
něm., 422 fol., rejstřík, 30x48, dřevěné desky potažené 
kůží 1815 K 57

83 Stříbro 34 Hlavní účetní kniha, II. svazek
(Haupt-Aktiv- und Passivstandsbuch der Stadt Kladrau 
Nro. II)
něm., 458 fol. (chybí pag.1-3), rejstřík, 30x48, dřevěné 
desky potažené kůží 1815 K 58

84 III B 1 Kniha předpisů pozemkové daně 
Grundsteuer-Elaboratenbuch lit. A)
něm., 137 fol., 23x36 cm, lepenková vazba, kožený 
hřbet 1790 – 1792 K 59
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85 III B 2 Kniha předpisů pozemkové daně
(Grundsteuer-Elaboratenbuch lit. B)
něm., 154 fol., 23x36 cm, lepenková vazba, kožený 
hřbet /kol. 1800/ K 60

86 VI B 1 Kniha předpisů pozemkové daně rustikálního majetku
(Rustical Gründenbeschreibungs Cataster)
něm., 89 fol., 21x35,5 cm, pap. vaz. 1800 – 1801 K 61

87 VI B 5 Kniha evidence depozit měšťanů
(Depositenprotokoll)
něm., 40 fol., 21x35 cm, pap. vaz. 1816 – 1834 K 62

88 VI B 3 Přiznávací tabela města
(Alphabetisches Verzeichnis der Gemeinde Kladrau)
něm., 50 fol., 25x37,5 cm, pap. vaz. 1838 K 63
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II. Knihy městského soudnictví

Knihy soudnictví nesporného

89 Stříbro 35 Kniha smluv týkajících se dominikálního majetku
(Dominicalkontraktenbuch Nro 1)
něm., 180 fol., rejstřík, 31x48, lepenková vazba, 
kožený hřbet, na poslední str. přitisknuta městská peč. 1792 – 1864 K 64

90 Stříbro 43 Kniha majetkových smluv
(Contraktenbuch lit. H)
něm., 440, fol., rejstřík, 22x35,5 cm, kož. vaz., na 
poslední str. přitisknuta městská peč. 1797 – 1807 K 65

91 Stříbro 44 Kniha majetkových smluv
(Contraktenbuch lit. J)
něm., 389 fol., rejstřík, 22x36 cm, lepenková vazba, 
kožený hřbet, na poslední str. přitisknuta městská peč. 1807 – 1812 K 66

92 Stříbro 45 Kniha majetkových smluv
(Contraktenbuch lit. K)
něm., 362 fol., rejstřík, 24x38,5 cm, lepenková vazba 
potažená kůží, na poslední str. přitisknuta městská peč. 1814 – 1823 K 67

93 Stříbro 46 Kniha majetkových smluv
(Contraktenbuch lit. L)
něm., 416 fol., rejstřík, 25,5x39 cm, lepenková vazba 
potažená kůží, zadní desky chybí 1823 – 1835 K 68

94 Stříbro 47 Kniha majetkových smluv
(Kontraktenbuch lit. M)
něm., 405 fol., rejstřík, 25x39,5 cm, lepenková vazba 
potažená kůží 1835 – 1846 K 69

95 Stříbro 48 Kniha majetkových smluv
(Kontraktenbuch lit. N)
něm., 347 fol., rejstřík, 32x50 cm, dřevěné desky 
potažené kůží 1847 – 1852 K 70

96 Stříbro 50 Kniha kvitancí
(Buch der Quittungen und andern Löschungen bey der 
Stadt Kladrau)
něm., 137 fol., rejstřík, 22,5x36,5 cm, lepenková vazba, 
kožený hřbet, na první str. přitisknuta městská peč. 1793 – 1810 K 71

97 Stříbro 51 Kniha kvitancí
(Buch der Quittungen und andern Löschungen bey der 
Stadt Kladrau)
něm., 182 fol., rejstřík, 21,5x36,5 cm, lepenková vazba, 
kožený hřbet, na první str. přitisknuta městská peč. 1810 – 1816 K 72
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98 Stříbro 52 Kniha kvitancí
(Quittungsbuch lit. C)
něm., 327 fol., rejstřík, 23x36,5 cm, lepenkové desky 
potažené kůží, na poslední str. přitisknuta městská peč. 1816 – 1827 K 73

