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Úvodem

V roce 2005 byla zahájena nová etapa historie ústředního ar-
chivu českého státu. Pod názvem Národní archiv, který část 
archivní obce prosazovala již od roku 1918, vykročil nyní náš 
archiv nejen do 3. tisíciletí, ale i do sjednocené Evropy. Nový 
archivní zákon přisoudil Národnímu archivu řadu úkolů, někte-

ré jsou zcela nové, jinde zákon pouze potvrdil již věci dávno zavedené. 
Jedním z takových úkolů je i ediční činnost archivu, kdy Národní archiv 
„vykonává vydavatelskou a publikační činnost v oboru archivnictví a výko-
nu spisové služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie“. 
Ústřední archiv se může pochlubit dlouholetou rozsáhlou ediční činností, 
ať jde o vydávání pramenů ke starším či novějším dějinám, katalogů 
výstav, původních monografií, příležitostných sborníků nebo odborných 
perodik. Mezi periodiky zaujímá čestné místo sborník Paginae historiae, 
jehož vydávání bylo zahájeno již v roce 1992. Pokusil se navázat na slav-
nou minulost odborných časopisů předchůdců Státního ústředního archi-
vu v Praze z období první republiky, zejména Sborník Archivu Ministerstva 
vnitra a Zprávy Českého zemského archivu, které si ve své době získaly 
velké renomé.

Připravovaný patnáctý svazek dává možnost určité bilance a zároveň pří-
mo vybízí k jistým změnám, revizím a korekcím. Naším cílem je a bude, 
aby byl nadále reprezentativním orgánem Národního archivu, přirozenou 
součástí jeho informačního systému, zdrojem kvalitního historického po-
znání i důstojným partnerem periodik vydávaných našimi i zahraničními 
archivy. Je otevřen nejen současným, bývalým i budoucím pracovníkům 
archivu, ale i historikům, badatelům a všem osobám, které mají k naše-
mu archivu vztah. Doufáme, že se stane komunikačním nástrojem mezi 
archivem a veřejností, které poskytne očekávané a potřebné informace 
a že bude i autory vyhledávaným cílem pro publikaci svých článků a studií.

Oproti minulým číslům doznává sborník jistých změn ve své vnitřní struk-
tuře. Jeho první (a rozsahem největší) část bude ovšem nadále vyhrazena 
pro otištění studií zaměřených na dějiny správy, pomocné vědy historické, 
archivnictví i prací z oblasti českých a světových politických, hospodář-
ských, sociálních a kulturních dějin využívajících pramenů Národního 
archivu nebo se vztahem k jeho fondům, a dále studiím, které primárně 
prameny Národního archivu nevyužívají, ale mají obecnější metodický 
nebo metodologický záběr. Sborník je otevřen rovněž pro otištění edicí 
jednotlivých pramenů majících vztah k fondům Národního archivu.
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Ve druhé části bychom chtěli dát prostor pro zveřejnění výsledků pramen-
ných rešerší k některým závažnějším tématům (ať jsou pojaty katalogově 
nebo synteticky) a syntetizujícím přehledovým pracím.

V závěrečné části pak nalezne čtenář informaci o aktuálním dění v našem 
archivu. Kromě shrnutí činnosti archivu za uplynulý rok budou otištěny 
krátké informace o akcích archivu, vědeckých projektech jednotlivých 
pracovníků, drobné metodické příspěvky a recenze a anotace publikací 
vydaných v NA nebo s výrazným podílem pracovníků NA. 

Doufáme, že vás čtenáře představená koncepce zaujme a rozšíříte v příš-
tích letech autorskou základnu našeho sborníku.
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Archiv břevnovského kláštera

Jitka Křečková

Břevnovský archivní fond vznikl z činnosti nejstaršího mužské-
ho kláštera v českých zemích a patří proto mezi naše nejvý-
znamnější písemné památky. Je uložen v budově I. oddělení 
Národního archivu na základě smlouvy o úschově s jeho pů-
vodcem a zároveň majitelem – Benediktinským arciopatstvím 

sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze - Břevnově. V současné době obsahuje 
celkem 146,3 bm archiválií z let 1174-1952.1 Nejvzácnější z nich byly pro-
hlášeny za kulturní památky, a to v roce 1982 listina Přemysla Otakara I. 
z 24. července 1224 opatřená jeho zlatou bulou2 společně s opisem urbá-
ře z roku 1406 datovaným do první poloviny 15. století.3 V roce 1992 se 

1
 Národní archiv (NA), fond Benediktini – klášter, Břevnov (dále ŘBB). 

O břevnovském archivním fondu autorka psala již v roce 1993 v souvislosti 
s tisíciletým výročím břevnovského opatství. Nový článek se historii archivu 
věnuje podrobněji a je doplněný o poznatky, které při správě fondu během 
následujících let získala. Srv. Křečková, Jitka. Archiv břevnovského kláštera. 
In: Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově (993–1993), Praha 1993, 
s. 19–21; Křečková, Jitka. Péče SÚA o archiv břevnovského kláštera. 
In: Břevnov v českých dějinách. Sborník z konference pořádané 
ve dnech 14. a 15. září 1993 Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy 
u příležitosti milénia břevnovského kláštera, Praha 1997, s. 43–45.
2
 NA, ŘBB, listina inv. č. 10; kulturní památka (dále KP) č. 55.

3
 NA, ŘBB, k. inv. č. 5 (starší sign. ŘBB, k. 2a); KP č. 52. Viz Emler, Josef. 

Decem registra censuum bohemica compilata aetate bellum husiticum 
praecedente (Deset urbářů českých z doby před válkami husitskými). Praha 
1881, s. 151–218; Čechura, Jaroslav - Ryantová, Marie. Urbář kláštera Břevnov 
z roku 1406. Časopis Národního muzea - řada A, 161, 1992, č. 3–4, 
s. 79–107.
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k nim přidalo 257 listin datovaných do roku 1526.4

Z pozdějšího opisu zlomku inventáře z let 1390–1394, vzniklého koncem 
14. nebo počátkem 15. století, i z některých listin, na jejichž reversech 
jsou regesty psané rukou ze 13. a 14. století, je zřejmé, že vzdělaní bene-
diktinští mniši se péči o listiny a jejich evidenci již tehdy věnovali. Inventář 
se dochoval jen zčásti a týkal se především soupisu vybavení břevnovské-
ho kláštera a jemu patřících proboštství, kostelů a far. Zpracovatel v něm 
však sepsal také listiny, uložené v truhlicích dle vydavatelů a obsahu, 
rozeznával i jejich psací látku. Soupis je velmi cenným svědectvím původ-
ního archivního uspořádání listin.5 

Uchování nejstarších listin bylo pro benediktiny mimořádně důležité pře-
devším kvůli právnímu zajištění výjimečného postavení břevnovského 
opatství a potvrzení pozemkové držby. Z těchto důvodů však nechávali 
představitelé kláštera zhotovovat i listiny falešné. Vznikaly na reálném 
základě, ale v pozdější době, než ke které se hlásily, v některých přípa-
dech byly do pravých listin vloženy mladší přídavky apod. Mezi listinnými 
podvrhy českého původu jsou břevnovská falza nejznámější a ve stále 
nekončících diplomaticko-paleografických výzkumech jim byla věnována 
nemalá pozornost.6 Příkladem může být především falzum zakládací 
listiny českého knížete Boleslava II. hlásící se k roku 993, ale vzniklé 
pravděpodobně až v polovině 13. století.7 Pro počátky kláštera je neméně 

4
 NA, ŘBB, listiny inv. č. 1–258 (mimo inv. č. 10); KP č. 105.

5 NA, ŘBB, k. inv. č. 51 (starší sign. ŘBB, k. 13). Viz Emler, Josef. 
Zlomek inventáře kláštera břevnovského z let 1390–1394. Věstník Královské 
České společnosti nauk, Praha 1889, s. 280–305.
6 Přehled starších studií podává Nový, Rostislav. Diplomatické poznámky 
k donačním listinám českých klášterů a kapitul do konce 12. století. Studia 
Mediaevalia Pragensia II, 1991, s. 128–129. K listinám nejnověji Pražák, Jiří. 
Privilegium pervetustum Boleslai. In: Milénium břevnovského kláštera 
(993–1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, Praha 
1993, s. 13–24; Žemlička, Josef. K hodnověrnosti listiny Jana XV. pro klášter 
v Břevnově (31.V.993). In: Milénium břevnovského kláštera (993–993), s. 25–39; 
Dušková, Sáša. Listinný poklad břevnovského kláštera z doby vlády Přemysla 
Otakara II. In: Milénium břevnovského kláštera (993–1993), 
s. 139–145.
7 NA, ŘBB, listina inv. č. 1.
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důležitá i bula papeže Jana XV. z roku 993, jejíž originál psaný na papyru 
je uveden ještě v soupisu listin výše zmíněného inventáře. V pozdější 
době však podlehl zkáze, obsah privilegia je proto známý jen z výše 
zmíněné konfirmace Přemysla Otakara I. z roku 1224.8 Papež vzal bulou 
klášter pod svou ochranu a potvrdil jeho statky, břevnovským opatům udě-
lil právo nosit pontifikálie a zaujímat mezi klérem první místo po pražském 
biskupovi. Jak se domnívá poslední hypotéza, do konfirmace byl vložen 
text od původní verze odlišný.9

Během husitských válek benediktini listiny z obavy před zničením prav-
děpodobně převezli do bezpečnějšího broumovského kláštera. Zpět 
do Břevnova se navrátily zřejmě až v polovině 18. století.10 Podle jiné úva-
hy mohly listiny zůstat v Břevnově tak dobře ukryté, že jim neuškodilo ani 
vypálení kláštera husity v roce 1420; pokud byly převezeny do Broumova, 
musely být vráceny již během 15. století, neboť tamní klášter později po-
stihlo tolik požárů, že by se stěží mohl do dnešní doby dochovat tak velký 
počet listin z předhusitského období.11 Ze srovnání deperdit s dnešním 
počtem původních břevnovských listin do roku 1394 vyplývá, že se zacho-
vala necelá třetina z těch, které zachycují staré dochované inventáře.12 
Mnohé listiny se do fondu dostaly dodatečně a nepocházejí z břevnovské 
provenience. Argument o velké dochovanosti není tedy příliš přesvědčivý. 

8 viz pozn.2
9 Žemlička, c. d.
10 Blažíček, Oldřich Jakub – Čeřovský, Jan – Poche, Emanuel. Klášter 
v Břevnově. Praha 1944, s. 60–61; Culková, Dagmar a kol. Inventář fondu 
Benediktini – Břevnov. Státní ústřední archiv v Praze, Praha 1958, s. VI; 
Beránek, Karel – Uhlířová,Věra. Inventář fondu Benediktini – Břevnov, I. díl 
– Listiny 993–1948. Inventáře a katalogy fondů Státního ústředního archivu 
v Praze, Praha 1967, s. 8.
11 Vilímková, Milada – Preiss, Pavel. Ve znamení břevna a růží. Historický, 
kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově. Praha 1989, 
s. 44–45.
12 Pražák, Jiří. Břevnovská deperdita z doby přemyslovské. Sborník prací 
filosofické fakulty brněnské university, IX, řada historická (C) č. 7, Brno 1960, 
pozn. 11 na s. 120.
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Protože břevnovský klášter zůstal až do 18. století poškozen a Broumov 
byl dlouhou dobu hlavním sídlem opatů, není uložení listin v Broumově 
až do poloviny 18. století vyloučeno.

V 16. století byly listiny datované do roku 1460 opatřeny novými dorsální-
mi regesty, z čehož lze usuzovat i na existenci kopiáře, jenž se však ne-
dochoval.13 Na přelomu 16. a 17. století vznikl inventář listin z Břevnova, 
Broumova a Police nad Metují, na jeho konci je zaznamenáno i několik 
neočíslovaných regestů listin z Rajhradu. Očíslované regesty v inventáři 
odpovídají stejné ruce, která pořídila rubní regesty na dorsech příslušných 
listin; na nich je před čísly navíc předepsané ještě písmeno N. V uspo-
řádání regestů nelze najít žádné pravidlo, odpovídalo pouze tehdejšímu 
uložení listin.14 V 16. století, nejspíše po smrti posledního opata bene-
diktinského kláštera ve Vilémově, byly do archivu přiřazeny listiny tohoto 
zaniklého opatství.

Začátkem druhé poloviny 18. století byly archiválie navrácené z Broumo-
va pravděpodobně nově uspořádány společně s řadou písemností, které 
zatím přibyly na Břevnově. Přitom měl mít hlavní účast P. Bonaventura 
Piter, archivář benediktinského řádu v Čechách.15 Přímo s funkcí břevnov-
ského klášterního archiváře se poprvé setkáváme v klášterních diariích 
v roce 1755, kdy je jako archivář zapsaný P. Odilo Aulik.16 K roku 1781 je 
P. Odilo uveden i jako knihovník, jímž byl do té doby jiný člen břevnovské-
ho konventu. Od roku 1786 funkci archiváře vykonával břevnovský převor 
P. Bonaventura Müller. Výsledkem jím provedených pořádacích prací jsou 
dvě dochované archivní pomůcky k fondu.17 Věcně rozdělené archiválie 
byly uloženy ve skříních a jednotlivá oddělení byla označena písmeny 

13 Beránek – Uhlířová, c. d., s. 6.
14 NA, ŘBB, inv. č. 78, kart. 24 (stará sign. A VII 7). Ve stejné signatuře je 
přiložen opis z 18. století. Pražák, Břevnovská deperdita, s. 110.
15 Blažíček – Čeřovský - Poche, c. d., s. 61.
16 NA, ŘBB, k. inv. č. 125–131: Diaria břevnovského kláštera z let 1674–1886. 
P. Odilo Aulik je v diariích poprvé zapsán roku 1740 jako student filozofie, poté 
studoval i teologii. Byl také sekretářem břevnovského kláštera, dochovala se 
jeho svázaná korespondence z let 1773–1795 (NA, ŘBB, k. inv. č. 143).
17 NA, ŘBB, inv. č. 79, kart. 24 (stará sign.A VII 9): Catalogus Archivi Břevnov 
ex anno 1788 a Einrichtung des Margarether Archivs.
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abecedy. Listiny zůstaly uloženy společně se spisy. V průběhu 17. a 18. 
století k nim vznikaly zvláštní pomůcky.18 Po Müllerově smrti v roce 1830 
nejsou v diariích výslovně jmenováni žádní archiváři, ale pouze knihov-
níci. Jako archivář je zapsán až v roce 1852 tehdejší převor Dominik 
Gamperle (do roku 1862). Za jeho nástupce, převora Fortunáta Khunta 
(1863–1886) opět není v diariích archivář výslovně uveden, mezi členy 
konventu je zapsán pouze knihovník. Zřejmě Khuntovou zásluhou ale byl 
archiv znovu uspořádán podle věcného hlediska do pěti oddělení A až G.19 
Zvolený systém je patrný i po posledním pořádání v roce 1958. Samostat-
ně v Břevnově postupně vznikaly archivy převora a konventu, hudební, 
provizorátního úřadu a hospodářské správy.

Také za první republiky žila velká část řádové komunity v Broumově, kde 
mnozí řeholníci, i českého původu, učili na německém řádovém gymná-
ziu. Opat do břevnovského kláštera pouze pravidelně dojížděl na kratší 
návštěvy. Teprve ve třicátých letech 20. století začalo postupně docházet 
k oživení řeholního života v Břevnově, především díky povolení zřídit zde 
druhý noviciát, a to s českým jazykem.20 Svému archivu a knihovně, včet-
ně neustálého doplňování knihovního fondu, věnovali břevnovští řeholníci 
velkou péči. O tom svědčí i dochovaná část korespondence s vědeckými 
institucemi, např. s Českou akademií věd a umění, se Státním ústavem 
historickým a s Archivem země České o vzájemné výměně publikací, 
zapůjčování listin k různým vědeckým účelům, ke konzervaci i fotogra-
fování apod.21 V roce 1925 žádal o umožnění návštěvy a provedení kon-
troly břevnovského archivu dr. Václav Vojtíšek z Archivu hl. m. Prahy ve 
funkci státního archivního inspektora pro Čechy. Chtěl mj. také studovat 
listiny kvůli práci na své známé studii o městských pečetech.22 Spolupráce 
s odbornými ústavy pokračovala i v poválečných letech až do osudného 
roku 1950.

18 NA, ŘBB, inv. č. 79, kart. 24 (stará sign. A VII 9): regesty a opisy listin; NA, 
ŘBB, inv. č. 77, kart. 23 (stará sign. A VII 6): diplomatář břevnovského kláštera.
19 Blažíček – Čeřovský – Poche, c. d., s. 61; Culková, c. d., s. VII; 
Beránek – Uhlířová, c. d., s. 8.
20 Opasek, Anastáz. Dvanáct zastavení. Vzpomínky opata břevnovského kláštera. 
Praha 1992, s. 37-52.
21 NA, ŘBB, inv. č. 1263, kart. 853 a inv. č. 1264, kart. 854.
22 Vojtíšek, Václav. O pečetech a erbech měst pražských a jiných českých. 
Praha 1928.
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K vážnému ohrožení řádového života došlo během německé okupace 
za druhé světové války.23 Odtržením českého pohraničí na podzim roku 
1938 se Broumov ocitl na území německého státu. Papež Pius XI. proto 
v roce 1939 osamostatnil břevnovské opatství a broumovský klášter pový-
šil na opatství nové. Mladý břevnovský převor Anastáz Opasek byl jmeno-
ván převorem konventuálním. Řeholníci dosud jedné komunity se museli 
rozhodnout pro jeden nebo druhý klášter. Rozdělili se v podstatě podle 
národnosti.24

Během okupace dělala správa opatství vše pro to, aby se podařilo ochrá-
nit břevnovské památky, tedy i písemnosti. Úřad říšského protektora na-
řídil provést soupis a inventarizaci archiválií českých klášterů, čímž byli 
pověřeni zaměstnanci Archivu ministerstva vnitra a Archivu země České.25 
V břevnovském klášteře tyto práce mohl vykonávat mladý řeholník Jan 
Čeřovský za odborného dohledu dr. Václava Husy z Archivu ministerstva 
vnitra.26

Jan Čeřovský (řeholním jménem Augustin) nastoupil do noviciátu v Břev-
nově v roce 1932 společně s Anastázem Opaskem. Věnoval se filozofic-
kému a teologickému studiu a navíc v letech 1941–1943 vystudoval Státní 
archivní školu, čímž získal odborné předpoklady pro archivní práci.V roce 
1943 začal po vystoupení z řádu pracovat jako smluvní vědecká síla 
v Archivu ministerstva vnitra, avšak i jako pracovník tohoto archivu byl 
pověřován v době války i po ní různou činností spojenou s uložením 

23 Opasek, c. d., s. 76–118; Břevnovský klášter za okupace a v květnovém 
povstání. Benediktinské opatství v Břevnově, Praha 1946; Pasák, Tomáš. 
Perzekuce katolické církve v Praze v letech 1939-1949. In: Milénium 
břevnovského kláštera (993–1993), s. 293–309.
24 Opasek, c. d., s. 63-75.
25 K tomu viz Beránek, Karel. Péče o archivy zrušených řeholních institucí. 
Sborník archivních prací 38/2, 1988, s. 535–537.
26 NA, Archivní registratura (dále AR) 1935–1945, sg. I 1a-4, pořádací práce 
všeobecně, kart. 8: zápis o IV. poradě komise pro uspořádání klášterních archivů 
konané dne 15. října 1941.
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a pořádáním archivů břevnovského i broumovského.27 Po jeho odchodu 
z řádu byl jmenován nový řádový archivář a knihovník. V archivu se do-
chovalo Opaskovo jmenování z roku 1944 adresované patrně mladému 
řeholníkovi, neboť se v něm píše o jediném možném řešení tehdejší 
situace v tom smyslu, že nový pracovník musí archivní a knihovní čin-
nost skloubit se svým teologickým studiem. Jméno dotyčného uvedeno 
není.28 Jako knihovník a student teologie je ve dvou písemnostech z roku 
1943 zmíněn František (Řehoř) Jedlička.29 Jedličkův podpis za správu 
archivu a knihovny je připojen i k potvrzení o uložení klášterního archivu 
ve Sloupně ze dne 4. listopadu 1943 (k tomu viz níže).30 Podle vzpomínek 
pamětníků však bylo při pořádání archivu za války pracovníků více, nelze 
tedy s určitostí říci, komu P. Opasek jmenování adresoval.31 V pováleč-
ných písemnostech je jako řádový archivář a knihovník uváděn P. Atanáš 
Reissmüller.

Roku 1940 P. Opasek vydal výpůjční řád pro archiv, podle kterého nebylo 
dovoleno z kláštera odnášet nebo půjčovat listiny, rukopisy, tisky do ro-
ku 1840 a jiné památky, uložené v historickém nebo hudebním archivu. 
V mimořádném případě se připouštěla výjimka u vědeckých ústavů pod 
podmínkou řádných bezpečnostních záruk a brzkého vrácení.32

Z jednoho dochovaného Opaskova sdělení Janu Čeřovskému vyplývá, 
že snaha o záchranu archiválií během války vyžadovala velké úsilí a di-
plomatické schopnosti. Nebylo možné zabezpečit optimální podmínky 

27 Hoffmannová, Jaroslava – Pražáková, Jana (red.). Biografický slovník 
archivářů českých zemí. Praha 2000, s. 132; heslo Čeřovský Jan (řeholní jméno 
Augustin), OSB.
28 NA, ŘBB, inv. č. 1263, kart. 853: neadresovaný strojopis 
podepsaný P. Opaskem o 3. neděli adventní l. P. 1944.
29 NA, ŘBB, inv. č. 1263, kart. 853: potvrzení o příslušnosti k břevnovskému 
klášteru z 26. dubna a 15. září 1943.
30 NA, ŘBB, inv. č. 1263, kart. 853: potvrzení ze dne 4. listopadu 1943 vydané 
ve Sloupně.
31 Břevnovský klášter za okupace, s. 23.
32 NA, ŘBB, inv. č. 1263, kart. 853: výpůjční řád pro archiv z 18. června 1940.
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pro ukládání archiválií a utajit skutečný stav některých částí archivu před 
úředníky Úřadu říšského protektora bylo velmi obtížné. Mnohým písemnos-
tem tak hrozila zkáza. Konkrétně v tomto smyslu Opasek zmínil především 
neuspořádaný hospodářský a patronátní archiv břevnovského statku a ar-
chiv bývalého panství kladenského. Proto z rozpočtu na rok 1941 vyčlenil 
pro archiv finanční částku na honorování odborně školených pomocníků, 
zakoupení obalů a krabic a na pravidelné a postupné konzervování poško-
zených a ohrožených památek, aby se případné informace Úřadu říšské-
ho protektora zakládaly na pravdě alespoň z větší části.33 Pořádací práce 
v klášteře stěžovalo několikeré stěhování archiválií, protože místnosti pro 
archiv a knihovnu určené musely být vyklizeny pro vojáky wehrmachtu. 
Nakonec byla část archiválií převezena mimo Prahu, a to na zámek ve 
Sloupně u Nového Bydžova, který patřil pod správu benediktinů. Převoz se 
připravoval ve spolupráci s Archivem ministerstva vnitra přibližně od září 
roku 1943.34 Dne 4. listopadu 1943 Správa statku benediktinů břevnov-
ských na Sloupně potvrzuje, že dne 2. listopadu byla dovezena první část 
písemností z Břevnova a uložena ve velkém sále zámku.35 Jmenovitě šlo 
o 56 velkých krabic účetních písemností statků Hrdly a Kladno, 105 krabic 
hudebního archivu a 98 malých krabic spisů registratury statků Kladno 
a Sloupno. Do pokladny v kanceláři zámku byl uzavřen rukopis Františka 
Škroupa z hudebního archivu. Předávací protokol podepisují vedle správ-
ce velkostatku i P. Řehoř Jedlička za správu archivu a knihovny benedik-
tinů a Jan Čeřovský, kterého vyřízením této záležitosti pověřilo ředitelství 
Archivu ministerstva vnitra dne 2. listopadu.36 V roce 1944 nechal P. Opa-
sek uložit do trezoru hospodářské záložny v Novém Bydžově některé 
snadno zneužitelné břevnovské písemnosti, především vzácné profesní 

33 NA, ŘBB, inv. č. 1263, kart. 853: koncept z 19. listopadu 1940.
34 NA, Čeřovský Jan (dále Čeřovský), kart. 9 (válečné události Sloupno): 
pověření Jana Čeřovského ze dne 17. září 1943 ředitelstvím Archivu ministerstva 
vnitra. Čeřovský byl určen jako průvodce dr. J. Prokeše při jeho služební cestě 
do Sloupna kvůli převozu břevnovských archiválií; viz také dopis ze dne 9. září 
1943, ve kterém správce velkostatku zaslal břevnovskému opatství vyžádané 
rozměry místností v I. poschodí zámku. Pozůstalost Jana Čeřovského 
v roce 2005 Národnímu archivu věnoval jeho syn Radim Čeřovský.
35 viz pozn. 30 
36 NA, Čeřovský, kart. 9 (složka Břevnov – památky): 
pověření ze dne 2. listopadu 1943. 
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listiny.37 V Břevnově kupodivu zůstaly listiny, které společně s nejvzác-
nějšími rukopisy klášterní knihovny byly ukryty v přízemní místnosti farní 
části kláštera.38

Po osvobození 8. května 1945 jednotky německé okupační armády 
ubytované v břevnovském klášteře vystřídaly postupně revoluční garda, 
tábor pro podezřelé z kolaborantství a zajištěné Němce z okolí a oddíl 
Rudé armády.39 Po jejich odchodu měli řeholníci velké starosti s obnovou 
poškozeného kláštera. S poválečnými pořádacími a evidenčními prace-
mi v řádovém archivu nadále pomáhal Jan Čeřovský, vedením archivu 
a knihovny byl pověřen již zmíněný P. Atanáš Reissmüller.

V roce 1947 se začalo v souvislosti s přípravou jubilejních svatovojtěš-
ských oslav uvažovat o postupném vybudování Ústavu pro církevní 
dějiny a památky a s ním spojeného Muzea náboženské kultury i dalších 
institucí.40 Své plány tyto instituce při klášteře zřídit předložil počátkem 
roku přípravný výbor svatovojtěšských oslav arcibiskupovi Josefu Be-
ranovi. P. Opasek je vyložil písemně41 a posléze i ústně během své 
návštěvy v arcibiskupově sídle v Dolních Břežanech v srpnu roku 1947. 
Arcibiskup se zřízením ústavu vyslovil souhlas a podporoval jej i finanč-

37 NA, ŘBB, inv. č. 1263, kart. 853: seznam listin a rukopisů ze dne 9. června 
1944 s podpisem Anastáze Opaska a poznámkou, že archiválie smějí být vydány 
pouze současnému představenému kláštera nebo jím písemně pověřenému 
zástupci. Šlo o profesní listiny jednoduchých řeholních slibů, matriku slavných 
slibů od roku 1859, deklaraci k řeholi sv. Benedikta pro klášter v Břevnově 
z roku 1932, kapitulní akta od roku 1936, profesní listiny slavných slibů od opata 
Štěpána (tj. cca od r. 1773) do opata Dominika (do r. 1939), profesní listiny 
slavných slibů za vlády konventuálního převora Opaska (tj. od roku 1939) 
i některé další rukopisy.
38 Břevnovský klášter za okupace, s. 23–24.
39 Břevnovský klášter za okupace, s. 45.
40 Archiv katolické literární tvorby české, Evidenční středisko církevních archivů 
a písemných památek, Ústřední archiv českých benediktinských klášterů. 
Dokumenty k ústavu viz především NA, ŘBB, inv. č. 548, kart. 285 a NA, ŘBB, 
inv. č. 1263, kart. 853.
41 NA, ŘBB, inv. č. 1263, kart. 853: 
kopie dopisu arcibiskupovi ze dne 29. července 1947.
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ně pravidelným měsíčním příspěvkem 2.000 Kčs. Protože se stal prv-
ním dárcem ústavu, nechal Opasek na památku v archivu uložit kopii 
svého děkovacího dopisu z 15. listopadu 1947.42 Ústav začal fungovat 
k 1. lednu 1948. Díky dochovanému otisku razítka známe jeho přesný název 
– Ústav pro církevní dějiny a památky při benediktinském opatství Břev-
novském. Razítko nechal zhotovit Jan Čeřovský v březnu roku 1949, účet 
za jeho zhotovení s otiskem byl nalezen v Čeřovského pozůstalosti.43

Přednostou ústavu se stal dr. Rudolf Holinka,44 sekretářem Jan Čeřovský, 
který byl uvolněn ze služebního poměru v Archivu ministerstva vnitra. 
Za jeho uvolnění se přimluvil i ředitel Státního archivu zemědělského.45 
Jan Čeřovský byl do služeb opatství přijat dnem 1. ledna 1948.46 Z přijíma-
cího dopisu je již patrné, v jaké politické situaci se tyto záležitosti řešily, je 
v něm mj. uvedeno, že v případě záboru nebo konfiskace majetku ze stra-
ny státu upozorní klášter nabyvatele na vzájemnou služební smlouvu, 
aby mohl být Čeřovský ve své funkci eventuálně převzat státem. K tomu 
ovšem vzhledem k vývoji událostí nemohlo dojít, a tak po zabrání kláš-
tera v roce 1950 postihl Jana Čeřovského podobný osud jako řeholníky. 
Nejprve byl vězněn a poté mu bylo na dlouhá léta znemožněno studovat 
a věnovat se svému povolání.47

42 NA, ŘBB, inv. č. 548, kart. 285: 
Opaskův dopis arcibiskupovi z 15. listopadu 1947.
43 NA, Čeřovský, kart. 9 (složka Břevnov – památky).
44 NA, ŘBB, inv. č. 548, kart. 285: kopie Opaskova dopisu dr. Rudolfu Holinkovi 
se žádostí, aby se ujal vedení Ústavu pro církevní dějiny ze dne 3. září 1947 
a další dokumenty.
45 NA, ŘBB, inv. č. 1263, kart. 853: dopis ředitele Státního archivu zemědělského 
adresovaný Benediktinskému opatství z 27. června 1947; NA, Ústřední 
zemědělsko-lesnický archiv (dále ÚZLA), inv. č. 112, kart. 58 (Broumov): 
Broumov, Police, Břevnov, uložení a uspořádání archivu – místo archivářské 
č. 110233/1947; Broumov, Police, Břevnov, uložení a uspořádání archivů 
č. 96.349/1947.
46 NA, ŘBB, inv. č. 548, kart. 285: pracovní smlouva Jana Čeřovského ze dne 
8. prosince 1947; NA, ŘBB, inv. č. 1263, kart. 853: tužkou psaný koncept 
téhož dopisu.
47 Hoffmannová – Pražáková, c. d., s. 132; heslo Čeřovský.
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Vedle Ústavu pro církevní dějiny a památky bylo zřejmě zřízeno i Muzeum 
náboženské kultury, jehož vedení se ujal tehdejší asistent bohoslovecké 
fakulty Josef Zvěřina. Kromě Rudolfa Holinky, Jana Čeřovského a Josefa 
Zvěřiny v ústavu pracoval také architekt Stanislav Langr, stavební správce 
břevnovského opatství, který řídil zejména technické věci vydavatelské. 
Spolupráci přislíbil i dr. Emanuel Poche z Umělecko-průmyslového muzea. 
Na činnosti ústavu se měli podílet i někteří členové konventu, zejména 
P. Atanáš Reissmüller.48 Od vybudování ústavu na širší základně a za-
hrnutí rozsáhlejších zájmových oblastí však bylo upuštěno kvůli politické 
situaci. Během první poloviny roku 1948 byla pozornost věnována břev-
novskému archivu, ve kterém se pracovalo na stěhování a soustředění 
písemností do nově určených místností. Do nich byla přestěhována i část 
archiválií v době zvýšeného nebezpečí za války uložená ve farním traktu. 
Proběhla revize pergamenových listin. Podobně se pracovalo i v břev-
novské knihovně. Dr. Holinka se věnoval soupisu rukopisů břevnovských 
a broumovských. Pozornost se soustředila i na zahájení pravidelných 
výstav a spolupracovalo se na archeologickém výzkumu v Břevnově. 
Postupně byl na Břevnov převážen broumovský opatský archiv.49 Převoz 
některých archiválií z Broumova začal již dříve, roku 1947 jím byli pově-
řeni pánové Josef Zvěřina, Atanáš Reissmüller, Jan Čeřovský a Stanislav 
Langr.50 Písemnosti měly být uloženy v ústředním archivu kongregace 
sv. Vojtěcha v břevnovském klášteře jako broumovské depozitum.

