
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích 

 

 

 

 

 

Archiv města Kralovice 

 

1593−1945 (1956) 

 

 

 

Inventář 

 

 

 

EL NAD č.: 416 

 

AP č.: 374 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Němečková, Ph.D. 

Plasy 2019 



2 

Obsah 

Úvod: 

I. Vývoj původce archiválií       3 

II. Vývoj a dějiny archivního fondu      12 

III. Archivní charakteristika archivního fondu     14 

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu     15 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky   16 

Seznam použitých pramenů a literatury      17 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek      19  

Příloha č. 2: Vývoj počtu obyvatel a domů v Kralovicích    20 

Příloha č. 3: Přehled rychtářů v Kralovicích      20 

Příloha č. 4: Přehled primasů, představených a starostů v Kralovicích  21 

Příloha č. 5: Schéma inventárního seznamu      23 

 

Inventární seznam         26 

 

 

 



 

3 

I. Vývoj původce archiválií 

Původci archiválií archivního fondu Archiv města Kralovice zpřístupňovaných 

tímto inventářem jsou: Kralovice (obec) / Stadt Kralowitz, (1183)−1794, regulovaný 

magistrát města Kralovice / Magistrat der Stadt Kralowitz, 1794−1850, Městský úřad 

Kralovice / Bürgermeisteramt Kralowitz, 1850−1945, a Místní národní výbor Kralovice, 

1945−1960, Markova 2, 331 41 Kralovice. 

 

Město Kralovice (čes. Královice, Kralowicze, něm. Kralowitz, lat. Crelowitz) leží 

27 kilometrů severně od Plzně v nadmořské výšce 435 m na katastrálním území Kralovice 

u Rakovníka o rozloze 39,78 km
2
. V současnosti se většina města rozprostírá podél silnice 

I/27 vedoucí z Plzně do Mostu. 

Název sídla byl pravděpodobně odvozen od jeho majitele, českého krále (ves lidí 

králových či založena na zboží královském). První písemná zmínka o Kralovicích je uvedena 

v listině z roku 1183, která je dochovaná v opisu z 18. století. Podle ní tehdy kníže Bedřich, 

syn krále Vladislava II., daroval ves Kralovice, jež dosud patřila jemu a jeho otci, s veškerým 

příslušenstvím a s trhem plaskému klášteru (villam patris mei et meam, nomine Crelowitz,… 

fratribus in Plasz… cum omnibus apenditiis et foro contuli.)
1
. Z toho vyplývá, že Kralovice, 

nacházející se na křižovatce významných zemských stezek, měly na konci 12. století trh (lat. 

forum). Již jako trhové městečko byly pak zmíněny i v roce 1289. Roku 1307 delegoval opat 

kláštera soudní právo, které mu bylo uděleno v roce 1286, na kralovického faráře, přestože 

v městečku působil rychtář. Farář dostával část z vybíraných pokut a jako jediný mohl věznit 

viníky. Pokud někdo zběhl, celý jeho majetek připadl faráři. V roce 1380 je v Kralovicích 

poprvé připomínána i farní škola. 

Dne 2. února 1400
2
 zavedl opat Gottfried v Kralovicích emfyteutické právo (právo 

zákupní). Spočívalo v tom, že jednotliví měšťané získali usedlosti do dědičné držby, za což 

platili klášteru každoročně peněžní a naturální úrok. Obyvatelům městečka bylo odměřeno 

50 lánů polí a stanoveny nové povinnosti. Z jednoho lánu byli Kralovičtí povinni platit 

64 grošů, 3 strychy žita, 3 strychy ječmene, 2 strychy ovsa, 2 úroční slepice a 40 vajec ve 

dvou termínech, a to na sv. Jiří (24. dubna) a na sv. Michala (29. září). V Kralovicích byla 

zřízena krčma, z níž museli obyvatelé platit dvakrát po jedné kopě grošů. Zároveň odváděli 

dávky z uvařeného a vyčepovaného piva. Bylo jim povoleno postavit si lázeň, ze které se 

měla ročně odvádět 1 kopa a 4 groše. V městečku stálo 24 chalup, z každé se platilo 8 grošů, 

strych ovsa a 1 slepice. Měšťané také platili patřičný podíl na královské dani a přispívali na 

pobyty královské rodiny v klášteře. Rovněž byli povinni klášteru tzv. vápenným
3
 

a podymným
4
. Při každém výročním trhu museli dodat do kláštera strych soli rakovnické 

míry. Za to obdrželi právo svobodného odkazu majetku. Klášter mohl jmění zemřelého bez 

potomků postoupit po dohodě pokrevním příbuzným.  

                                                           
1
 Codex diplomaticus Bohemiae I., s. 269–270, č. 300. 

2
 Toto a následující privilegia vydaná do třicetileté války byla zničena nejspíše spolu s městskými knihami 

během požáru v roce 1620. Texty jsou známy z pozdějšího potvrzení privilegií z roku 1699 (inv. č. 4). 
3
 Povinné služby klášteru formou pravidelných dodávek vápna. 

4
 Dávka z ohniště (jako symbolu domácnosti), dříve placená církevní vrchnosti. 
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Kralovice se řídily právem města Rakovníka. Klášterní vrchnost měla každoročně 

obnovovat městskou radu ze 24 kandidátů (12 původních konšelů a 12 nově navržených). 

Město disponovalo dvěma pečetěmi (malou a velkou) a právem vést městské knihy. 

V roce 1420 byl plaský klášter vypálen husitskými vojsky. Ještě téhož roku zapsal král 

Zikmund Kralovice a řadu vsí s lesy za 2035 kop grošů oddaným katolickým pánům, bratrům 

Hanušovi a Bedřichovi z Kolovrat. V roce 1424 se nedaleko Kralovic střetlo husitské vojsko 

s katolickými pány, mezi nimiž byli i Kolovratové. Městečko a jeho okolí bylo tehdy zcela 

vypleněno. V roce 1430 se Kolovratové odklonili od katolické strany a přidali se k Prokopu 

Holému. Zikmund je tedy vyzval, aby zastavený majetek vrátili zpět klášteru. Ti si jej ale 

ponechali a o dva roky později si ho mezi sebou rozdělili. Jednu polovinu připojil Hanuš 

k hradu Krašov, druhá se stala součástí libštejnského panství Bedřicha z Kolovrat. 

Hanušův syn, Hanuš II., obdržel pro Kralovice od Zikmunda v roce 1437 potvrzení 

privilegií, právo postavit si pivovar a právo svobodně nakládat se svým majetkem. Již v roce 

1480 svoji polovinu městečka vrátil za 1600 kop grošů zpátky plaskému konventu.  

Bedřich z Kolovrat zemřel záhy po rozdělení majetku a jeho polovina Kralovic 

připadla synům Jindřichovi a Benešovi. Beneš pro město získal roku 1489 od krále Vladislava 

Jagellonského potvrzení dvou jarmarků se clem. Libštejnské zboží přešlo po Benešově smrti 

na vnuka Jaroslava, který je pro velké zadlužení v roce 1497 prodal Albrechtovi z Kolovrat, 

synovi Hanuše II. Albrecht povolil poddaným stěhovat se, ale za předpokladu, že za sebe 

seženou náhradu. Slíbil jim, že nebude požadovat právo odúmrtě, a s klášterem se dohodl, že 

po jeho smrti se polovina Kralovic vrátí plaským cisterciákům. Kromě toho vymohl pro město 

v roce 1509 na Vladislavu Jagellonském potvrzení dvou osmidenních výročních trhů, které 

ale přeložil na jiný termín (nově v sobotu před sv. Bartolomějem a druhý neuveden), 

a osvobození Kralovických od placení cla ve Žďáře. Albrecht zemřel následujícího roku 

a vdova o další tři roky později přenechala za 7000 kop míšeňských grošů svou polovinu 

Kralovic spolu s dalšími vesnicemi plaskému klášteru. Městečko tak bylo opět spojeno pod 

správu jednoho majitele.  

Klášter však dlužil 2500 kop grošů Albrechtu z Gutštejna, proto mu v roce 1518 byla 

zastavena polovina Kralovic na levé straně cestou od Plas a několik dalších vesnic. Zástava 

v následujících letech přešla na Viléma Podmokelského z Prostiboře, poté na Volfharta 

Planknara z Kynšperku, až ji nakonec klášteru vyplatil v roce 1539 Florián Gryspek 

z Gryspeku.  

Téhož roku dal opat Bohuslav do užívání Kralovickým tři rybníky (Týnecký
5
, 

Žabinec
6
 a Litvínovský

7
) výměnou za louky pod mlýnem a Kamenným vrchem. Klášter 

zakoupil 8 chalup, které osvobodil od placení šosů
8
, a Kralovickým na ně věnoval předkupní 

právo.  

Král Ferdinand I. Gryspekovi potvrdil vlastnictví poloviny Kralovic (a dalších statků) 

a navíc mu zaručil přednostní právo koupě v případě, že by klášter prodával i druhou polovinu 

městečka. To se stalo v roce 1541, kdy klášter nemohl zaplatit berni na válku proti Turkům. 

Opat se tedy obrátil na Gryspeka, který výměnou za druhou část Kralovic pohledávky zaplatil. 

                                                           
5
 Dnešní Týnecký rybník. N 49°59.21628', E 13°27.77645' 

6
 S největší pravděpodobností v těchto místech: N 49°59.34377', E 13°27.30265' 

7
 Dnešní Voleský rybník. N 49°59.52587', E 13°27.79447' 

8
 Daň či poplatek z majetku, který se platil městečku, a to je postupovalo vrchnosti. 
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Nový majetek si nechal Gryspek opět stvrdit od krále a městečko se stalo součástí jeho 

kaceřovského panství. V roce 1545 Ferdinand I. potvrdil stávající kralovická privilegia, 

jarmarky opět přeložil na nové termíny (den Zvěstování Panny Marie a den sv. Havla), 

obnovil mílové právo a vybírání cla, z něhož museli Kralovičtí opravovat silnice. Povolil obci 

nákup pozemků až do hodnoty 100 kop českých grošů se zápisem do zemských desek a 

obyvatelům udělil svobodu odstěhovat se (pokud si zajistí obsazení gruntu). Tato privilegia 

potvrdil i plaský opat Bohuslav.  

Významnější je ovšem listina, kterou vydal Ferdinand I. pro Kralovice dne 29. září 

1547. Panovník se tak chtěl odvděčit Gryspekovi, který stál na jeho straně během stavovského 

povstání. Povýšil Kralovice na město s hradebním právem. Smělo disponovat dvěma pečetěmi 

(větší a menší), pečetit červeným voskem a používat nový znak, do něhož byl zakomponován 

gryspekův erb.
9
 Navýšil možnost nákupu pozemků do hodnoty 200 kop grošů, dovolil 

Kralovickým vařit pivo a šenkovat ho spolu s vínem, povolil trh se solí a železem, 

provozování řemesel a právo vymáhat své dluhy.  

V roce 1558 žilo v Kralovicích podle kaceřovského urbáře 114 osedlých, z toho 

24 chalupníků, kteří vlastnili 50 lánů, disponovali volně se svým majetkem a byli povinni 

dávat vrchnosti pravidelné platy a dávku v obilí, zvanou osep či ospa. Rovněž museli odvádět 

zemské berně. Platilo se i za lázeň, město mělo pronajatý mlýn pod Podměstským rybníkem, 

purkmistru a radě byly pronajímány louky od Hrádecka a Hubenova, tamní lesy hlídali tři 

kralovičtí hajní. Urbář zaručoval Kralovickým svobodně se odstěhovat, pokud svůj grunt 

osadili „člověkem hodným, kterýž by se pánovi líbil“. Na druhou stranu mohl Gryspek 

nepořádného poddaného vypovědět. 

Kralovice zažívaly ve druhé polovině 16. století velký rozkvět. Gryspek byl dobrým 

hospodářem a podporoval rozvoj veškerého svého majetku. Nechal vystavět novou sladovnu, 

nový reprezentativní zámek (na místě staršího panského sídla) a především inicioval 

rekonstrukci kostela sv. Petra a Pavla, v němž zřídil rodovou hrobku. Kromě toho byly 

přestavěny měšťanské domy. Stavební rozvoj podpořil městskou ekonomiku.  

Po smrti Floriána Gryspeka připadl majetek dědicům. Kralovice vlastnil nejdříve syn 

Jaroslav Bedřich, po jeho brzké smrti bratr Ferdinand. Posledními vlastníky z rodu Gryspeků 

byli bratři Václav a Albrecht Ferdinand, kteří padli během stavovského povstání 

(1618−1620). V roce 1620 byly Kralovice vypáleny císařskými vojsky, táhnoucími od Plzně 

k Rakovníku a na Bílou horu. Při tom shořely staré městské knihy i originály privilegií. 

Kralovice byly spolu s kaceřovským panstvím v roce 1622 na základě císařského dekretu 

komisionálně konfiskovány a předány zpět plaskému klášteru. Opat Vašmucius totiž 

argumentoval tím, že majetek patřil klášteru a má na něj „předkupní právo“, také že je 

konvent velice zchudlý. Sám se navíc aktivně angažoval při obraně Plzně a byl dokonce zajat, 

což jistě napomohlo ke kladnému vyřízení žádosti.  

                                                           
9
 „Štít na tré rozdělený, v předním vrchním poli modré neb blankytné barvy po pravé straně obraz sv. panny 

Doroty mající na hlavě korunu zlatou, kteráž v pravé ruce drží děťátko nahé, mající v ruce ratolístku s růží 

a v levé ruce košíček s růží, obojí stojící na lvu bílém. V druhém červeném poli po pravé straně též lev bílý 

vzhůru stojící (ve skoku) s dvojnásobným ocasem, kteréhož erbu Kralovičtí v pečetěch svých od starodávna 

užívali. Pod tím pole rozdělené s pěti štrychy zlatými neb žlutými a druhé štrychy modré neb blankytné barvy 

proti sobě pošikem se dotýkající. Což jest on Florián Gryspek z lásky a pro tu věrnost a jejich k němu dobré 

zachování svého vlastního a přirozeného erbu udělil a toto užívati si přál.“ (inv. č. 4) 
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Vašmucius okamžitě odebral Kralovicím veškerá privilegia. V roce 1626 vydal 

nařízení, podle kterého měli měšťané a obyvatelé Kralovic konvertovat ke katolictví, nebo 

prodat majetek a město opustit. Zcela jistě se to týkalo (18. února 1626) domů Judity 

Příchovské, rozené Chotkové z Chockova, vdovy po Václavu Gryspekovi, a Maruše 

Chotkové z Chockova.
10

 V letech 1626 a 1627 je v městské knize (inv. č. 9) zaznamenána 

řada prodejů majetku. U většiny z nich ale nelze potvrdit, že se tak stalo v souvislosti s oním 

nařízením.  

Dne 24. srpna 1627 opat Vašmucius opětovně potvrdil Kralovicím jejich původní 

privilegia. V listině bylo zdůrazněno, že městskou radu bude jmenovat klášter, ale náklady na 

obnovu rady má nést město. Rychtáře si volila obec a vrchnost jej pouze potvrzovala. Ten měl 

řádně odvádět vrchnosti ze svého majetku dávku v obilí, což předtím údajně nedělal, a 

dohlížet na něj měli konšelé. Rychtář se tak dostal do podřízeného postavení vůči městské 

radě a měl značně omezené pravomoci týkající se převážně policejní činnosti. Měšťanům bylo 

pod pokutou zakázáno vařit pivo z cizích sladů. Při jarmarku musel obchodník ve městě 

přenocovat a povinně zde prodat či koupit dobytek. Kralovickým zůstalo právo svobodného 

nakládání s majetkem, ale kupující musel být katolík. Prázdný grunt měl právo obsadit pouze 

klášter, ne město. Do města nesměl být přijat nekatolík. Pokud by Kralovičtí opětovně odpadli 

od katolictví, měla jim být privilegia znovu odňata. Město výměnou za výsady vrátilo klášteru 

rybníky Týnecký a Žabinec. Klášter se zavázal, že nebude činit městu překážky v zásobování 

vodou a opravy budou financovány společně.  

První klášterem avizovaná obnova městské rady proběhla nejspíše již v roce 1626. 

