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Úvod
I. Vývoj původce archiválií
Původci archiválií jsou:
Gemeindeamt Sittna (Obecní úřad Sytno) (1850–1945),
Místní správní komise Sytno (15. 9. 1945-6. 7. 1946).
Organizaci místní samosprávy, převedením pravomocí do rukou obcí, předcházelo
zrušení roboty a poddanství v roce 1848. Následoval zákon o provizorním zřízení obecním
č. 170/1849 ř. z. ze dne 17. března 1849 (takzvané Stadionovo prozatímní obecní zřízení),
který zrušil dosavadní pravomoc panských vrchnostenských úřadů. Omezené obecní
pravomoci zaručily obcím alespoň základní práva, mezi něž patřila práva: svobodné volby
zástupců, domovské, samostatně vyřizovat vlastní agendu, zpřístupnit veřejně výsledky
obecního hospodaření a zveřejnění jednání obecních zástupců.
Obce se staly nejnižším článkem místní samosprávy. Obvod těchto obcí se shodoval
s katastrálním územím. Novým prvkem se stalo zavedení pravidla, že každé sídliště
se muselo stát obcí, či součástí obce nazývané osadou. Každá obec náležela do určitého
soudního a politického okresu a každá osoba musela patřit do evidence některé obce. Pokud
některé z obcí nesplnily zákonné požadavky, mělo se přistoupit k jejich sloučení s jinou obcí,
přestože by s tím dotčená obec nesouhlasila.
V každé obci se povinně zřídily dva orgány, obecní výbor a představenstvo. Obecní
výbor volený na tři roky představoval kolegiální orgán a rozhodoval většinou hlasů.
Disponoval však pouze usnášecí a dozorčí mocí, bez možnosti použít moc výkonnou. Užším
orgánem, voleným právě z členů obecního výboru, se stalo obecní představenstvo. Skládalo
se ze starosty a alespoň dvou radních. Radní vytvářeli jen pomocný a zastupující orgán
v době starostovy nepřítomnosti v úřadu, samotný starosta se stával výkonným orgánem,
který prováděl usnesení obecního výboru.
Vlastní činnost obecní samosprávy začala v roce 1850, kdy byly aktivovány nově
zřízené státní politické úřady. Došlo k územní reformě obcí a obecní samospráva se posléze
stala skutečností.
K vydání dalšího obecního zřízení došlo v roce 1859, v platnost vstoupilo pouze
ustanovení o domovském právu a navíc nastalo odstranění veřejnosti jednání orgánů obecní
samosprávy. Po vydání Říjnového diplomu docházelo k postupnému odstraňování zásahů
do samosprávy. V roce 1861, po volbách do obecních orgánů, byla opět zavedena veřejnost
jednání. Rok poté vstoupil v platnost rámcový říšský obecní zákoník snažící se dostat obce
pod větší kontrolu a v roce 1864 bylo pod č. 7/1864 z. z. vydáno Zřízení obecní a řád volení
v obcích pro království České. Samosprávné obce se mohly slučovat a rozlučovat
a za určitých okolností měnit svoje hranice, o čemž však s konečnou platností rozhodovaly
zemské sněmy.
Voliči oprávnění k volbě volili na tříleté funkční období obecní výbor. Počet členů
výboru se odvíjel podle zalidněnosti obce a v Čechách se pohyboval mezi osmi a 36 členy.
Obecní výbor volil ze svého středu obecní představenstvo, které se skládalo z obecního
starosty a obecních radních. Počet členů obecního představenstva nesměl přesahovat třetinu
členů obecního výboru, počet radních však nemohl klesnout pod dva. Obecnímu výboru
se v této době občas říkalo obecní zastupitelstvo.
Obec, její činnost a veškerý život v ní tak v podstatě existoval v nezměněné podobě
do roku 1918, kdy se po vzniku nového, samostatného státu přijala zcela odlišná opatření
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pro obecní samosprávu.
Po vzniku samostatné Československé republiky byly novelizovány rovněž zákony
týkající se samospráv. Na počátku roku 1919 vstoupila v platnost dvě zákonná nařízení, zákon
č. 75/1919 Sb., o řádu volení v obcích, a zákon č. 76/1919 Sb., o novele k obecnímu zřízení.
Volební řád přiznával všeobecné, rovné, tajné a přímé hlasovací právo při volbách
do obcí všem osobám, které měly v obci alespoň tříměsíční trvalé bydliště, a které nebyly
určitým způsobem diskvalifikovány a dosáhly věku 21 let. Pasivní volební právo se přiznalo
osobám ve věku od 26 let a volený musel alespoň jeden rok v obci bydlet. Volební období
se prodloužilo na čtyři roky, v roce 1933 na šest let, aby se sjednotila délka volebních období
