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I. Vývoj původce archiválií 

 

In: Inventář archivního fondu Rodinný archiv Lažanských – Manětín, archivní pomůcka 

č. 255. 

 

II. Vývoj a dějiny archivního fondu 

 

Obecně k vývoji a dějinám fondu in: Inventář archivního fondu Rodinný archiv 

Lažanských – Manětín, archivní pomůcka č. 255. Níže uvedeny pouze informace k archiváliím, 

k nimž byl vyhotoven tento dodatečný inventář. 

Rodinný archiv uložený na zámku v Manětíně připadl po konfiskaci v roce 1945 do správy 

Československého státního archivu zemědělského (roku 1952 přejmenovaného na Ústřední 

zemědělsko-lesnický archiv), který působil při ministerstvu zemědělství. Roku 1953 se 

uvažovalo o převezení archivu do depozitáře ÚZLA v Plasích, protože Správa lesního 

hospodářství v Manětíně potřebovala uvolnit místnosti v zámku. Pro nedostatek místa v Plasích 

bylo nakonec dohodnuto s MNV v Manětíně, že archiv bude uložen jako depozitum v budově 

MNV. V Manětíně zůstal archiv v péči městského archiváře a vlastivědného pracovníka 

Jindřicha Nacházela. Byl zde uložen až do roku 1970, kdy jej od MNV v Manětíně převzal 

Státní archiv v Plzni. V roce 1974 byl rodinný archiv Lažanských uspořádán JUDr. Janem 

Haubertem. 

V březnu roku 2012 převzal Státní oblastní archiv v Plzni od Městského úřadu Manětín 

soubor 36 typářů, z nichž se 27 kusů typářů (26 pečetidel, 1 razítko) stalo součástí fondu 

Rodinný archiv Lažanských – Manětín (KP 5/2012), jelikož se jednalo o pečetidla některých 

členů rodu Lažanských nebo některých členů rodů s nimi spřízněných. Zbývajících 9 kusů 

úředních typářů panství Manětín a Rabštejn bylo zařazeno do fondu Velkostatek Manětín – 

Rabštejn nad Střelou (KP 6/2012). Soubor typářů byl součástí sbírek na zámku Manětín, který 

byl hlavním sídlem manětínské větve rodu Lažanských z Bukové, ale po konfiskaci zámku 

v roce 1945 byly typáře umístěny na městském úřadě. Typáře se pravděpodobně dostaly 

do Manětína jako rodinná památka díky hraběnce Walpurze Kolowrat-Krakovské, která se 

provdala za hraběte Prokopa I. Lažanského z Bukové. 

Do fondu Rodinný archiv Lažanských bylo zařazeno také jedno úřední razítko. Během 

bližšího určování a popisování pečetidel převzatých z Městského úřadu Manětín bylo zjištěno, 

že toto razítko se znakem obce Žihle používala městská správa v Žihli. Razítko tedy 
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provenienčně náleželo do archivního fondu Archiv obce Žihle a bylo předáno do Státního 

okresního archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích (KÚ 1/2014). Proto je nyní ve fondu 

Rodinný archiv Lažanských – Manětín evidováno 26 typářů.  

Další cenný přírůstek získal Státní oblastní archiv v Plzni od Městského úřadu Manětín 

v roce 2016. Jeho obsahem byly zejména archiválie vztahující se přímo k rodinným 

příslušníkům Lažanských. Archiválie vybrané mimo skartačním řízení byly zařazeny 

do archivního fondu Rodinný archiv Lažanských – Manětín (KP 27/2016). Součástí předaných 

písemností byly také dvě úřední knihy a jedna mapa, které byly provenienčně zařazeny do 

fondu Velkostatek Manětín – Rabštejn nad Střelou (KP 26/2016), a několik dalších archiválií 

patřících do Státního okresního archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích, kam byly předány dne 

24. 11. 2016 (č. j. SOAP/005-0680/2016). 

 

III. Archivní charakteristika archivního fondu 

 

Na jaře roku 2014 bylo v důsledku zjištění předcházející generální inventury započato 

s revizí fondu Rodinný archiv Lažanských – Manětín. V rámci této revize byly v kartonech 

mezi inventarizovanými archiváliemi nalezeny archiválie, které neodpovídaly popisu 

uvedenému v inventáři. Proto bylo přistoupeno k vyhotovení dodatku k archivní pomůcce 

č. 255. Do inventárního seznamu byla také zařazena korespondence z balíku, který byl 

dodatečně zaevidován během generální inventury v letech 2012–2013, a také typáře předané 

archivu v roce 2012 (viz II. kapitola této pomůcky). V roce 2015 byla schválena AP č. 688 jako 

dodatek k již existující AP č. 255.  

Teprve po vyhotovení této pomůcky byly do archivu převzaty další archiválie (KP 

27/2016), jejichž význam podnítil dodatečné zpracování a zpřístupnění badatelům. Z toho 

důvodu bylo rozhodnuto zrušit AP č. 688 a vytvořit k dodatkům fondu novou AP, do níž budou 

zařazeny také archiválie převzaté z Městského úřadu Manětín. 

Do inventárního seznamu bylo zařazeno také několik archiválií, které byly nalezeny při 

kontrole kartonu č. 20 (inv. č. 272) ve fondu Velkostatek Manětín – Rabštejn nad Střelou a 

které z provenienčního hlediska patří do rodinného archivu. Vyčleněním těchto archiválií se 

změnil časový rozsah archiválií uložených v uvedeném kartonu. Opravy v inventáři byly řádně 

provedeny podle metodického pokynu k provádění oprav ve schválených archivních 

pomůckách ve Státním oblastním archivu v Plzni (č. j. SOAP/006-2807/2011), a tím byly údaje 

ve schválené AP č. 252 uvedeny do souladu se skutečným stavem.  
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Nově vyhotoveným dodatkem inventáře fondu Rodinný archiv Lažanských – Manětín z let 

[1581]–1947 jsou zpřístupněny dva kartony spisového materiálu, jeden rukopis, jeden tisk do 

roku 1800, tři tisky po roce 1800, jedna kresba, šest evidenčních jednotek jiné a 26 typářů, 

které byly fyzicky uloženy do dalšího kartonu. 