V městských knihách se vyskytuje nově rychtář Pavel Mrázek a primas Adam Wagner (nebo 

také Wajdner), který vystřídal dosavadního Matouše Slaninu. Následující obnovy v 17. století 

probíhaly značně nepravidelně. Kralovičtí konšelé několikrát žádali klášter, aby renovoval, 

tj. nově jmenoval radu (např. v letech 1655, 1658 nebo 1690), ale jejich prosby nebyly 

vyslyšeny. Městská rada se skládala z dvanácti konšelů, z nichž každý zastával v průběhu 

roku vždy jeden měsíc úřad purkmistra, stojícího v čele městské správy. První purkmistr 

v roce byl zván primas (primátor). Jemu připadala správa městského hospodářství, na které 

dohlížel sbor obecních starších, první zmínka o nich pochází z roku 1634. Purkmistr u sebe 

opatroval pečeť a městské knihy, jež byly předkládány ke kontrole vrchnosti. Sloužily 

především k pojištění majetku měšťanů a k vedení hospodářské agendy. Městské knihy 

dokládají poměrně rozvinutou městskou samosprávu. Kromě již zmíněné městské 

reprezentace disponovalo město písařem a sluhou. Obě funkce často zastávala jedna a táž 

osoba. 

Za třicetileté války Kralovice trpěly především kvůli své poloze na hlavní trase 

z Rakovníka do Plzně. Městem několikrát prošla vojska (císařská i nepřátelská), která po sobě 

zanechala místo vypleněné. Kromě požáru v roce 1620 zde hořelo ještě v roce 1637, kdy 

utrpěla škody i radnice, a v roce 1639, tehdy shořela téměř polovina domů. Soupis poddaných 

podle víry udává k roku 1651 v Kralovicích 265 osob starších 12 let, z nichž 35 vlastnilo dům, 

                                                           
10

 Nejspíše Marie Magdalena Beřkovská z Šebířova, vdova po Janu Chotkovi z Chockova. Chotkové z Chockova 

byli s Gryspeky spřízněni díky sňatku sourozenců Judity a Jiřího Chotkových s Václavem a Annou Alžbětou 

Gryspekovými. Kdo byli jejich rodiče či v jakém příbuzenském poměru byli k Maruši, nelze dohledat. Dům 

Maruše prodal plnomocník Petr Jiří Příchovský o rok později klášteru za 110 kop míšeňských. 



 

7 

berní rula o dva roky později uvádí 36 domů, 14 pustých gruntů a 48 chalup, z toho 19 

pustých.  

Po třicetileté válce se poměry ustálily. Kralovicím se kvůli nařízené izolaci vyhnula 

morová epidemie (80. léta 17. století), klášter opětovně nařídil odvody vápenných fůr a přidal 

povinný odběr sýrů z kláštera. Město však nemohlo nové dávky platit, proto si klášter v roce 

1697 jako náhradu vybral dva kralovické rybníky (Otrhanec
11

 a Litvínovský). Městu tak 

zůstaly pouhé dva rybníky (V Člunku
12

 a Podměstský
13

) se třemi mlýny, které pronajímalo. 

K nim byly postupně přistavěny pily. Dále Kralovice vlastnily sladovnu, pivovar, chmelnici, 

hospodu, lázeň, špitál s chudobincem a dvoupatrovou radnici s hodinami, v níž se nacházelo 

několik bytů, šatlava a hasičské náčiní. Radnice prošla přestavbou v roce 1661. 

V roce 1666 byla potvrzena stará městská privilegia, o dva roky později byla 

renovována městská rada. Podle městské knihy inv. č. 17 si však dosavadní primas 

registraturu nechal u sebe a nepředal ji, navíc prý byla v nepořádku a nepřehledně vedená.  

Správa města se rozrostla o další zaměstnance. K roku 1687 se objevují zmínky 

o natahovači hodin, dohlížitelích na jarmark, třech pastýřích, obecním pacholku a služebníku, 

úředníku obecního důchodu, o rok později pak o třech dozorcích nad chlebem a masem, 

kantoru a varhaníku a již dříve mělo město hajného (1671).  

Na přelomu 17. a 18. století došlo k několika obnovám rad: 18. května 1691, 29. února 

1696, 18. listopadu 1700, 12. února 1703 a 22. února 1704. Počty konšelů se nezměnily, počty 

obecních starších se ustálily na šesti. Rychtářské pravomoci byly od 70. let 17. století 

omezeny na policejní, a navíc měl rychtář přiděleno „k ruce“ několik osob (5–6), tzv. 

přivolených. V rámci obnovy rady byli jmenováni i inspektoři nad jednotlivými kralovickými 

cechy, úředník obecního důchodu se dvěma pomocníky, výběrčí cel, jarmarečného a dalších 

poplatků, hlídači vah chlebů a masa, sladů a pivovarníků, hajní, fišmistři, zvoníci k mračnům, 

vrubníci, dozorci nad komíny a v neposlední řadě písař.  

K další doložené obnově došlo 13. května 1749. V roce 1754 vyšel v platnost patent 

o snížení počtu konšelů a úředníků. Odrazil se již v následující renovaci rady 30. ledna 1755. 

Nově zůstali pouze čtyři purkmistři (primas a tři), kteří se každých čtvrt roku střídali, k nim 

čtyři přísedící (pouze v roce 1755 byli ještě další čtyři přísedící, ti se pak už nevyskytovali), 

rychtář s přísedícími (v roce 1755 se dvěma, ale později až se šesti). Počty uvedených 

funkcionářů, jakož i obecních starších se v následujícím období příliš neměnily, jak dokládá 

tato tabulka. 
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 Přibližně v těchto místech: N 49°59.73982', E 13°28.27855'. 
12

 Přibližně v těchto místech: N 49°58.26957', E 13°28.21933'. 
13

 Přibližně v těchto místech: N 49°58.61070', E 13°29.26732'.  
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 30. 1. 1755 5. 9. 1759 24. 5. 1764 4. 5. 1772 9. 5. 1777 29. 2. 1788 

purkmistři 4 4 4 4 4 4 

přísedící k 

purkmistrům 

4 4 6 5 4 2 

další 

přísedící 

4 0 0 0 0 0 

rychtář
14

 1 1 1 ‒ 1 1 

přísedící k 

rychtáři 

2 5 6 ‒ 2 2 

obecní 

starší
15

 

‒ 6 6 6 6 4 

 

Majetkem kláštera zůstaly Kralovice až do jeho zrušení v roce 1785, následně přešly 

spolu s ním do správy náboženského fondu. V roce 1826 plaské panství koupil rakouský 

kancléř Klement Lothar Václav Metternich a v držení jeho rodiny zůstaly Kralovice do konce 

patrimoniální správy v roce 1850.  

Dne 10. října 1791 obdržely Kralovice patent o zřízení magistrátů, realizován byl až 

15. dubna 1794, kdy došlo k regulaci magistrátu.
16

 Téhož roku bylo plaské panství vyňato 

z Rakovnického kraje a přičleněno do Plzeňského. Nový městský úřad se skládal z purkmistra 

(představeného),
17

 zkoušeného radního (syndika), dvou nezkoušených radních, kancelisty 

a sluhy. V roce 1814 se rozrostl o tři reprezentanty, účetního a dva policisty. V roce 1829 se 

úřad sestával z představeného, dvou (nezkoušených) radních, aktuára, zkoušeného radního 

(referenta) a čtyřčlenného výboru. V dubnu 1844 pak byl tvořen z nezkoušeného 

představeného, zkoušeného radního, dvou nezkoušených radních a zastupujícího kancelisty. 

Kralovice byly zařazeny mezi tzv. municipální města, což byla skupina poddanských měst 

s privilegii, která je částečně osvobozovala z poddanského svazku.
18

 

Těsně před regulací bylo v roce 1793 přistoupeno ke zřízení nové radniční budovy. 

Byla dvoupatrová s průčelní věží a hodinami. Náklady na její stavbu se vyšplhaly na 1181 

zlatých a 28 a 1/3 krejcarů. Vzhledem k tomu, že vyúčtování byla vystavována v Praze, lze 

předpokládat, že plány a realizaci měl na starosti pražský stavitel.  

V roce 1824 se v soupisu majetku města uvádí: radnice, hostinec U Hvězdy, škola, 

dům hlídky, 12 obydlí v Jakubově dvoře, 6 obydlí v Kafkově domě, 10 obydlí v mostním 

domku, Wachtstube (strážnice), 4 stavení na pozemcích církve, Zehenstadtl (desátková 

stodola), 4 masné lavice (krámy), cihelna, lesy, pole, louky, dobytek. Johann Gottfried 

Sommer (1832) dále uvádí pivovar, právo vinného šenku, hospodářský dvůr a tři mlýny. 

 Město poznamenal požár, který vypukl dne 1. září 1845. Shořelo při něm 103 domů, 

obecní sýpka, dvě stříkačky, masné krámy, 44 stodol s obilím a 10 domů u zámku. Poškozena 

byla i radnice z roku 1793. Zhroutilo se druhé patro a do původní podoby již budova nebyla 

                                                           
14

 V roce 1772 při obnově neuveden rychtář ani jeho přísedící. 
15

 V roce 1755 obecní starší při obnově neuvedeni. 
16

 Nový purkmistr Antonín Klobása byl zvolen 24. září 1794.  
17

 Přestože se měla funkce nazývat představený, zůstalo i na oficiálních dokumentech označení purkmistr. 
18

 KOSTETZKY, Dominik. System der politischer Gesetze Böhmens in XII. Theilen zum bequemen Gebrauch 

für den Geschäfts- und Privatmann. I. Theil Staatsverfassung des Königreichs Böhmen. Praha, 1816, s. 419.  
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obnovena. Díky učiteli Brejchovi a zkoušenému radnímu Svatošovi se podařilo zachránit 

městský archiv.
19

 

Zavedením obecní samosprávy tzv. Stadionovým prozatímním obecním zřízením ze 

dne 17. března 1849 (č. 170/1849 říšského zákoníku) se staly nejnižší instancí veřejné správy 

samosprávné obce, tj. samosprávy dosavadních měst, městysů a obcí. V rámci reformy byly 

zřízeny soudní a politické okresy, Kralovice se staly sídlem obou těchto nových institucí – 

okresního úřadu a okresního soudu. Spadaly tak do soudního a politického okresu Kralovice 

v Plzeňském kraji, pouze v letech 1855−1868 do dočasně zřízeného smíšeného politicko-

soudního okresu Kralovice.  

Součástí města byla osada Mariánský Týnec, ležící na severozápad od hlavní městské 

zástavby. Vedle této osady se na katastrálním území Kralovice, východně od městského 

centra nalézaly i samoty Prostřední mlýn a Podšibenský mlýn.  

Na základě Stadionova obecního zřízení a poté podle rámcového říšského obecního 

zákona (č. 18/1862 říšského zákoníku) a obecního zřízení a volebního řádu pro Čechy 

(č. 7/1864 zemského zákoníku) byl ustaven obecní výbor (něm. Gemeindeausschuss), volený 

na tři roky. Obecní výbor volil obecní představenstvo (něm. Gemeindevorstand), které tvořili 

starosta obce (měšťanosta, něm. Gemeindevorsteher) a nejméně dva radní. Počet členů 

výboru byl odvozen podle počtu členů obce s voličským právem. Volby nových orgánů 

a konstituování nové městské správy proběhly v Kralovicích mezi březnem a srpnem 1850. 

Dne 21. srpna 1850 potvrdil okresní úřad volbu nového starosty Františka Slacha.
20

 Výbor 

tvořilo 14 měšťanů, představenstvo, starosta a tři radní. Rozdělili si pravomoci následovně: 

hospodářství a lesnictví náleželo do kompetence prvního rady s pěti členy výboru; peněžní 

záležitosti spravoval druhý radní a čtyři členové výboru, výstavbu a místní policii řešil třetí 

radní a pět členů výboru. Po třech letech jim měl mandát skončit, ale nakonec zůstali ve 

funkcích až do dalších voleb v lednu 1856. Dne 25. února 1856 byl úřad předán novému 

starostovi Františku Vaidišovi, který se zdráhal funkci přijmout z důvodu nízkého služného. 

V červenci 1851 byla s platností od roku 1852 rozdělena funkce písaře na písaře a účetního. 

Po volbách v lednu 1861 přibyl k výboru a představenstvu „návladní“ náměstek 

(komisař) a policejní komisař se svým zástupcem. V roce 1864 se počet členů výboru zvýšil 

na 19, proto přibyl ještě jeden radní. Samosprávu, někdy též označovanou jako 

„zastupitelstvo“, tak tvořilo 24 osob. K roku 1864 se dochoval seznam osob placených 

městem. Patřili mezi ně farář, učitel, podučitel, kostelník, starosta, účetní, lékař, lesní hajný 

(polesný), ponocný, hodinář, polní hlídač, hajný, policista a hrobník. V roce 1868 schválilo 

město nový jednací řád, v němž jsou kromě výboru a představenstva uvedeny komise 

stavební, školní odbor, „otec chudých“,
21

 komise k vyšetřování obecní pokladnice, revizor 

pivního krejcaru, lesní hajný a polní hlídači. Od roku 1881 byl městský písař nově označován 

jako tajemník či zapisovatel.  

Ve druhé polovině 19. století dochází ke vzestupu Kralovic. Rozvoji napomohla 

stavba silničních tahů, především železnorudsko-teplické (po úpravách nynější I/27) a 

kožlanské silnice. Spojením Plzně a Žatce došlo k intenzivnějšímu provozu a rozvoji města 

                                                           
19

 Město postihly požáry i dříve: 1654, 1754, 1769, 1771, 1782, 1835. 
20

 Spisy, inv. č. 237. 
21

 Tj. člověk zodpovědný za kralovické chudé. 
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(pošta, hostince). Na stavbě plzeňsko-březenské železnice se Kralovice ještě nepodílely, ale o 

pár let později se zapojily do realizace projektu železnice Rakovník – Mladotice, jejíž 

výstavba byla zahájena v 90. letech 19. století.  

V letech 1893−1894 byla postavena nová školní budova, jejíž kolaudace proběhla 

19. ledna 1895. V ní byly umístěny škola obecná a měšťanská (pod společnou správou), 

přičemž měšťanská škola byla v Kralovicích otevřena již 1. ledna 1893. Původní budova 

školy (čp. 157) byla pronajata Okresnímu hejtmanství v Kralovicích, stejně tak i dům čp. 1 

(radnice), kde od roku 1850 sídlil okresní soud. Městské zastupitelstvo a rada se proto 

scházely v síni Okresního úřadu v Kralovicích nebo v sálech kralovických hostinců.  

Od 50. let 19. století existovaly hasičský a okrašlovací fond, na něž o dvacet, resp. 

padesát let později navázaly sbor dobrovolných hasičů (1873) a okrašlovací spolek (1907). 

Sedmdesátá léta 19. století přinesla rozmach spolkové činnosti. Vznikl zpěvácký spolek 

Hvězda (1872), ochotnický spolek (1874) a Učitelská jednota Budeč
22

 (1879).  

Na počátku 20. století byly Kralovice centrem regionu. Sídlilo zde okresní 

hejtmanství, berní úřad, berní správa, okresní soud, katastrální úřad, finanční úřad, okresní 

četnická stanice, notářství, několik advokátů, okresní zastupitelstvo, okresní nemocenská 

pokladna a v neposlední řadě farní úřad. Konaly se zde ve čtvrtek trhy, a ročně pět jarmarků.  

Před začátkem první světové války stál v čele města František Slach, který v říjnu 

1914 rezignoval. Místo něj byl zvolen Karel Dítě, jenž se vzdal mandátu pět dní po volbě. Pod 

hrozbou zavedení správní komise se stal 31. října starostou Jan Krajíček, kterého o rok 

později nahradil František Říha, protože se J. Krajíček odstěhoval. V lednu 1915 byla zřízena 

aprovizační komise. V roce 1918 městská rada podporovala aktivity zahraničního odboje 

(souhlas s Tříkrálovou deklarací či Manifestem českých spisovatelů). Samotný 28. říjen 1918 

proběhl v Kralovicích revolučně. 

Po vzniku Československé republiky stanovil průběh voleb do obecních zastupitelstev 

nový volební řád v obcích z 31. ledna 1919 (zákon č. 75/1919 Sb., kterým vydává se řád 

volení v obcích republiky Československé). Rušil volební census a všeobecné, rovné, tajné 

a přímé hlasovací právo přiznával mužům i ženám od 21 let, přičemž museli mít v obci aspoň 

tři měsíce trvalé bydliště. Volební období bylo prodlouženo ze tří na čtyři roky, od roku 1933 

na šest let (zákonem č. 122/1933 Sb., o změnách řádu volení v obcích). Novela obecního 

zřízení ze 7. února 1919 (zákon č. 76/1919 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení 

dosavadních obecních zřízení a městských statutů v Československé republice), přejmenovala 

v § 1 obecní představenstvo na obecní radu a obecní výbor na obecní zastupitelstvo. Počet 

členů zastupitelstva byl nově určován podle počtu obyvatel. Městskou radu včetně starosty 

a náměstků tvořila třetina počtu zastupitelů. 