99 Stříbro 53  Kniha kvitancí
(Quittungsbuch lit. D)
něm., 354 fol., rejstřík, 25x39 cm, lepenkové desky 
potažené kůží, na poslední str. přitisknuta městská peč. 1827 – 1835

1852 – 1863 K 74

100 Stříbro 58 Kniha dlužních úpisů a obligací
(Obligationsbuch lit. F)
něm., 240 fol., rejstřík, 22,5x36 cm, lepenkové desky, 
kožený hřbet,  na poslední str. přitisknuta městská peč. 1791 – 1799 K 75

101 Stříbro 59 Kniha dlužních úpisů a obligací
(Obligationsbuch lit. G)
něm., 279 fol., rejstřík, 22x36 cm, lepenkové desky, 
kožený hřbet,  na poslední str. přitisknuta městská peč. 1795 – 1807 K 76

102 Stříbro 60 Kniha dlužních úpisů a obligací
(Obligationsbuch lit. H)
něm., 311 fol., rejstřík, 22x36 cm, lepenkové desky, 
kožený hřbet, chybí přední desky,  na poslední str. 
přitisknuta městská peč. 1807 – 1813 K 77

103 Stříbro 61 Kniha dlužních úpisů a obligací
(Obligationsbuch lit. J)
něm., 359 fol., rejstřík, 22x36 cm, lepenkové desky, 
kožený hřbet, na poslední str. přitisknuta městská peč. 1813 – 1820 K 78

104 Stříbro 62 Kniha dlužních úpisů a obligací
(Obligationsbuch lit. K)
něm., 418 fol., rejstřík, 26x40 cm, lepenkové desky 
potažené kůží, na poslední str. přitisknuta městská peč. 1819 – 1826 K 79

105 Stříbro 63 Kniha dlužních úpisů a obligací
(Obligationsbuch lit. L)
něm., 359 fol., rejstřík, 24,5x40 cm, lepenkové desky 
potažené kůží, na poslední str. přitisknuta městská peč. 1826 – 1831 K 80

106 Stříbro 64 Kniha dlužních úpisů a obligací
(Obligationsbuch lit. M)
něm., 243 fol., rejstřík, 24x40 cm, lepenkové desky 
potažené kůží, na poslední str. přitisknuta městská peč. 1831 – 1855 K 81

107 Stříbro 65 Kniha majetkových listin
(Stadt Kladrauer Instrumentenbuch Nro. I.)
něm., 458 fol., rejstřík, 26x39 cm, lepenkové desky 
potažené kůží, na poslední str. přitisknuta městská peč. 1834 – 1842 K 82
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108 Stříbro 66 Kniha majetkových listin
(Stadt Kladrauer Instrumentenbuch Nro. II.)
něm., 379 fol., rejstřík, 30x46 cm, dřevěné desky 
potažené kůží, na poslední str. přitisknuta městská peč. 1842 – 1848 K 83

109 Stříbro 67 Kniha majetkových listin
(Stadt Kladrauer Instrumentenbuch Nro. III.)
něm., 284 fol., rejstřík, 31,5x50 cm, dřevěné desky 
potažené kůží 1848 – 1855 K 84

110 Stříbro 70 Kniha pozůstalostních řízení
(Stadt Kladrauer Verlassenschaftsabhandlungsbuch 
lit. A)
něm., 268 fol., rejstřík, 24x37 cm, lepenkové desky, 
kožený hřbet, přední desky utrženy 1787 – 1874 K 85

111 III B 6 Kniha sirotčí
(Prothokoll signum crucis uiber Waisen bei der Stadt 
Kladrau)
něm., 132 fol., 23x36,5 cm, lepenkové desky, kožený 
hřbet 1788 – 1830 K 86

112 Registra sirotčí
(Waisenprotokollum bei der Stadt Kladrau)
něm., 192 fol., rejstřík, 23x38,5 cm, lepenkové desky, 
kožený hřbet, na první str. přitisknuta městská peč. 1789 – 1849 K 87