Tato část fondu byla zpracována 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, 2015, kapitola 2), 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 a 

dle zvyklostí užívaných při pořádání fondů rodinných archivů v SOA v Plzni. 

Na začátek inventárního seznamu byly zařazeny archiválie týkající se bezprostředně rodiny 

Lažanských z Bukové, řazené dle písemných pozůstalostí jednotlivých členů rodu, následují 

archiválie rodin s Lažanskými spřízněných a nezařazené archiválie (korespondence adresovaná 

neurčeným příjemcům a varia). Posledně jmenované oddělení je tvořeno archiváliemi, u nichž 

nebylo možné určit jejich původce. Mezi varia byl zařazen zhostný list vydaný pro lnářského 

poddaného Josefa Vodičku (inv. č. 554). Zařazení listu do fondu rodinného archivu je 

z provenienčního hlediska sporné, neboť obvykle se zhostné listy nacházejí ve fondech 

velkostatků, na něž poddaní odcházeli. V tomto případě však není jisté, že byl celý proces 

přesídlení poddaného dokončen. Daná archiválie byla před převzetím do archivu uložena na 

Městském úřadě Manětín. Je tedy velmi pravděpodobné, že se (stejně jako ostatní zde uložené 

archiválie) až do konfiskace roku 1945 nacházela na manětínském zámku. Z toho důvodu a 

s ohledem na osobu jedné z vydavatelek byla archiválie zařazena mezi varia fondu rodinného 

archivu (viz zápis ze zasedání komise pro metodiku zpracování archiválií ze dne 9. února 

2017). 

V rámci jednotlivých písemných pozůstalostí nebo jiných tematických celků byly 

archiválie řazeny chronologicky. Výjimku tvoří pouze písemná pozůstalost Marie Gabriely 

Lažanské z Bukové, roz. Černínové z Chudenic. Její pozůstalost obsahovala větší množství 

korespondence, pro niž byla založena samostatná podskupina Korespondence. Jazykem 

archiválií je převážně němčina. Ve fondu se vyskytuje také francouzština, italština a čeština. 

Na závěr inventárního seznamu byla umístěna sbírka typářů (osobní typáře, úřední typáře 

a neurčené typáře), k jejichž popisu a vymezení časového rozsahu byly také využity citované 

články Jana Štěpánka z Genealogických a heraldických listů. Datace některých typářů byla 

zpřesněna podle článku autorky tohoto inventáře vydaného v Západočeských archivech v roce 
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2013. K dalšímu upřesnění datace a identifikace došlo během pořádacích prací. Typáře nebyly 

začleněny mezi archiválie vztahující se k jednotlivým osobám, ačkoli majiteli některých typářů 

byli Lažanští z Bukové, ale zůstaly ponechány jako celek, neboť byly, jak dokládá Jan 

Štěpánek, jako samostatná sbírka uchovávány již u původce.  

Inventární čísla navazují číselnou řadou na inventární čísla v archivní pomůcce č. 255. 

Dodatek inventáře je opatřen jmenným rejstříkem. Časový rozsah je dán datací nejstarší 

a nejmladší archiválie. U nedatovaných archiválií byla přibližná datace uvedena v hranatých 

závorkách, zejména u korespondence a pečetidel. Pokud nebyla jména či příjmení osob určena 

s jistotou a přesně, byly také použity hranaté závorky. V případě, že se v opisu pečetidla 

vyskytovaly zkratky, bylo přikročeno k rozvedení textu zkratky do hrotitých závorek. 

Stav archiválií je dobrý, bez poškození. Vzhledem k velké historické hodnotě celého 

souboru typářů byla pečetidla předána k ošetření do konzervátorské dílny Státního okresního 

archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. 

 
IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu 

 

Tento dodatek inventáře rodinného archivu doplňuje inventář č. 255 Rodinný archiv 

Lažanských – Manětín od JUDr. Jana Hauberta. Pro badatele bude jistě zajímavá zejména 

dochovaná písemná pozůstalost Marie Gabriely Lažanské z Bukové, roz. Černínové 

z Chudenic, která se po smrti svého manžela Václava Josefa starala o majetek rodiny a později 

se stala abatyší ústavu šlechtičen na Novém Městě pražském.  

Cenné jsou také další písemné pozůstalosti jednotlivých členů rodiny Lažanských, jejich 

korespondence z konce 18. a počátku 19. století, diplomy obdržené např. od Národní jednoty 

pošumavské nebo Jednoty pro dostavení hlavního chrámu svatého Víta na Pražském hradě, 

blahopřání zasílaná k svátkům a narozeninám, sbírky svatebních a úmrtních oznámení aj. 

Podchycena je rovněž korespondence spřízněných rodin s Lažanskými (von Eger, Hadik de 

Futak, de Huyn, Kolowrat-Krakovský, von Korff-Schmissing-Kerssenbrock, Pálffy de Erdöd, 

von Schwarzenberg, von Wenkheim). 

Převzetím osobních i úředních šlechtických typářů z Manětína se dostal do péče Státního 

oblastního archivu velmi významný a dosud nejrozsáhlejší soubor typářů, pocházejících 

z majetku šlechty. Díky tomu budou typáře široké odborné veřejnosti zpřístupněny k dalšímu 

badatelskému využití. 
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V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky 

 

Dodatek archivního fondu Rodinný archiv Lažanských – Manětín z let [1581]–1947 

uspořádala v období od dubna do května 2014 Mgr. Hana Vanišová ve Státním oblastním 

archivu v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka. Nový přírůstek KP 27/2016 byl uspořádán 

v říjnu 2016. Dodatek k archivní pomůcce č. 255 sestavila a úvod k němu napsala v červnu 

2014 a doplnila v říjnu 2016 Mgr. Hana Vanišová. 