Nové volby se konaly již 14. června 1919. Bylo zvoleno 30členné zastupitelstvo 

a 10členná rada. Starostou se stal Václav Boháč, který mandát obhájil i v následujících 

volbách (1923)
23

. Kvůli neshodám ohledně postavení pomníku padlým tzv. „Sochy Svobody“ 

rezignovali v roce 1924 na své funkce členové agrární strany a národní demokracie. Oslabené 

městské zastupitelstvo, čítající 16 členů, i přes protesty odstoupivší opozice fungovalo až do 

                                                           
22

 Učitelský spolek, tvořený učiteli z Kralovického školního okresu. 
23

 Již v těchto volbách byl počet zastupitelů snížen na 24. 
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nových voleb v roce 1927. V nich byl zvolen novým starostou František Říha a dva náměstci. 

Zastupitelstvo se skládalo ze 24 a rada z 8 členů (včetně starosty a náměstků).  

Při úřadu fungovaly komise finanční, vodovodní, disciplinární, osvětlovací, od roku 

1928 osvětová a kuratorium městského sirotčince. Dále byly zřízeny odbory hřbitovní, 

stavební, hospodářský, lesní, chudinský, policejní. Mezi obecní zaměstnance patřili také 

dozorce nad obecním stromovím, správce obecních domů, porybný, lesní hlídač, dva strážníci 

a kronikář, kterým byl od roku 1923 Josef Tomášek, v letech 1931−1940 Josef Berg a po něm 

František Zetek.  

V roce 1935 odešel do důchodu Josef Šebesta, dlouholetý tajemník a od roku 1925 

ředitel městského úřadu. Funkce byla spíše čestná
24

 a Šebestovi byla udělena za jeho 

angažovanost při získávání subvencí na stavbu obecních domů a kasáren. Novým tajemníkem 

se stal dosavadní Šebestův zástupce Josef Výška. Funkce ředitele úřadu byla zrušena. 

V následujících volbách byly Kralovice díky nárůstu počtu obyvatel zařazeny zpět do 

vyšší kategorie sídel, a tak se volilo opět 30 členů zastupitelstva. Komise i odbory zůstaly 

zachovány, přibyla licenční komise a tržní odbor. V listopadu 1933 starosta František Říha ze 

zdravotních důvodů rezignoval (zemřel na podzim 1935) a v lednu 1934 se konala mimořádná 

volba starosty a nových náměstků. Starostou se stal Antonín Kuchař, který ve funkci setrval 

až do května 1945, kdy správu města převzal místní národní výbor. 

Budova radnice byla už od roku 1850 pronajata okresnímu soudu, proto se schůze 

městské rady a zastupitelstva konaly v různých budovách po městě. Po dostavbě městské 

spořitelny se město dohodlo s jejím vedením na užívání zasedací místnosti. Město již od 

počátku třicátých let 20. století jednalo o postavení nových budov pro státní úřady (okresní 

soud, okresní úřad, finanční úřad). Vše se ale protahovalo vybíráním vhodných pozemků 

a čekáním na státní subvence.  

V období po první světové válce zaznamenaly Kralovice mohutný stavební rozmach. 

Město se stalo sídlem řady nových úřadů, jejichž zaměstnance bylo potřeba ubytovat. V letech 

1919−1929 bylo postaveno 70 nových obytných domů, z iniciativy města především domy 

čp. 348−351 (tzv. „Na Tržišti“), dále kasárna, v nichž byl umístěn II. prapor 35. pěšího pluku 

„Foligno“, a současně s nimi dva domy pro důstojníky a gážisty (rotmistry). Město vlastnilo 

v Kralovicích několik domů, z nichž byla část pronajata státním úřadům: čp. 1 (stará radnice, 

posléze okresní soud), 38 (byty pro úředníky, katastrální úřad), 93 (poštovní úřad), 157 

(okresní úřad), 172 (sirotčinec), 309 (chudobinec), 361 (četnická kasárna) a výše uvedené 

nájemní domy čp. 348−351. Další budovy město kupovalo a prodávalo, především pro obecní 

byty (např. čp. 21, 324, 344 nebo 396). Reprezentativní budovy si postavily i místní 

organizace: Sokol (sokolovna r. 1923), Dělnická tělocvičná jednota (Lidový dům r. 1922) či 

Českobratrská církev evangelická (kostel a fara r. 1934). 

V meziválečném období byl ve městě zřízen vodovod, vybudována kanalizace a zakryt 

Rajský potok. Kralovice byly elektrifikovány jako jedno z prvních sídel okresu, a to již na 

přelomu let 1920 a 1921. K desetiletému výročí vzniku republiky byl v roce 1928 odhalen 

pomník padlých, tzv. „Socha Svobody“, a přejmenovány kralovické ulice po významných 

osobnostech spojených s první světovou válkou a vznikem Československé republiky. 

                                                           
24

 Jedním z privilegií bylo podpisové právo na úrovni městské rady. 
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Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava vystřídalo v kasárnách československou 

posádku vládní vojsko. V čele města stálo po celou dobu druhé světové války zastupitelstvo, 

rada a starosta. Když dne 5. května 1945 dorazila do Kralovic zpráva o událostech v Praze, 

obsadili obyvatelé nádraží a poštu. Němci se pokusili o odpor, ale po informaci, že se blíží 

americké vojsko, ustoupili.  

Na základě ústavního dekretu prezidenta republiky č. 18 Ústředního věstníku 

československého ze dne 4. prosince 1944, o národních výborech a prozatímním Národním 

shromáždění, a vládního nařízení č. 4/1945 Sb., ze dne 5. května 1945, o volbě a pravomoci 

národních výborů, dosavadní obecní úřady zanikly a byly nahrazeny místními národními 

výbory. První schůze revolučního národního výboru se v Kralovicích konala 10. května 1945, 

ustavující schůze místního národního výboru pak 31. května. 

 

II. Vývoj a dějiny archivního fondu 

Městský archiv pravděpodobně existoval již od středověku, kdy Kralovice získaly 

právo vést městské knihy. K první doložené ztrátě písemností došlo v roce 1620 v souvislosti 

s rozsáhlým požárem města, při němž shořela starší privilegia z let 1539, 1545, 1547 

a městské knihy. Archiv, tvořený městskými a cechovními písemnostmi, byl s největší 

pravděpodobností umístěn v budově radnice, která v průběhu 17. až 19. století několikrát 

vyhořela. Zasažen byl nejspíše i archiv, ale nejednalo se o kompletní ztrátu písemností, 

protože řada spisů z tohoto období se dochovala.
25

 Vzhledem k rozsáhlé agendě byly uloženy 

odděleně významné listiny (privilegia), městské knihy a běžný spisový materiál. Písemnou 

agendu spravoval písař, následně zapisovatel a tajemník. Dochované spisy ze 17. století 

nenesou žádné spisové znaky, proto lze předpokládat, že archiv nebyl veden podle spisového 

plánu, ale spíše chronologicky. V následujících letech regulovaného magistrátu a po roce 

1850 se objevily náznaky jisté systematizace, ale zůstala pouze v teoretické rovině. V praxi se 

spisy evidovaly pouze chronologicky. V letech 1794−1850 byly označeny signaturou pol. 

a číslem spisu, které bylo přidělováno chronologicky, nikoli věcně. Stejně tak po roce 1850 

byly spisy evidovány pouze pod pořadovým číslem. Kralovická spisovna byla několikrát 

označena za nedbale vedenou, ať už krajským úřadem nebo správou velkostatku. V roce 1838 

si dokonce kralovický zkoušený radní Anton Bäumel stěžoval, že jeho předchůdce Tomáš 

Schestauber nevedl registraturu ani spisovou službu.  

V době požáru radnice v roce 1845 se archiv nacházel v její věži, která kompletně 

vyhořela. Před zničením dokumenty zachránil kralovický učitel Jan Brejcha s několika 

dalšími dobrovolníky a posléze je přemístil do sklepa školy. 

Dne 16. června 1850 byla část městských pozemkových knih předána Okresnímu 

soudu v Kralovicích, odkud byly roku 1935 převezeny do celozemské sbírky pozemkových 

knih v Českém zemském archivu v Praze. V roce 1962 byly tyto knihy postoupeny ze 

Státního ústředního archivu v Praze do tehdejšího Státního archivu v Plzni, kde provedl jejich 

soupis Karel Fleissig. Poté byly odtud roku 1972 delimitovány v rámci hromadného převozu 

                                                           
25

 Chybí např. radní manuál z let 1714–1748, kopiáře z 18. století nebo první kniha dlužních úpisů a kvitancí 

(Litt. A). 
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pozemkových knih do Okresního archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích a zde uloženy do 

fondu Archiv města Kralovice (č. přírůstku 396). 

Roku 1895 bylo několik městských knih a hmotných předmětů zapůjčeno na 

Národopisnou výstavu v Praze. Není zřejmé, o jaké exponáty se jednalo a zda byly vráceny. 

 Dne 19. ledna 1898 se ujal správy archivu zdejší učitel Jan Dyk, který jej do roku 

1905 uspořádal a sepsal provizorní inventář, jenž se ovšem nedochoval. Jeho členění a obsah 

částí je znám pouze ze zprávy pozdějšího městského archiváře Františka Polcara. Jan Dyk 

rozdělil materiál do čtyř skupin. První obsahovala nejstarší část archivu – spisy a knihy z let 

1622‒1792. Celkem se jednalo o 1873 písemností převážně soukromoprávní (smlouvy, 

žádosti, kšafty, zachovací listy, dluhopisy), soudní (žaloby, spory) a správní agendy (městské 

rejstříky dávek a kontribucí, účty nebo patenty). Většinu z těchto spisů opatřil štítkem se 

stručným regestem (na některých archiváliích dodnes zachovalým) a vypracoval jejich 

jednoduché přehledy.  

Druhou část tvořily listiny a trojrozměrné předměty dříve uložené v budově městské 

spořitelny. Jednalo se o privilegia a jiné pergamenové (i papírové) listiny, přepis selského 

řádu, tištěné knihy, rychtářské právo, cechovní feruli
26

 a měděný plech z kostela v Mariánské 

Týnici, celkem 36 kusů. Třetí část obsahovala osm trojrozměrných exponátů – obrazy 

a sochy. Poslední skupina byla nejobsáhlejší a tvořily ji písemnosti z let 1793‒1848. Asi dva 

tisíce spisů bylo uloženo v bedně a část ve dvou spodních přihrádkách skříně.
27

  

V roce 1910 se uvádí, že kralovický archiv je součástí městského úřadu, je uspořádán 

(bez dochovaného seznamu), ale prostory, kde je uložen, jsou nevhodné. Po odchodu Jana 

Dyka z Kralovic (1908) se o archiv, umístěný na půdě bývalé radnice čp. 1, pravděpodobně 

nikdo nestaral. Kralovický učitel František Zetek jej v roce 1928 našel pod nánosy prachu a 

sazí a zasadil se o jeho dočasné přemístění do budovy okresního školního výboru. Správou 

archivu byl nejspíše pověřen učitel Karel Suchý. 

V dubnu 1940 zaslal prof. Václav Vojtíšek, archivní inspektor, městskému úřadu 

zprávu, aby opatřil alespoň dvě skříně, archivní krabice a další potřebný materiál. Tím měl být 

položen základ pro budoucí pořádací práce, tj. očištění a roztřídění. Zároveň se mělo začít 

pracovat na inventáři, přičemž nabídl svou pomoc. Poškozené archiválie doporučil zaslat do 

Prahy ke konzervaci. V roce 1943 informoval starosta Okresní úřad v Kralovicích, že archiv 

bude přemístěn do lepších prostor, až se postaví nová budova okresního soudu, čímž se uvolní 

prostory v bývalé radnici. K tomu ale nakonec nedošlo. 

V červnu 1943 přešel archiv do péče úředníka Živnostenské záložny Františka 

Zikmunda, který během svého působení jako správce vyhotovil regesty zápisů několika 

městských knih ze 17. a 18. století, rejstříky členů kralovických cechů a opisy cechovních 

privilegií.  

Ke konci druhé světové války byl archiv z obavy před blížícím se německým vojskem 

zazděn ve sklepě městské spořitelny. V dubnu 1946 byl přestěhován do dvou zadních 

místností v přízemí radnice. Následujícího roku byla provedena likvidace blíže 

nespecifikovaných písemností do roku 1940. Správu archivu převzal po smrti Františka 

Zikmunda (1947) učitel František Polcar. K dalšímu přemístění archivu došlo v roce 1949 

                                                           
26

 Tradiční odznak moci (práva) cechu. 
27

 Nejspíše se jednalo o ozdobnou skříň s nápisem „Městský archiv“, o jejíž zakoupení se Dyk zasloužil.  
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v souvislosti s přestěhováním okresního národního výboru do Plas a následným uvolněním 

budovy čp. 90, v níž se nacházely referáty živnostenský, policejní, samosprávný, okresních 

silnic a matrika. Písemnostem se dostalo vhodnějšího uložení a bylo možné s nimi pracovat, 

bohužel pouze po dobu dvou let, protože v roce 1951 musel archiv přenechat jednu místnost 

státu. I přes stísněné podmínky se František Polcar o archiv pečlivě staral a roztřídil jej do 

tematických složek. 

V roce 1972 byly z tehdejšího Státního archivu v Plzni delimitovány do Okresního 

archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích kralovické pozemkové knihy. Dne 23. prosince 1987 

bylo provedeno skartační řízení na Městském národním výboru v Kralovicích, přičemž kniha 

zápisů z finanční komise (inv. č. 39), náležející do fondu Archiv města Kralovice, zůstala pro 

nedostatek místa nadále uložena spolu s ostatními materiály ve spisovně tehdejšího 

kralovického MěNV.  

K dalšímu převzetí písemností do tehdejšího Okresního archivu Plzeň-sever se sídlem 

v Plasích z MěNV Kralovice došlo dne 6. listopadu 1989 (č. přírůstku 762) a dne 28. února 

1990 (č. přírůstku 763). V roce 1995 byly Státnímu okresnímu archivu Plzeň-sever se sídlem 

v Plasích předány tři listiny inv. č. 2, 3, 5 (dne 8. prosince 1995, delimitační protokol 

č. 212/96, č. přírůstku 864) a jedna městská kniha inv. č. 9 (dne 20. září 1995, č. protokolu 

539/95, č. přírůstku 866) z Okresního muzea Plzeň-sever v Mariánské Týnici. V srpnu 2014 

byl do fondu přeřazen svazek spisů soudních záležitostí kralovických měšťanů, vytříděných 

ze Státního oblastního archivu z fondu Velkostatek Chříč (č. j. SOAP/005-0536/2014, č. 

přírůstku 39/2014). V září 2017 byl proveden výběr archiválií mimo skartační řízení na 

Městském úřadě v Kralovicích (č. j. SOAP/060-340/2017, č. přírůstku 52/2017), při kterém 

byl přijat parcelní protokol (inv. č. 63), trestní rejstříky (inv. č. 51, 52) a několik kupních 

smluv kralovických měšťanů. 

 

III. Archivní charakteristika archivního fondu 

Pořádání a inventarizace archivního fondu proběhly na základě vyhlášky 

č. 645/2004Sb., dále podle metodického pokynu Archivní správy MV (Metodický pokyn 

č. 1/2017 k archivnímu zpracování fondu typu „Archiv obce“ ze dne 20. března 2017, 

č. j. MV-35224-1/AS-2017), Metodického pokynu ředitele SOA v Plzni pro zpracování 

archiválií a tvorbu archivních pomůcek z 12. března 2010 a jeho dodatku č. j. SOAP/060-

1300/2014 a Metodického návodu č. 1/2013 odboru archivní správy a spisové služby 

Ministerstva vnitra, kterým se vydávají nová základní pravidla pro zpracování archiválií.  

Vzhledem k tomu, že původce nepoužíval žádný spisový plán, a s ohledem na fakt, že 

archiválie byly několikrát městskými archiváři ještě v době před předáním do státní archivní 

péče různě uspořádány, bylo při současné inventarizaci použito umělé pořádací schéma 

vycházející z Metodického pokynu č. 1/2017 k archivnímu zpracování fondu typu „Archiv 

obce“ ze dne 20. března 2017, č. j. MV-35224-1/AS-2017. Pořádání knih do roku 1850 

proběhlo na základě schématu uvedeného v práci Jiřího Čarka a Bořivoje Lůžka Názvosloví 

městských knih v severozápadních Čechách. 

Na rozdíl od knih byl spisový materiál rozdělen na tři manipulační období, a to 

předmagistrátní (1612−1793), magistrátní (1794−1850) a období městského úřadu 

(1850−1945).  
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Archivní fond částečně zpracoval v roce 1994 Karel Rom. Před inventarizací 

obsahoval fond Archiv města Kralovice 8 listin do roku 1850, 65 úředních knih, 31 podacích 

protokolů, 18 indexů, 73 kartonů a 6 balíků spisového materiálu, vše o metráži 13,76 bm. 

