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I. Vývoj původce archiválií 

Původci archiválií archivního fondu Archiv města Rabštejn nad Střelou 

zpřístupňovaných tímto inventářem jsou: Rabštejn (obec) / Stadt Rabenstein, 

1269−1850, Městský úřad Rabštejn nad Střelou / Bürgermeisteramt Rabenstein an der 

Schnella, 1850−1945, a Místní národní výbor Rabštejn nad Střelou, 1945−1980, Rabštejn nad 

Střelou 86, IČO: 258296. 

 

Rabštejn nad Střelou (čes. Rabštejn, něm. Rabenstein, Rabenstein an der Schnella, lat. 

Rabenstein) leží na skalnaté ostrožně nad pravým břehem řeky Střely 8 km severovýchodně 

od Manětína v nadmořské výšce 476 m na katastrálním území téhož jména o rozloze 8,9 km
2
. 

Název Rabštejn vznikl počeštěním německého Rabenstein (havraní, krkavčí kámen), po roce 

1918 byl doplněn o přívlastek an der Schnella / nad Střelou.
1
 

První písemná zmínka o Rabštejně pochází z roku 1269, kdy Jindřich z Mašťova 

použil predikát z Rabštejna. Je pravděpodobné, že stejnojmenné sídlo vzniklo zásluhou pánů 

z Mašťova (Milhosticů) již dříve. Ve 30. letech 14. století koupil Rabštejn s příslušenstvím 

Oldřich Pluh, vlivný šlechtic na královském dvoře Jana Lucemburského a zakladatel rodu 

Pluhů z Rabštejna. Nařídil některým obyvatelům Stvolen, Hrádku a Ostrova (nyní Vísky), aby 

se usadili v nově budovaném opevněném podhradí, které obdařil roku 1337 rozsáhlými 

pravomocemi. Rabštejn, označený v listině jako civitas (město), získal právo zákupní a začal 

se řídit žateckým městským právem. Jeho odvolacím místem se tak stal Žatec. V roce 1357 se 

Pluhové z Rabštejna postavili na odpor císaři Karlu IV., který jim Rabštejn zabavil a jeho 

platy později věnoval manželce Elišce Pomořanské.  

Roku 1375 Karel IV. dovolil Rabštejnským vybírat clo, které měli využít na opravu 

města a cest. Město se totiž nacházelo na významné obchodní stezce vedoucí z Rakovníka do 

Chebu.  

Od roku 1397 byl Rabštejn zastavován různým držitelům. Nejdříve bratrům 

Bohunkovi a Benešovi z Hořovic, poté pánům z Kamenné Hory, Gutštejnům, Šlikům nebo 

Švamberkům. Během tohoto období získal Rabštejn řadu privilegií. Už v roce 1461 obnovil 

Jiří z Poděbrad na žádost Jana Calty z Kamenné Hory Rabštejnským clo a zakázal 

obchodníkům objíždět město. V roce 1514 Vladislav Jagellonský potvrdil Rabštejnu žatecké 

městské právo, měšťany osvobodil od platů a úroků vůči vrchnosti, udělil jim každý čtvrtek 

týdenní trh a dva jarmarky (na den sv. Filipa a Jakuba a v pondělí po sv. Václavu). Povolil 

Rabštejnským těžit dříví z panských lesů a v omezené míře lovit ryby v řece Střele. Stanovil 

také, že míli od města se nesměla nacházet krčma, udělil měšťanům právo lámat břidlici 

a městu právo pečetit červeným voskem.  

V roce 1578 prodal císař Rudolf II. panství Jaroslavu Libštejnskému z Kolovrat 

a Jiřímu z Kokořova. Po smrti Jiřího z Kokořova jeho synové postoupili svou polovinu 

Rabštejna Jaroslavu Libštejnskému z Kolovrat, který tak vlastnil celé městečko. Po jeho smrti 

(1595) byl majetek Libštejnských rozdělen mezi Jaroslavovy syny a rabštejnské panství 

připadlo Jáchymovi. Tvořil ho tehdy zámek, pivovar, spilka, sladovna, sýpka, dva mlýny, 

                                                           
1
 Přívlastek se však příliš nepoužíval a ve většině úředních dokumentů zůstalo označení pouze Rabštejn / 

Rabenstein. 
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město se 30 osedlými, kteří vrchnosti neodváděli peněžité platy, a z nichž tři šenkovali pivo. 

Dále k panství náleželo devět vesnic v okolí Rabštejna, kostelík sv. Petra nad Vískou, čtyři 

dvory s příslušenstvím, devět rybníků, rozsáhlé lesy a část řeky Střely od Nučického mlýna až 

po půl míle za Čoubův mlýn. Vrchnosti Rabštejnští též odváděli vybrané clo. 

Jáchym Libštejnský z Kolovrat se během stavovského povstání přidal na stranu stavů, 

proto mu byla v roce 1622 konfiskační komisí zabavena třetina majetku. Rabštejna se ujal 

Albrecht z Valdštejna a obratem ho propůjčil Filipovi, hraběti ze Solmsu. O rok později 

nařídil Ferdinand II., aby bylo panství navráceno Jáchymovi Libštejnskému a se Solmsem se 

vyrovnali. Libštejnští z Kolovrat ztratili Rabštejn definitivně v roce 1634 kvůli podpoře 

saských vojsk během jejich vpádu do Čech.  

V roce 1638 bylo panství oceněno na 110 879 kop grošů a Ferdinand II. ho prodal 

nejvyššímu hofmistru Leonu Helfriedovi z Meggau. Jeho součástí bylo tehdy městečko 

Rabštejn se 17 osedlými, jedenáct vesnic a šest dvorů. O patnáct let později (1653) je 

v Rabštejně uváděno 12 obydlených domů a 14 spálených. 

