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   I. Vývoj původce archivního souboru
                                 

        Velkostatek Prohořský Hrádek se skládal ze tří dodnes existujících obcí Prohoř, Komárov a Buč.

Nacházel  se  na  rozmezí  dnešních  okresů  Plzeň-sever  a  Karlovy  Vary,  samotná  ves  Prohoř  se  pak

nalézá asi 7 kilometrů na jihozápad od Žlutic a 10 kilometrů na východ od Toužimi.

          První záznam o vsi Prohoř pochází ze 14. století a její jméno se udává již v roce 1330. Obec

byla  vystavěna  podle  pravidelného  obdélníkového  tvaru,  pro  než  se  vžilo  německé  označení

„Angerdorf“. Část této vsi byla samostatná a vlastnická práva nad touto vsí uplatňovali vladykové z

Prohoře.  V  15.  století  to  pak  byli  Jan  z  Gutštejna a  posléze Jindřich  z  Plavna.  Druhá  část  náležela

mezi  lety 1418 –  1506 k  velkostatku  Štědrá.  Za éry pánů  z  Plavna se roku  1506 obě  části  Prohoře

sloučily.  Jak se posléze ukázalo,  toto  spojení  nezůstalo  zachováno na dlouhou dobu a  již  mezi  lety

1519 až 1572 došlo k opětnému rozdělení Prohoře na dvě části. 

          První zprávy týkající se obce Komárov pocházejí z poloviny 14. století. Pozdějšího data jsou

pak zápisy o této vsi, které lze nalézt v Regestu decimarum papalium. Původně náležela tato obec k

hradu Nečtiny, který se nacházel mezi lety 1321 - 1420 ve vlastnictví českých králů. Ti se také svým

způsobem zasloužili  o  jeho rozvoj  a osobně  zasahovali  do světské i  církevní  správy okolních  osad.

Mezi  těmito panovníky nutno uvést například jméno českého krále a římského císaře Karla IV., který

se osobně  zasloužil  o dosazení jistého kněze Jana. Na základě  dalších pramenů  se pak dá tvrdit,  že

tato ves již na počátku 16. století patřila k velkostatku Prohoř. 

Co se však týče vlastního duchovního života a hmotného zabezpečení  života farnosti,  nutno

dodat,  že  i  přes  zásluhu tohoto  významného českého panovníka o  zabezpečení  duchovního  rozvoje

této církevně správní jednotky se objevily časem finanční obtíže, jichž počátky se datují již od 50. let

14.  století.  Tyto  i  jiné  důvody  pak  měly  za  následek,  že  se  během  následujících  staletí  přesunula

církevní správa do Nečtin. Ves Komárov si však udržela svůj věhlas, a tak mohl být roku 1750 v této

obci vysvěcen kostel sv. Vavřince, který se již v polovině 19. století stal opět farním kostelem.  

 Prohořský  Hrádek  zahrnující  též  i  již  uvedenou  obec  Komárov  byl  k  roku  1532  spojen  s

panstvím  Toužim.  O  několik  desítek  let  později  připojil  Prohořský  Hrádek  ke  Žluticím  Jan  starší

Popel  z  Lobkovic.  K  jeho  državám  náležely  tehdy  kromě  již  zmíněné  tvrze  s  poplužním  dvorem

zvaným  Prohoř  lesy  nazývající  se  Městečko,  Kamenný  háj,  Rozporno,  Štěderský  háj,  dále  pak  vsi

Prohoř,  Zbraslav,  Štědrá,  Lažany,  Smilov,  Přestání,  Komárov,  Služetín,  Krašov,  Potok,  Kamenná

Hora,  Doubravice,  Mezí,  Čestětín  a  Březín.  Ve  vlastnictví  Jana  staršího  Popela  z  Lobkovic  se

nicméně  nenacházel  Prohořský  Hrádek  po  dlouhé  období.  Spolu  se  Žluticemi  jej prodal  Jan  starší

Popel z Lobkovic dne 1. července 1575 Jiřímu Kokořovci, svobodnému pánu z Kokořova, vlastníkovi
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Šťáhlav a Všerub za 33 000 českých grošů.  

Když Jiří Kokořovský zemřel, získal od něj jeho syn Petr žlutické panství spolu s Prohořským

Hrádkem,  ostatní  synové  si  ponechali  Prádlo  a  Šťáhlavy.  Po  něm  následoval  jeho  syn  Adam  Jiří

Kokořovec,  který přikoupil  statky Týniště  a  Vlkošov.  Ačkoliv  se  tento  významný šlechtic  zúčastnil

českého stavovského povstání proti Ferdinandu II., díky svému katolickému vyznání se mu podařilo,

aby  jeho  majetek  nebyl  v  následujících  letech  zatížen  konfiskacemi.  Přizpůsobil  se  také  novému

pobělohorskému režimu a působil  v  císařských  službách dokonce jako  soudce a  hejtman žateckého

kraje. 

        Události,  k nimž došlo v 17. století,  měly dalekosáhlý dopad na další vývoj.  Tehdy například

zanikla tvrz, která sloužila původně jako rodové sídlo vladyků z Prohoře, a zůstal pouze panský dvůr.

Dále  nepříznivým způsobem zasáhly události  30  leté  války.  Ty měly  na  celé  okolí  velmi  negativní

dopad,  který  se  projevil  nejen  po  materiální  stránce,  ale  též  zasáhl  i  církevní  sféru.  Po  roce  1623

zanikla místní  fara a kostel  sv.  Vavřince v  Komárově  se tak stal  pouze filiálním.  Centrem církevní

správy pro tuto oblast  se vzápětí  staly Žlutice,  avšak brzy nato církevní  správa přesídlila do Štědré.