Počítalo se s tím, že v nově vzniklém ústředním archivu při Ústavu 
pro církevní dějiny a památky by se postupně soustředily veškeré archi-
vy benediktinské kongregace, a to fondy Břevnova, Broumova, Emauz 
a Rajhradu. Uvažovalo se nejen o opatských a konventních archivech, 
ale i o archivech velkostatků. V Rajhradě měla vzniknout moravská 
pobočka.51

48 NA, ŘBB, inv. č. 548, kart. 285: kopie Opaskova dopisu Josefu Zvěřinovi 
z 3. září 1947 se žádostí, aby se ujal vedení Muzea náboženské kultury.
49 NA, ŘBB, inv. č. 548, kart. 285: Zpráva o činnosti Ústavu pro církevní dějiny 
a památky při opatství Břevnovském za leden až červenec r. 1948. 
50 NA, ŘBB, inv. č. 548, kart. 285: nepodepsané zplnomocnění ze dne 
4. září 1947.
51 Např. NA, ŘBB, inv. č. 1263, kart. 853: dopis Anastáze Opaska Ředitelství 
Státního archivu zemědělského ze dne 11. května 1948; NA, ÚZLA, inv. č. 112, 
kart. 58 (Broumov): záznam z 26. července 1946; Broumov, Police, Břevnov, 
uložení a uspořádání archivů č. 96.349/1947.
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Ihned po válce se pozornost benediktinů soustředila nejen na břevnovský 
archiv, ale i na archivy mimopražských klášterů, které musely být okamži-
tě zabezpečeny. P. Opasek, jmenovaný administrátorem broumovského 
opatství, ustanovil roku 1945 P. Salesiana Sommernitze dozorcem nad ar-
chivy, knihovnami a uměleckými a historickými památkami v oblasti spa-
dající pod klášter broumovský. S hudebními památkami mu měl pomáhat 
P. Konstantin Mach a s archivy a knihovnami P. Atanáš Reissmüller. V sou-
hlase se Sekretariátem pro evidenci uměleckých a historických památek 
při Zemském národním výboru v Praze pověřil dohledem nad klášterními 
památkami, zejména písemnými, v Broumově a Polici nad Metují i Jana 
Čeřovského, tehdy ještě archiváře Archivu ministerstva vnitra. Se zabez-
pečením broumovského klášterního archivu pomáhala také prof. Zdenka 
Trejtnarová z Náchoda, která se starala i o městský archiv v Broumově. 
P. Opasek nařídil vyčlenit pro písemnosti vhodnou místnost a dočasně 
zakázal archiválie zpřístupnit pro veřejnost.52 V broumovském klášteře 
byly tehdy uloženy opatský archiv, archiv velkostatku, nová registratura 
velkostatku, klášterní knihovna i písemnosti benediktinského gymnázia.

Část archivu za války ukrytá na Sloupně se nacházela ve velmi dobrém 
stavu a měla být a jistě i byla převezena zpět do Břevnova.53 V roce 1948 
byly na Břevnov převezeny archiválie sloupenského velkostatku, jak se 
alespoň dá soudit podle zaznamenaného ústního sdělení zámeckého 
zahradníka.54

52 NA, ŘBB, inv. č. 1263, kart. 853: pověření jmenovaných osob P. Anastázem 
Opaskem OSB ze dne 18. června 1945; pověření Jana Čeřovského Sekretariátem 
pro evidenci uměleckých a historických památek při Zemském národním 
výboru v Praze ze dne 26. května 1945 zabezpečit městský a klášterní archiv 
v Broumově a další archivní a musejní památky v obvodu tehdejšího okresního 
úřadu v Trutnově a okresních soudů v Broumově a Teplicích; dodatek ze dne 
7. června 1945 k pověření Jana Čeřovského z 26. května 1945. 
53 NA, ŘBB, inv. č. 1263, kart. 853: koncept záznamu Jana Čeřovského 
ze dne 29. června 1945 adresovaného Sekretariátu pro evidenci uměleckých 
a historických památek o zabezpečení archiválií na Broumovsku a Trutnovsku.
54 NA, ÚZLA, inv. č. 112, kart. 81 (Sloupno); NA, ŘBB, inv. č. 1263, kart. 853: 
k „zabezpečení“ archivu v souvislosti s revizí pozemkové reformy viz přípis 
Ministerstva zemědělství správě velkostatku z 25. března 1948.
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V poválečné revizi pozemkové reformy připadly archivy benediktinských 
velkostatků státu a dostaly se pod odborný dohled Státního archivu ze-
mědělského.55 K tomu, aby mohly zůstat v přímé péči benediktinů, bylo 
nutné zaměstnat odborného pracovníka. Vhodnou osobou byl opět Jan 
Čeřovský a jak již bylo řečeno výše, ředitel zmíněného archivu požádal 
Archiv ministerstva vnitra i o jeho uvolnění ze služebního poměru.56 Archiv 
broumovského panství zůstal uložen v Broumově pod správou břevnov-
ského archiváře.

P. Anastáz Opasek, od roku 1947 opat břevnovský, byl v září roku 1949 
zatčen a z vězení ho komunisté propustili až v roce 1960. U likvidace 
svého kláštera v dubnu roku 1950 nebyl.Ve svých vzpomínkách se zmí-
nil o tom, že v roce 1938 byli představení klášterů varováni a vybídnuti, 
aby z klášterních archivů a z biskupství vytřídili a odstranili dokumenty, 
které by mohly být zneužity nacisty. Podobné bezpečnostní opatření však 
před rokem 1948 ze strany církve nenastalo a tak se dá předpokládat, 
že po obsazení mužských řeholních domů v roce 1950 mohlo být z ar-
chivů a knihoven zabaveno a zneužito dost materiálu.57 Podle usnesení 
z porady zástupců Archivu ministerstva vnitra a Státního úřadu pro věci 
církevní ze dne 27. května 1950 o zabezpečení archivů z vyklizených 
klášterů byl pověřen jejich převzetím a opatrováním Archiv ministerstva 
vnitra.58 České řeholní archivy měly být uloženy v břevnovském a mo-
ravské v rajhradském klášteře, patrimoniální archivy měl převzít archiv 
ministerstva zemědělství. To se ale nestalo, většina zabraných archivů 
pražských řeholních institucí byla postupně převezena nejprve do budovy 
Archivu ministerstva vnitra v Karmelitské ulici a posléze do budovy býva-
lého Archivu země České, ve které jsou ve správě I. oddělení Národního 
archivu doposud. V konventní budově břevnovského kláštera nakonec 
sídlilo V. oddělení Státního ústředního archivu, spravující nejnovější pí-

55 NA, ÚZLA, inv. č. 112, kart. 58 (Broumov); inv. č. 112, kart. 78 (Police nad 
Metují); inv. č. 112, kart. 81 (Sloupno). Viz také NA, ŘBB, inv. č. 1263, kart. 
853 (např. koncept Opaskova dopisu z 11. května 1948 adresovaný Ředitelství 
Státního archivu zemědělského). O převzetí broumovského archivu do vlastnictví 
požádal také Okresní národní výbor v Broumově 30. června 1948; k tomu 
odpověď Státního archivu zemědělského z 9. července 1948.
56 viz pozn.45
57 Opasek, c. d., s. 168–169.
58 NA, AR 1949–1950, 118/15, církevní archivy všeobecně 1950, kart. 29.
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semnosti státní správy po roce 1948. Další prostory kláštera zabrala sprá-
va StB, Sady, lesy a zahradnictví, Pohřební služba a Zemědělský nákup 
a zásobování. Kostel sv. Markéty a část konventu spravoval Farní úřad 
církve římsko-katolické.59    

Dodatečným reversem o převzetí břevnovského archivu ze dne 10. září 
1952 Archiv ministerstva vnitra potvrdil, že v období let 1951 –1952 pře-
vzal 370 listin, pouhých 38 rukopisných knih povahy právní, historické, 
literární, mezi kterými byly protokoly o zasedání řádových kapitul, v knihy 
svázaná došlá korespondence a opis inventáře ze 14. století, dále větší 
nespecifikované množství hospodářských a administrativních knih a 802 
kartonů spisů uspořádaných i neuspořádaných. Falzum tzv. zakládací 
listiny břevnovského kláštera datované k roku 993 a privilegium Přemysla 
Otakara I. z roku 1224 tehdy převzaty nebyly.60 Našly se až 22. listopadu 
1952 v místnosti břevnovské knihovny v kované bedně společně s něko-
lika rukopisy a profesními lístky,61 mezi kterými byl např. profesní lístek 
přisuzovaný sv. Vojtěchovi.62 Mimo písemnosti bylo v bedně uloženo 
pouzdro se sandálem sv. Vojtěcha, které tehdy převzal P. Jedlička, admi-
nistrátor farního úřadu sv. Markéty.

Do budovy v Karmelitské ulici se dostaly i zbylé písemnosti starého opat-
ského archivu v Broumově, ne však přímo z Broumova, ale z Obořiště, 
kam byly po obsazení broumovského kláštera v dubnu 1950 postupně 
převáženy knihy a archiválie opatské i hospodářské.63 Písemnosti Ústřed-
ní správy benediktinských velkostatků v Broumově a Polici nad Metují 
a velkostatku v Broumově jsou dnes uloženy ve Státním oblastním archi-
vu v Zámrsku. 

59 Chudárek, Zdeněk. Benediktinský klášter v Břevnově – devastace a obnova. 
Zprávy památkové péče 5, 1993, s. 192–202.
60 O dodatečné potvrzení převzetí archiválií a dalších věcí z klášterů ve formě 
reversu požádalo dne 16. května 1952 všechny kulturní instituce likvidační 
oddělení Náboženské matice (NA, AR 1951–1954, sg. 355.7 B, klášterní archivy 
hromadně 1952, kart. 54).
61 NA, AR 1951–1954, 355.2/Ř, kart. 42.
62 NA, ŘBB, listina inv.č. 191. Viz Vojtíšek, Václav. O starém profesním lístku 
kláštera břevnovského. Zápisky katedry čs. dějin a archivního studia č. 3, 1956, 
s. 15–21.
63 NA, AR 1949–1950, 118/18–1950, kart. 29.



Křečková,  J .Paginae 14 -  2006

27
Ve Státním ústředním archivu vznikl nejprve v roce 1958 inventář všech 
archiválií kromě listin. Chronologicky uspořádané listiny byly zinventari-
zovány v roce 1967.64 Část písemností z původního břevnovského fondu 
v padesátých letech 20. století převzaly jiné instituce, např. rukopisy lite-
rární povahy dříve uložené v klášterní knihovně a část sbírky map a plánů 
převzalo rukopisné oddělení Národní knihovny, některé hudebniny hudeb-
ní oddělení Národního muzea (České muzeum hudby). Mnohé z archiválií 
úřední povahy patřících do historických archivů Břevnova i Broumova 
doslova „putovaly” po Čechách. Do Státního ústředního archivu se prů-
běžně dostávaly během druhé poloviny 20. století, a to nejen z institucí, 
do kterých byly převzaty omylem společně s materiálem, který jim profes-
ně příslušel (např. ze zemědělsko-lesnického oddělení Státního archivu 
v Kuksu, které sídlilo v Náchodě či později ze Státního oblastního archivu 
v Zámrsku, z Národní knihovny, Knihovny Národního muzea atd.). Vzácné 
jednotliviny byly objeveny v antikvariátech, v roce 1958 archiv zakoupil ru-
kopis Jana Nepomuka Rottera a v roce 1976 dva svazky korespondence 
opata Štěpána Rautenstraucha.65 Další nálezy „putujících” archiválií ne-
jsou vyloučeny ani dnes.

Břevnovská sbírka map a plánů, do padesátých let 20. století uložená 
v klášterní knihovně, je dnes z větší části součástí břevnovského archivu. 
V dohledné době by k ní měla být připojena i její výše zmíněná menší 
část, tzv. konvolut map a plánů břevnovského kláštera, která se v pade-
sátých letech omylem dostala do rukopisného oddělení Národní knihovny. 
Nejvýznamnější plány tohoto tzv. konvolutu úzce souvisí se stavební čin-
ností benediktinů v první polovině 18. století.66

64 Culková, c. d.; Beránek – Uhlířová, c. d.
65 Seznam přírůstků viz evidenční karta NAD (Národní archivní dědictví) č. 35.
66 K tomu blíže viz Křečková, Jitka – Nevímová, Petra. Konvolut map a plánů 
břevnovského kláštera. In: Pocta Elišce Čáňové. Sborník k životnímu jubileu, 
Státní ústřední archiv v Praze 2003, s. 73–80. Článek obsahuje především 
soupis všech plánů. K plánům např. Horyna, Mojmír. Slohový charakter projektů 
Pavla Ignáce Bayera pro novostavbu břevnovského kláštera. In: Milénium 
břevnovského kláštera (993–1993), s. 219–244; Horyna, Mojmír. Stavebníci 
a stavitelé břevnovsko-broumovského kláštera v období baroka, b) Historické 
plány. In: Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově, 1993, s. 115–128; 
Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu, katalog výstavy NG, 
Praha 1989.
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Při pořádání v padesátých letech byly rukopisy a úřední knihy řazeny 
tématicky ke spisům. Mezi výše zmíněnými dodatečně převzatými ar-
chiváliemi se nacházely rukopisy, které doplňovaly původní řady starého 
klášterního archivu i následujících hospodářských registratur jednotlivých 
statků. Vzhledem k jejich množství je nebylo možné během jejich zapra-
cování do fondu v roce 1993 jednoduše přidat do stávajícího inventáře. 
Proto byly všechny knihy sloučeny do jedné řady, respektující strukturu 
fondu a původní uspořádání knih. Nový soupis je samostatným doplňkem 
inventáře z roku 1958.67 

Benediktinský klášter v Břevnově má v české historii zcela výjimečné po-
stavení. Nezastupitelnou roli sehrál na poli duchovním, kulturním, uměno-
vědném (zejména v baroku), ale i v politických a hospodářských dějinách. 
Dochovaný břevnovský archiv patří nepochybně mezi naše přední archiv-
ní fondy. Rozsáhlý listinný soubor je považován za jeden z nejcennějších 
v Čechách, a to i přesto, že mezi nejstaršími písemnostmi lze najít také 
listiny vzbuzující velké podezření co do pravosti obsahu. I když z něho 
v minulosti čerpala řada badatelů, nověji např. v devadesátých letech 
minulého století v souvislosti s tisíciletým výročím vzniku opatství, stále je 
v něm možné najít nové poznatky.

67 Křečková, Jitka. Archiv kláštera benediktinů v Břevnově – soupis rukopisů. 
Praha 1993 (příloha k inventáři z roku 1958).

Zusammenfassung

Das Archiv des Břevnover Klosters
Jitka Křečková

Der Archivbestand Benediktiner – Kloster, Břevnov (Abkürzung ŘBB) ent-
stand aus der Tätigkeit des ältesten Männerklosters in den böhmischen 
Ländern und gehört deshalb unter unsere bedeutendsten schriftlichen 
Denkmäler. Er ist im Gebäude der I. Abteilung des Nationalarchivs de-
poniert und zwar auf Grund des Abkommens über seine Aufbewahrung 
mit seinem Urheber und zugleich Eigentümer – Benediktiner-Erzabtei des 
hl. Adalbert und der hl. Margarethe in Prag-Břevnov. Der kostbarste Teil 
des Bestands ist vor allem die Gruppe der ältesten Urkunden, darunter 
sich auch die bekannten Břevnover Falsa befinden. Das erste Urkun-
denverzeichnis blieb in späterer Abschrift des Inventarsfragments aus 
den Jah-ren 1390-1394 erhalten. Die Abschrift entstand am Ende des 
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14. oder am Anfang des 15. Jahrhunderts. In der Zeit der hussitischen Krie-
ge führten die Benediktiner die Urkunden aus Furcht vor der Vernichtung 
wahrscheinlich ins sicherere Broumover Kloster über. Zurück nach 
Břevnov wurden sie evident erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts ge-
bracht. Nächstes bekanntes Urkundeninventar entstand um Wende des 
16. und 17. Jahrhunderts. Im Jahre 1755 in den Klosterdiarien stößt 
man zum ersten Mal auf die Funktion des Břevnover Klosterarchivars 
(P. Odilo Aulik). Während des deutschen Okkupation ordnete das Büro 
des Reichsprotektors an, die Verzeichnisse und Inventarisation 
der Archivalien der tschechischen Klöster durchzuführen. Damit wurden 
die Angestellten des Archivs des Innenministeriums und des Archivs des 
Böhmischen Landes beauftragt. Im Břevnover Kloster konnte der junge 
Ordensbruder Jan Čeřovský unter der fachlichen Aufsicht von Dr. Václav 
Husa aus dem Archiv des Innenministeriums diese Arbeiten ausüben. Jan 
Čeřovský (sein Ordensname war Augustin) half den Benediktinern mit den 
Klosterarchiven und Archiven der Benediktiner-Großgrundbesitze auch 
nach seinem Austritt aus dem Orden im Jahre 1943, und zwar bis 1950. 
Am Ende des Jahres 1943 wurde ein Teil von Archivalien von Břevnov ins 
Schloß in Sloupno bei Nový Bydžov gebracht. Nach dem Krieg widmete 
man die Aufmerksamkeit neben den ordnenden Arbeiten im Břevnover 
Kloster auch dem Archiv in Broumov. Vom 1. Januar 1948 begann beim 
Břevnover Archiv mit der Zustimmung des Prager Erzbischofs Josef 
Beran das Institut für Kirchengeschichte und Denkmäler bei  Břevnover 
Benediktinerabtei zu wirken. Zum Vorstand wurde Rudolf Holinka und zum 
Sekretär Jan Čeřovský. Beim Institut wurde evident auch das Museum 
der Kirchenkultur mit dem damaligen Assistenten auf der Theologischen 
Fakultät Josef Zvěřina an der Spitze errichtet. Im Institut arbeitete auch 
Architekt Stanislav Langr und seine Mitwirkung sagte Dr. Emanuel Poche 
aus dem Kunstgewerblichen Museum zu. Im Rahmen des Instituts ent-
stand auch das Zentralarchiv, in dem schrittweise alle Archive der Be-
nediktinerkongregation – die Bestände aus Břevnov, Broumov, Emaus 
und Rajhrad – konzentriert werden sollten. In der Nachkriegsrevision 
der Agrarreform kamen die Archive  der Benediktiner-Großgrundbesitze 
unter die fachliche Aufsicht des Landwirtschaftlichen Staatsarchivs, aber 
sie blieben in direkter Pflege der Benediktiner. Nach der Liquidierung des 
Klosters im April 1950 wurde das Břevnover Archiv in den Jahren 1951-
1952 schrittweise in das Archiv des Innenministeriums, den Vorgänger 
des Staatlichen Zentralarchivs, übergeführt. Im Staatlichen Zentralarchiv 
(heute Nationalarchiv) wurde es wieder angeordnet. 
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Nad seznamem studentů 
pražského piaristického gymnázia 

z roku 1778
Václav Bartůšek

Již od založení pražské piaristické koleje v listopadu roku 1752 
si přáli zdejší piaristé, aby se mohlo v jejich koleji otevřít kom-
pletní vyšší gymnázium, což při novém založení nemohlo být 
kvůli obavám jezuitských škol z konkurence možné. Po celou 
dobu své existence v Celetné ulici na místě budovy dnešního 

divadelního ústavu (do roku 1768) i později na rohu ulice Na Příkopě 
a Panské se museli otcové piaristé spokojit s otevíráním pouze první třídy 
gymnázia tzv. parvy neboli rudimenty, kde nejmladší žáci latinských škol 
opouštěli definitivně základy mateřské řeči a začínali razantněji pronikat 
do základů latinské gramatiky.1 Ačkoliv velký počet studentů v této třídě, 
který v některých letech dosahoval až téměř ke stovce žáků, dokazoval 

1 O této škole srv. nejnověji Bartůšek, Václav. Knihovníci piaristické koleje 
v Praze v letech 1753–1780. Paginae historiae 12, 2004, s. 5–46; Týž. Snahy 
o založení piaristické koleje v Praze v 17. a 18. století. Paginae historiae 10, 
2000 s. 40–71, 4 s. mapových příloh (dále Snahy), kde jsou uvedeny všechny 
další prameny i literatura k tomuto tématu. 



34

Bartůšek,  V. Paginae 14 -  2006

2 Informace o počtu studentů nám poskytuje Archiv hlavního města Prahy (dále 
AMP), Matrika piaristického gymnázia, Matricula gymnasii scholarum piarum 
Neopragensis 1753–1780 (dále Matricula); informace o počtu tříd piaristických 
škol získáme z NA Praha, ŘPi, provincie Seznam členů řádu (Liber provinciae 
Germaniae pro familiis inscribendis) 1724–1779, kn. 27; do r. 1748 se týkala 
kniha též rakouských kolejí, pak již jen kolejí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
nebo pouze pro kolej v Praze, NA Praha, ŘPi, rkp. Familiae domus Pragensis 
1753–1941, kn. 141 (dále FDP), informace o vztahu k provincii NA Praha, ŘPi, 
provincie, Ephemerides provinciae Bohemiae scholarum piarum (1758–1865), 
kn. 7 (dále Ephemerides), starší záznamy, pokud byly ovšem vůbec vedeny, 
se bohužel nezachovaly, případně další informace z piaristické koleje v Praze 
NA Praha, ŘPi, Chronicon domus Pragensis Scholarum Piarum I. 
(do roku 1828 dále ChDP), kn. 137 a rejstřík k němu Ibid. Rejstřík k prvnímu 
dílu kroniky od rektora Gardavkého 1902, čes., 57 fol., kn. 140. Celkem mívaly 
piaristické školy v Praze až 500 studentů. První gymnaziální třída pražského 
piaristického gymnázia měla např. ve školním roce 1756/5 celkem 76 studentů 
a o rok později 77 žáků, ve školním roce 1776/7 to bylo 61 žáků.
3 Z novější literatury srov. např. Bartůšek, Václav. Co mohou prozradit matriky 
studentů jezuitských gymnázií v Praze. Farmaceutický obzor (dále FO), 
roč. LXII, 1993, č. 3, s. 131–133. 
4 Srov. Snahy, s. 18–19.

zájem o gymnaziální vzdělání v této části Prahy,2 byli až do svého zrušení 
v sedmdesátých letech v 18. století výlučnými provozovateli 1773) praž-
ských gymnázií v rozsahu všech šesti tříd (vyšší gymnáziu) pouze jezuité 
a několik let po tom exjezuité, kteří vyučovali na Starém Městě (gym-
nasium Vetero-Pragensis) v Klementinu, na Novém Městě (gymnasium 
Neo-Pragensis), v horní části dnešního Karlova náměstí a na Malé Straně 
(gymnasium Micro-Pragensis) ve střední části dnešního Malostranského 
náměstí,3 ačkoliv se v např. ještě v 17. století vedle nich uplatňovalo 
i v této oblasti premonstrátské učiliště, známé Norbertinum, které se na-
cházelo poblíž Králova dvora v prostoru Prašné brány.4 Přesto bývala 
Praha v 18. století i se svými třemi gymnázii největším centrem středního 
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školství v českých zemích vůbec a tato gymnázia, zejména akademické 
staroměstské, mívala největší počet studentů v Čechách.5 

Jediná gymnaziální třída byla kromě toho ještě navíc tehdy otevřena 
při pražských piaristických školách v letech 1753/54, kdy třídu rudi-
mentistů navštěvovalo celkem 54 studentů a v následujícím školním 
roce jich bylo 79.6 Kromě toho byla již od počátku škol tedy od 22. 11. 
roku 1752/53 otevřena celá elementární škola třídy legenda a scribenda, 
která se během vývoje začala postupně rozdělovat ještě na české a ně-
mecké třídy a aritmetická třída, kde, jak napovídal již její název se vyu-
čovala matematika.7 Tato třída se dělila na podle rozsahu výuky na tzv. 
nižší a vyšší aritmetiku, kde se vyučovalo základům matematiky podle 
jednotlivých matematických úkonů až do odmocňování a kupecké počty 
a vyšší aritmetickou třídu, kde se vyučovaly i základy ekonomických věd, 
které souvisely např. i s některými problémy, které se přednášely na teh-
dejších filozofických, či dokonce i právnických fakultách univerzit křesťan-
ských zemí v této době, jak dosvědčuje i skladba posluchačů těchto tříd, 
z nichž se později vyvinul dokonce poměrně náročný a pro tehdejší vzdě-
lání důležitý kurz podvojného účetnictví doporučený k vyššímu studiu 
císařských úředníků a zaměstnanců samotnou panovnicí Marií Terezií.8

5 Čornejová, Ivana. Organizace jezuitského školství před rokem 1773. 
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší (dále ZČRP) – supplementum 5. Minulost, 
současnost a budoucnost gymnaziálního vzdělávání. Sborník referátů 
z konference konané ve dnech 24.–25. června 1999 v Jičíně, Semily 2000, 
s. 9–14; Bartůšek, Václav. Dějiny a specifika piaristických gymnázií v českých 
zemích v 17. a 18. století (do roku 1778). Ibid., s. 15–22.
6 Matricula. Ve školním roce 1754/55 měly školy celkem 448 žáků a studentů 
gymnaziální třída tedy představovala zhruba necelých 20´% (17,6%) celkové 
tehdejší školní docházky.
7 Srov. Snahy, s. 18.
8 Bartůšek, Václav. Elementární školství církevních řádů v českých zemích v době 
baroka. In: Barokní Praha – Barokní Čechie 1620–1740. Sborník příspěvků 
z vědecké konference o fenomenu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter 
a Clam-Gallasův palác, 24.–27. září 2001. Sest. Fejtová, Olga – Ledvinka, 
Václav – Pešek, Jiří – Vlnas, Vít, Praha 2004, s. 601–608. 
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Do gymnaziální třídy se mohli jistě přihlásit i absolventi zejména soused-
ních pražských farních škol. Největší základnou gymnaziální docházky 
na pražských piaristických školách byly však nejspíše postupy žáků 
ze zde zavedené třídy scribendistů. Z této třídy (nebo dvou tříd) bylo totiž 
možné buď postoupit do nižší aritmetické třídy nebo nastoupit gymnazi-
ální studia v rudimentě. Do gymnázia (rudimenty neboli parvy) bylo pak 
možné jít ještě za rok nebo dva (při propadnutí) z nižší aritmetiky. Naopak 
do třídy vyšší aritmetiky přicházeli studenti (nemuselo se vždy jednat 
o absolventy poslední třídy rétoriky)9 z pražských jezuitských gymnázií, 
pokud se chtěli své vzdělání završit a věnovat úřednické dráze, vojen-
ské kariéře, složitějším odvětvím obchodu, lékárenství nebo některým 
složitějším specializovanějším řemeslům.10 Často si zde doplňovali své 
vzdělání, většinou asi ještě jaksi pobočně a navíc studenti pražské filo-
zofie z Klementina (sc. z tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity), kde si 
podobně jako na gymnáziích a stejně jako na teologické fakultě pražské 
univerzity umístěné též zde stále určitý udržovali monopol jezuité,11 nebo 
někdy i studenti právnické fakulty tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity 
v Praze, která sídlila v Karolinu společně s její lékařskou fakultou.12

9 Často chodili i studenti z poetiky (= 5. třída gymnázia) 
nebo syntaxe (= 4. třída), řídce pak někdy i z gramatiky (= 3 třída).
10 O studiu lékárenství viz např. Bartůšek, Václav. Co mohou prozradit.
11 Srov. např. Pavlíková, Marie – Čornejová, Ivana. Filozofická fakulta. 
In: Dějiny Univerzity Karlovy II. 1622–1802, Praha 1996 (dále DUK II.), 
s. 99–136 .
12 Beránek, Karel: Právnická fakulta. Tamtéž, s. 137–164. 
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Ačkoliv možná představitelé pražské piaristické koleje, zejména P. Gela-
sius Dobner a S. Catharina (* 1. 6. 1719 Praha, † 24. 5. 1790 Praha), 
který byl v letech 1763–1778 rektorem pražské piaristické koleje, se sna-
žili o získání možnosti gymnaziální výuky pro kolej, bylo nutné k tomuto 
cíli vytvoření pro piaristický řád příznivých podmínek celého historického 
vývoje procesu školního vzdělávání v našich zemích vůbec.13 V tomto 
směru sehrálo velmi závažnou úlohu zrušení jezuitského řádu i dokončení 
a spuštění školních reforem tehdejší rakouské panovnice Marie Terezie 
ve školním roce 1777/8. První podmínkou v tomto směru byla vlastně již 
i stavba nové budovy piaristických škol v šedesátých letech 18. století.14 
Začalo se s ní po získání příslušných pozemků v roce 1760. Na stavbu si 
piaristé půjčili od různých šlechtických dobrodinců, případně využili i fun-
dací od nich. O šlechtické dobrodince, jak se zdá, nouzi neměli, protože 
mnozí z příslušníků piaristického řádu, kteří byli zapsáni podle rozhodnutí 
řádového provinciála na určitý školní rok mezi obyvateli, tzv. „familie“, 
pražské piaristické koleje, působili jako preceptoři ve šlechtických rodi-
nách, např. u hrabat Kolovratů, Nosticů, Vrtbů a dalších šlechtických a bo-
hatých rodin, které zpravidla mívaly v Praze své domy a paláce. Při tomto 
vzdělávacím působení vyučovali nejen látku v rozsahu tehdejší základní 
školy, ale i gymnaziální látku, zejména učivo z nižších gymnaziálních tříd 
– z rudimenty, neboli parvy (= 1. třída gymnázia), principie (= 2. třída) 
nebo z gramatiky (= 3. třída) a možná i základní technické a hospodářské 
poznatky.15 

