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I. Vývoj původce archiválií 

 
Statek Chanovice (Gut Chanowitz) se do roku 1850 nacházel v severozápadní části 

Prácheňského kraje. V 19. století sousedil na severu se statkem Oselce a Lnáře, na východě 

se statkem Střelské Hoštice a Lnáře, na jihu se statkem Horažďovice. Při jeho západní straně 

se nacházel statek Defurovy Lažany. V této době ke statku náležely vsi Chanovice, Nová Ves, 

Újezd u Chanovic a ves Slatina (od roku 1811).  

První písemná zmínka o vsi Chanovice (okr. Klatovy) pochází z roku 1352 z církevních 

soupisů pro vybírání papežských desátků. Chanovice byly farní vsí již ve druhé polovině 

14. století a místní vrchnost byla vždy patronem kostela Povýšení svatého Kříže, který 

se nachází naproti zámku. Podle Augusta Sedláčka se ve 14. a 15. století vystřídala 

na Chanovicích řada majitelů. Byli to bratři Batík a Vintíř (1357), Buzek či Bušek z Chanovic 

(v letech 1360–1368) a další. Od roku 1467 je jako majitel Chanovic připomínán Jan Lhota 

mladší z Dlouhé Vsi, příslušník významného vladyckého rodu původem ze Sušicka. Jeho 

potomci se psali Chanovští z Dlouhé Vsi a drželi Chanovice až do počátku 18. století. 

V berní rule Prácheňského kraje se uvádí, že ke statku v polovině 17. století náležely vsi 

Chanovice, část Nové Vsi (1. díl) a Újezdec (dnes Újezd u Chanovic), které patřily Janu 

Jindřichovi Chanovskému z Dlouhé Vsi (někdy označován jako Jan Vilém). Druhou část 

Nové Vsi tvořil samostatný statek, jehož majitelem byl Jan Jindřich Strojetický ze Strojetic.  

Za podrobnější zmínku stojí také ves a původně statek Újezdec. V letech 1519–1523 

patřil Hynku Lažanskému z Bukové. V roce 1547 prodali poručníci pozůstalých sirotků 

po Oldřichovi Lažanském z Bukové tvrz, dvůr a ves Újezdec Václavovi Strojetickému 

ze Strojetic. Od Strojetických zakoupil ves v roce 1596 Adam Předenice z Předenic. Až v roce 

1627 byla ves spojena s chanovickým statkem. 

Posledním držitelem statku z rodu Chanovských byl Václav Josef, který roku 1717 prodal 

ves i tvrz Chanovice, původní šlechtické sídlo nacházející se na místě dnešního zámku, 

Ferdinandu Joachimovi von Rummerskirch (objevuje se též varianta Rumerskirch). Jeho rod 

vlastnil Chanovice až do sklonku 18. století, s výjimkou let 1725–1732, kdy byl statek 

dočasně v majetku hraběte Jana Josefa Karla z Martinic. 

Podrobné údaje o příslušenství a hospodářství statku v jeho době poskytuje tereziánský 

katastr. Vrchnost měla v Chanovicích zámek (označován jako dům) a tři domky 

pro zahradníka, kantora a lazebníka. Fungovala zde vinopalna a pivovar (poprvé připomínán 

roku 1648) s ročním výstavem 70 sudů piva. Jeho produkce putovala do dvou hospod 

v Chanovicích a v Újezdě u Chanovic. Jediný ovčín byl v Újezdě. Na statku byly tři mlýny 



- 5 - 

 

o jednom kole na nestálé vodě a několik rybníků - Ohrada, Hluboký, Panenský, Pod horou, 

Moravka, Starý, Kozedře, V lesích, Prostřední, Nadýmáček, Pihavní, Chanovský, 

Vondrovský, Velký, Nový, Radonický a Adamovský. Rybníky Kasovský a Holuška nebyly 

v polovině 18. století využívány. Násadní rybníky byly na 46 kop a výtažní na 44 kop.   

Na rustikálu hospodařilo 19 hospodářů v Chanovicích a 9 hospodářů v Újezdě. Ohledně 

duchovní správy vizitační komise uvádí, že zdejší vesnice nejsou přifařeny k žádné okolní 

faře. Chanovická fara byla řadu let neobsazena (tato situace trvala pravděpodobně již od Bílé 

hory). Věřící docházeli na bohoslužby do okolních farních kostelů a zde přijímali i další 

svátosti. Od počátku 18. století byla farnost administrována z Velkého Boru. V roce 1751 

obnovil zaniklou faru tehdejší majitel statku a patron kostela Ferdinand Joachim von 

Rummerskirch. Třetím z chanovických farářů byl roku 1762 ustanoven jeho syn Paul Erasmus 

(† 1789). 

Ferdinand Joachim zemřel v roce 1769. Významně se zapsal do historie Chanovicka, a to 

zejména výstavbou barokní sýpky a přestavbou kostela, fary, školy i zámku. Chanovický 

alodiální statek po něm zdědil jeho vnuk svobodný pán Ferdinand Christoph von 

Rummerskirch. K dalším přestavbám budov bylo přistoupeno po velkém požáru, který vypukl 

v roce 1781. Ze stručného popisu statku v Schallerově topografii je zřejmé, jak statek vypadal 

na konci 18. století. Příslušely k němu vsi Chanovice s 31 domy, zámkem a farním kostelem, 

Újezd s 15 domy a Nová Ves s 22 domy. Zdejší obyvatelé byli Češi pracující zejména 

v zemědělství. 

Na konci osmdesátých let 18. století se rodina Rummerskirchů velmi zadlužila. Proto byl 

vyhlášen konkurz a úředním správcem celého majetku se stal Prokop Patricius Hüttel. 

V následujícím období se majitelé rychle střídali. V exekuční dražbě koupil statek v roce 1794 

nadporučík Josef Wietschel za sumu 60 172 zlatých a 30 krejcarů a držel ho až do roku 1802. 

Dne 30. prosince 1802 získal Chanovice Josef Elsenwanger za 105 500 zlatých. O necelý rok 

později (30. listopadu 1803) zakoupil statek Johann Nyllitzky za 125 500 zlatých. Ani tento 

majitel ho nevlastnil dlouho a 1. září 1804 prodal Chanovice již dříve zmíněnému Prokopu 

Patriciu Hüttelovi. Ovšem již za tři měsíce se novým majitelem stal Adam rytíř z Kundratic, 

který za statek zaplatil 248 000 zlatých. Dne 7. srpna 1805 koupil Chanovice od rytíře 

z Kundratic pražský měšťan Mathias Nudera. Statek na krátkou dobu vlastnil Johann Titz, ale 

v roce 1806 prodal Chanovice Josefu Storkovi za 370 000 zlatých. Měšťan Stork se dostal 

do finančních potíží, a tak roku 1807 vydražil statek Wenzl svobodný pán Ubelli. 

V pozemkové knize (inv. č. 22) se v roce 1809 vyskytuje jako majitel statku Chanovice 

rytíř Johann Wiedersperger von Wiedersperg, aniž by to ovšem bylo zaneseno do desk 
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zemských. O dva roky později se novým majitelem stal Franz Becher, plzeňský měšťan 

a obchodník, který ještě v roce 1811 přikoupil sousední statek Slatinu. Tím došlo ke spojení 

obou menších statků v jeden hospodářský a administrativní celek. 

Až do počátku 19. století měla Slatina odlišný historický vývoj. Konkrétní představu nám 

poskytuje berní rula. Podle ní byla Slatina v polovině 17. století rozdělena na tři díly. Část 

patřila ke statku Kadov Jana Měsíčka z Výškova, druhá část byla v majetku města 

Horažďovic (resp. tamějšího špitálu) a třetí část tvořila samostatný statek, který vlastnil 

Alexandr Václav Záborský z Brloha. Po Záborských drželi Slatinu Kunášové z Machovic. 

Ve fondu se dochovala pozemková kniha Slatiny (inv. č. 24), kterou založil Václav Ferdinand 

Kunáš z Machovic roku 1732 poté, co se mu podařilo získat část vsi patřící dosud 

k Horažďovicím, a tak ji majetkově sjednotit. Díl příslušející v 17. století ke Kadovu byl 

připojen již dříve. Po smrti Václava Ferdinanda Kunáše v roce 1736 se Slatiny ujala jeho 

pozůstalá manželka Anna Františka, která předala statek svým synům Janu Josefovi a Janu 

Arnoštovi, když dosáhli plnoletosti. Bratři Kunášové pak Slatinu prodali v listopadu 1762 

za 21 000 zlatých hraběti Johannu Franzi Christianovi von Sweerts und Spork, majiteli 

lnářského panství. Od jeho dědiců koupil Lnáře i se Slatinou v roce 1804 sekularizovaný 

pasovský biskup hrabě Leopold Thun-Hohenstein. Ještě ten samý rok došlo k prodeji 

za 1 580 000 zlatých, a to svobodnému pánu Johannu Franzi Linkerovi von Lutzenwick, který 

v roce 1811 odprodal Slatinu výše zmíněnému Franzi Becherovi a ten ji připojil 

k Chanovicím. 

Po smrti Franze Bechera zdědil statky Chanovice a Slatinu v roce 1838 jeho syn Franz 

Gustav Becher, který byl roku 1869 povýšen do šlechtického stavu. V roce 1837 byl ve dvoře 

v Újezdě u Chanovic zřízen cukrovar, kde se vyráběl sirup z cukrové řepy a kde bylo v roce 

1838 zaměstnáno 24 osob. Později byl cukrovar přebudován na škrobárnu. Dříve zde byly 

také výrobny potaše, které před rokem 1840 již nebyly v provozu, ale v Chanovicích fungoval 

pivovar na 10 sudů a lihovar. Součástí Becherova majetku byly také čtyři dvory 

v Chanovicích, Nové Vsi, Újezdě a ve Slatině ve vlastní režii s ovčíny v Újezdě, Nové Vsi 

a ve Slatině. 

Ke konci patrimoniálního období měly Chanovice podle Sommerovy topografie 47 domů 

s 291 obyvateli, farní kostel a zámek s velkou zahradou a parkánem. Nedaleko od Chanovic 

byl Holuškův mlýn a rasovna. V Újezdě bylo 31 domů s 207 obyvateli a v Nové Vsi 37 domů 

s 256 obyvateli (z toho byly dvě židovské rodiny). Jeden dům z Nové Vsi spadal pod statek 

Oselce. Součástí vrchnostenského majetku byly také dva mlýny, které se nacházely nedaleko 

Újezda u Chanovic a které byly získány od statku Holkovice. Slatina měla 52 domů, 380 
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obyvatel a jeden mlýn. Ve vesnici byla významná židovská komunita o 12 rodinách s vlastní 

synagogou a hřbitovem, založeným již za Václava Ferdinanda Kunáše z Machovic. 

Před rokem 1840 se na území statku Chanovice nacházelo 29 rybníků a do většiny z nich 

byli nasazeni kapři. Hlavní obživou zdejšího českého obyvatelstva bylo zemědělství. 

Pěstovaly se především obiloviny, luštěniny, pícniny, cukrová řepa, len a brambory. 

Z domácího dobytka se chovali koně, skot, prasata, kozy a husy. I včelařství mělo v této 

oblasti svoji tradici. Vedle hospodaření a chovu dobytka se lidé živili jako řemeslníci 

a zejména Židé, žijící ve větším počtu ve Slatině, provozovali podomní obchod nebo 

obchodovali s dobytkem. K chanovické farnosti patřily Chanovice (352 katolíků), Újezd 

(230 katolíků) a Dobrotice (231 katolíků), které příslušely k panství Horažďovice. Nová Ves 

byla přifařena ke Kotouni (statek Oselce) a celá Slatina náležela ke Kadovu (panství Lnáře). 

Od Becherů koupil spojené statky v roce 1871 za 135 000 zlatých Eduard Daubek, 

následujícího roku povýšený do rytířského stavu. Po jeho smrti zdědil majetek stejnojmenný 

syn, který proslul jako velký podporovatel umění. Daubek byl také majitelem statku Osek 

nedaleko Strakonic. Snažil se o vybudování nové školní budovy v Chanovicích, a tak daroval 

vlastní pozemky, kde měla být postavena. Původní škola existovala v Chanovicích již 

v 18. století v domě čp. 37 (naproti nynější školní budově). Odtud byla později přestěhována 

na konec panské zahrady naproti stavení čp. 32. Později byla rozšířena na dvoutřídní 

a započalo se se stavbou nové školní budovy. Základní kámen byl položen v roce 1877. 

Od 1. září 1878 byla škola rozšířena na trojtřídní.  

Dle schematismů z let 1886–1887 činila celková výměra statku 737 ha a čistý výnos byl 

6192 zlatých. Dále je zmiňována jako jeho součást myslivna, pivovar, vinopalna, mlýny, pila 

a cihelna.  

Novým majitelem se v roce 1889 stal Isidor Schmiedl (vyskytuje se i varianta Schmidl), 

který byl již majitelem statku Vísky u Horní Břízy a významným podnikatelem. Na severním 

Plzeňsku vlastnil také kaolinové doly. Na počátku devadesátých let 19. století patřily 

Schmiedlovi čtyři dvory ve vlastní režii, 28 rybníků, mlýn v Chanovicích, továrna na škrob 

v Újezdě u Chanovic a cihelna v Nové Vsi také ve vlastní režii. K roku 1891 byl pivovar 

mimo provoz a propachtován pivovaru ve Strakonicích. Mimo provoz zůstával i lihovar 

a mlýn ve vlastní režii.  

Isidor Schmiedl se oženil s Pavlínou, rozenou Marešovou, se kterou měl syna Maxe 

a dceru Annu. Podle přání Isidora Schmiedla, který zemřel v roce 1900, se po jeho smrti ujala 

chanovického velkostatku a škrobárny dcera Anna, provdaná za tyrolského šlechtice Paula 

von Goldegg-Lindenburg, c. k. komořího a rytmistra jezdeckého pluku v Uhrách, který se již 



- 8 - 

 

na konci 19. století podílel na správě velkostatku svého tchána. Statek Vísky a kaolinový 

závod zdědil Max Schmiedl. 