Městské knihy po roce 1850

Knihy městské správy v užším slova smyslu

113 Kniha evidence vydaných domovských listů

(Register über die vom Bürgermeisteramte der Stadt 
Kladrau erteilten Heimatscheine) 1864 – 1924 K 88

114 Kniha evidence osob, kterým bylo uděleno domovské 
právo
(Verzeichniss der in der Stadt Kladrau … in der 
Heimatsverband Aufgenommenen) /do 1938/ K 89

115 Kniha evidence osob propuštěných z domovské 
příslušnosti
(Ausweis der in fremden Gemeinden aufgenommenen 
Gemeinde-Angehörigen) 1885 – 1941 K 90

116 Kniha evidence přechodného pobytu
(Register über deponierte Dienst und Arbeitsbücher 
sowie Heimatscheine) 1863 – 1939 K 91

117 Kniha evidence osob pohřbených na městském hřbitově
(Leichen-Protocoll) 1843 – 1945 (1946) K 92
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Knihy městského hospodářství

118 Peněžní deník 1884 K 93

119 Hlavní účetní kniha 1924 – 1932 (1953) K 94

120 Hlavní účetní kniha 1932 K 95

121 Hlavní účetní kniha 1933 K 96

122 Hlavní účetní kniha 1934 K 97

123 Hlavní účetní kniha 1935 K 98

124 Hlavní účetní kniha 1940 K 99

125 Hlavní účetní kniha 1945 K 100

126 Účetní uzávěrka městského rozpočtu 1944 K 101

127 Pomocná účetní kniha 1944 – 1945 K 102

128 Pomocná účetní kniha 1945 K 103

129 Kniha přepisů pozemkové daně 1941 – 1942 K 104

130 Hlavní účetní kniha lesního hospodářství Výrov 1934 K 105

131 Hlavní účetní kniha lesního hospodářství Výrov 1935 K 106

132 Hlavní účetní kniha lesního hospodářství Výrov 1936 K 107

133 Hlavní účetní kniha lesního hospodářství Výrov 1940 K 108

134 Peněžní deník lesního hospodářství Výrov 1938 K 109

135 Pokladní kniha lesního hospodářství Výrov 1939 – 1940 K 110

136 Pomocná účetní kniha lesního hospodářství Výrov 1940 K 111

137 Kniha evidence poplatků za hroby na městském hřbitově1901 – 1938 K 112
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Spisový materiál

Registraturní pomůcky

138 Podací protokol 1940 K 113

139 Podací protokol 1941 – 1943 K 114

140 Index k podacímu protokolu 1931 K 115

141 Index k podacímu protokolu 1932 K 116

142 Index k podacímu protokolu 1934 K 117

143 Index k podacímu protokolu 1935 K 118

144 Index k podacímu protokolu 1937 K 119

145 Index k podacímu protokolu 1938 K 120

Spisy

Spisy do roku 1850

146 Potvrzení privilegií města (s opisy starších privilegií
v příloze) 1699 – 1793 1

147 Čestná občanství (Valentin Josef Sauer, Karl Manussi) 1844 1

148 Hranice města (hraniční spory a narovnání) 1780 – 1811 1

149 Záležitosti farního kostela 1782 – 1834 1

150 Potvrzení o návštěvě školy 1782 – 1842 1

151 Zprávy Romana Mühlwentzla, faráře v Holostřevech, 
o kontrole kladrubských nadací 1768 1

152 Nadační listiny kladrubských měšťanů 
(nadace školní, špitální, dobročinné) 1778 – 1910 1

153 Nadace Tomáše Davida Kaliny pro podporu chudých 
a nemajetných (nadační listina, výkazy o čerpání 
prostředků) 1663 – 1842 1

154 Nadace Johanna N. Scheppla pro kladrubský špitál 
(nadační listiny, výkazy o čerpání finančních prostředků) 1791 – 1870 1

155 Vyplácení příspěvků z městské chudinské pokladny 1766 – 1856 2

156 Cechovní záležitosti (potvrzování cechovních norem, 
hospodaření cechů) 1752 – 1867 2
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157 Povolování výročních trhů 1805 – 1854 2

