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                                                  ÚVOD 
 
 
1.Dějiny původce fondu 
   Rejštejn je město nad Otavou, 3 km západně od Kašperských Hor. Leží v  horami 
obklopeném údolí na řece Otavě, tam, kde se do ní vlévá Losenice. Správně patřilo toto město 
k Prácheňskému kraji, od roku 1855 do roku 1868 k politickému okresu Kašperské Hory, 
v rozmezí let 1850 - 1855 a 1868 – 1938 k politickému okresu Sušice.  
  Počátky  Rejštejna spadají stejně jako u Kašperských Hor, s nimiž tvořil původně jeden celek, 
do 13. století, nejpozději však na začátek 14. století.1  O obou částech této lokality hovoří 
písemné prameny , které jsou spojeny se jménem Jana Lucemburského, až v roce 1337. Také 
většina listin do roku 1584 se týká obou lokalit. 2  S určitostí to lze tvrdit do konce 14. století, u 
pozdějších listin s velkou pravděpodobností.3  
   První listinou, která uvádí Dolní Rejštejn jako svobodné horní město je listina Rudolfa II. z 
18.7.1584, kterou tato část dřívějších Hor Rejštejnských dostala stejná práva jako  Kašperské 
Hory.4 Na otázku, která část bývalého celku je starší, nelze jednoznačně odpovědět. Lze se 
domnívat, že ještě v období stavby kostela sv. Mikuláše byly obě části stejně významné. K  
posílení významu dnešních Kašperských Hor došlo zřejmě jednak rozšiřováním těžby na 
východ a sever od tohoto místa, jednak postavením hradu Kašperku a  úzkým propojením jeho 
držitelů s Horním Rejštejnem (dnešními Kašperskými Horami).  
   Rejštejn vděčí za svůj vznik rýžování a dolování zlata, jehož nebývalý rozkvět nastal za Jana 
Lucemburského, který byl prvním panovníkem ve střední Evropě, jenž razil zlaté mince. 
Množství zlata potřeboval pro svou mocenskou politiku i císař Karel IV, a proto lze toto období 
nazvat zlatým věkem zlatých dolů. Podle zpráv kronikářů pracovalo tehdy na Kašperskohorsku  
na 300 mlýnů na zlatou rudu. Jen v roce 1345 se 600 zdejších horníků  účastnilo válečného 
tažení do Landshutu, přičemž těžba v dolech nebyla přerušena.5 Za tuto pomoc bylo Hory 
Rejštejnské privilegiem Jana Lucemburského z roku 1345 osvobozeny od placení cel a uděleno 
jim právo prodeje soli.6 
    Zvláštní pozornost věnoval Kašperským Horám i Karel IV. Vědom si nejen hospodářské, ale 
i strategické významnosti tohoto území, nařídil roku 1356 Vítu Hedvábnému stavbu hradu 
Kašperka, a to severně od nynějších Kašperských Hor. Roku 1366 dal z Bavor k městu zřídit 
novou obchodní cestu, která vedla z Pasova na Kvildu, přes Kašperské Hory a Sušici do Čech, 
přičemž největší výhody získaly právě Kašperské Hory. Do té doby se kupci raději ubírali přes 
Kozí Hřbety, Kašperským Horám se vyhýbajíce pro neutěšený stav cest.    Husitské války 
znamenaly kolaps pro těžbu zlata, která však  po roce 1436 pokračovala. Český král a římský 
císař Zikmund potvrdil privilegia Hor Rejštejnských, udělená jim Karlem IV. a Janem 
Lucemburským. V  15. století byly výsady znovu potvrzeny Ladislavem I.,Vladislavem II. a na 
začátku 16. století Ludvíkem Jagellonským a  Ferdinandem I..7    V období války třicetileté 
                                                           
1 Profous, A., Místní jména v Čechách, Praha 1947, díl I., s. 630. 
   
2 SOkA Klatovy, AM Kašperské Hory, nezinventarizováno, nadace kostelu sv. Mikuláše v Kašper. Horách 

24.8.1345, 15.2.1378, Jan Lucemburský 29.9.1345, Zikmund Lucemburský 13.10.1436, Ladislav I. 
18.12.1453,Vladislav Jagelonský 21.12.1479, Ludvík Jagellonský 1523,Ferdinand I. 5.2.1538, 3.3.1538. 
Muzeum Kašperské Hory- Listina Karla IV. o povinnosti přenocování kupců cestujících novou silnicí z Pasova 
do Čech- inzert SOkA Klatovy, AM Kašperské Hory, nezinventarizováno- listina Ferdinanda I. 3.3.1538. 

3 SOkA Klatovy, AM Rejštejn, inv.č. 5 – listina Josefa II. inzeruje listinu Jana Lucemburského 29.9.1345. Rovněž 
kostel sv. Mikuláše byl společný oběma lokalitám.   

4 SOkA Klatovy, AM Rejštejn, inv.č. 1. 
5 Z historie, in: Horpeniak, Vladimír: Kašperské Hory – příroda – historie – památky – zajímavosti, Kašperské 

Hory 1979, s. 7. 
6 SOkA Klatovy, AM Rejštejn, inv.č. 13. 
7  Viz pozn. 2,3. 
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dostávaly Kašperské Hory i Rejštejn vzhledem k dolování četné ochranné listy, které je měly 
ochránit před množícími se požadavky procházejících vojsk.8  
     V souvislosti s  rozšiřováním těžby získal Dolní Rejštejn ještě ve druhé polovině 14. století 
relativní samostatnost, ovšem zcela se odtrhl od Kašperských Hor až v roce 1584, kdy byl 
povýšen Rudolfem II. na město. 9 To si pak ponechalo původní znak, který pochází  již z doby 
předhusitské, do té doby společný s městem Kašperské Hory. Změnila se jen poloha želízek. 
Ve znaku má Rejštejn na červeném štítu zvednuté rámě v červeném rukávě. Ruka drží do 
vodorovné polohy pozvednuté kladivo – mlátek. Po obou stranách jsou kladiva- želízka, vpravo 
níž, vlevo výš. Jsou stříbrná s přirozenou násadou. I po osamostatnění Rejštejna  lze však  
předpokládat , že po určité období byla správa některých záležitostí společná, např. důlních.10  
Rozvoji města mělo napomoci i potvrzení rejštejnských privilegií  císařem Josefem II. v roce 
1784 a o 11 let později Františkem I.(II.), který udělil Rejštejnu další trhy. 11      
    Tak jako v minulosti byly vázány děje Rejštejna na těžbu drahých kovů, tak v devatenáctém 
století provádělo  město mnohé úpravy a opravy ve spojitosti se sklárnami.  Přibližně v době 
vzniku skláren  (přesně v  roce 1848) čítalo město 64 domů, z toho 52 právovárečných. 
Podílelo se společně s místními podniky  na likvidaci škod, způsobených mnohými povodněmi.   
Časté požáry průmyslových podniků zvyšovaly platební neschopnost města. To se přesto 
snažilo zlepšit podmínky k podnikání účastí na důležitých projektech. Tak již v roce 1919 byla 
zadána stavba transformátoru a elektrického vedení firmě Friedrich Korndörfer ze 
Schröbersdorfu, takže již v roce 1920 byly ulice Rejštejna elektricky osvětleny. 
Hospodářskému rozvoji mělo napomoci i znovuotevření dobytčích trhů dne 10.1.1920. Dne 
20.3.1921 byl vyslán delegát k jednání do Sušice ohledně výstavby železnice ze Sušice do 
Kašperských Hor.12 
    Pokrok v kulturní oblasti znamenalo rozhodnutí obce otevřít zde knihovnu s čítárnou, které 
bylo učiněno v březnu téhož roku  a dokonce bylo uvolněno pro tento  účel  50 Kč. O rok 
později, dne 3.3.1921, byl určen hlídačem nad knihami učitel Franz Heiser. 
 V říjnu roku 1938 bylo připojeno město Rejštejn k Říši. Dne 5. května 1945 bylo osvobozeno 
americkou armádou. 
           Rejštejn patřil k svobodným horním městům, čili byl v nejstarší době podřízen královské 
komoře a horním úřadům, zvláště mincmistrovi. Ve fondu  AM Rejštejn jsou obsažena nařízení 
a ustanovení nejvyšších  mincmistrů Viléma z Oppersdorfu, Oldřicha Adama Popela 
z Lobkovic, Viléma Vřesovce z Vřesovic a dalších..  
   Vlastní samosprávu získal Rejštejn až po roce 1584, kdy byl na základě listiny Rudolfa II. 
oddělen od Kašperských Hor , a to  se stejnými právy, jako svobodné horní město. Prameny 

                                                           
8  Líva, Václav, Prameny k dějinám třicetileté války, rok. 1625,díl III., Praha 1951, s. 799. 
   Vogeltanz, , Jan, Sušice za třicetileté války, in: Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy (2), Sušice 1990, s. 57 – 73. 
9 SOkA Klatovy, Česká škola Rejštejn,nezinventarizováno, školní kronika, s. 65 uvádí  u příležitosti oslav 

povýšení města Rejštejn na královské město, že město bylo povýšeno Janem Lucemburským dekretem, ke 
kterému byla přivěšena pečeť. Tento původní dekret z roku 1345 prý padl za oběť požáru, opis jeho, vydaný 
císařem Rudolfem, je spolu s dalšími dekrety dosud majetkem města. Tato listina však není otištěna v CIM, ani 
není zmíněna v jiných pramenech či literatuře. 