Nová majitelka velkostatku hospodařila v roce 1906 na 757,43 ha půdy, z čehož 324,56 

ha tvořily polnosti, 72,45 ha louky, 17,64 ha zahrady, 45,46 ha pastviny, 260,30 ha lesní 

plochy, 31,27 ha rybníky, 3,07 ha neproduktivní půda a 2,68 ha zastavěná plocha. Ve vlastní 

režii měla i škrobárnu a čtyři dvory - Chanovice (se 110,49 ha pozemků), Slatinu (155,97 ha), 

Újezd (114,52 ha) a Novou Ves (85,93 ha). Ovšem už v roce 1910 byly všechny čtyři dvory 

propachtovány. Dvůr v Chanovicích měl v pronájmu Tomáš Novák, dvůr v Újezdě Václav 

Vaniš (od roku 1914 byl dvůr propachtován Bedřichu Panošovi z Frymburka na dobu šesti 

let), dvůr v Nové Vsi Josef Hlaváč a dvůr ve Slatině František Polánka.  

Změna ve vlastnictví zemědělské půdy nastala s pozemkovou reformou. Podle 

dostupných údajů víme, že do záboru bylo pojato celkem 409 ha zemědělské půdy a 785 ha 

veškeré půdy. Z toho se k 1. 1. 1929 dostalo drobným nabyvatelům 181,50 ha zemědělské 

půdy a 191,50 ha veškeré půdy. Vlastníku byla propuštěna ze záboru dle § 11 záborového 

zákona výměra 153 ha zemědělské půdy a 296 ha veškeré půdy (v záboru zůstalo nadále 

74,50 ha z. p., 297,50 ha v. p.). Dvůr ve Slatině byl obhospodařován v pachtu Vojtěchem 

Doubravským, ostatní dvory zůstaly Anně von Goldegg-Lindenburg ve vlastní režii. Stejně 

tak jí byl ze záboru propuštěn hostinec čp. 51 v Chanovicích (bývalý pivovar). 

Ve třicátých letech 20. století byla celková výměra velkostatku 586,51 ha (z toho 144,30 

ha polností, 49,50 ha louky, 6,68 ha zahrady, 12,76 ha pastviny, 336,32 ha lesy, 32,92 ha 

rybníky a 4,03 ha neplodná a stavební půda). Lesy velkostatku Chanovice se rozkládaly 

bezprostředně u Chanovic nebo do vzdálenosti 3 km. Lesní plochy byly rozděleny na dvě 

polesí – Chanovice a Hradec. Jako hlavní dřevina se pěstoval smrk (až 66% plochy). Dvory 

v Chanovicích a v Újezdě zůstaly ve vlastní režii, ale dvory v Nové Vsi a ve Slatině byly 

propachtovány. Z průmyslových podniků fungovala škrobárna v Újezdě, která denně 

zpracovala 200 q brambor na prodejný škrob. Velkostatku plynuly příjmy také díky prodeji 

palivového a užitkového dřeva, dobytka, ryb (25 q) nebo mléka do mlékárny v Blatné. 

Anna von Goldegg-Lindenburg zemřela 13. září 1938 a statek byl rozdělen na čtvrtiny 

mezi její čtyři děti – syny Franze, Ferdinanda a Georga a jedinou dceru Elisabeth, provdanou 

Heintschel-Heinegg. Správcem majetku v Chanovicích byl ustanoven Franz von Goldegg-

Lindenburg, vystudovaný zemědělský ekonom. Franz zemřel za tragických okolností 

6. května 1945, když byl na nádvoří zámku postřelen a následně svému zranění podlehl 

ve strakonické nemocnici. Velkostatek Chanovice byl zkonfiskován dle dekretu prezidenta 

republiky č. 12/1945 Sb. a v budově zámku byla zřízena roku 1947 škola. 
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Sídlem vrchnostenské kanceláře byl zámek v Chanovicích. Od roku 1815 až do zániku 

patrimoniální správy vedli vrchnostenští úředníci v chanovické kanceláři také agendu 

nedalekého statku Holkovice, který byl ohraničen uvnitř území patřícího statku Horažďovice. 

Holkovický statek byl majetkem děkanství v Nepomuku a neměl v Holkovicích vlastní 

kancelář. 

V čele statku stál správce (německy Verwalter, Amtsverwalter), který byl někdy současně 

účetním sirotčí kasy. Jako úředník správy statku vedl hospodářskou agendu, politickou 

agendu a do konce 18. století i soudní agendu. Dalším důležitým úředníkem na statku byl 

justiciár (Justiziar, právní) jmenovaný vrchností, jenž ve vrchnostenské kanceláři vedl 

od počátku 19. století soudní agendu. Justiciáři mnohdy vedli soudní agendu i pro okolní 

statky. Zvláštním případem je chanovický justiciár Daniel Benoni, který se ve dvacátých 

letech 19. století vyskytuje jako justiciár v Chanovicích souběžně s justiciárem Corvinem, ale 

ze zápisů není zřejmé, zda Benoni Corvina pouze nezastupoval. V kanceláři působil i písař 

(označován jako kancelářský, aktuár, Actuar, Amtsschreiber). O dalších úřednících nemáme 

v úředních knihách nebo spisech dochovány žádné doklady. Po zániku patrimoniální správy 

se správa statku zabývala téměř výhradně hospodářskou agendou. Všechna vyhledaná jména 

vrchnostenských správců a justiciárů a zaměstnanců velkostatku od druhé poloviny 19. století 

jsou uvedena v příloze č. 4.  

Rodina Goldegg-Lindenburgů si spravovala velkostatek sama. Na počátku 20. století vedl 

správu Paul von Goldegg-Lindenburg, manžel majitelky, kterého v hospodaření od poloviny 

dvacátých let 20. století vystřídal jejich syn Franz. V Chanovicích byla centrální správa 

velkostatku, jíž podléhala hospodářská a lesní správa. Do kompetencí hospodářské správy 

patřila zemědělská výroba, nepropachtované dvory a také správa škrobárny. Lesní správa se 

starala o lesy a rybniční hospodaření. Správu lesů vykonával lesní (revírník). Administrativní 

budova a kancelář lesního se nacházela chanovické myslivně. Hajní užívali hájovny 

v polesí Chlum (bývalá myslivna) a v Babáčku, ve Slatině a pod Újezdem u Chanovic. 
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II. Vývoj a d ějiny archivního fondu  

 

Původcem fondu je správa statku Chanovice, jejíž vrchnostenská kancelář se nacházela 

přímo na zámku v Chanovicích. Kancelář vedla do roku 1850 hospodářskou agendu a správu 

poddaných. V letech 1815–1850 vedla také přenesenou agendu statku Holkovice. Z období 

patrimoniální správy nejsou o původním uložení písemností bohužel žádné konkrétní zmínky. 

Dochovalo se pouze několik kartonů spisového materiálu a pozemkové knihy, které byly 

po zapečetění červenou voskovou pečetí s nápisem (Amts. Siegel der Gütter Chanowitz 

u. Slatina) v květnu roku 1850 předány Okresnímu soudu v Horažďovicích, kde bylo 

u některých knih v zápisech pokračováno. 

Po roce 1850 vedla kancelář na zámku převážně hospodářskou agendu, a to až do roku 

1945. Podrobné informace o stavu spisovny zaznamenal dr. Václav Davídek, komisař 

Ministerstva zemědělství v Praze, v protokolu o převzetí archivu velkostatku Chanovice 

do vlastnictví československého státu ze dne 31. července 1945. V něm se uvádí, že je archiv 

uložen na několika místech v chátrající a během války zpustošené zámecké budově, toho času 

obsazené československým vojskem. Nejvíce písemností bylo uloženo ve speciální skříni 

s přihrádkami v bývalé kanceláři velkostatku, která se nacházela v přízemí. Spisy pocházely 

z doby od poslední čtvrtiny 19. století a byly rozděleny podle jednoduchého registraturního 

pořádku: Kupní a směnné smlouvy (Feld- Kauf- und Tauschverträge) rozdělené dle 

katastrálních obcí – Chanovice, Nová Ves, Újezd, Dobrotice a Slatina; Honitba a pachtovní 

smlouvy Chanovice (Jagd- und Pachtverträge); Majetkové spory – Chanovice, Nová Ves, 

Újezd, Dobrotice, Slatina a různé; Kostel (Kirche); Obec (Gemeinde); Les (Wald); Rybníky 

(Teiche); Knihovní záležitosti (Grundbuchsache) a Pivovar (Bräuhaus).  

Dále dr. Davídek nalezl v kanceláři i důchodní knihy a pozemnostní archy s parcelními 

protokoly. V přízemní místnosti naproti kanceláři bylo v zásuvkách stolu ještě několik 

písemností správy z nedávné doby. Pracovna bývalého majitele byla umístěna v poschodí 

a nacházely se zde katastrální a lesní mapy. Sklepní místnost sloužila pro uložení 

administrativních spisů škrobárny v Újezdě u Chanovic. Celková metráž písemností byla 

okolo 3 bm. 

Prozatímní správou archivu byl ministerstvem zemědělství pověřen Karel Stuchlík, 

národní správce velkostatku, který měl za úkol dohlédnout také na to, aby byly písemnosti 

přemístěny do jedné zámecké místnosti. Jakékoliv jiné uložení a zabezpečení archivu mělo 
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být neprodleně oznámeno Ministerstvu zemědělství v Praze. Na protokolu o převzetí je 

zmíněno, že má být archiv co nejdříve převezen do Horažďovic.  

Samotný převoz archiválií byl podle dopisu dr. Davídka ze dne 16. října 1947 plánován 

ještě v tom samém roce. Materiál měl být svezen do Státního oblastního archivu 

zemědělského v Hořovicích. Bohužel z dostupných materiálů nelze zjistit, kdy k převozu 

do Hořovic došlo. Podle Průvodce po archivních fondech Státního archivu v Plzni byl fond 

převzat do Hořovic až v roce 1949. Dle přehledu archivních fondů zemědělsko-lesnických 

archivů bylo ke konci roku 1955 v hořovické pobočce uloženo 63 knih, 18 kartonů, 57 map 

a plánů z let 1880–1945 (celková metráž 3 bm). 

Archiválie, které předala vrchnostenská kancelář okresnímu soudu v polovině 19. století, 

byly jako tzv. patrimoniální priora okresního soudu v Horažďovicích předány 

do Horšovského Týna, kde se nacházel zemědělsko-lesnický archiv (celkem sedm kartonů 

s archiváliemi z let 1786–1850). První zmínky o sedmi kartonech s patrimoniálními priory 

byly uvedeny na nejstarším dochovaném evidenčním listu z archivu v Horšovském Týně 

z roku 1957. 

V roce 1965 převzala klatovská pobočka Státního archivu v Plzni od hořovické pobočky 

Státního archivu v Praze archiválie do fondu Velkostatek Chanovice (KP 13/65, č. j. 

Sar 192/303/65), který tvořila již výše zmíněná patrimoniální priora. S fondem byly předány 

také evidenční karty a prozatímní seznam, který je uložen ve spise o fondu. 

Pozemkové knihy byly ve třicátých letech 20. století od Okresního soudu Horažďovice 

převzaty Archivem země České. V zemském archivu a později Státním ústředním archivu 

v Praze byly uloženy až do roku 1962, kdy byly předány do Státního archivu v Plzni a zde 

uloženy ve zvláštní sbírce pozemkových knih. V roce 1972 byly pozemkové knihy zařazeny 

do fondu Velkostatek Chanovice, ovšem do knihy přírůstků byly zaneseny až dodatečně 

v roce 1998 (KP 24/98). 

 Nejnovější přírůstek byl do knihy přírůstků zaevidován 24. října 2005 (KP 13/05). 

Jednalo se o delimitaci spisového materiálu a porostní mapy z fondu Velkostatek Osek 

uloženého v SOA v Třeboni. Přírůstek z roku 2005 byl uložen v balíku obsahujícím archiválie 

z let 1793–1888 a později v roce 2010 včleněn do posledního kartonu. Po přestěhování fondu 

z pobočky Klatovy bylo v letech 2010–2011 dodatečně zaevidováno 6 úředních a účetních 

knih z let 1849–1945 a také 20 map a plánů z let 1837–1940. 
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III. Archivní charakteristika archivního fondu  

 

Archivní fond Velkostatek Chanovice obsahuje 61 úředních knih, 21 kartonů, 21 map 

a 7 technických výkresů z let 1732–1945 o celkovém rozsahu 3,83 bm. 

Fond je dochován mezerovitě. Z období 18. století a první poloviny 19. století pochází 

jen pozemkové knihy a spisy soudní agendy. Ve větším množství jsou zastoupeny mladší 

archiválie od druhé poloviny 19. století až do roku 1945. Archiválie jsou z převážné části 

v dobrém stavu. Pouze několik archiválií bylo poškozeno přelomením nebo prachem. 

U pozemkových knih byly zjištěny částečně poškozené desky a vazby, což je vždy blíže 

specifikováno v příslušném inventárním záznamu. 

První uspořádání archiválií proběhlo v hořovickém archivu v roce 1950. Archiválie byly 

poměrně hrubě rozděleny, spisový materiál uložen do kartonů a k celému fondu byl vytvořen 

zatímní seznam nahrazující inventář. Další blíže nespecifikované dílčí zpracování 

a manipulace s archiváliemi proběhly v letech 1954–1956. Před inventarizací fondu sloužily 

jako pomůcka pro pozemkové knihy pouze kartotéční lístky ze šedesátých let 20. století. 