Dědictvím přešel Rabštejn z rodu Meggau na Zuzanu ze Štarhemberka, jejíž dcery 

panství prodaly v roce 1665 Janu Šebestiánovi, hraběti z Pöttingu. Ten následujícího roku 

vydal nadační list, jímž do městečka povolal servity. Stavba servitského kláštera se kvůli 

sporům s karmelitány
2
 odkládala a uskutečnila se až v letech 1672–1676. Hrabě Pötting 

nechal ve městě vystavět loretánskou kapli (1671), která později nahrazovala během oprav 

klášterní kostel. Janův syn, František Karel z Pöttingu, zřídil v Rabštejně špitál (1703). V roce 

1705 se rozhodl přesídlit ze starého hradu a nechal vybudovat v jeho blízkosti zámek. 

Po roce 1714 panství opět střídalo majitele, až jej v roce 1748 od Barbory Krakovské 

z Kolovrat zakoupil Maxmilián Václav Lažanský na Manětíně a připojil ho k manětínskému 

panství.
3
 V držení rodu Lažanských byl Rabštejn až do zániku patrimoniální správy v roce 

1850 a posledním vrchnostenským majitelem Rabštejna byl Jan Karel Lažanský. 

O fungování městské správy v Rabštejně se nedochovalo mnoho informací. Vycházet 

lze pouze z městské knihy z let 1734–1835 (inv. č. 11). Městskou obec pravděpodobně 

představovala městská rada složená z konšelů, z nichž každý zastával v průběhu roku vždy 

jeden měsíc úřad purkmistra, stojícího v čele městské správy. První purkmistr v roce byl 

nazýván primas (primátor). Jemu připadala správa městského hospodářství. Od poloviny 

18. století reprezentoval městskou samosprávu primas se třemi purkmistry, kteří se čtvrtletně 

střídali, a písař. Je doložena také osoba rychtáře. Pravomoci samosprávy byly omezené, město 

si dokonce nevedlo vlastní trhové (pozemkové) knihy, ale spravovala je vrchnostenská 

kancelář. 

V Rabštejně pravděpodobně nedošlo k regulaci magistrátu, přesto se josefínské změny 

odrazily i v městské samosprávě a byl zde zřízen tzv. rychtářský úřad.
4
 V roce 1784 byl 

Anton Selman označován ještě jako primas, ale v roce 1806 stáli v čele města purkmistr, 

                                                           
2
 Karmelitský řád v Rabštejně sídlil v letech 1483–1532. Po konfliktu s měšťany v roce 1532 byli karmelitáni 

z města vyhnáni a jejich klášter zpustl. 
3
 V roce 1846 si panství Manětín-Rabštejn rozdělili bratři Prokop Alois a Jan Karel Lažanští. Jan Karel se usadil 

s manželkou Marií v Rabštejně, přičemž po jeho smrti v roce 1878 zůstal v držení vdovy a teprve v roce 1906, 

po jejím skonu, se vrátil manětínským Lažanským. 
4
 více viz CAIS, Petr. Rychtářský úřad v Krásném Údolí (1793–1850) jako příklad nižšího stupně komunální 

správy 1. poloviny 19. století : funkcionáři, činnost, kompetence. Západočeské archivy, 2013, s. 88–90. 
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rychtář, soudní přísedící a dva obecní starší. Titulatura Bürgermeister a Ortsvorsteher nebyla 

v dalších letech ustálena. Až v roce 1836 je jasně uveden jako představený Josef Mülling 

a s ním dva reprezentanti.    

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. Rabštejn náležel do soudního okresu Manětín a politického 

okresu Kralovice v Plzeňském kraji, v letech 1855−1868 do dočasně zřízeného smíšeného 

politicko-soudního okresu Manětín a mezi lety 1868−1938 opět do soudního okresu Manětín 

a politického okresu Kralovice. K Rabštejnu patřila přidružená místa Vranov (Frauenhof) 

a Nučický mlýn (Nutschitzmühle), založený v roce 1841, od roku 1886
5
 ještě Horův mlýn 

(Horamühle), domky U Horova mlýna (Horamühlehäusel), a od roku 1890
6
  domky U Řeky 

(Bachhäusel, Wachhäusel).  

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, Gemeindevorsteher) a minimálně dva radní. Počet členů výboru 

byl odvozen podle počtu obyvatel s voličským právem. 

Vzhledem k nedostatku informací v písemných pramenech lze jen velice omezeně 

charakterizovat fungování městské samosprávy po roce 1850. Dne 21. srpna 1850 proběhla 

v Rabštejně volba prvního představenstva, starosty a dvou radních, při níž byl zvolen 

starostou Josef Wolf. Ta však byla prohlášena za neplatnou a o týden později se konala za 

přítomnosti kralovického hejtmana opakovaná volba. Starostou byl zvolen Georg Mülling, 

prvním radním Franz Starck a druhým radním rabštejnský učitel Anton Wirth. Následující 

volby se konaly podle zákona, ale není znám přesný počet zastupitelů. Podle zprávy z roku 

1877 tvořilo výbor šest členů, v letech 1908–1914 se jejich počet zvýšil na osm. 

Rabštejn nikdy neměl vlastní budovu radnice, městští představitelé se nejspíše scházeli 

v domech purkmistrů. V roce 1822 odkázal v závěti Anton Rafael Amberger obci místnost ve 

svém domě čp. 79 (nyní č. evid. 74), který postavil v roce 1814. Tato místnost pak byla 

používána jako městská úřadovna po celou dobu existence městského úřadu.  

Před rokem 1918 nejsou doloženy informace o obecních zaměstnancích, nicméně lze 

předpokládat, že město zaměstnávalo písaře (současně i účetního), sluhu a hajného. 