Bližší  informace  o  stavu  církevní  administrace  v  onom údobí  pak  může  nastínit  například  výzkum

matrik z poloviny 17. století, který před několika lety provedla dr. Haubertová.  

          Za této situace spravovali v 17. století svůj feudální statek Kokořovci. Z nich již výše uvedený

Adam Jiří Kokořovec odkázal před smrtí (roku 1633) majetek svému strýci Petrovi Jiřímu Kokořovci.

Když  ten  roku  1650  skonal,  pozůstalost  se  rozdělila.  Tehdy  získal  nejstarší  syn  Adam  Václav

Kokořovec  Šťáhlavy  a  Prohořský  Hrádek,  zatímco  jeho  bratrovi  Ferdinandu  Hroznatovi  připadlo

žlutické panství. Tento stav se neustálil a nedlouho poté připojil Adam Václav Kokořovec Prohořský

Hrádek  spolu  s  Komárovem,  Vlkošovem,  Mezí,  Německou  Doubravicí,  Zhořcem,  Služetínem  a

Potokem k  Nečtinám,  odkud  byla  následně  vykonávána  veškerá  administrace  vztahující  se  k  těmto

vsím.  

          Adam Václav Kokořovec z Kokořova se snažil nejen o rozšíření svých držav, ale také usiloval

o  to,  aby  novými  osídlenci  vynahradil  Nečtinám  citelný  úbytek  obyvatelstva  způsobený  válečnými

událostmi. Kromě několika cizích přisídlenců pocházejících zejména z Bavorska a Rakouska většina

nových nečtinských měšťanů pocházela z obcí náležejících Nečtinám. Mezi těmito nově příchozími se

tudíž objevilo i několik sedláků a řemeslníků z Prohoře.

Poválečný  radikalismus,  jež  zapustil  i  na  Žluticku  své  kořeny,  se  naplno  rozvinul  během

selským bouří  o  několik  desítek  let  později.  Roku  1680  proběhlo  v  okolí  Toužimi,  Žlutic  i  Nečtin

povstání proti vrchnosti úzce související se vzpourou sedláků na Žatecku. Ačkoliv se v okolních vsích

srocovali sedláci proti vrchnosti, zejména na panství Údrč, na toužimském panství a dále také v obci
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Bržolec nacházející  se v  těsné blízkosti  Prohoře a Komárova,  není  známo,  že by z  těchto  vsí  vyšly

houfy sedláků  na pochod proti  šlechtě.  V následujících letech došlo také ke změně  vlastníků  tohoto

velkostatku. Roku 1685 koupil Prohořský Hrádek Ferdinand Hroznata, aby jej o 5 let později odkázal

svým  potomkům.  Z  nich  se  ujali  v  18.  století  pozemkové  držby  nad  Prohořským  Hrádkem  Petr

František (1708 – 1720) a Ferdinand Jakub (1720 – 1787). 

 Jako velice důležitý pramen pro vývoj majetkoprávních vztahů  v  polovině  18.  století  slouží

Tereziánský katastr.  Dle údajů  z  tohoto dokumentu byla Prohoř  spolu  s  Komárovem ve 40.  a v  50.

letech  18.  století  součástí  Nečtin,  které  v  té  době  vlastnil  hrabě  Ferdinand  Jakub  Kokořovec  z

Kokořova.  Po  Ferdinandu  Jakubovi  uplatňovali  rodovou  držbu  nad  svým  majetkem  František  z

Kokořova a Jan Nepomuk. Roku 1792 připadl Prohořský Hrádek Johannu z Kokořova, po kterém jej

držel Karel Kokořovec (1822 – 1835). Během jeho éry pak došlo ke změně administrace a statek byl

spravován ze Štědré. 

Další  významná změna se pak udála dne 24. února 1835. Tehdy nechal  postoupit  Prohořský

Hrádek své manželce Luise, rozené Jenison-Walworth Karel Kokořovský. Tím přestal být velkostatek

spojen se Žluticemi a od té doby je opět uváděn jako samostatná správní jednotka.  

 J.  G.  Sommer  tvořící  své  topografické  dílo  v  polovině  40.  let  19.  století  se  zmiňuje  o

velkostatku Prohořský Hrádek, jemuž náležely obce Prohoř,  Komárov a Buč.  Dále ke statku patřil  i

zámecký  komplex,  který  od  počátku  17.  století  nebyl  obýván,  a  proto  se  v  polovině  19.  století

nacházel  již  v  poněkud zruinovaném stavu.  V samotné obci  Prohoř  se nacházelo 38 domů,  v  nichž

žilo 207 obyvatel. Poblíž vsi se nacházel taktéž i nový šlechtický dvůr, tehdejší sídlo vrchnosti, dále

pak ovčinec a mlýn. Kněz vykonávající svou duchovní službu pro zdejší obyvatelstvo sídlil na faře ve

Štědré. 

V  poněkud  menší  vsi  Komárov  žilo  tehdy v  25  domech  186  obyvatel.  V  obci  se  nacházela

ještě  škola z roku 1820, patrně  pod patronátem vrchnosti,  dále pak hostinec a v neposlední řadě  též

kostel svatého Vavřince z poloviny 18. století.