  
10 Ve válce třicetileté byly . některé ochranné listy vydávány pro Unter und Ober Bergreichenstein. Nyní jsou        
součástí fondu AM Kašperské Hory. 
11 SOkA Klatovy, AM Rejštejn, č.inv. 5,6. 
12 Projekty této dráhy byly vypracovány již na konci 19. století a o realizaci tohoto projektu se jednalo při místním 

šetření ve dnech 27. a 30. března roku 1899, kdy bylo družstvu  uloženo doplnění projektu. Na schůzi 
manifestační, dne 21. března v Sušici, bylo rozhodnuto o realizaci projektu v roce 1922 a sestavení návazného 
projektu  železnice z Kašperských Hor přes Stachovsko a Strašeňsko k strakonicko – volarské trati. 

  Šumavan 25, 1892, 53, č.5, s. 44. 
  Šumavan 37, 1904, 5.3.,č.10,s. 40, atd. 
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z nejstarší doby se  nezachovaly, a proto si na jejich základě nelze vytvořit obrázek o fungování 
městské správy. Až pro rok  1714 existují materiály, které dokládají  městskou radu o šesti 
radních v čele s purkmistrem  a  čtyři  starší.  
   Za císařovny Marie Terezie  byl zařazen Rejštejn mezi horní města, která byla roku 1745 po 
zrušení české komory přikázána královskému podkomořímu, pokud šlo o obnovování rad a 
dohled nad obecním hospodářstvím. Po josefinských reformách lze pro město doložit ze 
zachovalých pramenů pouze trestní senát, který tvořil městský rychtář, dva radní, dva 
representanti a písař.13 
    Zavedení ústavnosti v roce 1848 znamenalo úplnou přestavbu politické správy  a 
v souvislosti se zrušením poddanství  byla správa vykonávaná do té doby patrimonii přenášená 
na okresní a obecní úřady. Stadionovým prozatímním obecním zřízením z 20.3.1849 byla 
vytýčena zásada, že základem svobodného státu je svobodná obec. Obce se staly nejnižšími 
články a instancemi obecní samosprávy. Každé sídliště se muselo stát obcí nebo její částí- 
osadou. Roku 1850 14se stal Klášterský Mlýn součástí Rejštejna.  K výkonu přirozené i 
přenesené působnosti  byly v Rejštejně zřízeny dva orgány, a to dvanáctičlenný obecní výbor a 
obecní představenstvo, to jest purkmistr a tři radní. Obecní představenstvo bylo tvořeno 
převážně řemeslníky a obchodníky. Zatímco ústředně byl obecní výbor ještě před rokem 1919 
nazýván obecním zastupitelstvem, v Rejštejně byl tento orgán uváděn po celá dvacátá léta jako 
obecní výbor. 
    Obec řešila  problémy, týkající se správy obecního jmění, záležitosti ve vztahu k obecnímu 
svazku, působení místní policie apod. Kromě toho se zabývala záležitostmi, které na ni byly 
přeneseny zákonem, a to pokutami, školními platy, příspěvky na kostely, fary, školy, 
spolupůsobila při volbě školních rad , okresních zastupitelstev, říšské rady apod. Zajišťovala 
vyvěšování vyhlášek nejen politických, ale i živnostenských, zdravotnických apod. 
Spolupůsobila při občanských sňatcích, sčítání lidu, výstavbě a správě komunikací, výstavbě a 
údržbě hnaneckých stanic a vlastním postrku, spolupracovala se soudy, atd. Obecní trestní 
senát , složený z purkmistra a dvou radních řešil drobné přestupky proti zákonům a nařízením 
místní policie. 
    Zákonem č. 75/1919 byl dán volbám v obcích nový řád a zákonem č. 76/1919 Sb byla dána 
novela k obecnímu zřízení. Dne 20. 7. 1919 byly předány starým zastupitelstvem všechny 
podklady pro výkon práce nově zvolenému dvanáctičlennému zastupitelstvu. To se dne 
11.11.1919 usneslo, že nebude vyplácen žádný plat nově vzniknuvším komisím. Co se týká 
purkmistra, měl mu být vyplácen plat 600 Kč ročně. Jeho úřední hodiny byly v roce 1919 ve 
všední den od 10 – 12 hod, v neděli od 9 – 12 hod. Dne 24.11.1919 byla zvolena 
dvanáctičlenná komise k přísežnému soudnímu jednání. 
    O hospodaření obce v první půli tohoto roku i o předávaných archiváliích si lze učinit 
představu ze zprávy ze zasedání zastupitelstva ze dne 20.7.191915 Dle zmocnění zemské správy 
z 22. 6. 1920 byli zvoleni úředníci bytového úřadu. Dne 6.9.1920 zvolen první radní, policejní 
komisař a místní školní rada. . Dne 21.4. 1921 byl zvolen čtyřčlenný výbor lidového vzdělávání 
a knihovní rada, dne 12. 5. 1921 zvolen rada v komisi finanční, chudinské, lesní a pozemkové, 
domovní, silniční a správy budov. O existenci čtyřčlenné aprovizační komise je zmínka až 
k roku 1932, kdy stará komise složila mandát a byla zvolena nová, nyní čtyřčlenná komise. Dne 

                                                           
13 Městský rychtář- uveden Stadtrichter.  
14 SOkA Klatovy, AM Rejštejn, pamětní kniha, i. č. 34, s. 39 uvádí, že se tak stalo pod č.j. 5 716. Není blíže 

specifikováno, zda pod číslem obecním, či Okresního úřadu v Sušici. Podací protokoly AM Rejštejn se 
nezachovaly.  

    In: Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850 – 1970, Praha 1978, s. 232 uvádí v roce 1850 Klášterský Mlýn jako 
samostatnou obec v okrese Kašperské Hory, až k roku 1869 jako osadu obce Dolní Rejštejn v okrese Sušice. 

 
15 Viz příloha č. 2. 
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23.10.1922 byl ustaven kronikář k vedení pamětní knihy a vytvořena komise místní historie 
(letopisecká ). 
    Kromě obecního zastupitelstva, rady , purkmistra a komisí  působili v obci i obecní 
zaměstnanci. Na prvním místě nutno jmenovat obecního písaře, jehož funkci zastával povětšině 
místní učitel a jenž měl v roce 1921 plat 200 Kč měsíčně. Funkce byla spojena s postem 
obecního sekretáře. Dalšími obecními zaměstnanci byli místní policajt, hajný, noční hlídač (v 
roce 1921 s platem 100 Kč měsíčně), hlídač na dobytčích trzích (v roce 1921 s platem 15 Kč), 
prohlížeč poraženého dobytka (v roce 1921 s platem 100 Kč za rok, při čemž za každé 
potvrzení inkasoval 1 krejcar). Obec se přijímání každého honorovaného obecního 
zaměstnance z finančních důvodů bránila, musela-li ho vzít do služeb určila takový plat, že se 
mnohdy nikdo na dané místo nepřihlásil. Tak tomu bylo i v roce 1921 v případě nočního 
hlídače, kdy obecní zastupitelstvo rozhodlo, aby si každý majitel domu či nájemce hlídal od 10 
hod do 3 hod do rána stavení sám. Tato povinnost odpadala tehdy, nebyl- li v rodině muž. Toto 
rozhodnutí se asi nesetkalo s příliš kladnou odezvou, a tak zastupitelstvo zvýšilo částku 
vyčleněnou na výkon tohoto místa. Přesto však musela řešit prosby pracovníků, které šly nad 
rámec uzavřené smlouvy, např. žádosti nočního hlídače o zimní oblečení apod. V případech, 
kde to bylo možné, se snažila obec nahrazovat placenou službu službou bez mzdy. Tak bylo 
dne 21.4.1921 rozhodnuto, aby obecní pastviny čistili obecní chudí bez žoldu. V obci působil 
od roku 1919 odhadce pozemků, vodní odhadce a pracovník pro stavební záležitosti.  Ve svém 
rozkladu dne 14.9.1932 o nutnosti státní podpory si obec stěžovala na nedostatek finančních 
prostředků k placení svých zaměstnanců, úředníků, nočního hlídače, myslivce a obecního 
písaře.  V přípisu okresnímu úřadu dne 30.6.1933 podala obec rozklad, proč nemůže  
zaměstnávat vlastního účetního, a navrhla okresnímu úřadu řešení, aby se jeden člen 
zastupitelstva této činnosti jeden den bezplatně věnoval. Obec zdůvodňovala toto rozhodnutí i 
malou vytížeností této osoby, a to příjmy za dobytčí pasy, za psí známky, dávkami pozemkové 
daně, příjmy z obecní váhy a nápojovou daní. Okresním úřadem  byl však obecní účetní 
jmenován, ale dne 29.12.1933 byl nahrazen účetním, zvoleným obcí a bylo rozhodnuto, aby 
úřadoval každou středu od 11 – 12 hod a každou sobotu od 4 – 6 hod. Se zhoršující se 
hospodářskou situací v obci hrozilo, že místo obecního účetního nebude opět obsazeno, protože 
tuto funkci při volbě dne 27. 6. 1935 nechtěl žádný ze zástupců obce  převzít. Dne 18.7.1935 
členové německé hospodářské strany na protest proti špatnému hospodaření obce složili 
mandáty a opustili lokál, v němž zastupitelstvo zasedalo. Lze předpokládat, že šlo o  lokál 
v budově radnice. V této době fungovalo šestnáctičlenné zastupitelstvo, a to 10 členů sociální 
demokracie a 6 členů německé hospodářské strany, která se zřejmě po svém demonstrativním 
složení mandátů opět do zastupitelstva vrátila, protože zastupitelé německé sociálně 
demokratické strany odmítali bez ní schvalovat jakékoli úvěry, aby nemohli být v budoucnu za 
dluhy obce viněni. O jedno místo náhradníka byl sváděn mezi oběma stranami boj. Dne 4.11 
1936 sociálně demokratická strana žádala okresní úřad, aby mohla posunout předběžné 
rozhodnutí o návrhu kandidátů na volby do zastupitelstva  až na dobu  po uzavření rozpočtu na 
předešlé roky a návrhu rozpočtu na příští rok. Sociálně demokratická strana navrhovala 
purkmistra, německá hospodářská strana jeho zástupce. Místo zástupce purkmistra bylo 
obsazováno s potížemi, a proto na příkaz okresního úřadu bylo obsazeno náhradníkem.Od 
ledna 1937  bylo v Rejštejně dvanáctičlenné zastupitelstvo a tříčlenná rada v čele 
s purkmistrem. Rozložení politických sil ve městě bylo patrno i při volbě nové školní rady, kdy  
německá sociální demokracie měla nárok dle voleb na 3 mandáty, zatímco německá 
hospodářská strana na jeden mandát. Zatímco v roce 1937 mnozí členové zastupitelstva 
požádovali uvolnění ze zdravotních či pracovních důvodů, poslali dne 27.8.1938 všichni 
členové německé sociálně demokratické strany přípis okresnímu úřadu, v němž oznamují svůj 
přestup do sudetoněmecké strany, pokud to někteří z nich neudělali již v květnu 1938. Dne 
13.12.1938 byl v městském zastupitelstvu přečten nový pořádek, který platil pro 
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sudetoněmecké území, připojené k Říši. Lze říci, že se platové, ale i pracovní zatížení obecních 
zaměstnanců podstatně zvýšilo. Dne 29.12.1938 na jeden rok přijatý obecní sluha pobíral plat 
60 říšských marek měsíčně a měl ve svých povinnostech úklid prostor radnice, vytápění, 
pochůzky se zprávami, obsluhu obecního vozu, písemné práce a na čas i funkci hrobaře, 
protože dosavadní hrobař byl penzionován , s měsíční pensí 36 říšských marek, obytnou 
kuchyní a ročními 6 m3 palivového dřeva. O něco hůře byl na tom se svým ohodnocením  nový 
kronikář, jehož mzda činila 30 říšských marek ročně.  
    V srpnu 1938 zasedalo zastupitelstvo naposledy ve své staré podobě. Na zasedání 13.12. 
1938 zde kromě purkmistra a 7 členů zastupitelstva byl přítomen i místní velitel NSDAP 
Ludwig Gerhart a  tři přidělenci. Klíčovým zasedáním bylo shromáždění zastupitelstva  
28.5.1940, které se konalo z nařízení Kreisleitera kraje Regen Grafenau a jehož hlavním bodem 
byla obnova městské rady. Byl zvolen nový první přidělenec, zatímco dosavadní se stal 
přidělencem druhým. Starosta zůstal nezměněn. Zároveň byly zdůrazněny povinnosti obecní 
rady podle německého pořádku v protikladu k dřívějšímu stavu.  
 