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 

                                                           
5
 Na základě sčítání lidu z roku 1880. Seznam míst v Království českém. Praha, 1886, s. 169.  

6
 SOkA Plzeň-sever se sídlem v Plasích, fond Okresní úřad Kralovice, sčítání lidu 1890 – Rabštejn nad Střelou, 

inv. č. 871.  
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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 19. srpna 1919. Starostou města byl zvolen Wenzl Hlous, 

prvním radním Karl Sandner a druhým Wenzl Track. Zastupitelstvo se skládalo z dvanácti 

členů. Od listopadu 1923 se městská rada rozšířila o zástupce starosty, stala se tak 

čtyřčlennou. Počty zastupitelů a radních se do roku 1938 nezměnily. Z městských 

zaměstnanců nalezneme zmínky o protokolistovi (tajemníkovi), který zřejmě vedl i účetnictví, 

lesníku, ponocném, hrobníkovi a policistovi. Funkce ponocného a hrobníka se časem sloučila. 

V září 1919 byla ustavena osmičlenná aprovizační komise, podle zákona
7
 byla zvolena 

i tříčlenná finanční komise. V dubnu 1927 byla zřízena letopisecká komise a funkcí kronikáře 

byl pověřen Alois Kriwan. Další komise (vodovodní, stavební, volební, knihovní, na silnice 

a cesty, ochranu majetku a osob, pro chudé, hřbitovní a hygienická nebo lesnická) se 

zřizovaly dle potřeby a nebyly stálé. Funkci stavební komise v případě nutnosti také 

vykonávala městská rada. 

Město vlastnilo domy čp. 19 (bydlel zde obecní sluha), 40, 42, 43 a 58. V čp. 42 a 43 

pronajímala obec vždy dva byty. Budova čp. 43 byla adaptována na noclehárnu a izolační 

místnost, která byla kvůli špatnému stavu budovy v roce 1928 přesunuta do čp. 42. Na konci 

roku 1928 jednalo zastupitelstvo o koupi domu čp. 41, ale není zřejmé, zda k ní došlo. V roce 

1929 získalo město odkazem v závěti dům čp. 60, který ještě téhož roku prodalo. V roce 1920 

se vyskytují zmínky o obecní cihelně. Obecní dříví město dodávalo škole, poště, faře, četnické 

stanici a místní pekárně.  

Rabštejn s ohledem na svou polohu na skalnaté ostrožně neměl k dispozici mnoho 

zemědělské půdy, proto se většina místních obyvatel živila především řemesly. Významné 

bylo v polovině 19. století například tkalcovství. Kamenné podloží poskytlo zdroj velice 

kvalitní pokrývačské břidlice.
8
 Město tak vlastnilo několik lomů a pronajímalo v nich právo 

těžby. I přes to Rabštejn neměl vysoké příjmy, proto omezoval svoji finanční podporu pouze 

na nejnutnější projekty. Jednou z významných investic druhé poloviny 19. století byla stavba 

vodovodu z Vranova do Rabštejna v roce 1875, přičemž polovinu nákladů zaplatilo město 

a druhou hrabě Jan Karel Lažanský. Vodovod byl opravován v roce 1904 a v roce 1910 

kompletně vyměněn. 

Trvalým problémem Rabštejna bylo kvalitní spojení s okolím. Z hlediska dopravní 

infrastruktury přineslo zlepšení dostupnosti Rabštejna otevření plzeňsko-březenské dráhy 

v roce 1872. Ze 7 kilometrů vzdálené železniční stanice v Žihli začali do městečka přicházet 

„první turisté“. Ve 20. letech 20. století se však Rabštejn opakovaně odmítal finančně 

angažovat na stavbě železnice Plzeň–Manětín–Nečtiny. Městské zastupitelstvo podporovalo 

zavedení autobusové linky Manětín–Stvolny–Rabštejn, přičemž prosazovalo její prodloužení 

až k žihelskému nádraží. Ve 20. a 30. letech 20. století se Rabštejn dále podílel na stavbě 

silnice do Kotanče a do Vysočan a na opravách cesty k Nučickému mlýnu.  

                                                           
7
 Zákon č. 329/1921 Sb., ze dne 12. srpna 1921, o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst 

s právem municipálním. 
8
 Rabštejnská břidlice byla pro svou vysokou kvalitu velice žádaná i mimo západočeský region. 
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Z důvodu finanční náročnosti začalo město uvažovat o elektrifikaci až v roce 1933.
9
 

Německá škola v Rabštejně byla zřízena hrabětem Janem Šebestiánem z Pöttingu 

kolem roku 1680 patrně v domě čp. 3. Později kvůli vzrůstajícímu počtu žáků již prostory 

nevyhovovaly, proto byla přestěhována do budovy bývalého servitského kláštera čp. 2. Na 

přelomu 19. a 20. století ji navštěvovaly děti z Rabštejna a okolních samot. V roce 1922 byla 

také v klášterní budově zřízena česká menšinová škola.  

Poštovní úřad byl v Rabštejně otevřen v roce 1869 a pracovali tam tři zaměstnanci – 

poštmistr a dva zřízenci. Nejprve sídlil patrně v domě čp. 14, později v domě čp. 36 a od roku 

1927 v domě čp. 3. V roce 1935 byl na poštu zaveden telefon. 

Četnická stanice zde byla zřízena v roce 1882 a byla obsazena dvěma muži. Nejdříve 

sídlila v domě čp. 32, posléze v čp. 70 a od roku 1908 v domě čp. 11. 

S ohledem na nízký počet obyvatel nebyl zdejší spolkový život příliš rozmanitý. 