13 Bartůšek, Václav. Gelasius Dobner a jeho vztah k piaristické knihovně 
v Kronice pražské piaristické koleje. In: Problematika historických a vzácných 
knižních fondů Čech, Moravy a Slezska (dále PVHK). Paměti – způsob zobrazení 
skutečnosti Sborník z 10. odborné konference, Olomouc 17.–18. října 2001, 
Olomouc 2001, s. 117–125. Srov. též Diccionario enciclopedico escolapio II. 
Biografías de escolapios, Salamanca 1983 (dále DENES II.), s. 199.
14 Snahy, s. 19; srov. též Bartůšek, V. Knihovníci, s. 9.
15 Srov. např. Bombera, Jan. Piaristé jako učitelé a vychovatelé ve službách 
šlechty. Jižní Morava 1995, s. 25–42, který uvádí i jmenný seznam piaristů 
v panských službách jako vychovatelé nebo zpovědníci; Snahy, s. 18; 
srov. též Bartůšek, V. Knihovníci, s. 9n; z pramenů srov. např. FDP 
v letech 1753–1778 nebo NA, ŘPi, kn. 27.
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Vzhledem k tomu, že toto pražské piaristické novoměstské gymnázium 
začalo působit už na začátku školní reformy a navazovalo na tradici vzdě-
lávání u jezuitů, připomeňme si, jaké bylo vzdělávání na gymnáziích, ne-
bo jak se tehdy mnohde ještě říkávalo latinských školách, a jakých změn 
vlastně během reformního procesu v této době, a jaká látka se zde vlastně 
vyučovala. Ačkoliv se první tehdy ovšem ještě jen málo patrné projevy re-
formy začaly objevovat pro vysoké školství již na počátku 18. století (1710 
a 1712) a pro střední školy ve studijním řádu císaře Karla VI. z roku 1735 
a potom i ve čtyřicátých letech 18. století, trvalo ještě zhruba několik dese-
tiletí, než se reformy, na nichž bylo uděláno nejvíce práce kolem poloviny 
sedmdesátých let 18. století, zejména po zahájení systematické činnosti 
školské komise, zřízené v roce 1770 ve Vídni, dostaly do takové podoby, 
aby se podle nich mohlo vyučovat na základních a středních školách v ce-
lé tehdejší habsburské monarchii. Po počátečních podnětech osvíceného 
a velice vzdělaného osobního lékaře Marie Terezie belgického původu 
Gerharda van Swietena (* 7. 5. 1700, Leiden, † 8.6. 1772, Schönbrun) 
a kněze Karla Heinricha Seibta (* 21. 3. 1735, † 2. 4. 1836), který působil 
na pražské filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity a obhajoval 
působení státu při organizaci školství, které bylo tehdy chápáno jako po-
litikum. Jednalo se tak v podstatě o dovršení tohoto procesu zásluhou 
zejména takových vynikajících mužů jakými byli především osvícenecký 
a filantropický školní reformátor a vynikající pedagog, který prosazoval 
novo metody výuky, Johann Ignatz von Felbiger (* 6. 1. 1724 Velký Hlo-
hov – Grossglogau - ve Slezsku, † 17. 5. 1788 Bratislava), augustinián-
ský opat v Zaháni, která se tehdy, ve třetí čtvrtině 18. století, nacházela 
v pruské části Slezska, kterého si pozvala Marie Terezie se svolením 
pruského krále Fridricha II.,16 Ferdinanda Kindermanna von Schulstein 
(* 27. 9. 1740 Království u Šluknova, † 25. 5. 1801 Praha), děkana 
v Kaplici a pak v Praze na Hradčanech, později biskupa litoměřického,17 

16 Hanzal, Josef. Příspěvek k dějinám školství a jeho správy v Čechách v letech 
1775–1848. Sborník archivních prací (dále SAP) 26, 1976, s. 221–260); 
Valenta, J. Vývoj školství v letech 1774 až 1848. Vývoj pedagogického myšlení 
do počátku 19. století. In: Cach, J. a kol. Výchova a vzdělání v českých dějinách 
II. K problematice podílu školských institucí a názorů na výchovu a vzdělání 
na stavu kultury a vzdělanosti. Feudální společnost 1620–1848, Praha, s. 165, 
168–182 (dále VV II.).
17 Hanzal, Josef. Ferdinand Kindermann von Schulstein 1740–1801, Kostelní 
Vydří, 91 s.; o Felbigerovi a Kindermannovi viz též Kobosil, J. Dějiny 
vychovatelství, Praha 1916, s. 203–211.
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nebo rakouského řádového piaristického provinciála a vynikajícího pe-
dagoga P. Gratiana Marxe a S. Barbara Theresia (* 18. 4. 1721 Vídeň, 
† 18. 12. 1810 Göss), který provedl konečné úpravy ještě těsně před za-
početím výuky podle reformovaných učebních plánů na gymnáziích 
ve školním roce 1777/78.18

Jan Ignác Felbiger se zasloužil především o vypracování všeobecného 
školního řádu v roce 1774, na jehož základě došlo k uzákonění povinné 
školní docházky i organizačního systému nižšího školství. Ferdinand 
Kindermann se zabýval výchovou učitelů, rozvojem normálních, hlavních 
škol, povinným vzděláním všech dětí – chlapců i dívek, snažil se vybu-
dovat školní síť tak, aby u každé fary byla zřízena i škola. Usiloval také 
o to, aby školy byly svázány s místem svého působení a centralismus 
ve školství nebyl uplatňován s přílišným byrokratismem. P. Gratian Marx 
a S. Barbara Theresia se jako příslušník piaristického řádu zabýval 
reformou středních škol, zejména gymnázií, jejichž existence se v této 
době začala jevit jako dosti problematická. Otázka gymnaziální reformy 
vyvstala totiž dosti naléhavě po zrušení jezuitského řádu v roce 1773, 
jehož činnost původně vyvolala i reformní snahy a jejich zintenzivnění. 
Marx byl po Adamovu Františkovi Kollarovi (* 15. 4. 1718, † 13. 7. 1783), 
řediteli dvorní knihovny ve Vídni, a Ignáci Matěji Hessovi, profesoru his-
torie na vídeňské univerzitě, již třetím ředitelem pro gymnázia. Podobně 
jako před tím i I. M. Hess vypracoval zajímavý návrh na učební plán 
gymnázia, kde se počítalo s větším studiem matematiky, přírodních věd, 
historie a moderních jazyků (francouzština a italština).19 Na začátku svého 
působení v komisi připravil pak roku 1775 velmi důkladný návrh na zřízení 
gymnázií ve všech zemích monarchie, který byl přijat studijní dvorskou 
komisí jako norma. Marx zdůrazňoval, že gymnázia jsou určena zejména 
také pro výchovu budoucích úředníků. Podle něho měla tvořit zvláštní 
stupeň vyšších škol mezi školami základními a vysokými. Tím tento druh 
střední školy ochránil před začleněním do sítě hlavních škol, jak to poža-
doval např. Felbiger, což by mohlo znamenat dokonce i jejich odsouzení 
postupnému zániku.20 Zrušená gymnázia po jezuitech dostal na starost 

18 DENES II., s. 361–362.
19 Srov. Bartůšek, Václav. Ľenseignement du français dans les pays de Bohême 
(1620 – début XIXe siècle). Archivum Scholarum Piarum 1990, s. 237–251.
20 Hanzal, Josef. Příspěvek k dějinám školství a jeho správy v Čechách v letech 
1775–1848. SAP 36, 1976, s. 241–243; Šafránek, J. Školy české, obraz jejich 
vývoje a osudů. I. svazek. R. 862–1848, Praha 1913, s. 141–144. 
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Karl Heinrich Seibt, profesor tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity 
v Praze, který se na mnohých gymnáziích, zejména na venkově, roz-
hodl zaměstnat i exjezuitské učitele, kteří se velmi často zasloužili díky 
své pedagogické praxi o dobrou úroveň gymnázií, jako zejména v Jičíně 
nebo v Českém Krumlově a v Chomutově. O třech pražských po roce 
1773 dále fungujících gymnáziích (na Starém Městě, na Novém Městě 
a na Malé Straně) tvrdil, že měla nejvyšší úroveň v celých Čechách 
a že pražští studenti jsou mimořádně snaživí a vytrvalí. Učili zde též 
v mnoha případech i bývalí jezuité, proto se v dobových pramenech 
často tyto ústavy nazývají jako gymnázia exjezuitská. Nemohli být ovšem 
zaměstnáni všichni bývalí členové jezuitského řádu, takže některým exje-
zuitům bylo nabízeno i vyučování na hlavních školách. Z toho je patrné, 
že převzetí novoměstského gymnázia piaristy bylo pro ně v této době 
velikým závazkem.21

Hlavní rozdíl mezi výukou na jezuitských a piaristických gymnáziích, na-
zývaných též podle nejhlavnějšího vyučovacího předmětu „latinské školy“, 
spočíval asi nejspíše ve způsobu výuky matematiky. Zatímco u jezuitských 
gymnázií se počítalo, že žáci přicházeli většinou takřka bez znalostí mate-
matiky, nanejvýš s jakýmsi povědomím o kupeckých počtech, na piaristic-
kých školách prošli možná i někteří žáci ještě před přijetím matematickou 
třídou tzv. nižší aritmetikou (arithmetica minor), jejíž látku doučovali jezuité 
zhruba v prvních dvou ročnících gymnázia (v parvě a principii). U jezuitů 
se studenti dalších čtyř tříd gramatiky a syntaxe (3. a 4. třída, které patřily 
ještě na nižší gymnázium) a poetiky a rétoriky (5. a 6. třída, které tvořily 
vyšší gymnázium) pokračovaly dále i ve studiu matematiky a dalších 
(zejména přírodovědných) oborů, což se stupňovalo se sílícím reform-
ním tlakem ve školství. U piaristů absolventi těchto gymnaziálních tříd 
navštěvovali na závěr studia tzv. třídu vyšší aritmetiky (arthmetica maior), 
kde někdy vyučovali v tomto směru skuteční řádoví odborníci, proto tyto 
třídy občas vyhledávali i absolventi jezuitských gymnázií nebo studenti je-
jich univerzitních fakult, zejména přípravné filozofické fakulty nebo fakulty 
právnické.22

21 Ibidem.
22 Srov. Bartůšek, V. Knihovníci; Fischer, K. A. F. Verzeichnis der Piaristen 
der deutschen und böhmishen Ordensprovinz. Catalogus generalis provinciae 
Germanicae et Bohemicae Ordinis Scholarum Piarum. München 1985, s. 97.
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Jak tedy vypadala výuka na gymnáziích před rokem 1777/78 i s rozděle-
ním matematiky do jednotlivých tříd?23 V první třídě nazvané parva neboli 
rudimenta, kam studentíci přicházeli po zkoušce ze základních škol po při-
jímacích zkouškách, které byly asi u jezuitů přísnější než u piaristů, se vy-
učovaly základy latinské gramatiky, četla se a vykládala část katechismu 
zpracovaného jezuitským autorem sv. Petrem Canisiem, což bylo zároveň 
součástí výuky náboženství. Z jezuitských gymnázií je ještě zejména po 
roce 1753 doložena výuka základům matematiky, krasopisu a řečtiny, 
z dějepisu o počátcích světa.Tato třída se někdy dělívala na dvě oddělení 
tzv. parvu major pro vyspělejší žáky, kteří většinou studovali od začátku 
roku a u nichž se dalo předpokládat, že postoupí do vyššího ročníku, 
tzv. principie, kde byla látka završující předchozí učivo. V parvě minor 
se učili ti, kteří se učili hůře, byli mladší nebo sem přišli většinou ze skri-
bendy (2. třídy základní školy) později, po Velikonocích nebo případně 
ještě po Letnicích. Ve druhé třídě tzv. principii se pokračovalo ve výuce 
latinské gramatiky a četly se některé snadnější texty, např. Ciceronovy do-
pisy. Dopisy se učili psát studenti i v němčině a ve své mateřštině. Pokra-
čovalo se v řečtině. V matematice se vyučovalo sčítání a odčítání. Z dějin 
probírali studenti látku o starověkých (orientálních) monarchiích. V tomto 
bloku gymnaziálních dvou tříd vyučoval až do uskutečnění školních refo-
rem Marie Terezie, tedy do roku 1778, zpravidla při normálním počtu žáků 
(na venkově zhruba do 50 v Praze často spíše nad tento počet) většinou 
pouze jeden učitel.

Ve třetí gymnaziální třídě tzv. gramatice a ve čtvrté tzv. syntaxi, které 
byly dalším blokem spojeným osobou učitele studenti pokročili již k četbě 
středně obtížných děl antických autorů – zejména nejdůležitějších spisů 
Marca Tullia Cicerona a Ovidiových Listů z Pontu nebo Tristií. Naopak 
Ovidiovy Proměny se kvůli mravnímu ohrožení studentů zpravidla nečetly. 

23 Pro stanovení přehledu výuky jsem použil tuto literaturu: Svátek, Josef. 
Metodika výuky na piaristických školách v 17. a 18. století. 
In: Moravské bratrské školství a jeho protějšky v 16. až 18. století.
Přerov 1979, s. 78–89; Šafránek, J. Školy, s. 144–147; Wotke,
K. Das österreichische Gymnasium in der Zeit Maria Theresias I. 
In: Monumenta Germaniae Pedagogica XXX, Berlin 1905, s. 11–13; 
srov. též Čornejová, I. Organizace jezuitského školství před rokem 1773. 
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 5. Minulost, současnost 
a budoucnost gymnaziálního vzdělávání. Sborník referátů z konference konané 
ve dnech 24. – 25. června 1999 v Jičíně, Semily 2000, s. 9–14; 
Bartůšek, V. Dějiny a specifika piaristických gymnázií v českých zemích 
v 17. a 18. století (do roku 1778). Ibid., s. 15–22.
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K četbě patřily i básně P. Vergilia Marona. Četl se i velký Katechismus. 
Nejdůležitější zde však byla výuka latinské gramatiky a základů řečtiny, 
podle zvláštní přílohy k učebnici latinské gramatiky. Gramatika se ve třetí 
třídě gymnázia vyučovala podle předepsaných dílů učebnice portugal-
ského jezuity Manuele Álvareze (* 4. 6. 1526 Ribeira Brave na Madeiře, 
† 30. 12. 1582, Evora – Portugalsko), podle níž se vyučovalo již dříve 
v parvě a principi a později i v syntaxi. Někdy se však vyučovalo podle 
jezuity upravených a v několika vydáních vytištěných Ianua linguarum 
reserata od J. A. Komenského. Ve čtvrtém ročníku pak používali piaristé 
zajímavou úpravu Álvarézovy gramatiky, jejímž autorem byl litomyšl-
ský rodák P. Amadeus Schuster a S. Josepho (*20. 12. 1690 Břeclav, 
† 22. 7. 1727 Litomyšl), který pobýval i v piaristické koleji v Benešově. 
Tato učebnice byla jednou z nejtypičtějších ukázek pojetí školství piaristy, 
kteří se často vzhledem ke svým výukovým cílům ne zcela ztotožňovali se 
všemi metodickými jiných, zejména jezuitských gymnázií té doby. Učebni-
ce nahradila starší překlady Álvaréze a byla zároveň důstojným protějškem 
k dílu Jana Amose Komenského. V učebnici byl kladen důraz na realitu 
blízkou žákům. Velice účelně pracovala s příslovími a českou historickou 
tradicí. Jednotlivá přísloví, dodnes je tato učebnice jediným pramenem, 
odkud je známe, i věty vztahující se k problémům, např. z obecné historie 
byly přeloženy do latiny a zároveň do němčiny, protože se zřejmě předpo-
kládalo i občasné využití učebnice v bilingvním prostředí.24 Z matematiky 
(v roce 1753) se studenti učili násobit. Ze základů dějepisu probírali celou 
římskou říši. V následující syntaxi pak měli studenti za úkol opět na zá-
kladě Álvarézovy gramatiky poznat tři ušlechtilé vlastnosti latiny – čistotu, 
uhlazenost a bohatost. Tato učebnice obsahovala zpravidla jako přívazek 
nebo přítisk u různých vydání kurs řečtiny Jacoba Gretsera. Z matematiky 
se učili dělit. V přehledním dějepisu se věnovali studenti středověku nejen 
v Evropě, ale i v jiných zemích světa.

Posledním blokem piaristických i jezuitských tříd byla poetika a rétorika, je-
jichž názvy nám též prozrazují dopředu obsah výuky v nich. Učitel v těchto 
dvou třídách používal jako jediný ze sboru gymnázia titulu profesor Stu-
denti zde studovali základy básnictví, především latinské metriky a po-

24 Bartůšek, V. Piaristická gramatika Manuela Álvaréze v pražské piaristické 
knihovně v SÚA v Praze. In: Problematika historických a vzácných knižních 
fondů Čech, Moravy a Slezska (dále PHVKF). Brno 1993, s. 66–71. Nejnověji 
srov. Bartůšek, V. Lišily se barokní a klasicistní učebnice tvarem nebo obsahem? 
– několik postřehů na základě fondů knihovny NA v Praze.
In: PHVKF 14, v tisku.
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koušeli se i o skládání básní. V následujícím ročníku pak podle známého 
přísloví (Poeta nascitur orator fit.) se pouštěli do skládání řečí. Kvůli plně-
ní těchto základních úkolů se seznamovali se základy historie (postupně 
vytěsnila filozofii), dramatu, přírodních věd (matematika, fyzika, zeměpis 
a biologie) a teologie a kanonického práva a připravovali se, zpravidla 
i opakováním rétoriky, na studium na filozofických fakultách a přípravkách 
nebo v noviciátech nejrůznějších řádů. Četly se zde složitější Ciceronovy 
spisy, díla Liviova a Sallustiova, Horatiovy básně a tragedie Lucia Aennea 
Seneky. Někteří profesoři seznamovali studenty s novinkami z tehdejší ev-
ropské literatury, zejména z francouzského a anglického dramatu. Obsah 
tehdejší výuky např. pro barokní dobu může docela vhodně přiblížit sou-
časnému čtenáři poetika Verisimilia humanarum disciplinarum, známého 
jezuitského vzdělance, historika Bohuslava Balbína (1621–1688), která je 
dnes dostupná i v modernějším českém překladu klasického filologa Bo-
humila Ryby (asi ze sedmdesátých let 20. st.).25 Z matematiky se věno-
vali na jezuitských gymnáziích studenti zlomkům a trojčlence. V poetice 
se dokončoval historický přehled, probíraly se základy zeměpisu, nebeský 
a zemský globus a dále ještě základy heraldiky a genealogie. V rétorice 
se učili studenti jezuitských gymnázií o tiskové produkci jezuitského řádu 
v Čechách a v Německu. Studenti se podrobili i jakémusi úvodu k vyučo-
vání a státnímu úřadování. Na příkladech se seznamovali i s vybranými 
případy z právnické praxe. Z historie získali absolventi základní poznatky 
o církevních dějinách.

Po školních reformách se vyučovalo od školního roku 1777/78 pod-
le učebního plánu sestaveného P. Gracianem Marxem. Kandidáti gym-
naziálního učitelství museli skládat mnohem přísnější přijímací zkoušky, 
než tomu bylo dosud. Žák musel prokázat, že má vědomosti na úrovni 
normální nebo hlavní školy a že dobře ovládá i německý jazyk. S takto při-
jatými studenti postupoval vždy jeden profesor od první až do třetí třídy 
gymnázia. Ve čtvrté a páté (po reformě poslední) třídě gymnázia vyučovali 
několik let stejní profesoři.26 Školní rok začínal 3. 11. Jednou za půl roku, 

25 Balbín, B. Verisimilia humararum disciplinarum seu Judicium privatum 
de omni litterarum (quas Humaniores appellant) Artificio; quo in Libello 
Praecepta Epistolarum, Latinitatis, Grammmatices, Poetices (generatim 
et speciatim) Elementorum, Symbolorum, Historiae, Rhetoricae (sacrae 
et profanae) aliaque hujusmodi, summa brevitate adferuntur, et quid in singulis 
Verissimile fit proponitur. Praga 1666.
26 Během návrhů různých variant reforem se dokonce objevil návrh profesora 
I. M. Hesse na to, aby každý učitel vyučoval pouze svůj odborný předmět.
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vždy na konci semestru, vykonávali studenti veřejné zkoušky. Na konci 
školního roku byly tyto zkoušky doplněny tzv. promocí, při níž se prohla-
šovalo, že studenti, kteří zkoušku složili jsou oprávněni postoupit do vyšší 
třídy. Nejlepší studenti byli odměněni knihami. Za výborný prospěch byli 
studenti i během školního roku zapisováni do knihy cti, kterou předčítal 
prefekt (ředitel) školy, který také ji podobně jako další důležité knihy 
a úřední materiály o agendě školy u sebe přechovával. Nedbalí a líní žáci 
nebo výtržníci bývali zapisováni do tzv. černé knihy, svá provinění musili 
přečíst prefektovi a požádat ho o jejich odpuštění. Prefekt pak rozhodl 
o jejich dalším studiu nebo vyloučení ze školy.

Vyučovací předměty se dělily na hlavní, kterým se vyučovalo stále, a ved-
lejší, kde byla výuka spíše příležitostná. Kromě toho bylo, stejně jako 
před reformami, ve volném čase vyučování hudbě, které spolu s účastí 
na bohoslužbách měli studenti zvládnout ve svém volném čase, tedy také 
v neděli. Mezi hlavní předměty patřily náboženství, latinský jazyk a před-
mět označovaný jako „humanitas“, kde se jednalo o zvládnutí básnického 
a řečnického vzdělání v rámci latiny. K vedlejším předmětům náležely 
dějepis, zeměpis, matematika, biologie s přehledem přírodní systemati-
ky, přírodozpyt (fyzika, chemie), řečtina a řecké reálie, mytologie, nauka 
o příslovích a pořekadlech (uvádí se pro ni termín adagia) a biografie. 
Celé gymnázium se pak dělilo na dva bloky sestavené z jednotlivých 
tříd. Gramatikální blok, do něhož spadaly vlastně první tři gymnaziál-
ní třídy, představoval v podstatě nižší gymnázium. Dvě poslední třídy 
(rétorika = 4. třída a poetika = 5. třída), představovaly tedy gymnázium 
vyšší. 

V gramatikálních třídách se učili žáci v 1. třídě z latinské mluvnice sklo-
ňovat a časovat. Pokoušeli se, podle doporučení P. Gratiana Marxe, 
číst v Komenského Orbis pictus. Z dějin se učili o asyrské a perské říši, 
ze zeměpisu o německých a rakouských zemích a z řečtiny číst a psát. 
Ve 2. třídě probírali z latiny perfekta, supina, tvoření a odvozování slov, 
překlady z latiny do němčiny. V dějepise se věnovali starověkému Řecku 
a římské říši až do bitvy u Aktia. V zeměpise se seznámili s Portugalskem, 
Španělskem, Francií, Nizozemskem, Švýcarskem, Itálií a středomořské 
ostrovy. Ve 3. třídě se zabývali studenti latinskou syntaxí a procvičová-
ním překladů podle tehdejších učebnic, v dějepise římskému císařství 
až do jeho zániku v roce 476. Měli zvládnout zeměpis Britanie, Dánska, 
Norska, Švédska, Polska a Pruska. Výuku řečtiny, kde se končila grama-
tika, doplňovaly ještě zeměpis a reálie starého Řecka. Latinskou četbu 
představovaly úryvky ze Sulpicia Severa (4. – 5. st. n.l.), Sexta Aurelia 
Victora (4. st. n.l.), Cornelia Nepota (99 – 27 př. n.l.), Marca Iuniana Ius-
tina (3. st. n.l.) a Publia Annaea Flora (1. pol. 2. st. n.l), tedy především 
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díla pozdních římských historiků. Z přírodních věd získali studenti přede-
vším elementární, zejména fyzikální, poznatky o vodě, zemi, magnetismu 
a elektřině. V rámci biografie se seznamovali se životy antických klasiků.

V první humanitní třídě měli studenti v rámci vyučování latině probrat nau-
ku o dopisech a cvičit se v psaní latinských i německých dopisů podle vzo-
rů listů Marca Tullia Cicerona a Lucia Aenea Seneky. Učili se též základům 
jazykových figur. Ze slohu probíraly jednodušší útvary, bajky, vyprávění 
a základy řečnictví. Z dějin se probíral středověk a novověk, ze zeměpisu 
Uhry, Rusko a Turecko. S klasiků se četly a vykládaly ukázky ze Gaia 
Suetonia Tranqilla (1/2 st. n. l.), Pliniů, přírodovědce Gaia Plinia Secunda 
(24 – 79) a epistolografa Gaia Plinia Cecilia Secunda (61 – 112), jeho sy-
novce, architekta Vitruvia Polliona (1. stol. př. n. l.), filosofa Lucia Aennea 
Seneky (4. př. n. l. – 65), encyklopedisty a možná i lékaře Aula Cornelia 
Celsa (1. stol. n. l.) a z historiků Quinta Curtia Ruffa, Gaia Sallustia Pris-
ca a Tita Livia a celých 6 řečí Ciceronových. Výuka latiny byla doplněna 
i o znalosti reálií. Z přírodopisu se probíral přehled zoologie. Z matema-
tiky se probíralo algebraické počtářství bez důkazů, z fyziky hydraulika. 
Probíraly se další biografie klasiků. Ve druhé humanitní třídě se probírala 
prosodie, metrika, skládání básní a básnický sloh. Studenti prováděli 
častá mluvní cvičení v různých slohových útvarech. Jejich četba byla rov-
něž bohatá. Kromě příslušných částí z Chomprého Chrestomantie, z níž 
četli již od 3. gramatické třídy, se seznamovali s ukázkami z dramat Tita 
Maccia Plauta a Publia Terentia Afera, bajky Phaedra, básně Publia Ovi-
dia Nasona, Publia Vergilia Marona, Quinta Horatia Flacca, satiry Decima 
Iulia Iuvenala (67 – 127) a Aula Persia Flacca (34 – 62). Probíraly se i bi-
ografie těchto autorů. Z matematiky se probírala geometrie a planimetrie 
a z přírodopisu mineralogie a botanika. Od roku 1777 se matematika vy-
učovala již samostatně na všech gymnáziích, protože se pevnější spojení 
mezi elementární školou a gymnáziem, jak ho známe z piaristických škol 
přerušilo a elementární školy se změnily v samostatnou školu hlavní, tak-
že z řad piaristů působících v lokalitě s gymnáziem a vedle toho s hlavní 
školou při jedné koleji, např. v Mikulově, Litomyšli, Kroměříži nebo v Mostě 
se volili dva prefekti škol zároveň.

Spolu se změnami ve výuce nastaly rovněž změny i v teritoriálním uspořá-
dání celé tehdejší školní sítě. Vzhledem k tomu, že jedním z cílů školních 
reforem bylo urychlit vzdělání, co nejširších lidových vrstev na jedné stra-
ně a naproti tomu omezit a zkrátit vzdělání špičkových elitních odborníků, 
docházelo vedle zhuštění sítě farních a elementárních škol k rušení stá-
vajících středních škol, mezi nimi nejvíce gymnázií, obzvláště v menších 
městech, které Marie Terezie dříve často sama i při jejich vzniku podpo-
řila, a jejich náhradě většinou školami hlavními, jejichž provozováním 
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se pak v mnohých případech zabývali nejčastěji piaristé. Výsledkem celé-
ho procesu bylo, že z původních gymnázií, která vznikla do počátku škol-
ských reforem Marie Terezie v českých zemích zůstala zachována vlastně 
asi necelá třetina gymnaziálních ústavů. 