V průběhu současného zpracování archivního fondu došlo k dalšímu zpřesnění počtu 

evidenčních jednotek a časového rozsahu. Neproběhla žádná vnitřní skartace.  

Během pořádacích prací bylo 0,22 bm archiválií delimitováno do fondu Velkostatek 

Plasy EL NAD 20101 (č. j. SOAP/060-285/2018, č. úbytku 88/2018), dále byly materiály 

o metráži 0,11 bm přeřazeny do fondu Cech mlynářů Kralovice EL NAD č. 410 (č. j. 

SOAP/060-305/2018), 0,01 bm do fondu Cech tesařů Kralovice EL NAD č. 860 (č. j. 

SOAP/060-304/2018), 0,33 bm do fondu Místní školní rada Kralovice EL NAD č. 414 (č. j. 

SOAP/060-303/2018) a 0,01 bm (2 mapy) do fondu Archiv obce Chříč EL NAD č. 80 (č. j. 

SOAP/060-302/2018). Vytříděním archiválií vznikly nové archivní fondy: osobní fond Vavřík 

Jaroslav EL NAD č. 1384 (č. j. SOAP/060-301/2018) o rozsahu 0,11 bm a Ochrana matek 

a dětí Kralovice EL NAD č. 1383 (č. j. SOAP/060-300/2018) o 0,11 bm. Přemanipulováním, 

přeřazením, vytříděním nadbytečných obalů, přeřazeními a delimitací se změnila metráž 

fondu na 11,50 bm. 

Jazykem archiválií je většinou čeština, v archiváliích z 19. století a z let 1939−1945 

převažuje německý jazyk. Časový rozsah archivního fondu činí 1593−1945 (1956). Nejstarší 

archiválií (inv. č. 146) je list, jenž byl založen pod gryspekovský epitaf a objeven při jeho 

renovaci v roce 1849. Posterius fondu tvoří kniha inv. č. 36, která obsahuje zápisy z jednání 

městského zastupitelstva, a v jejím vedení pokračoval do roku 1956 místní národní výbor. 

Obdobně tomu tak bylo i v případě inv. č. 39, 45, 46, 51 a 581. Většina záznamů však pochází 

z období existence městského úřadu, a proto zůstaly uloženy ve fondu Archiv města 

Kralovice. Posteriora v knihách inv. č. 24−27, 32 a 33 zapsal do trhových knih již Okresní 

soud v Kralovicích.
28

 Ve fondu archivu města byly ponechány také soupisy archiválií, regesty 

a výpisky Františka Zikmunda (inv. č. 266). Přibližné určení datací archiválií inv. č. 47, 49, 

125, 139, 166, 228, 299, 610, 611 a 613 bylo provedeno kvalifikovaným odhadem. 

V knize inv. č. 581 bylo vedeno více agend: kniha poštovného 1935−1941 (1949), 

kniha příjmů 1911−1913 a inventář obce 1923.  

V době zpracování fondu se archiválie přes drobná poškození prachem nacházely ve 

vyhovujícím stavu. Větší poškození vykazují spisy z druhé poloviny 17. století. Již před 

zahájením pořádacích prací bylo několik kralovických městských knih restaurováno (inv. č. 9, 

11, 17 a 20). Během inventarizace byly v SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně 

restaurovány listiny a knihy inv. č. 2, 3, 10, 12, 16 a 18. Fond je dochován mezerovitě. 

Především chybí spisový materiál ze třicátých a čtyřicátých let 20. století, protokoly ze schůzí 

městských orgánů před rokem 1927, evidenční knihy obyvatel a účetní knihy ze 20. století. 

 

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu 

Archivní fond Archiv města Kralovice obsahuje materiály vzniklé z činnosti městské 

kanceláře a je prvořadým pramenem pro studium správních, hospodářských a sociálních dějin 

Kralovic od poloviny 17. století do roku 1945.  

                                                           
28

 Ve fondu byly ponechány na základě pokynu MV č. j. Ar-461/10-68 ze dne 20. února 1968. 
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K nejvýznamnějším archiváliím patří především privilegia (inv. č. 1−8) a nejstarší 

městské knihy (inv. č. 9−18), z nichž lze získat řadu údajů nejen o postavení poddaných, 

jejich vztahu a povinnostech vůči vrchnosti, ale také o samosprávných institucích města. Díky 

dochovanému spisovému a účetnímu materiálu předmagistrátního období lze zkoumat 

společenské a majetkové poměry kralovického obyvatelstva od druhé poloviny 17. století. 

Souvislá řada trhových knih inv. č. 20−27 umožňuje studium držby poddanských nemovitostí 

nepřetržitě od roku 1660 do poloviny 19. století.  

Obsáhlou část fondu tvoří spisy týkající se stavebních záležitostí, především liniových 

staveb (silnice, železnice) a jednotlivých kralovických domů (inv. č. 351−397). 

 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky 

Archivní fond Archiv města Kralovice uspořádala a inventář sepsala od září 2017 do 

srpna 2018 ve Státním okresním archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích Mgr. Eva 

Němečková, Ph.D. Čistopis archivní pomůcky vypracovala v květnu 2019 Mgr. Eva 

Němečková, Ph.D. ve Státním okresním archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích. 

 

V Plasích 28. 5. 2019     …………………………………… 

    Mgr. Eva Němečková, Ph. D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

Seznam použitých pramenů a literatury 

Archivní prameny: 

SOkA Plzeň-sever se sídlem v Plasích, fond Okresní úřad Kralovice, Obecní věci: Kralovice, 

inv. č. 293. 

SOkA Plzeň-sever se sídlem v Plasích, fond Farní úřad Kralovice, pamětní kniha 1908−1961, 

/nezpracováno/. 

 

Tištěné prameny a edice: 

Codex iuris municipalis IV./1. Zpracoval Antonín Haas. Praha : Nakladatelství 

Československé akademie věd, 1954. 

CHALUPA, Aleš (ed.), Tereziánský katastr, sv. 2. Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra 

ČR, 1966.  

Justizgesetzsammlung, 1786.  

KOSTETZKY, Dominik. System der politischer Gesetze Böhmens in XII. Theilen zum 

bequemen Gebrauch für den Geschäfts- und Privatmann. I. Theil Staatsverfassung des 

Königreichs Böhmen. Praha, 1816.  

PALACKÝ, František. Podrobný popis Království českého. Praha, 1848.  

PAZDEROVÁ, Alena (ed.). Soupis poddaných podle víry z roku 1651 – Rakovnicko. Praha : 

Státní ústřední archiv v Praze, 1996.  

Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I. Zpracoval Karel Jaromír 

Erben. Praha, 1855. 

Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae III. Zpracoval Josef Emler. 

Praha, 1890. 

Seznam míst v Království českém. Praha, 1872.  

Seznam míst v Království českém. Praha, 1886.  

Seznam míst v Království českém. Praha, 1893.  

Seznam míst v Království českém. Praha, 1907.  

Seznam míst v Království českém. Praha, 1913.  

Verzeichniss der Orts-Gemeinden im Königreiche Böhmen. Prag, 1861.  

VOLF, Miloslav. Popis městských archivů v Čechách. Praha : Zemský národní výbor, 1947.  

 

 

Literatura: 

BUKAČOVÁ, Irena. 800 let Kralovic. Praha : Propagační tvorba Praha, 1983. 

BUKAČOVÁ, Irena – HUS, Miroslav – ROM, Karel. Škoda lásky. Druhá světová válka na 

severním Plzeňsku. Kralovicko 1936–1946. Muzeum a galerie severního Plzeňska 

v Mariánské Týnici ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, 2016. 
BUKAČOVÁ, Irena – MINAŘÍK, Pavel. Kralovice posádkové město 1929–1993. Muzeum 

a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, 2009. 

BŮŽEK, Václav (ed.), Gryspekové a předbělohorská šlechta. Kralovice a poddanská města, 

Sborník příspěvků ze semináře konaného v Mariánské Týnici ve dnech 21.–23. května 1997. 

Mariánská Týnice, 1997. 



 

18 

CAIS, Petr. Účetní materiály kamerálního účetnictví obecní samosprávy v Čechách v letech 

1850−1945 (se zřetelem k situaci v českém pohraničí). Archivní časopis, 2006, roč. 56/4, 

s. 249−285. 

ČAREK, Bořivoj – LŮŽEK, Jiří. Názvosloví městských knih v severozápadních Čechách, 

Sborník archivních prací, 1968, 18/2, s. 452−477. 

FENCL, Tomáš. Pořádání fondu Archiv města Domažlice. Ročenka Státního oblastního 

archivu v Plzni, 2006, s. 72−88. 

FLÖGEL, Jaroslav. Praktická příručka pro obecní a okresní funkcionáře. Praha, 1933. 

Historický lexikon obcí České republiky 1869−2011. Praha : Český statistický úřad, 2006. 

GRIESENBECK VON GRIESSENBACH, Roma. Florián Griespek z Griespachu na 

Kaceřově. Plzeň : NAVA, 2013. 

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – JANÁK, Jan – DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od 

počátků státu po současnost. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 

HURTOVÁ, Jarmila. Činnost spolků na Kralovicku jako součást modernity kraje (2. pol. 

19. st.−1. pol. 20. st.) [tiskem nepublikovaná diplomová práce]. Praha : Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy, Katedra pomocných věd historických a archivního studia, 2011. 

KOČKA, Václav. Dějiny politického okresu Kralovického. Rakovník : AGROSCIENCE 

s.r.o., 2010. 

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III. díl – Kolín–Miro. 

Praha : Libri, 1998. 

PELANT, Jan. Města a městečka západočeského kraje. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 

1984. 

PELANT, Jan. Znaky a pečetě západočeských měst a městeček. Plzeň : Západočeské 

nakladatelství, 1985. 

PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. II. díl – 

Ch–L. Praha, 1949. 

ROM, Karel. Z historie městského archivu v Kralovicích. Archivní zpravodaj, 1996, č. 4, 

s. 26. 

ROUČKA, Bohuslav. Poznámky k mapě hrdelních soudů v Čechách v první a ve druhé 

polovině 18. století. Právněhistorické studie 3, 1957, s. 126–130. 

SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreichs Böhmen. Sechster Band – Pilsner Kreis. Praha, 

1838. 

ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Reformní zásahy Marie Terezie a Josefa II. do městské správy na 

Moravě. Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity, 2003, s. 169−176. 

VLČKOVÁ, Jitka – VLČEK, Pavel. Kralovice. Plzeň : NAVA, 2018. 

ZETEK, František. Popis politického okresu kralovického. Kralovice, 1932. 
VOREL, Josef. 450 let města Kralovic 1547−1997. Skanzen-muzeum Rabštejn nad Střelou, 

1997. 



 

19 

Příloha č. 1 

Seznam použitých zkratek 
 

AM      archiv města 

AP      archivní pomůcka 

bm      běžný metr 

čes.       česky 

EL NAD     evidenční list Národního archivního dědictví 

evid. jedn. č.     evidenční jednotka číslo 

fol.      folio 

ind      index 

inv. č.      inventární číslo 

kar      karton 

lio      listina do roku 1850 

map      mapa 

MěNV      městský národní výbor 

MNV       místní národní výbor 

MV      ministerstvo vnitra 

něm.      německy 

pec      pečetidlo 

ppr      podací protokol 

rkp      rukopis 

Sb. Sbírka zákonů a nařízení 

sign.      signatura 

SOA      státní oblastní archiv 

SOkA      státní okresní archiv 

tvy      technický výkres 

ukn       úřední kniha 
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Příloha č. 2 

Vývoj počtu obyvatel a domů v Kralovicích 

 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 

počet 

obyvatel 

2083 2064 2033 2066 2001 1989 2383 2151 

počet 

domů 

339 337 339 334 335 346 413 483 

 

 

Příloha č. 3 

Přehled rychtářů v Kralovicích 

Jméno Doložená doba působení 

Pavel Mrázek 1626 

Pavel Hendl 1636 

Bartoloměj Košatka 1641 

Jan Tropp 1642 

Vavřinec Byrdl 1650 

Jan Velich  1651 

Jan Lucín 1651 

Jan Jurka 1653 

Václav Svatoň 1657 

Svoboda 1658 

Jan Jurka 1663−1664 

Kryštof Netrefa 1665 

Vavřinec Špička 1667 

Matouš Svoboda 1667−1668 

Jan Jiří Eckert 1670 

Jan Jurka 1671 

Jan Jiří Eckert 1672 

Kondler 1672 

Mikuláš Chrobta 1673−1674 

Jakub Čech 1675−1677 

Jan Jurka ml. 1678−1679 

Vít Brož 1685−1686 

Daniel Trop 1687−1696 

Václav Vlašimský Klobása 1696−1703 

Petr Vašmucius 1703−1707 

Jan Papištok 1719 

Petr Šyfmman 1749−1752 

Ondřej Hybner 1752−1788 

Václav Oppelt 1788−1794 
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Příloha č. 4 

Přehled primasů, představených a starostů v Kralovicích 

 

Jméno Doložená doba působení 

primasové  

Matouš Jaroměřický 1620 

Matouš Slanina 1621−1626 

Adam Wagner (nebo Wajdner) 1626−1630 

Pavel Špička 1630 

Jan Pánvička 1631−1636 

Martin Folk 1636−1639 

Pavel Tongres 1641 

Ondřej Trojer 1642, 1644 

Jan Řehota 1646 

Jan Pánvička 1649 

Pavel Hendl 1650 

Jan Pánvička 1651 

Pavel Hendl 1652 

Pavel Mrázek 1652−1655 

Daniel Špička 1656 

Martin Folk 1657 

Ondřej Trojer 1660−1662 

Vavřinec Fronholz (Kronholz) 1662−1664 

Jan Jurka 1665−1667 

Jan Lucín 1668 

Jiří Enrst Zettl 1668−1670 

Vít Bulant  1670 

Kryštof Netrefa 1671−1672 

Mikuláš Chrobta 1672−1675 

Jakub Čech 1675 

Jan Jurka ml. 1678−1680 

Jan Bulant 1680−1686 

Vít Brož 1686−1691 

Jan Bulant 1691−1696 

Jan Jurka 1696−1700 

Petr Urban 1700−1703 

Jan Bulant 1703−1713 

Václav Vlašimský Klobása 1713−1730 

Matěj Esenthier 1730−1749 

Antonín Hereš 1749−1759 

Jan Bulant 1759−1764 

Josef Štěrba 1764−1772 

Jiří Rubricius 1772−1777 

Václav Esenthier 1777−1788 

Antonín Klobása 1788−1794 
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Antonín Klobása 1794−1816 

Josef Vašmucius 1817 

Anton Oliverius (zastupující) 1825−1829 

Bartoloměj Slach 1835 

Jan Möder (zastupující) 1836 

Vojtěch Klobása 1837−1850 

  

  

starostové  

František Slach
29

 1850−1856 

František Vaidiš 1856−1861 

František Slach 1861−1864 

Josef Velflík 1864−1868 

Vojtěch Šimaner 1868−1879 

Josef Bröckl 1879−1886 

František Slach 1886−1914 

Karel Dítě 1914 

Jan Krajíček 1914−1915 

František Říha 1915−1919 

Václav Boháč 1919−1927 

František Říha 1927−1933 

Antonín Kuchař 1934−1945 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 V letech 1853−1856 ho zastupoval Josef Stromer. 

představení    
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Inventární seznam 



Inv. č.     Sign.           Obsah                           Časový rozsah             Evid.       

              jedn. č.  

27 

 

I. Listiny do r. 1850 

1  1627, srpen 24., klášter Plasy 

Opat Jiří Vašmucius obnovuje 

privilegia města Kralovic 

Orig., pergamen, 71 x 57−6,5 cm, čes., 

3 přivěšené pečeti v dřevěných 

pouzdrech 

 lio 1 

     

2  1683, únor, klášter Plasy 

Trhová smlouva mezi plaským opatem 

Ondřejem Trojerem a Matějem 

Kondelíkem ze Starého Města 

pražského o prodeji domu 

„trojerovského“ v Kralovicích 

Orig., pergamen, 70 x 50−7 cm, čes., 

3 přivěšené pečeti v dřevěných 

pouzdrech a 1 volná 

 lio 2 

     

3  1683, únor, klášter Plasy 

Opis inv. č. 2 

Orig., pergamen, 70 x 50−7,5 cm, čes., 

5 přivěšených pečetí v dřevěných 

pouzdrech 

 lio 3 

     

4  1699, květen 2., klášter Plasy 

Opat Ondřej Trojer potvrzuje 

privilegia města Kralovic 

(obsahuje opisy starších privilegií: 

Vladislava I. z roku 1509, opata 

Bohuslava z let 1539 a 1545, 

Ferdinanda I. z let 1545 a 1547, opata 

Vašmuciuse z roku 1627 a trhovou 

smlouvu o prodeji „trojerovského“ 

domu z roku 1683) 

Orig., pergamen, 26,5 x 28 cm, čes., 

lat., 6 přivěšených pečetí v dřevěných 

pouzdrech, 27 fol. 

 lio 4 
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5  1719, srpen 9., klášter Plasy 

Smlouva mezi plaským klášterem a 

městem Kralovice o pole a louky za 

Mariánskou Týnicí a výčepu piva v 

„Zámku“. 