            Dlouhá léta  patřila  k  velkostatku  také osada Buč.  Původně  byla  tato  osada součástí  obce

Prohoř  a  poté  se  osamostatnila.  V  době  jejího  vzniku  ve  vrcholném  středověku  byla  vystavěná

pravidelným způsobem po vzoru německé vsi „Strassendorf“. K většímu rozvoji této občiny došlo až

v  pozdějších  staletích.  Poněkud  větší  rozvoj  Buče  pak  byl  zaznamenán  roku  1760,  kdy  byla

zbudována  noclehárna  pro  cestující  z  Prahy  do  Karlových  Varů  a  zpět.  Obec  se  rozvíjela  i  v

následujících desetiletích a ve 20. letech 20. století ji ozdobila kaple z roku 1927. Před polovinou 19.

století byla tato obec stejně velká jako sousední Komárov, kam zpravidla obyvatelstvo docházelo na

bohoslužby.  Byla  obývána  179  poddanými  žijícími  v  31  staveních  pocházejících  vesměs  z  řad
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příslušníků selského stavu. Kromě již zmíněných stavení se v obci nalézal i mlýn, hostinec a továrna

na výrobu skla.

             Na  základě  údajů  ze  schematismů  vlastnila  ve  40.  letech  19.  století  Prohořský  Hrádek

hraběnka  Luisa  z  Kokořova.  Tehdy  velkostatek  sousedil  s  dalšími  velkostatky  a  sice  s  Toužimí  a

Žluticemi na severu a s Nečtinami, které již spadaly pod Plzeňský kraj,  na jihu. Dohromady žilo ve

vsích náležejících k Prohořskému Hrádku 578 osob. K hlavní  náplni  jejich práce patřilo  obdělávání

polností  a  chov  dobytka,  zejména  pak  ovcí.  Další  zbůsob  obživy  pro  místní  obyvatelstvo  nabízela

kromě  toho  sklárna  v  Buči  se  16  zaměstnanci  vyrábějící  tabulové  sklo.  Pro  zbylé  obyvatelstvo

umožnila  obživu  práce  v  mlýně  a  v  hospodě.  Vrchnost  se  rovněž  starala  i  o  své  poddané,  pro  něž

nechala roku 1832 zřídit chudobinec.                                              

  Velkostatek se rozprostíral v polovině 19. století na ploše o výměře téměř   1500 hektarů. Z

toho se nalézalo v rukou poddaných necelých 900 hektarů.  Největší  rozsah z této výměry zahrnoval

polnosti  (přes  700  hektarů).  Dále  sem  patřily  i  poměrně  velké  lesní  porosty,  které  se  dohromady

rozkládaly  na  ploše  o  velikosti   přesahující  300  hektarů.  Kromě  toho  obyvatelstvo  na  statku

obhospodařovalo ještě 260 hektarů luk. Zbývající plochy připadaly na pastviny, zahrady a rybníky. 

 Co  se  týče  půdního  fondu,  nutno  dodat,  že  úrodnost  půdy byla  a  stále  je  v  těchto  místech

vesměs  nízká.  Kromě  toho  se  značně  kamenitý  terén  neprojevil  příznivým  způsobem  na  dalším

zušlechťování polností. Vrchnost se proto zaměřila spíše na chov ovcí. Ve skladbě obyvatelstva sice

převažovali sedláci, zároveň se však do značné míry rozvíjela i řemesla. Žili zde například 2 mlynáři,

2 kováři, 6 ševců, dále pak 1 řezník, 1 hostinský a 1 tkadlec.       

V 70. letech 19. století došlo opětně ke změně vlastníků. Roku 1876 koupil Prohořský Hrádek

Jan  Baptista  Čžižek,  který  jej  vlastnil  do  roku  1881,  kdy  jej  odkoupila  Marie  Melanie

Beaufort-Spontinová,  rozená de Ligne,  manželka  Fridricha Beaufort-Spontina,  vlastníka  sousedního

Bečova, která jej držela až do 2. poloviny 30. let, kdy jej odprodala Vilému Juglovi. 

  Podle  zápisů  ze  schematismů  z  přelomu  19.  století  je  zřejmé,  jak  se  řešily  majetkoprávní

záležitosti ve vztahu k oběma těmto velkostatkům. Marie Melanie Beaufort-Spontin byla zapsána jako

majitelka  Prohořského  Hrádku,  zatímco  její  manžel  Friedrich  Beaufort-Spontin  jako  vlastník

velkostatku  Bečov.  Vzhledem  k  tomu,  že  byli  manželé  a  každý  z  nich byl  zapsán  jako  vlastník

jednoho šlechtického velkostatku, jednalo se v tomto případě o společnou správu těchto dvou statků.

Pro  bližší  určení  majetkových  poměrů  rodiny Beaufort-Spontinů  se  dají  použít  též  i  vlastní

archiválie tohoto archivního souboru. Zejména výpisy z pozemkových knih a účty podávají  v tomto

ohledu cenné informace.  Ve většině  případů  je  v  nich  uvedena jako  majitelka  Prohořského  Hrádku

Marie Melanie Beaufort-Spontinová, zatímco její manžel Fridrich je vlastníkem označen jen několika
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málo případech.          

Co se týče hospodářských poměrů,  v  této  době  (na přelomu 19.  a  20.  století)  byl  Prohořský

Hrádek alodním statkem, k němuž patřilo 521,25 ha půdy. Na statku se tehdy nalézal dvůr s ovčínem

a později též s mlékárnou a dvěma revíry. V samotné obci Prohoř stálo tehdy 44 domů, v nichž žilo

přes  200  obyvatel.  Dále  se  ve  vsi  nacházela  jednotřídní  škola  a  poplužní  dvůr.  Co  se  týče  veřejné

správy, náležela tehdy tato obec do okresu Žlutice, ač byla církevně spravována ze Žlutic.        

