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I. D!jiny p"vodce fondu
"ád obutých karmelitán% (Ordo Fratrum Beatæ Mariæ Virginis de Monte Carmelo) vznikl
ve druhé polovin' 12. století v Palestin' z poustevnického bratrstva na ho!e Karmelu. Roku
1209 obdrželi karmelitáni od jeruzalémského patriarchy Alberta !eholi, kterou potvrdil v roce
1226 papež Honorius III. Kolem roku 1240 byli mniši vyhnáni z Karmelu Saracény. Nejprve
se usídlili v Anglii, poté se !ád rychle ší!il i jinde v Evrop'.
Po p!íchodu do Evropy p!ijali karmelitáni po stránce vn'jšího uspo!ádání

!ádu

mendikantský (žebravý) charakter. "ehole je zavazovala k zam'!ení na modlitbu, poslušnosti
v%$i p!edstavenému, naprosté chudob' a spole$nému majetku. Jejich život se odehrával
v ml$ení, práci a askezi. Karmelitáni p%sobili p!edevším ve m'stech, v duchovní správ' a p!i
misijních úkolech. Vyzna$ovali se zájmem o kulturu a náboženské v'dy.
P!edstaveným !ádu je generál (prior generalis), provincii !ídí provinciál (prior
provincialis), v $ele konventu (karmelu) stojí p!evor (prior). #lenové !ádu se d'lí na kn'ze a
laické bratry. Pro menší !ádové konventy se užívalo též ozna$ení rezidence nebo hospic.
"eholním od'vem obutých karmelitán% je p%vodn' nebarvený, pozd'ji tmavohn'dý hábit se
škapulí!em, $erný kožený !emen s r%žencem a malý hn'dý pláštík se špi$atou kapucí
(cuculla). P!i slavnostních p!íležitostech bílý pláš( s kapucí.
"ádovým znakem obutých karmelitán% je st!íbrná kapuce v $erném (hn'dém) poli. Špi$ka
$erného pole kon$í v k!íži doprovázeném t!emi hv'zdami st!ídavých barev. Na horním okraji
štítu zlatá koruna, z níž vyr%stá hn'd' od'ná paže (ruka sv. Eliáše), držící ho!ící me$. Pod
korunou vystupuje osm zlatých hv'zd.
"ádové heslo: Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum.
Domy obutých karmelitán% v $eských zemích pat!ily k $esko-rakouské provincii (zvané
též provincií víde&skou). První $eský karmelitánský klášter založil Karel IV. roku 1347
v Praze u P. Marie Sn'žné. Další vznikly v Tachov', Chyších, Rabštejn' nad St!elou a
v Praze u sv. Havla. K $esko-rakouské provincii pat!ily též dva !ádové domy v Uhrách –
Buda a Stoli$ný B'lehrad. Roku 1908 byla založena rezidence v Kostelním Vyd!í, která
p%sobí dodnes.
Klášter obutých karmelitán% v Tachov' je nejstarším ze $ty! klášter%, které ve m'st'
existovaly. Byl založen v roce 1351 Karlem IV. jako druhý karmelitánský konvent v #echách.
Na stavb' se údajn' podílel !ádový architekt He!man, který byl v letech 1378 – 1397
p!evorem pražského konventu P. Marie Sn'žné, a zbudoval též tamní kostel. Pon'kud
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nezvykle byl tachovský klášterní kostel zasv'cen protimorovým patron%m sv. Rochovi, sv.
Šebestiánovi a sv. Rosalii, aby ochra&ovali v'!ící od morových nákaz. Vždy( poslední
morová epidemie !ádila v #echách v roce 1349. O podob' kostela $i karmelu však nemáme