V roce 1877 byl založen sbor dobrovolných hasičů, v roce 1881 Spolek veteránů pro Rabštejn 

a okolí. Doložen je zde i okrašlovací spolek. Rabštejn byl členem několika německých 

organizací, např. Verband der deutschen Selbstverwaltungskörper in der Tschechoslowaki-

schen Republik (Svaz německých samosprávných celků v Československé republice), Unser 

Egerland (Naše Chebsko). 

Po první světové válce zřejmě vznikl spolek pro postavení pomníku padlým, který se 

ovšem záhy v roce 1921 dostal do finančních potíží a obrátil se na město, aby mu pomohlo 

zaplatit dluhy. To souhlasilo a následujícího roku byl památník padlých postaven. V roce 

1935 bylo schváleno postavení dalšího pomníku, a to Masarykova. O jeho zřízení se zasadila 

Národní jednota pošumavská a slavnostní odhalení dne 1. června 1936 bylo manifestací české 

menšiny. 

Obyvatelstvo Rabštejna bylo většinou německé národnosti. Podíl Čechů se ale po 

vzniku Československé republiky zvyšoval, z 25 obyvatel (5,8 %) v roce 1910 jejich počet 

stoupl o dvacet let později na 77 (22,4 %). Do nově založené knihovny v roce 1920
10

 se 

kupovaly německé i české knihy, ve městě byly zavedeny dvojjazyčné nápisy/cedule, byl 

koupen prapor ve státních barvách Československé republiky. Od konce 20. let 20. století 

vstupovaly do voleb dvě německé strany (Bund der Landwirte a německá sociální 

demokracie) pod sjednocenou kandidátní listinou „Vereinigten deutschen Berufstände“
.
.
 

Společnou kandidátní listinu měli i čeští občané. Nejpozději od roku 1923 byli členy 

zastupitelstva dva Češi a od roku 1931 bylo Čechům na základě poměrného zastoupení 

vyhrazeno místo jednoho radního. V prosinci 1933 požádali zástupci české menšiny, aby se 

zápisy zastupitelstva a rady vedly dvojjazyčně, což bylo schváleno. K realizaci ovšem 

nedošlo. Žádost se opakovala v květnu 1936, ale i přes to byly zápisy vedeny v němčině. 

Dvojjazyčné bylo i nové pečetidlo, které nechalo město vyrobit pravděpodobně na přelomu let 

1927 a 1928. Střed tvořil starý městský typář (městský znak
11

 a nápis SIGILVM CIVIVM ID 

SDAD RABENSTEIN), který byl doplněn po obvodu českým i německým názvem města 

(BÜRGERMEISTERAMT RABENSTEIN MĚSTSKÝ ÚŘAD RABŠTEJN).  

                                                           
9
 Došlo k ní v roce 1955. 

10
 Její založení bylo schváleno v roce 1920 a měla sídlit v čp. 14, ale nakonec byla umístěna do prostor městské 

úřadovny v čp. 79, přičemž knihovníkem se stal starosta. 
11

 Znak se skládal ze dvou polovin. Horní část tvořil korunovaný český dvouocasý lev a dolní orlice se zlatými 

pařáty. 
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Významný byl pro Rabštejn rok 1937, protože si měl ve dnech 11. a 12. září oslavami 

připomenout 600 let od udělení městského práva. Podle zápisů zastupitelstva se během těchto 

dvou dnů mělo v čp. 62 zřídit dočasné muzeum, natočit propagační film, opravit nápis na 

pomníku padlým a doplnit další dvě jména. Všechny domy měly být opravené, nabílené 

a ozdobené. Ministerstvo vnitra však kvůli obavám z národnostních střetů oslavy zakázalo.
12

  

Již od května 1938 byly bunkry lehkého opevnění v okolí Rabštejna obsazeny českými 

vojenskými posádkami a po vyhlášení mobilizace v září ještě posíleny. Na přelomu září 

a října došlo také k intenzivnějším střetům mezi německými obyvateli Rabštejna a dvěma 

četníky, proto sem byli povoláni tři členové Stráže obrany státu. 

Po záboru části československého pohraničí v roce 1938 se Rabštejn stal součástí 

Říšské župy Sudety. Patřil do obvodu vládního prezidenta v Chebu se sídlem v Karlových 

Varech a náležel do působnosti landráta ve Žluticích. Nařízením ze dne 10. listopadu 1938 

s platností od 20. listopadu 1938 bylo na území připojeném k Německu zavedeno německé 

obecní zřízení (Deutsche Gemeindeordnung z 30. ledna 1935). Až do té doby zůstávalo 

v platnosti dosavadní československé obecní zřízení. Podrobnější instrukce k zavedení 

německého obecního zřízení na sudetoněmeckém území vydal dne 22. listopadu 1939 

zvláštním oběžníkem říšský ministr vnitra. V letech 1939–1945 byl jako součást městského 

úřadu i matriční úřad (něm. Standesamt), který vykonával svou agendu jako jednu 

z přenesených působností městské správy. Jeho územní kompetence se vedle samotného 

města vztahovala i na sousední a blízké obce. 

V letech 1940 a 1941 stál v čele města starosta Karl Kriwan a sedm radních 

(Gemeinderäte). Ve městě se nacházel finanční úřad, pracovní soud (Arbeitsgericht) a sídlo 

farního i školního obvodu. 

V předvečer příchodu německých vojsk opustili Rabštejn všichni Češi a jeden 

židovský pár. Oba četníci a tři příslušníci Stráže obrany státu odešli 9. října 1938. Během 

války byl rabštejnský zámek využíván jako ubytovna, například pro německé přistěhovalce 

z Povolží a Ukrajiny (1943). V prostorách pro služebnictvo byli ke konci války umístěni 

zajatci.   