2.Dějiny fondu 
   Písemnosti města Rejštejna vznikaly v městské kanceláři v Kašperských Horách, a to až do 
konce 16. století, pravděpodobně i déle 16 , protože město Rejštejn, jak bylo dříve uvedeno, 
získalo samostatnost až privilegiem Rudolfa II., v roce 1584. Pokud byly materiály uloženy 
v Rejštejně, pak zřejmě ve skříních na staré radnici. Písemnostem však nikdy nebyla věnována 
patřičná péče  a nacházely se po všech koutech budovy. Po jejím stržení, před rokem 1722, 
byly načas uloženy v soukromých domech. Mnohé z nich byly zaneseny do jiných míst a muzeí 
stěhujícími se faráři, posléze učiteli.17 Tento stav však dlouho netrval, protože již záhy byla 
postavena budova nová, jež byla v roce 1802  zvýšena o jedno patro a v roce 1828  v ní byla 
otevřena hospoda s hostinským Johanem Lidnerem a s pivovarským mistrem Jakobem 
Hanusem. V roce 1846 byla stržena  z budovy věžička a sejmut s kopule zvon, který pocházel 
z roku 1844. 

   Městskou  registraturu pro nejstarší období nelze zrekonstruovat, protože se dochovala ve 
zlomku. Zničení větší části lze přičíst nejen vlivům přírodním (požárům, povodním), ale i 
ztrátám při prozatímním ukládání v době úprav radniční budovy. V souvislosti s výměnou 
obecních samosprávných orgánů v roce 1919 se  zachoval i seznam předávaných achiválií 
města Rejštejna. Jednalo se v té době pouze o 50 privilegií a zpráv od roku 1584 do roku 1840. 
Tyto spisy jsou bez spisových značek, pouze s uvedením počtu listů. Jsou zaznamenány 
chronologicky číslováním 1 – 50. Stejně tak lze těchto 50 spisů sledovat v zápisech 
zastupitelstva u příležitosti předávání archivního materiálu při  změnách starostů.18  Pro toto 
nejstarší období (do roku 1784) se nezachovaly žádné knihy. V té době bylo užíváno i vlastní 
pečeti. Starší pečeť je zachována v otisku na listině z roku 1649, mladší, mosazná, nese v opisu 
dataci 1686. 19 K této záležitosti se nachází v kronice města poznámka, že se kdysi objevil 

                                                           
16 Dle číslování městských knih lze předpokládat, že archiv byl nadále nejméně do poloviny 18. století 

v Kašperských Horách. Je možno, že zde byl ukládán přechodně, po povodních, požárech, atd. Pro stálé uložení 
archivu města Rejštejna v Kašperských Horách do uvedeného období svědčí i opisy listin po roce 1584, 
pořizované z originálů listin, vydaných po roce 1584 pro potřeby města Rejštejna, písařem Kašperských Hor. 
Též dr. Volf v Popisu městských archivů v Čechách, Praha 1947, neuvádí archiv městečka Rejštejna, přestože 
důsledně uplatňuje historický pohled a uvádí i městečka, která v jeho době byla již pouhými obcemi. 

17 SOkA Klatovy, AM Rejštejn, Pamětní kniha  Rejštejna, s. 22 – 23, 27. 
18 Předávaly se spolu s příslušnými cennými papíry, klíči, úřední pečetí, počtem chudých, počtem školní rady, 

obligacemi a spořitelními knížkami. 
19 Pelant, J, Znaky a pečetě západočeských měst a městeček, Plzeň 1985, s. 210 – 211. 
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v Rejštejně vysoký úředník z památkového ústavu, který pátral po staré pečeti, leč marně. 
Dotvrdil však existencí dvou pečetí (pečetidel?), a to z roku 1686 a 1696.20.  

   Lépe lze poznat spisovou manipulaci až z období regulovaného magistrátu, kdy se sice opět 
nedochovaly žádné knihy, ale existuje zlomek spisů skupiny publicum, militaria a  judiciale. Ze 
skupiny publicum se dochovaly jen ojedinělé archiválie. Lze předpokládat, že právě u této 
skupiny sem bylo označení vepsáno dodatečně, protože zde chybí ostatní  náležitosti, a to 
datum presentace, jednací číslo a značka podacího protokolu, což u písemností obou ostatních 
skupin je uvedeno.Spojitost s podacím protokolem není možno uvést, protože se podací 
protokoly nezachovaly. Dle srovnání výše zmíněných předávacích seznamů při změnách 
starostů i odlišného ukládacího systému lze předpokládat, že registraturní skupiny judiciale a 
militaria sem byly předány později, snad od okresního soudu,21 kam mohly být  v roce 1850 
spolu s pozemkovými knihami odevzdány. O velké pravděpodobnosti této hypotézy svědčí i 
skutečnost, že i všechny zachované knihy do roku 1850 patří do skupiny soudní. 
   Zlomkovitost zachovalých písemností je typická i pro nejmladší období, a to 1850 - 1938, 
1938 – 1945. Po roce 1850 je na spisech zaznamenána presentace a číslo přírůstkové. Některé 
spisy nejsou označeny vůbec.Rejštejn patřil v tomto období k politickému okresu sušickému a 
soudnímu okresu kašperskohorskému. Neoznačenost spisů je možno konstatovat i pro období  
okupační správy. Rejštejn tehdy patřil pod landrát Kašperské Hory, jehož fond v SOkA 
Klatovy není uložen a lze předpokládat, že neexistuje. Do osudu archiválií zřejmě negativně 
zasáhly události II. světové války, zmatky na samém jejím konci a následný odsun Němců. 
S nimi pravděpodobně zmizely i některé materiály z  předcházejících období nezvratně 
prokazatelné, např. obecní kronika od roku 1862 do roku 1945 apod. 
  Dne 13.3.1957 byla u MNV provedena poprvé skartace 22a to za přítomnosti zaměstnance 
Okresního archivu v Sušici Aloise Krejčího a tajemníka ONV Matěje Jáchima. Byl zároveň 
pořízen seznam spisů, určených k archivaci. Spisy v časovém rozsahu 1584 – 1948 jsou zde 
uvedeny bez jakéhokoli dělení a značek  
  Pamětní kniha existuje jedna, i když by měly být  dvě, a to německy psané. Obsahuje období 
od počátku do roku 1862 . Pisatelem je vrchní poštmistr Josef Schuster. Druhý díl této knihy se 
nezachoval. Bylo v ní obsaženo období od roku 1862 až do roku 1939, kdy  zapisovatel 
dějinných událostí, učitel školy v Rejštejně Johann Heidrich, musel narukovat do 
armády.23Pamětní knihy byly nejprve uloženy na radnici, ale ke konci války je uschoval Lukas 
Heppler, z jehož držení se je městu podařilo získat. Novou pamětní knihu po osvobození začal 
psát Ladislav Tonner z Rejštejna, který začal překladem vybraných událostí z obou dílů 
německých pamětních knih, a dovedl ji až do roku 1966, kdy se jejího psaní ujal Václav 
Vítovec. 
    Největší část spisů byla předána do okresního archivu v Sušici  dne 11.4.1957, kde již v této 
době byla uložena privilegia a fascikl spisů  ze 17. a 18. století.24 Po roce 1965 byl fond 
převezen do Klatov, kde k nim přibyly v roce 1975 knihy nesporného soudnictví, uložené až do 
té doby v SOA Plzeň.    
 