V roce 1967 byl fond zapůjčen k archivnímu zpracování Vladimíru Svobodovi 

do Státního archivu v Plzni, pobočky v Klášterci nad Ohří (KZ 19/67), který v roce 1969 

vyhotovil neschválený inventář (uložen ve spise o fondu). Vladimír Svoboda při pořádání 

rozdělil archiválie do čtyř hlavních skupin – I. Hospodářské a správní knihy, II. Spisový 

materiál – a) hospodářské spisy, b) korespondence a písemnosti majitelů, c) písemnosti 

přenesené soudní agendy, III. Účetní materiál – a) knihy účetní, b) ostatní účetní písemnosti 

a IV. Mapy a plány – a) mapy katastrální, b) mapy lesní, c) plány stavební. Nově uspořádal 

knihy. Naopak spisový materiál větším přeuspořádáním neprošel a zůstal rozdělen obdobně 

jako po pořádání roku 1950. Oproti němu však byly archiválie ve formě spisů rozděleny 

do více oddělení, jmenovitě do oddělení IIa)–IIc), a IIIb). Nově byly zpracovány mapy 

a plány. Po uspořádání se ve fondu nacházelo 32 knih, 17 kartonů, 5 map (některé o více 

listech) a 6 stavebních plánů. Do inventárního seznamu nebyly zahrnuty pozemkové knihy, 

které v té době byly uloženy ve zvláštní sbírce Státního archivu v Plzni.  

Poslední kontrola počtu archiválií před inventarizací proběhla během generální 

inventury 2012–2013, kdy se ve fondu nacházelo 54 úředních knih z let 1732–1945, 

24 kartonů z let 1786–1945, 24 map z let 1837–1940 a 12 technických výkresů z let 1872–

1898.  
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Archivní materiál i nově vzniklá archivní pomůcka byly zpracovány podle základních 

pravidel (Metodické návody a instrukce pro zpracování archivního materiálu, Sborník 

archivních prací. Roč. X, 1960, č. 2, s. 215–310; Michal WANNER a kol. Základní pravidla 

pro zpracování archiválií. Praha : Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2013, 

kapitola 2) a podle metodického pokynu ředitele SOA v Plzni pro zpracování archiválií 

a tvorbu archivních pomůcek č. j. SOAP/006-0767/2010 z 12. března 2010 a dodatku 

k tomuto pokynu č. j. SOAP/006-1300/2014 s platností od 15. července 2014. 

Obsahem fondu jsou písemnosti vzešlé z činnosti správy statku. Původně fond 

obsahoval velké množství rodinných archiválií posledních majitelů velkostatku, a to rodiny 

Schmiedlů a Goldegg-Lindenburgů. Při pořádání bylo nutné oddělit tyto archiválie 

od velkostatkových. Vytříděné archiválie byly přeřazeny do nově vytvořeného fondu Rodinný 

archiv Goldegg-Lindenburgů. Celkem se jedná o devět kartonů a jednu knihu. Dochovala se 

cenná rodinná korespondence mezi členy užší rodiny i s příbuznými rody, osobní doklady, 

nebo korespondence s právníky. Uvedená kniha a další archiválie o rozsahu dvou kartonů 

vznikly z činnosti kamenouhelné společnosti Paula von Goldegg-Lindenburg na severním 

Plzeňsku (Pilsen-Ledetzer Steinkohlen-Gewerkschaft). Je zde potřeba také upozornit na 

skutečnost, že ve dvou kopiářích odeslané korespondence (inv. č. 7 a 8), hlavní knize 

hospodářské správy (inv. č. 118) a pokladním deníku lesní správy (inv. č. 169) jsou zapsány 

záznamy společnosti z konce 19. a počátku 20. století. Teprve pak následují v knihách zápisy, 

jejichž původcem byla správa velkostatku Chanovice. Vzhledem k tomu, že tyto zápisy 

v knihách převažovaly, byly ponechány ve fondu Velkostatek Chanovice. 

Z fondu byly vyčleněny také dvě pozemkové knihy a manipulované spisy do roku 1850 

o rozsahu jednoho kartonu, které provenienčně patří do fondu Velkostatek Holkovice, neboť 

archiválie sice vznikly v kanceláři statku Chanovice, ovšem byly vedeny pro samostatný 

statek Holkovice. 

Během pořádání byl znovu prověřen časový rozsah archiválií. Časové rozmezí fondu je 

v inventáři dáno datací nejstaršího a nejmladšího zápisu. U pozemkových knih byl časový 

rozsah upřesněn a také upraven. Jako priora jsou označeny opisy dokumentů vzniklých před 

založením úřední knihy. Pokud se do nich zapisovalo i nadále, byla datace posledního zápisu 

uvedena v kulatých závorkách jako posterius, protože knihy byly roku 1850 převzaty 

okresním soudem a příslušné zápisy již nebyly provedeny původcem fondu. Marginální 

poznámky nebyly v dataci pozemkových knih zohledňovány. V hranatých závorkách je 

uvedena přibližná datace archiválií, které nebyly datovány původcem. V dataci spisového 

materiálu se hranaté závorky často vyskytují v případech, kdy se dochovaly pouze prosté 
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opisy dokumentů, z nichž není patrné, zda jde o opis soudobý či pozdější. Priora a posteriora 

spisů jsou uvedena v kulatých závorkách. Za priora jsou považovány dokumenty vzniklé dříve 

v téže věci připojené k podání (např. testamenty) a za posteriora dokumenty dodatečně 

připojené ke spisu, nejčastěji již uzavřenému. 

Při pořádání byly rozděleny archiválie podle své povahy do čtyř základních skupin – 

I. Knihy, II. Spisový materiál, III. Účetní materiál a IV. Mapy a technické výkresy. První 

skupina je členěna do podskupin – knihy dominikální agendy a knihy přenesené agendy. 

Knihy dominikální agendy jsou řazeny tematicky. Z knih přenesené agendy se dochovaly 

pouze pozemkové knihy. Na prvním místě jsou uvedeny hlavní pozemkové knihy 

jednotlivých obcí statku (seřazeny podle obcí, pro které byly vedeny, a v jejich rámci 

chronologicky) a za nimi následují dokladové knihy seřazené dle obsahu a následně též 

chronologicky. Originální názvy pozemkových knih byly převzaty z titulních listů a jejich 

záznam byl v inventárním seznamu transliterován. Některé knihy neobsahovaly titulní list, 

a tak byl název převzat z předních desek, případně ze štítku nalepeného na hřbetě. 

V inventárním záznamu je vždy uváděno, zda jsou pozemkové knihy opatřeny rejstříkem. 

Původní počet pozemkových knih byl při pořádání navýšen o dvě knihy. Jedná 

se o knihu kvitancí statku Slatina, která byla vložena v předním přídeští knihy kvitancí 

(inv. č. 31). Zápisy v ní obsažené byly extrahovány z knihy kvitancí velkostatku Lnáře. 

Druhou nalezenou knihou, rovněž vloženou v předním přídeští knihy svatebních smluv 

(inv. č. 28), byla kniha svatebních smluv statku Slatina. Zápisy byly opsány ze dvou knih 

svatebních smluv velkostatku Lnáře. Tyto dvě archiválie byly v minulosti zapsány 

na společném kartotéčním lístku k pozemkové knize, ve které byly vloženy. Počet knih se tím 

navýšil na 19 kusů. Naopak dvě jiné pozemkové knihy byly během pořádání přeřazeny 

do fondu Velkostatek Holkovice, kam provenienčně náleží. Počet pozemkových knih tedy 

zůstal nezměněn.  

Díky dochovanému seznamu z roku 1850 (viz inv. č. 100) také víme, že okresnímu 

soudu bylo předáno více pozemkových knih, než je dnes uloženo v archivním fondu. Oproti 

předávacímu seznamu se nedochovaly dvě pozemkové knihy pro Slatinu a nejsou známy ani 

další osudy těchto knih. 

Nejrozsáhlejší skupinou archiválií je spisový materiál. Z období do roku 1850 

se dochovalo pouze torzo původní spisovny. Jde zejména o část soudních spisů předaných 

roku 1850 Okresnímu soudu Horažďovice, tedy tzv. patrimoniální priora okresních soudů. 

Tyto spisy byly opatřeny původními signaturami a byly uspořádány dle původního 

registraturního systému. Kromě těchto signovaných spisů se z doby do roku 1850 dochovaly 
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pouze parcelní protokoly stabilního katastru a seznamy knih a spisů předaných roku 1850 

okresnímu soudu. Ty byly zařazeny mezi nemanipulované spisy. 

Z období po roce 1850 se rovněž dochovaly jak manipulované, tak nemanipulované 

spisy. Jediná doložená manipulace z této doby vznikla pravděpodobně ve druhém desetiletí 

20. století. Datum jejího vzniku sice není nikde přesně označeno, ale dá se odvodit zejména 

z datace a pořadí v ní uložených spisů. Do této manipulace z 20. století byly zamanipulovány 

i starší spisy, zejména od osmdesátých a devadesátých let 19. století, výjimečně i starší spisy 

z padesátých až sedmdesátých let 19. století. Tyto spisy jsou označeny jednoduchými 

signaturami v podobě dvakrát podtržených arabských číslic. Těmito číslicemi byly v době 

vzniku manipulace průběžně pročíslovány spisy uložené v jednotlivých registraturních 

odděleních. Problematické však je, že signatury sestávají pouze z pořadových čísel a jejich 

součástí není označení registraturního oddělení, do nějž náleží. Vzhledem k tomu, že tyto 

manipulované spisy byly v minulosti rozházeny a během předchozích pořádání zařazeny mezi 

nemanipulované spisy, bylo poměrně obtížné tuto manipulaci rekonstruovat. Výjimkou bylo 

několik registraturních oddělení, k nimž se dochovaly původní indexy (inv. č. 39–43). 

Obtížnější byla situace u registraturních oddělení, k nimž se původní indexy nedochovaly. 

Naštěstí se však v protokolu o převzetí archiválií v roce 1945 dochoval alespoň stručný popis 

původního registraturního systému (viz kapitola II této AP). Spisy, k nimž se nedochovaly 

indexy, tak mohly být alespoň zhruba zařazeny do jednotlivých registraturních oddělení dle 

svého obsahu (inv. č. 44–54). Část spisů však nebylo možné vzhledem k jejich obsahu zařadit 

do žádného ze známých registraturních oddělení, ačkoli byly označeny signaturami této 

manipulace. Tyto spisy byly rozděleny dle obsahu do nově vymezených skupin (inv. č. 55–

59). Nemanipulované spisy byly uspořádány tematicky. 

Účty byly rozděleny dle účetních jednotek, které je vedly. Vrchním orgánem 

velkostatku byla správa velkostatku, jíž podléhala hlavní pokladna, hospodářská správa, lesní 

správa a v různých obdobích případně i další samostatné účetní jednotky, jejichž účty se nám 

však nedochovaly. U účetních příloh hospodářské správy velkostatku tvoří obvykle jednu 

inventární jednotku účetní přílohy za jeden hospodářský rok, který vždy trval od 1. července 

jednoho roku do 30. června roku následujícího. V rámci tohoto jednoho hospodářského roku 

byly účetní přílohy vždy průběžně pročíslovány a spojeny do jednoho svazku. Při pořádání 

byly rozvázány a přeložené listy účtů narovnány, aby mohly být bez problémů předloženy 

badatelům ke studiu a aby se předešlo jejich dalšímu poškození. Jejich řazení dle čísel příloh 

bylo zachováno. 
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Závěrečnou čtvrtou skupinu tvoří mapy (rozdělené na katastrální mapy a lesní mapy) 

a technické výkresy. U některých map a plánů nebylo uvedeno měřítko, a tak muselo být 

vypočítáno. V takovém případě je údaj o měřítku v inventárním záznamu uveden v hranatých 

závorkách. U nejstarších map stabilního katastru bylo provedeno mapování terénu 

ve třicátých letech 20. století a byl na nich zachycen stav k roku 1837, avšak k jejich 

vyhotovení došlo až v roce 1841. Proto je rok 1837 uveden v dataci jako prius. Podobně bylo 

postupováno i v případech, kdy katastrální mapa měla zachytit stav k roku 1900, ale byla 

v aktualizované podobě vyhotovena až v roce 1940. V případě, že se u map s větším počtem 

listů nedochoval list s konkrétní datací, byl rok vzniku archiválie analogicky odvozen 

z ostatních katastrálních map a uveden v hranatých závorkách. U neočíslovaných listů 

katastrálních map bylo příslušné číslo do inventárního seznamu doplněno do hranatých 

závorek poté, co byl tento údaj ověřen na mapách stabilního katastru.  

Jazykem archiválií je převážně čeština, v menší míře němčina, a to zvláště u starších 

knih a spisového materiálu. V pozůstalostech poddaných se nachází testament Samuela 

Druckera, Žida ze Slatiny, napsaný hebrejským písmem (inv. č. 38, sign. J. VIII, spis č. 170). 

Hebrejským písmem jsou někdy provedeny i podpisy židovského obyvatelstva 

v pozemkových knihách. 

V inventáři se používá označení místních jmen podle Statistického lexikonu obcí České 

republiky z roku 2013. Německé nebo zaniklé tvary místních jmen a jejich dnešní znění jsou 

uvedeny v příloze č. 3. 

Inventář je opatřen osobním, zeměpisným a věcný rejstříkem. Během pořádacích prací 

nebyl žádný materiál skartován. Z fondu byly vyčleněny rodinné archiválie majitelů, byl 

fyzicky přeuspořádán a některé evidenční jednotky přehodnoceny. Oproti původnímu 

evidenčnímu listu tedy došlo ke změně v počtu archiválií a celkové metráži fondu. Nárůst 

počtu knih lze vysvětlit především jejich vyčleněním z kartonů. 
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IV. Stru čný rozbor obsahu archivního fondu 

Archiválie uložené ve fondu Velkostatek Chanovice dokumentují historii jednoho 

z menších statků na jihozápadě Čech, kde žilo převážně české obyvatelstvo.  

Přínosným a důležitým pramenem mohou být knihy dominikální agendy, zejména 

parcelní protokoly nebo kopiáře odeslané korespondence správy velkostatku. O hospodaření 

na polesích podrobně informují dva lesní hospodářské plány z dvacátých a třicátých let 

20. století (inv. č. 16 a 18). K lesním hospodářským plánům byly vytvořeny také porostní 

mapy (inv. č. 192 a 193).  