s ostatními samosprávami.
Novela obecních zřízení rozeznávala tyto řádné orgány obcí: obecní zastupitelstvo
(dříve obecní výbor), obecní radu (dříve obecní představenstvo), starostu, případně jeho
náměstky a komise. Obecní zastupitelstvo, volené všemi voliči oprávněnými k volbě,
se skládalo z devíti až 60 členů podle počtu obyvatel v obci. Právem obcí bylo zřizovat si
poradní a přípravné sbory ve formě komisí.
Nejdůležitějším orgánem, v jehož rukách spočívala rozhodující moc, byla obecní rada.
Její zasedání byla neveřejná a konala se poměrně často. Obecnímu zastupitelstvu byly
vyhrazeny pouze některé věci, schvalovalo zejména obecní rozpočet, jeho schůze se měly
konat alespoň jednou za dva měsíce a byly veřejné. Mezi funkce starosty patřilo svolávání
schůzí obecní rady a obecního zastupitelstva, zastupování obce navenek apod.
V období německé okupace pohraničí v letech 1938–1945 se charakter veřejné správy
výrazně odlišoval od předešlého. V odtržených pohraničních částech republiky vstoupil
v platnost říšskoněmecký systém a došlo k odstranění volitelnosti orgánů územní
samosprávy. Ve správě obcí se zavedl tzv. vůdcovský princip a správu obce zastával pouze
starosta. Stálými zástupci starostů se stali přidělenci (Beigeordnete). O zajištění vzájemné
symbiózy mezi obecní správou a nacistickou stranou se staral zmocněnec NSDAP. Ze zákona
požíval značného vlivu na správu obce, aby dohlédl na správnou interpretaci nacistických
zájmů ve svěřené obci. Starosta a přidělenci z povolání vykonávali svůj úřad 12 roků, pokud
se jednalo o úřad čestný, krátila se doba na 6 roků.
Činnost obecních úřadů zanikla v roce 1945, kdy byly nahrazeny soustavou národních
výborů. V pohraničí navazovaly na obecní úřady místní správní komise jmenované postupně
v letech 1945–1946.
Název vsi Sytno, situované přibližně 3 kilometry jihovýchodně od Stříbra, patrně
povstal z přídavného jména sítný, které bylo odvozeno z podstatného jména sítí. K dalšímu
českému názvu vsi chronologicky patřilo Sitno, k německým Sitna, Sittna a k latinským
Zittna a Zitna.
První písemná zmínka o lokalitě se pojí s rokem 1115, kdy ji klášteru v Kladrubech
věnoval kníže Vladislav. Statut vlastníka byl kladrubskému klášteru potvrzen panovníkem
ještě v roce 1239. Do roku 1542 neexistuje žádný písemný záznam o tom, jak se majetkové
poměry v souvislosti se vsí Sytno vyvíjely. Patrně za husitských válek pozbyl vlastnická
práva ke vsi kladrubský klášter a Sytno se ocitlo ve světských rukou. Legitimní nárok
kladrubského kláštera byl sice několikrát znovu uplatněn, ale špatná ekonomická situace
kláštera vedla k tomu, že Sytno bylo, stejně jako většina poddanských vsí, často zastavováno,
případně padlo za kořist uzurpátorům bývalého klášterního jmění. Po další časové odmlce
získalo ves město Stříbro, které si tento nákup nechalo vložit do obnovených desek zemských
v uvedeném roce 1542. V majetku města Stříbra dosáhla ves Sytno konce patrimoniální
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správy v roce 1850.
Po dobu svojí existence byla obec Sytno územně a samosprávně samostatná. Správní
obvod se shodoval s katastrálními územími Sytno (s místní částí Důl Zdař Bůh) a Svinná
(s místní částí Důl Evangelista). Na základě vyhlášky presidenta zemské správy politické pro
Čechy, ze dne 6. srpna 1920, číslo 5/A-695, o rozloučení obcí, které bylo povoleno v roce
1919, se od obce Sytno oddělila obec Svinná a nadále se územní obvod shodoval
s katastrálním územím Sytno.
Do roku 1862 patřila obec Sytno do správního obvodu Krajského úřadu v Plzni
a současně od roku 1850 pod nově zřízené Okresní hejtmanství v Plzni. Zároveň se vznikem
politických okresů vznikly v roce 1850 i okresy soudní. Obec Sytno se stala součástí nově
vzniklého soudního okresu Stříbro (zůstala v něm až do roku 1945). Při další reorganizaci
správy v roce 1855 byla sloučena politická a soudní správa a vznikl Okresní úřad Stříbro,
do jehož působnosti náležela také obec Sytno. Po definitivním rozdělení politické a soudní
správy v roce 1868 bylo zřízeno Okresní hejtmanství ve Stříbře. Po připojení okresu Stříbro