žádné informace. Nový klášter byl obsazen mnichy z pražského domu.
Dne 11. srpna 1427 p!epadla Tachov husitská vojska Prokopa Holého. Karmelitánský areál
byl zni$en a !eholníci pobiti. Údajn' v té dob' obdržel klášter p!ízvisko „$erný“ podle
oho!elých zdí, které vystupovaly ze spáleništ'. O znovuobnovení konventu se zasloužil ve
druhé polovin' 15. století zástavní majitel Tachova Burian II. z Gutštejna zvaný Bohatý spolu
se svou manželkou Zikunou z Ortenberka. Je n'kdy myln' ozna$ován p!ímo jako zakladatel
tachovského karmelu, protože v témže období založil karmelitánské konventy v Rabštejn'
(1483) a Chyších (1487). Burian Bohatý (+ 1489) byl pravd'podobn' v klášte!e poh!ben. Již
roku 1492 klášter op't vyho!el.
V první polovin' 16. století došlo ke druhému zániku kláštera. Budova konventu, které
byla již jen z$ásti obyvatelná, vzala za své b'hem velkých požár% vnit!ního m'sta (1536,
1543). Mniši trp'li nedostatkem finan$ních prost!edk% nejen na obnovu kláštera, ale i k prosté
obživ'. Nebylo jim naklon'no ani místní luteránsky orientované obyvatelstvo. Tehdejší
vrchnost Pluhové z Rabštejna nechali karmelitány roku 1547 vyhnat z m'sta.
V roce 1555 je v tachovském urbá!i klášter karmelitán% popisován jako zcela pustý. Ke
klášteru náležel mlýn, p't rybní$k%, pole, louky, p%llánní dv%r v Malém Rapotín' a platy
poddaných z n'kolika okolních vsí. Klášterní p!íslušenství spravovali dva k tomu ur$ení
tachovští m'š(ané. Dekretem císa!e Ferdinanda I. z 21. ledna 1556 byly m'stu Tachovu
postoupeny veškeré p!íjmy a jm'ní „$erného kláštera“. M'š(ané m'li klášter obnovit a
k n'mu dosadit katolického kn'ze. Z klášterních p!íjm% m'li dále hradit provoz školy a
špitálu. Z téhož roku pocházející inventá! kláštera zahrnuje pouze st!íbrný pozlacený kalich
s miskou a n'kolik ornát%. M'š(ané však o obnovení kláštera neusilovali, $ást klášterního
majetku si mezi sebou rozd'lili.
V roce 1636 za nového majitele panství Jana Filipa Husmanna došlo k pokusu obnovit
tachovský karmel. "eholníci se provizorn' ubytovali vedle n'kdejšího klášterního pivovaru,
který mezitím sloužil jako protestantský kostel (soudobé katolické prameny jej hanliv'
ozna$ují jako „mešitu“). #innost tachovských karmelitán% se p!ipomíná až do roku 1670, ale
výstavba nového kláštera ztroskotala údajn' na p!íliš vysokých požadavcích ze strany
samotného !ádu. Za vykoupené nemovitosti byla karmelitán%m poskytnuta $ástka ve výši 900
zlatých.
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V 70. letech 18. století popisuje autor historického popisu Tachova Anton Träger ruiny
kláštera na spodní stran' nám'stí, které jsou ohrazeny zdí, na níž je zasazen k!íž s podobou
protimorových patron%. Roku 1785 bylo lékárníku A. Starkovi povoleno vystav't d%m
s lékárnou na míst' bývalého kláštera. Poslední stopy kláštera obutých karmelitán% v Tachov'
lze tedy nalézt na nám'stí v dnešním dom' $p. 8 na nám'stí Republiky.