Významný zdroj informací o hospodářských a sociálních poměrech poddaných 

poskytují pozemkové knihy dochované od první třetiny 18. století až do 19. století (inv. č. 19–

35). Pozornosti badatelů by jistě neměly ujít zápisy vztahující se k židovskému obyvatelstvu 

ve Slatině, které jsou zachyceny v židovské knize listin (inv. č. 35) nebo v pozůstalostních 

spisech (např. pozůstalost Samuela Druckera ze Slatiny, kde je uložen testament psaný 

hebrejským písmem – inv. č. 38, sign. J. VIII, spis č. 170). Některé pozemkové knihy 

obsahují smlouvy pro dominikální nemovitosti (zejména smlouvy uzavřené mezi chanovickou 

vrchností a Židy).  

Z agendy vrchnostenské správy stojí za zmínku i pozůstalosti poddaných (mj. spis 

chanovického učitele Václava Kaplánka z roku 1837 – inv. č. 38, sign. J. VIII, spis č. 262) 

a spory a smíry, přestože se dochovaly mezerovitě. 

Větší část spisového materiálu z novější doby představují dokumenty pocházející 

z doby, kdy byl majitelem velkostatku Eduard Daubek, Isidor Schmiedl a později Anna von 

Goldegg-Lindenburg. V torzovitě dochovaných spisech z počátku 20. století lze studovat 

stavební vývoj některých budov (např. stavební úpravy hostince čp. 51, původně pivovaru). 

Návrhy na přestavbu obytných či hospodářských budov zachycují i samostatně 

inventarizované technické výkresy. Některé mapy (zejména polohopisy) a technické výkresy 

budov jsou také součástí spisového materiálu. Jedná se např. o stavbu domku pro deputátníka 

v Chanovicích, maštale a kolny na kočáry nebo hájovny v Újezdě u Chanovic (viz inv. č. 94). 

Badatelé jistě ocení dochovanou přehledovou mapu lesů velkostatku z roku 1810 

(inv. č. 187), kterou vytvořil Gabriel Wurscher pro nového majitele statku Franze Bechera. 

Ve fondu se nacházely také archiválie vzniklé z činnosti kamenouhelné společnosti 

Paula von Goldegg-Lindenburg. Příslušné archiválie byly vytříděny do nově vzniklého fondu 

rodinného archivu. Ve fondu Velkostatek Chanovice přesto zůstaly některé zápisy týkající se 
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této společnosti, neboť knihy byly nejprve používány pro zápisy kamenouhelné společnosti, 

a pak následně využity pro záznamy správy velkostatku. 

Co se týče dalších velkostatkových fondů, které obsahují archiválie týkající se Slatiny, 

stojí za zmínku fond Velkostatek Horažďovice (pozemková kniha č. 1572 a č. 1577) a fond 

Velkostatek Lnáře, který je uložen ve Státním oblastním archivu v Třeboni, oddělení Třeboň. 

Nachází se v něm pozemková kniha z let 1779–1850, ve které byly zápisy vedeny společně 

pro Slatinu, avšak pouze do té doby, než byla prodána Franzi Becherovi. Z 18. století zůstaly 

v jihočeském archivu dochovány také katastrální a berní elaboráty nebo mapa pozemků dvora 

ve Slatině. 
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V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky 

 

Archivní fond Velkostatek Chanovice z let 1732–1945 uspořádala v období od července 

2014 do prosince 2014 Mgr. Hana Vanišová ve Státním oblastním archivu v Plzni, pracoviště 

Klášter u Nepomuka. Inventář sestavila a úvod k němu napsala od června do srpna 2015 

Mgr. Hana Vanišová. 

 

 

 V Klášteře 16. 12. 2015     Mgr. Hana Vanišová 

  



- 20 - 

 

Seznam použitých pramenů a literatury  
 

Nevydané prameny 

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Desky zemské 378 (statek Chanovice). 

NA, fond Desky zemské větší (DZV) 493, 1717–1718 (mikrofilm). 

NA, fond Desky zemské – hlavní knihy, inv. č. 24, sign. C I. 

NA, fond Desky zemské – hlavní knihy, inv. č. 248, sign. S XIII. 

NA, fond Ústřední zemědělsko-lesnický archiv, Praha, inv. č. 105, karton č. 47. 

SOA v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka, fond Státní oblastní archiv, pobočka Žlutice, 

karton č. 6, přehledy archivních fondů zemědělsko-lesnických archivů z let 1954, 1955 

a Státního archivu v Praze z roku 1959.  

SOkA Klatovy, fond Farní úřad Chanovice, Kronika fary, 1883–1940, dostupné  

z <www.portafontium.eu>. 

SOkA Klatovy, fond Škola Chanovice, Kronika obecné školy, 1887–1889, dostupné 

z <www.portafontium.eu>. 

SOkA Klatovy, fond Archiv obce Chanovice, Kronika obce, 1906–1969, dostupné  

z <www.portafontium.eu>. 

SOkA Klatovy, fond Archiv obce Újezd, Kronika obce, 1938–1963, dostupné  

z < www.portafontium.eu>.  

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, fond Císařské povinné otisky map stabilního 

katastru, dostupné z <archivnimapy.cuzk.cz>. 

Tištěné a zpracované prameny 

BURDOVÁ, Pavla – CULKOVÁ, Dagmar – ČÁŇOVÁ, Eliška – LIŠKOVÁ, Marie – 
RAJTORAL, František (edd.). Tereziánský katastr český. Svazek 3. Dominikál. Praha : 
Archivní správa ministerstva vnitra, 1970, s. 362–364, č. 1125. 

 



- 21 - 

 

BYSTRICKÝ, Vladimír a kol. Státní oblastní archiv v Plzni. Průvodce po archivních 
fondech. IV. svazek. Praha : Archivní správa ministerstva vnitra ČSR, 1975, s. 50–52. 

DOSKOČIL, Karel (ed.). Berní rula 2. Popis Čech r. 1654. Souhrnný index obcí, osad 
a samot k berní rule. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1954. 

FANTA, Gustav. Statistik und Beamten-Schematismus des Grossgrundbesitzes und der 
landwirtschaftlichen Industrien Böhmens. Prag : Gustav Fanta, 1891, s. 63.  

HAAS, Antonín (ed.). Berní rula. 28 Kraj Prácheňský. II. díl. Praha : Státní pedagogické 
nakladatelství, 1954.  
 
Handbuch des Königreiches Böhmen. (Ročníky 1844–1847). 
 
CHALUPA, Aleš – LIŠKOVÁ, Marie – NUHLÍČEK, Josef – RAJTORAL, František (edd.). 
Tereziánský katastr český. Svazek 2 – Rustikál. Praha : Archivní správa ministerstva vnitra, 
1966, s. 234–235, č. 1125. 

JONÁK, Eberhard. Der Landtäfliche Grundbesitz im Königreiche Böhmen. Prag : Verlag der 
k. k. Hochbuchdruckerei von Ignaz Fuchs, 1879. 

KLAR, Paul Aloys. Böhmens grosser Grundbesitz wie dieser in der königlichen Landtafel 
inneliest. Prag und Leipzig : Heinrich Hübner´s Buchhandlung, 1856, s. 19 a 77. 

LUSTIG, Rudolf – SVĚTNIČKA, František. Schematismus velkostatků v Čechách. Praha : 
Mars, 1933, s. 321–322. 

PALACKÝ, František. Popis králowstwí Českého čili podrobné poznamenání wšech 
dosavadních krajůw, panství, statkůw, měst, městeček a wesnic, někdejších hradůw, twrzí, též 
samot a zpustlých osad mnohých w zemi České, s udáním jejich obyvatelstva dle popisu 
r. MDCCCXLIII vykonaného. Praha : Knihkupectví J. G. Kalve, 1848, s. 341.  

PROCHÁZKA, Johann F. Beamten-Schematismus des Grossgrundbesitzes im Königreiche 
Böhmen. Adressen sämtlicher bei der Oekonomie, Forstwirtschaft und Industrie angestellten 
Beamten, Pächter u. s. w. Prag : Joh. F. Procházka, 1887, s. 71–72.  

PROCHÁZKA, Johann F. Böhmens landtäflicher Grundbesitz. Prag : Selbstverlag, 1886, 
s. 20–21. 

PROCHÁZKA, Johann F. Topographisch-statistischer Schematismus des Grossgrundbesitzes 
im Königreiche Böhmen, zugleich Adressenbuch sämtlicher bei demselben angestellten 
Beamten, des Forstpersonals, u. s. w. Prag : Selbstverlag, 1891, s. 505.  

Sbírka zákonů a nařízení státu československého, ročník 1930, č. 97. Vládní nařízení ze dne 
26. června 1930, jímž se provádí zákon o zatímní ochraně lesů. Praha : Státní tiskárna, 1930, 
s. 509–513. 

SCHALLER, Jaroslaus. Topographie des Königreichs Böhmen. Dritter Theil – Prachiner 
Kreis. Prag : Wenzel Piskaczek, 1786, s. 211. 

Schematismus für das Königreich Böheim. (Ročníky 1789, 1790, 1798). 



- 22 - 

 

Schematismus für das Königreich Böhmen. (Ročníky 1805, 1812, 1819, 1820, 1823–1843). 

SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen. Achter Band – Prachiner Kreis. 
Prag : J. G. Calve´sche Buchhandlung, 1840, s. 134–138. 

Statistický lexikon obcí České republiky 2013. Praha : Český statistický úřad, 2013. 

TITTEL, Ignaz. Schematismus velkostatků v Království českém. Praha : Knihtiskárna Jos. 
Baštáře, 1894, s. 253. 

TITTEL, Ignaz. Schematismus des Grossgrundbesitzes und grösserer Rustikalgüter. Prag : 
Verlag der Buchhandlung Jos. Springer, 1900, s. 422. 

TITTEL, Ignaz. Schematismus a statistika statků velkých a rustikálních v Království českém. 
Praha : Josef Springer, 1902, s. 377. 

TITTEL, Ignaz. Schematismus und Statistik des Grossgrundbesitzes und grösserer 
Rustikalgüter im Königreiche Böhmen. Prag : Verlag von Josef Springer, 1906, s. 165. 

TITTEL, Ignaz. Schematismus landtäflicher Güter, grösserer Rustikalwirtschaften, Beamten 
und Pächter. Prag : Verlag Josef Springer, 1910, s. 112. 

TRAJER, Johann. Historisch-statistische Beschreibung der Diöcese Budweis. Budweis : 
F. Zdarffa, 1862, s. 496–497. 

TYWONIAK, Jiří a kol. Státní oblastní archiv v Praze. Průvodce po archivních fondech. 
Svazek 2. Praha : Archivní správa ministerstva vnitra, 1960, s. 131–133.  

VAVŘÍNEK, Karel. Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2018. Praha : Zdeněk 
Vavřínek, 2013, s. 47. 

VOŽENÍLEK, Jan. Předběžné výsledky československé pozemkové reformy, Země Česká 
a Moravskoslezská. Praha : Rolnická tiskárna, 1930, s. 220–221.  

 
Literatura 

CIHLÁŘ, Tomáš. Pošumavské pivovary : Po stopách starých pivovarů a pivovárků 
západního Pošumaví aneb od Albrechtic až do Žichovic. Sušice : Nakladatelství Dr. Radovan 
Rebstöck, 2003, s. 43–45. 

ČERNÝ, Václav. Slovníček archivní terminologie II  : Názvosloví pro zemědělsko-lesnické 
archivy. Praha : Ministerstvo vnitra, 1955. 

HOFMANN, Gustav. Metrologická příručka. Plzeň : Státní oblastní archiv; Sušice : Muzeum 
Šumavy, 1984. 

HŮRKOVÁ, Jindra a kol. Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích. Klatovy : 
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech a Obec Chanovice, 2014. 

KOTYŠKA, Václav. Úplný místopisný slovník Království českého. Praha : Bursík a Kohout, 
1895. 



- 23 - 

 

PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. Díl I.–
IV. Praha : Československá akademie věd, 1949–1957, s. 6. 

RAMEŠ, Václav. Slovník pro badatele a návštěvníky archivů. Praha : Libri, 2005. 

SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. XI. Prácheňsko. Praha : 
Knihtiskárna Františka Šimáčka, 1897, s. 270–271. 

SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický Království českého. Praha : Bursík & 
Kohout, [s. d.]. 

SMITKA, Josef. Slatina : Historie obce. Klatovy : Arkáda, 2005. 

SMITKA, Josef – KOUTNÁ, Jana – ANDERLE, Jan a kol. Zámek Chanovice : Historie 
a možné perspektivy. Klatovy : Obecní úřad Chanovice, 2001. 

SMOLÍK, Luboš a kol. Chanovicko a okolí. Klatovy : Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, 
2005. 

SMOLÍK, Luboš a kol. Chanovice : V úctě a k oslavě umu, vůle, pracovitosti a vytrvalosti 
našich předků. Klatovy : Obec Chanovice, 2009. 

SMOLÍK, Luboš – HOLÁ, Petra – KLÁSEK, Petr. Chanovice v proměnách času. Blatná : 
Obec Chanovice, 2014. 

SMOLÍK, Luboš – HOLÁ, Petra – KLÁSEK, Petr a kol. Újezd u Chanovic v proměnách 
času. Blatná : Obec Chanovice, 2014. 

SMOLÍK, Luboš – HOLÁ, Petra a kol. Dobrotice v proměnách času. Blatná : Obec 
Chanovice, 2013. 

 
  



- 24 - 

 

Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek 
 

 

AP – archivní pomůcka 

bm – běžný metr 

c. k. – císařsko-královský 

č. – číslo 

č. j. – číslo jednací 

č. o. – část obce 

dr. – doktor  

DZV – Desky zemské větší 

ed., edd. – editor, editoři 

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví 

evid. j. – evidenční jednotka 

inv. č. – inventární číslo 

kar – karton 

KP – kniha přírůstků 

KZ – kniha zápůjček 

LHP – lesní hospodářský plán 

map – mapa 

MV – ministerstvo vnitra 

NA – Národní archiv v Praze 

okr. – okres 

Sar – Státní archiv 

s. d. – sine dato 

sign. – signatura 

SOA – Státní oblastní archiv 

SOkA – Státní okresní archiv 

tvy – technický výkres 

ukn – úřední kniha 

v. p. – veškerá půda  

z. p. – zemědělská půda  
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Příloha č. 2: Struktura archivního fondu 

  Časový rozsah Inv. č. Počet ev. j. 

