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Úvod

I. Původce archivního souboru

MUDr. Karel Máca se narodil dne 1. 6. 1934 v Plzni v rodině strojního zámečníka. Po
absolvování gymnázia pokračoval ve studiu na Lékařské fakultě v Plzni, kterou absolvoval
v roce  1959.  Od  1. 8. 1959  zastával  místo  lékaře  v plicní  léčebně  sv.  Anny  u Plané,  od
1. 9. 1964 pracoval jako obvodní lékař v Boru u Tachova. Od roku 1965 až do své smrti pak
působil jako vedoucí lékař polikliniky v Boru. Od roku 1971 až do smrti vykonával rovněž
mandát poslance Městského národního výboru (resp. zastupitele Městského úřadu) Bor.

Když se v červnu 1971 rozhodl Městský národní výbor Bor jmenovat dokumentační
komisi, byl Karel Máca jmenován do jejího čela. Současně se ujal psaní městské kroniky,
která nebyla od roku 1966, kdy zemřel předchozí kronikář Antonín Boháč, vedena. K práci
přistoupil s velkým zápalem, který byl ostatně charakteristický pro celou Mácovu historickou
a vlastivědnou činnost.  „Nemám zkušenosti v psaní kroniky, mám jen chuť a snahu přiblížit
naši přítomnost těm, kteří přijdou po nás. Přiblížit ji tak věrně, aby nabyli přesvědčení, že to,
co berou již jako samozřejmost, stálo nás mnoho úsilí, práce a osobního obětování. Chci se
opravdu pravdivě a poctivě pokusit zaznamenat atmosféru a činy naší doby, abych se nikdy
nemusel stydět za svoje napsaná slova“.

Zápisy  v městské  kronice,  kterou  Máca  vedl  v letech  1972–1993  (s doplněním
předchozího období 1966–1972), byly vedeny velice pečlivě podle pevné struktury, kterou
Máca po konzultacích s pracovníky Okresního muzea v Tachově zavedl. Pro jednotlivá léta
tak  kronika  obsahovala  pravidelné  kalendárium  událostí  za  uplynulý  rok,  informace
o činnosti  městského  národního  výboru,  výstavbě  obce,  společenském  dění,  zemědělské
produkci  a organizaci  zemědělských prací,  službách,  školství,  kultuře a dalších aktuálních
událostech.  V prvních  letech  psal  Máca své zápisy formou konceptu,  který po schválení
radou městského národního výboru dával přepsat do kroniky. Po zjištění, že jsou jeho zápisy
před přepsáním cenzurovány, na což neváhal v kronice odvážně upozornit, vedl od roku 1978
veškeré zápisy sám. „Letošního roku se mi kronika po dlouhém čase dostala opět do rukou.
Kdybych nebyl uveden jako autor zápisů z posledních třinácti let, sám bych svoji práci jen
ztěžka poznal. Ze zápisů z let 1968–1974 vymizely všechny zmínky o neúspěších, prohrách či
omylech (byť sebemenších), místo nich jsou zde vloženy pasáže jiné, mnohdy i zařazeny bez
ohledu na mnou zachovávaný sled jednotlivých kapitol. Kronika těchto uvedených let se tak
stala spíše ódou než objektivním vylíčením všech proběhlých událostí“.

Systematická práce na městské kronice přivedla Mácu k hlubokému zájmu o historii
města Boru a jeho okolí,  který posléze vedl  k soustavné práci  na poli  regionální  historie
a vlastivědy. Tato práce především vycházela z komplexní heuristiky nejen naší, ale zejména
zahraniční  (německé,  resp.  sudetoněmecké)  literatury,  kterou  neváhal  shromažďovat,
opisovat a zejména překládat. Překlady veškeré relevantní literatury se měly stát základem
dokumentačních  sbírek  města.  Jejich  systematické  pořizování  bylo  možné  jen  díky
mimořádnému postavení Karla Mácy v místní politice.