 

 

 V Klášteře 14. 3. 2017   Mgr. Hana Vanišová 
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Příloha č. 1 – Seznam použitých zkratek 
 
AP – archivní pomůcka 

č. j. – číslo jednací 

evid. jedn. č. – evidenční jednotka číslo 

inv. č. – inventární číslo 

jin – jiné 

kar – karton 

KP – kniha přírůstků 

kre – kresba 

KÚ – kniha úbytků 

MNV – místní národní výbor 

pec – pečetidlo 

rkp – rukopis 

roz. – rozená 

s. – strana 

sv. – svazek 

[s. n.] – sine nomine (osoba neznámého jména) 

tio – tisk do roku 1800 

tip – tisk po roce 1800 

ÚZLA – Ústřední zemědělsko-lesnický archiv 
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Inv.  
č. 

Obsah Časový rozsah Evid.  
jedn. č. 

    
 Lažanští z Bukové   
    
 Václav Josef Lažanský z Bukové (1673–1715)   
    
455 Dopis od neznámého příbuzného  

(nedochován text s podpisem) 
[1707]–[1715] kar 1 

    
 Marie Gabriela Lažanská z Bukové,  

roz. Černínová z Chudenic (1695–1758), manželka 
Václava Josefa  

  

    
456 Smlouva uzavřená mezi Marií Gabrielou a malířem 

Petrem Brandlem 
1715 kar 1 

    
457 Kopie testamentu Marie Gabriely  

(výtahy z desk zemských) 
(1749) [1758] kar 1 

    
 Korespondence   
    
458 Dopis od strýce Maximiliana Quidobalda z Martinic 1724 kar 1 
    
459 Dopisy od Marie Karoliny von Fuchs-Mollard 1724 kar 1 
    
460 Dopisy od Marie Teresie von Auersperg,  

roz. von Rappach 
[1724] kar 1 

    

461 Dopis od švagrové Marie Kathariny Lažanské  
z Bukové, roz. Fugger von Kirchberg 

1727 kar 1 

    
462 Dopis od Viktorie von Thurn, roz. Černínové  

z Chudenic 
1733 kar 1 

    
463 Dopis od Franze Karla von Pötting 1733 kar 1 
    
464 Dopis od Anny Margarethy Steinbach von 

Kranigstein, roz. von Prieß 
1733 kar 1 

    
465 Dopisy od Maximiliana de Mialhe (mj. žádosti 

zaslané Marii Gabriele ohledně Maximilianova 
pobytu v Manětíně – přílohy k blíže neurčeným 
dopisům) 

1745 kar 1 

    
466 Dopis od [Václava Kazimíra] von Netolický 1751 kar 1  
    



- 12 - 

 

Inv.  
č. 

Obsah Časový rozsah Evid.  
jedn. č. 

    
467 Koncepty dopisů 1724–1737 kar 1 

 Prokop I. Lažanský z Bukové (1741–1804)   
    
468 Stížnost manětínských měšťanů na pana Salma pro 

svévolné proražení oken do radnice, zaslaná Prokopu 
Lažanskému 

1794 kar 1 

    
469 Zpráva o úmrtí Prokopa Lažanského 1804 kar 1 
    
 Marie Ulrika Lažanská z Bukové, roz. von 

Falkenhayn (1765–1852), manželka Prokopa I.  

  

    
470 Dopis od vnuka Prokopa  1845 kar 1 
    
 Ludmila Lažanská z Bukové (1736–1803),  

sestra Prokopa I.  
  

    
471 Dopisy od synovce Pipse 1800 kar 1 
    
 Jan Lažanský z Bukové (1774–1830),  

syn Prokopa I. 
  

    
472 Pozůstalostní řízení po matce Walpurze Lažanské 1816 kar 1 
    
473 Píseň k oslavě narozenin Jana Lažanského [1820] kar 1 
    
 Elisabeth Lažanská z Bukové, roz. Pálffy de Erdöd 

(1782–1843), manželka Jana 
  

    
474 Seznam výbavy šatstva a prádla při příležitosti 

svatby s Janem Lažanským 
[1805] kar 1 

    
475 Písně k oslavě Elisabethina příjezdu z Františkových 

Lázní do Manětína 
1820 kar 1 

    
476 Roční penze po zemřelém manželovi pro Elisabethu 

a její děti  
1830 kar 1 

    
477 Udělení mimořádné císařské podpory pro syny  

po smrti jejich otce Jana Lažanského 
1830 kar 1 

    
478 Roční plat 200 zlatých pro kadeta Václava 

Lažanského vyplácený k rukám jeho matky 
1840 kar 1 
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Inv.  
č. 

Obsah Časový rozsah Evid.  
jedn. č. 

    
479 Dopis od kaplana Maximiliana Rosičky 1843   kar 1 
    
 Josef Lažanský z Bukové (?–1816),  

bratr Jana  
  

    
480 Úmrtní oznámení [1816] kar 1 
    
 Jan Karel Lažanský z Bukové (1806–1878),    
 syn Jana a Alžběty Lažanských   
    
481 Nařízení konání pravidelné mše sv. za členy hraběcí 

rodiny Lažanských v Chyši (výpis z knihy 
vrchnostenských nařízení panství Manětín) 