 
3.Archivní charakteristika 
 
   Fond byl uspořádán podle obvyklého schématu: 
                                                           
20 Hostaš K – Vaněk F, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu sušickém, Praha 1900, s. 

100 – 101. 
21 SOkA Klatovy, AM Rejštejn, Zasedání zastupitelstva, 1932 – 1940, schůze 26.7.1938. 
22 Cca 200 kg písemností. 
23 SOkA Klatovy, AM Rejštejn, Pamětní kniha Rejštejna , s. 53 
24 Od roku 1953. 



-9- 

I.   Listiny 
II.  Knihy 
III. Spisový materiál 
IV. Ostatní materiál (mapy a plány, typáře či razítka) 
 
  Z doby před rokem 1784 se zachovala pouze privilegia, jejich opisy a nařízení a ustanovení 
nejvyšších mincmistrů v počtu 34 jednotlivin. Originálů listin je celkem 6. Oddíl listin je dále 
dělen na originály listin a opisy listin, protože nejstarší dějiny města jsou společné 
s Kašperskými Horami a originály nejstarších listin, týkající se obou částí ,jsou součástí fondu 
Kašperské Hory a pro Rejštejn existují pouze v opisech., které si po roce 1584  město  
pořizovalo většinou od kašperskohorské kanceláře.25 

   Úřední knihy do roku 1784 se nedochovaly, a proto byly knihy rozděleny pouze rokem 1850, 
a to na skupiny: 
1) Do roku 1850 
A Městská správa 
a) Knihy městské správy v užším slova smyslu 
b) Knihy městského hospodářství 
B Soudnictví 
a) Sporné 
b) Nesporné 
   Obdobně děleny jsou knihy i po roce 1850. Podací protokoly se nezachovaly, viz výše. 
Spisy se zachovaly zlomkovitě. Protože se z období předjosefínského zachovaly  pouze 
jednotlivosti v nepatrném množství, ze kterých není patrný tehdy existující ukládací systém a je 
nahrazen pozdějším chronologickým zápisem , byl tento přijat jako1. ukládací systém.. 2. 
ukládací systém z  období magistrátního (1786 – 1850) obsahuje jen  část registraturní skupiny 
Militaria (1845-1849) a Judiciale (1826 – 1850), která obsahuje spisy pozůstalostní ,a 
z registraturní skupiny Publicum opět jednotliviny, označené nebo jen s prezentací a 
přírůstkovým číslem. Dá se předpokládat, že existovala ještě buď registraturní skupina 
Oeconomica nebo Camerale či Commerciale, což však nelze prokázat.  Pro spisy od roku 1850- 
1938 a spisy 1938 - 1945, uchované ve zlomcích, které nesly pouze číslo přírůstkové nebo byly 
bez čísla, byl použit třetí, uměle vytvořený ukládací systém, vypracovaný na základě systému 
OÚ.26 
   Fond AM Rejštejn má časový rozsah 1584 – 1945 a obsahuje: 
1.Listiny -  originály  L 1 -  L 6            i.č. 1 – 6                        1584 – 1793 
   Listiny – opisy        L 7 -  L 13          i.č  7 – 13            /1345/1584- 1646 
2. Knihy  -                  K 1 – K 44         i.č. 14 – 57                     1740 - 1945 
3. Spisy -                    K 1 –  K 7          i.č. 58 – 138                   1584 – 1945 
4. Ostatní – mapy-     M 1                    i.č.139                                       1837  
                    typáře -  T 2 – T 3            i.č. 140 – 143                  1686 - 1900 
                    
           
4.Rozbor obsahu fondu 
   Archiv města Rejštejna je důležitým pramenem pro poznání dějin města, i když na překážku 
je zlomkovitost materiálu z jednotlivých období. Správa obce si byla od počátku vědoma 
chybějících pramenů pro nejstarší období, zvláště pak, co se týče udělených privilegií, a proto 
si dávala  vyhotovovat jejich opisy, z nichž první pocházejí z období nedlouho po 
osamostatnění města privilegiem Rudolfa II., a to z roku 1602. Originály listin do roku 1584 
jsou součástí fondu AM Kašperské Hory, neboť, jak výše řečeno, byla obě města až do roku 
                                                           
25Viz poznámka č. 16. 
26 Viz příloha č. 3. 
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1584 spojena. Možno říci, že toto spojení fungovalo v období největší slávy horní a v oblasti 
horní přerůstalo i samotné osamostatnění města za Rudolfa II. Z výše řečeného je patrno, že 
každý z badatelů, který bude studovat dějiny Rejštejna musí bezpodmínečně, hlavně pro 
poznání nejstaršího období, prostudovat i příslušnou část fondu AM Kašperské Hory. Z listin 
AM Rejštejn jsou kromě udílení a potvrzování privilegií zajímavé  salva guardia, která dokazují 
důležitost tohoto horního města ještě za třicetileté války.  
   Knihy se pro období do roku 1786 nedochovaly. Pro období magistrátu (1786 – 1850) jsou 
cenné knihy soudnictví nesporného v časovém rozsahu 1798- 1884, které dokladují převody 
majetku, dávají poznat majetkovou úroveň obyvatelstva a mohou být též cenným pramenem 
pro dějiny umění , národopis,genealogii apod. Z knih po roce 1850 nutno vyzvednout zápisy 
z rady, a to hlavně pro období 1936 – 1940, ze kterých lze dobře poznat politický vývoj malého 
městečka na česko bavorských hranicích i soužití nepočetné české menšiny  s naprostou 
většinou německého obyvatelstva. Z těchto zápisů i z různých hospodářských knih možno 
poznat, že hlavní problémy tohoto městečka byly ekonomické a k politickému vyostření 
dochází až v roce 1938, při čemž již v roce 1936 lze pozorovat obranné reakce české menšiny 
jako přípravu na děje budoucí.  
   Ze spisů nejstarší doby je zajímavá korespondence města s nejvyššími mincmistry, z dalších 
pak spisy pozůstalostní, domovské právo atd. Spisy jako celek mohou dokreslit  politický, 
ekonomický i kulturní vývoj tohoto městečka. 
 
 
5. Záznam o vypracování inventáře 
 
 Fond roku 1999 uspořádala, inventář vypracovala, inventární seznam sestavila a úvod 
zpracovala  v SOkA Klatovy v roce 2000 Maruška Beránková.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Klatovy 29.2.2000 
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Příloha č.2    Zjištění představitelé městské správy 
 
Rychtáři : 
 Schwab Simon 1754  
 Hasenkopf Georg Johann  1794 
  Hasenkopf Georg Johann 1795 
 Florián Josef /senior/  1801  
 Florián Josef /senior/ 1800 
 Florian Josef /senior/ 1808 
 Robl Josef 1809 
 Pscheidl Johann 1825 
 Stegbauer Franz 1828 
 Engl Mathias  1831 
 Kargl Ignatz  1834 
 Kargl Ignatz  1836 
 Prexl Eduard 1842  
 Prexl Eduard 1843 
 Neubürger Johann 1845  
 Neubürger Johann 1846 
 
 
Purkmistři : 
              Klostermann  Karl                                1891 
  Pollak Johann  1913 – 1919 
  Pfeifer Franz 1919 
  Pollak Johann  1921 
  Schuster Stefan  1921 
  Baierl 1932  
 Fuchs Franz 1937 
 Engl Franz  1938 
 
 
 Radní : 
 Prennsl Lukas 1714 
 Schiesser Joseph  
  Klosterman Georg 
  Schosser Adam 
  Heisler Lorenz 
  Sepp Bartl 
 
 
  
 Stögbauer Victor 1781 
 
  Florián Josef  1794 
  Prantner Ernst  1794 
 
  Florian Josef 1795  
  Prantner Ernst 1795 
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 Florian Josef /junior/ 1800 
  
  Florián Josef /junior/  1801 
  Mirwald Josef 1801 
 
 Mirwald Josef  1808 
 Florián Josef  1808  
 
  Mirwald Josef 1809 
  Kollmer František 1809 
 Stegbauer Franz 1825 
  Florian Lorenz 1825 
 