V roce 1773 bylo v Čechách, na Moravě a v české části Slezska 65 
gymnázií, některá obzvláště nižší gymnázia s menším počtem studentů 
neměla vždy právo veřejnosti. Jezuitům i piaristům patřilo po 22 gymná-
ziích (= 34 %). K jezuitským gymnáziím patřila gymnázia v Praze (Staré 
Město – Klementinum, zal. 1556; Nové Město (1628), Malá Strana (1625) 
a po jednom v Brně (1572), v Březnici (1650), Českém Krumlově (1584), 
v Hradci Králové (1629), v Chebu (1650), v Chomutově (1591), v Jičíně 
(1623), v Jihlavě (1624), v Jindřichově Hradci (1594), v Klatovech (1630), 
v Kutné Hoře (1626), v Litoměřicích (1630), v Olomouci (1566), v Opavě 
(1625–1629), v Telči (1651), v Uherském Hradišti (1644, 1645) a ve Zno-
jmě (1626), v Bohosudově (vzniklo u rezidence 1724) a v Doupově (1756, 
v roce 1775 gymnázium převzato piaristy). Počet piaristických kolejí ze 
17. století – v Kosmonosech u Mladé Boleslavi (1688), v Kroměříži (1687), 
v Lipníku nad Bečvou (1634), v Litomyšli (1640), v Mikulově (1631), v Mo-
ravském Krumlově (1637, 1638 – pouze náznak činnosti do roku 1647), 
v Ostrově u Karlových Varů (1666), v Příboře (1694), ve Slaném (1658), 
ve Staré Vodě (1690) a ve Strážnici (1633) – se usadili piaristé v Benešo-
vě u Prahy (1703, 1704), v Bílé Vodě (1724), v Bruntále (1731), v Bran-
dýse nad Labem (1759), v Českých Budějovicích (1762), v Hustopečích 
u Brna (1757), v Kyjově (1760), v Moravské Třebové (1765), v Mostě 
(1768), v Novém Boru (1762), v Praze (1752), v Rychnově nad Kněžnou 
(1714). Tím získali stejný počet gymnázií jako jezuité. Nižších gymnázií 
však měli více než jezuité. Premonstráti měli pět latinských škol (= 8 %). 
Při klášterech měli čtyři latinské školy (= 10 %), v Louce u Znojma (?), 
v Milevsku (?), v Teplé a v Želivě. Do tohoto počtu jsem nezahrnul tzv. 
Norbertinum, kde zcela jistě také působilo gymnázium krátký čas alespoň 
po založení této koleje v 17. století. V 1. polovině 18. století jim přibyla 
správa gymnázia v Žatci. Obutí augustiniáni provozovali celkem tři (= 5 %) 
gymnázia: v České Lípě (1627), Domažlicích (1627) a nižší gymnázium 
v Bělé pod Bezdězem (1712). Po jedné latinské škole (1,6 %) provozovali 
bosí augustiniáni v Německém (Havlíčkově) Brodě (1735), benediktini 
v Broumově (1624), pavlíni v Moravském Krumlově (příchod 1657, nižší 
gymnázium obnoveno 1658), minorité v Pardubicích (1728) a cisterciáci 
ve Žďáru nad Sázavou (asi. 1. pol. 18. století). Vznikla také dvě (= 3 %) 
gymnázia se světskými kněžími (většinou kaplany z děkanství) jako učiteli 
– v Pelhřimově (1763) a v Chrudimi (1762). Z městských škol bylo známo 
v 18. století nejméně pět (= 8 %) lokalit, které odpovídaly svou úrovní spí-
še nižšímu gymnáziu. Jednalo se o školy v Poděbradech, kde vyučovali 
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27 Srov. Bartůšek, V. Pobělohorské školní řády v českých zemích. 
Pedagogika 1986, s. 691–705.

externě jezuité (od roku 1740), v Lounech, v Horním Slavkově, v Rakovní-
ku a v Plzni, kde bylo školství zreformováno v roce 1776.27

Do počtů jsem nezahrnul jezuitská gymnázia v Kladsku a v Polském Tě-
šíně, která čerpala žáky z našich zemí. Počet gymnázií nelze zatím úplně 
přesně stanovit . Důkladná analýza pramenů a sumarizace výsledků 
dílčích regionálních výzkumů však ještě může přinést změny v pohledu 
na problém. Na mnoha místech můžeme výuku předpokládat, jako např. 
již ve 2. polovině 17. století v Chrudimi a možná i na některém místě 
v Kouřimském kraji (Mělník , Kolín nebo Nymburk), nebo ve 2. polovině 
18. století v Poděbradech (jezuité), v Rakovníku nebo v Berouně (kol. 
1773 při nové piaristické škole), v Táboře (při klášteře bosých augustini-
ánů) apod. Průzkumem matriky studentů jezuitského gymnázia v Kutné 
Hoře se např. zjistilo, že gymnaziální výuka probíhala kolem roku 1768 
v benediktinském klášteře v Sázavě a též občas v některých jezuitských 
rezidencích (např. ve Staré Boleslavi nebo Kostelci nad Orlicí). Svou úlo-
hu v systému gymnaziálního vzdělávání mohla hrát i soukromá řádová 
učiliště, např. noviciáty a filozofické přípravky, pokud se zde starali o to, 
aby si někteří studenti mohli zopakovat gymnaziální látku. Doložena je 
také gymnaziální činnost bosých augustiniánů v Táboře před reformami 
Marie Terezie.28

V teritoriálním uspořádání gymnázií na území Čech a Moravy a české 
části Slezska byly během reforem plánovány radikální změny v síti la-
tinských škol, které spočívaly především v redukci. Z původního počtu 

28 Ibid; Šafránek, J. Školy, s. 153; Čornejová, I. Organizace, s. 13; Bartůšek, 
V. Dějiny a specifika, s. 19 a 20; Bartůšek, V. Elementární školství církevních 
řádů v českých zemích v době baroka. In: Barokní Praha – Barokní Čechie 
1620–1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenomenu baroka 
v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24. – 27. září 2001. 
Sest. Fejtová, O. – Ledvinka. V. – Pešek, J. – Vlnas, V., Praha 2004 s. 601–608; 
Režný, K. Kostelec nad Orlicí. In: Padesát let Masarykova st. reálného gymnázia 
(dříve reálky) v Kostelci nad Orlicí 1897–1947. Kostelec nad Orlicí 1947, s. 13; 
Jandová, L. Piaristické gymnázium v Českých Budějovicích ve 2. polovině 
18. století. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 5. 
Minulost, současnost a budoucnost gymnazijního vzdělání. Sborník referátů 
z konference konané ve dnech 24.–25. června 1999 v Jičíně. Semily 2000, 
s. 139–150; Herčík, K. Příčina a následky přemístění piaristického gymnázia 
z Kosmonos do Mladé Boleslavi v roce 1784. Ibidem, s. 158–161.
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63 dosud zjištěných stále působících gymnázií a některých míst s další 
soukromou přechodnou, spíše pokoutní, výukou zůstala necelá třetina 
– v Čechách 13 a na Moravě a v české části Slezska 7, tedy celkem 20 
škol. V Čechách šlo o tři bývala jezuitská gymnázia v Praze, několik gym-
názií v důležitých krajských a královských městech v Hradci Králové, Lito-
měřicích, Plzni, Českých Budějovicích, v Klatovech, odkud bylo pak toto 
gymnázium přeneseno v roce 1780 do Písku, kde bylo učiněno několik 
pokusů o založení gymnázia již dříve, a v Chebu, který měl pro své okolí 
postavení krajského města. Sem můžeme přiřadit i Kosmonosy u Mladé 
Boleslavi. Z tohoto nevelkého místa, původně sídla vrchnosti panství, bylo 
1784 přemístěno piaristické gymnázium do krajského města Mladé Bole-
slavi. Z dalších měst, mezi něž se zařadila i některá města, která prodělala 
v této době bouřlivý průmyslový vývoj. K takovým městům patřily např. Li-
tomyšl, Broumov, Doupov a později schválený Chomutov, Most a Němec-
ký (Havlíčkův) Brod. Z těchto míst piaristé pečovali o gymnázia v Praze 
na Novém Městě (od roku 1777), Českých Budějovicích (založeno 1763), 
v Kosmonosech (Mladé Boleslavi – založeno 1688), v Litomyšli (založeno 
1640), v Doupově (založeno 1775) a v Mostě (založeno 1768).29

Na Moravě zůstalo celkem pouze 7 gymnázií. Po jednom gymnáziu by-
chom mohli zaznamenat v hlavním městě Brně a v krajských městech 
Olomouci, Znojmě a Jihlavě. Z krajských měst zůstaly bez gymnázia 
Uherský Brod, kde piaristé odmítli nabídku na přenesení gymnázia 
z Kyjova a Přerov, kde gymnázium nebylo. Z dalších míst šlo o Mikulov, 
Kroměříž a Žďár nad Sázavou. Piaristé byli zřizovateli a provozovateli 
gymnázií v Mikulově (založeno 1631) a v Kroměříži (založeno 1687). Měli 
se prý ujmout i ostatních gymnázií, ale zatím jsem o tom s výjimkou poz-
dější péče o výuku filozofie v Brně v letech nikde nenalezl žádné archivní 
doklady, ani zprávy v literatuře. V české části Slezska se nacházelo gym-
názium v jejím hlavním městě Opavě a v Těšíně (dnes Polském). O žádné 
z těchto dvou gymnázií se piaristé nestarali.30 Brzy snad bylo znovu ote-
vřeno i gymnázium při koleji v Bílé Vodě, kde měli piaristé své filozofické 
studium.31 Tehdy se rozmohlo po celých Čechách a Moravě v mnohých 
lokalitách, kde byla dříve gymnázia pokoutní vyučování, proti kterému byly 
namířeny poměrně drastické státní zásahy.32

Se změnou zkušebního postupu na školách souviselo pravděpodobně 
i zveřejňování jmen jejich studentů a žáků tiskem. Jako základ 
pro pořízení seznamu se vybíralo kromě začátku školního roku často 
také období, kdy se složení žáků a studentů škol měnilo, tedy pololetí. 
Protože tehdy (v sedmdesátých letech 18. století) začínal školní rok 
většinou 1. listopadu, šlo o období po Velikonocích, kdy do vyšších 
tříd mohli postoupit i někteří nadaní jedinci z nižších ročníků nebo 
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se z vyšších ročníků mohli vrátit repetenti. Zlatým věkem juventů, 
předchůdců výročních zpráv gymnázií, vydávaných každý semestr, 
by se mohl nazvat počátek 19. století. Poměrně dost se jich dochovalo 
také již od osmdesátých let 18. století, avšak z konce sedmdesátých 
let 18. století se jich zachovalo poměrně málo. Toto zjištění je 
platné jak pro oblasti z různých českých i moravských regionů, 
tak pro všechna tři pražská gymnázia. Juventy bývají zpravidla 
uloženy ve fondech příslušných státních okresních archivů, muzeí 
či některých knihoven, které dnes většinou působí jako vědecké 
knihovny nebo mají celostátní působnost jako např. Národní knihovna 
v Praze. Všimněme si alespoň několika významných lokalit, kde 
existují ucelenější sbírky juvetů na něž logicky navazují i výroční 
zprávy příslušných škol, které z nich vlastně vznikly. V Národní 
knihovně se nachází např. Juventus z novoměstského gymnázia 
v Praze z roku 1787, staroměstské gymnázium zde má nejstarší 
juventus z roku 1786 a malostranské z roku 1792. V Archivu hlavního 
města Prahy se nacházejí juventy pražských gymnázií v ucelenějších 
řadách spíše až z 1. poloviny 19. století. Pro novoměstské gymnázium 
se dochoval nejstarší exemplář až z roku 1814, pro staroměstské 
již z roku 1788. V knihovně Královské kanonie premonstrátů na 
Strahově se pro pražské piaristy nenachází žádný piaristický 

29 Šafránek, J. Školy, s. 150; Wotke, K. Das österreichische Gymnasium 
in der Zeit Maria Theresias, s. 188–190; Hanzal, J. Příspěvek k dějinám školství, 
s. 242.
30 Šafránek, J. Školy, s. 150; Wotke, K. Das österreichische Gymnasium 
in der Zeit Maria Theresias, s. 188–190; Bartůšek, Václav. Šíření piaristických 
kolejí a škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v 17. a 18. století. Paginae 
historiae 11, 2003, s. 32–68. Nejnověji též viz Foltýn, Dušan a kol. Encyklopedie 
moravských a slezských klášterů. Praha 2005 (dále EMSK), kde je uvedena 
rovněž i další literatura, o piaristech zde kromě úvodu D. Foltýna (df), psali 
ještě Tomáš Sedoník (ts) a Václav Bartůšek (vb). Zejm. viz heslo Uherské 
Hradiště s. 702. 
31 Zemek, Metoděj – Bombera, Jan – Filip, Aleš. Piaristé v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku. Prievidza 1992 (dále Piaristé v Č), s. 65.
32 Šafránek, J.: Školy…, s 153, 154; Wotke, K.: Das österreichische Gymnasium 
in der Zeit Maria Theresias, s. 188–190; Hanzal, J. Příspěvek k dějinám školství, 
s. 243, 244.
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juvenus z roku 1778. V Památníku Národního písemnictví v Praze se 
nacházejí juventy až z 19. století, v Pedagogickém muzeu Jana Amose 
Komenského v Praze, ve Vědecké knihovně v Olomouci a v Muzeu 
Jana Amose Komenského v Přerově. V knihovně Národního archivu 
v Praze se kromě zde zkoumaného našeho exempláře nacházejí ještě 
např. juventy z novoměstského gymnázia z let 1798 nebo 1800 a další 
z 1. poloviny 19. století, ze staroměstského gymnázia z let 1800 
a 1801 i další mladší a z malostranského gymnázia z let 1787, 1801, 
1803 a některé mladší výtisky. Většina těchto drobných tisků vycházela 
u pražského tiskaře Františka Jeřábka. 33 

Seznam studentů pražského piaristického gymnázia na Novém Městě 
dokresluje většinu zde uvedených údajů příklady z praxe a konkrétního ži-
vota. Kromě titulního listu s názvem obsahuje tento Juventus ještě 7 stran 
seznamů se jmény studentů rozdělených podle jednotlivých tříd gymnázia 
od nejvyšší (tzv. poetiky) až k nejnižší (infima gramatices classis).34 Jeho 

33 Srov. pro Národní knihovnu Generální katalog Národní knihovny v Praze 
– za poskytnutí údajů děkuji paní PhDr. Lídě Ulrichové. Za informace 
o fondech AHMP a pomoc při jejich vyhledávání velmi děkuji jeho odborné 
pracovnici Mgr. Veronice Knotkové. Za informace z knihovny Královské kanonie 
premonstrátů na Strahově děkuji její pracovnici Mgr. Hedvice Kuchařové, 
PhD. Pro Památník národního písemnictví viz Hlaváček, Antonín. Výroční 
zprávy středních škol 1820–1950, Praha 1971, uvádí nejstarší Juventus 
z novoměstského gymnázia v Praze k roku 1803 (s. 51). Pro Vědeckou knihovnu 
v Olomouci viz Pumprla, Václav. Soupis starých tisků ve fondech Státní 
vědecké knihovny v Olomouci. I. Tisky vydané na území Čech a Moravy v letech 
1501–1800, který však pro Prahu žádné juventy neuvádí. Výtisk zde zkoumaného 
seznamu najdeme pod signaturou I V 202 v knihovně A (Knih.A) Národního 
archivu. V téže knihovně najdeme ještě pod signaturami II Z 190 a II Z 191 např. 
zde uvedené Juventy ze věch tří pražských gymnázií a také i z jiných českých 
měst, kde gymnázia zůstala zachována. O tiskařích viz Chyba, K. Slovník 
knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha in: 
Strahovská knihovna 1, 1966 – 18/19, 1983/1984, 573 s. (dále Chyba), s. 88.
34 Celý opis titulního listu: QUOD FELIX FAUSTUM QUE SIT NOMINA 
JUVENUM IN GYMNASIO REGIO PIARUM SCHOLARUM NEO – PRAGENSI 
HUMANIORIBUS LITTERIS STUDIENTIUM EX ORDINE CLASSIUM 
IN QUAS PRIMO SEMESTRI HUJUSDEM ANNI SCHOLASTICI REFERI 
MERUERUNT. PUBLICE PROPOSITA AD DIEM 28. APRILIS ANNO 1778. 
Dále následuje pod ornamentální vinětkou impressum: PRAGAE, LITTERIS 
FITZKIANIS, IN AULA CAROLINA.
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rozměry jsou zhruba 174 x 226 mm. Z titulního listu se ještě dozvíme, 
že seznam byl vytištěn podle stavu studentů ke dni 28.4. 1778 ve Fitzki-
ánovské tiskárně ve dvoře Karolina v pražské univerzitě. Jeho tiskaři byli 
pravděpodobně dědicové Norbert Friedricha (Bedřicha) Fitzkého, kte-
rý vlastnil tiskárnu, která se nacházela v tzv. Královské ulici v Karolinu.35 
Na začátku textu se vyskytuje vlys bez udání kovorytce a s ornamentální 
vinětkou s figurálně solárním motivem za textem nevelkého tisku na po-
slední straně. Stránky, v jejichž záhlaví se nachází ornamentální lišta z tis-
kařských ozdůbek nejsou foliovány. Text stránky, kterých je celkem 7 (bez 
titulního listu), se dělí do dvou sloupců, názvy jednotlivých tříd jsou oddě-
leny kratšími ozdobnými linkami. Zápisy v rámci jednotlivých tříd, jedná se 
vlastně o ročníky, jsou rozděleny ještě do tří skupin nazvaných „CLASSIS“ 
a označených římskými číslicemi I. – III. V tomto případě se jedná o roz-
dělení podle prospěchu, kterým se můžeme v záznamech o prospěchu 
studentů na piaristických gymnáziích setkat většinou koncem šedesátých 
let 18. století, zhruba od roku 1767.36

Ve školním roce 1777/8 mělo novoměstské piaristické gymnázium v Praze 
tedy celkem 5 tříd. Nejvyšší 5. třída se nazývala též poezie. Navštěvovalo ji 
celkem 42 studentů, z nichž jeden nebyl v juventu zapsán. Jejím třídním profe-
sorem byl P. Dominicus Mader a S. Vincentio (* 12. 1. 1745 Lipník nad Bečvou, 
† 24. 4. 1794 Praha), který byl i literárně činný v oblasti historie a teologie. 
Do řádu vstoupil asi po studiu na gymnáziu v Lipníku, které v této době patřilo 
již k vyšším gymnáziím. Stalo se tak v Lipníku nad Bečvou dne 11. 10. 1760.37 
Ve čtvrté třídě zvané také rétorika studovalo celkem 44 posluchačů, které učil 
profesor P. Ansbertus Křikava a S. Josefo (* 8. 3. 1742 Knovíz, † 12. 11. 1798 
Slaný), který byl piaristou od roku 1761.38 Třetí třídu, tzv. gramatiku supremu, 
se 64 studenty učil profesor P. Bernardus Soleri a S. Procopio (* 24. 8. 1747
Praha, † 4. 1. 1820 Mikulov), do řádového noviciátu vstoupil v říjnu 1763, 

35 Chyba, s. 135.
36 Srv. např. SOkA Benešov, fond Gymnázium Benešov, Liber calculorum 
gymnasii Beneschoviensis apud prefectum servandus 1751. 
Matrika končí k roku 1778; SOkA Rychnov nad Kněžnou, fond Gymnázium 
Rychnov, Calculi gymnasii Richnoviensis 1749–1809. 
37 Srv. Bartůšek, V. Knihovníci, kde se životem P. Madera zabývám podrobněji; 
Fischer, K. A. F. Verzeichnis der Piaristen, uvádí základní díla.
38 Ibid; NA, ŘPi, kn. 28, s. 47.
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který byl autorem několika důležitých proslovů.39 Ve druhé třídě tzv. gramatice 
medii vzdělával svých 90 žáků profesor P. Jacobus Maisner a S. Barbara 
(*17. 4. 1745 Jihlava, † 8. 11. 1834 Bílá Voda). Piaristou byl od roku 1764.40 
První třída se nazývala gramatika infima a její profesor P. Germanus Hra-
decsky a S. Martino (* 3. 5. 1753 Litomyšl, † 4. 4. 1810 Litomyšl),41 který 
zde učil 46 nejmladších žáků. Jeho piaristická obláčka (sc. vstup do řádu) 
se konala v roce 1770 v Lipníku nad Bečvou, kde vlastně studovali všichni 
zde výše uvedení piaristé v řádovém noviciátu.

Žáků a studentů se tehdy na latinských školách pražských novoměstských 
piaristů vzdělávalo nanejvýš celkem (je připočten jeden žák nezapsaný 
v juventu) 286. Kromě toho existovala ještě hlavní škola, zřízená v mi-
nulém školním roce, svým uspořádáním (i společným sdílením lokality 
s gymnáziem) téměř identická s pražskou normální školou, která vznikla 
o dva roky dříve v Praze na Malé Straně a působila spolu se zdejším 
gymnáziem v bývalém jezuitském objektu, s dobíhajícími kurzy podvoj-
ného účetnictví a aritmetiky. Kolik bylo celkem posluchačů v kurzu po-
dvojného účetnictví, nebylo zaznamenáno ani připočteno k celkovému 
počtu studentů školy. Ve třídě vyšších aritmetiků se vzdělávalo celkem 56 
posluchačů. V aritmetice minor bylo 111 žáků a nižších třídách základní 
školy bylo 71 žáků v preparandě, třídě pro přípravu budoucích učitelů, 175 
ve druhé a 197 v první (nejnižší) třídě.42 Školy řídili dva prefekti. Prefektem 
latinských škol (tedy gymnázia) se stal P. Paulinus Petrovic a S. Josepho 
(* 10. 3. 1737 Pelhřimov, † 10. 10. 1784 Beroun),43 který byl zároveň exami-

39 Ibid. Fischer uvádí podle Horányiho dvě z nich „Oratio de laudibus sancti 
Patrici, apostoli, Pragae 1773“ a „Oratio habita in solemni studiorum 
instaurationae, Pragae 1779“.
40 Ibid.; NA, ŘPi , kn. 28., s. 49.
41 Ibid.; NA, ŘPi , kn. 28., s. 53.
42 Informace o počtu studentů normální školy viz AHMP, Matricula, 
s. 254a –262b, která se od školního roku 1777/8 stala vlastně matrikou normální 
piaristické školy v Praze na Novém Městě nikoliv tedy však gymnázia, jak měla 
původně v názvu. Srov. též Šafránek, J. Školy, s. 164; Weiss, A. Geschichte 
der Theresianischen Schulreform in Böhmen. I. Band, Wien u. Leipzig 1906, 
s. 219 a 221. Výuka probíhala v němčině, jíž učili piaristé i své české žáky. 
První veřejné zkoušky se konaly v září. Není vyloučeno, že piaristé po stránce 
organizační použili stejný postup i v gymnáziu.
43 Fischer, K. A. F. Verzeichnis der Piaristen; NA, ŘPi, kn. 28, s. 42.
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nátorem normální školy. V řádu působil od roku 1753, kdy se stal novicem 
v Lipníku. Tu řídil P. Romualdus Sies a S. Clara (* 26. 2. 1742 Kosmonosy, 
† 26. 11. 1782 Mikulov). S největší pravděpodobností byl asi absolventem 
piaristického gymnázia v Kosmonosech, které bylo gymnáziem vyšším, 
protože vlastně suplovalo působnost latinských škol v krajském městě 
– v blízké Mladé Boleslavi. Do piaristického řádu vstoupil Sies v Lipníku 
nad Bečvou 20. 10. 1757. Řádové sliby zde složil 20. 10. 1759.44 Byl záro-
veň ještě profesorem matematiky a examinátorem gymnázia.

Vidíme tedy, že od školního roku 1777/8 fungovaly vlastně v budovách 
piaristických škol Na Příkopě a v Panské ulici celkem dvě řádové školy. 
Jednalo se o gymnázium a o tzv. normální školu. Všechna tato školní 
činnost souvisela vlastně s proměnami školství v habsburské monarchii 
v rámci školních reforem a přinesla novoměstským piaristům značné sta-
rosti a organizační potíže v rámci poněkud stísněného prostoru pro půso-
bení dvou škol s poměrně velkými počty žáků na tuto dobu. Informuje nás 
o tom v pražské piaristické kronice sám její představeným, kterým tehdy 
byl ve věcech školních reforem i zakládání nových řádových kolejí velmi 
zkušený člen řádu, pozdější významný vědec historik P. Gelasius Dobner 
a S. Catharina.45 V análech si Dobner všímá, jak se nařízení školských 
reforem projevila u piaristů v praxi.46 V srpnu (ke 14.8.) 1777 připomínají 
piaristické anály dekret o redukci počtu gymnázií v českých zemích, podle 
něhož na jejich území, jak jsem již uvedl, mělo působit celkem 20 gymná-
zií, z toho v Praze tři, staroměstské, novoměstské a malostranské. Potom 
se připomíná přenesení novoměstského gymnázia od kostela sv. Ignáce 
na dnešním Karlově náměstí do areálu piaristické koleje Na Příkopě 
a vznik normální školy při této koleji. Úpravy školního i kolejního areálu 
probíhaly i v roce 1778, kdy byla např. opravena a vymalována knihov-
na. V souvislosti s těmito změnami se Dobner zmiňuje i o vizitaci nově 
založené normální školy, kterou provedl kaplický děkan Ferdinand Kin-
dermann. Připomíná rovněž i novou úpravu školních obvodů jednotlivých 

44 Ibid; NA, ŘPi, kn. 28, s. 44; srov. Bartůšek, V. Knihovníci, kde se životem 
P. Siese zabývám podrobněji.
45 Bartůšek, V. Gelasius Dobner a jeho vztah k piaristické knihovně. PVHK 
10, 2001; Bartůšek, V. über die Versuche zur Gründung eines Piaristischen 
Gymnasiums in Wittichenau in der Lausitz. Archivum Scholarum Piarum 34, 
1993, s. 155–164.
46 ChDP, s. 271–274.
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pražských gymnázií, kterou provedl gymnasiální direktor Karl Seibt. Podle 
ní se rozšířil obvod působnosti pražského novoměstského gymnázia ještě 
na oblast Podskalí a Vyšehradu. Nakonec se kronikář zmiňuje o stěhování 
školních tříd, které tyto změny vyvolaly ve školních piaristických budovách 
Na Příkopech. Vše se mělo odehrávat na základě dekretu českého guber-
nia a nejvyššího purkrabství, který byl vydán v září 1777. 

Jaké byly vztahy mezi nově zřízeným gymnáziem a hlavní školou můžeme 
zjistit na základě tehdejší pedagogické dokumentace. Pro novoměstské 
pražské piaristické gymnázium to byla především nově zřízená Liber cal-
culorum, která podávala informace o prospěchu jeho studentů od školního 
roku 1777/78, teda zápisy identické s naším juventem se nacházejí hned 
na jejím počátku jako první.47 Kniha byla vedena poněkud odlišným způ-
sobem, než tomu bylo u tohoto druhu pramenů, známým z jiných piaristic-
kých gymnázií před rokem 1777, např. z Benešova, Českých Budějovic, 
Rychnova nad Kněžnou, Kroměříže nebo Litomyšle, kde se můžeme se-
tkat s klasifikací pomocí písmen (zejména a nebo m).48 Místo označování 
prospěchu a chování písmeny se zde nachází jednoslovné hodnocení. 
Také abecední seřazení studentů jedné školní třídy bylo v zápisu oproti mi-
nulým letům odlišné – podle příjmení, nikoliv podle jmen. Zápis tedy obsa-
hoval příjmení, jméno, zemi a místo bydliště studenta. Potom následovalo 
jednoslovní hodnocení chování, způsobilosti ke vzdělávání a prospěchu 
ve výuce. Pro každý sloupec se používalo několika ustálených latinských 
výrazů, kterým dodnes porozumí i čtenář neznalý klasických jazyků. Mra-
vy byl např. hodnoceny výrazy jako candidi, integri, boni, probi, ale někdy 
i leves nebo asperi. Způsobilost ke vzdělání byla eximium, bonum, medi-
ocriter, ale i debile. Student mohl prospívat singulariter, insignis, diligens, 
correspondens ale též exiguus, idignus, nullus nebo dokonce sine fructu. 
Hodnotící slova jednotlivých vyučujících se mezi sebou nepatrně lišila. 
Na základě těchto tří hodnotících kritérií se pak stanovila prospěchová 
třída, do níž se jednotliví studenti a žáci zařazovali a která tvořila závěr zá-
pisu v knize hodnocení prospěchu studentů. Podle zápisů v knize je vidět, 
že tento způsob klasifikace byl skutečně novinkou. Někteří profesoři váhali 
zejména u rozdělení žáků do klasifikačních tříd a pomáhali si při tom zna-

47 AHMP, Novoměstské gymnázium, Liber calculorum ab anno 1777 usque 
ad anum 1792 (dále LC). Podobné knihy, uložené též v AHMP, byly od tohoto 
roku (1777) zřízeny zároveň také pro staroměstské a malostranské gymnázium.
48 Srov. dříve uvedené Libri calculorum z jiných lokalit. Součástí školní 
dokumentace byla i matrika studentů gymnázia bez udání prospěchu, 
která se pro pražské novoměstské gymnázium zřejmě nedochovala.
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ménky (*,-, +, .. o), případně písmenem A ze staré klasifikace, ale tentokrát 
jaksi obráceně při vyjádření míry neprospěchu. Na základě hodnotících 
slov zjistíme, že A platilo pro nejhorší, nikoliv tedy jako dříve pro ty nejlepší 
žáky. Zápisy v novoměstském pražském piaristickém gymnáziu prováděl 
pro každou třídu její samostatný učitel, který již od první třídy používal 
titulu profesor, což byla výrazná změna oproti minulosti.49 

Zápisy se do knihy prospěchu se prováděly zhruba jednou za půl roku, 
když studenti skládali pololetní zkoušky. Jednalo se o jarní a podzimní 
zkoušení. Pololetní zkouška se odehrávala na jaře většinou v období těs-
ně po Velikonocích, kdy byla třída vlastně kompletní, neboť sem do této 
doby mohli ještě někteří žáci nastoupit.50 Dále se prováděl soupis studentů 
a závěrečná zkouška na podzim. Při zkouškách, především na konci škol-
ního roku, byli vyhlašováni i nejlepší studenti jednotlivých tříd. Vyhlašoval 
se nejlepší student třídy, který býval odměněn knihou, nejspíše z děl an-
tických klasiků, tedy vlastně součástí tehdejší povinné četby. Kromě nich 
pak byli ještě jmenováni dva jemu prospěchově nejlepší jednotlivci ze 
třídy, kteří byly od podzimu 1778 vždy zapsáni před ostatní studenty. Kni-
hu se zápisy měl asi u sebe ředitel školy prefekt – v našem případě tedy 
P. Paulinus Petrovic a S. Josepho. Tem měl asi také nejspíše na starosti 
přepsat a připravit informace o studentech a žácích gymnázia pro vydání 
do juventu novoměstského piaristického gymnázia. 

Jak se mu tento záměr povedl ukazuje i tabulka č. 1. Přehled studentů 
pražského piaristického gymnázia z roku 1778, tedy vlastně za 1. polo-
letí školního roku 1777/8. Východiskem této tabulky je transliterace nebo 
upravená moderní transkripce některých složek juventu novoměstského 
gymnázia. Zachoval jsem pořadí školních tříd a jmen i rozdělení studentů 
do prospěchových tříd v jejich rámci. Základní informace z juventu tedy 
zachycují rubriky příjmení, které jsem se snažil transliterovat podle podo-
by v základním pramenu, tedy juventu,51 jméno, kterému jsem dal českou 
běžnou podobu, a zkratka. Jde o zkratku místa bydliště studenta z textově 
kritických transliterovanou přesně tak, jak ji juventus uvádí. Na základě 
těchto údajů jsem se pokusil stanovit současný název zde uvedených loka-

49 Podobně samostatné třídy, v nichž vyučovali profesoři měla i normální škola.
50 Před rokem 1777 jsou známy i příchody studentů o Letnicích.
51 Pořadatel juventu se někdy dopustil i chyb v přepisu příjmení, jak vidíme 
např. u studenta 3. ročníku, který je zde označen jako Jancla, ale ve skutečnosti 
se jmenoval Janda.
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lit. Vzhledem k tomu, že šlo o pražské gymnázium je jasné, že na něm pře-
važovala většina studentů z Prahy. Gymnázium mělo v pěti třídách celkem 
286 žáků a studentů zhruba od 10 do 18 let. V Praze bydlilo trvale, většinou 
u rodičů celkem 124 studentů (43%), dalších 162 studentů (57%) pocházelo 
celkem ze sta mimopražských lokalit. S výjimkou 3. třídy (suprema grama-
tica), kde studenti z Prahy tvořili přesně polovinu počtu žáků, do níž jsem 
nezahrnoval okrajové čtvrti dnešní Velké Prahy, jako např. Zbraslav, 
která v 18. století byla městysem v Berounském kraji byla v ostatních 
třídách mírná nadpoloviční většina přespolních žáků a studentů. Protože 
pole některých zkratek nebylo možné lokality přesně určit, doplnil jsem 
tabulku o rubriku „Substantiva podle LC“, do níž jsem poznamenal sub-
stantiva zjištěná a transkribovaná podle zde již uvedené knihy prospěchu 
studentů novoměstského piaristického gymnázia i několik latinských ná-
zvů lokalit, které mohou velmi napomoci při jejich určení. Pokud se názvy 
lišily od jmen uvedených v Juventu, uvedl jsem název místa podle LC 
v rubrice určené pro poznámky.52 Pokud se příjmení uvedená v juventu li-
šila od knihy prospěchu přidal jsem ještě přepis příjmení z Libri calculorum 
psaný kurzivou. Do sloupce příjmení jsem také uvedl názvy jednotlivých 
tříd a římskou číslicí I – III i jednotlivé prospěchové třídy studentů podle 
juventu, které se u několika studentů lišily od Liber calculorum, kde např. 
profesor studenty III. prospěchové třídy vůbec nezapsal, pokud jim ovšem 
neudělil II.prospěchovou třídu. V rubrice poznámka jsem ještě uvedl 
informace o vyznamenaných studentech v 5. a 4. ročníku (v poetice a 
v rétorice) a ve 2. a 1. třídě (gramatika media a gramatika infima), pokud 
se mi podařilo zjistit, že se žáci vyskytovali dříve v jediné třídě, která u no-
voměstských piaristů reprezentovala gymnaziální výuku v prvním ročníku 
latinských škol.53 Do nové první třídy gymnázia však nepřicházeli ovšem 
žáci z rudimenty o rok dřívější (v tabulce označeno jako Ru 7 s číslem, 
které udává věk chlapců v době studia), ale lze se zde setkat i ze žáky 
z rudimenty z roku 1775/6 (v tabulce označeno jako Ru s udáním věku 
v době studia). Někteří z nich byli zapsáni v gramatice infimě. Zdá se, 
že se změnou působiště školy u piaristů využili možnosti opakování 
třídy, kterému se již v této době v souvislosti s úspornými opatřeními ve 
školách spíše bránilo. Někteří ze studentů se mohli dostat na původní 

52 AHMP, LC. 
53 V piaristickém školství se jednalo o jedinou třídu, kde vlastně vyučoval sólově 
jeden vyučující. Jinak se většinou vyučovalo ve dvou třídách. Informace o počtu 
žáků v této třídě přináší spolu s informacemi o žácích a studentech dalších tříd 
pražských piaristických AHMP, Matricula.
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Poezije

I

Ambrozy Josef Boh. Prag. Praha Emin

Bittner Josef Boh. Altomaut. Vysoké Mýto Altonautensis

Blasek Petr Boh. Stranken. Stranskensis

Bohuslav Václav Boh. Prag. Praha

Chudoba Petr Boh. Ledec. Ledeč Ledecensis

Cz´ech František Boh. Horzic. Hořice Horzicensis

Fiala František Boh. Kowan. Kován Kovanensis
Emin 
Statek 
Sovínky

Příjmení Jméno Zkratka Název
Substantivum 
Podle LC Poznámka

novoměstské gymnázium na Karlově náměstí a po zabrání budovy tohoto 
gymnázia pro vojenské účely se s gymnáziem vrátit zpět k piaristům. Jiní 
mohli přestoupit z jiného gymnázia nebo přijít o rok později. Jak je zřejmé 
z podrobnějšího srovnání na základě dat z roku 1777/8 (z juventu a liber 
calculorum) a z rudimenty z roku 1775/6 (matrika piaristických studentů 
do roku 1752), kde se vyskytují totožná udání jména, příjmení i bydliště 
žáka. To se občas mohlo asi i změnit jako např. u žáka Františka Císaře 
z 2. třídy, kde juventus uvádí shodně s Liber calculorum Kouřim, ale Mat-
rikula Mýto. Tabulku doplňují vysvětlivky.