Rabštejn byl osvobozen Rudou armádou dne 11. května 1945. Ještě před tím došlo na 

počátku května k několika excesům způsobenými německými příslušníky SS. Bezprostřední 

správou Rabštejna byl v květnu 1945 pověřen vládní komisař Jan Mourek z Plas. 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., o volbě a pravomoci národních výborů, ze dne 5. května 1945 

dosavadní obecní úřady zanikly a byly nahrazeny místními národními výbory.  

 

 

II. Vývoj a dějiny archivního fondu 

Z dochovaných archiválií není evidentní, kde a jakým způsobem byly u původce 

ukládány. Spisy, které by dokládaly, že městský úřad používal spisový plán, nejsou ve fondu 

zastoupeny. Nejprve byly písemnosti městské samosprávy pravděpodobně uchovávány 

                                                           
12

 Heimatbuch des Kreises Luditz. München : Arbeitsgemeinschaft Heimatbuch Kreis Luditz, 1971, s. 811. 
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v domech purkmistrů, po roce 1822, kdy v závěti odkázal Anton Rafael Amberger městu 

místnost ve svém domě čp. 79, v této radní místnosti. K jediným zaznamenaným ztrátám 

písemností došlo během požárů města v letech 1543 a 1549. 

Po roce 1945 se písemnosti nacházely na půdě domu místního národního výboru 

(pravděpodobně čp. 86), zde provedl jejich prohlídku v říjnu 1955 okresní archivář Jaroslav 

Vavřík. K následnému výběru archiválií ve skartačním řízení a převzetí materiálu do 

Okresního archivu v Plasích došlo ve dnech 21.–23. listopadu téhož roku (č. přírůstku 1000). 

Již tehdy vyjádřil J. Vavřík obavu, že řada cenných písemností byla zničena nebo ztracena. 

V roce 1956 převzal privilegia (inv. č. 1–10) spolu s městskou knihou (inv. č. 11) do své 

úschovy Státní archiv v Plzni, který je 9. srpna 1962 (č. přírůstku 92) a 14. února 1963 

(č. přírůstku 95) delimitoval do Okresního archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích. Dne 

7. června 1972 předal Archiv města Plzně do plaského archivu pamětní knihu z let 1836–1846 

(inv. č. 12, č. přírůstku 384). Další materiály byly získány na základě výběru archiválií ve 

skartačním řízení na Městském úřadě v Manětíně dne 26. června 1996 (protokol č. j. 386/96, 

č. přírůstku 1104) a 9. června 2016 (protokol č. j. SOAP/060-223/2016, č. přírůstku 32/2016).  

 

 

III. Archivní charakteristika archivního fondu 

Pořádání a inventarizace archivního fondu proběhly na základě vyhlášky 

č. 645/2004 Sb., 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/006-

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 

skutečnost, že většina archiválií vzniklých po roce 1850 se nedochovala, 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.  

Archivní fond byl částečně zpracován v roce 1956 Jaroslavem Vavříkem, v roce 1972 

Josefem Pankrazem a v roce 1996 Karlem Romem. Při generální inventuře v roce 2013 bylo 

zjištěno, že fond Archiv města Rabštejn nad Střelou obsahoval 10 listin do roku 1850 

a 6 kartonů, vše o metráži 1,12 bm. V průběhu současného zpracování archivního fondu došlo 

k dalšímu zpřesnění počtu evidenčních jednotek a časového rozsahu. Nyní archivní fond 

obsahuje 10 listin do roku 1850, 24 úředních knih, 1 podací protokol, 2 kartony spisového 

materiálu a 1 mapu. Přeřazením archiválií do stávajících i nově vzniklých archivních fondů 

a vytříděním nadbytečných obalů se změnila metráž fondu na 0,97 bm. Vnitřní skartace 

nebyla provedena. 

Během pořádacích prací v dubnu 2019 bylo z fondu Archiv města Rabštejn nad 

Střelou vyčleněno 0,05 bm archiválií (č. j. SOAP/60-143/2019) do nově vzniklého fondu 

Archiv obce Kotaneč, EL NAD 1394, a 0,11 bm písemností (č. j. SOAP/60-144/2019) do 
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fondu Místní národní výbor Rabštejn nad Střelou, EL NAD 855. Jednalo se o 2 úřední knihy 

z let 1945−1953, 2 podací protokoly z let 1947–1950 a spisový materiál z let 1945–1956. 

Jazykem archiválií je němčina, pouze v listinách inv. č. 1–3, na několika 

dvojjazyčných pozvánkách na schůze zastupitelstva (inv. č. 71), výstřižcích z novin 

(inv. č. 40) a v knihách, které byly později vedeny MNV (inv. č. 14, 20 a 21), je užita čeština. 

Časový rozsah fondu činí 1514–1945 (1956). Nejstarší archiválií je listina Vladislava 

Jagellonského z roku 1514. Prius knihy inv. č. 11 odkazuje na opisy starších zápisů získání 

městského práva. Posteriora fondu tvoří zápisy v inv. č. 14, 20 a 21, kdy ve vedení agendy 

v těchto třech úředních knihách pokračoval Místní národní výbor Rabštejn nad Střelou. 

Datace inv. č. 13, 14, 21, 22, 28, 30, 39 a 50 byla určena kvalifikovaným odhadem. Ve fondu 

se nachází inv. č. 74 Rozpočty loretánské kaple, protože loreta byla pravděpodobně ve správě 

města. 

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

vyhovujícím stavu. Listiny inv. č. 1 a 3 byly restaurovány v polovině 90. let 20. století. 

Listiny inv. č. 4–10 byly restaurovány v roce 2019 v restaurátorské dílně SOkA Domažlice se 

sídlem v Horšovském Týně. Fond je dochován torzovitě. Především chybí písemnosti z let 

1850–1945, například podací protokoly, účetní materiál, spisová agenda nebo též uváděná 

městská pečetidla. 