 Florian Lorenz 1828 
 Kargl Ignatz 1828 
          
 Mirvald Josef  1831  
 
 Mirvald Josef  1834 
 Pollag Franz 1834 
 
 Pangretz Johann 1836 
  
 Neuburger Johann 1842     
 Brandtner Karl 1842 
  
              Florian Michael                                    1845 
              Engl Jakub 1845 
              Florian Michael 1846   
 Engl Jakub 1846 
 
              Prexl Felix                                            1891         
              Pollak Josef                                          1891 
 
 Kargl Johann 1913 
 Schuster Josef  1913 
 Horrer Franz 1913 
 
 Horrer Franz  1919 
 Mies Heinrich  1919 
 Regner Julius  1919 
 Prochaska Eduard 1919 
 
 Schuster Johann 1919 
  Brabec Josef 1919 
  Huber Karl  1919 
  Wolf Stephan 1919 
 
 Schuster Johan- první rada 1920 
 Stingl Wenzel- policejní rada 1920 
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 Kunz Karl – školní rada 1920 
 
 Schuster Stefan – finanční rada 1921 
  Brabec Josef- chudinský rada 1921 
  Wolf Stephan – lesní a pozemkový  1921 
                                           hospodářský rada 
              Pollak Johann- domovní záležitosti 1921 
              Huber Karl – silnice a budovy 1921    
 
 Stingl Wenzel 1923 
  Šavrda Jakob  1923 
  Regner Julius  1923 
 Hasenkopf Kaspar  1923 
 Baierl Josef  1923 
 
 Preis Wenzel /přidělenec/ 1938,1939 
 Fritz Peter 1938 
   Heppler Lukas /přidělenec/ 1938,1939 
 Schmidt Max /přidělenec/ 1938, 1939,1940 
  
 
 
Representanti:  
 Ausprung Lorenz 1825 
 Prantner Ferdinand 1825 
 
 Ausprung Mathäus 1828 
 Neuburger Johann 1828 
 
 Mayer Josef 1831 
 Neuburger Johann 1831 
 
 Mayer Josef 1834 
 Neuburger Johann 1834 
 
 
 
 
Starší: 
 Mührwaldt Mathias 1754 
 Haisler Mates 1754 
 Gerhardt Sebastian 1754 
 
 
Obecní  výbor /zastupitelstvo/: 
 
 Mies Heinrich                                       1913,1914,1915,1916,1918,1919, 
                                                                            1920,1921,1922 
 Prexl Anton 1913 ,1914.,1916 
 Pollak Josef 1913 , 1914,1915,1916,1918,1919 
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 Schuster Johann 1913 ,1919 
 Wolf Stefan 1913, 1914,1915,1919 
 Zoglauer Wilhelm 1915,1916,1919,1923 
 Wilms Franz 1913,1915,1916,1918,1919 
 Regner Julius 1913, 1914,1915,1919 
 Prochaska Eduard 1914, 1915,1918,1919 
 Jung Thomas 1914, 1915 
 Huber Karl 1919,1920 
 Zettl Josef 1919,1920,1923 
 Goschler Rudolf 1919,1920,1921 
 Linzmeier Josef 1919,1920,1921.1922 
 Schmiedl Wenzel 1919 
 Kunz Karl 1919,1920 
 Schuster Stefan 1919,1920 
 Stingl Wenzel 1919,1920,1921 
 Kargl Adalbert 1919,1920,1921,1922,1923 
 Schuster Heinrich 1919,1920,1921,1922 
 Naret Johann 1919 
 Hoidn Heinrich 1919,1921,1922 
 Pfisterer Theodor 1919,1920 
 Schawrda Jakob 1920,1921,1922 
 Woldřich Karl 1920,1921,1922 
 Marxt Johann 1920,1921,1922,1923 
 Treml Josef 1921,1922 
 Kunz Karl 1921,1922 
 Schröder Jakob 1922 
 Kargl Adam 1922 
 Eichinger Fritz 1923 
 Schano Franz 1923 
 Alferi Andreas 1923 
 Klostermann Karl 1923 
 Engl Franz 1923 
 Baumgärtner Emanuel 1923 
 Kargl Johann 1923 
 Brabec Josef 1923 
  
 Pollak Eduard 1936,1937,1938,1939,1940 
 Luksch Franz 1936 
 Peter Josef 1936 
 Hasenöhrl Wenzel 1936,1937 
 Haas Johann 1936,1937 
 Engl Franz 1936 
 Stingl Josef 1937           
 Kalian Franz 1937 
 Thurner Johann 1937 
 Zoglauer Mathias 1937 
 Blechinger Wenzel 1937 
 Marxt Josef 1937 
 Zettl Josef 1937 
 Stingl Karl 1937,1938 
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 Engl Franz- náhradník 1937 
 Panni Eduard 1938,1939 
 Regner Franz                                                    1938 ,1939 ,1940    
  Treml Josef 1938,1939,1940 
 Heininger Heinrich 1938,1939 
 Schmidt Franz 1938,1939,1940 
  Mies Franz 1939 
 Pollak Karl 1940 
 Heppler Lukas 1940 
 Heininger Heinrich 1940 
 
Písaři /sekretáři/: 
 Elbel Joan. Franc.                                 1739 
 Rothbauer Anton 1800,1801 
 Špalek Joh. Ant. 1809 
 Kubec Josef 1825,1828 
 Schafhauser Josef 1832 
 Vonášek Anton 1846,1847 
 Dentzer Anton 1919 
 Rausch Josef 1921-1935 
 
Účetní: 
 Karpl Ignatz /výběrčí daní/ 1825 
              Mäger Josef 1825 
 Rausch Josef 1933 
 Habla Josef 1933 
 
Faráři: 
 Brabec Josef 1921 
    
Bytový úřad /Wohnungsamt/: 
              Linzmeier Josef 1920 
 Treml Josef 1920 
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Příloha č. 3   Seznam předávaných materiálů při nástupu nového purkmistra 
 
 
SOKA Klatovy, AM Rejštejn, Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva, č.34, ze dne 
20.7.1919: 
 
 
Na pořádku dne bylo předání obci příslušných knih, aktů, cenných papírů, klíčů, dokladů a 
úředních pečetí novému zastupitelstvu. Předání rovněž počtu chudých, počtu školní rady, od 
starého purkmistra včetně obligací a spořitelních knížek.   
  
Od 1. ledna do 24. července 1919- 
 
Obec - příjmy 8904   .  17 K 
 výdaje                                                               8804   .  65 K 
 zbytek      99   .  52 K       
 
 
Počet chudých  – příjmy  1987   .  21 K 
                            výdaje                                                   1775   .  39 K 
                            zbytek                                                     211   .  82 K 
                                                         
Místní školní rada – příjmy                                               2175   .  88 K 
                                 výdaje                                                 985   .  67 K 
                                 zbytek                                               1190   .  21 K                                        
  
Konečný obnos v obecní kase                                            1501  .  55 K 
 
Nutnost předložit: seznam dlužních zpráv, vkladních knížek, vinkul. papírů, kupních smluv, 
ostatních zpráv a aktů, požárního zabezpečení, kontovních knih fondů a kontrolní knihy přes 
kostelní stavební fond a 3 privilegií – Rudolfa, Františka , Ferdinanda.    
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Příloha č.4     Schéma pořádání spisů z let 1850 – 1945 ( 3. ukládací systém) 
 
 
1/1  Ústavní věci státu, země, okresu, obcí 
1/2  Vyhlášky, oběžníky, úřední publikace, nadřízených orgánů 
1/3  Státní hranice, hranice země, kraje, okresu, obce 
1/4  Znaky státní, obecní, vlajky, pečeti 
1/5  President republiky, císař 
1/6  Zákonodárné sbory a vláda 
1/7  Správní úřady a soudy 
1/8  Čestná uznání, vyznamenání, čestné občanství 
1/9  Sčítání lidu 
1/10 Statistika 
1/11 Státní občanství 
1/12 Vystěhovalectví 
1/13 Strany a spolky 
1/14 Veřejní zaměstnanci 
 
2/1  Schůze zastupitelstva, rady, komisí apod. 
2/2  Obecní zastupitelstvo, členové, obecní záležitosti 
2/3  Volby 
2/4  Domovské právo, evidence obyvatel 
2/5  Postrk 
 
3/1  Náboženské záležitosti 
3/2  Evangelická církev 
3/3  Židovské náboženské obce 
3/4  Církev římskokatolická 
3/5  Kostely, fary, faráři 
3/6  Změna vyznání, svátky 
3/7  Manželské věci 
3/8  Matriční věci 
 