k Německé říši spadala obec do správy Landrátu ve Stříbře.
Přestože oficiální úřední statistiky a záznamy evidovaly obec Sytno (a osadu Svinnou)
s německou většinou obyvatelstva, skutečný demografický vývoj obce se od toho oficiálně
udávaného odlišoval. Sytno se řadilo k obcím takzvaného „českého menšinového ostrůvku“
v oblasti stříbrského okresu, kam mimo něj patřily také Butov, Sulislav a Vranov. Úřední
a především ekonomický útlak způsobily, že obyvatelé obce Sytno české národnosti se při
sčítání obyvatel hlásili převážně jako Němci. Často si nechávali poněmčit svá původní česká
jména a děti posílali raději do německých škol. V tomto konkrétním případě se však
nejednalo o vypočítavost či přehnaně servilní chování, nýbrž o existenční nutnost v silně
protičesky smýšlející německé komunitě. České, velmi chudé obyvatelstvo vsí Svinná
a Sytno se nemohlo živit zemědělstvím, tak jako tomu bylo v případě Sulislavi, ale bylo
nuceno spoléhat na přízeň majitelů nedalekých olověných dolů ve Stříbře. Doly vlastnily
a spravovaly osoby německé národnosti a tyto tlačily na své zaměstnance zejména
v národnostní otázce. Odmítaly akceptovat národnostní cítění českých dělníků a v tomto
ohledu vůči nim postupovaly nekompromisně. Kdo nepřistoupil na nastavená pravidla,
neuspěl a byl okamžitě propuštěn z práce. V chudé oblasti to znamenalo jistou záhubu, proto
se většina Čechů nakonec přizpůsobila. Některým se však přece jen podařilo vlnu útlaků
přestát, a to především díky vydatné podpoře vlasteneckých sdružení a politických sil
z vnitrozemí.
Přes neustálou snahu českých obyvatel v Sytně získalo v závěru 19. a na počátku
20. století převahu německé obyvatelstvo, které vlastenecké cítění Čechů zcela utlumilo také
za přispění německých úředníků z nedalekého Stříbra, kde sídlily všechny nadřízené orgány.
K nemalému rozčarování sytenských Čechů, kteří se nebáli svou národní identitu veřejně
přiznat, pokračoval tento stav také po změně státoprávního uspořádání. Do chudého regionu
se příliš českých podnikatelů neprosadilo a stávající němečtí skrytě vyznávali tytéž názory
jako za monarchie. Národnostní nenávist sice nesměla být hlavní příčinou při nutném
snižování stavu zaměstnanců, ale opak byl skutečností. Stejným způsobem se chovali také
řadoví úředníci subjektů státní správy ve Stříbře.
Z dochovaných archiválií v podstatě nelze rekonstruovat činnost obecní samosprávy
v Sytně.
Obecní úřad v Sytně zanikl v roce 1945 po osvobození obce. Dne 15. září 1945 byla
v obci ustavena místní správní komise, která správu obce převzala.
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II. Vývoj a dějiny archivního fondu
V protokolu z archivní dohlídky spisovny Místního národního výboru Sytno, kterou
vykonal zaměstnanec okresní archivní služby při Okresním národním výboru Stříbro Jaroslav
Šefl 18. května 1954, je uvedeno, že kromě spisů vzešlých z činnosti Místní správní komise
a MNV Sytno se ve spisovně nacházelo velké množství písemností z období německé správy
obce. Z tohoto množství vybral zaměstnanec okresní archivní služby celkem 18 položek,
které určil k tzv. trvalé archivní úschově, přičemž byly prozatím ponechány ve spisovně
MNV Sytno. Jednalo se o (doslovný přepis):
- seznam potrestaných osob soudy, s trestními listy 1899–1941;
- seznam vydaných domovských listů 1899–1938;
- spis o výmazu dolového majetku Mieser Reichenseegen und Frischglück Bleierzecher
Gewerkschaft 1934;
- spisy týkající se sporu o odběru kamene z dolu „Jaré štěstí“ s. d.;
- rozhodnutí Okresního školního výboru ve Stříbře o zřízení české menšinové školy v Sytně
1934;
- spisy o subvencování soukromé školy s. d.;
- spisy týkající se rozpočtu, vyřízení stížnosti 1934;
- spisy týkající se zřízení nadace Illkovy s. d.;
- doklady o zápůjčce na kanalizaci obce 1935;
- hlavní kniha 1941;
- kniha protokolů ze schůze obecního zastupitelstva 1927–1943;
- offertní řízení na zřízení elektrické místní sítě 1930–1937;
- spisy o zřízení tzv. „Erbhofů“ v obci Sytno 1941;
- spisy týkající se převzetí židovského majetku Rosenbergerových /1945/ 1942–1945;
- rozpočty obce Sytno 1940–1942;
- seznam poplatníků daní a dávek, pachtů 1942–1943;