             Do okresu Žlutice náležela též i obec Komárov. Obývalo ji 120 osob, které však používaly

poštu ve Štědré.  Ve vsi  dále stál  kostel  sv.  Vavřince z poloviny 18. století,  kromě  toho byla v obci

funkční  i  1  třídní  škola,  dále  též  nutno  připomenout  i  sklárnu,  která  stála  poblíž  na  místě  zvaném

Hrádek.     

 Obec  Buč  měla  ke  konci  19.  století  necelých  200  obyvatel  vesměs  německé  národnosti

žijících ve 40 domech. Farní úřad pro místní návštěvníky bohoslužeb se nacházel ve vsi Komárov a

pošta rovněž ve Štědré.     

           Pozemková  reforma,  jež  byla  prováděna  krátce  po  vzniku  samostatné  Československé

republiky, zasáhla i tento velkostatek. Na soupisu půdy, jež měla původně být podrobena záboru, byla

uvedeno 505 ha. Vlastníku Juglovi, který držel Prohořský Hrádek krátce po Marii Melanii, bylo sice

zpětně navráceno 470 ha půdy, avšak zbývající část v záboru zůstala.

           Další úpadek tohoto velkostatku posléze přišel v souvislosti s odsunem sudetských Němců po

2. světové válce a s tím souvisejícím úbytkem obyvatelstva v celém regionu. Například jen v obci Buč

z původních 41 domů,  které se v této obci nacházely v předválečném období, bylo poté, co proběhl

odsun obyvatelstva německé národnosti z území tehdejší Československé republiky, bylo následkem

vystěhováno opuštěno 18 chalup, které časem padly za oběť demolicím. 

            Co se týče správního vývoje velkostatku,  vykonával  nad ním správu v 17.  a 18.  století  na

základě  údajů  z  pozemkových knih  úřad v  Nečtinách.  Na počátku 19.  století  byl  Prohořský Hrádek

spravován ze Žlutic. Tam sídlil místní soud, panská kancelář, hospodářský správní úřad a direktoriální

úřad.  Poté,  co  byla  počínaje  30.  lety  19.  století  správa  Hrádku  vykonávána ze  Štědré,  kde  sídlil

zároveň  i  direktoriální  úřad,  došlo  zároveň  zřejmě  k  obnovení  činnosti  místního  vrchnostenského

soudu. Celá oblast byla tehdy součástí Loketska, kde stávalo sídlo krajského úřadu.  

Za vlády hraběnky Luisy Kokořovské  měl  velkostatek  svého  vlastního  správce.  Tuto  funkci

vykonával  Em.  Slavík,  kterého  ve  funkci  posléze  vystřídal  Jan  Staroušek.  Od  roku  1847  začal  na

velkostatku působit  i  místní  justiciár.  Tuto funkci  prováděl  Jan Sandner.  Za Beaufort-Spontinů  byla

správa  přenesena  do  Bečova,  odkud  byl  spravován  velkostatek  až  do  období  1.  republiky,  kdy  byl

tento velkostatek prodán V. Juglovi. 
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                                                 II. Vývoj a dějiny archivního souboru: 

            
Vzhledem k mnohdy chybějícím údajům se nedá přesně určit bližší uchovávání písemností

před přijetím do archivu. Pozemkové knihy byly na přelomu 40. a 50. let 19. století předány

okresnímu soudu (v tomto případě zpravidla ve Žluticích), kde byly posléze využívány až do platnosti

zákona z roku 1871, na jehož základě byla v průběhu několika následujících let jejich platnost

ukončena. Poté byly u soudu skladovány až do jejich převzetí tehdejším Zemským archivem v Praze. 

Z doby uložení u okresního soudu ve Žluticích před přijetím do archivu se nám zachovalo

původní registraturní označení vyznačující se spojením názvu města a následným numerickým

sledem.  
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                                      III.  Archivní  charakteristika archivního souboru:

          Po 2. světové válce převzal značnou část tohoto archivního souboru Státní oblastní archiv Plzeň.

V 60. letech byly pozemkové knihy tohoto archivního souboru katalogizovány Dr. Karlem Fleissigem.

Dle záznamů z knihy přírůstků žlutické pobočky SOA Plzeň  se nacházela část archivního souboru na

tomto pracovišti  v roce 1971. O rok později přibyly i ostatní části fondu včetně pozemkových knih a

současně s tím byl vyhotoven k tomuto archivnímu souboru soupis. Roku 1986 byla k fondu přičleněna

též fasse Josefského katastru z roku 1787. Jedná se o fassi Prohoře a Komárova. Kniha byla do té doby

součástí  archivního  souboru  Velkostatek  Planá,  který  se v  té  době  nacházel  v  okresním  archivu  v

Karlových  Varech.  Vzhledem  ke  zrušení  žlutické  pobočky  byl  roku  2006  zcelený  archivní  soubor

přestěhován do nového pracoviště SOA Plzeň v Nepomuku, kde se následujícího roku se přistoupilo k

jeho pořádání a inventarizaci. 

Pořádání a inventarizace probíhala dle Základních pravidel pro zpracování archivního materiálu

a  jejich  aplikace  na  fondy  velkostatku.  Při  pořádání  nebylo  skartováno.  Vzhledem  k  rozdělení

spisového materiálu do více položek a zejména pak díky nedostatku místa a potřebě od sebe odloučit

účetní  dokady  od  výpisů  z  pozemkových  knih  byl  použit  jeden  kartón  navíc.  V  původním  kartónu,

označeném jako N2, zůstaly pouze účetní doklady, zatímco veškerý spisový materiál  byl přenesen do

kartónu N1. Při pořádání byla realizována též delimitace dvou pozemkových knih a jedné mapy, které

byly přičleněny do již zinventarizovaného archivního souboru Velkostatek Žlutice-Štědrá, kde jim bylo

přičleněno označení K 58, K 59 a M 5.