[1845] kar 1 

    
482 Lístek určený k výdeji knih, vydaných nákladem 

Dědictví svatého Cyrila a Metoděje, pro Jana Karla  
1858–1876 kar 1 

    
483 Rukopisná zpráva o úmrtí Jana Karla určená pro Prager 

Zeitung 
1878 kar 1 

    
 Prokop Alois Lažanský z Bukové (1809–1875),  

syn Jana a Alžběty Lažanských, bratr Jana Karla 
  

    
484 Veršovaná blahopřání od Amanda Friedricha Wenzela 1835–1842 kar 1 

    
485 Úmrtní oznámení Franze von Wenkheim zaslané 

Prokopu Aloisovi 
1838 kar 1 

    
486 Sbírka pozvánek 1838–1873 kar 1 
    
487 Opis žádosti zaslané pražské arcibiskupské konzistoři 

ohledně převezení ostatků Ernesta Lažanského z 
Bukové, syna Prokopa Aloise, do rodinné hrobky 

1848 kar 1 

    
488 Rukopis neznámé písně [1850] kar 1 
    
489 Dopis od Franze Stanglera 1851 kar 1 
    
490 Koncepty dopisů  1852–[1875] kar 1 
    
491 Výtah z knihy zemřelých (úmrtní list Prokopa Aloise) (1875) 1907 kar 1 
    
492 Dopis od Rudolfa [Pálffy de Erdöd] 1873 kar 1 
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Inv.  
č. 

Obsah Časový rozsah Evid.  
jedn. č. 

    
 Václav Lažanský z Bukové (1818–1853),  

bratr Prokopa Aloise 

  

    
493 Dopis od pražské pobočky Allgemeine Wiener 

Versorgungsanstalt ve věci dividend 
1842 kar 1 

    
 Ernestina Lažanská z Bukové (1810–1880),  

sestra Prokopa Aloise  
  

    
494 Diplom udělený Jednotou pro dostavení hlavního 

chrámu svatého Víta na Pražském Hradě 
1863 jin 1 

    
 Antonín Lažanský z Bukové (1815–1883), syn 

Antonína a Josefy, bratranec Prokopa Aloise 

  

    
495 Dopis od sestřenice Terezy [1830]–[1851] kar 1 
    
 Tereza Lažanská z Bukové (1819–?), dcera  

Antonína a Josefy, sestřenice Prokopa Aloise 
  

    
496 Dopis od sestry Anny s přípiskem od Gustava 1844 kar 1 
    
 Josef Maxmilián Lažanský z Bukové (nar. 1808),  

syn Maxmiliána a Antonie, bratranec Prokopa  
Aloise 

  

    
497 Dopis od sestry Terezy 1829 kar 1 
    

 Sidonie Lažanská z Bukové, roz. Hoyos-
Sprinzenstein (1818–1898), manželka  
Prokopa Aloise 

  

    
498 Lidová píseň – oslava jmenin Sidonie Lažanské 1846 kar 1 
    
499 Ručně psané poznámky [1851]–[1898] kar 1 
    
500 Rodopis hrabat Hoyos-Sprinzenstein [1851]–[1900] kar 1 
    
501 Majetkové a poručenské záležitosti (mj. pozůstalostní 

vyrovnání po smrti manžela) 
1866–1880 kar 1 

    
502 Obrázek sv. Jana Nepomuckého s modlitbou 1886 kar 1 
    
503 Výmazy dvora v Lítém z desek zemských 1889 kar 1 
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č. 

Obsah Časový rozsah Evid.  
jedn. č. 

    
504 Blahopřání k narozeninám od zaměstnanců velkostatku [1895]–[1898] kar 1 
    
505 Pohřební řeč pronesená na pohřbu Sidonie Lažanské 1898 kar 1 
    
 Jan Lažanský z Bukové (1857–1932), syn Prokopa 

Aloise a Sidonie  

  

    
506 Statuta společenstva a seznam tyrolské šlechty "Tiroler 

Adels-Matrikel-Genossenschaft" (mj. uvedeno jméno 
Vladimíra Lažanského) 

1883–1884 tip1–2 

    
507 Katalog VIII. výstavy drůbeže pořádané spolkem pro 

zvelebení chovu drobných zvířat v Praze (Jan Lažanský 
byl předsedou výboru) 

1891 tip 3 

    
508 Jmenování Jana Lažanského zakládajícím členem 

Národní jednoty pošumavské 
1898 jin 2 

    
509 Prosba k papeži o udělení plnomocných odpustků pro 

Jana Lažanského 
1900 jin 3 

    
510 Finanční zajištění Barbory Bartáskové a palmární  

účet notáře Josefa Korála 
1900–1925 kar 1 

    
511 Pozvánka na ples hraběcích úředníků v Manětíně 1905 kar 1 
    
512 Rodopis rodiny Lažanských a Pálffy de Erdöd  

(sepsaný Janem Lažanským) 
[1912] kar 1 

    
513 Opis dopisu na rozloučenou od syna Karla (1887–1914) [1914] kar 1 
    
514 Diplom od "Die k. k. Gesellschaft vom 

Österreichischen Silbernen Kreuze" pro Jana 
Lažanského (podporovatel spolku) 

1917 jin 4 

    
515 Blahopřání k 75. narozeninám, k svátku a do nového 

roku 
1929–1932 kar 1 

    
 Ida Lažanská z Bukové, roz. von Schwarzenberg  

(1861–1922), manželka Jana  
  

    
516 Dopisy od "Babutz" (patrně syn Karel) 1898–1899 kar 1 
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Inv.  
č. 

Obsah Časový rozsah Evid.  
jedn. č. 