II. Vývoj a d!jiny fondu
Vzhledem k pohnutým d'jinám karmelitánského kláštera v Tachov' je s podivem, že se
dochovala v%bec n'jaká jeho archiválie.
Osudy knihy m%žeme vysledovat pouze zlomkovit'. Nevíme jak se dostala po$átkem 19.
století do rukou rabštejnským fará!%m ani kdy se navrátila zp't do Tachova do
františkánského kláštera.
V srpnu roku 1950 b'hem svozu klášterních archiv% v plze&ském kraji byl p!evzat archiv
františkánského kláštera v Tachov' do tehdejšího krajského archivu v Plasích. P!i po!ádání
fondu Františkáni Tachov ve Státním oblastním archivu v Plzni v roce 1968 byla tato kniha
z fondu vy$len'na, aby tvo!ila samostatný fond Obutí karmelitáni Tachov.
Kniha nese znaky ukládacích schémat p%vodních držitel%. Na p!ední stran' desek na
papírovém štítku s názvem knihy je patrné $íslo Nro I, h!bet knihy je p!elepen štítkem
s nápisem Memorabilia.

III. Archivní charakteristika fondu
Odborný archivá! Erich Šef$ík vy$lenil pam'tní knihu v roce 1968 z fondu Františkáni
Tachov. Byl tak vytvo!en nový archivní fond Obutí karmelitáni Tachov tvo!ený jednou
eviden$ní jednotkou. Z praktických d%vod% byla kniha uložena do kartonu.
Protože se jedná o jedinou dochovanou archiválii p%vodce, která navíc zachycuje rozsáhlý
úsek jeho d'jin, bylo rozhodnuto za!adit pam'tní knihu do I. kategorie. (p!íloha $. 3/2t.
zákona o archivnictví $. 499/2004 Sb.)
Fyzický stav archiválie je zachovalý. Psací látka není potrhaná, písmo je všude dob!e
$itelné. Kožená vazba knihy je narušena v h!betní $ásti.
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IV. Stru#ný rozbor obsahu fondu
Fond tvo!í pouze jedna kniha. Tato pam'tní kniha byla založena v roce 1664 tachovským
karmelitánem bratrem Leonardem, !e$eným Kominek, klášterním viká!em.
První $ást pam'tní knihy (pag. 1 – 134) je psána p!ímo bratrem Leonardem. Je psána
latinsky a zachycuje události od roku 1374 do visitace v tachovském klášte!e roku 1670.
Autor si všímá nejen života tachovského kláštera, ale celé $esko – rakouské provincie
karmelitán%. Nejprve popisuje založení jednotlivých karmelitánských klášter% v #echách,
poté lí$í pam'tihodnosti v celé provincii (pag. 1 – 34). Dále následují ponejvíce zmínky o
správních zm'nách, o úmrtí $len% konventu, o jejich p!esídlení a r%zné drobné poznámky,
z nichž m%žeme zd%raznit tyto zápisy:
- ustanovení a na!ízení !ímské generální kapituly (pag. 44 – 45, 75 – 77)
- ustanovení provinciální kapituly v Bamberku (pag. 55, 109 – 110)
- formule pro obnovení !eholních slib% (pag. 63)
- ustanovení o studiu teologie, filozofie, morálky (pag. 86 – 87)
- opis listu papeže Alexandra VII. (pag. 115)
- jmenný seznam $len% jednotlivých karmelitánských klášter% (pag. 118 – 122).
Druhou $ást knihy (pag. 136 – 167) psali p!evážn' n'mecky, $áste$n' latinsky z!ejm' až
v letech 1809 – 1819 fará!i Franciscus Adler, Franciscus Höfner a Josef Rücker v Rabštejn'
nad St!elou (okr. Plze& – sever). Nalezneme zde tyto zápisy:
- popis rabštejnských pam'tihodností (pag. 136 – 147)
- popis oltá!% rabštejnského kostela (pag. 149 – 151, 165)
- opisy r%zných zakládacích listin (pag. 152 – 164)
- výtahy z pam'tní knihy z let 1465 – 1509 karmelitánského kláštera v Rabštejn' nad St!elou
(pag. 166 – 167).
Zachovaná pam'tní kniha m%že být využita pro získání poznatk% o d'jinách
karmelitánského !ádu v $eských zemích, zejména v m'st' Tachov'. Poskytuje též informace
k d'jinám církevních institucí v m'ste$ku Rabštejn nad St!elou.
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V. Záznam o uspo$ádání fondu a vyhotovení pom"cky
Fond uspo!ádal v roce 1968 ve Státním oblastním archivu v Plzni odborný archivá! Erich
Šef$ík. Inventá! sestavila Mgr. Ludmila Novotná v roce 2005 tamtéž.
V Plzni dne 1. 9. 2005
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INVENTÁRNÍ SEZNAM
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Inventární
$íslo

Obsah

1

Pam'tní kniha

#asový
rozsah

#íslo
knihy

(Liber memorabilium et fundationum)
lat., n'm., 19,5 x 31 cm, papírové desky
potažené k%ží

1664 – 1670
(1819)
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K1

Základní údaje o fondu a pom"cce k n!mu
Název archivní pomůcky:

Obutí karmelitáni Tachov

Zna$ka fondu:

Karmelit. Tachov

#asový rozsah fondu:

1664 – 1670 (1819)

Po$et inventárních jednotek:

1

Po$et eviden$ních jednotek:

1 (1 kniha)

Rozsah fondu v bm:

0,12 bm

Místo uložení fondu:

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedlá$kova 44

Stav ke dni:

1. 9. 2005

Fond uspo!ádali:

Erich Šef$ík, Mgr. Ludmila Novotná

Inventá! sestavila a úvod napsala:

Mgr. Ludmila Novotná

Po$et stran:

11

Po$et exemplá!%:

3

Inventá! p!epsala:

Mgr. Ludmila Novotná

Inventá! schválil:

PhDr. Petr Mužík, !editel SOA v Plzni
SOAP/006-1694/2006, 30. 5. 2006
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