Na přelomu 70. a 80. let tak byl pořízen pod Mácovým vedením zejména kompletní
překlad práce borského učitele Hanse Schächera Fünfbuch der Stadt Haid (Borská pětikniha).
Dílo vzniklo v letech 1900–1922 na základě instrukce Spolku pro dějiny Němců v Čechách,
jíž  odpovídá  i jeho  struktura  (zeměpisný  přehled,  vlastní  dějiny  města,  kulturní  dějiny,
statistické  tabulky  o současnosti  a minulosti  –  pohyb  obyvatelstva,  ceny,  listinář,  věcný
a jmenný rejstřík).
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Následovaly překlady dalších pramenů,  zejména  městské kroniky z let  1924–1938
z pera bývalého kronikáře Hanse Watzky (1887–1976), ale i drobnějších článků z německé
regionálně historické literatury. 

Máca postupně  shromáždil  veškeré dostupné prameny i literaturu  nejen k dějinám
města a jeho správní historii (zde patřil zvláštní zájem borským cechům), kulturní topografii
(zejména borská Loreta), ale i některým obecnějším tématům, které se týkají historie města
(Švamberkové, Götzové, Löwensteinové, chodské vesnice na Tachovsku a Borsku apod.).

Od počátku 80. let pak zahájil Karel Máca vlastní publikační činnost na stránkách Sborníku
Okresního muzea v Tachově, kde v letech 1981–1994 publikoval 9 prací, zejména o dějinách
borských cechů,  městských privilegiích,  názvu města  a borské Loretě.  Pro kulturní  život
města bylo důležité i založení Mácova nakladatelství ANT-MERICA v roce 1991, v němž
byly  vydávány  veškeré  propagační  materiály  města  (pohlednice,  průvodce,  prospekty,
dopisnice,  faksimile  apod.;  v letech  1991–1994  bylo  vydáno  celkem 30  titulů).  Mácovy
ambice byly však větší,  po zpracování dílčích témat  (v plánované ediční  řadě  Za historií
města Boru) mělo následovat monografické zpracování dějin města, které už nebylo bohužel
realizováno, stejně jako vydání historické topografie okolních obcí.

Karel Máca zemřel v Boru dne 25. 1. 1995. Zápis v městské kronice připomněl kromě
jeho činnosti  kronikářské a historiografické rovněž zásluhy o pozvednutí kulturního života
města, výstavbu polikliniky a založení Klubu esperanta v Boru.

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru

Osobní  fond  Karla  Mácy  obsahuje  výhradně  materiál  vzniklý  z jeho  vědecké
a odborné činnosti. Kromě vlastních rukopisů a přípravného materiálu je to zejména rozsáhlá
dokumentace  vzniklá  částečně  pro  soukromou  potřebu,  částečně  v souvislosti  s výkonem
funkce městského kronikáře. Svou písemnou dokumentaci budoval od počátku Karel Máca
systematicky a velice pečlivě. Soustavně  pořizoval přepisy a překlady pramenů a literatury
k dějinám Boru a Borska, které byly posléze vázány do svazků označovaných písmeny.

Jednotlivé  svazky  byly  řazeny  tak,  že  první  z nich,  označený  velkým  písmenem
abecedy,  obsahoval  překlad  pramene,  následující  doplněný  písmenem  O (tj.  originál)
obsahoval  věrný  přepis  (popř.  reprodukci)  pramene  v originální  podobě.  Například  tedy
překlad  první  knihy práce H.  Schächera Fünfbuch der  Stadt  Haid je  obsažen ve svazku
A (inv. č. 5), přepis rukopisu pak v následujícím svazku AO (inv. č. 6). Přepisy a překlady, na
jejichž vypracování,  upřesňování a doplňování se Máca rovněž podílel,  tak byly postupně
řazeny do písmenné řady svazků.  Chybí pouze svazek CO. který nebyl  původcem vůbec
založen. V jejím závěru se nacházejí již Mácovy vlastní práce (sv. U–Z, inv. č. 34–38). 