Tabulka č. 1
Přehled studentů pražského piaristického gymnázia 

z roku 1778

Vysvětlivky k Tab. 1

Enin  –  prospěch s vyznamenáním
*       –   prospěch s vyznamenán
Ru 10 – návštěva v rudimentě v roce 1775/6 s udáním věku
xx –  údaje nebyly zapsány v knize
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Příjmení Jméno Zkratka Název
Substantivum 
Podle LC Poznámka

Hruby František Boh. Gilemnic. Jilemnice Gilemnicensis Emin

John Josef Boh. Jaromir. Jaroměř Jaromiriensis Emin

Klempera Jan Boh. Prag. Praha

Krassel Ignác Glacensis. hrabství Kl. 
Kladsko

Ex Glacensis  
comit. Glacensis

Kreibich Jan Boh. Lisensis. Lysá Lissensis

Kussy Ondřej Boh. Swietler. Světlá n.S. Svietlensis

Malina František Boh. Prag. Praha

Mathiasch Jakub Boh. Prag. Praha

Nobicht Václav Boh. Copowi. Velké? 
Popovice Popovicensis

Prantl Jan Boh. Radnic. Radnice Radnicensis

Procházka Jan Boh. Prag. Praha Emin

Pusch Jan Boh. ex  
Aularegia. Zbraslav Aula reg.

Puschik Vavřinec Boh.  Prag. Praha

Schaffaržik Václav Boh. Melnic. Mělník Melnicensis

Tachetzy Jan Boh. Prag. Praha Emin

de 
Trauttenberg 
S.R.I. Eques

Zikmund Boh. Coslau. Kozlov Koslaviensis Rytíř

Vlna Jan Boh. Slakowitz. ? Slakovitzensis

Freyer Josef Bílá Voda Alboaquensis
V LC 
uvedeno 
Bohemus

tabulka 1 - pokračování
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Příjmení Jméno Zkratka Název
Substantivum 
Podle LC Poznámka

II.

Brnitzky Václav Boh. Skworec Škvorec Pragensis LC Praha

Chmel Václav Boh. Prag. Praha

Cz´erny Jan Boh. Satzken. Sadská Satzkensis

Jenik Antonín Boh. Nimburg. Nynburk Nimburgensis

Jerovec František Boh. Prag. Praha

Kemlink Josef Boh. K. Hradec. Hradec 
Králové Reginohradecensis

Krucz´ek Vincenc Boh. Schwatz. Svatá? Schwatzensis

Novák Jan Boh. Prag. Praha

Pauer             
Paur Antonín Boh. Aurnow. Turnov Turnoviensis V LC 

Turnov

Richter František Boh. Tabor: Tábor Taborensis

Vessely Jan Boh. Frauenberg.
Frauenberg 
= Panenská 
Hůrka

Frauenbergensis panství  
Grabštejn

Strobach František Boh. Prag. Praha

III

Formandl Jan Boh. Colin. Kolín Colinensis

Krozmar 
Krezmar Josef Boh. Ledesch. Ledeč Ledecensis

Niemecz´ek Václav Boh. Satzken. Sadská Sadskemsis

Schalek Karel Boh. Prag. Praha

Stroff Josef Boh. Prag. Praha

tabulka 1 - pokračování
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Příjmení Jméno Zkratka Název
Substantivum 
Podle LC Poznámka

I

Brosch Václav Boh. Chual. Chvaly? Chvalensis * u Prahy, 
statek

Budezius Josef Boh. Horacz. Horažďovice Horazdiovicensis *

Choczensky František Boh. Chrudim. Chrudim Chrudimenis *

Cz´erný Josef Boh. Prag. Praha

Czisarz Václav Boh. Kaurz. Kouřim Kourzimenesis

Froehlich František Boh. Kame. Kamenice? Kamenicensis u Prahy

Hubácz´ek Jan Boh. Altom. Vysoké Mýto Altonautensis

Hutschenreitter Vojtěch Boh. Glosg. ? Glosgarirensis

Leidel Franc. Boh. Nigro. K. Kostelec nad 
Černými lesy Nigrocostelecensis *

Müller Václav Boh. Prag. Praha

Novotny František Chrudim Chrudim Chrudimensis *

Pleiner Václav Boh. Huboc. Hluboš?? Huboczinensis

Posselt František Boh. Czerk. Cerekvice? Cierkvicensis LC

Randnitzky 
Raudnitzky Vojtěch Boh. Prag. Praha

Vellig Josef Boh. Laun. Louny Lounensis *

II

Bitschovsky Leopold Boh. Prag. Praha

Charins  
Charius
                       

Antonín Boh. Dobrzi. Dobříš Dobrzischensis

Clement Thomas Boh. Kralo. Královice Kralovicensis

tabulka 1 - pokračování
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Příjmení Jméno Zkratka Název
Substantivum 
Podle LC Poznámka

Hoenika Josef Boh. Rako. Rakovník Raconicensis

Janeba Josef Boh. Gegers. Geisberg? Geyersbergensis
asi panství 
Český 
Krumlov

Krassa Josef Boh. Dobrzi. Dobříš Dobrzischensis

Lorenc František Boh. Bürg. Křivoklát Bürglicensis

Malina Antonín Boh. Prag. Praha

Markoczius Josef Boh. Host. Hostivice Hostivicensis

Niemecz´ek František Boh. Prag. Praha

Pecz´eny František Boh. Polic. Police Policensis

Pertag Antoín Boh. Taus. Domažlice Taussensis

Pieccard Kašpar Boh. Host. Hostivice?

Stefka Benedikt Boh. Polic. Police Policensis

Svoboda Vincentius Boh. Suiet. Světlá n. S. Svietlensis

Tachezy Václav Boh. Prag. Praha

Tichy Václav Boh. Kost. Kostelec ? Kostelecensis

Vinert Antonín Boh. Sluch. Sluhy? xx statek

Vurm Vincentius Boh. Drbzi. Dobříš Dobrzischensis

III

Erd Josef Boh. Prag. Praha

Feller Jan Boh. Kaucz. Chouč xx

Hagek Josef Boh. Prag. Praha

tabulka 1 - pokračování
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Příjmení Jméno Zkratka Název
Substantivum 
Podle LC Poznámka

Matiegka Josef Boh. Prag. Praha

Müller Josef Boh. Prag. Praha

Musketir František Boh. Prag. Praha

Nobicht Jan Boh. Pop. Velké? 
Popovice Popovicensis

Saf f in Jan Boh. Prag. Praha

Stoltz Karel Boh. Prag. Praha

Vieser Josef Boh. Prag. Praha

Suprema 
gram.

I

Attel Dominik Boh. Gilovic. Jílové Gilovicensis

Czech Tobiás Boh. Horzic. Hořice Horzicensis

Cz´erny Jan Boh. Prag. Praha

Dinel Josef Boh.Rakonic. Rakovník Rakonicensis

Fritsch Josef Boh. Prag. Praha

Gedlicz´ka Václav Boh. Prag. Praha

Gelinek Jan Boh. Prag. Praha

Hanikirz Josef Boh. Prag. Praha

Hoffbaner 
Hoffbauer Josef Boh. Aunost. Ounos  

(Aunuz) Aunosticensis
Panství 
Jetřichovice, 
obec 
Jistebnice

Hoegroosky 
Högrovski Ignác Rokitzan. Rokycany Rokiczanensis

tabulka 1 - pokračování
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Příjmení Jméno Zkratka Název
Substantivum 
Podle LC Poznámka

Hurka Jakub Boh. Wessel. Veselí nad 
Lužnicí? Wesseliensis

Jancla      
Janda Josef Boh. Michov. Mnichovice Michowicensis

Jancz´ura Antoín Boh. Morav. Moravany Moravanensis

Knicz´ek Josef Boh. Zamberg. Žamberk Ziambergensis

Kohaut František Boh. Prag. Praha

Kolinsky 
Kollinsky František Boh. Prag. Praha

Krticzka Václav Boh. Pard. Pardubice Podiebradensis LC  
Poděbrady

Luger Jan Boh. Launensis Louny Lounesis

Mikovetz Thomáš Boh. Rokiz. Rokycany Rokitzanensis

Peck Jan Boh. Pisecens. Písek Pisecensis

Porzezinsky 
de Steiloewen 
Poržezinsky

Karel Boh. Kaurz. Kouřim Kaurzimensis

Prasky Václav Boh. Prag. Praha

Schilbach František Boh. Brezric. Březnice Brzeznicensis

Schmid Josef Boh. Auloreg. Zbraslav Auloregiensis

Strobel Jan Boh. Prag. Praha

Trochopeus Jan Boh. Launen. Louny Launensis

Tuma Vincenc Boh. Prag. Praha

Turek Antonín Boh. Prag. Praha

Vodicz´ka Antonín Boh. Prag. Praha

Zakora Václav Boh. Rzican. Říčany Ržiczanensis

tabulka 1 - pokračování
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Příjmení Jméno Zkratka Název
Substantivum 
Podle LC Poznámka

Zamisch František Boh. Sezemic. Sezemice Tesemicensis

Zimmler Jan Boh. Horicz. Hořice Horžicensis

II

Barda Tomáš Boh. Vorlic. Orlík Vorlicensis

Cz´esnovsky Karel Boh. Prag. Praha

Cz´esnovský František Boh. Prag. Praha

Cillichdorfer 
Cilichsdorfer František Boh. Policzk Polička Polickensis

Dik Tomáš Boh. Prag. Praha

Drda Baltazar Boh.Radomischl Radomyšl Radomisliensis panství 
Strakonice

Hollik Kašpar Boh. Prag. Praha

Janecz´ek Jan Boh. Prag. Praha

Kallivoda Jan Boh. Popovic. Velké? 
Popovice Pragensis V LC  

Praha

Kral Vincenc Boh. Prag. Praha

Merkel Josef Boh. Nimburg. Nimburk Nimburgensis

Raus Josef Boh. Prag. Praha

Roskoschny Jan Boh. Prag. Praha

Vavak Matyáš Boh. Kaurzim. Kouřim Kaurzimensis

Veingartner František Boh. Rakon. Rakovník Rakonitzensis

Vondrácz´ek Ignác Boh. Prag. Praha

Vlna František Boh. Prag. Praha

tabulka 1 - pokračování
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Příjmení Jméno Zkratka Název
Substantivum 
Podle LC Poznámka

Zima Antonín Boh. Prag. Praha

III

Czervík Vincenc Boh. Prag. Praha +

Czving Jakub Boh. Prag. Praha

Gruener 
Grüner Josef Boh. Auloreg. Zbraslav Auloregiensis

Heyduk Josef Boh. Prag. Praha

Jeronis Martin Boh. Prag. Praha +A

Krz´epinský Matyáš Boh. Taboric. Tábor Taborensis

Kikovský Karel Boh. Prag. Praha +A

Metz Jan Boh. Rodnio Roudnice Radnicensis +

Schantel Josef Boh. Pardub. Pardubice Bodiebradensis V LC  
Poděbrady

Schanik Josef Boh. Prag. Praha +

Slavík Matyáš Boh. Prag. Praha

Vagner Karel Boh. Garomir. Jaroměř Jaromiriensis

Valenta Josef Boh. Prag. Praha +

Zelinger Jan Boh. Prag. Praha

Media gram.

I

Ambrozy Jan Boh. Prag. Praha

Benetka Jan Boh. Prag. Praha

tabulka 1 - pokračování
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Příjmení Jméno Zkratka Název
Substantivum 
Podle LC Poznámka

Bezděka František Boh. Prag. Praha

Fischer Leopold Boh. Prag. Praha

Jedlička Václav Boh. Sesemitz. Sezemice Sezemitzensis

Hartmann Karel Boh. Porzic. Poříčí Porzicensis

Holauer František Boh. Melnic. Mělník Melnicensis

Kaltzna Jan Boh. Habrens. Habry Habrensis

Kostka Karel Boh. Nepomuc. Nepomuk Neponucensis

Laxa Václav Boh. Prag. Praha

Lukas Vojtěch Boh. Sedlecens. Sedlec

Martinus Vojtěch Boh. Policzk. Polička Polickensis

Maschek de 
Mansbnrg Antonín Boh. Kamenens. Kamen Pragensis V LC Praha

Melniczky Jan Boh. Prag. Praha

Miksch Josef Boh. Lissensis Lysá Lissensis

Navrátil Tomáš Boh. Nowohra. Nové  Hrady Veteroarcensis V LC Staré 
Hrady

Pabicz´ek Benedikt Boh. Kolin. Kolín Colinenesis

Panský František Boh. Klassensis. Plasy Plassensis

Perwolf Felix Boh. Prag. Praha

Pistorius Josef Boh. Zebracens. Žebrák Zebracensis

Polak Fantišek Morav. 
Scheletaviens. Želetava Moravus 

Scheletaviensis

Prz´ibík Josef Boh. Kakownic. Rakovník Rakonicensis

Schopp Anton Boh. Ledecz. Ledeč Ledecensis

tabulka 1 - pokračování
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Příjmení Jméno Zkratka Název
Substantivum 
Podle LC Poznámka

Seiffert Jan Boh. Prag. Praha

Strachlin Josef Boh. Prag. Praha

Tagastenr Antonín Boh. Sadov. Sadová Sadoviensis

Teisinger Antonín Boh. Prag. Praha

Waschitz´ek Jan Boh. Prag. Praha

Wavrausch František Boh. Prag. Praha

Wodicz´ka Václav Boh. Prag. Praha Ru 10

Zidek Josef Boh. Altopontens. Vysoké 
Lávky Altopontensis U Sušice

Zika Václav Boh. Prag. Praha

II

Burian Karel Boh. Prag. Praha

Cz´arda Jan Boh. Patzov. Pacov Pačzoviensis

Czelczer Josef Boh. Brczesan. Břežany Pržezanensis

Czeniek Josef Boh. Sudomierzic. Sudoměřice Sudomericensis

Dvorsky František Boh. Podiebrad. Poděbrady Podiebradensis

Dworz´aczek Václav Boh. Prag. Praha

Formandl Karel Boh. Kolinens. Kolín Kolinensis

Fotter Antonín Boh. Prag. Praha

Galli Antonín Boh. Treboviensis. Česká 
Třebová Treboviensis Ru 12

Hajek Josef Boh. Kaurimens. Kouřim Kuržimensis Ru 12

Hecht Václav Boh. Prag. Praha

tabulka 1 - pokračování
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Hibner František Boh. Launen. Louny

Janschna Josef Boh. Kornhaus. Mšec Kornhausensis

Kafka Jan Boh. Wraczens. Vráž Wrazensis u 
Berouna?

Karauschek František Boh. Prag. Praha

Kleiner Franšek Boh. Podiebrad. Poděbrady Podiebradensis

Klenka Josef Boh. Prag. Praha Ru 11

Knia Jan Boh. Nepomuc. Nepomuk Nepomucensis

Koczap Mathias Boh. Prag. Praha

Kozelsky Jan Boh. Kaunicz. Kounice Kaunitzensis Český  
Brod ?

Kuttner Jan Boh. 
Bobdareczens. Bohdaneč? Ru  10

Laxa Josef Boh. Prag. Praha Ru 10

Laurich Josef Boh. Schluesselb. Lnáře Schlüsselburgensis

Longort František Boh. Prag. Praha

Mareda Martin Boh. Prag. Praha

Moravetz Karel Boh. Prag. Praha

Mueller František Boh. Prag. Praha

Novotny Augustin Boh. Prag. Praha

Petera Jan Boh. Auloregens. Zbraslav De Villa Rege

Pressl František Boh. Beraunens. Beroun Berounensis

Pochmann František Boh. Prag. Praha

Příjmení Jméno Zkratka Název
Substantivum 
Podle LC Poznámka

tabulka 1 - pokračování
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Příjmení Jméno Zkratka Název
Substantivum 
Podle LC Poznámka

Resler Jan Boh. Chotoritzens. Chotusice Chotosicensis
panství 
Žehušice, 
městys

Roncz´ik Josef Boh. Prag. Praha

Rucz´iczka Vojtěch Boh. Prag. Praha

Spirit Filip Boh. Prag. Praha

Srb
Srp František Boh. Sturskens. Tursko Sturskensis

Statek 
křiřovníků 
s červenou 
hvězdou, 
kraj 

Rakovnický

Stiasny Jan Boh. Prag. Praha Ru 10

Strachlin Václav Boh. Prag. Praha

Strasniczký Vojtěch Boh. Stamberg. Stamberk Stambergensis panství 
Kolodějě

Strial Václav Boh.Kruscbovicens. Krušovice Kruschovicensis

Strnad Caspar Boh. Moldavotein. Týn  nad 
Vltavou Moldavoteynensis

Strzemcha František Boh. Reginobar. Hradec 
Králové Reginohradecensis

Taborsky 
Thaborsky Matyáš Boh. Rokiczan. Rokycany Rokyczanensis

Teisinger Josef Boh. Prag. Praha

Tieschinsky Josef Boh. Prag. Praha

Weiser Jan Boh. Prag. Praha

Zumsande 
Eques de 
Sandberg

František Boh. Prag. Praha rytíř

tabulka 1 - pokračování
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III

Barilly Pantaleon Boh. Rakonicens. Rakovník Rakonitzensis

Cenner
Czenner Jan Boh. Weobradens. Nové  Hrady? Neoarcensis Ru 10 

Mautensis

Czisarz´ František Boh. Kaurz´imens. Kouřim Kauržimensis

Fridl Václav Boh. Mutiovic. Mutějovice ? Mutovicensis

Haklik František Boh. Prag. Praha

Haut Jan Boh. Prag. Praha

Hubatka Jan Boh. Zbraslav. Zbraslav Auloregensis

Koslansky 
Kozlansky Josef Boh. Prag. Praha

Krobshoffer Václav Boh. Prag. Praha

Kitti               
Ritti Johan Boh. Prag. Praha 3+

Zelinka Karel Boh. Horczicens. Hořice Horzicensis

In f irma gram.

I

Braumovsky Antonín Boh. Beraunensis. Beroun Beraunensis

Dominik Vincenc Boh. Prag. Praha

Gabriel František Boh. Prz´ibram. Příbram Přibramensis

Gruner   
Grüner Ignatius Boh. Volinensis. Volyně Volinensis

Hartmann František Boh. Hoscbtjvic. Hostivice Hostivicensis Sic!

Příjmení Jméno Zkratka Název
Substantivum 
Podle LC Poznámka

tabulka 1 - pokračování
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Příjmení Jméno Zkratka Název
Substantivum 
Podle LC Poznámka

Helcel
Hötzel Josef Boh. Prag. Praha

Klomenek Georg Boh. 
Bodolinensis. Podolí? Bodolinensis

Lamp Ambrož Boh. Taynens. Týnec nad 
Labem Albipolensis

Launsky de 
Tiffenthal Ferdinand Boh. Praha? Pouze Bohemus

Maleczek Josef Boh. Prag. Praha

Maschek 
de Masburg Jan Boh. Prag. Praha

Mastny Václav Boh. Baminens. Nový? Knín Kninensis

Patzner Petr Boh. Genzens. Jeneč De Genzicensis

Perz´ina Alois Boh. Prag. Praha Ru7 10

Saach Josef Boh. Brzeznovic. Březová? Bzřeznovesensis

Svoboda Josef Boh. Prag. Praha Ru7 11

De 
Schvanhauser Augustin Boh. Pilgram. Pelhřimov Peldřimoviensis

Sokol František Boh. Prag. Praha

Tupy Martin Boh. Ratayen. Rataje Ratagensis

Waczel Mathias Boh. Tbaborens. Tábor Taborensis Ru7 12

II

Jelinek Josef Boh. Prag. Praha

Hilczir   
Hiltcžir Václav Boh. Horzic. Hořice Horzicensis

Janeczek Štefan Boh. Prag. Praha Ru 10

Karkulsy 
Karkulovsky Josef Boh. Prag. Praha Ru 11

tabulka 1 - pokračování
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Kuehn
Kühn Vincenc Boh. Prag. Praha

Malik Jan Boh. Hluboschic. Hluboš Hluboschitzensis Statek

Strachlin Jan Boh. Prag. Praha

Saubek     
Sobek František Boh. Prag. Praha

Straka Vincenc Boh. Prag. Praha

Spoetl
Spötl Alexander Boh. Prag. Praha Ru7 10

Sauček Jan Boh. Baminens. Ounus Onoschicensis LC  Ounus

Sauček Jan Boh. Podiebrad. Poděbrady Podiebradensis

Seybal Josef Boh. Pardobic. Pardubice Pardubicensis

Tvrdý Josef Boh. Nepomuc. Nepomuk Nepomucensis

Woeltzl 
Vielezel Josef Boh. Moelnicen. Mělník Melnicensis LC  tř. 1

Wsheteczca
Wszieteczka Josef Boh. Brugdu. Brandýs? Brundusien.

Zdomniczky 
Zdobnicky Karel Boh. Schemberg. Krásná Hora Schönberg.

Zvierzina Daniel Boh. Prag. Praha

Czagel
Zagel Antonín Boh. Prag. Praha

III

Khuen Vojtěch Boh. Prag. Praha 3 -

Příjmení Jméno Zkratka Název
Substantivum 
Podle LC Poznámka

tabulka 1 - pokračování
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Příjmení Jméno Zkratka Název
Substantivum 
Podle LC Poznámka

Makesch Antonín Boh. Prag. Praha 3 +

Svoboda Vojtěch Boh. Prag. Praha

Schafer 
Schaffer Jan Boh. Aunost. Ounus Onostpicensis

Staroch František Boh. jen Bohemus 2

Czechura Josef Boh. Kaurzim. Kouřim Kaurzimensis

tabulka 1 - konec
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Druhou tabulku „Přehled studentů rudimenty = 1. ročníku pražského piaris-
tického gymnázia z roku 1777“ jsem připravil na základě zápisů z matriky 
piaristického gymnázia a pak piaristické normální školy.54 Zachoval členě-
ní této ve srovnání s jinými piaristickými gymnázii (snad někdy s výjimkou 
Mikulova, Litomyšle nebo Kroměříže) poněkud větší třídy podle jmen, 
které jsem přepsal současným pravopisem. Dále pak následuje příjmení 
žáka a rubrika obsahující studentovo bydliště, kde bylo všude vypuštěno 
substantivum „Bohemus“, protože Češi zde byli všichni. V rubrice, která 
podává informaci o věku žáků, jsem připojil také několik informací o od-
chodu žáků. Kam žáčkové odcházeli se až na jednu výjimku žáka, který 
odešel na jiné pražské gymnázium „ad exjesuitam“ se neuvádí. Je zde 
zachycen i příchod žáků o Velikonocích. Většina žáků ze 60 rudimentistů 
(je jich zapsáno 61 a uveden počet 60), které ve školním roce 1776/7 
vyučoval P. Jacobus Maisner a S. Barbara pocházela z Prahy. V násle-
dujícím roce tento učitel vlastně postoupil o třídu výše a ve školním roce 
1777/8 se stal profesorem 2. třídy gymnázia. Bylo jich 51 (85%). Ostatní 
pocházeli Berouna (1), Jinonic (1), Krásné Lípy (1), Tábora (2) a Ústí 
(2).55 Také v případě lokality Planá (1 student) mohlo jít o západočeské 
poddanské město nebo o Planou nad Lužnicí. Problémem je rovněž ur-
čení substantiva „Reichensis“. Mohlo se jednat o studenta z nějakého 
konkrétního místa, ale žák mohl bydlet též v Německu tedy na území Říše 
římské národa německého.56 Věkové rozmezí žáků se v prvním ročníku 
latinských škol pohybovalo zhruba mezi 9 – 15 lety, nejvíce však bylo de-
setiletých. Podobně tomu asi bylo i v následujícím školním roce u studentů 
novoměstského piaristického gymnázia, kam jak jsem zjistil na základě 
porovnání obou pramenů, přešli v následujícím roce studenti Alois Peřina 
a Alexander Spetl. Šlo dva studenty, kteří přišli po Velikonocích.57 

54 AHMP, Matricula, s. 247a. 
55 Zda se jednalo o Ústí nad Labem , jak se dá usuzovat podle substantiva 
Austensis v obou případech, nebo jinou lokalitu by bylo možné určit pouze na 
základě průzkumů matrik narození nebo i jiných dokladů z rodiště žáka.
56 Z konkrétních míst jsem však v příslušných pomůckách žádné nenašel.
57 AHMP, Matricula, s. 236a, viz Tab. 1 infima gramatica.
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Adalbertus Stiasny Pragensis Praha   9

Antonín Pech Pragensis Praha 10

Antonín Prochaska Pragensis Praha 10

Augustin Stantiesky Austensis Ústí 15

Kajetán Schiffner Pragensis Praha   9

Karel Lukasch Pragensis Praha 10

Karel Wigler Pragensis Praha 10

Daniel Zvirzina Ginoniczensis Jinonice 10

František Zaubek Pragensis Praha 10

František Glatz Pragensis Praha 10

František Link Pragensis Praha 10

František Ritschl Pragensis Praha 11

František Schmid Pragensis Praha   8

Emanuel Wolfrumb Pragensis Praha   9

Jan Engelschalk Pragensis Praha   9

Jan Faulhaber Pragensis Praha   9

Jan Königsberger Pragensis Praha   1  1

Tabulka č. 2
Přehled studentů rudimenty = 1. ročníku pražského 

piaristického gymnázia z roku 1777

Jméno Příjmení Substantivum Dnešní název Věk 
poznámka

Vysvětlivky k Tab. 2

xx    -  údaje nebyly zapsány v matrice
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Jméno Příjmení Substantivum Dnešní název Věk 
poznámka

Jan Malbohan Pragensis Praha 11 odešel

Jan Moeschoven Pragensis 11

Josef                    
              

Brožek Austensis Ústí 16

Josef Bennoist Pragensis Praha 10

Josef Klotziger Taborensis Tábor 10

Josef Kottink Pragensis Praha 10

Josef Hauser Pragensis Praha 10

Josef Schulz Pragensis Praha 13

Josef Svoboda Pragensis Praha 11

Josef Ugka (Uyka) Pragensis Praha 10

Leopold Kosmelz Pragensis Praha 12

Martin Mukrauer Pragensis Praha 11

Mathias Michalovitz Pragensis Praha 10

Mathias Parthay Pragensis Praha 13

Mathias Sonnenbeitner Pragensis Praha 13

Mathias Watzel Taborensis Tábor 13

Michael Griner Pragensis Praha 9

Petr Kriegsch Pragensis Praha 9

Vincent Hecht Pragensis Praha 10 trans. 
ad exje.

Vincent Straka Pragensis Praha 10

Václav Benetka Pragensis Praha 10

Václav Mansy Pragensis Praha 11

tabulka 2 - pokračování
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Václav Zika Pragensis Praha 10

Jan Hübner Pragensis Praha 15

Antonín Schkrohovsky Pragensis Praha 13

Josef Houschek Berounensis Beroun 13

Pavel Březina Pragensis Praha 14

Po Velikonocích (Post Pascha)

Alois Peržina Pragensis Praha 9

Ondřej Kneissler Pragensis Praha 10

Ondřej Morgenstern Pragensis Praha xx

Alexander Spetl Pragensis Praha 10

Daniel Marvan Pragensis Praha 9

František Galli Pragensis Praha 10

Godefridus Setzer Planensis Planá? 10

Ignác Harnisch Reichensis 13

Jan Patek Pragensis Praha 11

Jan Muttig Pragensis Praha 10

Josef Herbst Schönlindensis Krásná Lípa 10

Josef Lerf Pragensis Praha 11

Josef Schmid Pragensis Praha 10 odešel

Josef Weiss Pragensis Praha 11

Václav Palnitzky Pragensis Praha 10

Antonín Svoboda Pragensis Praha 11 odešel

Petr Majer Pragensis Praha 12

Jméno Příjmení Substantivum Dnešní název Věk 
poznámka

tabulka 2 - konec
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Souhrnný přehled a charakteristiku lokalit uvedených v tabulce 1. a 2. 
přináší tabulka č. 3 (viz záěrečná část příspěvku autora - pozn. redak-
tora). „Přehled lokalit původu studentů (bez Prahy)“. Kromě Prahy, z níž 
pocházelo vlastně nejvíce žáků a studentů obsahuje názvy všech lokalit 
z pramenů, které uvádějí místo bydliště nebo někdy i výjimečně rodiště 
studenta. Abych odlišil stav ve školním roce 1776/7 od pozdějšího v roce 
1777/8 zavedl jsem dvojí číslování. Šest lokalit se vztahem k roku 1776/7 
jsem označil číslicí psanou kurzívou. Místo jsem se pokusil ve slovnících 
většinou určit na základě zkratky a substantiva z Liber Calculorum.58 Slou-
pec Název lokality přináší výsledky tohoto úsilí. V následujících sloupcích 
zařazuji lokality do jednotlivých českých krajů jak tehdy existovaly. Zde 
má zastoupení každý ze 16 tehdy existujících krajů (viz vysvětlivky pod 
tabulkou) kromě kraje Loketského. Dále pak na základě vyhledání loka-
lity v edici tereziánského katastru uvádím zda se jednalo o město nebo 
vesnici apod.59 Rozsáhlejší sloupec gymnaziální třída podává přehled roz-
místění studentů z jednotlivých lokalit ve třídách gymnázia (v jednotlivých 
ročnících) a jejich celkový součet (sloupec c). Ve sloupci ru zaznamená-
vám kurzivně číslované mimopražské lokality z rudimentální třídy z roku 
1776/7, která gymnáziu předcházela. V poznámkách uvádím písmenem 
V upozornění na možnost více možností při určení lokality.