158 Ubytování vojska ve městě 1802 2

159 Národní garda (korespondence města a správní rady 
Národní gardy včetně podacího protokolu) 1848 – 1850 2

160 Požár města (zjišťování škod, finanční vyčíslení škod, 
vydání obligací ve prospěch poškozených, veřejná 
loterie, podpůrný spolek) 1843 – 1844 3

161 Dílčí účetní bilance majetku města (pivovar, škola aj.) 1805 3

162 Výpisy z desek zemských týkající se rozdělení vsi  
Jivjany Janem Burianem Maxmilianem Žákavcem 
z Žákavy mezi své syny 1635 – 1640 4

163 Majetkové smlouvy mezi městem a klášterem (inventáře 
majetku zrušeného kláštera připadlého městu, soupis 
klášterních listin ve vztahu k městu) 1737 – 1835 4

164 Majetkové smlouvy mezi městem a měšťany 1719 – 1870 4

165 Evidence výplat rent z městské pokladny 1707 – 1845 4

166 Městské obligace 1750 – 1843 4

167 Pronájmy městských lesů a pozemků 1841 – 1851 4

168 Výkazy o hospodaření městského špitálu 1832 – 1846 5

169 Majetkové smlouvy kladrubských měšťanů (trhové 
smlouvy, dědictví, kšafty apod.) 1811 – 1887 5

Spisy po roce 1850

170 Domovské listy (korespondence, duplikáty) 1913 – 1939 5

171 Voličské seznamy 1938 – 1939 5

172 Úmrtní listy, evidence pohřbívání na městském hřbitově, 
plán hřbitova 1919 – 1943 5

173 Spolek pro pěstování ovocných stromů Kladruby
(korespondence s městem) 1847 – 1888 5

174 Rybářský spolek Kladruby (potvrzený opis statut) 1943 – 1944 5

175 Různá potvrzení vydávaná městem týkající se obyvatel 
(potvrzení o bydlišti, pracovní povolení apod.) 1934 – 1943 5

176 Válečné zásobování (nařízení landrátu) 1942 – 1945 5

177 Nábory do vojenských přípravek (propagační leták) 1943 5
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178 Elektrifikace obce (evidence úhrad poplatků 
za elektřinu, korespondence s elektrárenskými 
společnostmi) 1923 – 1924 5

179 Nájemní smlouvy týkající se horních revírů 
a kamenolomů 1919 – 1933 6

180 Daňová přiznání 1938 – 1945 6

181 Účetní bilance 1940 – 1945 6

182 Účetní doklady, vydání a příjmy městské pokladny 1914 – 1933 6

183 Účetní doklady lesního hospodářství Výrov 1938 6

184 Karty evidence obyvatel A – M 1940 – 1945 (1946) 7

Karty evidence obyvatel N – Ž
Karty evidence obyvatel – nuceně nasazení B – Z 1940 – 1945 (1946) 8

185 Karty evidence říšských příslušníků A – P 1939 – 1945 9

Karty evidence říšských příslušníků R – Z 1939 – 1945 10

Ostatní druhy archiválií

186 ST 42 Stříbrné pečetidlo s městským znakem
tvar kulatý o průměru 50 mm, mosazné držátko z něhož 
jde pečetidlo vyjmout, výška 65 mm
opis: SIGILLVM CIVITATIS CLADRVBIENSIS 1616 T 1

187 ST 47 Mosazné pečetidlo s městským znakem
tvar kulatý o průměru 35 mm, držadlo kuželka výška 
50 mm
opis:  SIGILLVM CIVITATIS CLADRVBIENSIS 1. pol. 19. st. T 2
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Název archivu: Státní okresní archiv v Tachově

Název archivní pomůcky (fondu): Archiv města Kladruby

Značka fondu: AM Kladruby

Časový rozsah: 1197 – 1945 (1953)

Počet evidenčních jednotek: 157 (25 listin, 112 úředních knih, 2 podací 
protokoly, 6 indexů, 10 kartonů a 2 typáře)

Počet inventárních jednotek: 187

Rozsah bm: 6,4

Stav ke dni: 31.12.2004

Fond zpracoval: Jan Edl

Pomůcku sestavil: Jan Edl
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Pomůcku schválila: PhDr. Markéta Novotná
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