 

 

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu 

Archivní fond Archiv města Rabštejn nad Střelou obsahuje písemnosti vzniklé 

z činnosti města a je prvořadým pramenem pro studium dějin Rabštejna nad Střelou zejména 

první poloviny 20. století. Obsahuje totiž knihy zápisů městského zastupitelstva z let 1918–

1938 (inv. č. 15–17) a dvě knihy evidence obyvatel ze stejného období (inv. č. 13–14). 

K nejvýznamnějším archiváliím dále patří především privilegia (inv. č. 1−10), která 

potvrzovala práva města, nebo pamětní kniha z let 1836–1846. Pozemkové knihy a další 

písemnosti, z nichž lze získat řadu údajů o postavení poddaných od 17. století do zániku 

patrimoniální správy, se nachází ve Státním oblastním archivu v Plzni ve fondu Velkostatek 

Manětín-Rabštejn nad Střelou (EL NAD 20080). 

 

 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky 

Archivní fond Archiv města Rabštejn nad Střelou uspořádala a inventář sepsala 

v únoru až dubnu 2019 ve Státním okresním archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích 

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

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

 

 

V Plasích 25. 9. 2019                 …………………………………… 

Mgr. Eva Němečková, Ph. D.     
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Příloha č. 1 

Seznam použitých zkratek 
 

AM      archiv města 

AP      archivní pomůcka 

bm      běžný metr 

CIM      Codex iuris municiplis 

č. evid.      číslo evidenční 

č. k.       číslo katastru 

čes.       česky 

EL NAD     evidenční list Národního archivního dědictví 

evid. jedn. č.     evidenční jednotka číslo 

fol.      folio 

inv. č.      inventární číslo 

kar      karton 

k. ú.       katastrální území 

lat.      latinsky 

lio      listina do roku 1850 

map      mapa 

MNV      místní národní výbor 

MV      ministerstvo vnitra 

něm.      německy 

ppr      podací protokol 

Sb. Sbírka zákonů a nařízení 

sign.      signatura 

SOA      státní oblastní archiv 

SOkA      státní okresní archiv 

SS      Schutzstaffel 

ukn       úřední kniha 
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Příloha č. 2 

Vývoj počtu obyvatel a domů v Rabštejně nad Střelou 

 

 počet obyvatel počet domů 

1838 513 83 

1869 514 86 

1880 514 88 

1890 536 93 

1900 493 95 

1910 426 (z toho 25 Čechů a 399 Němců) 87 

1921 432 (z toho 98 Čechů a 330 Němců) 90 

1930 344 (z toho 77 Čechů a 267 Němců) 90 

1950 77 60 
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Příloha č. 3 

Přehled rychtářů, primasů, představených a starostů v Rabštejně nad 

Střelou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno Doložená doba působení 

rychtáři  

Christof Werker 1754, 1766 

Thadeus Starck 1806, 1810 

 

primasové  

Johan Grosspart 1712 

Sebastian Miedl 1735 

Ferdinand Victorin Mülling  1741–1742 

Stefan Schauer 1746 

Ferdinand Victorin Mülling 1747, 1750 

Johann Bernard Miedl 1753 

Thadeus Grundt 1777 

Johann Claudy Worzisek 1778 

Sebastian Augustin Mülling 1779 

Anton Selmann 1784 

  

představení  

Andreas Worzisek 1814, 1819 

Josef Mülling 1819–1846 

Franz Stark 1846 

  

starostové  

Georg Mülling 1850–1865 

Josef Gally 1865–[1877] 

Prokop Öllmann 1877–[?] 

Ant[on] Nowak 1891 

Franz Schürl [1899]–[1908] 

Anton Mülling 1908–1914 

Wenzl Kriwan 1918 

Ludwig Rott 1919 

Wenzl Hlous 1919–1931 

Karl Sandner 1931–1938 

Karl Kriwan 1939‒1941 

[Johan] Jindra 1944 
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Inventární seznam 



Inv. č.     Obsah                           Časový rozsah             Evid.       

              jedn. č.  
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I. Listiny do r. 1850 

1 1514, prosinec 13., Budín 

Vladislav Jagellonský potvrzuje Rabštejnu žatecké 

městské právo, osvobozuje obyvatele od odvádění platů a 

úroků vrchnosti, uděluje čtvrteční týdenní trh a dva 

jarmarky, povoluje omezený lov ryb, potvrzuje právo 

pečetit červeným voskem, mílové právo na krčmy a právo 

těžit břidlici. 

Orig., pergamen, 57 x 31,5−10,5 cm, čes., přivěšená 

královská pečeť  

(CIM IV/3, č. 847, s. 272−273) 

 

 lio 1 

2 1545, únor 15., Praha 

Ferdinand I. potvrzuje privilegia udělená Jiřím 

z Poděbrad a Vladislavem Jagellonským 

Orig., pergamen, 66 x 46,5−8 cm, čes., přivěšená pečeť 

 lio 2 

    

3 1570, květen 11., Praha 

Maxmilián I. potvrzuje listinu vydanou Ferdinandem I. 