Poté  byla  vedena  druhá  řada  svazků  označovaná  dvoupísmennou  signaturou
obsahující  přepisy novějších pramenů  (vznikajících většinou v rámci  Mácovy kronikářské
činnosti) a nejnovější literatury (sign. AA–OA, inv. č. 39–53).

Konečně pak zvlášť byla číslována kompletní řada Mácových rukopisů, resp. jejich
posledních verzí určených k publikaci (sign. 01–32, inv. č. 56–87). Rychlá orientace v celém
souboru je dále umožněna několika přehlednými pomůckami, které vyhotovil sám původce.
Jedná  se  zejména  o zápisník  s údaji  o všech  rukopisech  (obsahy,  rejstříky,  bibliografie;
inv. č. 4); věcný a topografický rejstřík ke svazkům A–OA (inv. č. 54) a seznam fotografií
(inv. č. 104).

Státní  okresní  archiv  Tachov  získal  osobní  archiv  Karla  Mácy na základě  kupní
smlouvy uzavřené dne 17. 2. 2003 s paní Marcelou Mácovou (č.j. SOAP/00 – 683/03-61). 
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III. Archivní charakteristika archivního souboru

Krátce po převzetí byl fond roztříděn a opatřen základním soupisem, který vyhotovila
v červenci  2003  v rámci  studentské  praxe  Marie  Kapalínová  za  spolupráce  pracovníka
Státního okresního archivu v Tachově Jana Edla.

Před  započetím  pořádání  stál  zpracovatel  před  rozhodnutím,  do  jaké  míry  má
respektovat původní uspořádání původce. Po provedené analýze a v souladu s metodikou pro
pořádání  osobních  fondů  bylo  rozhodnuto  o respektování  původního  uspořádání  dle
písmenných signatur.  Takovéto rozhodnutí  umožní rovněž využít  původních pomůcek při
orientaci ve fondu. 

Jednotlivé  svazky  s podklady  a přípravnými  materiály  byly  seřazeny dle  abecedy
a každý  svazek  byl  označen  samostatným  inventárním  číslem.  Svazky  nemají  charakter
rukopisů (nejsou tak evidovány), jedná se o soubory opisů a překladů pořízených pro potřebu
původce. Samostatné inventární číslo tvoří  rovněž každý strojopis studie K. Mácy. Údaje
o publikaci některých rukopisů jsou obsaženy v příloze k úvodu pomůcky. 

Ostatní podkladové a přípravné materiály byly utříděny do větších celků, např. soubor
fotografií (270 ks) je zde uložen pod jedním inventárním číslem a nebyl dále strukturován
(inv.  č.  103),  s ohledem na existenci  původní  pomůcky (inv.  č.  104).  Pro lepší  orientaci
badatelů byl k fondu vypracován místní rejstřík, v němž bylo ovšem vynecháno heslo Bor,
protože archiválie se převážně vztahují právě k němu. 

Fond  obsahuje  dokumenty  v jazyce  českém  a německém,  při  pořádání  nebyla
provedena vnitřní skartace ani nebylo zjištěno poškození písemností. Veškeré archiválie jsou
II. kategorie.