    
517 Prosba k papeži o udělení plnomocných odpustků pro 

Idu a její příbuzné 
1900 jin 5 

    
518 Dopisy od syna Karla 1906–1914 kar 1 
    
519 Dopis od dcery Terezie 1911 kar 1 
 

 
  

 Pavel Lažanský (1875–1943), vnuk Josefa 
Maxmilána Lažanského 

  

    
520 Požitek z nadace Jana Nepomuka (Hanuše) Kolowrat-

Krakovského-Novohradského pro jeho syna Huberta 
Lažanského (1910–1944) 

1922 kar 1 

 
 

  

 Terezie von Seilern-Aspang, roz. Lažanská z Bukové 
(1890–1979), dcera Jana a Idy  

  

    
521 Rodinná památka – dopis podepsaný císařovnou Marií 

Terezií, adresovaný hraběti Seilernovi (generacemi 
uchovávaná památka) 

1749 kar 1 

    
522 Správa paláce čp. 175/Praha III, Sněmovní 5,  

mj. korespondence se švédským vyslanectvím 
1932–1939 kar 1 

    
523 Soupis a odhad pozůstalostního řízení po zemřelém 

Janu Lažanském (lesní půda) 
1933 kar 1 

    
524 Žádost Jana Mlezivy o zvýšení příspěvku na výchovu 

dětí 
1936 kar 1 

    
 Příbuzné a cizí rody   
    
 von Eger    
    
525 Dopis Huga von Eger otci 1798 kar 2 
    
526 Dopis pro Mini od Walpurgy a Huga von Eger [1799]–[1815]    kar 2 
    
527 Účet Walpurgy von Eger, roz. Lažanské [1800] kar 2 
    
528 Dopis pro Walpurgu von Eger od švagrové Antonie 

Lažanské 
1809 kar 2 
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č. 

Obsah Časový rozsah Evid.  
jedn. č. 

    
 Hadik de Futak   
    
529 Dopis pro Karolínu Hadik de Futak,  

roz. von Fünfkirchen 
1844 kar 2 

    
 de Huyn   
    
530 Dopis pro Henriettu Huynovou od Leopoldiny [1801]–[1850] kar 2 
    
531 Dopis pro Henriettu Huynovou s přípiskem  

pro Prokopa II. Lažanského 
[1803]–[1823] kar 2 

    
532 Dopis pro [Henriettu Huynovou] od Marie Terezie 

Hadik de Futak, roz. Kolowrat-Krakovské 
1843 kar 2 

    
 Kolowrat-Krakovský   
    
533 Dopis pro neurčeného adresáta od Marie Anny 

Kolowratové 
1802 kar 2 

    
534 Dopis pro Jana Nepomuka Karla Kolowrat-

Krakovského od arcivévody Karla Ludvíka Jana 
1804 kar 2 

    
535 Dopis pro Jana Nepomuka Karla Kolowrat-

Krakovského od císaře Františka I. 
1816 kar 2 

    
536 Ověřený opis kodicilu k testamentu Jana Nepomuka 

(Hanuše) Kolowrat-Krakovského-Novohradského, 
nadace pro rodinu Lažanských  

(1865) 1872–1896 kar 2 

    
 von Korff-Schmissing-Kerssenbrock   
    
537 Zlomek deníku Klemense Augusta staršího von  

Korff-Schmissing-Kerssenbrock  
1884 kar 2 

    
 Pálffy de Erdöd   
    
538 Opis nápisu na hrobě Josefa Pálffyho [1814] kar 2 
    
539 Dopisy pro Rudolfa [Pálffy de Erdöd] od Prokopa 

Aloise Lažanského  
1862–1873 kar 2 
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Obsah Časový rozsah Evid.  
jedn. č. 

    
 von Schwarzenberg   
    
540 Blahopřání pro dědečka Karla von Schwarzenberg  

k narozeninám od vnoučat Karla, Terezy a Vilemíny 
(děti Jana a Idy Lažanských) 

[1900] kar 2 

    
541 Zlatá svatba Adolfa Josefa a Idy von Schwarzenberg  1907 kar 2 
    
 von Wenkheim   
    
542 Dopis pro Barboru von Wenkheim, roz. Pálffy  

de Erdöd (1787–1862) od Ernestiny Kinské  
(1788–1861) 

[1808]–[1861] kar 2 

543 Dopis pro Barboru von Wenkheim, roz. Pálffy  
de Erdöd, od sestry Elisabethy Lažanské 

1836 kar 2 

    
 Nezařazené archiválie   
   
 Korespondence adresovaná neurčeným příjemcům   
    
544 Dopis Rudolfa Lažanského z Bukové neznámému 

adresátovi 
1658 kar 2 

    
545 Dopis Antona Constantina von Paschek adresovaný 

neznámé osobě, v němž je Marie Gabriela zmiňována 
jako abatyše ústavu šlechtičen na Novém Městě 
pražském 

1738 kar 2 

    
546 Italsky psané dopisy [1801] kar 2 
    
547 Dopis pro neurčeného adresáta od Mery 1803 kar 2 
    
548 Dopis pro sestřenici Leopoldinu od Terezie Lažanské, 

[roz. Bretfeldové z Kronenburgu] 
1813 kar 2 

    
549 Dopis pro neurčeného adresáta od Walpurgy 

[Lažanské] 
1841 kar 2 
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jedn. č. 

    
550 Dopisy pro neurčeného adresáta od Sophie Reger 1842 kar 2 
    
551 Dopisy pro neurčeného adresáta od Sophie 1844 kar 2 
    
552 Neurčená korespondence, básně 1865–1897 kar 2 
    
553 Dopis pro neurčeného adresáta od Karla Korba  

von Weidenheim 
1947 kar 2 

    
 Varia   
    
554 Zhostný list pro lnářského poddaného Josefa Vodičku 

vydaný Marií Gabrielou Lažanskou z Bukové, roz. 
Černínovou z Chudenic, a její sestrou Marií Josephou 
von Künigl, roz. Černínovou z Chudenic 

1716 kar 2 

    
555 Patent Marie Terezie, jímž se doplňuje smuteční  

řád z roku 1747 
1768 tio 1 

    
556 Ručně psaný soupis knih [1751]–[1800] kar 2 
    
557 Opis desiderií českých stavů z roku 1790 [1801]–[1850] rpk 1  
    
558 Opis dopisu přírodovědce a cestovatele Franze 

Wilhelma Siebera 
[1818] kar 2 

    
559 Sbírka úmrtních oznámení 1829–1939 kar 2 
    
560 Jízdenka z Vídně do Plzně 1843 kar 2 
    
561 Sbírka svatebních oznámení 1846–1920 kar 2 
    
562 Obálky s ustřiženými vlasy [1851]–[1900] jin 6 
    
563 Památník Marie, nesvázané volné listy 1854–1865 kar 2 
    
564 Portréty neznámé ženy od neznámého autora [1921]–[1930] kre 1 
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 Osobní typáře   
    
