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Úvod
I. Vývoj původce archivního souboru
Anton Blobner se narodil 30. prosince 1847 v Bažantově (Wosant) čp. 41, v rodině
Antona Plobnera, kameníka a učitelského pomocníka. Základního vzdělání se mu dostalo
díky otci v rodné vsi, kde od r. 1823 existovala expozitura triviální školy fungující při faře u
sv. Bartoloměje v nedalekém Pořejově (Purschau). Poté v r. 1857 pokračoval ve školní
docházce ve čtvrté třídě hlavní školy v Plané (Plan), od r. 1858 navštěvoval reálnou školu v
Chebu (Eger) a v l. 1864 – 1866 získal pedagogické vzdělání absolvováním učitelského kurzu
v Praze. Během učitelské praxe pak podstoupil několik dalších zkoušek, kterými dosáhl
rozšíření odborné kvalifikace.
V průběhu svého pedagogického působení prošel několika školami v západních a
severních Čechách. Profesionální dráhu zahájil v r. 1868 jako podučitel v Třebeni
(Trebendorf) u Františkových Lázní (Franzensbad), kde učil dva roky. Posléze se vrátil do
rodného kraje, stejně dlouhou dobu vyučoval v Milířích (Brand) a poté rok v Tachově
(Tachau). Na začátku r. 1872 byl jmenován učitelem obecné školy v Děčíně (Tetschen), po
půl roce se vrátil a od školního r. 1872/73 začal vyučovat v tachovské měšťanské škole. Dne
3. února 1880 byl jmenován jejím definitivním ředitelem.
Od 1. února 1889 pak byl přeložen na obecnou a měšťanskou školu v Kašperských
Horách (Bergreichenstein). Působil tu do konce r. 1901 a záslužně se angažoval ve zdejším
veřejném životě.
Z Kašperských Hor byl Blobner na základě výnosu zemské školní rady č. 45 752 z 29.
listopadu 1901 s platností od 1. ledna 1902 přikázán rovněž ve funkci ředitele obecné a
měšťanské školy do Frýdlantu (Friedland) v severních Čechách, kde svou pedagogickou
dráhu uzavřel. Zdejší školu vedl do r. 1906 a dočkal se ocenění za dlouhé roky
pedagogického působení. Dne 20. října 1906 mu předal okresní hejtman čestnou medaili od
vlády za 40 let věrné služby.
Po penzionování k 31. srpnu 1906 žil Blobner v Opavě (Troppau) a Teplicích (Teplitz).
V Dolním Jiřetíně (Niedergeorgenthal), kde vyučovaly jeho příbuzné, se v r. 1912 věnoval
sepisování studie k tachovským dějinám. Toho roku také naposledy navštívil Tachov.
Poslední léta života strávil A. Blobner u svých dětí v Chomutově (Komotau) a Jirkově
(Görkau), kde zemřel 28. října 1914. Jeho hrob č. 6 v oddělení 18 na městském hřbitově v
Jirkově zanikl po r. 1963.
II. Vývoj a dějiny archivního souboru
Archivní soubor Blobner Anton [1912] obsahuje jedinou archiválii, nesvázanou
rukopisnou knihu s mnoha opisy dokumentů od první písemné zmínky o Tachově z r. 1115
věnovanou dějinám města a panství Tachov, která vznikla z badatelské, resp. vlastivědné
činnosti autora.
Do Státního okresního archivu Tachov knihu předalo Okresní muzeum v Tachově
Předávacím protokolem ze dne 22. 11. 1999 (číslo přírůstku 18/99) a následně byl pro
původce založen EL JAF 716 včetně spisu o fondu č. 767.
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III. Archivní charakteristika archivního souboru
Na každé ze škol, které řídil, psal A. Blobner záznamy do školních kronik. Není však
známo, že by k dějinám příslušných míst přispěl nějakou historickou prací a zdá se, že studie
k dějinám Tachova je jeho jediným dílem. V době svého tachovského působení prostudoval
množství archivních pramenů, na jejichž základě patrně v první polovině r. 1912 sepsal
dějiny města a panství Tachov v historických dokumentech. Byl obeznámen s písemnostmi z
archivu města, děkanství a velkostatku, ale znal i materiály z vídeňských archivů, okolních
statků a také v držení soukromých osob. Odkazoval i na vydané historické tituly topografů,
resp. svých předchůdců na poli tachovské historie. Menší část práce tvoří autorovy komentáře
a závěry k jednotlivým dějinným událostem, opisy dokumentů převažují.
Blobnerova kniha se skládá z volných archů, přičemž chybí titulní strana s názvem, v
minulosti pravděpodobně existující, a první stránka tak rovnou obsahuje opis nejstarší listiny
zmiňující Tachov, tzv. kladrubského falza z r. 1115. Kniha obsahuje dvojí číslování stránek,
původní autorovo a druhé provedené neznámo kým z pozdější doby. Celkem má rukopis 350
stran, z toho 342 (nově) označených. Z důvodu ochrany je archiválie uložena v kartonu.
V průběhu pořádání nebyly navrženy žádné písemnosti k vnitřní skartaci.
Dochovaná archiválie je kategorie II.
Jazykem archivního souboru je němčina.
Fyzický stav archivního souboru je dobrý.
IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru
Osobní fond Antona Blobnera představuje jeden ze tří pilířů tachovské historie
zpracovaných do r. 1945. Na rozdíl od obou dalších tachovských autorů a Blobnerových
předchůdců, J. Stocklöwa a J. Köferla, se Blobnerova práce z dnes neznámých důvodů
nedočkala vydání. Nicméně žádný badatel, který se zabývá dějinami Tachova i Tachovska,
popř. regionální historiografií, nemůže Blobnerův rukopis jako bohatý zdroj různých
informací pominout. Navzdory některým nereálným pasážím náležejícím do říše legend, je v
jeho práci cenná zejména závěrečná část věnovaná tachovským měšťanským štítným rodům,
kterou opatřil vlastnoručními kresbami jejich erbů. I další ilustrace vypovídají o poměrném
výtvarném nadání autora a svědčí i o tom, že znal regionální památky, zejména náhrobní
kameny, které dnes již neexistují, či jsou zcela setřené. Rukopis v r. 1992 přepsal a přeložil
pro tehdejší Okresní muzeum v Tachově Dr. G. Hofmann z klatovské pobočky SOA v Plzni.
Překlad je uložen v Muzeu Českého lesa v Tachově.
V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky
Archiválie souboru Blobner Anton [1912] uspořádala a inventář vypracovala v lednu
2008 PhDr. Markéta Novotná ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 29. září 2008

PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury
Frank M.: Schulen im mittleren Böhmerwald, Grafenau 1997
Hamperl W.-D.: Chronisten und Volkskundler des Bezirks Tachau im Egerland 1830 – 1945,
Weiden 1999
Heimatatlas des ehemaligen politischen Bezirkes Tachau-Pfraumberg, Weiden 1973
Popis obecného školství v Království Českém, Praha 1889
Schematismus des Volksschulwesens im Königreich Böhmen, Praha 1891
Schematismus für das Königreich Böhmen, Praha 1877
Schuster Franz, Tachau-Pfraumberger Heimat, Weiden 1962
SOA Plzeň, Sbírka matrik, Římskokatolická fara Pořejov svazek 17, 1827 – 1870
SOkA Klatovy, Hlavní škola (německá) Kašperské Hory 1861 – 1945,
inv. č. 193 kronika 1861 – 1899
inv. č. 194 kronika 1899 – 1923
SOkA Liberec, Obecná a měšťanská škola Frýdlant v Čechách (1560) 1862 – 1945,
kronika 1897 – 1918
SOkA Liberec, Okresní školní rada Frýdlant v Čechách 1869 – 1938,
inv. č. 33/2, Výkazy osobního stavu do r. 1919 (abecedně řazeno), k. č. 18
SOkA Tachov, Obecná a měšťanská chlapecká škola (německá) Tachov 1834 – 1945,
inv. č. 2 kronika 1. svazek, 1876 – 1892
Tachau Heimatbuch einer deutschen Stadt in Böhmen, Weiden 1970
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek
č.

číslo

čp.

číslo popisné

EL JAF

evidenční list jednotného archivního fondu

inv.

inventární

l.

léta

r.

rok
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Inventární seznam

7

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

[1912]

K1

Úřední knihy
1

Dějiny města Tachova s přihlédnutím
k historii panství a okresu Tachov
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Název archivu:

Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky
(archivního souboru):

Blobner Anton

Značka archivního souboru:

OsF Blobner

Časový rozsah:

[1912]

Počet evidenčních jednotek:

1 rukopis

Počet inventárních jednotek:

1

Rozsah bm:

0,12

Stav ke dni:

29. září 2008

Archivní soubor zpracovala:

PhDr. Markéta Novotná

Pomůcku sestavila:

PhDr. Markéta Novotná

Počet stran:

9

Počet exemplářů:

5

Pomůcku schválil:

Mgr. Jan Edl
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