(inv. č. 2) 

Orig., pergamen, 50 x 26−2,5 cm, čes., přivěšená pečeť 

 lio 3 

     

4 1685, duben 4., Rabštejn nad Střelou 

Jan Šebestián Pötting potvrzuje Rabštejnským výsadu na 

právo obchodu se solí a daně z řeznických krámů (lavic) 

Orig., pergamen, 50 x 36,5−5 cm, něm., přitisknutá pečeť  

 lio 4 

    

5 1708, červenec 7., Rabštejn nad Střelou 

František Karel Pötting potvrzuje listinu vydanou Janem 

Šebestiánem Pöttingem (inv. č. 4) a dřívější privilegia 

Orig., pergamen, 52,5 x 37 cm, něm., přivěšená pečeť 

v dřevěném pouzdře 

 lio 5 

     

6 1747, září 20., Rabštejn nad Střelou 

Anna Barbora hraběnka z Kolovrat a Filip hrabě 

z Kolovrat potvrzují městská privilegia (obchod se solí, 

právo chytat ryby, lámat kámen-břidlici a daně 

z řeznických krámů) 

Orig., pergamen, 65 x 49 cm, něm., dvě přitištěné pečeti 

 lio 6 

  

 

 

  



Inv. č.     Obsah                           Časový rozsah             Evid.       

              jedn. č.  

19 

 

7 1754, květen 3., Vídeň 

Marie Terezie potvrzuje privilegium Anny Barbory a 

Filipa z Kolovrat (inv. č. 6) 

Orig., pergamen, 27,5 x 33,5 cm, 6 fol., něm., přivěšená 

pečeť v dřevěném pouzdře  

 lio 7 

     

8 1754, květen 3., Vídeň 

Marie Terezie potvrzuje privilegium Františka Karla 

Pöttinga (inv. č. 5) 

Orig., pergamen, 78 x 48–12,5 cm, něm., přivěšená pečeť 

v dřevěném pouzdře 

 lio 8 

    

9 1783, říjen 20., Vídeň 

Josef II. potvrzuje městská privilegia 

Orig., pergamen, 71,5 x 45,5–11 cm, něm., přivěšená 

pečeť v dřevěném pouzdře 

 lio 9 

    

10 1794, listopad 21., Vídeň 

František II. potvrzuje městská privilegia 

Orig., pergamen, 71 x 49–7 cm, něm., přivěšená pečeť 

v dřevěném pouzdře 

 lio 10 
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II. Úřední knihy   

A. Předchůdci městské samosprávy do r. 1850   

11 Městská kniha 

(Stadt Buch also hienein diese Bürger Welche 

fremde und keine alhiesige Burgers Sohne 

seindt, einzuschrieben kommen und Ihr 

Schultiges Burgers Recht erlegen müssen. 

Angefangen von 1
ten 

January des Ein Tausent 

sieben Hundert vier und dreisigsten Jahrs 

gefertiget von mier A. Joseph Weber der Zeit 

bestelter Syndicus 

na s. 63 Stadt Rabensteiner Grundt 

Verschreibungs Buch In Welches Buch Alle 

Verkauff- und Erkauffungs auch Heuraths 

Contracten Einzuschreiben kommen. So 

angefangen worden den 1
ten 

Decembris des Ein 

Tausent sieben Hundert Sieben und vierzigsten 

Jahrs) 

(1712) 1734−1869 ukn 1 

 Kniha přijatých měšťanů fol. 1−28 (s. 1–58) 

fol. 30 (s. 61–62) pamětní zápis o obnově 

privilegií hraběnkou z Kolovrat 

Trhová kniha fol. 34−62 (s. 69–126) 

Kniha majetkových porovnání fol. 67−93       

(s. 135–188) 

Svatební smlouvy fol. 108−113r (s. 217–227) 

Závěti fol. 113v−115 (s. 228–232) 

několik obligací, povolení stavby domu a 

stodoly 

něm., 20 x 33 cm, polokožená vazba, 122 fol. 

(1712) 1734–1869 

1747 

 

1747–1802 

1746–1817 

 

1747–1786 

1786 

 

    

12 Pamětní kniha 

(Memorabilienbuch des Stadtl Rabenstein 

Anfangend im Jahre 1836) 

Sign. z AM Plzeň 6c126, 1431 

něm., 24,5 x 40 cm, polokožená vazba, 198 fol.  

1836−1846 ukn 2 
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B. Městský úřad po r. 1850  

1. Město a jeho správa  

 a) Domovské právo   

13 Kniha vydaných domovských listů a 

pracovních knížek 1850−1939 

+ Kniha cizích 1850−[1859] 

1850−1939 ukn 3 

    

14 Evidenční kniha obyvatel včetně sčítání lidu 

[1910]−1939 

+ Kniha vydaných domovských listů 

1945−1948 

[1910]−1939 (1948) ukn 4 

    

 b) Všeobecná správní činnost města   

15 

 

Zápisy ze schůzí městského zastupitelstva 

9. 6. 1918−23. 6. 1924 

1918−1924 ukn 5 

    

16 Zápisy ze schůzí městského zastupitelstva 

24. 8. 1924−27. 1. 1931 

1924−1931 ukn 6 

    

17 Zápisy ze schůzí městského zastupitelstva 

7. 6. 1931–8. 5. 1938 

1931−1938 ukn 7 

     

2. Správa městského majetku 

18 Hospodářský plán lesa na léta 1913−1933 

 

1912 ukn 8 

19 Hospodářský plán lesa na léta 1929−1938 1929 ukn 9 

     

3.      Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek 

a) Evidence pobytu  
 

 
Kniha cizích 

1850–[1859] ukn 3 

 b) Zdravotní a veterinární záležitosti   

20 Hřbitovní kniha 1900−1939 (1956) ukn 10 

     

c) Záležitosti dohledu nad veřejnou mravností  

21 Trestní rejstřík 

(evidence rozsudků rabštejnských příslušníků   

z různých soudů) 

1906−[1930] (1949) ukn 11 

     

 4.    Spolupůsobení ve státních všeobecně správních a bezpečnostních záležitostech 

22 Parcelní protokol [1910] ukn 12 
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III. Spisový materiál   

A. Registraturní pomůcky po r. 1850   

Podací protokoly   

23 Podací protokol  

(2. 1. 1932−14. 7. 1941) 