Jazykem písemností je němčina a někdy též i čeština. Při pořádání nebylo v archivním souboru

skartováno. V archivním souboru se nacházejí archiválie zařazené do I. kategorie.     

Archiválie  se  nacházejí  v  porovnání  se  stavem  ostatních  archivních  souborů  ve  velmi

zachovalém  stavu.  Avšak  i  zde  se  nalézají  archivní  jednotky,  na  nichž  se  jejich  stáří  a  dlouhodobé

uchovávání značným způsobem projevilo na jejich fyzickém stavu. V knize K 19 chybí dolejší roh a o

něco více poškozená je vazba  Fasse josefského katastru. Zcela zničenou vazbu má kniha K 10, která je

uchovávána  v  deskách.  Jazykem  archiválií  je  němčina,  ojediněle  se,  zejména  v  účtech,  objevuje  i

čeština.

            Názvy obcí jsou v inventáři uvedena podle Statistického lexikonu obcí České republiky z roku

2005.  Německé nebo jiné  tvary místních  označení  jsou  uvedeny v  příloze č.  3.  Vzhledem k  malému

rozsahu fondu není inventář opatřen rejstříkem. 
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                             IV.  Stručný rozbor archivního souboru:

        Písemnosti obsažené v této archivní pomůcce podávají přehled o životě a hospodaření jednoho z

drobných  velkostatků  na  Žluticku.  Nejstarší  záznamy  z  tohoto  archivního souboru  s  platností  pro

Prohoř a Komárov se nacházejí v knize K 10 z roku 1606.  

          Po uzavření této pozemkové knihy v první polovině 70. let 17. století byla v panské kanceláři

zavedena nová řada knih a další záznamy se od té doby zapisovaly zvlášť do navazujících knih K 11 a

K12  s  platností  pouze  pro  Komárov.  Kromě  klasických  převodů  majetku  vzniklých  na  základě

kupních smluv se do těchto knih zapisovaly i majetkové přesuny, k nimž došlo v souvislosti se sňatky.

Na ně navazují knihy K 13 až K15 s platností pouze pro obec Prohoř. Do této řady se zaznamenávaly

taktéž  kupní  smlouvy,  dále  pak  se  zde  také  nachází  poručenská  agenda  a  záležitosti  týkající  se

pozůstalostního řízení.

          Dominikální  agenda obsahuje 8 knih z  let  1882 až  1918,  jedná se v  tomto případě  o  knihy

pronájmů  pozemků.  V  archivním  souboru  se  dále  vyskytuje  spisový materiál  z  let  1794  -  1937.  V

první  řadě  to  jsou  zejména  majetkové  záležitosti,  dále  pak  všeobecné  záležitosti  vedení  statku,

personální záležitosti, daňové záležitosti, rostlinná a živočišná výroba a lesnictví.

         Dále  za  nimi  jsou  uspořádány  účetní  knihy.  Pocházejí  z  80.  let  19.  století  až  z  období  1.

republiky.  Obsahují  zejména  peněžní  hlavní  knihy,  konferenční  knihy,   účty  rostlinné  a  živočišné

výroby a taktéž lesnické účty. V neposlední řadě se zde vyskytují i patronátní účty. Nakonec soupis v

inventárním seznamu uzavírá 6 porostních a hospodářských map.           

         Na počátku 19. století se z pozemkových knih vyčlenily zvlášť  dominikální knihy, které byly

určeny pro celý statek Hrádeček, nicméně se v nich nacházejí zejména údaje týkající se obyvatel obcí

Prohoř  a  Buč,  pro  obec  Komárov  obsahují  tyto  knihy  pouze  minimální  množství  položek.  Kromě

klasických  kupních  smluv  se  v  nich  nacházejí  i  svatební  smlouvy  a  záležitosti  týkající  se

pozůstalostního řízení.

          Další pozemkové knihy se dále ještě více specifikovaly. Z nich se nám dochovaly pouze kniha

obligací obce Buč a dvě na sebe chronologicky navazující knihy listin určené pro statek Hrádek. 
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                   V. Záznam o uspořádání archivního souboru a vyhotovení archivní pomůcky 

          

         Písemnosti z let 1606 - 1944 obsažené v této archivní pomůcce uspořádal v roce 2007 Mgr. Ivo

Kadlec ve Státním oblastním archivu Plzeň – pracoviště Klášter u Nepomuku.  

Inventář sestavil a úvod k němu napsal Mgr. Ivo Kadlec. 

                      V Nepomuku dne 31. 10. 2008                                           
 
                     

                                                                                                   Mgr. Ivo Kadlec
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              Příloha č. 1:                        Seznam použitých pramenů a literatury:

                        

                       Davídek, a kol., Retrospektivní lexikon obcí České republiky, Praha 1978

        Fridrich, Jan. Příspěvek k hospodářským a sociálním dějinám Nečtin v době 

        temna, In.: Minulostí Západočeského kraje, 1962, I., s. 27 – 40

        Haubertová, Květoslava, K vývoji a stavu obyvatel ve Žluticích a okolí v 17.

                       století, In.: Západočeský historický sborník, 2000, VI., s. 145 – 182  

                       Lišková, M. a kol., Tereziánský katastr český, svazek 2, Praha 1966

                       Lišková, M. a kol., Tereziánský katastr český, svazek 3, Praha 1970 
 

         Ottův slovník naučný, XI. díl, Praha 1897

                        Ottův slovník naučný, XIV. díl, Praha 1899

                        Ottův slovník naučný, XX. díl, Praha 1903
 
                        Ottův slovník naučný, XXIII. díl, Praha 1905
    
                        Profous, Antonín, a kol., Místní jména v Čechách, jejich vznik, význam 
                        a změny, I. díl, Praha 1947