I. KNIHY       

A) Dominikální agenda 1894–1945 1–18 18 ukn 

B) Přenesená agenda       

1) Soudní agenda 1732–1850 (1882) 19–35 17 ukn 

II. SPISOVÝ MATERIÁL       

A) Manipulace do roku 1850       

1) Judiciale 1786–1850 36–38 6 kar 

B) Manipulace z druhého 
desetiletí 20. století       
1) Manipulované spisy zařazené 
do skupin dle dochovaných 
indexů 1873–1916 39–43 ½ kar 

2) Manipulované spisy zařazené 
tematicky do skupin, k nimž se 
nedochovaly indexy 1857–1917 44–59 1 kar 

C) Nemanipulované spisy       

1) Dominikální agenda       

a) Majetkové záležitosti 1881–1945 60–76 1 ½ kar 

b) Personální záležitosti [1887]–1943 77–79 ¼ kar 

c) Daňové záležitosti 1883–1943 80–92 ¾ kar 

d) Hospodářská správa 1895–1945 93–95 ¼ kar 

e) Lesní správa 1896–[1941] 96–98 ½ kar 

2) Přenesená agenda 1837–1850 99–100 ¼ kar 

III. Ú ČETNÍ MATERIÁL       

A) Hospodářské účty       

1) Správa velkostatku 1888–1940 101–115 5 ukn, ½ kar 

2) Hlavní pokladna 1901–1935 116–117 2 ukn 

3) Hospodářská správa 1894–1944 118–168 16 ukn, 9 kar 

4) Lesní správa 1896–1935 169–173 2 ukn, ½ kar 

B) Účty přenesené agendy       

1) Sirotčí účty 1849–1850 (1851) 174 1 ukn 
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  Časový rozsah Inv. č. Počet ev. j. 

IV. MAPY A TECHNICKÉ 
VÝKRESY       

A) Katastrální mapy (1837) 1841–1940 175–186 12 map 

B) Lesní mapy       

1) Přehledové mapy 1810, 1831 187–190 4 map 

2) Porostní mapy [1888]–[1936] 191–193 3 map 

3) Hospodářské mapy [1926]–1945 194–195 2 map 

C) Technické výkresy [1872]–1898 196–202 7 tvy 
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Příloha č. 3: Dnešní a německá či již nepoužívaná znění místních jmen 
 
 
Dnešní znění:      Německé či nepoužívané znění: 

Blatná (okr. Strakonice)    Blattna 

Dobrotice (č. o. Chanovice, okr. Klatovy)  Dobrotitz 

Holkovice (č. o. Chanovice, okr. Klatovy)  Holkowitz 

Chanovice (okr. Klatovy)    Chanowitz, Chanowiz 

Lnáře (okr. Strakonice)    Schlüsselburg 

Nová Ves (č. o. Oselce, okr. Plzeň–jih)  Neudorf, Nowa wes 

Slatina (okr. Klatovy)     Slattina 

Újezd u Chanovic (č. o. Chanovice, okr. Klatovy) Augezd, Augezdec, Aujezd, Aujezdec, 

       chanovský Aujezd, chanowitzer Augezd, 

       Oujezd, Oujezdec, Újezdec 

 

Německé či nepoužívané znění:    Dnešní znění:  

Augezd, Augezdec, Aujezd, Aujezdec  Újezd u Chanovic (č. o. Chanovice, okr. 

Klatovy) 

Blattna       Blatná (okr. Strakonice) 

Dobrotitz      Dobrotice (č. o. Chanovice, okr. Klatovy) 

Chanowitz, Chanowiz    Chanovice (okr. Klatovy) 

chanovský Aujezd, chanowitzer Augezd  Újezd u Chanovic (č. o. Chanovice, okr. 

Klatovy) 

Neudorf, Nowa wes     Nová Ves (č. o. Oselce, okr. Plzeň–jih) 

Oujezd, Oujezdec Újezd u Chanovic (č. o. Chanovice, okr.  

 Klatovy) 

Schlüsselburg      Lnáře (okr. Strakonice) 

Slattina      Slatina (okr. Klatovy)  

Újezdec  Újezd u Chanovic (č. o. Chanovice, okr. 

Klatovy) 
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Příloha č. 4: Přehled zjištěných majitelů a úředníků velkostatku 

 

Osobní jména majitelů a úředníků nejsou počešťována a jsou uváděna v podobě, v jaké se 

vyskytují v pramenech a v literatuře. Hranaté závorky označují data předpokládaná, nejistá 

nebo odhadnutá ze souvislostí zjištěných v pramenech. Kurzíva vyznačuje konkrétní data 

příslušné písemné zmínky, která ovšem nemusí být totožná se skutečným počátkem nebo 

koncem držby statku či výkonu funkce. 

 

Majitelé statku Chanovice  

1467–1717 Chanovští z Dlouhé Vsi 

1717–1725  Ferdinand Joachim von Rummerskirch  

1725–1732 Jan Josef Karel hrabě z Martinic 

1732–1769 Ferdinand Joachim von Rummerskirch (od roku 1747 svobodný pán) 

1769–1794  Ferdinand Christoph svobodný pán von Rummerskirch  

1794–1802 Joseph Wietschel   

1802–1803 Joseph Elsenwanger    

1803–1804 Johann Nyllitzky    

1804  Prokop Patrizius Hüttel   

1804–1805 Adam z Kundratic   

1805–1806 Mathias Nudera    

1806  Johann Titz     

1806–1807 Joseph Stork     

1807–1809  Wenzl svobodný pán Ubelli 

1809–[1811] Johann Wiedersperger von Wiedersperg 

1811–1838  Franz Becher (zakoupil statek Slatina od lnářského panství) 

1838–1871 Franz Gustav Becher  

1871–1884 Eduard Daubek st. 

1884–1889 Eduard Daubek ml.    

1889–1900 Isidor Schmiedl 

1900–1902 dědicové Isidora Schmiedla  

1902–1938 Anna von Goldegg-Lindenburg, roz. Schmiedlová 

1938–1945 Franz von Goldegg-Lindenburg, Ferdinand von Goldegg-Lindenburg, Georg 

von Goldegg-Lindenburg, Elisabeth von Goldegg-Lindenburg (provdaná 

Heintschel-Heinegg) 
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Úředníci do roku 1850 

Správci 

1786  Wenzl Ad[albert] Kaplanek 

1786–1787  Wenzl Stiller 

1788  Joseph L. Thomas 

1789–1791  Michal Augustin Musska 

1791–1793 Joseph Anton Slavietinsky 

1794–1795  Joseph Sieber 

1795–1797 Dominik Dania 

1797  Xavier Czisskowsky 

1798–1800  Karl Daubrauvský 

1801–1803 Anton Hrdliczka 

1803–1804 Anton Jos[eph] Schübl  

1804   Johann Richter 

1805–1806 Franz Xavier Melzer (Mölzer) 

1806–1808 Joseph Pleyer 

1808  Johann Veit 

1808  März      

1809–1812 Franz Schmiedt 

1813–1817  Franz Josef Oppel 

1817–1821 Johann Studeny 

1822–1835 Jakob Wachtel   

1836–1850 Franz Lenk     

 
Justiciáři 

1801  Johann Thomas Peck 

1806–1809 Peter Corvin 

1811–1814 Franz Suchanek 

1817–1830 Peter Corvin 

1830–1834 Anton Giřjček 

1834–1843 Daniel Benoni (jeho jméno se ve funkci justiciára vyskytuje souběžně 

s Peterem Corvinem také v letech 1825, 1827–1828 a s Antonem Giřjčkem 

v letech 1832–1833) 
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1843 Wenzel Rischan 

1843–1845 Franz Brunhofer  

1845–1850 Ignaz Richter 

 

Úředníci po roce 1850 

Správci 

1887  Wenzl Pecháček 

1891–1894 Ignaz Vysloužil (v roce 1891 také účetní) 

1900   Wilhelm Kynčl 

1902   Josef Kulčický 

1906  Alois Mühler[!], (pozn. chyba tisku, správně Alois Mühlen) – současně lesní 

1910  Roman Stehlik 

1933   Josef Blažek 

 

Asistent 

1887  Franz Jirsík 

 

Hospodářský adjunkt 

1891–1894 Franz Hrubý 

1900–1902 Ladislaus Zlámal 

 

Hospodářský praktikant 

1891  Josef Vituy 

 

Ekonomický praktikant 

1891  Anton Pertl 

 

Vedoucí škrobárny 

1900–1906 Wenzel Chroust 
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Lesní 

1887–1894 Josef Stenz 

1900–1906 Alois Mühlen (v roce 1906 uvedeno jméno Alois Mühler[!] - pozn. chyba 

tisku, správně Alois Mühlen) 

1910  Roman Stehlik 

[1921]–1933 Antonín Kulovaný 

1939–1941 Petr Schmid 

 

Zahradník 

1887  Franz Krutenský 

1891–1894 Franz Koutenský 

1906  F. Ouředník 
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Inventární seznam 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 33 - 

 

Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový rozsah Evid. 
j. č. 

I. KNIHY 

A) Dominikální agenda 

1  Parcelní protokol obce Dobrotice  
(stav k 31. 12. 1900) 

[1901] ukn 1 

2  Parcelní protokol obce Chanovice  
(stav k 31. 12. 1900) 

[1901] ukn 2 

3  Parcelní protokol obce Nová Ves  
(stav k 31. 12. 1900) 

[1901] ukn 3 

4  Parcelní protokol obce Slatina  
(stav k 31. 12. 1900) 

[1901] ukn 4 

5  Parcelní protokol obce Újezd u Chanovic  
(stav k 31. 12. 1900) 

[1901] ukn 5 

6  Kopiář odeslané korespondence správy 
velkostatku  

1899–1901   ukn 6 

7 Kopiář odeslané korespondence 1899–1915 ukn 7 
- kamenouhelné společnosti Paula von 
Goldegg-Lindenburg z let 1899–1902 
- správy velkostatku z let  
1911–1915 

8 Kopiář odeslané korespondence 1905–1926 ukn 8 

- kamenouhelné společnosti Paula von 
Goldegg-Lindenburg z let 1905–1906 
- správy velkostatku z let 1922–1926 
- Paula von Goldegg-Lindenburg z roku 1905 

9 Kopiář odeslané korespondence 1915–1921 ukn 9 
- správy velkostatku z let 1915–1921 
- odeslaná korespondence z let 1916–1918 
(vojenské válečné dodávky koní, úrazové 
pojištění) 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový rozsah Evid. 
j. č. 

10  Kopiář odeslané korespondence 
 

- správy velkostatku z let 1926–1931 
- Ferdinanda von Goldegg-Lindenburg  
z roku 1927 (dva dopisy)  

1926–1931 ukn 10 

11 Chovná plemenná kniha skotu 1894–1902 ukn 11 

12  Evidence zaměstnanců velkostatku se zápisy  
z let 1931–1943 

1931–1943 ukn 12 

13  Denní záznamy prací vykonávaných  
při hospodářské správě  

1921 ukn 13 

14  Denní záznamy prací vykonávaných  
při hospodářské správě  

1923 ukn 14 

15  Denní záznamy prací vykonávaných  
při hospodářské správě  

1929–1931 ukn 15 

   
16 Lesní hospodářský plán velkostatku Chanovice 

na hospodářské období 1926/1927–1935/1936 
(vloženy přílohy "Taxační manuál z roku 1926 
/příloha k příloze č. 3 LHP/" a nařízení 
Okresního úřadu ve Strakonicích ve věcech 
LHP z let 1929–1932)  
 

(viz také inv. č. 192 – porostní mapa lesů 
velkostatku Chanovice) 

1926–1936 ukn 16 

     
17 

 

Pozemnostní archy  
(příloha č. 1 k LHP - úřední výkaz 
katastrálních ploch Berního úřadu 
v Horažďovicích; jde o původně samostatné 
pozemnostní archy, vyhotovované asi od roku 
1924, upravené dle stavu k 31. 7. 1926 a 
svázané do knihy při vzniku LHP v roce 1927) 

[1924]–1927 ukn 17 

     
18 

 

Revizní lesní hospodářský plán velkostatku 
Chanovice 
(vložena příloha "Podrobný popis lesních 
stanovišť a porostů dle stavu poč. r. 1936–
1937") 
 

(viz také inv. č. 193 – porostní mapy lesů 
velkostatku Chanovice) 

1936–1945 ukn 18 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový rozsah Evid. 
j. č. 

B) Přenesená agenda 

1) Soudní agenda 

19 Horažďovice 
148 

Pozemková kniha obcí Chanovice, Nová Ves 
a Újezd u Chanovic 
(Grundbuch Chanowitz, Aujezd, Neudorf I) 

1737–1798 ukn 19 

 

Česky, německy; 24,5 x 38 cm; vazba 
z lepenky a papíru, hřbet a rohy potažené 
hnědou usní, poškozená vazba hřbetu; rejstřík 
podle vesnic (dále rozdělený podle sedláků, 
chalupníků a domkářů) 
Předchozí sign.: 114 

20 Horažďovice 
149 

Pozemková kniha obce Chanovice 
(Chanowitzer Grundbuch. Vom Jahre 1791) 

 (1741) 1791–1849 
(1874) 

ukn 20 

Česky, německy; 25 x 37,5 cm; vazba 
z lepenky, potažená hnědou usní; rejstřík podle 
gruntů a chalup, abecední jmenný rejstřík 
Předchozí sign.: - 

21 Horažďovice 
165 

Pozemková kniha obce Nová Ves 
(Neüdörfer Grundbuch A[nn]o 1791) 

(1769) 1791–1837 
(1877) 

ukn 21 

 

Česky, německy; 24 x 38 cm; vazba z lepenky, 
potažená hnědou usní, useň poškozená 
oděrkami; rejstřík podle gruntů a chalup, 
abecední jmenný rejstřík 
Předchozí sign.: 149 

22 Horažďovice 
160 

Pozemková kniha obce Újezd u Chanovic 
(Augezder Grundbuch. Anno 1750) 

(1737) 1750–1846 
(1878) 

ukn 22 

 

Česky, německy; 24,5 x 37,5 cm; vazba 
z lepenky, potažená hnědou usní, poškozené 
rohy; rejstřík podle gruntů a chalup 
Předchozí sign.: 146 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový rozsah Evid. 
j. č. 