4/1  Školství a kultura, MŠR 
4/2  Obecné a měšťanské školy 
4/3  Odborné školy 
4/4  Živnostenská učiliště, zimní kurzy 
4/5  Učitelské ústavy 
4/6  Střední školy, zemědělské školy 
4/7  Soukromé školy 
4/8  Nadace, školní fondy 
4/9  Jednotliví učitelé 
4/10 Ochrana a opravy památek 
4/11 Muzea, knihovny, archivy, pomníky 
4/12 Osvětové akce 
4/13 Literatura, umění, věda, tisk 
4/14 Divadla, koncerty, povolování zábav a produkcí 
4/15 Osvětové sbory, sport 
5/1  Zdravotní záležitosti, hygiena, očkování 
5/2  Zdravotnické korporace, lékaři, porodní báby 
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 5/3  Nemocnice a chorobince 
 5/4  Ústavy pro choromyslné, zaopatřovací ústavy 
 5/5  Červený kříž, lékařské grémium 
 5/6  Lékárny, obchod s léčivy a jedy 
 5/7  Epidemie, nemoci nakažlivé, z povolání a ostatní 
 5/8  Zprávy o zdravotních poměrech 
 5/9  Zdravotní vysvědčení jednotlivců  
 5/10 Převozy mrtvol, pohřbívání, hřbitov  
 5/11 Veterinární péče 
 
 6/1  Bezpečnostní a policejní záležitosti 
 6/2  Finanční stráž 
 6/3  Četnictvo 
 6/4  Mravnostní policie 
 6/5  Živnostenská policie 
 6/6  Celní záležitosti 
 6/7  Trestnice a polepšovací úřady 
 6/8  Politické případy 
 6/9  Cestovní pasy, pracovní knížky 
 6/10 Donucovací pracovny 
 6/11 Tuláci, cikáni 
 6/12 Náhody, úrazy 
 6/13 Zbraně, třaskaviny 
 6/14 Ztráty, nálezy 
 6/15 Jednotlivé trestní případy 
 6/16 Udělování pokut, trestů 
 
 7/1  Sociální péče 
 7/2  Chudinské záležitosti 
 7/3  Dobročinné ústavy, fondy a organizace 
 7/4  Pracovní poměry, pracovní doba, nouzové práce, totální nasazení 
 7/5  Kolektivní smlouvy 
 7/6  Podpora v nezaměstnanosti, stravovací akce, podpora rodinám uvězněných 
 7/7  Péče o politické uprchlíky, trestance 
 7/8  Péče o mládež, pěstounství 
 7/9  Zásobování obyvatelstva 
 
 8/1  Zemědělství, myslivost, rybářství 
 8/2  Lesní hospodářství 
 8/3  Vodní hospodářství 
 8/4  Geologie 
 
 9/1  Živnosti, obchod, průmysl 
 9/2  Živnostenská, obchodní a hospodářská společenstva, družstva, cechy 
 9/3  Obchodní a živnostenské komory a podobné instituce 
 9/4  Míry, váhy, ceny 
 9/5  Výstavy, trhy 
 9/6  Mimořádná hospodářská opatření, mzdové spory, stávky 
 
10/1  Vojenství 
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10/2  Vojenské úřady 
10/3  Vojenská cvičení, přechodné ubytování a zásobování vojska, náhrady škod 
10/4  Plnění branné povinnosti, odvody branců 
10/5  Vojenské zdravotnictví a sociální péče 
10/6  Ozbrojené sbory, garda, domobrana 
10/7  Vojenské objekty, ústavy, zařízení 
10/8  Triangulace 
10/9  Mobilizace 
10/10 Civilní protiletecká obrana, branná výchova 
10/11 Pomoc obyvatelstva vojsku 
10/12 Zajatci, uprchlíci, legionáři 
 
11/1  Doprava (železnice, silnice, mosty, mýto) 
11/2  Letectví 
11/3  Spoje pošta, telegraf, telefon, rozhlas) 
11/4  Elektrizace 
11/5  Zeměměřičské záležitosti 
 
12/1  Požární záležitosti, živelné pohromy 
 
13/1  Obecní počty, rozpočty, závěrky, rozbory 
13/2  Obecní dluhy 
13/3  Daně a poplatky, kontribuce a repartice 
13/4  Obecní příjmy a vydání 
13/5  Zprávy o revizi obecního jmění 
13/6  Inventář obecního jmění 
13/7  Pronájmy, prodeje, dražby obecního majetku 
13/8  Peněžní dary obci, mimořádné příspěvky obci 
13/9  Nájmy, prodeje, dražby, příděly půdy jednotlivcům 
13/10 Dlužní závazky jednotlivců 
13/11 Příspěvky jednotlivcům 
13/12 Pozůstalosti 
13/13 Dotace cen potravin 
13/14 Ceny potravin a jiného zboží 
13/15 Robotní povinnosti občanů 
13/16 Finanční povinnosti občanů 
13/17 Půjčky, loterie, sbírky 
13/18 Spořitelny a záložny 
13/19 Pojišťovny 
 
14/1  Stavby státní a obecní 
14/2  Stavby soukromé 
 
15/1  Plakáty, letáky, novinové výstřižky, zápisy pohlednice apod. 
         týkající se celostátních událostí 
15/2  Plakáty, letáky, novinové výstřižky, zápisy, pohlednice, apod. 
         týkající se panství, okresu, obce a jednotlivých obyvatel 
 
16/1  Státní celkové, doprava a spoje, vojenské a jednotlivé objekty 
16/2  Obecní mapy, katastrální mapy a plány zemědělské, lesní, vodní, důlní. 
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Příloha č.5      Berní rula 
 
[V tištěné verzi příslušná strana berní ruly.] 
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Příloha č. 6             Přehledná mapa důlního revíru Bergreichensteinu – Kašperských Hor 
na základě nového vojenského vyměření a mapy revíru od  Adalberta Bleidla z roku 1804 
 
[V tištěné verzi příslušná mapa.] 
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Příloha č. 7        Seznam použitých zkratek: 
 
AM                                     archiv města 
ČSPS                                  Časopis Společnosti přátel starožitností 
NSDAP                    Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei 
SA                                       Sturmabteilung 
SOA                                    státní oblastní archiv 
SOkA                                  státní okresní archiv 
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INVENTÁRNÍ   SEZNAM 
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I . LISTINY    
A Originály    
  1584, červenec 18, v Praze   
1  Rudolf II. uděluje městu Rejštejnu svobody horního 

města Kašperských Hor 
  

    
  pergamen, 57,8cm x 28,5cm – 8,6 cm, německy,    
  pečeť císařská, přivěšená, červený vosk  L 1 
     
2  1641, září 18, v Řezně   
  Ferdinand III. uděluje městu Rejštejnu ochranný 

list 
  

     
  papír, 37,6 cm x 48 cm, německy,    
  pečeť císařská, přitisknutá, červený vosk   L 2 
     
3  1645, červen 3, ve Vídni   
  Ferdinand III. uděluje městu Rejštejnu ochranný list   
     
  papír, 46,5 cm x 36,5cm, německy,    
  pečeť císařská, přitisknutá, krytá  L 3 
     
4  1646, leden 2, ve Vídni   
  Leopold Vilém uděluje městu Rejštejnu ochranný list   
     
  papír, 46,1 cm x 36,6 cm, německy,    
  pečeť vydavatele, přitisknutá, červený vosk  L 4 
     
5  1784, červenec 24, ve Vídni   
  Josef II. konfirmuje městu Rejštejnu privilegia daná 

předchozími panovníky /inzert listiny vydané králem 
Janem Lucemburským, Rudolfem II., Ferdinandem III., 
Leopoldem Vilémem./ 

  

     
  pergamen, 28 cm x 34,5 cm – 56 s, německy,    
  latinsky, pečeť císařská, přivěšená, červený vosk  L 5 
     
6  1793, listopad 22, ve Vídni   
  František II. konfirmuje městu Rejštejnu privilegia 

trhová a uděluje další trhy. 
  

     
  pergamen, 45,5 cm x 70 cm – 9 cm, německy,    
  pečeť císařská, přivěšená, červený vosk  L 6 
     

B Opisy      
     
7  1602, duben 13, v Kašperských Horách   
  Jan Lucemburský osvobozuje dne 29. 9. 1345 město 

Rejštejn  od cel 
  

  ověřený opis,papír,německy, 21,5 cm x 32cm, 2 fol.                                                     L 7 
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8  /1606/   
  Výnos Rudolfa II. z 9.1.1606, jak zacházeti s vytěženou 

rudou a zákaz prodeje do ciziny 
  

     
  opis, papír, 2 fol., německy   L8 
     
9  /1722/   
  Rudolf II. uděluje listinou ze dne 18.7.1584 městu 

Rejštejnu svobody horního města Kašperských Hor 
  

     
  opis, papír, německy, 21 cm x 32,2 cm, 2 fol. 