Při určování jednotlivých mimopražských lokalit dochází k potížím, takže 
konečné výsledky jsou vlastně poněkud hypotetického charakteru. Je to 
způsobeno tím, že za zkratky z juventu je možné doložit několik lokalit 
podobného jména. Tak např. u zkratky „Dobrzi“, která se vyskytuje u stu-
denta Josefa Krassy by mohla znamenat nejen Dobříš, jak jsem určil, ale 
i např. Dobřany, Dobřeň, Dobřenice, Dobřichovice, Dobříkov nebo Dobříč-
kov apod. Některá z těchto jmen jednotlivých lokalit jako např. Dobříkov se 
mohou vyskytovat dvakrát nebo i víckrát a mohou být nejen v sousedství, 
ale i v různých krajích. V tomto případě by pomohlo pouze vyhledání do-
tyčného studenta v matrice narozených v příslušném státním oblastním 
archivu, což by bylo vzhledem k orientačnímu průzkumu, který tato studie 
představuje poněkud pracné a zdlouhavé. Velkou pomocí pro zpřesnění 
určení se staly informace z Liber calculorum, které byly v mnoha přípa-
dech určující a pomohly i tam, kde se obvykle volí jen těžko mezi několika 
místy stejného nebo podobného názvu, jakými jsou např. názvy Týnec 
nebo Kostelec. Zde v případě Týnce substantivum z latinského Albipolen-
sis vyřešilo situaci zcela exaktně.

58 LC, začátek, kniha není foliována.
59 Tereziánský katastr český. Sv. 1, 2. Ed. Chalupa, Aleš – Lišková, Marie 
– Nuhlíček, Josef – Rajtoral, František, Praha 1964 a 1966.
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Z jednotlivých krajů nejvíce převažoval kraj Kouřimský se 17 lokalitami. 
Poměrně dosti je zastoupen ještě kraj Berounský (celkem 11 míst), Rakov-
nický (10), Chrudimský (8), Bydžovský a Táborský kraj (celkem po šesti lo-
kalitách). V počtu studentů je zastoupeno celkem 7 královských krajských 
měst. Jde o Kouřim, Beroun, Chrudim, Rakovník, Hradec Králové, Tábor 
a Písek, krajské město Prácheňského kraje. Z královských měst (i věn-
ných) k nim můžeme připočíst ještě dalších 9 lokalit (Domažlice, Jaroměř, 
Louny, Mělník, Nymburk, Pelhřimov, Poličku, Rokycany a Ústí nad Labem) 
a tři královská horní města lišící se markantně navzájem velikostí (Příbram, 
Jílové a Nový Knín). Některá z těchto měst měla i svá gymnázia, jako např. 
Hradec Králové (gymnázium po jezuitech), Chrudim (po neúspěšných 
pokusech piaristů nižší městské gymnázium od roku 1762 s kaplany), 
Rakovník (po neúspěchu piaristů nižší gymnázium), Louny (nižší gym-
názium), Domažlice gymnázium obutých augustiniánů nebo Pelhřimov 
(po neúspěšných pokusech piaristů, nižší městské gymnázium s kaplany 
od roku 1763), ale s výjimkou Hradce Králové o ně při reformách přišla. 
Také jinde se snažili povolat piaristy, jako např. v Berouně, kde však stihli 
piaristé založit místo původně zamýšleného gymnázia již prozíravě hlav-
ní školu, nebo vůbec neúspěšně, jako v Rokycanech.60 V Táboře, kde 
se po selhání pokusů založit piaristické školy, ujali iniciativy místní bosí 
augustiniáni musila být rovněž tato výuka zastavena.61 Jedině v Písku, 
kde dříve vyjednávali několikrát o založení gymnázia s jezuity, došlo nově 
ke vzniku gymnázia, které sem bylo přeneseno z Klatov. 

Poměrně velmi velkou skupinu lokalit představovalo 31 poddanských 
měst. Také v několika z nich existovala gymnaziální výuka, která byla zru-
šena. Bylo to např. v Březnici, kde působilo jezuitské gymnázium, původ-
ně založeno jako nižší. V Pardubicích působilo od roku 1728 minoritské 
gymnázium, nejspíše nižší. Výuka na třídách nižšího gymnázia v Podě-
bradech skončila pravděpodobně se zrušením jezuitského řádu, který zde 
obstarával výuku. S řádovou výukou jezuitů se asi experimentovalo 
i v Kostelci nad Orlicí, s výukou bosých karmelitánů v Pacově. Početná 
skupina studentů z Vysokého Mýta docházela na studia do Piaristického 
gymnázia v Litomyšli.Vzdělanost kvetla i v městysech, menších měs-
tečkách, kterých je v našem přehledu zastoupeno 10. Z Police nad Me-

60 Bartůšek, V. Šíření, s. 62.
61 Bartůšek, V. Cesty studentů z Tábora za vzděláním v 17. a 18. století. 
Jihočeský sborník historický 57, 1984, s. 185–197, kde jsou i základní informace 
o tehdejších školách v Táboře.
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tují se chodilo na studia do benediktinského gymnázia v Broumově, 
které bylo známo i svou divadelní činností. Zbraslavští studenti se vzdělávali 
asi i ve zdejším proslulém cisterciáckém klášteře. Podobně jako studenti v Pla-
sech, které už patřily mezi vesnice, kterých bylo celkem 34. Samostatně před-
stavovaly největší skupinu lokalit, avšak městské lokality je třeba porovnávat 
v součtu. Rovněž vrchnosti některých poddanských měst žádaly bezúspěšně 
piaristy o založení kolejí, jako např. v Nepomuku nebo v Lysé nad Labem.62 
Městských lokalit (královských měst, poddanských měst a městysů) bylo cel-
kem 56, z toho vyplývá, jak veliký zájem projevovalo o vzdělávání na gymná-
ziu právě měšťanstvo a to nejen v Praze. 

Nejčastěji navštěvoval z lokality pražské gymnázium většinou jeden žák ne-
bo student. Jindy brávaly studenti z téže lokality na studia i své mladší souro-
zence, příbuzné nebo kamarády, což znamenalo pro rodinu rapidní ušetření 
nákladů na dopravu i ubytování studentů a vytvoření lepšího zázemí v cizím 
prostředí. Nejvíce – celkem 5 studentů – přišlo do Prahy z Kouřimi. Celkem 
pět jich pocházelo také ještě z Hořic a z blízkého městečka Zbraslavi, kte-
ří sem asi docházeli i dříve. Po čtyřech studentech bylo z Poděbrad a z Loun. 
Z posledně jmenovaného královského města se zde např. můžeme ve 3. třídě 
setkat se studentem Janem Trochopeem, který pocházel ze zdejší vlivné kon-
šelské rodiny.63 Několik studentů (3) pocházelo také z Tábora, odkud chodívali 
studenti do pražské piaristické koleje již před tím. Spíše na hypotetické rovině 
zde můžeme sledovat dva rozdílné osudy studentů téže školy. O jednom 
z táborských studentů Františkovi Richterovi se dá předpokládat, že studoval 
filozofii a medicinu na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě a později zdědil 
dům v Táboře po matce. Druhý uváděný v matice o rok dříve ve věku 12 let 
jako Walzel a o rok později v Juventu v nejnižší třídě jako Waczel by možná 
mohl být totožný s Matějem Vackem, který v letech 1810–1822 vlastnil hos-
podu v Klokotské ulici Táboře.64 Tři studenti pocházeli rovněž z Nepomuku, 
o nějž se zajímali piaristé v souvislosti s možností založení koleje na základě 
tzv. šternberské nadace, podobně nemůžeme vyloučit ani zájem studentů 
z Velkých Popovic (3) v souvislosti se získáním nedalekých statků Předboře 

62 Bartůšek, V. Šíření, s. 42 a 62.
63 Nejnověji srov. Roedl, Bohumír a kol. Louny. Praha 2005, s. 164 a 165.
64 Thir, K. Staré domy táborské I. Tábor 1920, s. 181 a 320. František Richter 
studoval zřejmě na univerzitě, jak dokládá zápis o studiu mediciny v roce 1783, 
kde je však místo Taborensis přečteno a editováno Tachoviensis. Matricula 
facultatis medicinae Universitatis Pragensis. ed. Kučera, Karel – Truc, Miroslav, 
Praha 1968, s. 74.
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a Stránčic, které právě v době po 1778, kdy byl tento statek pro dluhy zaba-
ven, hodlala zakoupit pražská piaristická kolej.65

Juventus novoměstského gymnázia pražských piaristů náleží mezi důležité 
prameny, které umožňují poznání průběhu školských reforem Marie Terezie 
v praxi. Při jeho pozornějším pročítání zjišťujeme, že ho bude možno využít 
ještě v mnoha dalších výzkumech užitečných pro dějiny školství, genealo-
gii nebo demografii, případně pro další kulturní dějiny vůbec. Podrobným 
srovnáním s jinými dochovanými prameny podobného charakteru můžeme 
např. zjistit odkud žáci do gymnázia chodili a najít o nich zápisy v pramenech 
k dějinám jiných škol, což je ovšem velmi zdlouhavá práce. Podobného cha-
rakteru je i hledání dalšího uplatnění v životě, kde by asi připadalo nejdříve 
v úvahu hledání v matrikách filozofické přípravky tehdejší Karlo-Ferdinandovi 
univerzity, případně jiných univerzitních fakult a vysokých škol, např. univerzity 
ve Vídni, obzvláště pokud jsou z nich vydány edice. Vhodné by bylo všim-
nout si také sociálního zázemí studentů. Pro kulturní dějiny a dějiny různých 
oborů lidské činnosti by nebylo jistě bez zajímavosti pohlédnout se, zda se 
mezi studenty nenajdou nějaké významné osobnosti. Juventus jako pramen 
může být využit i v regionální historiografii. Jednak je to jedna z cest, jak např. 
na základě matrik narozených a dalších pramenů v regionech zcela spolehlivě 
prověřit platnost v této studii provedených určení míst, která za podmínek, kdy 
není možno pro autora studie jako jednotlivce kontrolou matrik z většiny lokalit 
z technických důvodů v plném rozsahu provést. Pro pracnost se však tyto vý-
zkumy zatím nemohly v této do jisté míry úvodní studii realizovat.

Většinou se výzkum, pokud se pro toto období vůbec provádí soustřeďuje 
na sledování změn v oblasti tehdejšího základního školství. Problematika 
gymnaziálního vzdělání a jeho reformy bývá často odsunována až na druhou 
kolej. Přesnější analýza a poznání chodu gymnázia v období reforem a změn, 
kterými tyto školy prošly na našem území budou jistě dobrou cestou ke zjiště-
ní, proč právě toto vzdělání se stalo velmi oblíbeným a vytvořilo si svou pozděj-
ší tradici Je však třeba si připomenout, že tehdejší zejména měšťanské vrstvy 
toužily po otevření cestě i k vyššímu vzdělání, což vyvolalo již v době redukce 
gymnaziální sítě mnohé snahy o udržení nebo vrácení ztracených gymnázií 
do českých měst. Jak byla tato cesta otevřena by nám v budoucnu mohl uká-
zat další výzkum pramenů podobného rázu jako je zde předkládaný katalog 
studentů i další prameny, které ho doplňují. Tím by pak vznikly postupně i pod-
mínky pro jejich další analýzu, textovou kritiku a vzájemné srovnávání.

65 Srov. nejnověji Úlovec, Jiří. Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. 2. díl, N–Ž, Praha 
2005, s. 278–280. Statek Předboř vlastnila spolu se sousedním statkem Strančice od roku 
1780 pražská novoměstská piaristická kolej, která nechala upravit zdejší zámeček.
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1 1 Beroun Be kkm 1 1 2 1

2 Bílá Voda ? 1 1

3 Bohdaneč Chr pm 1 1

4 Brandýs n. L. Kou pm 1 1

Tabulka č. 3 
Přehled lokalit původu studentů (bez Prahy)

Č Název lokality Kraj druh
      
Gymnaziální třída      

c ru pozn. c ru pozn

1 2 3 4 5

Vysvětlivky k tab. č. 3:

Názvy krajů    počet lokalit

Be – Berounský     11

Chr – Chrudimský      8

Kou - Kouřimský    17

Pr – Prácheňský       5

Kl – Klatovský       4

Bu – Budějovický       5

Čá – Čáslavský       4

Ra – Rakovnický                    10

HK – Hradecký                           5

Bol. – Boleslavský                      3                  

By – Bydžovský                           6

Lit – Litoměřický                        2                    

Pl – Plzeňský                              4 

Tá – Táborský                           11 

Ža – Žatecký                               1

V -  možné více lokalit                5                       

? – neurčeno                                   4

Kladsko                                               1

Morava                              1                     

Celkem                           100                 
                               

Charakter lokalit              počet lokalit

kkm – královské krajské město           7

km – královské město                          9

khm – královské horní město              3

pm – poddanské město                      31

ms – městys                                       10

Ve – vesnice                                      34 

hr  – hrabství                                      1

Morava                                               1

Neurčeno                                            4

Celkem                                            100
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5 Březnice Pr pm 1 1

6 Břežany V Ve 1 1

7 Březová V Ve 1 1

8 Cerkvice V Ve 1 1

9 Ćeská Třebová Chr pm 1 1

10 Dobříš Be ms 2 2

11 Domažlice Kl km 1 1

12 Geisberg Bu Ve 1 1

13 Glosgaurensis ?

14 Habry Čá pm 1 1

15 Hluboš Be Ve 1 1 2

16 Horažďovice Bu pm 1 1

17 Hořice By pm 1 1 2 1 5

18 Hostivice Ra Ve 1 2 3

19 Hradec Králové HK kkm 1 1 2

20 Chouč Lit Ve 1 1

21 Chotusice Čá ms 1 1

22 Chvaly Kou Ve 1 1

23 Chrudim Chr kkm 1 1

24 Jaroměř HK km 1 1 2

25 Jeneč Kou Ve 1 1

26 Jilemnice By pm 1 1

tabulka 3 - pokračování

Č Název lokality Kraj druh
      
Gymnaziální třída      

c ru pozn. c ru pozn

1 2 3 4 5
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27 Jílové Kou khm 1 1

       
2 Jinonice Ra Ve 1

28 Kamenice n. Lipou Tá pm 1 1 2

29 Kladsko hr 1 1

30 Kolín Kou pm 2 1 3

31 Kornhaus ? 1 1

32 Kostelec n. Orllicí HK pm 1 1 V

33 Kostelecn n. Č. l. Kou pm 1 1

34 Kováň Bol Ve
1 1

35 Kozlov V Ve 1
1

36 Kounice Kou Ve 1 1

37 Kouřim Kou kkm 1 2 1 1 5

38 Kralovice Ra pm 1 1

39 Krásná Hora Be ms 1 1

     
3 Krásná Lípa Lit? Ve 1 V

40 Krušovice Ra Ve 1 1

41 Křivoklát Ra Ve 1 1

42 Ledeč Čá pm 1 2 3

43 Lnáře Pr Ve

44 Louny Ža km 1 2 1 4

45 Lysá n. L. Kou pm 1 1 2

46 Mělník Kou km 1 1 2

tabulka 3 - pokračování

Č Název lokality Kraj druh
      
Gymnaziální třída      

c ru pozn. c ru pozn

1 2 3 4 5
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47 Moravany Chr Ve 1 1 V

48 Mšec Ra ms 1 1

49 Mutějovice Ra Ve 1 1

50 Nepomuk Kl pm 1 2 3

51 Nové Hrady Bu pm 2 2

52 Nový Knín Be khm 1 1

53 Nymburk Kou km 1 1 1

54 Orlík Pr Ve 1 1

55 Ounos Tá Ve 2 1 3

56 Pacov Tá pm 1 1

57 Panenská Hůrka Bol Ve 1 1

58 Pardubice Chr pm 1 2 3

59 Pelhřimov Tá km 1 1

60 Písek Pr km 1 1

61 Plasy Ra Ve 1 1

          
4        Planá Pl pm 1

62 Poděbrady By pm 1 2 1 4

63 Podolí V Ve 1 1

64 Police n. M. HK ms 2 2

65 Polička Chr km 1 1 2

66 Poříčí Kou Ve 1 1 V

67 Příbram Be khm 1 1

tabulka 3 - pokračování

Č Název lokality Kraj druh
      
Gymnaziální třída      

c ru pozn. c ru pozn

1 2 3 4 5
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68 Rakovník Ra kkm 2 2 4

69 Radnice Pl pm 1 1 2

70 Radomyšl Pr Ve 1 1

71 Rataje n. S. Kou Ve 1 1

         
5 Reichensis ? 1

72 Rokycany Pl km 1 2 3

73 Říčany Kou ms 1 1

74 Sadová By Ve 1 1

75 Sadská By ms 2 2

76 Sezemice By pm 1 1 2

77 Sedlec Be ms 1 1 V

78 Slakovice ? 1 1

79 Sluhy Kl Ve 1 1

80 Strusken. ? 1 1

81 Sudoměřice Tá Ve 1 1

82 Svatá Be Ve 1 1

83 Světlá n. S. Čá pm 1 1 2

84 Škvorec Kou ms 1 1

85 Štamberk Kou Ve 1 1

86  6 Tábor Tá kkm 1 1 1 3 2

87 Tursko Ra Ve 1 1

88 Týn n. Vlt. Bu pm 1 1

tabulka 3 - pokračování

Č Název lokality Kraj druh
      
Gymnaziální třída      

c ru pozn. c ru pozn

1 2 3 4 5
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89 Turnov Bol pm 1 1

90 Týnec n.  Lab. Chr pm 1 1

91 Velké Popovice Kou Ve 1 1 1 3

92    7 Ústí n. Lab. Li km 2

93 Veselí n. Luž. Bu pm 1 1

94 Vráž Be Ve 1 1 V

95 Vysoké Lávky Kl Ve 1 1

96 Vysoké Mýto Chr pm 1 1

97 Zbraslav Be ms 2 2 1 5

98 Žamberk HK pm 1 1

99 Žebrák Be pm 1 1

100 Želetava Morava 1 1

tabulka 3 - konec

Č Název lokality Kraj druh
      
Gymnaziální třída      

c ru pozn. c ru pozn

1 2 3 4 5
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Zusammenfassung

Zur Studentenliste des Prager piaristischen Gymnasiums 
aus dem Jahre 1778
Václav Bartůšek

Der kleine Druck mit dem Titel „Quod felix faustum que sit. Nomina Juve-
num in Gymnasio Regio Piarum Scholarum Neo-Pragensi humanioribus 
studentium ex ordine classium in quas primo semestri hujusdem anni 
scholastici referi meruerunt. publice proposita ad diem 28. aprilis anno 
1778”, der in den Sammlungen der Bibliothek des Nationalarchivs in Prag 
unter der Signatur Knih. A I V 220 deponiert und katalogisiert ist, ist wa-
hrscheinlich eine der wenigen erhaltenen Listen der Studenten, der sog. 
Juventen, aus dem Prager Neustädter Gymnasium. Dieses Gymnasium 
wurde im Jahre 1627 von Jesuiten auf dem heutigen Karlsplatz gegründet. 
Nach der Aufhebung des Jesuitenordens 1773 unterrichteten hier die Exje-
suiten und am Anfang des Schuljahrs 1777/78 überging das Institut unter 
die Verwaltung der Piaristen, die im Kollegium auf der Ecke der Straßen 
Panská und Na Příkopě wirkten. Das Neustädter Gymnasium siedelte hi-
erher in diesem Jahr nach der Herrichtung der Gebäude, in denen sich auch 
das Piaristische Kollegium mit einer großen Bibliothek und neu gegründete 
Hauptschule befanden.

Die Juventenliste beinhaltet im Ganzen 285 Namen damaliger Studen-
ten des Prager Neustädter piaristischen Gymnasiums, das damals 286 
Studenten hatte. Sie wurde höchstwahrscheinlich vom damaligen Prefekt 
der lateinischen Schulen (Gymnasien) P. Paulinus Petrovic a S. Josepho 
aufgestellt und zum Druck vorbereitet. Die Studenten wurden nach Klassen 
eingereiht und in Rahmen der Klasse weiter noch nach der Klassifikation, 
nach der Bewertung des Klassenlehrers, höchstens mit zwei Worten, in 
die Erfolgsgruppen I-III verteilt. Wie die vorläufige kritische Textanalyse 
enthüllte, kam es bei der Umschrift einiger Namen oder Abkürzungen des 
Studentenwohnortes zu Fehlern, deshalb wurde die Transliteration der Fa-
miliennamen (die Studenten sind nach Alphabet in Rahmen der einzelnen 
Erfolgsgruppen im Studienjahr gereiht) und Wohnorte und auch die neu-
zeitliche Transkription der Vornamen durchgeführt. Die Ergebnisse wurden 
in  die Tabellen versetzt, auf deren Grund wurde es festgestellt, dass unter 
den Studenten des Prager piaristischen Gymnasiums neben den Studenten 
aus Prag – sie bildeten 43% aller Studenten – auch die Studenten aus den 
anderen Lokalitäten des ganzen Böhmens – vor allem aus dem Kouřimer 
Kreis – waren. Es überwogen die Studenten aus den Städten – 66 Städte 
gegenüber 34 Dörfer. Die Juventenliste ist eine wichtige Quelle für histo-
rische und demographische Forschung und man muss ihr die entsprechen-
de Aufmerksamkeit auch in Zukunft widmen.  
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Pokyny k slavnostnímu obřadu přijetí Ferdinanda a Karla Salvátora, 
nejstarších synů toskánského velkovévody Leopolda II., za rytíře Řádu svatého 
Štěpána, papeže a mučedníka, se seznamem zúčastněných rytířů řádu. 
Obřad se konal ve Florencii dne 3. června 1855. 
NA, RAT, Leopold II., inv. č. 91.                                                                            

Paginae 14 -  2006
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Popis obřadu přijetí rytířů podle práva do Řádu svatého Štěpána, papeže 
a mučedníka, se znakem řádu. Rukopis in: NA, RAT, Leopold II., sign. A/10.
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Rodinný archiv 
toskánských Habsburků

 Pramen k historii 
řádu Svatého Štěpána

Eva Gregorovičová

I. Z historie Řádu rytířů svatého Štěpána, papeže a mučedníka 

Archivní celek toskánských Habsburků pocházející z období 
vlády pobočné větvě habsbursko-lotrinského rodu v Toskán-
ském velkovévodství (1737, resp. 1765–1859), který se dnes 
po složitých peripetiích nalézá v Národním archivu (dřívějším 
Státním ústředním archivu),1 uchovává celou řadu archivních 

materiálů, které mohou přispět k rozšíření znalostí o bohaté historii řádu 
svatého Štěpána. Nalezenou archivní dokumentaci k dané problematice 
můžeme systematicky rozdělit na část, která se týká historie řádu, jeho 
organizace, struktury a činnosti. Tyto archiválie – v podstatě se jedná o 
jednotliviny – však představují jen menší část vyhledaných písemností. 
Z hlediska využití nemají velkou dokumentační hodnotu pro prohloubení 
poznání historického fenoménu jakým řád sv. Štěpána bezesporu byl. Lze 
je charakterizovat jako jistou formu duplicitního materiálu k nesmírnému 
dokumentárnímu bohatství, které je soustředěno především ve Státním 
archivu v Pise, tedy v sídle řádu, a ve Státním archivu ve Florencii. 

1
 Národní archiv (NA) uchovává fond Rodinný archiv toskánských Habsburků 

(RAT), který je rozdělen na 13 fondových částí. Jedná se o dokumentaci 
toskánských velkovévodů: 1. RAT, Petr Leopold; 2. RAT, Ferdinand III; 
3. RAT, Leopold II.; 4. RAT, Ferdinand IV.; o písemnosti arcivévodů: 5. RAT, 
Ludvík Salvátor; 6. RAT, Jan Orth; 7. RAT, Josef Ferdinand, syn Ferdinanda IV.; 
dále o kartografickou kolekci, sbírku listin, soubor fotografií, grafiky a tisků: 
8. RAT, Sbírka listin a diplomů; 9. Sbírka map a plánů; 10. RAT, Sbírka 
fotografií, grafiky a tisků; a jako poslední následují sekce vzniklé ze správní 
činnosti: 11. RAT, Zastupitelské úřady; 12. RAT, Toskánská pensijní likvidatura; 
13. RAT, Administrace toskánských statků v Čechách. 
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Větší část archivní dokumentace pražského fondu se vztahuje k pozem-
kovému vlastnictví řádu sv. Štěpána, totiž svatoštěpánským statkům, jejich 
správě, vztahu mezi korunními, státními a svatoštěpánskými majetky, 
k jejich pronájmu, nákupu, k jejich výnosům a produktivitě, k jejich popisu, 
atd. Tyto archiválie lze rozdělit na písemnosti a na materiály kartografické 
a obrazové.

I když si tento příspěvek neklade za cíl zabývat se dějinami řádu,2 

2 Článek s analýzou pramenů k dějinám svatoštěpánského řádu z Rodinného 
archivu toskánských Habsburků byl vypracován v italské verzi jednak pro 
vystoupení na symposiu nazvaném „La Boemia e l´Ordine di Santo Stefano” 
(„Čechy a řád svatého Štěpána”), které se konalo dne 20. května 2005 na půdě 
Italského kulturního institutu v Praze a jednak jako příspěvek do sborníku 
z konference. Organizátory této významné kulturně-historické akce byly Istituto 
Italiano di Cultura di Praga, Istituzione dei Cavalieri di S. Stefano, Dipartimento 
di Scienze della politica dell´Università di Pisa a Národní archiv. Konference 
byla zaměřena především na objasnění vztahu řádu a české šlechty na základě 
dochované archivní dokumentace ve fondech Státního archivu v Pise. Dále se 
podrobně zabývala využitím české archivní dokumentace k svatoštěpánskému 
řádu, dochované v Národním archivu v Praze, zachycené v italské historiografii 
a rozborem pramenů z RAT pro rozšíření povědomosti o historii řádu ve světle 
této toskánské dokumentace. Na symposiu se svými relacemi vystoupili významní 
činovníci nadace pro zkoumání historie řádu se sídlem v Pise, tj. „Istituzione 
dei Cavalieri di Santo Stefano di Pisa”, dále profesoři univerzity v Pise, kteří se 
dlouhodobě zabývají historií řádu a za Národní archiv vystoupila správkyně fondu 
Rodinný archiv toskánských Habsburků. Všechny příspěvky pak byly publikovány 
v prestižním sborníku, který vyšel pod názvem „Atti del convegno La Boemia e 
l´Ordine di Santo Stefano” v Pise v prosinci 2005. Obsahuje následující články 
doplněné barevnými obrazovými přílohami: Coppini, Romano P. I Lorena fra 
Boemia. L´uso della documentazione ceca nella storiografia italiana. Tamtéž, 
s. 7–16; Bernardini, Rodolfo. Il ruolo dell´Ordine di S. Stefano nella Toscana 
granducale e la sua importanza nella storiografia coeva. Tamtéž, s. 17 –28; 
Barsanti, Danilo. Fra Pisa e Boemia. Ordine di S. Stefano in Boemia. Tamtéž, 
s. 29–59 + barevné přílohy vývodů přijímaných českých šlechticů; Gregorovičová, 
Eva. L´archivio familiare degli Asburgo Lorena a Praga: una fonte per la storia 
dell´Ordine di S. Stefano. Tamtéž, s. 61– 81, barevné přílohy dokumentů z RAT; 
Marrara, Danilo. La natura giuridica delle ammissioni per giustizia all´Ordine 
dei cavalieri di S. Stefano. Tamtéž, s. 83–90. 

Sborník lze nalézt v knihovně Národního archivu. Vzhledem k tomu, že v naší 
historické produkci zastává řád mizivé místo, považuji příspěvky ze symposia 
za naprosto objevnou matérii ke studiu řádů a kongregací v českých zemích.
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spíše předpokládá profesionální zájem mnohých badatelů o prameny 
k analyzovanému tématu, jež se nacházejí uvnitř tak významného a vzác-
ného rodinného archivu, který dodnes nebyl z tohoto aspektu zkoumán,3 
přesto bude ku prospěchu věci připomenout si v krátkosti nejdůležitěj-
ší informace objasňující vznik, funkci a činnost této vojenské řehole, 
jež se stala nástrojem mocenské politiky jak Medicejských, tak toskán-
ských velkovévodů z habsbursko – lotrinského rodu. 