Orig., pergamen 80,5 x 55−9, čes., 

4 přivěšené pečeti v plechových 

pouzdrech, 4 přitisknuté pečeti 

 lio 5 

     

6  1752, květen 10., Vídeň 

Marie Terezie potvrzuje privilegia 

města Kralovic vydané r. 1699 (inv. č. 

4) včetně opisů dříve vydaných 

privilegií 

Orig., pergamen, 38 x 28 cm, čes., lat., 

přivěšená pečeť v dřevěném pouzdře, 

58 fol. 

 lio 6 

     

7  1783, červen 21., Vídeň 

Josef II. potvrzuje privilegia města 

Kralovic 

Orig., pergamen, 71 x 44−11 cm, 

něm., přivěšená pečeť v dřevěném 

pouzdře 

 lio 7 

     

8  1798, březen 10., Vídeň 

František II. potvrzuje privilegia města 

Kralovic 

Orig., pergamen, 71 x 48−7 cm, něm., 

přivěšená pečeť v dřevěném pouzdře 

 lio 8 
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II. Úřední knihy a rukopisy   

A. Předchůdci městské samosprávy do r. 1850   

1. Knihy městské správy v užším slova smyslu   

a) Radní manuály   

9  Radní manuál 

(NEBUDE CZTINO AZ BVDE 

ZAPL.CZENO 

Knihy miestsky Miesta Kralowycz 

založeny v Lethu 1622 14 Octobris 

za Purgkmistrstwii Ondrzege 

Turnara u przítomnosti pana Primasa 

pana Mathausse Slaniny, Thomasse 

Brzobohatyho Pawla Sspiczky) 

čes., 31 x 20 cm, kožené desky, 

350 fol. 

1622−1666 ukn 1 

   

 

  

10  Radní manuál 

bez desek a titulního listu 

čes., 20 x 30 cm, bez desek a prvních 

listů, 221 fol.  

1687−1694 ukn 2 

   

 

  

11  Radní manuál 

(Manualní Kniha pro Wsseligaké 

Pamieti Rozdílnich Wyrzizenych; 

Kaupena Založena za Auřadu 

Purgkmistrskeho toho czasu p. 

Prymatora Jana Bulanta Aurzednika 

Duchodu obecního miesta Kralowicz 

Jana Kalyny Písarze Raddního 

v Léttu 1694 dne 20. February) 

čes., 20 x 31 cm, kožené 

restaurované desky, 167 fol. 

1694−1700 ukn 3 
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12  Radní manuál 

(Manuál miesta Kralowicz aurzední 

co se za ktereho auřadu rzidii a 

wykonává, pro pamiet stálou do této 

knihy wpisovati má; Založen ten 

auterý po s[vatem] Michalu 

Archangelu za auřadu 

purgkmistrském p. Jana Bulanta a 

Jana Jurky prymatora Jana Kaliny 

tehdejssiho czasu a letta Písarze 

Miestského dne 5. Octobris 1700) 

čes., něm., 19 x 31 cm, bez desek, 

207 fol.  

1700−1714 ukn 4 

     

13  Radní manuál 

(Manual konsselský miesta 

Kralowycz pro zaznamenánij 

wsselikých przi aurzadu 

purgkmistrovských wyrzízení, a 

wegpowiedi, též gyných potrzebnych 

pamietí. Založen za purgkmistrstwy 

pana Matiege Esenthiera Prymatora. 

Skrze Joseffa Wenczla Sstierbu ten 

zias tehož miesta pysarze radního 

dne 5. July roku 1748) 

čes., něm., 21 x 35 cm, kožená 

vazba, 382 fol.  

1748−1794 ukn 5 

     

14  Radní manuál 

(Manual konsselsky miesta 

Kralowycz pro zaznamenánij 

wsselikých przi aurzadiech 

purgkmistrovských wyrzízení, a 

wegpowiedi, též gyných potrzebnych 

pamietí. Založen za aurzadu 

Purgkmystra Barthol[oměge] 

Pangracze, za Prymastwy p. 

Wáczlawa Esenthiera; skrze 

Rzehorze Hakla ten czias téhož 

mysta Pysarze Raddního; dne 13. 

Marty roku 1783) 

čes., něm., 21 x 33 cm, kožená 

vazba, 163 fol.  

1783−1805 ukn 6 
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15  Zápisy z jednání městské rady  

(Rathsitzungsprotocoll) 

něm., čes., 26 x 41 cm, papírová 

vazba, 577 fol.  

1829−1838 ukn 7 

     

b) Patentní kniha   

16  Patentní kniha 

(Patentni kniha rozdílny[ch] 

prosslych od G[eji]ich M[ilos]ti 

Pánuw p. místodržíczích skrze 

Intymati Pánuw p. hegtmanů 

krajskych, patentuw, przi miestie 

Kralowyczích kaupena za aurzadu 

purgkm. p. Wíta Brože, toho czasu 

Primátora a za aurzednictwy Jakuba 

Franze Malin[ského] spolupísarze 

raddního Anno 1688) 

čes., něm., 20 x 30 cm, kožené 

desky, 180 fol.  

1688−1707 ukn 8 

     

c) Knihy kopiářů   

17  Kopiář došlé korespondence 

(bez titulního listu) 

čes., něm., 19 x 30 cm, kožené 

desky, chybí prvních 9 fol., 274 fol. 

1657−1688 ukn 9 

     

18  Kopiář došlé korespondence 

(Kniha kopialni rozdílnych psanij 

sem a tam prosslých przi miestie 

Kralowyczych kaupena létha 1688 za 

aurzadu purkm. p. Víta Brože toho 

czasu Primatora a za městs. Písarze 

také spolu aurzedníka Duchodu 

obecního Jakuba Franze Malinskýho 

v Pánu Bohu usnul v létu 1689) 

čes., něm., 19 x 31 cm, bez desek, 

151 fol.  

1688−1699 ukn 10 
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2. Knihy evidence obyvatel 

19  Kniha měšťanů 

(Bürgerbuch für Kralowitz Anno 

1833) 

čes., něm., 28 x 44 cm, kožená 

vazba, 235 fol.  

1833−1896 ukn 11 

     

3. Knihy městského soudnictví nesporného 

a) Knihy trhových a jiných smluv  

20 Kralovice 2 Kniha trhová 

(na hřbetu: LIBE[R] 

[E]MPTIONUM 

WENDETIONU[M] ET 

CESSIONU[M] RUBER, na přídeští: 

Stará červená Gruntovní kniha 

tit. list: KNIH[Y] miestsky Miest[a] 

Kralowicz zaloze[ny] za prymastwi 

pana Ondrzege Trogera a za 

purgmistrstwi pana Krysstoffa Longa 

ode mne Wilyma Ruttnera pisarze 

radniho a zakaupeny w Starem 

Miestě Prazskem za dwa zlaty 

Rejnsky a osm krey[carů] dne 14. 

miesice unora Letha Paně MDCLX 

Nebude Cztino az bude zaplaczeno) 

čes., 31 x 21 cm, kožená vazba, 489 

fol.  

1656−1687 ukn 12 

     

21 Kralovice 1 Kniha trhová  

(Knihy miestske miesta Kralowycz 

pro wepsani wsseligakých pamietí, 

kssafftuw, postaupení gruntuw a 

Smluw swadebnich, též kaupy a 

prodagy etz. Založiené za 

Purgkmystrstwy pana Jana [Bu]lanta 

Primatora. Skrze Bernarda Prokopa 

Brosche ten czas Pysarze Raddního 

léta 1703 slove czerná kniha) 

čes., 25 x 38 cm, kožená vazba, 444 

fol.  

1703−1793 (1816) ukn 13 
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22 Kralovice 3 Kniha trhová 

(hřbet: Kralowitzer Stadtbuch Litt. A 

tit. list: Knihy Miestske Miesta 

Kralowycz pro wepsání 

wsseligakych pamietí, kssafftuw, 

postaupení gruntuw a Smluw 

svadebních, též kaupy a prodagy etz. 

Založené za Purgkmistrstwy pana 

Antonína Herresa Prymátora Skrze 

Josefa Wenczla Sstierbu ten czias 

Pysarze Raddního A 1759) 

čes., něm., 25 x 37 cm, kožená 

vazba, 454 fol. 

1759−1801 (1832) ukn 14 

     

23 Kralovice 4 Kniha trhová 

(hřbet: Kralowitzer Stadtbuch 

Litt. A) 

čes., něm., 31 x 47 cm, kožená 

vazba, 678 fol. 

1794−1815 ukn 15 

     

24 Kralovice 5 Kniha trhová 

(hřbet: Kralowitzer Stadtbuch 

Litt. D) 

čes., něm., 31 x 45 cm, kožená 

vazba, 378 fol.  

1815−1829 (1870) ukn 16 

     

25 Kralovice 7 Kniha trhová 

(hřbet: Kralovická gruntovní kniha 

Litt. E) 

čes., něm., 32 x 46 cm, kožená 

vazba, 421 fol. 

1826−1837 (1877) ukn 17 

     

26 Kralovice 8 Kniha trhová 

(hřbet: Kralovická gruntovní kniha 

Lit F) 

čes., něm., 41 x 54 cm, kožená 

vazba, 564 fol. 

1834−1847 (1878) ukn 18 

     

27 Kralovice 9 Kniha trhová 

(hřbet: Kralovická gruntovní kniha 

Litera G) 

čes., něm., 32 x 47 cm, kožená 

vazba, 520 fol.  

1847−1857 (1872) ukn 19 
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28 Kralovice 6 Emfyteutická kniha 

(Emphiteutisches Stadtbuch Litt. F) 

čes., něm., 23 x 35 cm, kožená 

vazba, 212 fol. 

1800−1824 ukn 20 

     

b) Knihy dlužních úpisů a kvitancí  

29 Kralovice 

12 

Kniha dlužních úpisů a kvitancí 

(hřbet: Liber obligationum et 

quittanciorum Litt. B) 

čes., něm., 31 x 47 cm, kožená 

vazba, 466 fol. 

1793−1815 ukn 21 

     

30 Kralovice 

13 

Kniha dlužních úpisů a kvitancí 

(Hřbet: Liber obligatiorum Litt. C) 

čes., něm., 32 x 46 cm, kožená 

vazba, 362 fol. 

1809−1826 ukn 22 

     

31 Kralovice 

14 

Kniha dlužních úpisů a kvitancí 

(Liber obligationum et quittantiarum 

Litt. D) 

čes., něm., 31 x 46 cm, kožená 

vazba, 423 fol.  

1822−1837 ukn 23 

     

32 Kralovice 

15 

Kniha dlužních úpisů 

(Liber obligationum Litt. E) 

čes., něm., 40 x 53 cm, kožená 

vazba, 482 fol. 

1837−1851 (1879) ukn 24 

     

33 Kralovice 

11 

Kniha kvitancí (Liber Quittanciarum 

Litt. A) 

čes., něm., 38 x 53 cm, kožená 

vazba, 377 fol. 

1837−1851 (1868) ukn 25 
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c) Knihy testamentů   

34  Kniha testamentů 

(Kniha pro wpysowani porzádnych a 

od práwa stwrzených kssafftů przi 

miestie Kralowyczych. Založena za 

Primastwí Pana Wáczlawa Klobásy 

za Purkmystrstwy p. Jana Pawla 

Bulanta Skrze Bernarda Prokopa 

Norberta Brosche Miesstienína a 

Pysarze Raddního ibid dne 15. 

miesíce Rzigna Léta 1730 

desky: Liber Testamentorum N I) 

čes., něm., 21 x 34 cm, kožená 

vazba, 138 fol. 

1730−1814 ukn 26 
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B. Městský úřad po r. 1850  

1. Úřední knihy vlastní správy obce  

a) Protokoly ze schůzí městského zastupitelstva  

35  Zápisy ze schůzí zastupitelstva  

22. 1. 1925−13. 11. 1934 

1925−1934 ukn 27 

36  Zápisy ze schůzí zastupitelstva 

18. 1. 1935−18. 2. 1944  

1935−1944 (1956) ukn 28 

     

b) Protokoly ze schůzí městské rady  

37  Zápisy ze schůzí městské rady 

30. 8. 1935−19. 6. 1942 

1935−1942 ukn 29 

     

c) Protokoly ze schůzí komisí a výborů  

38  Zápisy ze schůzí finanční komise 

19. 3. 1920−24. 2. 1932 

1920−1932 ukn 30 

39  Zápisy ze schůzí finanční komise 

24. 2. 1932−16. 2. 1944  

1932−1944 (1952) ukn 31 

 

40  Zápisy ze schůzí vodovodní 

a stavební komise 

vodovodní 29. 6. 1908−23. 3. 1933 

stavební 18. 6. 1912−25. 2. 1914 

1908−1933 ukn 32 

41  Zápisy ze schůzí hřbitovního výboru 

30. 12. 1912−23. 10. 1938 

1912−1938 ukn 33 

42  Zápisy ze schůzí knihovní rady 

22. 11. 1920−2. 7. 1935 

1920−1935 ukn 34 

43  Zápisy ze schůzí honebního výboru 

28. 8. 1923−15. 9. 1945 

1923−1945 ukn 35 

44  Zápisy ze schůzí komitétu pro 

Masarykovy oslavy 

13. 1. 1930−25. 3. 1930 

1930 ukn 36 

     

d) Pamětní knihy a další dokumentace života historie města 

45  Kronika města 

(obsahuje články o historii, lidových 

obyčejích Kralovicka od V. Kočky, 

F. Zetka, J. Zetka, J. Knedlhanse, 

autentické záznamy kronikářů 1836–

1911 a 1948–1950, roky 1934–1947 

zapsány zpětně ze zápisků 

A. Kuchaře a J. Výšky, 

kronikáři 1836–1911: Jakub Lang, 

Jan Jindřich Marek, Pavel Zahrádka, 

Jan Bína, František Cédl) 

1836−1945 (1950) ukn 37 
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46  Kronika města 

(v roce 1940 kronikář J. Berg zatčen, 

další zápis v knize až 1947 – 

návštěva E. Beneše) 

1923−1940 (1947) ukn 38 

47  Anonymní spis o dějinách Kralovic [1850] rkp 1 

48  Kniha Antona Schnollera o 

Kralovicích a Floriánu Gryspekovi, 

kterou daroval městu 

1874 rkp 2 

49  Vývoj úročních a robotních 

povinností na panství Plaském se 

zvláštním zřetelem ku Kralovicům − 

strojopisná práce a poznámky Josefa 

Vašmuciuse 

[1938] rkp 3 

     

2. Úřední knihy agendy péče o pořádek, bezpečnost a veřejné potřeby 

obyvatel 

 

50  Kniha policejní pro pořádek o trzích 1864−1865 ukn 39 

51  Trestní rejstřík 1894−1944 (1950) ukn 40 

52  Trestní rejstřík osob majících 

domovskou příslušnost v jiných 

obcích 

1917−1941 ukn 41 

53  Stavební deník školy  

(kniha zápisů stavební rady pro 

vystavění nové školní budovy) 

1892−1893 ukn 42 

54  Stavební deník školy 

(mj. součástí plány) 

1895 ukn 43 

55  Stavební deník Lidového domu 1922 ukn 44 

56  Stavební deník obecních domů Na 

Palcátech 

1923 ukn 45 

     

3.      Úřední knihy evidence ve věcech spolupůsobení ve státních všeobecně 

správních a bezpečnostních záležitostech 

a)      Knihy vojenské evidence   

57  Seznam odvodem povinných 

(ročníky 1835–1870) 

1859−1890 ukn 46 

58  Seznam odvodem povinných 

(ročníky 1871–1879) 

1890−1899 ukn 47 

59  Seznam odvodem povinných 

(ročníky 1880–1890) 

1900−1910 ukn 48 

60  Seznam odvodem povinných 

(ročníky 1891–1900) 

1911−1920 ukn 49 

61  Seznam odvodem povinných 

(ročníky 1901–1908) 

1921−1929 ukn 50 
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62  Seznam odvodem povinných  

(ročníky 1909–1918) 

1928−1938 ukn 51 

     

b)      Knihy daňové evidence  

63  Parcelní protokol 1906 ukn 52 

   

 

 

 

  

III. Spisový materiál   

A. Registraturní pomůcky do r. 1850   

64  Podací protokol v agendě politické 

(Protocollum Exhibilorum in Politico 

pro Anno 1829) 