- různé spisy týkající se různých majetkových a právních věcí obce Sytna 1891–1938;
- repartice věcných a osobních daní pro obec Sytno 1919.
Ve stejném zápise je dále uvedeno, že jinak bylo vyřazeno asi 100 kg papíru
(do stoupy). Z uvedeného zápisu nevyplývá, z jakého důvodu nebyly zaměstnancem okresní
archivní služby vybrány pro převzetí do archivu také zbývající písemnosti německé
samosprávy a co se s nimi stalo. Žádný z výše uvedených dokumentů nebyl navíc do archivu
nikdy předán.
V protokolu o skartaci písemností MNV Sytno, která proběhla v tehdejším Okresním
archivu Tachov se sídlem ve Stříbře po svozu archivního materiálu ze zrušeného MNV Sytno
28. května 1980, bylo uvedeno, že okresní archiváři tyto písemnosti uspořádali a vyhotovili
k nim seznam. Z uvedeného seznamu vyplývá, že do okresního archivu se dostaly také
písemnosti vzniklé z činnosti německé samosprávy (elektrizace venkova 1928–1931).
Uvedené archiválie byly zaevidovány pod číslem přírůstku 273, vzaty do evidence (EL JAF
517 – Místní národní výbor Sytno) a uloženy do kartonu č. 5.
V rámci dokončení inventarizace MNV Sytno (EL NAD 517) v roce 2016 byly
identifikovány a vyčleněny archiválie vzniklé z činnosti německé samosprávy. Dne 30.
června 2016 byl do nově vytvořeného archivního fondu AO Sytno (EL NAD 1273)
přesunut jeden karton archiválií z let 1928-1942 o celkové metráži 0,11 bm.
Na základě odborné archivní prohlídky dokumentů navržených k provedení výběru
za archiválie ve skartačním řízení u Obecního úřadu Sytno byly, dne 3. srpna 2016 pod číslem
přírůstku 21/2016, do Státního okresního archivu Tachov převzaty (mimo jiné) archiválie
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vzniklé z činnosti německé samosprávy. Jednalo se o dvě úřední knihy z let 1921-1945
(1946) o rozsahu 0,03 bm, které byly zařazeny do již existujícího archivního fondu.
S přihlédnutím k množství a charakteru dochovaného materiálu nelze spolehlivě
prokázat, respektive vyloučit, zda a v jakých obdobích se obec řídila jakýmkoliv spisovým
řádem.
III. Archivní charakteristika archivního fondu
Materiál archivního fondu AO Sytno pochází z let 1921–1945 (1946). Jedná
se o 2 úřední knihy a 1 karton o celkové metráži 0,14 bm.
Vzhledem k umístění obce v oblasti s převažujícím německým obyvatelstvem je
v dochovaných archiváliích užívána němčina. V případě korespondence s okresním úřadem
a od září 1945 také čeština (inv. č. 1, 4, 5).
Archivní fond byl uspořádán podle Návrhu metodického návodu pro uspořádání
a inventarizaci archivních souborů místních národních výborů vydaného Archivní správou
Ministerstva vnitra ČR. Formální zpracování inventáře bylo provedeno dle Metodického
pokynu ředitele SOA v Plzni pro zpracování archiválií a tvorbu archivních pomůcek
čj. SOAP/006-0767/2010 ze dne 1. 4. 2010 s přihlédnutím k Metodickému návodu č. 1/2013
odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra čj. MV-46913/AS-1/AS-2013
ze dne 17. 4. 2013.
Fyzický stav archiválií je dobrý.
Při pořádacích pracích v archivním fondu AO Sytno z něj nebyly vyřazeny žádné
multiplikáty a písemnosti nearchivní povahy.
V archivním fondu AO Sytno byla ponechána Ohlašovací kniha o pobytu mužstva
v záloze a na trvalé dovolené (inv. č. 1), ačkoliv v jejím vedení pokračovala česká obecní
samospráva v letech 1945–1946. Z hlediska záznamů jde o nepatrný rozsah (6 zápisů),
a proto se jí zpracovatel rozhodl zařadit do archivního fondu AO Sytno.
IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Využitelnost archivního fondu AO Sytno je značně omezená. Nadprůměrné je podrobné
zachycení elektrifikace obce (inv. č. 5-6). V případě hlubšího badatelského zájmu o historii
obce je potřeba nahlédnout také do archiválií z činnosti AO a České obecné školy Vranov
a dále pak AO, ČOŠ a Národní jednota Pošumavská Sulislav, ve kterých je situace tzv.
„stříbrského menšinového ostrůvku“ velice názorně zmapována.
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V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
Archivní fond uspořádal a pomůcku sestavil Miroslav Vetrák v říjnu 2016 ve Státním
okresním archivu Tachov.