Počátky Svatého vojenského a rytířského řádu svatého Štěpána, papeže 
a mučedníka4, jsou úzce spojeny s vládou ambiciózního toskánského vé-
vody Cosima I. z rodu Medici, který byl jako osmnáctiletý mladíček v roce 
1537 po zavraždění vévody Alessandra de´ Medici zvolen florentskou 
radou 48 na toskánský trůn. Právě Cosimovi se podařilo velice rychle 
konsolidovat situaci v zemi a soustředit veškerou moc ve svých rukou, 
úspěšnými válečnými akcemi získal další toskánská území a v roce 1555 
dobytím Sieny zničil největšího soupeře florentského státu. Vnitřní války 
o vytvoření kompaktního medicejského vévodství na pevných základech 
a turecká expanze přivedly Cosima na myšlenku vytvořit náboženský, 
rytířský, vojenský a námořní řád, který by představoval účinný nástroj 
k hájení zájmů státu a k vytvoření nové vládnoucí toskánské třídy, ab-
solutně věrné medicejské dynastii.5 Své záměry Cosimo zformuloval 

3 Až dosud nebyl proveden žádný průzkum a soupis materiálu z pražského 
toskánského archivu vztahující se k historii řádu svatého Štěpána, přestože lze 
nalézt jisté odkazy na archiválie z RAT k tomuto tématu v odborné literatuře 
či jejich publikaci v edicích. Tyto citace však vznikaly jako „vedlejší produkt” 
při různorodém průzkumu pražského fondu. Viz následující poznámky.
4 K historii řádu „Il Sacro Ordine Militare di Santo Stefano Papa e Martire” 
např. Bernardini, Rodolfo. L´Istituzione dei cavalieri di Santo Stefano. Origine, 
sviluppo, attività. Pisa 2005, 200 s. K organizaci řádu např. Barsanti, Danilo. 
Organi di governo, dignitari e impiegati dell´Ordine di S. Stefano dal 1562 
al 1859. Pisa 1997, 248 s. Edice dokumentů k dějinám konventu řádu 
a jeho vzdělávací činnosti srov. I priori della chiesa conventuale dell´Ordine 
di Santo Stefano e provveditori dello studio di Pisa a cura di Marrara, Danilo. 
Pisa 1999, 216 s.
5 Viz úvod k faksimilové edici řádových statut Statuti dell´Ordine dei Cavalieri 
di S.to Stefano… . editor Bernardini, Rodolfo. Pisa 1994, s. III.
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v nedatovaném pamětním spise.6 V něm vyložil nezbytnost uvést v život 
taková opatření převážně vojenského charakteru, která povedou, zjed-
nodušeně řečeno, k založení vojenského rytířského řádu, jehož hlavním 
úkolem měl být boj proti nevěřícím. Dalším krokem mělo být zformování 
elitního jízdního sboru – kavalérie, a konečně vytvoření námořní flotily, kte-
rá by účinně sloužila toskánskému státu.7 Založit po tridentském koncilu, 
omezujícím mimo jiné svým nařízením prodej církevních statků a obročí, 
nový rytířský řád na křesťanských základech, nebylo vůbec jednoduché. 
Ale pro španělsky orientovanému Cosimovi se podařilo díky turecké hroz-
bě získat na svou stranu papeže. Mladý toskánský panovník neponechal 
nic náhodě. Svým konáním eliminoval každou překážku, která směřovala 
k neúspěchu jeho projektu založit nový řád. Dne 20. září 1561 předal 
Averardu Serristorimu, svému vyslanci v Římě, instrukce, jak postupovat 
při jednání se Svatým otcem. Ústředním bodem Cosimovy diplomatické 
taktiky se stalo prohlášení, že je připraven použít svých vlastních statků a 
pozemků pro zabezpečení majetkových poměrů své nové „řehole”. Krátce 
nato tlumočil Serristori rozhodnutí toskánského vévody papeži Piovi IV. 
Ten po mírném váhání dne 1. října téhož roku vydal breve „Dilecto Filio”, 
jímž dal Cosimovi povolení k založení řádu. Papežské breve bylo bez pro-
dlení přivezeno Onofriem Camaianim, sekretářem medicejského vyslance 
v Římě, do Florencie.V následujících týdnech pověřil panovník Francesca 
Vintu, Lelia Torelliho a Benedetta Varchiho přípravou statut nového řádu 
tak, aby je mohl schválit papež.8 

6 Autograf pamětního zápisu byl sepsán podle okolností krátce po dobytí Sieny. 
Záznam „Memoria di 3 cose da eseguirsi per noi el duca di Fiorenza e non 
possedendo da lasciarla per ricordo a chi ci succederà sendo l´onor 
e la grandezza el comodo delli stati pensato molto tempo farsi” je uložen 
ve Státním archivu ve Florencii (Archivio di Stato di Firenze, dále jen ASFi) 
ve fondu Mediceo, 327, fol. 7r–8v. Text byl také publikován viz Bernardini, 
R. L´Istituzione dei cavalieri… l. c., příl. 1, s. 53–56. 
7 Angiolini, F. Politica, societŕ e organizzazione militare nel principato mediceo: 
a proposito di una „memoria” di Cosimo. In: Società e storia, IX, 1963, 31, 
s. 4.
8 Bernardini, Rodolfo. L´Istituzione… l. c., s. 2.
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Nařízení velmistra řádu svatého Štěpána, kterým byl tehdejší toskánský 
velkovévoda z habsbursko – lotrinského rodu Petr Leopold, pozdější císař 
Leopold II., z 2. listopadu 1774 o pronájmu statků 
Vaiano a Badia di S. Savino. NA, RAT, Petr Leopold, inv. č. 12, fol. 62r. 
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Innocente Pasquinucci: Smrt papeže Štěpána a veduta Pisy, sídla řádu. 
Titulní list z rukopisu „Ordini per vestir l´abito di S. Stefano Papa e Martire“, 
s. d., NA, RAT, Leopold II., sign A/11.                                                                  
                                                     

Gregorovičová,  E.
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Innocente Pasquinucci: pohled na Florencii. Ilustrace z rukopisu „Ordini 
per vestir l´abito di S. Stefano Papa e Martire“ k části o přijetí kaplanů a kněží 
do svatoštěpánského řádu. NA, RAT, Leopold II., sign A/11, fol. 11r.                  
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Vyobrazení 
svatoštěpánského 
řádového kříže 
v rukopise 
„Cérémonial 
pour la Réception 
des Chevaliers 
de l´ Ordre de 
St. Etienne“ z roku 
1852. NA, RAT, 
Leopold II., 
sign. A/17.   
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Jako jejich předloha měly sloužit, podle Cosimova pamětního spisu, re-
gule řádu svatého Jana Jeruzalémského nebo-li řádu Maltézských rytířů, 
upravené v některých aspektech podle předpisů současných novějších 
rytířských řádů. Na počátku roku 1562 byla statuta předána do Říma, 
kde je přezkoumal kardinál Giovan Battista Cicada. Vzhledem k tomu, 
že byla shledána vyhovujícími, papež Pius V. statuta nového řádu potvrdil 
a schválil bulou „His quae” vydanou 1. února 1562.9 

Dne 15. března téhož roku posvětil papežský nuncius msgre Cornaro při 
slavnostním obřadu konaném v primasovském chrámu v Pise nový řád a 
vysvětil vévodu Cosima I. Medicejského velmistrem řádu nové „řehole”, 
která byla podřízena benediktýnským regulím, s právem jmenovat rytíři 
všechny osoby, které jsou toho hodny. Velmistrem svatoštěpánského 
řádu měl být podle papežského rozhodnutí vždy jen toskánský panovník. 
Během let byla samozřejmě statuta řádu doplňována podle měnících se 
potřeb rytířské organizace a zaměření řádu a dočkala se řady vydání. 
K poslednímu publikování statut tiskem po úpravách odrážejícím hlubo-
kou reformu řádu došlo v roce 1746.10 

Založením řádu svatého Štěpána a zformováním svatoštěpánské námořní 
flotily se Cosimovi podařilo získat na svou stranu Svatou stolici, neboť 
se tak stal obráncem křesťanské víry proti turecké expanzi a nájezdům 
barbarů ve Středozemním moři. Cosimo si získal velké uznání u papeže 
Pia V., když mnohokráte pomohl svými řádovými loďmi ochránit pobřeží 
Lazia před nájezdy nevěřících a poskytl papeži 12 galér spojeného tos-
kánsko – svatoštěpánského loďstva, které se pod vlajkami svého červe-
ného osmihrotého kříže na bílém poli zúčastnily po boku velké křesťanské 

9 Bula „His quae” je publikována ve všech edicích statut řádu svatého Štěpána 
a je také vydána v zákoníku „Legislazione toscana, cit. Vol. 4°, s. 305–308. 
10 O různých úpravách statut viz Zampieri, A. Gli statuti dell´Ordine dei 
Cavalieri di Santo Stefano. Note bibliografiche sulle edizioni a stampa. In: 
Le imprese e i simboli. Contributi alla storia del Sacro Militare Ordine di 
Santo Stefano P. M. (sec. XVI –XIX). Pisa, 1989, s. 23–38; Statuti dell´Ordine 
de´Cavalieri di Santo Stefano ristampati con l´addizione in tempo de´Serenissimi 
Cosimo II e Ferdinando I e della S. C. M. dell´Imperatore Francesco I 
Granduchi di Toscana e Gran Maestri, Pisa, 1746. Poslední faksimilová edice 
těchto statut z 1746 viz pozn. 5, 396 s. Každé vydání statut bylo doplněno 
ještě vydáním papežských bul vztahujících se k řádu.
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koalice slavné bitvy u Lepanta dne 7. října 1571.11 

Plného úspěchu dosáhl Cosimo ustavením řádu na poli vnitřní politiky, 
když pomocí svatoštěpánské řehole formoval novou toskánskou vládnou-
cí třídu spojením rodů starobylé aristokracie s významnými urozenými 
rodinami, jejíž věrnost si nejen jako panovník, ale především jako velmistr 
řádu zajistil udílením obročí – komend.12 

Řád byl podle statut založen na křesťanské lásce a milosrdenství. Čle-
nové řádu se zavazují Kristu jako prvnímu vojákovi křesťanského vojska 
v obraně víry, k poslušnosti Písma Svatého, přikázání Svaté apoštolské 
stolice, k boji za katolickou víru, k dodržování spravedlnosti, ochraně chu-
dých a k záchraně křesťanů z rukou nevěřících. 

„La base, sopra la quale è fondato l´Ordine di questa Milizia de´Cavalieri 
di S. Stefano, è la Carità, e perchè chi ha carità sta in Dio, e Dio, come 
afferma egli stesso, sta in lui: Chiunque fa professione di esser Soldato 
di questa Milizia, sappia, ch´egli fa professione della Milizia di Gesù Cris-
to, ed il primo ufizio del Soldato di Gesù Cristo, e preporre ľonore di Dio 
a tutte le cose, ubbidire a´ comandamenti della Divina Scrittura, osservare 
i Precetti della Santa Sede Apostolica, combattere per la Fede Catolica, 
osservare la Giustizia, soccorrere i Poveri, recuperare i Prigioni di mano 

11 O organizaci námořní flotily rytířů řádu svatého Štěpána a jejich akcích srov. 
Ciano, Cesare. I primi Medici e il mare. Pisa 1980; Týž. Santo Stefano per mare 
e per terra. La guerra mediterranea e l´Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano 
dal 1563 al 1716. Pisa 1985, 141 s.
12 Viz Angiolini, F. Politica, società …, l. c., s. 43. Dále týž. La nobiltà 
„imperfetta”: cavalieri e commende di Santo Stefano nella Toscana moderna. 
In: Signori, patrizi, cavalieri nell´età moderna. Bari 1992, s. 146–147. 

V rámci řádu byly vytvořeny tři druhy komend: commende di grazia – obročí 
zřizované přímo velmistrem řádu, tedy toskánským velkovévodou a byly udíleny 
jakékoli osobě z nehledě na sociální stav, z něhož pocházela. Záleželo jen 
na tom, zda byla prospěšná a věrná vládnoucí dynastii. Další komendou byly 
commende di anzianità, které byly udíleny konventuálním rytířům na základě 
služebních let. A poslední obročí commende di padronato – patronátní 
komendy, které byly zakládány soukromými osobami nebo právnickými 
osobami, které získaly povolení velmistra řádu. O významu instituce commende 
di padronato svědčí jejich počet, od roku 1562 až do zrušení řádu v roce 1859 
bylo založeno 911 patronátních komend. 
Srov. Bernardini, Rodolfo. L´Istituzione …, l. c., s. 4–7.
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degl´Infedeli, e finalmente sottentrare di buona volontà a qualunque pe-
ricolo diffesa della Cristiana Religione, e per aumento di essa, esporre 
non che la roba, ma la vita propria; e sia certo, che come i premj saranno 
eguali a´ meriti, anzi infinitamente maggiori, così le pene saranno pari 
a´ demeriti; Perciocchè quelli, che per bontà d´animo, e generosità di cu-
ore eleggeranno di far l´opere di valoroso Cavaliere, havranno in questa 
mortal vita immortal gloria, ed honore, nell´altra eterna felicità, e beati-
tudine; ed alľ opposto quelli, che per viltà di cuore, o malignità d´animo 
faranno il contrario, saranno in questo, oltre le dovute pene meritamente 
infami, e nell´altro Mondo eternamente infelici.”13

V čele řádu, jehož rytíři nosili bílý plášť s maltézským křížem v červené 
barvě,14 stál velmistr, jímž byl vždy vládnoucí toskánský panovník.15 Co-
simo svými nařízeními a udělením řady privilegií v roce 1565 dokončil 
vybudování tohoto rytířského společenství po strance organizační. Z jeho 
rozkazu se sídelním městem řehole svatého Štěpána stala Pisa a řádová 
sídla měla být založena také na jiných místech podél toskánského pobře-
ží. Zabezpečil také budování rezidence svatoštěpánského řádu v Pise, 
když architektonickým ztvárněním a rekonstrukcí budov na náměstí de-
gli Anziani pověřil vynikajícího florentského architekta Giorgia Vasariho, 
proslaveného vybudováním spojovací chodby mezi Palazzo Vecchio 
a královským palácem Pitti, dnes známé jako Uffizi, jež patří k nejslavněj-
ším galeriím světa.16 Podle Vasarových projektů začal být již v roce 1563 

13 Srov. Statuti, Dell´Ufizio, e professione de´Cavalieri. Cap. III z edice l. c., 
s. 87–88.
14 O uniformách řádu s barevným vyobrazením, popisem a výňatky ze statut viz 
Le uniformi dei Cavalieri di S. Stefano, uspořádal Bernardini, Rodolfo. Vydala 
jako edici volných listů k representačním účelům Istituzione dei Cavalieri 
di S. Stefano, s. d. Dále Pecciarini Gay, Bruna. Cappe, croci, abiti militari, 
uniformi dei Cavalieri. In: Le imprese e i simboli contributi alla stiria del Sacro 
Militare Ordine di S. Stefano P. M. (sec. XVI–XIX), katalog výstavy, Pisa 1989, 
s. 73–97. O heraldických symbolech, pečetích, insigniích a vyznamenáních, 
tamtéž, Arcangeli, Giovanna–Borgia, Luigi. Sigilli della Religione e armi 
gentilizie nell´archivio dell´Ordine di Santo Stefano. L. c., s. 39–72. 
15 O vývoji organizace a struktury řádu srov. pozn. 4, Barsanti, Danilo. Organi 
di governo …, l. c. Autor v publikaci podává mino jiné také úplný výčet 
funkcionářů řádu od jeho založení až po jeho zrušení v roce 1859.
16 Zampieri, Alberto. Gli statuti dell´Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. 
In: Le imprese e i simboli…, l. c., s. 25.
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rekonstruován řádový kostel i konvent, dokončený o šest let později. V je-
ho čele stál velkopřevor s pontifikálním právem a pod něho spadaly další 
řádové kostely S. Savino, S. Paolo a Ripa d´Arno, San Benedetto v Pise, 
S. Michele v Calci a S. Giuliano.

Kromě velmistra řídilo řád podle statut ještě dalších osm nejvyšších 
hodnostářů, a to „il Commendatore Maggiore” – nejvyšší komtur, kte-
rý zastupoval velmistra řádu v případě jeho nepřítomnosti. Dále „il Gran 
Contestabile” – velitel pozemního vojska; „l´Ammiraglio“ – nejvyšší velitel 
námořní flotily; „il Gran Priore” – velkopřevor konventu; „il Gran Cancelie-
re” – velkokancléř; „il Gran Tesoriere” – velkopokladník; a poslední „il Gran 
Conservatore” a „il Gran Ospitaliere“ (il Bonomo). Těchto sedm řádových 
hodnostářů bylo voleno na tři roky generální kapitulou, kdežto nejvyšší 
komtur byl jmenován přímo velmistrem a zastával svou funkci až do po-
sledních dnů svého života. Všichni tito představení řádu svatého Štěpána 
měli povinnost sídlit přímo v Pise.17 

Do řádu byly přijímáni šlechtici podle práva, kteří prokázali svůj urozený 
původ do 4 generací svých předků v mužské i ženské linii. Na prvním 
místě byli zasvěcováni „cavalieri militi per giustizia”, tedy rytíři – vojáci 
podle práva, z nichž pak byly voleni komtuři a konventuální rytíři. Další 
skupinou byli „cavalieri sacerdoti”, neboli „cappelani”, tj. rytíři – kněží či-
li kaplani a třetí skupinou byli „cavalieri serventi” tzv. sloužící rytíři.18 

Cosimovi I. de´ Medici, jemuž jako jedinému panovníkovi na Italském 
poloostrově udělil papež Pius V. dne 27. srpna 1569 titul velkovévody, 
se podařilo v průběhu konstituování silného a jednotného státního útvaru, 
vybudovat ze svatoštěpánského řádu naprosto dokonalý nástroj své poli-
tické vnitřní i zahraniční moci.

Vymřením Medicejských Janem Gastonem po meči a diplomatickou 
hrou evropských mocností přešlo Toskánské velkovévodství v roce 1737 
do rukou Františka Štěpána Lotrinského, manžela budoucí rakouské pa-

17 Viz Zampieri, pozn. 16, s. 25; podrobný popis srov. Barsanti, D., Organi…, 
l. c., s. 1-114.
18 Srov. edice Statuti dell´Ordine de´Cavalieri…, l. c., Pisa 1994, s. 90; 
o procedurálním řízení předepsaném pro přijetí do řádu viz tamtéž s. 92–96. 
O slavnostním obřadu zasvěcení viz tamtéž, s. 106 – 134; o slavnostních 
obřadech řádu svatého Štěpána srov. Paliaga, Franco. Feste e ceremonie 
organizzate dall´Ordine nel periodo mediceo. In: Le imprese.., l. c., s. 241–257. 
Rukopisy vlastního obřadu přijetí do řádu viz NA, RAT, Leopold II., sign. A/10 
a A/11.
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novnice Marie Terezie. S příchodem nové dynastie, jež dávala přednost 
pod vlivem situace na mezinárodním poli pacifistické politice, se změnil 
postoj panovníků z habsbursko-lotrinského rodu k svatoštěpánskému 
řádu. Jeho úloha se tak naprosto změnila. Dne 20. srpna 1775 vydal vel-
kovévoda Petr Leopold nařízení upravující 53 články strukturu, organizaci 
a účel řádu svatého Štěpána. Předně zrušil definitivně námořní službu 
řádových rytířů, nařídil však respektovat tuto řeholi jako významnou vzdě-
lávací instituci – nesoucí tradiční označení „carovana”, kde si mladí rytíři 
odbývali svá učednická léta, a která nyní měla sloužit především k výcho-
vě nové toskánské elitní vládní vrstvy pro potřeby státu. Členové řádu již 
měli uplatňovat své schopnosti ve prospěch státu díky vzdělání, nikoliv 
službou na bitevních polích. Tím vlastně řád končí jako primární nástroj 
toskánské zahraniční politiky, ale jeho postavení ve vnitřní státní struktuře 
a administraci zůstává zachováno, jen jeho úloha se v rámci osvícenských 
reforem Petra Leopolda i jeho nástupců posouvá do oblasti ekonomické 
a sociální. Osvícenský toskánský velkovévoda zaměřil činnost řádu k bu-
dování významných veřejných prací, především k rekultivaci bažinatých 
oblastí údolí řeky Chiany. Svatoštěpánský řád se tak stává výrazným 
komponentem v hospodářském rozvoji Toskánska.19 Slibný rozvoj řádu, 
tak jako ostatně celého Toskánského velkovévodství, neblaze přerušily 
napoleonské války, za nichž byl svatoštěpánský řád po marném diploma-
tickém boji jeho představitelů dne 9. dubna 1809 dekretem Napoleona 
Bonaparta zrušen.20 To bylo v nepřerušené historii toskánské řeholní insti-
tuce od doby Cosima I. poprvé, kdy byla oficiálně ukončena její činnost. 
Na obnovu si svatoštěpánský řád musel počkat až na návrat toskánských 
Habsburků, který umožnil Vídeňský kongres (1814–1815), jenž definitiv-
ně ukončil po dlouhá desetiletí trvající válečné konflikty rozdmýchávané 
Napoleonem, a v rámci restaurování rozvrácené Evropy navrátil sekundo-
genituře habsbursko-lotrinského rodu zpět Toskánsko. Jedenáct měsíců 
po svém nástupu na florentský trůn velkovévoda Ferdinand III. dne 15. 
srpna 1815 vydal motuproprio,21 jímž vymezil regule, na jejichž základě 
se měl znovu konstituovat Řád svatého Štěpána, papeže a mučedníka, 

19 Bernardini, R. L´Istituzione …, l. c., 8 – 9.
20 Barsanti, Danilo. Pisa in età napoleonica. La nascita della nuova maire, 
la soppresione dell´Ordine di S. Stefano, la sopravvivenza della vecchia classe 
dirigente. Pisa 1999, s. 202–221.
21 Srov. Guarnieri, G. L´Ordine di S. Stefano. In: L´Ordine di S. Stefano nella 
Toscana dei Lorena. Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. Roma 1992, 
s. 61.
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a dále panovník udělil těm, kteří v minulosti řádová vyznamenání získali, 
právo nosit svatoštěpánský kříž druhého stupně. Následující nařízení Fer-
dinanda III. z 22. prosince 181722 již přesně stanovilo obnovu řádu rytířů 
svatého Štěpána v mezích reformy jeho otce Petra Leopolda z roku 1775. 
Delikátní záležitost majetkových poměrů řádového společenství, vytváření 
a udělování komend řešil magistrálním reskriptem z 23. července 1818.23

Ferdinandův syn a od roku 1824 jeho nástupce na toskánském trůnu Leo-
pold II. usiloval udržovat řád sice v intencích svého děda Petra Leopolda, 
ale chtěl mu dát podobu modernější společnosti, soustředěné na výchovu 
vládnoucí elity moderního státu. Proto se zaměřil na znovuvzkříšení Na-
poleonem zrušeného studijního institutu „carovana”, jehož obnovu Ferdi-
nand III. ve svých nařízeních neřešil. V nové normě Leopold stanovil, že 
„la carovana serva in avvenire a promuovere nei giovani cavalieri la buona 
cultura e le scienze, ed a formare in loro dei cittadini abili a servire alla 
religione ed alla patria”.24 Všechny tyto snahy, spojené ještě s obnovou 
tzv. „anzianità” , nebo-li služebního postupu podle odsloužených let, vedly 
nakonec k tomu, že dne 28. října 1846 panovnickým nařízením byla vytvo-
řena „La Scuola Normale Toscana”. Normální škola jako studijní zařízení 
dotované řádem svatého Štěpána byla pokládána za součást univerzity 
v Pise a byla řízena vyšším inspektorátem pisánského vysokého učení.25

Třináct let nato, kdy 27. dubnem 1859 skončila 122 let trvající vláda habs-
bursko-lotrinské pobočné linie v Toskánském velkovévodství, byla instituce 
Řádu rytířů svatého Štěpána, papeže a mučedníka znovu zrušena dekre-
tem předsedy toskánské prozatímní vlády Bettinem Ricasolim vydaným 
dne 16. listopadu 1859.26 Zároveň s instituciálním zrušení došlo k rozpadu 

22 Viz týž, l. c., s. 121–127.
23 Týž, l. c., s. 127–134. Dále Coppini, Romano Paolo. L´Ordine di S. Stefano 
nella Toscana di Leopoldo II (1824–1859). In: L´Ordine di S. Stefano, l. c., 
viz pozn. 21, s. 71–72.
24 Guarnieri, G. L. c., s. 74. Carovana bylo studijní řádové zařízení, v němž 
si mladí rytíři řádu odbývali svá učednická léta. Zde se uplatňoval princip 
„di anzianità” , což je ve své postatě postup podle odsloužených služebních let. 
25 Týž, l. c., s. 126
26 Dekret o zrušení řádu byl otištěn in: Atti e Documenti del Governo 
Provvisorio Toscana. Stamperia sopra Le Logge del Grano, Firenze 1860, III., 
s. 66–68. Též Bernardini, R. L´Istituzione…, l. c., příl. č. 6, s. 109–110.
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majetkové podstaty svatoštěpánské řehole. V mezinárodním měřítku sloužil 
dál jako dynasticko – rodinný řád toskánské linie rakouského domu. O vý-
znamu svatoštěpánského rytířského řádu na mezinárodním poli svědčí, 
že i v současnosti mezinárodní komise pro studium rytířských řádů stále 
uznává řád svatého Štěpána a hodnost velmistra řádu přisuzuje titulár-
nímu toskánskému velkovévodovi, potomku z rodiny posledního toskán-
ského velkovévody Leopolda II.27 V současné době přísluší titul velmistra 
arcivévodovi Sigismondu.28 

Ale ani v Itálii, resp. v Toskánsku, neupadl v zapomnění. Žili tu přece bý-
valí řádoví rytíři, kteří se jen tak nevyrovnali se ztrátou svého postavení. 
Přesto však víc jak půl století obestíralo tento slavný vojenský řád mlčení. 
Až v roce 1911, v souvislosti s konfliktem mezi Itálií a Otomanskou říší, 
se začaly objevovat hlasy významných osobností, které upozorňovaly 
na stránkách deníků i odborných časopisů na zašlou a násilím přeruše-
nou slávu námořní flotily řádu svatého Štěpána. Připomínaly vítězné boje, 
které vedli rytíři řádu svatého Štěpána od 16. do 18. století s Turky.29 Tyto 
články se staly prvním milníkem na cestě ke znovuvzkříšení řádové insti-
tuce a jejích tradic. Významní historici, jako byl Gino Guarnieri,30 se začali 
intenzivně zabývat studiem archivních pramenů k dějinám řádu. Díky těm-
to výzkumům vznikla moderní a seriózní historiografie o řádu rytířů svaté-
ho Štěpána. S touto problematikou se objevila na pořadu dne také otázka 
legitimity zrušení řádu, když stále žili představitelé sekundogenitury habs-
bursko-lotrinské dynastie, jejíž následovníci měli dynastické právo na úřad 
velmistra řádu. S tím se spojila i otázka o podstatě řádu, zda se jedná o 
řád toskánský či dynastický, a tak se na přetřes dostala celá řada problé-

27 Register of orders of chivalry. Report of the international commission for orders 
of Chivalry. Supplemento al n. 52 „Nobiltà”, gennaio – febbraio 2003, 
s. 87.
28 Viz např. Insignie Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire. 
Ruolo e Statuto. s. l., s.d., 28 s.
29 Především se jednalo o články významného toskánského historika Giuseppe 
Continiho, který od října až do prosince 1911 publikoval v „La Nazione” stati 
zásadního významu o bitvách řádových rytířů s Turky vedených od dob jeho 
zakladatele Cosima I. Podrobněji viz Bernardini, R., L´Istituzione…, l. c., 
s.19–25.
30 Guarnieri vydal v roce 1914 svou první, a tehdy vůbec jedinou, práci o historii 
řádu. Viz Guarnieri, Gino. Le imprese guerresche dei Cavalieri di Santo Stefano 
dal 1609 al 1621. Tipografia Fratelli Formichini, Livorno 1914.
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mů s tím souvisejících. Doslova bitva o těchto otázkách se odehrávala 
na stránkách odborného heraldicko-genealogického časopisu „Bollettino 
Araldico, Storico, Genealogico”, který vycházel od 1911 ve Florencii 
a v časopise „Rivista del Collegio Araldico” vydávaném v Římě. Apely byly 
vysílány především směrem k bývalým ještě žijícím řádovým rytířům či 
jejich potomkům a byly motivovány snahou zainteresovat do celé kauzy 
také Vatikán. Dokonce v roce 1916 byl vypracován projekt na připojení 
bývalé svatoštěpánské řehole k řádu Maltézských rytířů. V tomtéž roce se 
na stránkách „Bollettino Araldico…” objevil zásadní článek z pera Artura 
di Crollanza s myšlenkou spojit bývalé členy řádu a vytvořit asociaci ry-
tířů řádu svatého Štěpána (Associazione dei Cavalieri di Santo Stefano), 
jež by měla za úkol především opětné založení řádu, obnovu jeho tradic 
a slávy a měla podporovat a zabezpečovat urozené rodiny v ekonomic-
kých problémech.31 Poslednímu svatoštěpánskému rytíři hraběti F. Pas-
sinimu Frassonimu, který se stal „cavaliere di giustizia” ještě dekretem 
Ferdinanda IV., syna posledního toskánského vládnoucího velkovévody 
Leopolda II., se podařilo zapojit do celé záležitosti i kardinála Mariana 
Rampolliho del Tindaro, státního sekretáře papežské stolice za pontifikátu 
papeže Lva III. Úsilí o obnovení řádu probíhalo stále intenzivněji v Itálii 
také v období mezi dvěma válkami. Díky bývalému diplomatovi Pompeu 
Aloisimu se podařilo vést jednání o zřízení řádu na nejvyšší úrovni s mi-
nistrem zahraničních věcí Galeazzem Cianem. V roce 1937 Aloisi předal 
dokonce předsedovi Mussoliniho vlády pamětní spis popisující celou 
problematiku související se znovuobnovením řádu svatého Štěpána. 
Mimo jiné vedl také jednání s představitelem toskánské sekundogenitury 
habsbursko-lotrinského rodu Josefem Ferdinandem, jemuž stále ještě pří-
slušela hodnost velmistra řádu, o postoupení tohoto práva, a Vatikánem 
o vytvoření jednostranné dohody, která měla položit základ k opětnému 
založení svatoštěpánského řádu. Bohužel slibná jednání přerušila v roce 
1938 anexe Rakouska hitlerovským Německem, jehož nejbližším spojen-
cem byla právě Itálie. 

Přesto za necelý rok byl řád svatého Štěpána uveden v život, i když na ji-
né bázi, než jak zamýšlel Aloisi. Dne 14. září 1939 královským dekretem 
č. 1433 byla vytvořena nadace, jako právnická osoba, s názvem „Istituzi-
one dei Cavalieri di S. Stefano” se sídlem v Pise, a pod záštitou Umberta 
Savojského. Nadace, podle statut, byla zřízena za účelem podpory námoř-
ních tradic, a především jako instituce poskytující morální, ekonomickou, 

31 Crollanza, Arturo, di. Sull´Ordine di S. Stefano. In: Bollettino Araldico, 
Storico, Genealogico VI. (1916), č. 12.
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profesionální a zdravotní oporu a podporu bývalých příslušníků námořních 
sil, rybářů a chudých námořníků: „incrementare le tradizioni marinare e 
il sempre maggiore afflusso alla maniera della popolazione italiana e di 
provvedere alla assistenza morale, economica, professionale e sanitaria 
dei già militari C. R. E. M. (Corpo Reale Equipaggi Maritimi), dei pescatori 
e dei marinai poveri e delle loro famiglie.”32 Podle kapitoly II., článku 8 
zřizovacího královského dekretu však byla dána legislativní možnost ke 
znovuobnovení tradičního rytířského řádu v intencích jeho zakladatele 
Cosima I. Tato možnost byla plně v rukou právnické osoby – tedy nové 
nadace.33 Zatím nadace rytířů svatého Štěpána pod vedením rady o dva-
nácti členech, jíž předsedal admirál baron Pompeo Aloisi, hledala cesty 
při jednáních s vládou, ministerstvy námořnictva a financí k zabezpečení 
bývalého ekonomického, společenského a sociálního postavení nové 
instituce.34 Tyto snahy se opíraly o intenzivní historický výzkum.35 Aktivity 
a iniciativy, jejichž „spiritus agens” byl samozřejmě Aloisi, který se nikdy 
nevzdal myšlenky obnovit svatoštěpánskou řeholi, připravovaly půdu 
k opětnému založení rytířského řádu. Fašistický režim chtěl využít těchto 
snah pro své propagandistické a politické cíle. Představitelé nadace, usi-
lující o její přetvoření v organizaci rytířského řádu, však nechtěli, aby nová 
instituce byla jen služebníkem fašistického státu a tak nevyhnutelně došlo 
v roce 1942 k rozporu mezi nadací a vládními orgány.36 Aloisi využil svého 

32 Bernardini, R. L´Istituzione …, l. c., s. 27. Jako příl. 8 jsou tamtéž, 
s. 114–122, otištěna statuta nově zřízené instituce. Královský dekret z 14. září 
1939, XVII°, č. 1433 vyšel v Úředním věstníku (Gazetta ufficiale) 
pod č. 232 z 4. října 1939, XVII°.
33 Viz „È in facoltà dell´Ente di promuovere dagli organi competenti 
la ricostruzione di un ordine cavalleresco a completo ricordo e ad esaltazione 
di quello creato da Cosimo I dal quale ľIstituzione ha preso nome.” 
Citace dekretu viz pozn. 32.
34 Složitá jednání umocněná válečným stavem a Musoliniho fašistickým režimem 
popisuje ve své publikaci Bernardini, L´Istituzione…, l. c., s. 28–34. 
35 Výsledky výzkumu námořního důstojníka bitevní lodi Antonia Calegariho 
srov. Succinta relazione delle indagini compiute all´Ordine dei cavalieri di 
S. Stefano, 1939 zpráva uložená v archivu nadace: Archivio Istituzione Cavalieri 
S. Stefano. Zmínky srov. Bernardini, R., ĽIstituzione…, l. c., s. 27–28.
36 Nejlépe archivní dokumentace uložená v archivu nadace Archivio Istituzione 
Cavalieri S. Stefano, Affare riservato 1942, Processo verbale delľ 11 aprile 
1942, Processo verbale del 25 settembre 1942.
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vlivu u krále Viktora Emanuela III., aby ho získal pro svůj záměr, ale ten 
měl několik měsíců před pádem fašistického režimu naprosto jiné starosti. 
Tak myšlenka přeměnit nadaci v řád rytířů svatého Štěpána byla radou 
„Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano” za těchto dramatických okol-
ností prozatím odložena a činnost organizace byla utlumena.