(5. 1. 1829– 31. 12. 1829) 

1829 ppr 1 

     

B. Registraturní pomůcky po r. 1850   

1. Podací protokoly   

65  Podací protokol  

(22. 8. 1869−11. 4. 1876) 

1869−1876 ppr 2 

66  Podací protokol  

(12. 4. 1876−4. 10. 1881) 

1876−1881 ppr 3 

67  Podací protokol  

(5. 10. 1881−25. 8. 1886) 

1881−1886 ppr 4 

68  Podací protokol  

(1. 1. 1905−23. 4. 1907) 

1905−1907 ppr 5 

69  Podací protokol  

(24. 4. 1907−31. 12. 1909) 

1907−1909 ppr 6 

70  Podací protokol  

(4. 1. 1910−31. 12. 1910) 

1910 ppr 7 

71  Podací protokol  

(1. 1. 1911−31. 12. 1911) 

1911 ppr 8 

72  Podací protokol  

(1. 1. 1912−31. 12. 1912) 

1912 ppr 9 

73  Podací protokol  

(2. 1. 1913−23. 10. 1914) 

1913−1914 ppr 10 

74  Podací protokol  

(23. 10. 1914−31. 12. 1917)  

1914−1917 ppr 11 

75  Podací protokol  

(2. 1. 1918−3. 7. 1919) 

1918−1919 ppr 12 

76  Podací protokol  

(3. 7. 1919−3. 11. 1920) 

1919−1920 ppr 13 
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77  Podací protokol  

(3. 11. 1920−31. 12. 1923) 

1920−1923 ppr 14 

78  Podací protokol  

(2. 4. 1924−31. 12. 1924) 

1924 ppr 15 

79  Podací protokol  

(5. 1. 1925−31. 12. 1925) 

1925 ppr 16 

80  Podací protokol  

(2. 1. 1926−31. 12. 1926) 

1926 ppr 17 

81  Podací protokol  

(3. 1. 1927−31. 12. 1927) 

1927 ppr 18 

82  Podací protokol  

(2. 1. 1928−31. 12. 1928) 

1928 ppr 19 

83  Podací protokol  

(2. 1. 1929−31. 12. 1929) 

1929 ppr 20 

84  Podací protokol  

(2. 1. 1930−31. 12. 1930) 

1930 ppr 21 

85  Podací protokol  

(2. 1. 1931−31. 12. 1931) 

1931 ppr 22 

86  Podací protokol  

(1. 1. 1932−31. 12. 1932) 

1932 ppr 23 

87  Podací protokol  

(2. 1. 1933−30. 12. 1933) 

1933 ppr 24 

88  Podací protokol  

(2. 1. 1934−31. 12. 1934) 

1934 ppr 25 

89  Podací protokol  

(2. 1. 1935−31. 12. 1936) 

1935−1936 ppr 26 

90  Podací protokol  

(2. 1. 1937−31. 12. 1938) 

1937−1938 ppr 27 

91  Podací protokol  

(2. 1. 1939−10. 8. 1940) 

1939−1940 ppr 28 

92  Podací protokol  

(10. 8. 1940−15. 10. 1942) 

1940−1942 ppr 29 

93  Podací protokol  

(16. 10. 1942−31. 12. 1945) 

1942−1945 ppr 30 

94  Kniha doručovací 

(30. 10. 1925−30. 12. 1930) 

1925−1930 ppr 31 

     

2. Indexy  

95  Index k podacímu protokolu  1865 ind 1 

96  Index k podacímu protokolu 1892 ind 2 

97  Index k podacímu protokolu  1915−1916 ind 3 

98  Index k podacímu protokolu  1917−1920 ind 4 

99  Index k podacímu protokolu  1921 ind 5 
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100  Index k podacímu protokolu 1922 ind 6 

101  Index k podacímu protokolu  1923 ind 7 

102  Index k podacímu protokolu  1924 ind 8 

103  Index k podacímu protokolu  1925 ind 9 

104  Index k podacímu protokolu  1926 ind 10 

105  Index k podacímu protokolu  1927 ind 11 

106  Index k podacímu protokolu  1929 ind 12 

107  Index k podacímu protokolu  1930 ind 13 

108  Index k podacímu protokolu  1931 ind 14 

109  Index k podacímu protokolu  1932 ind 15 

110  Index k podacímu protokolu  1933 ind 16 

111  Index k podacímu protokolu  1934 ind 17 

112  Index k podacímu protokolu  1935 ind 18 

     

     

C. Spisy do r. 1850   

i. Předmagistrátní období (1593−1794)  

a) Obec a její správa   

113  Obnovení městské rady a soupis 

držitelů gruntů 

1745–1772 kar 1 

114  Protokoly ze schůzí obce 1789−1794 kar 1 

115  Písař a sluha 1642−1666 kar 1 

116  Korespondence s radou města 

Rakovník 

1596−1644 kar 1 

117  Korespondence s radou města Plzně  1644−1721 kar 1 

118  Korespondence s radou města 

Kožlan 

1648−1729 kar 1 

119  Korespondence s radou města Čistá 1651−1698 kar 1 

120  Korespondence s radou města 

Radnice 

1654−1702 kar 1 

121  Pozvání  

(mj. pozvání členů magistrátu na 

svatby) 

1650−1751 kar 1 

122  Obsílky 1652−1772 kar 1 

123  Poděkování městské radě Kralovic 

za dary a přání (od různých 

odesilatelů) 

1687–1719 kar 1 

     

b) Evidence obyvatel  

124  Soupis obyvatel starších 10 let 1702 kar 1 

125  Blíže neurčené soupisy obyvatel [1700] kar 1 
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c) Obecní majetek  

126  Pronájmy mlýnů 1662−1696 kar 1 

127  Obecní rybník 1687 kar 1 

     

d) Vrchnostenská a státní správa  

128  Nařízení vrchnosti a úřadů 1639−1763 kar 2 

129  Upomínky  

(k obci, z kláštera) 

1639−1776 kar 2 

130  Tištěné patenty 1654−1784 kar 3 

131  Pivo 

(převážně soupisy várek) 

1646−1752 kar 4 

132  Obilí 1653−1748 kar 4 

133  Povinné odvody sýrů do kláštera  1657−1672 kar 4 

134  Povinné fůry
30

 vápna do kláštera 1659−1761 kar 4 

135  Peněžní povinnosti vůči konventu 1659 kar 4 

136  Rozvržení služby královským 

hejtmanům 

1671 kar 4 

137  Povolení zřídit cech polních mistrů 

na plaském panství se sídlem 

v Kralovicích 

1750 kar 4 

     

e) Berní záležitosti  

138  Podklad pro berní rulu 1653 kar 4 

139  Přiznávací fasse (tj. přiznání majetku 

k berním účelům), využitá později 

pro vydání tzv. tereziánského 

katastru 

[1713] kar 4 

140  Dluhy kontribucí 1691−1771 kar 4 

     

f) Vojenské záležitosti  

141  Vojenské záležitosti 1650−1787 kar 4 

142  Ubytování vojska 1657−1774 kar 4 

143  Výdaje na vojska 1656−1777 kar 4 

144  Průchody vojsk 1654−1760 kar 4 

145  Varování před pruskými špiony 1759 kar 4 

     

g) Církevní a školské záležitosti  

146  Náboženské věci 

(mj. součástí list uložený pod 

epitafem Gryspeků, Te Deum za 

vestfálský mír, popis přenesení 

sochy Panny Marie z Mariánské 

Týnice do Kralovic aj.) 

1593−1786 kar 5 

147  Škola, naturální dávky učiteli 1650−1740 kar 5 

                                                           
30

 Odvody 
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148  Židé 1662−1766 kar 5 

149  Ponaučení o moru 1665 kar 5 

     

h) Právní, trestní a mravnostní záležitosti obyvatel; právní záležitosti města  

150  Stížnosti 1643−1773 kar 5 

151  Žádosti 1646−1788 kar 5 

152  Žaloby 1646−1705 kar 5 

153  Tresty 

(mravní delikty − cizoložství, vraždy 

novorozeňat, krádeže, útrpné právo, 

čarodějnictví, např. poprava Jana 

Kozlovského vpletením do kola za 

vraždu manželky aj.) 

1643−1766 kar 6 

154  Výslechy 1651−1764 kar 6 

155  Žaloba na Kryštofa Kondlera a 

nařízení jeho výslechu kvůli jeho 

chování během pobytu švédského 

vojska za třicetileté války 

1655 kar 6 

156  Výhosty
31

 1599−1774 kar 6 

157  Vysvědčení zachovalosti
32

  1602−1777 kar 7 

158  Dluhopisy a kvitance 1641−1767 kar 8 

159  Pozůstalosti 1642−1772 kar 8 

160  Svatební smlouvy 1643−1664 kar 8 

161  Trhové smlouvy 

(mj. součástí i několik šacuňků
33

) 

1650−1772 kar 8 

162  Závěti 1664−1743 kar 8 

163  Osobní záležitosti kralovických 

měšťanů 

(mj. cestovní pas, soukromá 

korespondence, osobní účetnictví) 

1641–1784  

164  Spory týkající se Martina Frány a 

rodiny 

(dluhy, krádeže, výtržnosti) 

1660−1700 kar 8 

165  Spor Langer-Wolf 1696−1706 kar 8 

     

i) Řemesla  

166  Řemesla 

(povolení jít do služby, povolení 

provozovat živnost, žádost o 

cestovní legitimaci, výuční list 

kuchaře ze Štětína aj.) 

[1650]−1793 kar 8 

   

 

  

                                                           
31

 Listina potvrzující zrušení poddanských závazků. 
32

 Tj. mravní bezúhonnosti. 
33

 Tj. odhad majetku. 
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j) Stavební záležitosti  

167  Přestavby radnice 1661−1793 kar 8 

     

ii. Magistrátní období (1794−1850)   

a) Obec a její správa  

168  Zápisy z jednání magistrátu 1825−1848 kar 9 

169  Organizace úřadu 

(mj. potvrzení nově zvoleného 

magistrátu vrchnostenským 

hejtmanem) 

1794−1849 kar 9 

170  Úředníci 

(zkoušený radní, kancelista, 

nezkoušení radní, účetní) 

1799−1849 kar 9 

171  Ostatní zaměstnanci 

(strážník, polní hlídač, ponocný, 

sluha, lesník) 

1809−1848 kar 9 

172  Volby 

(úředníků i do zemských institucí) 

1799−1848 kar 9 

173  Oběžníky 

(mj. popis oslav dobytí Paříže 

r. 1814 se jmény městských 

představitelů) 

1800−1849 kar 9 

    

b) Obecní majetek  

174  Soupisy majetku města 1801−1845 kar 9 

175  Obecní budovy 

(mj. ocenění starých budov) 

1795−1833 kar 9 

176  Pronájmy a koupě městských 

pozemků 

1796−1849 kar 9 

177  Pronájem radničního šenku  1799−1849 kar 10 

178  Pronájem pivního šenku 1799−1846 kar 10 

179  Pronájem vinného šenku 1809−1847 kar 10 

180  Pronájem hliniště 1828−1847 kar 10 

181  Stížnost na stav obecního rybníka 1799 kar 10 

182  Louky 1799−1831 kar 10 

183  Lesy 1809−1847 kar 10 

184  Lesní pych 1814–1847 kar 10 

185  Prodej ovoce 1814 kar 10 

186  Obecní zvířata 

(„nájemci“ obecních býků) 

1825−1846 kar 10 

187  Seznam triangulačních bodů 

v okrsku města 

1838 kar 10 

188  Přehled využití obecních pozemků 1833 kar 10 
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c) Policejní a bezpečnostní záležitosti  

189  Postrk a pátranky
34

 1815−1847 kar 10 

190  Požární bezpečnost 1814−1846 kar 10 

     

d) Berní záležitosti  

191  Daně 

(předpisy, obecně) 

1799−1849 kar 10 

192  Dlužníci na daních 1799−1849 kar 10 

193  Kontribuce 1801−1846 kar 10 

194  Dlužníci do kontribuční sýpky  1796−1847 kar 10 

195  Přípřež 1810−1838 kar 11 

196  Živnostenská daň 1814−1849 kar 11 

197  Spotřební a výčepní daň 1814−1829 kar 11 

198  Repartice daní 1822−1848 kar 11 

199  Žádosti o odpis daní 1833−1846 kar 11 

200  Daň z měšťanského práva  1846–1848 kar 11 

     

e) Vojenské záležitosti  

201  Ubytování vojska 1799−1848 kar 11 

202  Rekruti 1799−1846 kar 11 

203  Zásobování vojska  1801−1814 kar 11 

204  Invalidé 1813−1846 kar 11 

205  Dovolená příslušníků vojska 1829−1844 kar 11 

     

f) Církevní a školské záležitosti  

206  Charita 1794−1847 kar 12 

207  Církevní záležitosti 1814−1847 kar 12 

208  Školské záležitosti 1815−1848 kar 12 

     

g) Právní, trestní a ostatní osobní záležitosti obyvatel
35

  

209  Trhové smlouvy kralovických 

měšťanů  

(prodeje, exekuce, dražby) 

1790−1850 kar 12 

210  Majetkoprávní záležitosti 

kralovických měšťanů  

(dědictví, pozůstalosti, inventáře 

majetku, kvitance)  

 

 

 

 

1794−1849 kar 13 

                                                           
34

 Tj. seznamy hledaných osob. 
35

 Inv. č. 209–212 řazeny abecedně. 
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211  Osobní záležitosti kralovických 

měšťanů 

(výhosty
36

, povolení k sňatku, přijetí 

měšťanství, smíry) 

1809−1849 kar 14 

212  Spory a tresty (A−L) 

(žaloby, výslechy, tresty, pokuty, 

přestupky) 

1796−1847 kar 15 

  Spory a tresty (M−Ž) 

(žaloby, výslechy, tresty, pokuty, 

přestupky) 

1796−1847 kar 16 

213  Cestovní pasy  1844−1847 kar 16 

     

h) Řemesla, živnosti, obchod, zemědělství a pracovní záležitosti  

214  Cechy a živnosti 

(mj. nařízení hlídat počty 

řemeslnických mistrů, výčet živností 

ve městě, předpis pro soukeníky o 

prodeji sukna, povolení prodeje 

železa, spor dvou punčochářských 

mistrů, nařízení poslat na kontrolu 

cechovní účty za rok 1826, přísaha 

ohledávajícího řezníka, povolení 

vstupu do cechu, potvrzení 

cechovních starších) 

1799−1847 kar 17 

215  Obchod se železem 1809−1815 kar 17 

216  Obchod se solí 1814−1840 kar 17 

217  Prodlužování živností 1815−1846 kar 17 

218  Povolení k vandru a cestě 1819−1844 kar 17 

219  Seznamy živnostníků 1826−1850 kar 17 

220  Vzdání se živnosti 1836−1842 kar 17 

221  Vandrovní knížky (3 ks) 1843−1886 kar 17 

222  Pivovar 1801−1841 kar 17 

223  Neúplný soupis měšťanů vlastnících 

dobytek 

1847 kar 17 

     

i) Stavební záležitosti  

224  Obecní budovy 

(opravy a stavby, např. projekt na 

přestavbu části dvora, stavba objektu 

pro hasičské nářadí aj.) 

1795−1846 kar 18 

225  Obnova hasičského náčiní po požáru 1846 kar 18 

                                                           
36

 Manželčiny doklady přiřazeny ke spisu manžela. 
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226  Stavební úpravy na radnici  

(včetně plánů) 

1805−1850 kar 18 

227  Silnice a cesty 

(mj. účast na stavbě krajských silnic, 

úpravy silnice na Kožlany) 

1811−1847 kar 18 

228  Spis o požárech v Kralovicích [1824] kar 18 

229  Stavby jednotlivých měšťanů 

(seřazeno abecedně dle majitelů) 

1799−1847 kar 18 

     

j) Trhy a ceny  

230  Trhové smlouvy s nájemci tržného, 

jarmarečného 

1799−1846 kar 18 

231  Trhy 

(především souhlasy s trhy v jiných 

městech) 

1799−1838 kar 18 

232  Ceny 

(ceníky masa a potravin aj.) 