565 Kovové pečetidlo, majitel – Regina von Heyßberg, 

roz. Maschwander von Schwanau, oválné, pečetní 
deska s kovovým držadlem, plocha 12 x 11 mm, 
výška 75 mm, v pečetním poli alianční znak 
Heyßbergů a Maschwanderů na dvou oválných štítech 
v kartuších, nápis majuskulou: R<EGINA> V<ON>  
H<EYßBERG> G<EBORENE> 
M<ASCHWANDER>  

[1581] pec 1 

    
566 Bronzové pečetidlo, majitel – Wenzel Adalbert 

Meiderle von Mansberg, okrouhlé, pečetní deska  
s železným držadlem, průměr 43 mm, výška 79 mm,  
v pečetním poli erb rodu Meiderle von Mansberg  
v raně barokním štítu s ozdobami, na štítu dvě 
turnajské přilby s klenoty a přikryvadly, opis 
majuskulou: WENTZL. ADALBERT • MEIDERLE • 
VON • MANSBERG 

[1601]–[1650] pec 2 

    
567 Bronzové pečetidlo, majitel – Octavius Adolf  

svobodný pán von Stotzingen, oválné, pečetní deska  
s železnou rukojetí, plocha 22 x 26 mm, výška 75 mm,  
v pečetním poli erb rodu Stotzingen ve španělském 
štítu, na něm tři turnajské přilby s klenoty  
a přikryvadly, nápis majuskulou: O<CTAVIUS> 
A<DOLF> I[] H<ERR> V<ON> S<TOTZINGEN> F[] 

[1614]–[1641] pec 3 

568 Bronzové pečetidlo, majitel – Franz Raimund hrabě 
Welz-Eberstein, oválné, pečetní deska s železným 
držadlem, plocha 27 x 32 mm, výška 106 mm,  
v pečetním poli erb rodu Welz-Eberstein  
ve španělském štítu v kartuši, na štítu položena  
listová koruna, bez opisu 

[1651]–[1700] pec 4 

    
569 Bronzové pečetidlo, majitel – Julius Friedrich hrabě 

Bucellini von Reichenberg, okrouhlé, pečetní deska  
s držadlem s původním dřevěným pouzdrem, průměr  
46 mm, výška 128 mm, v pečetním poli erb rodu 
Bucellini ve španělském štítu v kartuši, na štítu 
položena hraběcí koruna, nad ní říšský orel, opis 
majuskulou: IVL • FRID : GRAF • BVCELLENI •  
R • K : M : CAMERER • V : GEHEIMER • ÖSTER : 
HOFF • V : CANZLER • 

[1694] pec 5 
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Obsah Časový rozsah Evid.  
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570 Bronzové pečetidlo, majitel – Johann Friedrich Adolf 

hrabě von Herberstein, okrouhlé, pečetní deska 
s železným držadlem, průměr 47 mm, výška 103 mm,  
v pečetním poli erb rodu Herberstein ve třech oválných 
kartuších, na nich jedna kolčí a čtyři turnajské přilby 
s klenoty a přikryvadly, dvouřádkový opis majuskulou: 
IOHANN • FRIDERICH • ADOLPH • GRAF • VON • 
HERBERSTEIN • LANKOWIZ • NEVB / VND 
GVETTENH • ERB • TRVKHSES • VND • ERB • 
CAMMERER • IN • CARNDEN 

[1701]–[1710] pec 6 

    
571 Železné pečetidlo, majitel – Ester Anna Regina 

hraběnka Ogilvy, roz. Welz-Eberstein, oválné,  
pečetní deska s železným držadlem, plocha  
23 x 26 mm, výška 92 mm, v pečetním poli alianční 
znak rodů Ogilvy a Welz-Eberstein s heraldickým 
šrafováním ve dvou oválných odkloněných kartuších, 
nad štíty umístěna listová koruna, bez opisu 

[1701]–[1750] pec 7 

    
572 Mosazné pečetidlo, majitel – [s. n.] hrabě Kolowrat-

Libštejnský, oválné, pečetní deska s železným 
držadlem, plocha 28 x 30 mm, výška 107 mm,  
v pečetním poli erb rodu Kolowratů s heraldickým 
šrafováním, v oválné, korunované kartuši s boltci,  
bez opisu 

[1701]–[1750] pec 8 

    
573 Bronzové pečetidlo, majitel – Johann Friedrich Adolf 

hrabě von Herberstein, okrouhlé, pečetní deska  
s železným držadlem, průměr 36 mm, výška 110 mm, 
v pečetním poli erb rodu Herberstein ve ykrajovaném 
štítu, na něm pět přileb (čtyři turnajské a jedna kolčí) 
s klenoty a přikryvadly, provázené mitrou a ven 
otočenou berlou, nad znakem biskupský klobouk, bez 
opisu 

[1718] pec 9 

    
574 Mosazné pečetidlo, osobní pečetidlo – Hermann Karl 

svobodný pán Ogilvy, oválné, pečetní deska  
s železným držadlem, plocha 32 x 25 mm, výška  
104 mm, v pečetním poli erb Ogilvy ve francouzském 
štítu, na něm koruna svobodných pánů, nad ní 
turnajská přilba s klenotem a přikryvadly, štítonoši 
dva býci, nad erbem ve stuze pokřik – A FIN 

[1739] pec 10 
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575 Bronzové pečetidlo, majitel – [s. n.] hrabě Kolowrat-
Libštejnský, oválné, pečetní deska s železným 
držadlem, plocha 32 x 35 mm, výška 104 mm,  
v pečetním poli erb rodu Kolowratů v oválné kartuši  
s heraldickým šrafováním, bez opisu 