 
 L 9 

     
10  /1722/   
  Rudolf II. uděluje listinou ze dne 18.7.1584 městu 

Rejštejn svobody horního města Kašperských Hor 
  

     
  opis, papír, německy, 34 cm x 40 cm, 1 fol.  L 10 
     

11  /1722/   
  Ferdinand III. uděluje ochranný list městu Rejštejnu 

listinou z 21.9.1640  
  

     
  opis, papír, německy, 40,5 cm x 32 cm, 1 fol.  L 11 
     

12  1722, červenec 26, v Kašperských Horách   
  Město Kašperské Hory ověřuje opis privilegií města 

Rejštejna- privilegium Rudolfa II. z 18.7.1584 
udělujícím městu Rejštejnu stejná privilegia jako 
Kašperským Horám, ochranné listy Ferdinanda III. z 
18.9.1641 a 3.6.1645 a ochranný list  Leopold Viléma z 
2.1.1646 udělené městu Rejštejnu    
 

  

     
  ověřený opis, papír, německy, 21 cm x 32,2 cm, 10 s., 

střední pečeť města Kašperských Hor, krytá 
 L 12 

     
13  1739, leden 26, v Rejštejně    
  Jan Lucemburský osvobozuje 29.9. 1345 město Rejštejn 

od cel 
  

     
  ověřený opis, papír, latinsky,21,5 cm x 32 cm, 2 fol  L 13 
     
  II. KNIHY   
  1) DO  ROKU  1850   
       A      Soudnictví   
  a) Nesporné   
     

14  Radní protokol – judiciale   
  (Raths Protokoll)   
  nepag., 24 cm x 39 cm, německy, vazba brožovaná  1846 K 1 
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15  Radní protokol – judiciale   
  (Raths Protocoll in Judiciale)   
  nepag., 24 cm x 39 cm, německy, vazba brožovaná  1847 K 2 

16 92 Kniha smluv svatebních   
  (Liber contractuum sponsaliorum 8)   
  214 s. + 26 s. rejstříku, 23 cm x 36 cm, německy,     
  vazba brožovaná   1802-1850 K 3 

17 81 Kniha kontraktů   
  (Kontraktenbuch C)   
  618 s. + 28 s. rejstřík, 22,5 cm x 35 cm, německy, vazba    
  polokožená 1801-1834 K 4 

18 80 Kniha kontraktů   
  (Liber civitatis varium rerum et contractuum IV)   
  125 s. + 7 s. rejstřík, 21,5 cm x 34 cm, německy, vazba    
  polokožená 1803-1828 K 5 

19 82 Kniha kontraktů   
  (Kontraktenbuch D) 

638 s. + 52 s. rejstříku, 25 cm x 40,5 cm, německy,  
  

  vazba polokožená 1834-1884 K 6 
20 26 Kniha dlužních úpisů   
  (Liber obligationum) 

78 s. + 14 s. rejstřík, 21 cm x 34 cm, německy, vazba  
  

  celokožená 1742-1822 K 7 
21 91 Kniha dlužních úpisů 

(Liber obligationum) 
  

  406 s. + 42 s. rejstříku, 22 cm x 34 cm, německy, vazba    
  polokožená 1821-1862 K 8 

22 89 Kniha zajištěných dlužních úpisů   
  (Wachenobligationsbuch B) 

217 s. + 26 s. rejstřík, 22,5 cm x 35 cm, německy, vazba  
  

  polokožená 1798-1849 K 9 
23 23 Kniha církevních dlužních úpisů 

(Liber obligationum ecclesiae) 
138 s. + 4 s. rejstřík, 20,5 cm + 32 cm, německy, vazba  

  

  polokožená 1740-1808 K10 
24 88 Kniha církevních dlužních úpisů   
  (Kirchen Obligationsbuch II) 

312 s. + 26 s., 22,5 cm x 36 cm, německy, vazba  
  

  polokožená 1799-1870 K 11 
25 90 Dominikální gruntovní kniha   
  (Dominicalgrundbuch I) 

566 s. + 26 s. rejstříku, 24 cm x 39 cm, německy, vazba  
  

  polokožená 1836-1878 K 12 
26 62 Kniha kvitancí   
  ( Quittungsbuch) 

150 s. + 28 s. rejstřík, 22,5 cm x 36 cm, německy, vazba  
  

  původně polokožená 1802-1828 K 13 
27 84 Kniha kvitancí   
  (Quittungsbuch B) 

436 s. + 26 s. rejstříku, 24 cm x 38,5 cm, německy,  
  

  vazba polokožená 1820-1867 K 14 
28 83 Kniha kvitancí   
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(Quittungsbuch A) 
340 s. + 38 s. rejstřík, 20,5 cm x 34 cm, německy, vazba  

  celokožená 1828-1836 K 15 
29 27 Kniha testamentů I 

(Testamentenbuch I) 
152 s. + 26 s. rejstřík, 21 cm x 34 cm, německy, vazba  

  

  polokožená 1742-1822 K 16 
30  85 Kniha pozůstalostních řízení   

  (Verlassenschaftsabhandlungsbuch II) 
215 s. + 26 s. rejstřík, 22 cm x 35,5 cm, německy, vazba  

  

  polokožená 1797-1829 K 17 
31 86 Kniha pozůstalostních řízení 

(Verlassenschaftsabhandlungsbuch III) 
360 s. + 12 s. rejstřík, 21,5 cm x 32 cm, německy, vazba  

  

  polokožená 1829-1845 K 18 
32 87 Kniha pozůstalostních řízení   

  (Verlassenschaftsabhandlungsbuch IV) 
520 s. + 22 s. rejstřík, 24 cm x 38 cm, německy, vazba  

  

  polokožená 1846-1848 K 19 
33 24 Kniha inventářů   

  (Liber inventariorum I) 
144 s. + 24 s. rejstřík, 21 cm x 33,5 cm, německy, vazba  

  

  polokožená 1794-1824 K 20 
     
     
  2) PO ROCE 1850   
  A Městská správa 

 
  

  a) Knihy městské správy v užším slova smyslu 
 

  

34  Pamětní kniha (historický úvod – 1862) 1935 K 21 
35  Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva 1913-1925 K 22 
36  Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva 1932-1938 K 23 
37  Kniha cizinců  1890-1938 K 24 
38  Parcelní protokol 1925 K 25 
39  Hřbitovní protokol 1904-1923 K 26 
40  Kniha pohřbů 1904-1939 K 27 
41  Záznamník (evidence hraničních průkazů, pozemků 

k nemovitostem dle čísel popisných v Rejštejně) 
1931 K 28 

     
  B/ Knihy městského hospodářství   

42  Pokladní kniha  1934-1939 K 29 
     
  3)PO ROCE 1938 

 
  

  A Městská správa 
 
a) Knihy městské správy v užším slova smyslu 
 

  

43  Parcelní protokol 
 
 

1944 K 30 

  b) Knihy městského hospodářství   
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44  Hlavní kniha 1938 K 31 
45  Hlavní kniha 1940 K 32 
46  Hlavní kniha 1941 K 33 
47  Hlavní kniha 1942 K 34 
48  Hlavní kniha 1943 K 35 
49  Hlavní kniha 1944 K 36 
50  Pokladní kniha 1939-1942 K 37 
51  Pokladní kniha 1940 K 38 
52  Pokladní kniha 1940-1941 K 39 
53  Pokladní kniha 1942-1943 K 40 
54  Pokladní kniha 1945 K 41 
55  Pokladní kniha 1945 K 42 
56  Kniha živnostenských daní 1940 K 43 
57  Kniha daní ze mzdy  1941 K 44 
  

 
   

  III. SPISY    
       

1. ukládací systém 
  

       
  DO ROKU 1784   
     

58  Spor mezi Rejštejnskými a Svojšskými o lesy a 
rybářské vody řešený Vilémem starším z Oppersdorfu, 
nejvyšším mincmistrem Království českého  

  

  originál, 3 fol., 2 pečeti kryté, německy 1584 1 
     

59 2 Spor mezi Rejštejnskými a Svojšskými o lesy a 
rybářské vody řešený Vilémem starším z Oppersdorfu, 
nejvyšším mincmistrem Království českého 

  

  ověřený opis z r. 1825, 2 fol., 1 pečeť krytá, německy  1584 1 
     

61 4 a Žaloba obecního zastupitelstva podaná u nejvyššího 
mincmistra  Viléma Vřesovce z Vřesovic na rychtáře 
Lukáše Müllera v souvislosti s nájemným za užívání 
pozemků. Smlouva v téže záležitosti a její ratifikace 

  

  Originál, 2 fol., 1 pečeť krytá, německy  1616 1 
     

62 4b Zpráva Zachariáše Vogelhaubta, vrchního perkmistra 
Království českého,o inspekci v Dolním  a Horním 
Rejštejně kvůli zjišťování válečných škod na dolech, 
jejich odstranění a možnosti placení daní.  
  

  

  Originál, 2 fol., 1 pečeť krytá, německy 1636 1 
     

63 6 Přípis nejvyššího mincmistra Oldřicha Adama Popela 
z Lobkovic ohledně dodržování nařízení s uvedením 
trestů za jejich porušení 

  

  Originál, 2 fol., 1 pečeť krytá, německy 1642 1 
     

64 7 Fragment zprávy mincmistra Oldřicha Adama Popela   
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z Lobkovic o zajištění těžby za dob válečných 
  Opis, 5 fol., německy 1644 1 
     

65 8 Nařízení ustavení dozorce nad těžbou v Dolním 
Rejštejně vydané mincmistrem Oldřichem Adamem 
Popelem z Lobkovic 

  

  Originál, 2 fol., 1 pečeť krytá, německy 1649 1 
     

66 9 Tabulka městské nápojové daně z várky za léta 1647 – 
1649 

  

  Originál, 1 fol., 1 pečeť krytá, 1 přitisknutá, německy 1647–1649 1 
     

67 10 Žádost rychtáře, rady a představených obce Dolního 
Rejštejna o proplacení částek za vydržování vojska 
Johanna Ludwiga, rytmistra Jeronyma Krosera se 72 
lidmi a 142 koňmi, které zde v listopadu od 14. Do 17. 
pobývalo. 