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Osobní fond Karla Mácy představuje unikátní  soubor vlastních prací,  přípravných
materiálů a dokumentace kronikáře a regionálního historika. Komplexnost a rozsáhlost těchto
písemností je obdivuhodná. Mácovi se podařilo získat (jistě v té době velmi komplikovaně)
originály  či  opisy  pramenů  a  literatury  k dějinám  Boru  a  Borska,  které  pro  svou  práci
využíval. Po celých 20 let své činnosti tak udržoval kontakty s představiteli naší i zahraniční
(zejm. sudetoněmecké) regionální  historie a vlastivědy.  Lze jen litovat,  že ve fondu jsou
obsaženy pouze materiály k této činnosti a ne další skupiny písemností, zejm. korespondence,
která by mohla doplnit další informace o způsobu Mácovy vlastivědné práce. Karel Máca
stihl  vydat  pouhé  torzo  z připravovaných  rukopisů.  Jeho  osobní  fond  obsahuje  další
připravené rukopisy,  které  by bylo  možné (a  užitečné) vydat,  neboť  jsou zpracovány na
základě původních pramenů. Jedná se zejména o pokračování studií o borských ceších. Žádný
badatel, který se v budoucnosti bude zabývat dějinami města Boru a regionální historiografií,
nemůže Mácův osobní archiv jako bohatý zdroj různých informací pominout. Osobní fond
Karla Mácy je rovněž pramenem pro obecnější problémy dějin šlechty, dějin Chodů nebo
dějin poddanských měst.
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V. Záznam o uspořádání  archivního souboru a zpracování pomůcky

Osobní fond Karla Mácy uspořádal a inventář za pomoci programu Janus vyhotovil
v roce 2005 ve Státním okresním archivu Tachov Jiří Bernas.

Státní okresní archiv Tachov 31. ledna 2005 Jiří Bernas
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Příloha č. 1 – Bibliografie MUDr. Karla Mácy

Příspěvek k historii hrnčířské výroby v Boru, Sborník Okresního muzea v Tachově 14, 1981,
s. 51–72 (spoluautor Miloš O. Růžička).

Cechovnictví a cechy, Sborník Okresního muzea v Tachově 15, 1982, s. 1–15.

Bor – Merica – Haid, Sborník Okresního muzea v Tachově 19, 1984, s. 15–20.

Za historií města Boru, Sborník Okresního muzea v Tachově 20, 1985, s. 44–64.

Privilegia města Boru, Sborník Okresního muzea v Tachově 22, 1987, s. 8–33.

Loreta v Boru, Sborník Okresního muzea v Tachově 23, 1988, s. 34–68.

Borský cech řezníků, Sborník Okresního muzea v Tachově 24, 1989, s. 73–86.

Cech bílých pekařů a mlynářů v Boru, Sborník Okresního muzea v Tachově 24, 1989, s. 87–
96.

Cech sladovníků v Boru, Sborník Okresního muzea v Tachově 25, 1994, s. 24–42.
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Příloha č. 2 – Přehled publikací vydaných nakladatelstvím ANT-MERICA (viz inv .č. 3)

Touristik-Pool Bor, skládačka; 1991

Bor – plán města; 1991

Country tours, skládačka, 3 varianty; 1991

Městská pečeť; 1991

Faksimile zápisu ve farní kronice z roku 1739; 1991

Grafický list s pamětní deskou P. Andrease Riedla; 1991

Dopisnice s vedutou města z roku 1752; 1991

Dopisnice při příležitosti „Dies Laurentanae Mericenses“; 1991

Raznice „Dies Laurentanae Mericenses“; 1992

Pohlednice s černou madonou; 1992

Pohlednice města dělená, 2 varianty; 1992

Průvodce městem, skládačka; 1992

Loreta – historie, skládačka; 1992

Chrám sv. Mikuláše – věž, skládačka; 1992

Radnice – městské muzeum, skládačka; 1992

Město – historie, skládačka; 1992

Chrám sv. Mikuláše – historie, skládačka; 1992

Přimda – městečko, skládačka; 1992

Pamětní list posvěcení kostela sv. Jiří na Přimdě 31. 7. 1993; 1993

Pamětní list při příležitosti 110. výročí Borských tezí 18. 7. 1993; 1993

Město – název, skládačka; 1994

Město na úsvitu středověku, skládačka; 1994

Kino – historie, skládačka; 1994

Loreta – nástěnné malby, skládačka; 1994

Městské kino Bor, plakát; 1994
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Inventární seznam
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Rejstřík