1814−1838 kar 18 

     

k) Zdravotnické záležitosti  

233  Porodní bába 1808−1809 kar 19 

234  Konkurz na volné místo lékaře 

v Kralovicích 

1809–1810 kar 19 

     

l) Spolky  

235  Střelecký spolek kralovických 

měšťanů 

1824−1828 kar 19 

236  Okrašlovací spolek 1848 kar 19 

     

     

D. Spisy po r. 1850   

1.  Obec a její správa   

a) Statutární záležitosti   

237  Organizace úřadu 

(mj. předání písemností a úřadu 

v roce 1850, rezignace na funkce) 

1850−1943 kar 19 

238  Návrh na pojmenování ulic 

v Kralovicích 

1872–1892 kar 19 

     

b) Evidence obyvatel a domovské právo   

239  Domovské právo
37

 1853−1939 kar 19 

240  Domovské listy 1850−1922 kar 19 

241  Žádosti o domovské listy 1850–1926 kar 19 

                                                           
37

 Některé spisy obsahují také záležitosti mravnostní a majetkové – nelze je oddělit. 
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242  Seznam cizích obyvatel 1859 kar 19 

243  Cestovní doklady 1864−1884 kar 19 

244  Výkaz přistěhovalých a 

vystěhovalých 

1868 kar 19 

245  Čestná občanství a blahopřání 

významným osobnostem 

1876−1930 kar 19 

     

c)  Volební záležitosti   

246  Volby 

(včetně rezignace členů 

zastupitelstva) 

1850−1932 kar 20 

247  Voličské seznamy 1850−1938 kar 20 

     

d) Městští funkcionáři a zaměstnanci   

248  Tajemník 

(konkurz, V. Kuchyňka, A. Růžička, 

A. Zvěřina, V. Štromer, J. Nejedlý, 

K. Modrý, J. Šebesta) 

1844−1927 kar 20 

249  Účetní 

(konkurz, Fr. Lexa, V. Petřich, 

Fr. Michálek) 

1851−1873 kar 20 

250  Praktikantka 1933 kar 20 

251  Strážník 1850−1939 kar 20 

252  Pastýř 

(hlavně plat vrubného
38

) 

1850−1883 kar 21 

253  Polní hlídač/hajný 1853−1905 kar 21 

254  Ponocný 1854−1911 kar 21 

255  Hrobník 1877−1913 kar 21 

256  Hodinář 1870−1921 kar 21 

257  Vodák
39

 1913 kar 21 

258  Platy zaměstnanců 1865−1944 kar 21 

     

e) Všeobecná správní činnost města   

259  Zápisy z jednání městského výboru 1852−1920 kar 21 

260  Zápisy z jednání městského 

představenstva 

1850−1870 kar 22 

261  Finanční komise 1919−1931 kar 22 

262  Knihovní rada 1931 kar 22 

263  Pozvánky na schůze městského 

výboru (včetně podpisů) 

 

1852−1927 kar 22 

                                                           
38

 Plat za pasení vepřů, dobytka. 
39

 Zaměstnanec dohlížející na městský vodovod. 
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264  Pozvánky na schůze městského 

představenstva 

1851−1926 kar 22 

265  Spory s městským úřadem 

(výhružky, kritika poměrů) 

1867 kar 22 

266   Městský archiv 

(mj. výpisky F. Zikmunda k historii 

Kralovic z městských knih) 

1905−1945 kar 22 

  Městský archiv 

(Regesty k některým městským 

knihám vypracované F. Zikmundem) 

1905−1945 kar 23 

     

2.   Správa obecního majetku   

a) Evidence a ochrana obecního majetku   

267  Soupisy obecního majetku 1858−1931 kar 24 

     

b) Obecní pozemky   

268  Vyvazování  gruntů, tj. výkup 

selských usedlostí z feudálních 

povinností  

1850−1927 kar 24 

269  Spor města Kralovice s obcí Dřevec   

o pastviny 

1850−1872 kar 24 

270  Pronájmy a koupě 1864−1940 kar 24 

271  Louky 1852−1922 kar 24 

272  Rybníky 1863−1934 kar 24 

273  Parcelace pozemků bývalého 

velkostatku Plasy, koupě dvora 

Hubenov 

1903−1926 kar 24 

274  Pískovna na Červeném vrchu 1926−1938 kar 24 

     

c) Obecní budovy   

275  Pronájem budovy radnice čp. 1 1851−1939 kar 24 

276  Pronájem staré školy čp. 157 

Okresnímu úřadu v Kralovicích 

1895−1905 kar 24 

277  Obecní domy a byty 

(koupě, prodej) 

1876−1936 kar 24 

278  Pronájem místností v čp. 265 pro 

městský úřad 

1850 kar 24 

279  Pronájem místností v čp. 90 pro 

veřejnou knihovnu 

1929 kar 24 

280  Pronájem čp. 93 poštovnímu úřadu 1920−1939 kar 24 

281  Pronájem čp. 361 četnictvu 1940−1941 kar 24 
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d) Obecní lesy   

282  Lesy všeobecně  1867−1926 kar 25 

283  Prodej dříví 1854−1926 kar 25 

284  Prodej ovoce 1868−1926 kar 25 

285  Lesní práce 1879−1905 kar 25 

286  Lesní školka 1892−1897 kar 25 

287  Subvence na zalesnění 1899−1911 kar 25 

288  Škody od zvěře na městském 

majetku 

1876−1877 kar 25 

289  Stromoví 1907−1926 kar 25 

     

e) Rozpočtové hospodaření obce, obecní přirážky a dávky   

290  Obecní přirážky 1864−1928 kar 25 

291  Rozvrh obecních přirážek 1866−1879 kar 25 

292  Obecní dávka ze zábav 1898−1936 kar 25 

293  Obecní dávka z úředních úkonů 1905−1908 kar 25 

294  Obecní dávka z přírůstku 

nemovitosti 

1923−1926 kar 25 

295  Vodné 1911−1928 kar 25 

296  Flámenky
40

 1927 kar 25 

297  Žádosti města o povolení vybírat 

obecní poplatky, podané k 

Okresnímu úřadu v Kralovicích 

1934 kar 25 

298  Výkaz dávek a poplatků 1937 kar 25 

299  Koncept o hospodářském stavu 

města  

[1934] kar 25 

300  Výpůjčky a dluhy města 1873−1940 kar 25 

     

3. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek   

a) Bezpečnost osob a majetku   

301  Četnictvo 1850−1926 kar 25 

302  Osvětlení (lucernami) 1851−1914 kar 25 

303  Hlídky 1870−1926 kar 25 

304  Tuláci, cikáni, kočovníci 1900−1926 kar 25 

305  Pátranky, tj. seznamy hledaných 

osob 

1926 kar 25 

306  Živelní pohromy  1862−1926 kar 26 

307  Povodně  1872−1915 kar 26 

     

b) Bezpečnost silnic a cest, doprava a spoje   

308  Železniční doprava 1887−1939 kar 26 

309  Automobilová doprava 1898−1931 kar 26 

310  Vodní doprava 1893 kar 26 

                                                           
40

 Povolení zůstat v hostinci i po noční hodině. 
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311  Autobusová doprava 1925−1926 kar 26 

312  Stromořadí  1865−1926 kar 26 

313  Telegraf a telefon 1873−1927 kar 26 

314  Pošta 1895−1905 kar 26 

315  Právo vybírat mýto na silnici ve 

směru na Plasy 

1851−1895 kar 26 

     

c) Trhy a zásobování   

316  Trhy 

(seznamy a povolení kralovických 

trhů, překládání termínů konání trhů) 

1851−1936 kar 26 

317  Tržní poplatky  1851−1903 kar 26 

318  Tržní řády 1851−1925 kar 26 

319  Sazebník míst a poplatků na trzích 1859−1906 kar 26 

320  Trhy v jiných městech 1856−1926 kar 26 

321  Ceny 

(mj. maximální sazby na trzích, 

průměrné ceny plodin, hlášení cen 

nadřízeným úřadům) 

1851−1926 kar 26 

322  Cejchování 1876−1926 kar 26 

323  Přeložení městské váhy 1893−1908 kar 26 

324  Zásobování za první světové války 

plodinami a uhlím, sběry kovů 

1914−1943 kar 26 

     

d) Zdravotní a veterinární záležitosti   

325  Lékaři 

(zdravotní obvod; lékaři: 

A. Zeilmann, J. Kohout, K. Kundrát, 

J. Vokoun, V. Rozmara, J. Bašta, F. 

Sýkora, E. Engelthaler) 

1850−1931 kar 27 

326  Porodní bába 1898−1931 kar 27 

327  Lékárna 1868−1918 kar 27 

328  Nemocnice 1873−1880 kar 27 

329  Izolační nemocnice/místnost 1905−1926 kar 27 

330  Dezinfekce 1886−1913 kar 27 

331  Očkování 1864−1926 kar 27 

332  Infekční nemoci 1872−1913 kar 27 

333  Hygiena a zdravotní závady 1878−1938 kar 27 

334  Hřbitovní výbor 

(pozvánky na schůze, koncepty 

zápisů) 

1912−1932 kar 27 

335  Hřbitovní řád a poplatky 1881−1911 kar 27 

336  Pohledávky nákladů za pohřby 

chudých 

 

 

1896−1905 kar 27 
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337  Hřbitovní místa 

(především odkup míst na starém 

hřbitově) 

1885−1926 kar 27 

338  Hřbitovní poplatky 1910−1927 kar 27 

339  Zvěrolékař 1874−1938 kar 27 

340  Počty dobytka 1895−1905 kar 27 

341  Nemoci zvířat 1877−1930 kar 27 

342  Drnomistr 1903−1926 kar 27 

343  Dobytčí pasy 1905−1907 kar 27 

     

e) Čelední a pracovní záležitosti   

344  Vandrovní knížka 1853−1860 kar 27 

345  Čelední knížky (10 ks) 1860−1906 kar 27 

346  Výtahy z matrik pro doplnění 

pracovních knížek 

1879−1891 kar 27 

347  Žádosti o čelední a pracovní knížky 1875−1907 kar 27 

348  Výuční list  1905 kar 27 

     

f) Záležitosti dohledu nad veřejnou mravností  

349  Žádosti o listy zachovalosti 1850−1926 kar 28 

350  Nedělní klid 1865−1913 kar 28 

     

g) Stavební a požární záležitosti, elektrifikace   

351  Stavby obecně 

(nabídky, obecná pravidla aj.) 

1855−1922 kar 28 

352  Oprava nečitelných a chybějících 

domovních čísel 

1880 kar 28 

353  Stavební úpravy budovy čp. 1 

(bývalá radnice) 

1851−1926 kar 28 

354  Stavební úpravy městských budov 

(čp. 28, 38, 93, 142, 157, 211, 309, 

344, 361, polohopisné plány 

Kralovic) 

1867−1938 kar 28 

355  Stavba a stavební úpravy školy 

(opravy staré školy čp. 157, stavba 

nové školní budovy čp. 32, úpravy 

na nové budově aj.) 

1868−1934 kar 28 

356  Stavba obecních domů čp. 348−351 

„Na Tržišti“ 

(projekt, spory se staviteli, stavební 

podmínky, stavební deník, výplatní 

listy, výkazy práce, účty, kolaudace, 

plány) 

1920−1945 kar 29 

357  Stavba kasáren  

(projekt, spisová dokumentace, 

smlouvy, jednotlivé firmy, plány) 

 

1922−1945 kar 30 
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358  Stavba kasáren  

(půjčky, hypotéky, daňové úlevy, 

výkup pozemků, pojištění budov, 

korespondence) 

1922−1945 kar 31 

359  Stavba domů pro důstojníky a 

vojenské gážisty (rotmistry) 

(domy pro gážisty – plány, účty, 

rozpočty; dům pro důstojníky – 

rozpočty; převzetí domů) 

1927−1942 kar 32 

360  Novostavba budovy okresního úřadu 1928−1935 kar 33 

361  Novostavba administrativní budovy 

okresního soudu a finančního úřadu 

1930−1935 kar 33 

362  Stavba budovy Okresní záložny 

hospodářské Kralovice (čp. 50) 

1938−1939 kar 33 

363  Stavební spisy a plány kralovických 

domů čp. 2−40 

1838−1927 kar 33 

  Stavební spisy a plány kralovických 

domů čp. 41−129 

1838−1927 kar 34 

  Stavební spisy a plány kralovických 

domů čp. 131−209 

1838−1927 kar 35 

  Stavební spisy a plány kralovických 

domů čp. 210−374 

1838−1927 kar 36 

364  Stavební spisy a plány staveb bez 

uvedení čp. 

1885−1926 kar 37 

365  Regulace Rajského potoka 1882−1941 kar 37 

366  Stavba vodovodu 1903−1934 kar 37 

367  Kanalizace 

(včetně stavební dokumentace) 

1921−1932 kar 37 

368  Tržiště 

(stavby krámů, nové tržiště, stavba 

kontumační stáje včetně plánu) 

1869−1939 kar 37 

369  Hřbitov 

(rozšíření a opravy) 

1852−1922 kar 38 

370  Drobné stavební úpravy hřbitova 1852−1938 kar 38 

371  Opravy hřbitovní zdi 

(včetně plánu) 

1863−1932 kar 38 

372  Stavba a opravy hřbitovní kaple 1867−1924 kar 38 

373  Stavba umrlčí komory a obydlí 

hrobníka 

(včetně plánů) 

1868−1901 kar 38 

374  Stavba nové hřbitovní brány 

(včetně plánu) 

1904 kar 38 

375  Hloubení a opravy studní 1874−1908 kar 38 

376  Oprava kašny 

(včetně plánu) 

1875−1924 kar 38 

377  Spor o stavební úpravy parčíku a 

založení lázní 

1920−1922 kar 38 

378  Stavební úpravy a opravy chodníků a 

ulic v Kralovicích 

1884−1940 kar 38 



Inv. č.     Sign.           Obsah                           Časový rozsah             Evid.       

              jedn. č.  

53 

 

379  Stavba a opravy silnice 

železnorudsko-teplické 

1851−1940 kar 39 

380  Stavba a opravy silnice kožlanské 1851−1930 kar 39 

381  Stavba a opravy silnice liblínské 

(dřevecké) 

1852−1905 kar 39 

382  Stavba a opravy silnice 

mariánskotýnické (mladotické) 

1876−1910 kar 39 

383  Stavba a opravy silnice sedlecké 1892−1911 kar 39 

384  Stavba a opravy silnice k Hradecku 1893−1910 kar 39 

385  Stavba a opravy silnice k Výrovu 1904−1905 kar 40 

386  Stavba a opravy silnice k Bučku 

(lednická) 

1924−1933 kar 40 

387  Oprava silnice k Vysoké Libyni 1931 kar 40 

388  Oprava silnice chříčské 1932 kar 40 

389  Přechod přes kralovicko-

rakovnickou silnici od čp. 89 k čp. 1 

1909−1939 kar 40 

390  Mosty a lávky 1874−1931 kar 40 

391  Stavební štěrk 1885−1939 kar 40 

392  Stavba železnice Rakovník – 

Mladotice 

1872−1914 kar 40 

393  Návrhy na stavby jiných železnic 1870−1887 kar 40 

394  Sbor dobrovolných hasičů 1871−1926 kar 40 

395  Požáry 1853−1910 kar 40 

396  Požární hlídky 1926−1945 kar 40 

397  Elektrifikace města  1914−1930 kar 40 

     

4. Působení obce ve veřejném zájmu   

a) Chudinství a sociální péče   

398  Chudinské záležitosti všeobecně 1851−1944 kar 41 

399  Žádosti o podporu 1850−1933 kar 41 

400  Vysvědčení nemajetnosti 1877−1933 kar 41 

401  Veřejná stravovna 1896−1905 kar 41 

402  Výdaje kralovické lékárny na chudé 1864−1904 kar 41 

403  Léčebné výdaje na Kralovické chudé 

v jiných obcích 

1864−1933 kar 41 

404  Povolení provozovat loterii 1854−1856 kar 41 

405  Obecní práce 1881−1890 kar 41 

406  Český červený kříž 1921 kar 41 

407  Dary a nadace 1899−1926 kar 41 

408  Seznam sirotků a opatrovanců 1850 kar 41 

409  Vysvědčení způsobilosti pěstounky  1889 kar 41 

410  Sirotčinec 1904−1926 kar 41 

411  Sirotci 1905 kar 41 

412  Slepci a choromyslní  1891−1905 kar 41 

413  Pojištění dělníků 1900−1926 kar 41 
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414  Nouzové byty 1902−1942 kar 41 

415  Nouzové byty v kasárnách 1939−1942 kar 41 

     

b) Školství   

416  Školské záležitosti 

(oběžníky, korespondence) 

1878–1905 kar 42 

417  Farní škola 

(zřízení paralelní třídy, přetvoření na 

farní hlavní školu) 

1864−1869 kar 42 

418  Zřízení hlavní školy 1868 kar 42 

419  Žádost o zřízení osmitřídní občanské 

(měšťanské) školy 

1874 kar 42 

420  Ustavení místní Matice školské 1882 kar 42 

421  Vykoupení domů pro stavbu školy 1890 kar 42 

422  Povolení zřídit chlapeckou 

měšťanskou školu 

1892 kar 42 

423  Postoupení staré školní budovy 

městu 

1895−1904 kar 42 

424  Pobočka pro dívky při V. třídě 

obecné školy 

1895−1898 kar 42 

425  Zřízení a financování dívčí 

měšťanské školy 

1907−1911 kar 42 

426  Pokračovací kurz při IV. třídě 

chlapecké měšťanské školy 

1908−1926 kar 42 

427  Zřízení pobočky na obecné škole v 

Kralovicích 

1925 kar 42 

428  Odborná škola hospodářská 

(zřízení, schválení převzetí nákladů 

na vydržování městem, jmenování 

ředitele) 

1924–1926 kar 42 

429  Živnostenská škola pokračovací 

(mj. jmenování zástupců země) 

1875–1926 kar 42 

430  Vyčlenění obcí Hradecko a 

Strachovice ze školního obvodu 

města Kralovice 

1879−1884 kar 42 

431  Dříví pro učitele 1853−1877 kar 42 

432  Platy pro učitele 1868−1889 kar 42 

433  Vybavení školy 1875−1876 kar 42 

434  Odpověď na stížnost Václava 

Korbeliuse (člena místní školní rady) 

na učitelský sbor 

1874 kar 42 

435  Školní přirážky 1894−1926 kar 42 

436  Učitelské byty 1921 kar 42 
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c) Církevní záležitosti   

437  Farní pozemky 1853−1926 kar 42 

438  Faráři 1871−1926 kar 42 

439  Farní dávky 1911−1912 kar 42 

440  Platy kostelníkovi a vedoucímu 

chóru 

1867−1905 kar 42 

441  Církevní slavnosti 1850−1905 kar 42 

442  Návštěvy arcibiskupa 1852−1901 kar 42 

443  Přenesení sochy sv. Jana 

Nepomuckého a její oprava 

1852−1923 kar 42 

444  Opravy kostela a gryspekovského 

epitafu 

1865−1912 kar 42 

445  Stavby křížků 1865−1910 kar 42 

446  Nové kostelní korouhve 1877 kar 42 

447  Zpráva o stavu kostelních varhan 1944 kar 42 

448  Církevní nadace 1888−1905 kar 42 

449  Snahy o záchranu areálu Mariánské 

Týnice s poutním kostelem 

1901−1910 kar 42 

450  Židé 1890−1893 kar 42 

     

d) Záležitosti spolkové, kulturní, tělovýchovné a sportovní  

451  AC Sparta 1931−1941 kar 42 

452  Dělnická tělocvičná jednota 1922−1926 kar 42 

453  Politické strany 

(mj. dějiny místní sociální 

demokracie aj.) 