23 Horažďovice 
150 

Pozemková kniha obcí Chanovice, Nová Ves 
a Újezd u Chanovic 
(Grund Buch der Gemeinde Chanowitz, 
Augezd und Neudorf. Errichtet im Jahre 1836 
bei dem Dienstesantritte des Amtsverwalters 
Franz Lenk) 

(1835) 1836–1850 
(1881) 

ukn 23 

 

Česky, německy; 31 x 47 cm; vazba z lepenky, 
potažená hnědou usní s plátěnými tkanicemi, 
mírně poškozené rohy, jedna tkanice chybí; 
abecední jmenný rejstřík 
Předchozí sign.: 151 

24 Horažďovice 
161 

Pozemková kniha obce Slatina 
(Slatinska Knjha Gruntownj od roku 1732) 

1732–1833 (1873) ukn 24 

 

Česky, německy; 22,5 x 35 cm; vazba 
z lepenky, potažená hnědou usní, poškozená 
useň na hřbetu, poškozené desky i rohy knihy; 
abecední jmenný rejstřík 

Předchozí sign.: 152 

25 Horažďovice 
163 

Pozemková kniha obce Slatina 
(Slattiner Grund-Buch. Verlegt im Jahre 1819) 

1819–1850 (1881) ukn 25 

 

Česky, německy; 25,5 x 41 cm; vazba 
z lepenky, potažená hnědou usní, rohy předních 
i zadních desek pobité ozdobným mosazným 
kováním, kniha uzavřená pomocí jedné 
mosazné spony, druhá spona chybí, desky 
poškozené oděrkami a přední dřevěné desky 
jsou zlomené; abecední jmenný rejstřík 
Předchozí sign.: - 

26 Kniha svatebních smluv statku Slatina (1787) 1811 ukn 26 
(Knjha swadebnjh Smluw od roku 1802,  
Nro. XXII.) 
 

Česky, německy; 23 x 37 cm; kniha ve formě 
sešitu (sešité listy); poškozené rohy; bez 
rejstříku; roku 1811 jednorázově učiněný výtah 
z knih svatebních smluv panství Lnáře 
Předchozí sign.: - 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový rozsah Evid. 
j. č. 

27 Horažďovice 
162 

Kniha svatebních smluv statku Chanovice 
a Slatina 
(Ehe Contracten buch vom 30. Dezembris 1805 
anzufangen, Tomo I) 

1805–1827 ukn 27 

 

Česky, německy; 23 x 36,5 cm; vazba 
z lepenky a papíru, hřbet a rohy potažené 
hnědou usní, velmi poškozené, knižní blok se 
odtrhává od přídeští; jmenný rejstřík (součástí 
knihy), jiný abecedně řazený jmenný rejstřík 
o třech listech volně vložen 
Předchozí sign.: 153 

28 Horažďovice 
164 

Kniha svatebních smluv statku Chanovice 
a Slatina 
(Ehekontraktenbuch de anno 1828) 

(1821) 1828–1849 
(1876) 

ukn 28 

 

Česky, německy; 23 x 37 cm; vazba z lepenky 
a papíru, hřbet a rohy z hnědé usně, drobné 
oděrky vazby; abecední jmenný rejstřík 
Předchozí sign.: 155 

29 Horažďovice 
156 

Kniha dlužních úpisů statku Chanovice 
a Slatina 
(Obligations-Buch für die Gemeinde 
Chanowitz ab 1799) 

(1794) 1799–1846 ukn 29 

 

Česky, německy; 23,5 x 36 cm; vazba 
z lepenky a papíru, hřbet a rohy potažené 
hnědou usní, poškozený pravý roh; abecední 
jmenný rejstřík 
Předchozí sign.: 150 

30  Kniha kvitancí statku Slatina (1804) 1811 ukn 30 
(Quittančnj knjha od roku 1805, Nro. I.) 
 

Česky, německy; 23,5 x 37 cm; kniha ve formě 
sešitu (sešité listy); poškozené rohy; bez 
rejstříku; roku 1811 jednorázově učiněný výtah 
z knihy kvitancí panství Lnáře 
Předchozí sign.: - 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový rozsah Evid. 
j. č. 

31 Horažďovice 
154 

Kniha kvitancí statku Chanovice a Slatina 
(Quittungen Buch Anfangend vom Jahre 1819) 

(1803) 1819–1850 
(1853) 

ukn 31 

 

Česky, německy; 26 x 40 cm; vazba z lepenky 
a papíru, hřbet a rohy potažené hnědou usní, 
potrhané papírové desky; abecední jmenný 
rejstřík 
Předchozí sign.: 162 

32 Horažďovice 
157 

Kniha listin statku Chanovice a Slatina 
(Instrumenten Buch ab Anno 1846) 

(1841) 1846–1850 
(1869) 

ukn 32 

 

Česky, německy; 25 x 39,5 cm; vazba 
z lepenky a papíru, hřbet a rohy potažené 
hnědou usní; abecední jmenný rejstřík 
Předchozí sign.: [157]  

33 Horažďovice 
152 

Kniha záznamní statku Chanovice a Slatina 
(Chano[witz] und Slatina Pra[e]no[tations]buch  
N. I de a[nn]o1813) 

 (1812) 1813–1844 
(1870) 

ukn 33 

 

Německy, česky; 24,5 x 38 cm; vazba 
z lepenky a papíru, hřbet a rohy potažené 
hnědou usní, poškozený hřbet; abecední 
jmenný rejstřík 
Předchozí sign.: 16[4] 

34 Horažďovice 
151 

Kniha testamentů a pozůstalostních řízení 
statku Chanovice a Slatina 
(Testament Inventarium und Abschätzungsbuch, 
dann Verlassenschaftsabhandlungsbuch. 
Anfangend mit dem Jahre 1799) 

(1793) 1799–1841 ukn 34 

 

Česky, německy; 24 x 36,5 cm; vazba 
z lepenky a papíru, hřbet a rohy potažené 
hnědou usní, poškozené rohy, plátěné tkanice; 
bez rejstříku 
Předchozí sign.: 160 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový rozsah Evid. 
j. č. 

35 Horažďovice 
159 

Židovská kniha listin pro Židy z obce Slatina 
(Jüdisches Contracten Buch. De Anno 1806)  

(1803) 1806–1849 
(1882) 

ukn 35 

 

Německy; 24,5 x 36,5 cm; vazba z lepenky 
a papíru, hřbet a rohy potažené hnědou usní; 
jmenný rejstřík; do knihy všit roku 1811 
jednorázově učiněný výtah z dominikální 
pozemkové knihy panství Lnáře 
Předchozí sign.: - 

II. SPISOVÝ MATERIÁL 

A) Manipulace do roku 1850 

1) Judiciale 

36 J. IV. Knihovní záležitosti, spory 
(č. 7–230, mezerovitě) 

1821–1850 kar 1 

    
37 J. VI. Smíry 

(č. 1–330, mezerovitě) 
1805–1846 kar 1 

    
38 J. VIII. Pozůstalosti  

(č. 1–30, mezerovitě) 
1786–1814 (1831) kar 2 

    
38 J. VIII. Pozůstalosti  

(č. 31–100, mezerovitě) 
 1789–1824 (1837) kar 3 

    
38 J. VIII. Pozůstalosti  

(č. 101–190, mezerovitě) 
(1822) 1825–1831 kar 4 

    
38 J. VIII. Pozůstalosti  

(č. 191–270, mezerovitě) 
(1816) 1831–1839 kar 5 

    
38 J. VIII. Pozůstalosti  

(č. 271–352, mezerovitě; od roku 1846  
vznikla nová řada v číslování spisů  
/č. 3–31, mezerovitě/) 

(1830) 1838–1848 
(1850) 

kar 6 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový rozsah Evid. 
j. č. 

B) Manipulace z druhého desetiletí 20. století 

1) Manipulované spisy zařazené do skupin 
dle dochovaných indexů  

39 Kupní a směnné smlouvy – Újezd u Chanovic 
(přiložen index)  

1873–1914 kar 7 

40 Majetkové spory – Újezd u Chanovic 
(přiložen index) 

[1880]–1901 kar 7 

41 Majetkové spory – Nová Ves (přiložen index) 1883–1916 kar 7 

42 Honitba a pachtovní smlouvy – Chanovice 
(přiložen index)   

1883–1903 kar 7 

43 Pivovar v Chanovicích (přiložen index) 1891 kar 7 

2) Manipulované spisy zařazené tematicky 
do skupin, k nimž se nedochovaly indexy 

44 Kupní a směnné smlouvy – Dobrotice 1882–1904 kar 7 

45 Kupní a směnné smlouvy – Chanovice [1872]–1911 kar 7 

46 Kupní a směnné smlouvy – Nová Ves [1876]–1914 kar 7 

47 Kupní a směnné smlouvy – Slatina 1859–1909 kar 7 

48 Majetkové spory – Dobrotice 1883–1901 kar 7 

49 Majetkové spory – Chanovice [1875]–1910 kar 7 

50 Majetkové spory – Slatina 1891–1907 kar 7 

51 Majetkové spory – různé 1882–1910 kar 7  

52 Rybníky 1878–1917 kar 8 

53 Obec 1889–1900 kar 8 

54 Knihovní záležitosti 1857–1903 kar 8 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový rozsah Evid. 
j. č. 

55 Pachty 1890–1901 kar 8 

56 Smlouvy na odběr a dodávky zboží a služeb 1893–1900 kar 8 

57 Škola 1897–1913 kar 8 

58 Cesty 1895–1909 kar 8 

59 Daně 1900 kar 8 

C) Nemanipulované spisy 

1) Dominikální agenda 

a) Majetkové záležitosti 

60 Plná moc Isidora Schmiedla, jíž zmocňuje 
Paula von Goldegg-Lindenburg ke správě 
velkostatku 

1899 kar 8 

 
61  Pozemnostní arch (pozemkové vlastnictví 

Isidora Schmiedla v katastru obce Chanovice) 
[1890]–[1900] kar 8 

 
62 Evidence pozemkové držby velkostatku  

(mj. výkazy pozemků v majetku velkostatku, 
přehledy koupených, prodaných a směněných 
pozemků aj.) 

1888–1922 kar 8 

 
63 Záležitosti desek zemských (mj. vklady 

a výmazy, výpisy, soudní usnesení 
v záležitostech desek zemských) 

1895–1941 kar 8 

 
64 Knihovní záležitosti (mj. výpisy z pozemkové 

knihy, usnesení Okresního soudu  
v Horažďovicích v knihovních záležitostech) 

1881–1943 kar 8 

 
65 Koupě, prodeje a směny pozemků 1894–1939 kar 8 
 
66 Pachty a nájmy (mj. nájemní smlouvy) [1887]–1941 kar 9 

 



- 42 - 

 

Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový rozsah Evid. 
j. č. 

67  Pronájem pivovaru a hostince (mj. nájemní 
smlouvy, korespondence se zájemci 
o pronájem hostince – např. Schwarzen-
berským pivovarem v Protivíně nebo 
Parostrojním pivovarem ve Lnářích) 

1883–1942 kar 9 

 
68 Soudní spory v majetkových záležitostech 

velkostatku 
1896–1939 kar 9 

 
69  Pozemková reforma (mj. korespondence se 

Svazem československých velkostatkářů, 
korespondence se Státním pozemkovým 
úřadem v Praze, dohoda o přejímací ceně 
nemovitostí, korespondence s advokátem 
Viktorem Fantou) 

1922–1941 kar 9 

 
70  Pojištění (mj. zámku, hospodářských budov, 

koní) 
1909–1944 kar 9 

 
71 Stavební úpravy a přestavby hostince  

(mj. smlouva o půjčení 25 000 Kč na přestavbu 
sálu, rozpočet, vyúčtování) 

1924–1932 kar 9 

 
72  Jednání o výstavbě domu čp. 36 v Chanovicích 1927 kar 9 
 
73 Finanční styk s obecními úřady (mj. školní 

přirážky, stavba školy v Chanovicích, silniční 
pokuta ve prospěch chudinského fondu obce 
Újezd u Chanovic) 
 

1874–1927 kar 9 

74  Zřizování a opravy veřejných cest a silnic 1896–1937 kar 9 
 
75 Korespondence s firmou Josef Kumst z Písku 

(oprava vozidla) 
1938 kar 9 

 
76 Rybniční a vodní záležitosti (mj. rozšíření 

obecního rybníka v Chanovicích, projekt  
na znovuzřízení rybníka, normace rybníků  
v Újezdě u Chanovic se situačním plánkem) 

1911–1945 kar 9 
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 b) Personální záležitosti 
 
77 Žádosti o místo, jmenování a přísahy 

zaměstnanců, propouštění (mj. jmenování 
Ignáce Vysloužila hospodářským správcem, 
výpověď Petra Schmida z funkce lesního 
správce) 

[1887]–1942 kar 9 

78 Mzdy a deputáty zaměstnanců velkostatku  
(mj. mzdová a deputátní tabela z roku 1894, 
výplatní a mzdové listiny z roku 1940–1943, 
spory o výplatu) 

1894–1943 kar 9 

 
79 Penzijní a nemocenské pojištění 1922–1938 kar 9 

c) Daňové záležitosti 

80 Předpisy ročních daňových povinností 
vyhotovené Berním úřadem v Horažďovicích 

1883–1898 kar 10 

81 
 

Výpisy z daňového účtu velkostatku             1938–1941 kar 10 
 
82  Revize daňových povinností velkostatku 1940–1943 kar 10 
 
83 Korespondence s úřady finanční správy  

v daňových záležitostech (berní úřady  
v Horažďovicích a ve Strakonicích, Okresní 
finanční ředitelství v Plzni) 

1899–1943 kar 10 

 

84 Korespondence s advokáty Davidem 
Popperem, Františkem Sekyrou a Karlem 
Ptákem zastupujícími velkostatek  
v daňových záležitostech 

1901–1941 kar 10 

 
85  Osobní daně (mj. platební rozkazy, poznámky) 1898–[1936] kar 10 
 
86 Pozemkové daně (mj. platební rozkazy, výpisy 

z operátů katastru pozemkové daně pro obec 
Chanovice, Nová Ves, Slatina a Újezd 
u Chanovic) 

1898–1940 kar 10 

   
87 Důchodové daně (mj. platební rozkazy, 

přiznání k dani z příjmů, odvolání proti výměře 
daně, vzájemná korespondence velkostatku  
s advokátem Františkem Sekyrou aj.) 