[1751]–[1800] pec 11 

    
576 Bronzové pečetidlo, majitel – Kajetán František Xaver 

hrabě Kolowrat-Krakovský, oválné, pečetní deska  
s železným držadlem, plocha 30 x 31 mm, výška  
131 mm, v pečetním poli erb rodu Kolowratů  
v oválné korunované kartuši podložené dvěma 
zkříženými maršálskými holemi, bez opisu 

[1758]–[1769] pec 12 

    
577 Mosazné pečetidlo, majitel – Jan Nepomuk Karel 

hrabě Kolowrat-Krakovský, oválné, pečetní deska  
s mosazným držadlem, plocha 22 x 24 mm, výška  
48 mm, v pečetním poli erb rodu Kolowrat-
Krakovských, svobodných pánů z Újezda, 
ve francouzském, doprava nakloněném štítu 
s heraldickým šrafováním, na něm turnajská přilba  
s klenotem a přikryvadly, štít podložen maltézským 
křížem, bez opisu 

[1759]–[1816] pec 13 

    
578 Mosazné pečetidlo, majitel – Elisabeth Lažanská  

z Bukové, roz. Pálffy de Erdöd, oválné, pečetní deska  
s kovovým držadlem hřibovitého tvaru, plocha  
24 x 26 mm, výška 67 mm, v pečetním poli dva mírně 
odvrácené empírové štíty s heraldickým šrafováním 
(alianční znak Lažanských z Bukové a Pálffyů) 
doplněné rostlinnými motivy a převýšené hraběcí 
korunou, bez opisu 

[1805] pec 14 

    
579 Kovové pečetidlo, majitel – Elisabeth Lažanská  

z Bukové, roz. Pálffy de Erdöd, okrouhlé, pečetní 
deska, držadlo chybí, průměr 43 mm, výška 23 mm,  
v pečetním poli dva anglické štíty s heraldickým 
šrafováním (alianční znak Lažanských z Bukové 
a Pálffyů), převýšené hraběcí korunou, bez opisu 

[1805] pec 15 
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580 Mosazné pečetidlo, majitel – Prokop Alois Lažanský 

z Bukové, oválné, pečetní deska s dřevěným držadlem 
hřibovitého tvaru, plocha 13 x 15 mm, výška 74 mm, 
v pečetním poli erb Lažanských z Bukové  
ve francouzském štítu s heraldickým šrafováním 
převýšeném hraběcí korunou, bez opisu 

[1825]–[1875] pec 16 

    
581 Mosazné pečetidlo, majitel – Prokop Alois Lažanský 

z Bukové, oválné, pečetní deska s kovovým držadlem, 
plocha 24 x 28 mm, výška 54 mm, v pečetním poli erb 
Lažanských z Bukové v oválné kartuši převýšené 
hraběcí korunou, bez opisu 

[1825]–[1875] pec 17 

582 Kovové pečetidlo, majitel – Jan Karel Lažanský  
z Bukové, oválné, pečetní deska s držadlem  
z mramoru, plocha 19 x 23 mm, výška 74 mm,  
v pečetním poli erb Lažanských z Bukové 
v empírovém štítu s heraldickým šrafováním 
převýšeném hraběcí korunou, štít obrůstá vavřínový 
věnec, bez opisu 

[1830]–[1850] pec 18 

    
583 Mosazné pečetidlo, majitel – Jan Karel Lažanský  

z Bukové, oválné, pečetní deska s dřevěným držadlem 
hřibovitého tvaru, plocha 20 x 22 mm, výška 67 mm, 
v pečetním poli erb Lažanských z Bukové  
ve vykrajovaném štítu s heraldickým šrafováním 
převýšeném hraběcí korunou a přilbou s klenotem, 
bez opisu 

[1830]–[1850] pec 19 

584 Kovové pečetidlo, majitel – Sidonie Lažanská  
z Bukové, roz. Hoyos-Sprinzenstein, oválné, pečetní 
deska s kovovým očkem, plocha 23 x 25 mm, výška 
26 mm, v pečetním poli čtvrcený francouzský štít 
obklopený boltci, se srdečním štítkem (erb rodu 
Hoyos-Sprinzenstein), nad štítem listová koruna,  
bez opisu 

[1875]–[1900] pec 20 

    
585 Kovové pečetidlo, majitel – Ida Lažanská z Bukové, 

roz. von Schwarzenberg, obdélníkové, pečetní deska, 
držadlo chybí, plocha 31 x 24 mm, výška 9 mm,  
v pečetním poli dva k sobě nakloněné, vykrajované 
štíty (alianční znak Lažanských z Bukové 
a Schwarzenbergů), nad štíty koruna, bez opisu 

[1886] pec 21 
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Inv.  
č. 

Obsah Časový rozsah Evid.  
jedn. č. 

    
 Úřední typáře   
    
586 Bronzové pečetidlo kanceláře panství Leopoldsdorf, 

oválné, pečetní deska s železným držadlem, plocha  
31 x 35 mm, výška 121 mm, v pečetním poli erb rodu 
Ogilvy ve španělském štítu s heraldickým šrafováním, 
ozdobeném rozvilinami a se štítonoši, převýšeném 
hraběcí korunou, opis majuskulou: OGILVISCHE 
HERRSCHAFFT LEOPOLDTSTORFF CANZLEY 

[1732]–[1756] pec 22 

587 Mosazné pečetidlo hospodářského úřadu panství 
Bzenec, oválné, pečetní deska s železným držadlem, 
plocha 30 x 32 mm, výška 117 mm, v pečetním poli 
erb rodu Dietrichstein-Proskau v oválné kartuši 
s heraldickým šrafováním převýšené listovou 
korunou, opis majuskulou: GRAFLICH BISENZER 
WIRTHSCHAFTS AMTS SIGILL 