1932−1941 ppr 1 

     

B. Spisy do r. 1850   

24 Koupě a prodej obecního majetku 1726–1768 kar 1 

25 Pohledávka kožešníka Franze Schänigera 

z Rabštejna vůči pražským kožešníkům 
 

1773 kar 1 

26 Předvolání tří měšťanů do Plzně k soudu 1783 kar 1 

27 Cechovní záležitosti 1786–1849 kar 1 

28 Rozvrh platby daní na jednotlivé plátce [1790] kar 1 

29 Oznámení o možném ubytování vojáků a 

nákladů na jejich vydržování 
 

1815 kar 1 

30 Opis listiny Ferdinanda I. z roku 1530, kterou 

vypovídá sobě nepoddané Židy z Žatce 

 

[1848] kar 1 

C. Spisy po r. 1850   

1. Obec a její správa 

a) Statutární záležitosti   

31 Nařízení landrátu zavést nové obecní zřízení 1939–1940 kar 1 

     

b) Evidence obyvatel a domovské právo   

32 Evidence cizích osob  1927–1932 kar 1 

33 Domovské právo 

(řazeno abecedně) 

1924−1937 kar 1 

34 Žádosti o domovské listy 

(řazeno abecedně) 

1920−1939 kar 1 

35 Domovské listy 

(řazeno abecedně) 

1918−1933 kar 1 

36 Odhlašovací lístek Gustava [Pichlera] 

z Běhánek do Rabštejna 
 

1937 kar 1 

37 Žádost o pas Wenzela Friedricha 1919 kar 1 

38 Úmrtní listy 1921–1932 kar 1 
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c)      Dokumentace života města   

39 Geograficko-historický popis Rabštejna z publikace 

Über einige Basaltberge des Pilsner Kreises in 

Böhmen – Als Beitrag zur vaterländisches 

Mineralgeschichte, vydané r. 1816 

(1816) [1940] kar 1 

    

40 Výstřižky z novin se zmínkami o Rabštejně  

(mj. o loupežném přepadení zámku v listopadu 

1923) 

1848–1926 kar 1 

    

2.      Správa obecního majetku 

a) Obecní budovy 

41 Prodej domu čp. 60 1929 kar 1 

     

b) Rozpočtové hospodaření obce 

42 Udělená povolení městu vybírat obecní 

přirážky k přímým daním 

1920–1925 kar 1 

     

3.      Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek 

43 Žádost o zachovací list 1925 kar 1 

     

4.      Působení obce ve veřejném zájmu 

a) Chudinství a sociální péče 

44 Přihláška do hospicu řádu sv. Kříže ve Velichově 1928 kar 1 

     

b) Školství 

45 Plat pro Annu Marschalovou za vedení mateřské 

školky 

1940 kar 1 

     

c) Záležitosti spolkové, kulturní, tělovýchovné a sportovní 

46 Pozvánka na školní představení 1911 kar 1 

47 Pozvánka na svěcení zvonů v Rabštejně 1927 kar 1 
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5.      Spolupůsobení ve státních všeobecně správních a bezpečnostních záležitostech 

a) Všeobecně správní a bezpečnostní záležitosti 

48 Pokyny ke sčítání lidu 1910 kar 1 

     

b) Daňové záležitosti   

49 Vyvázání z daňové povinnosti 1851 kar 1 

50 Pozemnostní arch obce [1915] kar 1 

51 Pozemnostní arch majitelů židovského hřbitova 1940 kar 1 

     

c) Trestní a soudní záležitosti   

52 Zaslání doličných předmětů od Okresního soudu 

v Manětíně 

1937 kar 1 

     

d) Zemědělství, lesnictví, rybolov  

53 Seznam zvířat v Rabštejně 1920 kar 1 

54 Prodejní ceny dřeva 1938 kar 1 

55 Výkazy využití půdy 1939–1941 kar 1 

    

6.       Osobní záležitosti měšťanů   

56 Soukromá korespondence starosty Georga Müllinga 1851 kar 1 

 

IV. Účetní materiál 

  

A. Účetnictví do r. 1850   

57 Účet vystavený městu za potvrzení privilegií 1795 kar 1 

58 Rozpočty 1793–1798 kar 1 

   

B. Účetní knihy po r. 1850   

59 Hlavní kniha 1939 ukn 13 

60 Pokladní deník 1930 ukn 14 

61 Pokladní deník 1931 ukn 15 

62 Pokladní deník 1932 ukn 16 

63 Pokladní deník 1933 ukn 17 
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64 Pokladní deník 1934 ukn 18 

65 Pokladní deník 1935 ukn 19 

66 Pokladní deník 1936 ukn 20 

67 Pokladní deník 1937 ukn 21 

68 Pokladní deník 1939 ukn 22 

69 Pokladní deník výdajů 1944–1945 ukn 23 

70 Rozpočty 1915–1922 ukn 24 

     

C. Účty po r. 1850   

71 Rozpočty včetně příloh 1920–1939 kar 2 

72 Vzor k sestavování rozpočtů 1922 kar 2 

73 Rozpočty místní školní rady  

(s přílohami) 

1927–1937 kar 2 

74 Rozpočty loretánské kaple 

 

1932–1936 kar 2 

V. Mapa   

75 Geometrický plán rozdělení parcel č. k. 229/1, 

229/2, 294/1, 294/2, 294/3, 316, 333, 372, 472/1, 

472/2, 472/4, 480/2, 480/3,787 k. ú. Rabštejn 

nad Střelou 

Karel Lenk, 1 : 1000, kresba, papír, 63 x 60 cm 

1937 map 1 
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