                        Profous, Antonín, a kol. Místní jména v Čechách, jejich vznik, význam 
                        a změny, II. díl, Praha 1949  
            

                        Procházka, Joh., Topografisch-statistischer Schematismus des Grundbesitzes 

                        im Königreiche Böhmen, Praha 1880

                        

                        Průvodce po archivních fondech, Státní oblastní archiv v Plzni, IV. díl, 

                        Praha 1975

      

                        Handbuch des Königreichs für das Jahr 1847, Praha 1847

 

                       Sommer, Gottfried Johann, Das Königreich Böhmen, Elbogner Kreis, 

                       XV. díl, Praha 1847 

             

                       Statistický lexikon obcí České Republiky 2005, Praha 2005



- 15 -- 15 -

            

                        Tittel, Ignatz, Schematismus der Grossgrundbesitzes im Königreich Böhmen, 

                        Praha 1906

    

                        Träger, Gertrud, Kreis Luditz, Denkmäler im Egerland, Eichstätt 1993   
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                               Příloha č. 2  Struktura archivního souboru:

 

                                                               Časový rozsah                Inv. č.          Knih             Kartonů  

           I. K N I H Y

                           A) Dominikální               1882 – 1918                 1 – 8             8                             
          agenda 

                            B) Veřejná                                
         agenda 

         a) správa politická                                      1787                       9               1 

    
         b) správa soudní                              1606 - 1881             10 – 20             11

          II. S P I S O V Ý   M A T E R I Á L 

         A) Spisy

         1) Majetkové záležitosti                  1794 – 1937             21 – 25                               1

         2) Všeobecné záležitosti                                   
         vedení statku                                   1881- 1884                       26                              1

         3) Personální záležitosti                   1880 – 1896                      27                              1

         4) Daňové záležitosti                       1902 - 1924               28 - 29                              1

         5) Rostlinná a živočišná                   1881 – 1895              30 – 31                              1
              výroba
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          6) Lesnictví                                   1884 – 1896                      32                               1        

                                                                     Časový rozsah         Inv. č.         Knih                Kartonů   
                                                                                                                         
III.  ÚČTY

     A) Hospodářské účty 

                       a) Důchodní a všeobecné 
   peněžní účty                     1884 - 1944               33 – 79          45                 1

                       b) Účty rostlinné výroby      1886 - 1924               80 – 92          12                 1
  
                       c) Účty živočišné výroby     1921 – 1924               93 - 95           2                  1 

                       d) Lesnické účty                  1917 – 1919                96 - 98           3

  B) Účty přenesené agendy 

                        a) Patronátní účty                1881 - 1912                       99           1

                    IV. MAPY    A    P L Á N Y:
                                                                       
            1)  Lesní mapy

                        a) porostní                     30. léta  20. stol.           100 – 102          3
                     
                        b) hospodářské                              1934              103 – 105         3
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                Příloha č. 3 – Česká a německá či dnes nepoužívaná místní jména  

  České znění                                     Německé či nepoužívané znění 

             Buč, osada obce Bezvěrov,               Pusch, Busch, Buschhäusel,                                 
                         okr. Plzeň-sever 

                         Hrádek, nebo-li Dvůr                     Schlössles, Schlöszler, Schlöszles,  
                         na Hrádku   
                         okr. Karlovy Vary, Plzeň-sever

                         Lažany, okr. Karlovy Vary               Laschin
                         osada obce Štědrá

 
                         Komárov, osada obce Toužim         Komarov, Kommerau, Kumerau, Kummerau, 
                         okr. Karlovy Vary                              
      
                         Nečtiny , okr. Plzeň-sever                 Preitenstein, Breitenstein   
                                           

             Prohoř, součást obce Štědrá,           Prokoř, Prohorz
                         okr. Karlovy Vary               
           
                         Štědrá, okr. Karlovy Vary                 Stiedra                                     
            
                         Toužim, okr. Karlovy Vary                Theusing, Tuzim, Tuzin, Tuzym, Tuazin, 
                                                                                    Tuezim, Tuzyn, Tuezin
                                                                                    
                         Žlutice, okr. Karlovy Vary                 Luditz  
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                         Německé či dnes nepoužívané znění                 České znění 

                         Busch, Pusch, Buschhäusel                 Buč, osada obce Bezvěrov, okr. Plzeň-   
                                                                                      sever

                         Komarov, Kommerau, Kumerau,       Komárov, osada obce Toužim, okr.   
                         Kummerau                                           Karlovy vary 

                         Laschin                                              Lažany, osada obce Štědrá,   
                                                                                                okr. Karlovy Vary

                         Luditz                                                Žlutice, okr. Karlovy Vary  

                         Preitenstein, Breitenstein                     Nečtiny, okr. Plzeň-sever  

                         Prohorz, Prokoř                                  Prohoř, součást obce Štědrá,   
                                                                                                 okr. Karlovy Vary 
 
                         Schlössles, Schlöszles, Schlöszler       Hrádek, neboli Dvůr na Hrádku,  
                                                                                   okr. Karlovy Vary, okr. Plzeň - sever    

                         Stiedra                                               Štědrá, okr. Karlovy Vary 

                         Thuesing, Tuzim, Tuzin, Tuzym,           Toužim, okr. Karlovy Vary   
                         Tuazin, Tuezim, Tuzyn, Tuezin