  

  Originál, 2 fol., 1 pečeť krytá, 3 přitisknuté, německy 1664 1 
     

68 11 Přípis komisařů ustanovených ke zřízení farního 
obvodu a fary v Dolním Rejštejně kamerálnímu 
presidentovi 

  

  Kopie, 2 fol., německy 1669 1 
     

69 13 Prosba rychtáře a městské rady veřejnosti o příspěvky 
na zbudování nové zvonice neb stará dřevěná hrozí 
spadnutím 

  

  Originál, 1 fol., 1 pečeť krytá, 2 přitištěné, německy 1704 1 
     

70  Prosba rychtáře a městské rady veřejnosti o příspěvky 
na zbudování nové zvonice neb stará dřevěná hrozí 
spadnutím 

  

  Kopie, 1 fol., německy 1704 1 
     

71  Rozpis výdajů horního revíru na štajgra a jeho 
pomocníky s určením osoby k jejich proplácení, 
vypracovaný perkmistrem Tobiášem Müllerem 

  

  Originál, 2 fol., 1 pečeť přitisknutá, německy 1707 1 
     

72 12 Žádost dolnorejštejnského faráře veřejnosti o příspěvky 
na zřízení nové kaple v Kvildě 

  

  Kopie, 1 fol. , německy 1712 1 
     

73  Zpráva městské rady o důlních příjmech a výdajích za 
období 1684 - 1713 

  

  Originál, 6 fol.,  1 pečeť krytá, 9 přitisknutých, 
německy 

  

  Opis, 4 fol., německy 1713  1 
     

74 14 Přípis rychtáře a městské rady ohledně rybolovu 
neurčenému adresátu 
Opis, 4 fol., německy 

1733 1 
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75 15 Prosba o potvrzení předložených privilegií s právem 
salva guardia neurčenému adresátu 

  

  Opis, 2 fol., německy 1735 1 
76  Prosba o potvrzení předložených privilegií s právem 

salva guardia, požadavek 3. Trhu 
  

  Opis, 5 fol., německy 1730 1 
     

77 16 Zpráva hofrychtéře městské radě o potvrzení privilegií   
  Opis, 1 fol., německy 1748 1 
     

78 17 Dotaz magistrátu kutnohorského magistrátu Dolního 
Rejštejna na poplatky měšťanů, zvláště pak z vaření 
piva  

  

  Originál, 2 fol., přitisknutá pečeť, německy 1752 1 
     

79 18 Nařízení vrchního mincmistrovského úřadu o 
odměňování úředníků důlního revíru v souvislosti 
s odměňováním obecních úředníků 

  

  Opis, 2 fol., německy 1753 1 
     

80  Přípis městské radě  od nejvyššího mincmistra   
  s požadavkem částky nutné k instalování kaplana   
  Originál, 1 fol., německy 1753 1 
     

81 19 Žádost rychtáře a městské rady o potvrzení privilegií o 
osvobození od placení cel 

  

  Originál, 2 fol., německy 1754 1 
     

82 20 Přípis krajského hejtmana za dodržování kurendy,   
  od  které Rudolf II. svým privilegiem neosvobozuje   
  Originál, 2 fol., německy 1754 1 
     

83 21 Přípis soudu v Praze městské správě Dolního Rejštejna 
ohledně nejasností při jednání o potvrzení privilegií 
Rudolfa II. o osvobození od cel 

  

  Originál, 2 fol., německy 1754 1 
     

84 22 Výnos o zřízení pivovaru Lorence Gottermayera , daně 
z nápoje atd. 

  

  Opis, 2 fol., německy 1755 1 
     

85  Zlomek písemnosti adresované městské radě, týkající se 
horního úřadu 

  

  Originál, 1fol., německy 1756 1 
     

86 23 Přípis arcibiskupské kanceláře kvůli finančnímu 
zabezpečení  nově instalovaného kaplana 

  

  Opis, 2 fol., německy 1757 1 
     

87 24 Přípis nejvyššího mincmistra městské radě ohledně 
zajištění příspěvku 25 zlatých ročně k vydržování 
kaplana, 
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  Originál, 2 fol., německy 1757 1 
     

88 25 Přípis nejvyššího mincmistra F.J. hraběte. Pachty 
městské radě ohledně zavedení nové nápojové dávky 
z každé várky krom obvyklé nápojové daně za účelem 
získání prostředků k vydržování úředníků  

  

  Originál, 2 fol., německy 1759 1 
     

89 26 Zpráva městské rady o rozsahu těžby   
  Originál, 1 fol., německy 1760 1 
     

90 27 Přípis nejvyššího mincmistra městské radě ohledně 
záležitosti pivovaru – požadavek zpráv za období 1744 
– 1754 a vyúčtování nápojové daně v letech 1736 – 
1744 

  

  Originál, 2 fol., německy 1761 1 
     

91 28 Visitační nález nejvyššího mincmistra F. J. hraběte 
Pachty a výnos k odstranění závad 

  

  Originál, 4 fol., německy 1767 1 
     

92 29 Zpráva nejvyššího mincmistra Karla hraběte Claryho 
městské radě a purkmistrovskému úřadu  o výsledku 
šetření komise ohledně kostelních účtů, výčepu piva ve 
Svojších, vyzvedávání poplatků z vaření piva, plavení 
dřeva  

  

  Originál, 5 fol., německy 1776 1 
     
  2. ukládací systém   
  1784 - 1850   
     

93  Publicum 1  Potvrzování privilegií 1786-1794 1 
94  Publicum 2  Církev římskokatolická 1789-1794 1 
95  Publicum 3  Obecní volby 1791 1 
96  Publicum 4  Trhy 1793, 1847 1 
97  Publicum 5  Dolování 1801 1 
98  Publicum 6  Soupis obyvatel 1809 1 
99  Publicum 7  Obecní záležitosti 1818 1 
100  Publicum 8  Cechy 1826, 1827 1 
101  Publicum 9  Policejní 1829 1 
102  Publicum 10 Stavební 1833 1 
103  Publicum 11 Obecní grunty 1836 1 
104  Publicum 12 Ceny potravin 1836-1848 1 
105  Publicum 13 Popis hranic 1838-1841 1 
106  Publicum 14 Obecní zaměstnanci 1840 1 
107  Publicum 15 Živnosti 1841 1 
108  Publicum 16 Hřbitov 1846 1 
109  Militaria. 1806-1849 2 
110  Iudiciale 1  Pozůstalosti A – O 1826-1850 2 
110                     Pozůstalosti P – Z 1826-1850 3 
111  Iudiciale 2  Poručenské záležitosti  A – Z 1820-1848 3 
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112  Iudiciale 3  Seznamy zemřelých 1800-1831   4 
     
  3. ukládací systém   
     
  1850 – 1938   
113 1/2 Instrukce nadřízených orgánů 1864   4 
114 2/3 Obecní volby 1864   4 
115 2/4 Domovské právo A – Z 1860–1938   4 
116 3/5 Kostely, fary, faráři 1869, 1909   5 
117 5/1 Zdravotní záležitosti, hygiena 1910–1913   5 
118 5/10 Pohřbívání, hřbitov 1870-1910   5 
119 7/2 Chudinské záležitosti 1887-1937   5 
120 8/2 Lesní hospodářství 1906-1945   5 
121 8/3 Vodní hospodářství           1896   5 
122 9/1 Živnosti 1859-1907   5 
123 9/5 Trhy 1890-1914   5 
124 11/1 Doprava – silnice 1868-1902   5 
125 13/1 Obecní počty, rozpočty, závěrky 1937-1938   5 
126 13/3 Daně, poplatky, kontribuce, repartice 1897-1933   5 
127 13/9 Pronájmy, prodeje, dražby soukromého majetku 1879-1938   5 
128 13/17 Půjčky, loterie, sbírky 1924-1926   5 
129 13/19 Pojišťovny 1930   5 
130 14/2 Stavby soukromé /bez plánů/ 1854-1930   5 
     
  1938 – 1945   
131 6/1 Policejní záležitosti 1942-1945   6 
132 6/9 Cestovní pasy, pracovní knížky, legitimace 1940   6 
133 7/6 Sociální podpory 1941   6 
134 8/2 Zajatci 1942   6 
135 10/12 Lesní hospodářství 1938-1945   6 
136 13/1 Obecní počty, rozpočty,závěrky 1939   6 
137 13/4 Obecní příjmy a vydání 1939-1941   7 
138 13/9 Pronájmy, prodeje, dražby soukromého majetku 1939-1943   7 
     
  IV. OSTATNÍ     MATERIÁL   
     
139 IX 1A112 

127/I-IV 
Mapa katastrální 
Tisk, 63,2 x 79,2 cm, měř.: 1: 2880 

1837 M 1 

140  Mosazné razidlo s městským znakem v renesančním 
štítu 
Opis:SIGILLUM UNTERREICHENSTEIN:O: MON 
1686 
Tvar kotouč, rozměr 4 cm, rukojeť 9 cm 

1686  T 1 

141  Mosazné razidlo s městským znakem v renesančním 
štítu 
Opis: .SIGIL:OP:MON:UNTERREICHENSTEIN 
Tvar kotouč, průměr 4,5 cm, rukojeť 6 cm 

1750 T 2 
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142  Mosazné razítko s městským znakem v renesančním 

štítu 
Opis: -STADT-UNTERREICHENSTEIN 
Tvar kotouč, průměr 3,3 cm, rukojeť 7,3 cm 

1850 T 3 

143  Razítko s městským znakem 
Opis: SIGILLUM UNTERREICHENSTEIN O.MON 
1686 
Tvar kotouč, průměr 4,5 cm, rukojeť 7 cm 

1900 R 1 
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