1905−1933 kar 42 

454  Spolek Krakovec 1896−1916 kar 42 

455  Zpěvácký spolek Hvězda 1879−1881 kar 42 

456  Obchodní a živnostenská komora 1905 kar 42 

457  Spolek vojenských vysloužilců 1887−1910 kar 42 

458  Učednická besídka 1903−1910 kar 42 

459  Národní jednota pošumavská 1894−1912 kar 42 

460  Národní muzeum 

(výpůjčka cechovní knihy na 

výstavu, nález mincí) 

1895−1939 kar 42 

461  Hospodářský spolek 1890 kar 42 

462  Kuratorium pro výchovu mládeže 1943−1944 kar 42 

463  Reklama, nabídky 1907−1927 kar 42 

464  Oslava 100. výročí přenesení sochy 

Panny Marie z Mariánské Týnice do 

Kralovic 

1886 kar 42 

465  Česko-německé jazykové záležitosti 1892−1903 kar 42 

466  Přednášky 1884−1911 kar 42 

467  Místní osvětový sbor 1910−1937 kar 42 

468  Kondolence/Parte 1906−1931 kar 42 
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469  Okrašlovací spolek 1891−1914 kar 43 

470  Památka popravy 27 českých pánů [1921] kar 43 

471  Různé žádosti o finanční podporu 1884−1914 kar 43 

472  Oslavy příjezdu amerických krajanů 1885 kar 43 

473  Výstavy 1894−1910 kar 43 

474  Pomník Jana Jindřicha Marka (1803–

1853) 

1881−1903 kar 43 

475  Povolení zábav a pozvánky na ně 1873−1941 kar 43 

476  Oslavy svátku Mistra Jana Husa 1878−1914 kar 43 

477  Pomník padlým v 1. světové válce  

(včetně plánů a fotografie) 

1923−1926 kar 43 

478  Knihovna 1895−1941 kar 43 

     

5. Spolupůsobení ve státních všeobecně správních a bezpečnostních 

záležitostech 

 

a) Všeobecně správní a bezpečnostní záležitosti   

479  Sčítání lidu 1881−1901 kar 43 

480  Matriční záležitosti 1852−1927 kar 43 

481  Hnanci a postrk
41

 1851−1928 kar 43 

     

b) Vojenské záležitosti   

482  Vojenské záležitosti obecně 

(mj. manifesty, telegramy postupu 

vojsk, dopis z fronty, dezerce aj.) 

1859−1939 kar 43 

483  Ubytování vojska 1851−1909 kar 43 

484  Domobrana a branná výchova 1850−1926 kar 43 

485  Prusko-rakouská válka 1866
42

 1866−1867 kar 44 

486  Vojenské pasy 1905−1917 kar 44 

487  Zásobování vojska 1903−1914 kar 44 

488  Seznam vysloužilců 1894−[1900] kar 44 

489  Markytáni 1896 kar 44 

490  Ranění, vojenští invalidé  1905−1914 kar 44 

491  Seznamy ztrát (Verlustliste) 1914−[1920] kar 44 

492  Válečná půjčka 1915−1916 kar 44 

493  Váleční uprchlíci 1915−1916 kar 44 

494  Střelnice 1912 kar 44 

495  Kasárna 1926−1939 kar 44 

496  Vojenská taxa 1851−1906 kar 44 

497  Vojenské nadace 1891−1916 kar 44 

498  Klasifikace koní 1876−1926 kar 44 

499  Civilní protiletecká obrana 1943−1945 kar 44 

                                                           
41

 Nucené přemístění osoby do její domovské obce. 
42

 Uměle vytvořená složka u příležitosti výstavy konané v r. 1966. 
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c) Daňové a katastrální záležitosti 

500  Daně obecně 1869−1926 kar 44 

501  Přímé daně 1895−1928 kar 44 

502  Výkaz nedoplatků přímých daní 1868−1869 kar 44 

503  Přiznání obce k ekvivalentu  

movitého a nemovitého majetku 

1901−1931 kar 44 

504  Přiznání obce k ekvivalentu 

z poživačných práv 

1901−1931 kar 45 

505  Nápojová daň a pivní krejcar 1867−1929 kar 45 

506  Činžovní a nájemní daň 1877−1926 kar 45 

507  Daň z příjmu 1894−1926 kar 45 

508  Výdělková daň 1897−1927 kar 45 

509  Pozemková daň 1904−1926 kar 45 

510  Spotřební daň 1921−1926 kar 45 

511  Daň z obratu 1931 kar 45 

512  Daň z masa 1936 kar 45 

513  Příorky 1870−1914 kar 45 

514  Dražby a exekuce 1850−1928 kar 45 

515  Korespondence s Katastrálním 

úřadem v Kralovicích 

1881 kar 45 

516  Katastrální záležitosti 1900−1928 kar 45 

517  Polohopisný plán města 

(podklady a popisná část) 

1894−1911 kar 45 

518  Pozemnostní arch 1941 kar 45 

     

d) Trestní a soudní záležitosti   

519  Porotní seznamy 1850−1927 kar 45 

520  Smíry 1851−1931 kar 45 

521  Pokuty/přestupky 1852−1937 kar 45 

522  Dopravní pokuty  1868−1926 kar 45 

523  Pokuty za zvířata 1856−1926 kar 45 

524  Trestní listy 1905−1926 kar 45 

525  Zbavení svéprávnosti 1926 kar 45 

     

e) Živnostenské záležitosti   

526  Živnosti všeobecně 1851−1926 kar 46 

527  Živnosti podle oborů 1852−1912 kar 46 

528  Hostince 1854−1926 kar 46 

529  Pivovar 1854−1895 kar 46 

530  Potvrzení stanov družstva pro první 

podnik kruhové cihelny 

v Kralovicích  

1919 kar 46 

531  Městská spořitelna 

 

 

1878−1927 kar 46 
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532  Tiskárna Ferdinanda Šrekra 

(2 fotografie, náčrtek/plán tiskárny, 

úmrtní list F. Šrekra, členská knížka 

Typografické besedy) 

1894−1936 kar 46 

     

f) Zemědělství, lesnictví, rybolov   

533  Honební výbor 1883−1905 kar 46 

534  Volby honebního výboru 1904−1930 kar 46 

535  Pronájem honitby 1853−1922 kar 46 

536  Škody na honitbě 1873−1905 kar 46 

537  Soupis dobytka 1857−1897 kar 46 

538  Soupis hospodářských zvířat 1939 kar 46 

539  Vodstvo 

(soupis vodních ploch v obci, využití 

vodních ploch aj.) 

1904−1939 kar 46 

540  Rybolov 1923−1926 kar 46 

     

g) Záležitosti státní sociální péče  

541  Nouzové práce 1905−1937 kar 47 

542  Němečtí uprchlíci 1944−1945 kar 47 

     

6. Majetkoprávní záležitosti kralovických měšťanů  

543  Majetkoprávní záležitosti 

kralovických měšťanů 

(koupě a prodeje) 

1850−1926 kar 47 

     

7. Spisy tematicky nezařaditelné 

544  Žádost městského úřadu o přenesení 

sídla notáře do Kralovic 

1851 kar 47 

545  Žádost adresovaná advokátní komoře 

o umístění advokáta do Kralovic 

1879 kar 47 
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IV. Účetní materiál   

A. Účetnictví do r. 1850  

1.   Účetní knihy  

546  Účetní deník 

(Alt Journal für das Jahr 1832) 

něm., 20 x 34 cm, papírová vazba, 

14 fol. 

1832 ukn 53 

547  Hlavní kniha výběru úředních 

poplatků 

(Tax Buch für der milit. Jahr 1840) 

něm., 29 x 43 cm, papírová vazba, 

50 fol. 

1839–1840 ukn 54 

548  Hlavní kniha výběru úředních 

poplatků 

(Taxprotokol za r. 1847) 

něm., 25 x 45 cm, papírová vazba, 

55 fol. 

1846–1847 ukn 55 

     

2.     Spisy  

549  Rozpočty obce 1651−1850 kar 48 

550  Kontribuční účty 1658−1847 kar 49 

551  Registra solní 1655−1703 kar 49 

552  Účet solní, celní a smolný 1665 kar 49 

553  Výdaje na rybník 1666 kar 49 

554  Účet ponocného 1683 kar 49 

555  Rejstřík platu kominíka 1703−1775 kar 49 

556  Účty obecního domu 1764−1770 kar 49 

557  Zemská berně 1644 kar 49 

558  Repartice tj. rozvrh výběru daní na 

jednotlivé plátce 

1681−1762 kar 49 

559  Pivní rejstříky 1653−1751 kar 49 

560  Berniční knížka města Kralovic 1752 kar 49 

561  Výdaje města o svátku Božího Těla
43

 1743−1746 kar 49 

562  Dluhy města Kralovice vůči klášteru 1741−1789 kar 49 

563  Likvidace 1822−1844 kar 50 

564  Účty 1720−1849 kar 50 

565  Kvitance vydané městem 1656−1843 kar 50 

566  Účty chudinského ústavu 1828−1833 kar 50 

567  Vyúčtování z pronajatých obecních 

pozemků 

1833−1848 kar 50 

                                                           
43

 Slavnost Těla a Krve Páně, lidově Boží tělo je svátek římskokatolické církve, kterým se zdůrazňuje reálná 

přítomnost Ježíše Krista jako Boha i jako člověka v eucharistii. Často doprovázena liturgickým průvodem. 
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568  Rozpis úroků za stavební místa 1847 kar 50 

569  Výtahy z městských účtů 1836−1840 kar 50 

570  Nedostatky v účetnictví 1828−1844 kar 50 

571  Protokol o provedeném skontru 

pokladny 

 

 

1838 kar 50 

B. Účetní knihy po r. 1850   

1. Městský důchod   

a) Likvidační strazza   

572  Likvidační strazza  1925−1926 ukn 56 

573  Likvidační strazza 1927−1928 ukn 57 

574  Likvidační strazza 1929−1931 ukn 58 

     

b) Hlavní knihy   

575  Hlavní kniha vydání  1907−1913 ukn 59 

     

c) Pokladní deníky   

576  Pokladní deník 1882−1895 ukn 60 

577  Pokladní deník 1896−1904 ukn 61 

     

d) Rozpočty a pomocné účetní knihy obecního důchodu  

578  Rozpočty obce 1905−1913 ukn 62 

579  Rozpočty obce 1914−1927 ukn 63 

580  Inventář obce 1923−1926 ukn 64 

581  Inventář obce 1923 

Kniha příjmů 1911−1913 

Kniha poštovného 1935−1941 (1949) 

1911−1941 (1949) ukn 65 

582  Rozpočet na stavbu školy 1891 ukn 66 

583  Účetní kniha stavby obecních domů 1922−1931 ukn 67 

584  Pokladní deník stavby kasáren 1927−1929 ukn 68 

     

2. Fondy   

585  Rozpočty městských fondů 1896−1907 ukn 69 

586  Rozpočty městských fondů 1909−1914 ukn 70 

587  Hlavní kniha chudinského fondu 1865−1907 ukn 71 

588  Hlavní kniha hřbitova, sirotčince a 

chudinského ústavu 

1934 ukn 72 
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C. Účty po r. 1850   

589  Rozpočty obce včetně příloh 1855−1939 kar 51 

590  Účetní závěrka obce 1929−1941 kar 51 

591  Revize účtů  

(vyhlášky, jednání městské rady) 

1903−1937 kar 52 

592  Rozpočty ústavu chudých 1932−1939 kar 52 

593  Účetní závěrka ústavu chudých 1930−1937 kar 52 

594  Rozpočty obecního hřbitova 1930−1939 kar 52 

595  Rozpočty městského sirotčince 1930−1939 kar 52 

596  Rozpočty místní školní obce 1933−1939 kar 52 

597  Účetní závěrka školní obce 1937 kar 52 

598  Rozpočty městské váhy 1930−1939 kar 52 

599  Rozpočty městského vodovodu 1930−1939 kar 52 

600  Seznam úroků z vtělených kapitálů 1894 kar 52 

601  Inventáře majetku 1891−1919 kar 52 

602  Chudinský fond 1850−1931 kar 52 

603  Přehlídka hospodaření obce 1936 kar 52 

604  Podrobný výkaz aktivních a 

pasivních nedoplatků řádného účtu 

1937 kar 52 

605  Podrobný výkaz zápůjček 1930−1939 kar 52 

606  Hypotéka a její splácení na dům 

čp. 309 

1920−1923 kar 52 

607  Účty 1850−1934 kar 52 

608  Dluhy města 1852−1932 kar 52 

609  Spor obce s Janem Švihlíkem kvůli 

jeho zpronevěře  

(obsahuje účetní materiály) 

1835−1883 kar 53 

   

 

 

  

V. Typáře   

610  Velké městské pečetidlo [1650] −[1700] pec 1 

  Stříbrné pečetidlo, okrouhlé, pečetní 

deska o průměru 48 mm s křídlem, 

výška 35 mm. V pečetním poli 

městský znak. Ohraničený 

perlovcem. Opis kapitálou 

SIGILLVM + CIVITATIS + 

KRALOWICENSIS. Perlovec i po 

obvodu 
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611  Malé městské pečetidlo [1800] pec 2 

  Mosazné pečetidlo, okrouhlé, pečetní 

deska o průměru 32 mm s dřevěným 

držadlem, výška 100 mm. 

V pečetním poli městský znak. 

Ohraničený linkou. Opis kapitálou 

[MAGI]S[TRAT] 

DERSTADTKRALOWITZ 

  

   

 

  

VI. Mapy a plány   

612  Mapy indikační skici stabilního 

katastru 

1839 map 1 

  autor neuveden, bez měřítka, kresba, 

tvrdý papír, neúplná sada – 31 dílů 

z 35  

27 listů 34,5 x 26 cm 

4 listy 33 x 29 cm 

  

     

613  Přehledný plán elektrifikace 

Kralovicka 

[1920] map 2 

  Ing. C. Burda, 1 : 75000, kresba, 

papír, 53 x 55 cm 

  

     

614  Plán na stavbu městské spořitelny  1907 tvy 1 

  Müller & Kapsa, Plzeň, 2 listy   

  1. list 55 x 60 cm, 1 : 100 (půdorysy 

jednotlivých podlaží) 

  

  2. list 55 x 60 cm, 1 : 100 (průčelí 

a celkový pohled) 
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