           Inventární seznam



I. KNIHY

A) Dominikální agenda

1 Kniha smluv pronájmu pozemků statku Prohořský
Hrádek

1882 K1

2 Kniha smluv pronájmu pozemků statku Prohořský
Hrádek

1883 K2

3 Kniha smluv pronájmu pozemků statku Prohořský
Hrádek

1888 - 1894 K3

4 Kniha smluv pronájmu pozemků statku Prohořský
Hrádek

(1883) 1889 - 1894 K4

5 Kniha smluv pronájmu pozemků statku Prohořský
Hrádek

1894 - 1900 K5

6 Kniha smluv pronájmu pozemků statku Prohořský
Hrádek

(1895) 1900 - 1906 K6

7 Kniha smluv pronájmu pozemků statku Prohořský
Hrádek

1906 - 1912 K7

8 Kniha smluv pronájmu pozemků statku Prohořský
Hrádek

1912 - 1918 K8

B) Veřejná agenda

1) správa politická

9 Fasse josefského katastru obce Prohoř a přičleněné
vsi Komárov

1787 K9

(Fassion der Gemeinde Prohorz mit dem
zugetheilten Dorf Kumerau)

Německy, 49 x 41 cm, vazba z lepenky a papíru,
hřbet z kůže (vazba uvolněná)

2) agenda soudní
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10 Pozemková kniha obcí Brčina, Čistotina,
Doubravice, Kamenná Hora, Komárov, Lažany,
Potok, Prohoř, Přestání, Služetín, Štědrá

1606 - 1663 K10

(Registra [soudnij] gruntuv Panstwi Hradku
Prohorzskeho)

Česky, 21 x 33 cm, vazba z lepenky a papíru (vazba
uvolněná, kniha v deskách)

11 Pozemková kniha obce Komárov 1672 - 1799 K11
(Dorff Komerau auf Gericht im 1672 Jahr)

Německy, 21 x 30, 5 cm, vazba z lepenky a papíru,
hřbet z kůže

12 Pozemková kniha obce Komárov 1764 - 1869 K12
(Kommerauer Grundbuch, 1764)

Německy, 27 x 39 cm, vazba z papíru a kůže

předch. sign.: Žlutice 688

13 Pozemková kniha obce Prohoř 1673 - 1785 K13
(Dorff Prohorsch)

Německy, 20, 5 x 30 cm, vazba z lepenky a papíru

předch. sign.: Žlutice 2640

14 Pozemková kniha obce Prohoř 1758 - 1845 K14
(Prohoscher Grundbuch)

Německy, 24 x 36 cm, vazba z papíru a kůže

předch. sign.: Žlutice 242

15 Pozemková kniha obce Prohoř 1845 - 1874 K15
(Prohorsches Grundbuch)

Německy, 26 x 40 cm, vazba z lepenky a papíru,
rohy a hřbet z kůže

předch. sign.: Žlutice 19

16 Dominikální pozemková kniha statku Hrádek 1806 - 1850 K16
(Dominikal Grundbuch des Gutes Schlöszler I.)

Německy, 23 x 37 cm, vazba z papíru a kůže

předch. sign.: Žlutice 17

17 Dominikální pozemková kniha statku Hrádek (1826) 1839 - 1869 K17
(Dominikal Grundbuch des Gutes Schlöszler)

Německy, 25, 5 x 38 cm, vazba z papíru a kůže

předch. sign.: Žlutice 18
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18 Kniha obligací obce Buč (1803) 1840 - 1881 K18
(Hypothekenbuch für die Gemeinde Pusch)

Německy, 25, 5 x 39 cm, vazba z papíru a kůže

předch. sign.: Žlutice 23

19 Kniha listin statku Hrádek, č. 1 (1829) 1833 - 1842 K19
(Urkundenbuch des Gutes Schlöszles)

Německy, 25 x 39 cm, vazba z lepenky a papíru,
rohy a hřbet z kůže (dolní roh chybí)

předch. sign.: Žlutice 21

20 Kniha listin statku Hrádek, č. 2 (1816) 1842 - 1850 K20
(Urkundenbuch des Gutes Schlöszles)

Německy, 25,5 x 40 cm, vazba z papíru a kůže

předch. sign.: Žlutice 24

II. SPISOVÝ MATERIÁL

A) Spisy

1) Majetkové záležitosti

21 Výpisy ze zemských desek 1794 - 1923 N1

22 Výpisy z pozemkových knih a lustra 1879 - 1920 N1

23 Kupní smlouva mezi Marií Melánií
Beaufort-Spontin a J. K. Čžižkem, továrníkem z
Horního Slavkova

1881 N1

24 Prodej statku Prohořský Hrádek V. Juglovi 1924 - 1937 N1

25 Oceňovací elaboráty pozemků a stavebních objektů 1876 - 1887 N1

2) Všeobecné záležitosti vedení statku

26 Hospodářské zprávy po správu statků 1881 - 1884 N1

3) Personální záležitosti
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27 Platové záležitosti zaměstnanců  (korespondence a
tabulky)

1880 - 1896 N1

4) Daňové záležitosti

28 Rozpis pozemkové daně statku Prohořský Hrádek 1902 N1

29 Přiznání daně z obratu 1922 - 1924 N1

5) Rostlinná a živočišná výroba

30 Pěstování obilí 1881 - 1900 N1

31 Chov a prodej dobytka 1881 - 1895 N1

6) Lesnictví

32 Lesní a zalesňovací práce 1884 - 1896 N1

III. Ú ČTY

A) Hospodářské účty

a) Důchodní a všeobecné peněžní účty

33 Peněžní hlavní kniha statku Prohořský Hrádek 1921 K21

34 Peněžní hlavní kniha statku Prohořský Hrádek 1922 - 1923 K22

35 Peněžní hlavní kniha statku Prohořský Hrádek 1924 K23

36 Pokladní deník 1924 K24

37 Důchodní pokladní deník 1922 - 1923 K25

38 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1884 K26

39 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1885 K27
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40 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1886 K28