[1801]–[1850] pec 23 

    
 Neurčené typáře   
    
588 Mosazné pečetidlo, oválné, pečetní deska s kovovým 

držadlem, plocha 16 x 18 mm, výška 53 mm,  
v pečetním poli neznámý znak ve španělském štítu,  
na něm turnajská přilba s klenotem a přikryvadly,  
nad erbem majuskulní písmena A I C V M 

[1651]–[1700] pec 24 

589 Kovové pečetidlo, oválné, pečetní deska s kovovým 
držadlem hřibovitého tvaru, plocha 24 x 27, výška  
66 mm, v pečetním poli korunovaný dvouocasý lev 
držící před sebou padací mříž 

[1651]–[1700] pec 25 

    
590 Kovové pečetidlo, oválné, pečetní deska s železným 

držadlem, plocha 24 x 25 mm, výška 61 mm,  
v pečetním poli pod pětilistou šlechtickou korunou 
propletené iniciály CK 

[1701]–[1800] pec 26 
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Osobní rejstřík 
 
Anna, sestra Terezy Lažanské      496 
von Auersperg, Marie Teresie, roz. von Rappach    460 
Bartásková, Barbora        510 
Brandl, Petr, malíř        456 
Bucellini von Reichenberg, Julius Friedrich     569 
Dietrichstein-Proskau, rod        587 
von Eger, 

- Hugo        525–526 
- Walpurga, roz. Lažanská      526–528 

František I., císař rakouský       535 
von Fuchs-Mollard, Marie Karolina      459 
Gustav          496 
Hadik de Futak, 

- Karolína, roz. von Fünfkirchen     529 
- Marie Terezie, roz. Kolowrat-Krakovská   532 

von Herberstein, 
- Johann Friedrich Adolf      570, 573 

von Heyßberg, Regina, roz. Maschwander von Schwanau   565 
de Huyn, Henrietta        530–532 
Karel Ludvík Jan, arcivévoda rakouský     534 
Kinská, Ernestina        542 
Kolowrat-Krakovský, 

- Jan Nepomuk Karel      534–535, 577 
- Kajetán František Xaver      576 

Kolowrat-Krakovský-Novohradský, Jan Nepomuk (Hanuš)  520, 536 
Kolowrat-Libštejnský, [s. n.]       572, 575 
Kolowratová, Marie Anna       533 
Korál, Josef         510 
Korb von Weidenheim, Karl       553 
von Korff-Schmissing-Kerssenbrock, Klemens August starší  537 
von Künigl, Marie Josepha, roz. Černínová z Chudenic   554 
Lažanská z Bukové, 

- Antonie, roz. von Trauttmansdorff    528 
- Elisabeth, roz. Pálffy de Erdöd     474–479, 543, 578–579 
- Ernestina        494 
- Ida, roz. von Schwarzenberg     516–519, 585 
- Ludmila         471 
- Marie Gabriela, roz. Černínová z Chudenic   456–467, 545,554 
- Marie Katharina, roz. Fugger von Kirchberg   461 
- Marie Ulrika, roz. von Falkenhayn    470 
- Sidonie, roz. Hoyos-Sprinzenstein    498–505, 584 
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- Tereza, dcera Maxmiliána a Antonie Lažanských  495,497 
- Tereza, dcera Antonína a Josefíny Lažanských   496 
- Terezie, [roz. Bretfeldová z Kronenburgu]   548 
- Vilemína         540 
- Walpurga, roz. Kolowrat-Krakovská    472 
- Walpurga        549 

Lažanský z Bukové,  
- Antonín, syn Antonína a Josefíny Lažanských   495 
- Ernest        487 
- Hubert        520 
- Jan (1774–1830)       472–474, 477 
- Jan (1857–1932)       506–515, 523 
- Jan Karel        481–483, 582–583 
- Josef, bratr Jana (1774–1830)     480 
- Josef Maxmilián       497 
- Karel,         513, 516, 518, 540 
- Pavel        520 
- Prokop I.        468–469 
- Prokop II.        531  
- Prokop Alois       470, 484–492, 539, 

         580–581 
- Rudolf        544 
- Václav        478, 493 
- Václav Josef       455 
- Vladimír         506 

Leopoldina, sestřenice Terezy Lažanské      530, 548 
Marie Terezie, královna česká a uherská     521, 555 
Marie          563 
z Martinic, Maximilian Quidobald     458 
Meiderle von Mansberg, Wenzel Adalbert     566 
Mery          547 
de Mialhe, Maximilian       465 
Mini           526 
Mleziva, Jan         524 
Nepomucký, Jan, svatý       502 
von Netolický, [Václav Kazimír]      466 
Ogilvy,  

- Ester Anna Regina, roz. Welz-Eberstein    571 
- Hermann Karl        574 

Pálffy de Erdöd, 
- Josef        538 
- Rudolf        492, 539 

von Paschek, Constantin       545 
Pips, synovec Ludmily Lažanské      471 
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von Pötting, Franz Karl       463 
Reger, Sophie         550 
Rosička, Maximilian        479 
Salm          468 
von Seilern-Aspang, Terezie, roz. Lažanská z Bukové   519, 521–524, 540 
von Schwarzenberg, 

- Adolf Josef       541 
- Ida, roz. von Liechtenstein     541 
- Karel        540 

Sieber, Franz Wilhelm, přírodovědec a cestovatel    558 
Sophie          551  
Stangler, Franz        489 
Steinbach von Kranigstein, Anna Margaretha, roz. von Prieß  464 
von Stotzingen, Octavius Adolf      567 
von Thurn, Viktorie, roz. Černínová z Chudenic    462 
Vodička, Josef        554 
Welz-Eberstein, Franz Raimund      568 
von Wenkheim,  

- Barbora, roz. Pálffy de Erdöd     542–543 
- Franz        485 

Wenzel, Amandus Friedrich       484 
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