obec   inv. č 

Bezděkov, ob. Bor, o. Tachov 26
Bohuslav, zaniklá ves, o. Tachov 41
Boječnice, ob. Bor, o. Tachov 26
Borovany, ob. Bor, o. Tachov 26, 28
Čečkovice, ob. Bor, o. Tachov 27
Damnov, ob. Bor, o. Tachov 27
Doly, ob. Bor, o. Tachov 27
Hlupenov, ob. Bor, o. Tachov 27
Holostřevy, ob. Bor, o. Tachov 27
Hošťka, o. Tachov 41
Kosov, ob. Bor, o. Tachov 29
Kurojedy, ob. Bor, o. Tachov 29
Lhota, ob. Bor, o. Tachov 29
Lukavec, zaniklá ves, o. Tachov 27
Lužná, ob. Bor, o. Tachov 29
Málkovice, ob. Bor, o. Tachov 28, 30
Malovice, ob. Bor, o. Tachov 30
Muckov, ob. Bor, o. Tachov 30
Nová Hospoda, ob. Bor, o. Tachov 30
Nové Domky, ob. Rozvadov, o. Tachov 41
Nový Dvůr, ob. Bor, o. Tachov 26
Ostrov, ob. Bor, o. Tachov 30
Přimda, o. Tachov 40
Rozvadov, o. Tachov 41
Skviřín, ob. Bor, o. Tachov 30
Staré Sedlo, o. Tachov 41
Stráž, o. Tachov 41, 107
Svatá Kateřina, ob. Rozvadov, o. Tachov 41
Tachov, o. týž 36, 42, 47, 107
Velká Ves, ob. Bor, o. Tachov 27
Vysočany, ob. Bor, o. Tachov 30
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Název archiv: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky (archivního souboru): Máca Karel, MUDr.

Značka archivního souboru: OsF Máca

Časový rozsah: 1957 – 1994

Počet evidenčních jednotek: 297 (20 kartonů, 270 fotografií,   
6 fotoalb, 1 typář)

Počet inventárních jednotek: 107

Rozsah bm: 2,5 bm

Stav ke dni: 31. 1. 2005

Fond zpracoval: Jiří Bernas

Pomůcku sestavil: Jiří Bernas

Počet stran: 20

Počet exemplářů: 6

Pomůcku schválila: PhDr. Markéta Novotná
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Nově vymezené a revidované evidenční jednotky při GI 2012–2013

Název archivní pomůcky Máca Karel, MUDr.

Značka archivního souboru: OsF Máca

Časový rozsah: 1957 – 1994

Počet inventárních jednotek: 107

Počet evidenčních jednotek: 697  (19  kartonů,  376  fotografií  na  papírové 
podložce, 82 svitkových filmů, 210 kinofilmů, 
1 pečetidlo, 9 otisků pečetí)

Rozsah fondu v bm: 2,5 bm

Stav ke dni: 16. září 2013

Vypracovali: Jan Edl, Milena Šrotýřová

Při generální inventuře NAD byly znovu přepočítány fotografie (inv. č. 104) a byl zjištěn vyšší počet než 
jaký byl vykazovaný v archivní pomůcce (namísto 270 je jich ve fondu 376). Podle nových kritérií byl 
opraven i počet negativů (inv. č. 105), kdy namísto 6 fotoalb je nyní vykazováno 82 svitkových filmů a 210 
kinofilmů (uložení v 6 „tresorech“ – fotoalbech zůstalo nezměněno). U inv. č. 107 byly správně zaevidovány 
odlitky pečetí a byl tak zrušen jeden karton. V regestech příslušných inventárních čísel byly nově zjištěné 
skutečnosti doplněny a staré údaje škrtnuty. U všech inventárních čísel byl bez náhrady škrtnut počet 
evidenčních jednotek.
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