V Tachově, 18. prosince 2017

Miroslav Vetrák
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek
AO

archiv obce

ČOŠ

česká obecná škola

EL JAF

evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD

evidenční list Národního archivního dědictví

evid.

evidenční

inv. č.

inventární číslo

kar

karton

MNV

místní národní výbor

NSDAP

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Nacionálněsocialistická
německá strana dělnická)

ř. z.

Říšský zákoník

Sb.

Sbírka zákonů

s. d.

sine dato (bez datace)

SOAP

Státní oblastní archiv Plzeň

SOkA

státní okresní archiv

ukn

úřední kniha

z. z.

Zemský zákoník
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Příloha č. 2: Představení obce/starostové v letech 1882–1945
představený obce/starosta

funkce od roku

Adam Kohout

1882

Josef Raschta

1912

Franz Leis

funkce do roku

1927

Johann Sadlo

1927

1928

Josef Illek

1938

1945
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Obecní úřad 1850-1945
Knihy
Knihy evidence ve věcech spolupůsobení ve státních záležitostech
1

Ohlašovací kniha o pobytu mužstva v záloze
a na trvalé dovolené

1921–1938 (1946) ukn 1

Spisový materiál
Spisy
Správa obecního majetku
2

Prodej, pronájem obecních pozemků

1939–1942

kar 1

3

Likvidace pojistné události, poškození trafostanice
úderem blesku

1930

kar 1

Péče o bezpečnost a veřejný pořádek
4

Dálkový telefonní kabel Praha – Norimberk;
úsek Holoubkov – Bor – státní hranice u Rozvadova
(udělení povolení ke stavbě v katastru obce)

1927–1931

kar 1

5

Záležitosti týkající se vyřízení a realizace elektrifikace 1927–1931
obce Sytno
- pozvánky na zasedání obecního zastupitelstva,
přijatá rozhodnutí (týká se výhradně elektrifikace)
1927–1928
- nabídky jednotlivých uchazečů ve výběrovém řízení
na realizaci elektrifikace 1928
- korespondence vedená s Elektrizitäts-Verband Mies
1928–1929
- nutné vedlejší náklady spojené s realizací projektu
1928–1929
- cejchovní list odběrného obecního elektroměru
1929
- elektrifikace venkova, peněžitá státní podpora obcím,
pravidla pro využívání elektrického proudu 1928–1931

kar 1

6

Úhrady za montáže elektroměrů do domácností

1938

kar 1

1930

kar 1

Spolupůsobení ve státních záležitostech
7

Vykázání obecní půjčky ve smyslu osvobození
od zákonných poplatků
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Účetní materiál
Účetní knihy
8

Pokladní deník

1939–1945

14

ukn 2
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