1897–1943 kar 10 
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88 Rentové daně (mj. platební rozkazy z let  
1935–1939, odvolání proti výměře rentové 
daně) 

1929–1939 kar 10 

 
89 Přímé daně (mj. korespondence s úřady  

v záležitosti přímých daní, výměry přímých 
daní) 

[1932]–1942 kar 10 

90  Válečné daně (mj. platební rozkazy z let  
1914–1918) 

1917–1920 kar 10 

91 Dávky z majetku (mj. odvolání proti výměře 
dávky z majetku a z přírůstku na majetku) 

1926–[1936] kar 11 

 
92 Daně z obratu (mj. platební rozkazy, odvolání 

proti výměře daně z obratu) 
1923–1942 kar 11 

d) Hospodářská správa 

93 Rostlinná a živočišná výroba (mj. evidence 
dobytka, prodej ovoce a zeleniny, polní 
hospodářský plán, válečné hospodaření aj.)  

1895–1945 kar 11 

 
94 Stavební záležitosti velkostatku (mj. stavba 

domku pro deputátníky, maštale a kolny na 
kočáry s nákresem, hájovny v Újezdě 
u Chanovic s rozpočtem a nákresem) 

1901–1944 kar 11 

   
95 Škrobárna v Újezdě u Chanovic  

(mj. živnostenský list na provozování 
škrobárny, korespondence s odběrateli škrobu, 
pracovní doba zaměstnanců) 

1901–1943 kar 11 

  

e) Lesní správa 

96 Lesní hospodaření (mj. krádeže a přestupky) 
a honební záležitosti (mj. nájemní smlouvy na 
honitbu) 

1896–[1941] kar 11 

   
97 Výpisy z pozemnostních archů pro lesní 

parcely velkostatku (obec Dobrotice, 
Chanovice, Nová Ves, Slatina, Řesanice) 

[1925]–[1935] kar 11 
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98 Koncept revizního lesního hospodářského 
plánu a podklady pro jeho schválení 
příslušným úřadem 

[1926]–[1936] kar 11 

2) Přenesená agenda 

99 Parcelní protokoly pozemkových parcel obcí 
Chanovice, Nová Ves a Újezd u Chanovic, 
parcelní protokol stavebních parcel obce  
Nová Ves 

1837–1838 kar 11 

   
100 Seznamy úředních knih a spisů předaných 

Okresnímu soudu v Horažďovicích 
1850 kar 11 

III. Ú ČETNÍ MATERIÁL 

A) Hospodářské účty 

1) Správa velkostatku 

101 Kniha kont správy velkostatku 1916–1917 ukn 36 

102 Kniha kont správy velkostatku 1917–1918 ukn 37 

103 Kniha kont správy velkostatku 1918–1920 ukn 38 

104 Kniha kont správy velkostatku 1920–1922 ukn 39 

105 Závěrečné roční rozvahy (bilance) hospodaření 
velkostatku za roky 1891–1935 

1892–1935 kar 11 

  
106 Roční přehledy hospodaření velkostatku  

za roky 1922–1936 
1923–1936 kar 12 

107 

 

Přehled aktiv a pasiv velkostatku (rozepsaný 
dle jednotlivých kont) k 1. 7. 1914 

1914 kar 12 

108 Přehled příjmů a výdajů velkostatku za roky 
1922–1935 

[1935] kar 12 

109 Výhled hospodaření velkostatku do 30. 6. 1899 1899 kar 12 
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110 Rozpočet pro roky 1899–1900 1899 kar 12 

111 Inventáře zámku Chanovice 1888 kar 12 

112 Likvidace důchodního účtu 1889 kar 12 

113 Účet daně z obratu 1934–1940 ukn 40 

114 Vzor pro vedení hlavní knihy [1923]–[1924] kar 12 

115  Nezařazený účetní materiál  
(poznámky, koncepty aj.) 

[1898]–[1937] kar 12 

 2) Hlavní pokladna 

116 Pokladní kniha 1901–1916 ukn 41 
- protokol hospodářských dispozic z roku 1901 
(s. 1–6) 
- pokladní kniha správy velkostatku z let  
1901–1903 (s. 7–95) 
- pokladní kniha hlavní pokladny z let  
1913–1916 (s. 100–287) 
- konto Raiffeisenbank v Chanovicích z roku 
1912 (s. 362, 379–381) 

117 Pokladní kniha hlavní pokladny 1916–1935 ukn 42 

3) Hospodářská správa 

118 Hlavní kniha 1903–1938 ukn 43 
- hlavní kniha (kniha kont) kamenouhelné 
společnosti Paula von Goldegg-Lindenburg  
z let 1903–1905 
- hlavní kniha (kniha kont) hospodářské správy 
z let 1922–1938 

119 Peněžní deník 1922–1923 ukn 44 

120 Peněžní deník 1923–1924 ukn 45 

121 Peněžní deník 1924–1925 ukn 46 

122 Peněžní deník 1925–1926 ukn 47 
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123 Peněžní deník 1926–1927 ukn 48 

124 Peněžní deník 1927–1928 ukn 49 

125 Peněžní deník 1928–1929 ukn 50 

126 Peněžní deník 1929–1930 ukn 51 

127 Peněžní deník 1930–1931 ukn 52 

128 Peněžní deník 1931–1932 ukn 53 

129 Peněžní deník 1932–1933 ukn 54 

130 Peněžní deník 1933–1934 ukn 55 

131 Peněžní deník 1934–1935 ukn 56 

132  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  
od 1. 7. 1922 do 30. 6. 1923 (č. 1a–308, 
neúplná řada) 

1922–1923 kar 12 

  
133 Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 7. 1923 do 31. 12. 1923 (č. 2–208, 
neúplná řada) 

1923 kar 12 

  
134 Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 1. 1924 do 31. 12. 1924 (č. 1–315, 
neúplná řada) 

1924 kar 13 

  
135  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 7. 1925 do 31. 12. 1925 (č. 1–228, 
neúplná řada) 

1925 kar 13 

  
136  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 1. 1926 do 30. 6. 1926 (č. 1–214, úplná 
řada) 

1926 kar 13 

  
137  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 7. 1926 do 31. 1. 1927 (č. 2–213,  
neúplná řada) 

1926–1927 kar 14 
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138  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  
od 1. 2. 1927 do 30. 6. 1927 (č. 1–182, neúplná 
řada) 

1927 kar 14 

139  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  
od 1. 7. 1927 do 31. 12. 1927 (č. 2–251, 
neúplná řada) 

1927 kar 14 

  
140  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 1. 1928 do 30. 6. 1928 (č. 1–146, neúplná 
řada) 

1928 kar 14 

  
141  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 7. 1928 do 31. 12. 1928 (č. 1–155, 
neúplná řada) 

1928 kar 15 

  
142  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 1. 1929 do 31. 12. 1929 (č. 1–359, 
neúplná řada) 

1929 kar 15 

  
143  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 1. 1930 do 31. 12. 1930 (č. 2–192, 
neúplná řada) 

1930 kar 15 

  
144  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 1. 1931 do 31. 12. 1931 (č. 28–197, 
neúplná řada) 

1931 kar 15 

  
145  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 1. 1932 do 30. 6. 1932 (č. 1–118, neúplná 
řada) 

1932 kar 16 

  
146  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 7. 1932 do 31. 12. 1932 (č. 1–106, 
neúplná řada) 

1932 kar 16 

  
147  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 1. 1933 do 31. 12. 1933 (č. 1–192, [193], 
neúplná řada) 

1933 kar 16 

  
148  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 1. 1934 do 31. 12. 1934 (č. 1–187, 
neúplná řada) 

1934 kar 16 
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149  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  
od 1. 1. 1935 do 30. 6. 1935 (č. 1–95, neúplná 
řada) 

1935 kar 16 

150  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  
od 1. 7. 1935 do 30. 6. 1936 (č. 1–437, [438–
440], neúplná řada) 

1935–1936 kar 17 

  
151  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 7. 1936 do 30. 6. 1937 (č. 1–455, neúplná 
řada) 

1936–1937 kar 17 

152  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  
od 1. 7. 1937 do 30. 6. 1938 (č. 1–472, neúplná 
řada) 

1937–1938 kar 18 

  
153  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 7. 1938 do 30. 6. 1939 (č. 1–414, neúplná 
řada) 

1938–1939 kar 18 

  
154  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 7. 1939 do 30. 6. 1940 (č. 1–370, neúplná 
řada) 

1939–1940 kar 19 

  
155  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 7. 1940 do 30. 6. 1941 (č. 1–305, neúplná 
řada) 

1940–1941 kar 19 

  
156  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 7. 1941 do 30. 6. 1942 (č. 1–366, neúplná 
řada) 

1941–1942 kar 20 

  
157  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 7. 1942 do 31. 12. 1942 (č. 1–247, 
neúplná řada) 

1942 kar 20 

  
158  Účetní přílohy velkostatku za účetní období  

od 1. 7. 1943 do 31. 12. 1943 (č. 1–170, 
neúplná řada) 

1943 kar 20 

159  Nemanipulované účetní přílohy (mj. stvrzenky 
za prodej mléka do Blatné, úpravy na zámku)  

1927–1944 kar 21 

160 Sklizňový rejstřík za rok 1895 [1895] kar 21 
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161  Inventář dvorů 1901–1925 ukn 57 
  - zápisy z let 1901–1902   
  - zápisy z let 1921–1925   

162 Kniha kont nájemců 1911–1926 ukn 58 
- kniha kont nájemců z let 1911–1920 
- účetní poznámky z roku 1922 
- kniha kont hostinských z let 1922–1926 

163 Inventáře hospodářských dvorů 1894–1914 kar 21 

164 Mléčné rejstříky 1929–1941 kar 21 

165 Statistika prodaného mléka [1933]–1938 kar 21 

166 Roční přehled hospodaření škrobárny (koncept) [1938] kar 21 

167 Podklady k vyhotovení bilance škrobárny [1907]–[1912] kar 21 

168  Vkladní knížka běžného účtu škrobárny  
u Občanské záložny v Horažďovicích 

1936–1940 kar 21 

4) Lesní správa 

169 Pokladní kniha 1903–1933 ukn 59 
- pokladní kniha kamenouhelné společnosti 
Paula von Goldegg-Lindenburg z let 1903–
1905 
- pokladní deník lesní správy z let 1921–1933 

170 Bilance hospodaření lesní správy 1895–1896 1896 kar 21 

 171  Roční přehled hospodaření lesní správy  
1921–1922 

1922 kar 21 

  

172 Naturální rybniční rejstřík 1903–1919 ukn 60 

173  Účetní přílohy lesní správy (mj. účty za nákup 
lesních semen, stvrzenky o zaplacení daně  
z obratu) 

1924–1935 kar 21 
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B) Účty přenesené agendy 

1) Sirotčí účty 

174 Hlavní kniha aktiv a pasiv sirotčí pokladny  1849–1850 (1851) ukn 61 
(Waisen Aktiv und Passiv Hauptbuch de 
A[nn]o 1849) 
 

Německy; 24,5 x 40 cm; vazba z lepenky 
a papíru, hřbet potažený hnědou usní 
Předchozí sign.: Horažďovice 153, 161 

IV. MAPY A TECHNICKÉ VÝKRESY 

A) Katastrální mapy 

175 Katastrální mapa obce Dobrotice (1837) 1841 map 1 
 

Prohaska, Krippel; 1 : 2880; částečně 
kolorovaný tisk; papír; 3 listy 
1. list (1, 3); 61 x 74,5 cm 
2. list (2); 61,5 x 74,5 cm 
3. list (4); 61,5 x 39,5 cm 

176 Katastrální mapa obce Dobrotice [1841] map 2 

Autor neuveden; 1 : 2880; částečně kolorovaný 
tisk; papír; neúplná (původně 3 listy); 1 list 
1. list (2); 60,5 x 74,5 cm 

177 Katastrální mapa obce Chanovice [1841] map 3 

Autor neuveden; 1 : 2880; částečně kolorovaný 
tisk; papír; neúplná (původně 5 listů), 4 listy 
1. list (1), 72 x 17,5 cm 
2. list (2), 70,5 x 57 cm 
3. list (4), 37 x 47 cm 
4. list (5), 60,5 x 43,5 cm 

178 Katastrální mapa obce Chanovice  (1837) 1900 map 4 

Autor neuveden; 1 : 2880; částečně kolorovaný 
tisk; papír; neúplná (původně 4 listy), 3 listy 
1. list ([1], 2), 56 x 65 cm 
2. list (3), 64,5 x 54,5 cm 
3. list (5), 63 x 40 cm 



- 52 - 

 

Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový rozsah Evid.  
j. č. 