41 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1887 K29

42 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1888 K30

43 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1889 K31

44 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1890 K32

45 Konferenční kniha důchodni statku Prohořský
Hrádek

1891 K33

46 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1892 K34

47 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1893 K35

48 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1894 K36

49 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1895 K37

50 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1896 K38

51 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1897 K39

52 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1898 K40

53 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1899 K41

54 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1900 K42
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55 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1901 K43

56 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1902 K44

57 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1903 K45

58 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1904 K46

59 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1905 K47

60 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1906 K48

61 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1907 K49

62 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1908 K50

63 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1909 K51

64 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1910 K52

65 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1911 K53

66 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1912 K54

67 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1913 K55

68 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1914 K56

69 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1915 K57
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70 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1916 K58

71 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1917 K59

72 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1918 K60

73 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1919 K61

74 Konferenční kniha důchodní statku Prohořský
Hrádek

1920 K62

75 Deník statku Hrádek 1921 - 1922 K63

76 Deník potažní a ruční práce 1943 - 1944 K64

77 Výkaz práce pro koláře a kováře 1902, 1913 N2

78 Rejstřík daně z obratu zboží 1922 - 1924 K65

79 Účetní přílohy 1919 - 1924 N2

b) Účty rostlinné výroby

80 Obilní hlavní kniha statku Prohořský Hrádek 1920 - 1921 K66

81 Obilní hlavní kniha statku Prohořský Hrádek 1921 - 1922 K67

82 Obilní hlavní kniha statku Prohořský Hrádek 1922 - 1923 K68

83 Obilní hlavní kniha statku Prohořský Hrádek 1923 - 1924 K69

84 Obilní deník statku Prohořský Hrádek (1. 8. 1920 -
31. 7. 1921)

1920 - 1921 K70

85 Obilní deník statku Prohořský Hrádek (1. 8. 1920 -
31. 7. 1921)

1920 - 1921 K71

86 Obilní deník statku Prohořský Hrádek (1. 8. 1921 -
29. 6. 1922)

1921 - 1922 K72
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87 Obilní deník statku Prohořský Hrádek (1. 8. 1921 -
31. 7. 1922)

1921 - 1922 K73

88 Obilní deník statku Prohořský Hrádek (1. 8. 1922 -
31. 7. 1923)

1922 - 1923 K74

89 Obilní deník statku Prohořský Hrádek (1.8. 1922 -
31. 7. 1923)

1922 - 1923 K75

90 Osevní, sklizňový a výmlatní rejstřík 1886 - 1900 K76

91 Výmlatní kontrolní rejstřík 1923 K77

92 Účetní doklady rostlinné výroby 1920 - 1924 N2

c) Účty živočišné výroby

93 Peněžní hlavní kniha mlékárny 1921 K78

94 Dobytčí deník 1923 - 1924 K79

95 Účetní doklady živočišné výroby 1921 - 1924 N2

d) Lesnické účty

96 Lesní hlavní kniha statku Prohořský Hrádek 1917 K80

97 Lesní hlavní kniha statku Prohořský Hrádek 1918 K81

98 Lesní hlavní kniha statku Prohořský Hrádek 1919 K82

B) Účty přenesené agendy

a) Patronátní účty
99 Kostelní účet farního kostela sv. Vavřince v

Komárově
1881 - 1912 K83

IV. MAPY A PLÁNY

1) Lesní mapy
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a) porostní

100 Porostní mapa velkostatku Hrádek /1934/ M1

bez autora,  bez místa, 1 : 5760,  kresba tuší, papír,
52 x 90 cm

101 Porostní mapa velkostatku Hrádek 1934 M2

Lesoprojekt, n. p., Karlovy Vary, 1 : 2880,  kresba
tuší, plastová folie, 46 x 68 cm

102 Porostní mapa velkostatku Hrádek 1934 M3

Rudolf Hammer,  bez místa, 1 : 5760,  kolorovaná,
papír, 43 x 67 cm

b) hospodářské

103 Hospodářská mapa velkostatku Hrádek, I. díl 1934 M4

Lesoprojekt, n. p., Karlovy Vary, 1 : 2880,  kresba
tuší, plastová folie, 49 x 67 cm

104 Hospodářská mapa velkostatku Hrádek, II. díl, 1934 M5

Lesoprojekt, n. p., Karlovy Vary, 1 : 2880,  kresba
tuší, plastová folie, 49 x 67 cm

105 Hospodářská mapa velkostatku Hrádek, III. díl, 1934 M6

Lesoprojekt, n. p., Karlovy Vary, 1 : 2880,  kresba
tuší, plastová folie, 49 x 67 cm
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- 30 -- 30 -

           Název pomůcky:                                    Velkostatek Prohořský Hrádek

           Časový rozsah:                                       1606 – 1944

           Počet evidenčních jednotek:                   91 (83 úředních knih, 2 kartony, 6 map)

          Počet inventárních jednotek:                   105

           Rozsah v bm:  1, 7 bm (1, 4 bm úředních knih, 0, 24 bm 
                 kartónů, 0, 06 bm map)  

           Stav ke dni  
     
                                             

31. 10. 2008

           Zpracovatel archivního souboru:               
 
 

Mgr. Ivo Kadlec 

           Zpracovatel archivní pomůcky:                 
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            Pomůcku schválil:                                    
 

Mgr. Petr Hubka, ředitel SOA v Plzni  