179 Katastrální mapa obce Chanovice (1900) 1940 map 5 
 

Autor neuveden; 1 : 2880; tisk; papír na plátně; 
4 listy 
1. list (1, 2), 61 x 75,5 cm  
2. list (3), 73 x 60,5 cm 
3. list (4), 61 x 38,5 cm 
4. list (5), 61 x 38,5 cm 

180 Katastrální mapa obce Nová Ves (1837) 1841 map 6 

Alborghetti, Winter; 1 : 2880; částečně 
kolorovaný tisk; papír; 4 listy 
1. list (1), 57 x 37 cm 
2. list (2), 56 x 23 cm 
3. list (3), 72 x 56,5 cm 
4. list ([4]), 61,5 x 20 cm 

181 Katastrální mapa obce Nová Ves (1837) 1841 map 7 
 

Alborghetti, Winter; 1 : 2880; částečně 
kolorovaný tisk; papír; 2 listy 
1. list (1, 2, [4]), 72 x 56 cm 
2. list (3), 72 x 56,5 cm 

182 Katastrální mapa obce Nová Ves (1837) 1900 map 8 

Autor neuveden; 1 : 2880; částečně kolorovaný 
tisk; papír; neúplná (původně 4 listy), 2 listy 
1. list (1), 69,5 x 33 cm 
2. list (2, část 4), 71 x 27 cm 

183 Katastrální mapa obce Nová Ves (1900) 1940 map 9 

Autor neuveden; 1 : 2880; tisk; papír na plátně; 
neúplná (původně 4 listy), 2 listy 
1. list (1, 2, část 4), 75 x 61 cm 
2. list (3, [4]), 61,5 x 74,5 cm 

184 Katastrální mapa obce Slatina (1837) 1841 map 10 

Beinstingl, Winter Franz; 1 : 2880; kolorovaný 
tisk; papír; neúplná (původně 4 listy); 3 listy 
1. list (1, 2); 57 x 72 cm 
2. list (3, ad 1); 57 x 70 cm 
3. list (4); 57,5 x 35,5 cm 
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185 Katastrální mapa obce Slatina (1837) 1841 map 11 

Beinstingl, Winter Franz; 1 : 2880; kolorovaný 
tisk; papír; neúplná (původně 4 listy), 2 listy 
l. list (1, 2); 57 x 72 cm 
2. list (3, ad 1); 57 x 72 cm 

186 Katastrální mapa obce Újezd u Chanovic (1900) 1940 map 12 
 

Autor neuveden; 1 : 2880; tisk; papír na plátně; 
3 listy 
1. list (1), 73 x 60,5 cm 
2. list (2, 4), 60 x 73 cm 
3. list (3), 39,5 x 63 cm 

B) Lesní mapy 

1) Přehledové mapy 

187  Přehledová mapa vrchnostenských lesů statku 
Chanovice a Slatina 

[1810] map 13 

(Tottale Mappe von den Guth Chanowitzer und 
Slattiner Obrigkeitlichen Waldungen welche 
folgende benennung enthalten) 

Wurscher Gabriel; [1 : 2590]; kolorovaný 
rukopis; papír; 150,5 x 140 cm 

188  Mapa vrchnostenských lesních tratí u obce 
Chanovice (Červený les, Prostřední vrch, 
Dálka, U Moravské) 

1810 map 14 

 

(Proulion von den Chanowitzer Obrigkeitlichen 
kleinen Waldstreken bei dem Dorfe 
Chanowitz) 

Wurscher Gabriel; [1 : 1820]; kolorovaný 
rukopis; papír; 71 x 50,5 cm 

189  Mapa vrchnostenských lesních tratí u obce 
Chanovice (Chlum, Babáček, Ostrý) 
 

(Proulion von den Chanowitzer Obrigkeitlichen 
Waldstreken bei dem Dorfe Chanowitz) 

[1810], 1831 map 15 

 

[Wurscher Gabriel]; [1 : 2650]; kolorovaný 
rukopis; papír; 71 x 50,5 cm; obsahuje vpisky  
z roku 1831 
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190  Mapa vrchnostenských lesních tratí u obce 
Chanovice (U Vlčí jámy, Tři kříže, Jedlička, 
Nad Hlubokým, Močál, Vráž) 

[1810] map 16 

(Proulion von den Chanowitzer Obrigkeitlichen 
Waldstreken bei den Dorfe Chanowitz) 

[Wurscher Gabriel]; [1 : 2590]; kolorovaný 
rukopis; papír; 71 x 50,5 cm 

2) Porostní mapy 

191 Porostní mapa lesů velkostatku Chanovice [1888] map 17 

(Bestandeskarte der Domaine Chanowitzer 
Forste vermessen im Jahre 1888)  

F. X. Budinský; 1 : 5760; kolorovaný rukopis; 
papír na plátně; 96 x 64 cm 

192 Porostní mapa lesů velkostatku Chanovice 1926 map 18 
(Porostná mapa velkostatku Chanovice) 

[Mergl Karel]; 1 : 8640; kolorovaný tisk; papír 
na plátně; 77,5 x 54 cm 
 

(příloha lesního hospodářského plánu – 
 inv. č. 16) 

193 Porostní mapy lesů velkostatku Chanovice [1936] map 19 
(Velkostatek Chanovice. Porostní mapy.) 
 

Autor neuveden; 1 : 2880; kolorovaný rukopis; 
průsvitka; 5 listů 
1. list, 57 x 86 cm 
2. list, 58,5 x 89,5 cm 
3. list, 48 x 73 cm, roztržený na dvě části 
4. list, 90 x 61 cm 
5. list, 59 x 75,5 cm 

(příloha lesního hospodářského plánu – 
inv. č. 18; porostní mapa byla vypracována na 
podkladě kopií katastrálních map) 
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3) Hospodářské mapy 

194 Hospodářská mapa velkostatku Chanovice [1926] map 20 

Autor neuveden; 1 : 8640; částečně kolorovaný 
rukopis; papír; 2 listy 
1. list, 44,5 x 35,5 cm 
2. list, 45 x 35 cm 

195  Grafický plán znázorňující příděly lesů  
na katastrálním území Dobrotice 

1945 map 21 

Jaroslav Dvořák; 1 : 2880; nekolorovaný 
rukopis; průsvitka; 23 x 43,5 cm 

C) Technické výkresy 

196 Průčelí fasády hostince v Chanovicích [1872] tvy 1 
 

(Längen-Fasade für die Bräustätte zu 
Chanowitz) 
[Tajschl]; [1 : 68]; kolorovaný rukopis; plátno; 
65,5 x 38,5 cm 

197  Plán rozšíření stáje pro skot a ovce ve dvoře 
Slatina 

1880 tvy 2 

(Bauplan über die Adaptirung und Einwölbung 
des Schaf- und Ochsenstalles in Slatina) 

Kába Wenzl; 1 : 100; částečně kolorovaný 
rukopis; papír; 68 x 42 cm 

198 Rozšíření a zvýšení stodoly ve dvoře Slatina 1880 tvy 3 

(Bauplan zur Erweiterung und Erhöhung des 
bestehenden Strohdepot-Schupfens in Slatina) 

Kába Wenzl; 1 : 100; částečně kolorovaný 
rukopis; papír; 68,5 x 42 cm 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový rozsah Evid. j. 
č. 

199  Plán na přestavbu kolny a na výstavbu vepřína 
a drůbežárny na místě starých obytných budov 
určených k demolici ve Slatině 

1880 tvy 4 

 

(Bauplan zur Herstellung eines Wagen-und 
Requisittenschupfens sowie eines Schwein-und 
Geflügelstalles an Stelle des alten zu 
demolirenden Wohngebäudes in Slatina) 

Kába Wenzl; 1 : 100; částečně kolorovaný 
rukopis; papír; 68,5 x 41,5 cm 

200  Výstavba nové budovy pro zaměstnance na 
dvoře Slatina 

1880 tvy 5 

 

(Bauplan zur Erbauung eines neuen 
Wohngebaudes für Bedienstete im Maierhofe 
zu Slatina) 

Kába Wenzl; 1 : 100; částečně kolorovaný 
rukopis; papír; 68,5 x 42 cm 

201  Návrh na vystavění nových stodol ve dvoře  
v Chanovicích  

1886 tvy 6 

Majer Daniel; [1 : 100]; kolorovaný rukopis; 
průsvitka; 80 x 61 cm 

202  Stavební plán nerealizované kaple  
v Chanovicích 

1898 tvy 7 

 

(Plan einer Kapelle in Chanovitz) 

Schwarz Philipp; [1 : 33]; částečně kolorovaný 
rukopis; papír i plátno; 7 listů 
1. list (1), 42 x 46 cm 
2. list (2), 46 x 42 cm 
3. list (3), 46 x 42 cm 
4. list (4), 46,5 x 42 cm 
5. list (5), 42 x 46 cm 
6. list (7), 57 x 42,5 cm 
7. list, 51,5 x 49 cm 
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Rejstřík osobní 

 

Alborghetti    180–181 

Beinstingl    184–185 

Budinský, F. X.   191 

Dvořák, Jaroslav   195 

Fanta, Viktor, advokát  69 

von Goldegg-Lindenburg  

- Ferdinand   10 

- Paul   7–8, 60, 118, 169 

Kába, Wenzl    197–200 

Krippel    175 

Kumst, Josef    75 

Majer, Daniel    201 

Mergl, Karel    192 

Popper, David, advokát  84 

Prohaska    175 

Pták, Karel, advokát   84 

Sekyra, František, advokát  84, 87 

Schmid, Petr    77 

Schmiedl, Isidor   60–61 

Schwarz, Philipp   202 

Tajschl     196 

Vysloužil, Ignác   77 

Winter, Franz    180–181, 184–185 

Wurscher, Gabriel   187–190 
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Rejstřík zeměpisný 

 

Blatná, okr. Strakonice    159    

Dobrotice, č. o. Chanovice, okr. Klatovy  1, 44, 48, 97, 175–176, 195  

Horažďovice, okr. Klatovy    17, 64, 80, 83, 100, 168  

Chanovice, okr. Klatovy 2, 16, 18, 19–20, 23, 27–29, 31–34, 42–

43, 45, 49, 61, 72–73, 76, 86, 97, 99, 111, 

116, 177–179, 187–194, 196, 201–202 

Lnáře, okr. Strakonice    26, 30, 35, 67   

Nová Ves, č. o. Oselce, okr. Plzeň–jih 3, 19, 21, 23, 41, 46, 86, 97, 99, 180–183 

Písek, okr. Písek     75 

Plzeň, okr. Plzeň-město    83 

Praha        69 

Protivín, okr. Písek     67  

Řesanice, č. o. Kasejovice, okr. Plzeň-jih  97 

Slatina, okr. Klatovy     4, 24–35, 47, 50, 86, 97, 184–185, 187, 

197–200 

Strakonice, okr. Strakonice    16, 83 

Újezd u Chanovic, č. o. Chanovice, okr. Klatovy 5, 19, 22–23, 39–40, 73, 76, 86, 94–95, 

       99, 186 
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Rejstřík věcný 

 

advokáti      69, 84, 87 

berní úřad 

- v Horažďovicích    80, 83, 89 

- ve Strakonicích    83, 89 

bilance       105, 170 

cesty       58, 73 

daně   

- daňové přiznání    87 

- daňový účet    81    

- důchodové     87 

- odvolání proti výměře daní  87–88, 91–92 

- osobní     85 

- pozemkové    59, 86 

- předpisy     80 

- přímé     89 

- rentové     88 

- revize     82 

- válečné     90 

- z obratu     92, 113, 173 

dávky z majetku     91     

deník 

- peněžní     119–131 

- pokladní     169 

deputát y      78, 94  

desky zemské      63 

dvůr  

- v Chanovicích    201 

- ve Slatině      197–200 

evidence  

- dobytka     93 

- pozemkové držby    62 

- zaměstnanců    12 



- 60 - 

 

hájovna      94 

honitba       42, 96 

hostinec 

- hostinští     162 

- nájem     67 

- přestavba     71, 196 

inventář 

- dvory hospodářské   161, 163 

- zámek     111 

kamenouhelná společnost    7–8, 118, 169  

kaple       202 

kniha 

- hlavní     114, 118, 174 

- chovná plemenná    11 

- kont     118, 162 

- kont správy velkostatku   101–104 

- kvitancí     30–31 

- listin     32, 35 

- pokladní     116–117, 169 

- pozemková    19–25 

- smluv svatebních    26–28 

- testamentů a pozůstalostních řízení 34 

- úpisů dlužních    29 

- záznamní     33 

knihovní záležitosti     36, 54 

kolna       94, 199 

koně       9, 70 

kopiář        6–10 

krádeže      96 

likvidace účtu      112 

mapa 

- hospodářská    194 

- katastrální     175–186 

- porostní     191–193 
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mapa 

- přehledová    187 

- tratí lesních    188–190 

maštal       94 

mléko       159, 165 

mzdy        78 

nájemci      162 

Občanská záložna v Horažďovicích   168 

obecní úřady      53, 73 

Okresní finanční ředitelství v Plzni   83 

Okresní soud v Horažďovicích   64, 100 

Okresní úřad ve Strakonicích    16 

oprava vozidla     75 

pachty       55, 66 

pivovar      43, 67 

plán 

- lesní hospodářský    16, 18, 98 

- lesů     195 

- polní hospodářský   93 

- stavební     202 

platební rozkazy     85–88, 90, 92 

plná moc      60 

pojištění 

- hospodářských budov   70 

- koní     70 

- penzijní a nemocenské   79 

- úrazové     9 

- zámku     70 

pokladna  

- hlavní     117 

- sirotčí     174 

pozemková reforma     69 
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pozemky 

- koupě     62, 65 

- nájem     66 

- prodej      62, 65 

- směny     62, 65 

pozemnostní arch     17, 61, 97 

pozůstalosti      38 

pracovní doba      95 

protokol  

- hospodářských dispozic   116 

- parcelní     1–5, 99 

přehledy 

- hospodaření (roční)   106, 166, 171 

- příjmů a výdajů    108 

- aktiv a pasiv    107 

rejstřík 

- mléčný     164 

- naturální rybniční    172 

- sklizňový     160 

rozpočet      110  

rozvahy roční      105 

rybniční záležitosti     52, 76 

smíry       37 

smlouvy 

- dodávky zboží a služeb   56  

- kupní a směnné    39, 44–47 

- nájemní     66–67, 96 

- pachtovní     42   

spory majetkové     36, 40–41, 48–51, 68 

správa finanční     83 

stáj       197 

Státní pozemkový úřad v Praze   69 

stavební záležitosti     72, 94, 159, 196–202 

stodola       198, 201 
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Svaz československých velkostatkářů  69 

škola v Chanovicích     57, 73 

škrobárna      95, 166–168 

taxační  manuál     16 

válečné hospodaření     93 

vepřín       199 

vkladní knížka     168 

výhled hospodaření     109 

výplatní listina     78 

zámek 

- pojištění     70 

- úpravy stavební    159 

zaměstnanci      12, 13–15, 77–79, 95, 200 

Židé       35 

živnostenský list     95 
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