Další etapa ve vývoji nastala bezprostředně po ukončení války. Nezdolný 
senátor Aloisi se ihned během května 1945 chopil příležitosti obnovit čin-
nost nadace. Jeho úsilí bylo korunováno po mnoha měsících úspěchem, 
když byl dne 9. února 1946 jmenován komisařem nadace profesor Luigi 
Russo, dříve rektor university v Pise, ředitel Vyšší normální školy v Pise, 
bývalého svatoštěpánského studia „carovana“. Zdá se, že Aloisi byl již 
osobou snad příliš spojenou s bývalým režimem a tak stopy jeho činnosti 
od této chvíle mizí. Russo, vzhledem ke svému postavení a s přihlédnu-
tím k tradicím a významu svatoštěpánského řádu, dal pisánské nadaci 
nový směr a náplň činnosti. Měla se stát institucí pověřenou převážně 
historickým výzkumem, s úkoly realizovanými čistě jen na poli kulturně-
-historickém. Tímto nastíněným koriodorem se pak ubíraly další iniciati-
vy jeho nástupců, doplňující účely instituce ještě o aktivity podpůrného 
charakteru. Dne 21. srpna 1948 byla zřízena komise, která měla připravit 
projekt reformy nadace v rytířský řád, měla zabezpečit především ekono-
mické zázemí, zajistit nemovitý majetek a finance. Dalším hlavním úkolem 
s tím spojeným bylo vytvoření nových statut.37 Hlavní úlohu sehrál při vy-
tváření nových regulí profesor Enrico Pistolesi, významná osobnost pisán-
ského vysokého učení, dokonce v této záležitosti byl přijat i prezidentem 
Italské republiky Luigim Einaudim. Jeho nejdůležitější snahou však bylo 
prosadit zákon o zřízení svatoštěpánského řádu. Definitivní snahy o zno-
vuvytvoření řádu rytířů svatého Štěpána ukončilo rozhodnutí předsednic-
tva vlády ze dne 3. září 1949, kde bylo výslovně uvedeno, že založení 
– lépe řečeno obnovení – tohoto řádu není v zájmu Italské republiky.38 
Po tomto definitivním verdiktu nejvyšších oficiálních kruhů italského státu 
se aktivity komisaře Pistolesiho a pověřené komise zaměřily jen na vypra-
cování programu nadace vymezeném vědeckými ambicemi v historicko-
-kulturní sféře, s minimem podpůrných záměrů, které byly soustředěny 

37 Archivio Istituzione Cavalieri S. Stefano, Delibera del commissione prefettizio 
n. 4 del 21 agosto 1948. O osudech nadace v poválečném období viz Bernardini, 
R. Ľ Istituzione…, l. c., 35–56. Dále faksimilové přílohy zásadních dokumentů 
č.  2–17, tamtéž, 143–179.
38 Zamítavý dopis předsednictva italské vlády z 3. září 1939, čj. 46 610 
adresovaný profesoru Pistolesimu je uložen v archivu nadace Istituzione 
Cavalieri S. Stefano v Pise.
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na zajištění financí na krytí studijních stipendií a vypracování doporučení 
na pracovní místa pro syny, dcery a sirotky námořníků. Nová statuta na-
dace byla vydána komisařem Pistolesim dne 2. ledna 1954, ale schválena 
byla dekretem prezidenta Italské republiky teprve až v roce 1961.39 

Zaměření nadace se specifikovalo a orientovalo převážnou měrou na stu-
dium dějin řádu rytířů svatého Štěpána, jeho námořních aktivit a tradic, 
a dále na analýzu sociálního postavení vládnoucí vrstvy pocházející prá-
vě z řad rytířů řádu v období Toskánského velkovévodství. Kromě toho 
se v širších souvislostech rozvíjelo i studium italských námořních tradic. 
Správa nadace byla svěřena do rukou rady složené z představitelů uni-
verzity v Pise, zástupců magistrátu města, správních úřadů pisánské pro-
vincie, bankovního domu „Cassa di Risparmio” v Pise, obchodní komory 
a delegovaných úředníků z Ministerstva veřejného školství a Ministerstva 
námořní obrany a námořního obchodu, které přímo jmenoval prezident 
republiky. Tato fakta sama o sobě svědčí, jak významné místo nadace 
„Istituzione dei Cavalieri di S. Stefano” po bojích za svou existenci nako-
nec zastávala a dodnes zastává. Poprvé se sešla její rada, jmenovaná již 
podle ustanovení nových statut dne 22. listopadu 1962. Jejím předsedou 
se stal po mnoha letech funkce komisaře profesor Enrico Pistolesi. Teprve 
nyní se mohla nadace plně věnovat vytýčeným úkolům na poli vědeckém, 
historiografickém a kulturně-historickém a také naplňovat sociálně – pod-
půrné aktivity udílením stipendií a cen za dosažené výsledky ve studiu 
pro děti a sirotky námořníků.40

39 Nařízení č. 9 z 2. ledna 1954 je uloženo v archivu nadace Archivio Istituzione 
Cavalieri S. Stefano v Pise. Prezidentský dekret č. 1270 z 26. srpna 1961 nabyl 
platnost až jeho zveřejněním v Úředním věstníku ze dne 14. prosince 1961 
(Gazetta ufficiale) pod č. 309. Dekret je vydán jako příloha č. 16 in: Bernardini, 
R. Ľ Istituzione …, l. c., s. 177–178.
40 O kulturně - historických aktivitách nadace po roce 1961 informuje 
Bernardini, R., Ľ Istituzione…, l. c., s. 44–49, dále tamtéž, s. 181–182 je 
jako příl. 18 seznam konferencí týkajících se dějin řádu svatého Štěpána 
uspořádaných nadací od roku 1982 do 2004. Příl.19 přináší soupis monografií a 
publikací vydaných nadací za léta 1985–2004, tamtéž, s. 183–185. Jako poslední 
informaci uveřejňuje Bernardiniho práce, kromě bibliografie, soupis archivních 
fondů a dosud nevydaných archivních dokumentů uložených v italských 
archivech, a to Archivio dell´Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano v Pise, 
fond Mediceo ve Státním archivu ve Florencii (Archivio di Stato di Firenze, zkr. 
ASFi) a fond Ordine di S. Stefano uložený ve Státním archivu v Pise (Archivio 
di Stato di Pisa, zkr. ASPi), tamtéž, s. 189–190.
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II. Analýza pramenů k dějinám řádu 
v Rodinném archivu toskánských Habsburků

Krátký exkurz vztahující se k bohaté historii svatoštěpánského 
rádu nám umožňuje snáze klasifikovat nalezené archiválie 
v pražském toskánském rodinném archivu a správně ana-
lyzovat jejich využití. Z tohoto hlediska, jak bylo uvedeno 
na začátku tohoto příspěvku, bylo možno bez velkých pro-

blémů rozdělit nalezené materiály na dvě základní skupiny. Na písemné 
dokumenty, které se vztahují k historii, organizaci a struktuře řádu sv. 
Štěpána, a na spisy a kartografický materiál demonstrující majetkové 
poměry řádu.

Vrátíme-li se k dokumentaci využitelné k objasnění historického vývoje této 
rytířské řehole, průzkumem zjišťujeme, že se dochovala v těch nejdůleži-
tějších sekcích složitého archivního souboru RAT, totiž mezi písemnostmi 
toskánských velkovévodů z pobočné větve habsbursko-lotrinského rodu, 
a to ve fondových částech Petra Leopolda, Leopolda II. a Ferdinanda IV., 
kteří zároveň zastávali hodnost velmistra řádu. 

V souboru padesáti zpráv z inspekčních cest velkovévody Petra Leopolda 
po toskánských provinciích vykonaných v letech 1766–1787,41 které jsou 
naprosto jedinečným a nepominutelným pramenem k dějinám Toskán-
ského velkovévodství, k zrekonstruování obrazu jeho politického a hos-
podářského stavu, k reformnímu úsilí habsbursko-lotrinského panovníka, 
se nacházejí dva velmi zajímavé texty. Jeden o historii řádu, od jeho zalo-
žení Cosimem I. až po nástup Františka Štěpána Lotrinského, s jednodu-
chým názvem „Ordine di Santo Stefano”42. Druhý text pak přináší popisy 

41Edice zpráv viz Pietro Leopoldo d´Asburgo Lorena, Relazioni sul governo 
della Toscana, a cura di Arnaldo Salvestrini, Vol. I–III, Leo S. Olschki Editore, 
Firenze 1969–1974.

Rozpis obsahu těchto zpráv srov. Codici e mappe delľArchivio di Stato 
di Praga. Il tesoro dei Granduchi di Toscana. Catalogo della mostra a cura 
di Lucia Bonelli Conenna. Siena 1997, s.21–55.
42 NA, RAT, Petr Leopold, inv. č. 43, Affari ecclesiastici, ff. 247r–252r, 
publikováno v edici viz l. c., Arnaldo Salvestrini. Vol. I. Firenze 1969, 
s. 243–244.
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úřadů hodnostářů a představitelů řádu. Jsou zde jmenováni Mormorai, Dal 
Borgo, Viviani a Pruini, kteří zastávali po řadu let v administraci svatoště-
pánského řádu funkci auditora, kancléře a vicekancléře, spolu s popisem 
funkcí dalších nižších představitelů řádu.43 K tomu lze přiřadit i např. supli-
ku Cosima Agostiniho o místo inspektora řehole svatého Štěpána,44 pro-
tože tyto informace poskytují představu o struktuře a správě řádu, o jeho 
účelu a činnosti. Není možné se domnívat, že lze nalézt vyčerpávajícím 
způsobem informace o historii, účelu, struktuře či majetkových poměrech 
svatoštěpánského řádu v relacích Petra Leopolda jen podle titulů uve-
dených v obsazích svazků. Ne všechny dokumenty jsou tak zjevné jako 
zpráva Antonia Marii Cercigniho nazvaná „Rimedi per la Carovana”.45 Ba-
datelský výzkum předpokládá důkladné prostudování nejen celých pasáží 
vlastních zpráv o situaci v Pise, Pisánsku a údolí řeky Chiany, ale i dalších 
regionů, kde měl řád svá sídla či pozemky, tak i řady dosud nepublikova-
ných příloh. 

Malé množství dokumentů, které se nachází ve fondové části velkové-
vody Leopolda II., je odlišného obsahu i charakteru. Nalezené archiválie 
představují způsob a organizaci přijímání členů panovnické rodiny do řádu 
sv. Štěpána. Spisy dokumentují přípravu vstupu Leopoldových synů me-
zi řádové rytíře a průběh slavnostního zasvěcovacího obřadu Ferdinanda 
a Karla. Originální fascikl obsahuje korespondenci a písemnosti vztahující 
se k tomuto slavnostnímu ceremoniálu, který proběhl ve Florencii v bazili-
ce San Lorenzo dne 3. června 1855.46

43 Text pod názvem „Caratteristiche dei ministri di Santo Stefano Mormorai, Dal 
Borgo, Viviani, Pruini.” Viz NA, RAT, Petr Leopold, inv. č. 25, Relazione di Sua 
Altezza Reale sopra la sua gita a Pisa e a Livorno dal dì 5 al 16 luglio 1779, 
ff. 305r–307r. V Salvestriniho edici není text publikován.
44 Viz NA, RAT, Petr Leopold, inv. č. 28, Punti e osservazioni di Sua Altezza 
Reale fatte nella sua gita di Pisa nel mese di gennaio 1781, ff. 67r, 69r–70r, 
71r–72v.

Zmínky viz publikace Fra Toscana e Boemia. Le carte di Ferdinando III 
e di Leopoldo II nell´Archivio centrale di Stato di Praga a cura di Stefano Vitali 
e Carlo Vivoli. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti CXXXVII. 
Roma 1999, s. 239, 277, 291, 302.
45 NA, RAT, Petra Leopold, inv. č. 25, fol. 48r–53r. 
46 NA, RAT, Leopold II., inv. č. 91, kart. 59.



118

Gregorovičová,  E. Paginae 14 -  2006

Je s podivem, že se ve fondu nedochovala řádová statuta, když velmist-
rem svatoštěpánského řádu byl již od jeho založení vždy sám toskánský 
velkovévoda, a která Petr Leopold v roce 1775 reformoval. Podle nich, jak 
můžeme s jistotou předpokládat, byli připravováni i starší synové Leopol-
da II. a Marie Antonie, a to dvacetiletý následník trůnu Ferdinand a šest-
náctiletý Karel Salvátor, k vlastnímu slavnostnímu zasvěcení, při kterém 
oba mladí princové oblékli řádová roucha řehole rytířů sv. Štěpána a přijali 
jeho insignie. Ve fondové části Leopolda II. jsou uloženy dva nedatované 
rukopisy s titulem „Ordini per vestir l´abito di S. Stefano Papa e Martire”. 
Jeden konvolut je pergamenový, vázaný v červené kůži zdobené zlatými 
řádovými kříži,47 a druhý rukopis je vyhotoven na papíře, svázán je také 
v červené kožené vazbě zdobené zlatými řádovými kříži a liliemi. Text 
papírového svazku je na rozdíl od pergamenového doprovozen ilustra-
cemi zhotovenými F. Innocencem Pasquinuccim. Perokresby představují 
sv. Štěpána Mučedníka, zachycují veduty Pisy, Florencie a jiných toskán-
ských měst, zobrazují znak řádu nebo znamení sv. Bernardina ze Sieny.48 
Třetí svazeček nazvaný „Cérémonial pour la Réception des Chevaliers 
de l´Ordre Militaire et Religieux de St. Etienne Pape et Martyr”49 je překla-
dem z italštiny do francouzštiny, jak hlásá záznam v rukopise, ze statutů 
řádu opatem Riccardim v Paříži v roce 1852. Tyto texty však nejsou sta-
tuta, jsou modifikací té části regulí, které se zabývají popisem vlastního 
ceremoniálu slavnostního zasvěcení novice do řádu a jeho přijetí za rytíře 
vojáka podle práva („cavaliere milite”), dále za rytíře – kaplana čili kněze 
podle poslušnosti („cavaliere cappelano sacerdote d´obbedienza”) ne-
bo za sloužící rytíře v administraci („cavalieri serventi”).50

47 NA, RAT, Leopold II., sign. A/10, kart. 113, nedatován, z 1. pol. 19. stol., 
autor neuveden, 23 x 33,5 cm, ff. 1–20.
48 NA, RAT, Leopold II., sign. A/11, kart. 113, nedatován, z 1. pol. 19. stol., 
autor neuveden, 23 x 33,5 cm, ff. 1–26. Při porovnání textů bylo zjištěno, 
že jsou identické.
49 NA, RAT, Leopold II., inv. č. 164, sign. A/17, kart. 90, jedná se o rukopis 
ve vazbě z červeného kartonu, 23,2 x 17,5 cm., 14 fol.
50 Srov. texty rukopisů pozn. 47 a 48 s edicí statut Statuti dell´Ordine 
de´Cavalieri…, l. c., Pisa 1994, viz pozn. 10.
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Kromě těchto třech rukopisů se zde dochoval ještě fascikl spisů z 1849 
týkajících se podpory žádosti Marka Borriniho o udělení komendy řádu 
sv. Štěpána.51 K problematice udílení komend se však ve fondu žádný jiný 
materiál nenachází.

Není vyloučeno, že se další údaje osvětlující vztah Leopolda II. k sva-
toštěpánskému řádu mohou nalézat také v korespondenci velkovévody 
Leopolda II.52 a především v jeho diářích.53

Dokumentární materiál týkající se řádu sv. Štěpána, který se nachází v ar-
chivním souboru Ferdinanda IV., nástupce velkovévody Leopolda II., uka-
zuje již přímou účast na správě a činnosti řehole ze strany představitele 
habsbursko-lotrinského rodu, protože po jistou dobu zastával pretendent 
toskánského trůnu funkci „il Gran Contestabile” rady řádu sv. Štěpána 
a pod odchodu toskánských Habsburků a zrušení řádu v roce 1859 v Tos-
kánsku byl jeho velmistrem mimo území bývalého velkovévodství. Materi-
ál ve Ferdinandově archivu byl označen signaturou 76 nazvanou „Řády”. 
Spisy zde uložené obsahují záležitosti zasílané auditorem řádu, tedy tím 
hodnostářem, který měl na starosti přezkoumání prokazovaného šlech-
tictví žadatelů o přijetí za řádové rytíře, ministru vnitra a dále záležitostí 
zaslané z ministerstva vnitra auditorovi řádu sv. Štěpána a odtud postou-
pené kanceláři řádu k předložení radě k vyřízení z let 1855–1859. Dále 
rozhodnutí rady řádu z let 1855–1859.54 Jistá část archivního materiálu 
z let 1862–1863 zachycuje žádosti o příjetí např. Clemente Rospigliosiho, 
který byl přijat do řádu sv. Štěpána v roce 1862 bez předepsaných formalit, 
nebo markýze Consentiniho, který žádal, aby byl jmenován rytířem podle 
práva v roce 1862. Dále následují písemnosti vztahující se k přijetí hra-
běte Luigiho Sanseveriniho za rytíře řádu sv. Štěpána v roce 1862 nebo 
spisy z roku 1863 týkající se udělení komendy Giovan Battistovi Rovellimu 

51 NA, RAT, Leopold II., inv. č. 42, kart. 44.
52 Podle průzkumu v dosud nezpracované osobní korespondenci Leopolda II. 
se podařilo nalézt víc jak 50 jmen, které korespondují se seznamy hodnostářů 
řádu. Srov. Barsanti, D., Organi di governo…, l. c., s. 229–245. Ve skutečnosti 
bude v Leopoldově korespondenci daleko více odesilatelů, jež byli rytíři 
svatoštěpánského řádu, které nebylo možno pro nedostatek srovnávacího 
materiálu identifikovat.  
53 Jedná se celkem o 40 vzácných svazků deníků a pamětí z let 1818–1870, 
viz NA, RAT, Leopold II., inv. č. 1–40.
54 NA, RAT, Ferdinand IV., sign. 76 A, inv. č. 663–669, kart. 234–238.
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Del Turco. Nesmíme zde zapomenout citovat žádosti různých předsta-
vitelů toskánské šlechty, adresované hlavě toskánské větve Ferdinandu 
IV. do Salcburku, který stále zastával pozici velmistra řádu a řád jako 
dynastický fungoval na mezinárodním poli dále, o jmenování rytířem sva-
toštěpánského řádu. Mezi žadatele, kteří zároveň předkládali předepsané 
doklady o svém urozeném původu, patřili významní představitelé nejvyšší 
toskánské společnosti jako Ignazio Frezza, Flaminio Del Borgo, Camillo 
Frangipani, Gherardo Molza, baron Silvatici, Eduardo Grottanelli, Albino 
Della Gherardesca, Fabio Fani, Raffaello da Barberino, Lelio a Alessandro 
Riverové, Carlo Gandolfi, Crescenzi Serlupi, Luigi di Montalto, či Giovanni 
Michele Baldasseroni. Dochované písemnosti z let 1875–1907 obsahují 
jak žádosti o udělení svatoštěpánského řádu, tak šlechtické vývody adep-
tů, dále opisy papežských listin a privilegií, doklady o udělení hodností, 
řádů a vyznamenání, především opisy potvrzující přijetí mezi rytíře řádů 
Maltézských rytířů, dokumenty o společenském postavení adeptů, úřa-
dech a funkcích, které uchazeči zastávali, někdy se zachovaly i záznamy 
o přijetí mezi rytíře řádu svatého Štěpána.55 Připomenuta by měla být také 
tištěná ustanovení řádu z 1818, která se vztahují k obnově řádu po návra-
tu Ferdinanda III., a záznamy o rytířích řádu z 1859.56

Pohnuté období historie řádu sv. Štěpána během období napoleonských 
válek, poznamenané jeho zrušením, připomínají osvědčení k podání 
přihlášek o církevní, civilní a vojenské pense předkládané toskánským 
úřadům, jež pak byly postoupeny francouzské vládě k vyřízení finančních 
odškodnění za způsobené škody ze strany francouzské armády v průbě-
hu napoleonské okupace země. Jednalo o tzv. „nouvelles” (nové nároky), 
totiž ty finanční pohledávky uznané francouzskou vládou v zastoupení ko-
mend řádu sv. Štěpána ve správních oblastech Arno, Mediterraneo a Om-
brone. Tato dokumentace, uložená dnes ve fondové části toskánského 
archivu v Praze nesoucí název Toskánská pensijní likvidatura 1811–1823, 
byla zasílána z toskánských úřadů ve Florencie v prvních desetiletích 
19. století do Paříže k podpoře vymáhání pohledávek, již předem pro-
placených poškozeným žadatelům toskánskou záložnou, pro zaplacení 

55 NA, RAT, Ferdinand IV., sign. 76 A, inv. č. 670, kart. 239.
56 NA, RAT, Ferdinand IV., sign. 76 A, inv. č. 662, kart. 234.
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pensí, které mělo být provedeno podle mírové smlouvy z 30. května 1814 
na náklady Francie.57

Diplomatické záležitosti řádu ve vztahu k politice toskánského státu 
v zahraničí lze studovat mezi písemnostmi fondové části toskánských 
zastupitelských úřadů se sídlem v Paříži, Vídni, Římě a Neapoli, pocháze-
jících z let 1811–1873.58 Touto stručnou zmínkou o toskánských legacích 
končí v podstatě ta část příspěvku, která se věnovala rozboru archivních 
pramenů toskánského archivního souboru k řádu svatého Štěpána z hle-
diska přínosu k jeho historii, organizaci a administraci.

Druhý tématický okruh analýzy písemností Rodinného archivu toskán-
ských Habsburků, který tvoří mnohem kompaktnější a bohatší dokumen-
tace, se týká, jak bylo shora předesláno, pozemkového majetku řádu 
sv. Štěpána.59 Za primární pramen pražského rodinného archivu k dané-
mu problému lze opět považovat vzácný soubor zpráv z inspekčních cest 

57 NA, RAT, Toskánská pensijní likvidatura, inv. č. 1, kart. 1; inv. č. 2, kart. 2; 
inv. č. 14, kart. 4; inv. č. 15, kart. 5; inv. č. 17, kart. 7; inv. č. 18, kart. 8; 
inv. č. 24, kart. 10; inv. č. 25, kart. 11; inv. č. 27, kart. 13; inv. č. 29, kart. 15; 
inv. č. 30, kart. 16; inv. č. 40, kart. 20; inv. č. 41, kart. 21; inv. č. 49, kart. 25; 
inv. č. 54, kart. 28; inv. č. 58, kart. 29, ff. 239–265; inv. č. 63, kart. 31, ff. 1–236; 
inv. č. 65, kart. 32, ff. 1–42; inv. č. 67, kart. 33; inv. č. 68, kart. 34, ff. 1–207; 
inv. č.82, kart. 37, ff. 1–426; inv. č. 84, kart. 38. Základní soupis viz Vitali 
– Vivoli, l. c., s. 200–208; vysvětlivky srov. tamtéž, s. 234–235. Spisy jsou 
předkládány badatelů ke studiu jen výjimečně pro svůj špatný fyzický stav.
58 NA, RAT, Zastupitelské úřady, orientace po archiváliích této sekce je 
obtížná, protože archivní materiál byl uspořádán podle původního řazení 
do chronologicko-numerických řad. Bez znalosti údajů a odkazů lze v materiálu 
vyhledávat jen obtížně. Mezi dokumenty patřící provenienčně do legace 
v Paříži lze také hledat doklady k uplatňování pohledávek za škody způsobené 
svatoštěpánskému řádu během napoleonské okupace Toskánska.
59 Srov. Sbrilli, Milleta. Il patrimonio fondiario dell´Ordine nella collezione 
delle piante dell´Archivio di Stato di Pisa, in: Le imprese e i simboli contribuiti 
alla storia del Sacro Militare Ordine di S. Stefano P. M. (sec. XVI–XIX), 
Catalogo di mostra per il cinquantesimo anniversario di fondazione 
dell´Istituzione dei Cavalieri di S. Stefano. Pisa 1989, s. 203–216. Barsanti, 
Danilo. I Cavalieri di S. Stefano (1561–1859). In: Piante e disegni delľOrdine 
di S. Stefano nelľArchivio di Stato di Pisa. Katalog. Pisa 1989, s. 7–43.
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velkovévody Petra Leopolda po provinciích Toskánského velkovévodství 
z let 1766–1787.60 Údaje nacházející se v rukopisech nabízejí badatelům 
široké informace o pozemkovém vlastnictví řádového společenství z hle-
diska polohy a rozlohy svatoštěpánských statků na území Toskánska, 
a to nejprve v Pisansku, v údolí řeky Elsa a v oblasti Mugello, jejich rozší-
ření díky koupím, výměnám, darům, prodejům či pronájmům od 16. do 18. 
století ve vikariátech (správních oblastech) Pisa, Vicopisano, Lari, Pietra-
santa, Certaldo, S. Miniato, Scarperia a Firenzuola, až po jejich definitivní 
podobu získanou v 2. polovině 18. století pronájmem některých korun-
ních statků patřících habsbursko-lotrinskému rodu v údolí řeky Chiany.61 
V textech relací můžeme sledovat také dělení velkostatků na menší celky 
jako statky, dvorce, usedlosti, hospodářství, atd. Ze zápisů lze zjistit druhy 
a využití pozemků jako jsou pole, lesy, vinice, bažiny, pastviny. Dozvídáme 
se jakým způsobem probíhala správa statků, jaké bylo jejich hospodaře-
ní, výnosy, jak probíhalo vysoušení a zúrodňování bažinatých pozemků 
ve Val di Chiana, jak velký zájem projevoval velkovévoda o meliorační 
práce, o čemž svědčí množství opakujících se cest, které Petr Leopold 
do této oblasti podnikal. Jestli dobře počítáme, navštívil velkovévoda údolí 
řeky Chiany mezi léty 1769–1787 celkem 10x. Také relace a projekty pro-
slaveného P. Ximenese a dalších odborníků té doby připojené ke zprávám 
z inspekčních cest nám dnes dosvědčují nesmírné úsilí o rozvoj a prospe-
ritu až dosud neúrodných oblastí, což bylo nepochybně cílem reformních 
zásahů Petra Leopolda vůči svatoštěpánskému řádu, které vyvrcholily 
v roce 1775 úpravou statutů. 

Stav panství řehole rytířů sv. Štěpána v údolí Chiany v prvních desetile-
tích 19. století písmem i obrazem zachycuje také nádherné cabreo, neboli 
vázaný konvolut plánů, známý jako: „Memoria sopra le Possessioni della 
Corona di Toscana compilata dalľ attual Direttore di questa branca d´am-
ministrazione Antonio Brissoni. Lì 1 marzo 1814” se nacházející v sou-

60 NA, RAT, Petr Leopold, inv. č. 1–49, pro citaci Salvestriniho edice zpráv 
srov. pozn. 4; Popis a analýza obsahu svazků, včetně nevydaných příloh srov. 
L. Bonelli Conenna, pozn. 4. 
61RAT, Petr Leopold, Zprávy o cestách do Pisy, Pisánska, 1768 – 1786 viz inv. č. 
10, 14, 16, 24 – 25, 28–29, 31, 35, 43; zprávy z cest z Val di Chiana, 1769–1787, 
viz tamtéž, inv. č. 5, 15, 18, 22, 27, 30, 34, 38–40. 
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časné době ve fondové části Ferdinanda III.62 Rukopis, jemuž předchází 
rozsáhlý úvod popisující stav korunních a svatoštěpánských panství z hle-
diska historicko-ekonomického, obsahuje 49 listů s vedutami vil a paláců a 
plánky patrimonií v údolí řeky Chiany. Akvarely vyhotovené na papíře jsou 
provedeny se značnou elegancí a uměleckých vkusem, ať promlouvají do-
konalým uměleckým stylem planimentrického provedení, v případě plánků 
osídlení a terénů, nebo v případě pohledů na sídla a perspektiv staveb 
se uchylují k tradičnímu způsobu zobrazení vedut. Zpráva a kartografické 
zachycení pocházející ze sklonku období francouzské nadvlády, vytvářejí 
celistvý rámec majetku toskánské koruny těsně před opětným návratem 
Ferdinanda III. do Florencie v roce 1814.63 Popisy panství umístěné pod 
vedutami přinášejí údaje o poloze statků, jejich rozloze, rozdělení na men-
ší hospodářství, o kvalitě pozemků, jejich využití, o obdělávání a využití 
polí, pastvin, luk a močálů a bažinatých půd, atd.

Pokud se týká pozemkového majetku v oblasti Val di Chiana patřícího 
řádu sv. Štěpána je v rukopise zachyceno a popsáno 12 panství rozkláda-
jících se zhruba na 7 200 ha. Jmenujme Frassineto, Chianacce, Acqua-
viva, Dolciano, Tegoleto, Fontarronco, Pozzo, Foiano, Bettolle, Abbadia, 
Creti a Montecchio. Na konci svazku je připojena důležitá mapa „Carta di-
mostrativa la Valdichiana con ľ indicazione delle possessioni della Corona 
e delľ Ordine di S. Stefano”64, zachycující topografické rozmístění panství 
a pozemků v údolí řeky Chiany od Arezza po Pieve. Kartografické dílko 
umožňuje poměrně přesnou lokalizaci barevně rozlišených korunních, 
státních a svatoštěpánských panství, která zaujímají širokou část nového 
dolního údolí a terasovité části starého dolního údolí na obou svazích 
kanálu řeky Chiany.

Mapka nám demonstruje, že se při studiu podkladů k dějinám svatoště-
pánského řádu nelze obejít bez znalosti kartografického materiálu, kte-
rý umožňuje badatelům nalézt a pochopit další souvislosti ze znalostí 
nabytých studiem písemného materiálu. 

62 NA, RAT, Ferdinand III., inv. č. 11, kn. 4, ff. 34v–70r. Popis cabrea srov. 
Rombai, Leonardo. In: Codici e mappe dell´Archivio di Stato di Praga. Il tesoro 
dei Granduchi di Toscana. Catalogo della mostra a cura di Lucia Bonelli 
Conenna, Protagon Editori Toscani, Siena 1997, s. 90.
63 Srov. Vitali – Vivoli, l. c., s. 218.
64 NA, RAT, Ferdinand III, inv. č. 11, kn. 4, fol. 71r, kolor., cm 31,5 x 60, 
s. aut., s. d. Popis mapy srov. Rombai, L., l. c., viz pozn. 63, s. 90; reprodukce 
mapy tamtéž, s. 94–95.
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Proto by bylo velkou chybou nevyužít bohatství kartografického materiá-
lu ze Sbírky map a plánů toskánského fondu, která představuje pro své 
množství – jedná se o stovky a stovky map a plánů z 18. a 19. století 
– a pro svou informační hodnotu neocenitelný zdroj.65 

Pozemkové vlastnictví řádu sv. Štěpána rozprostírající se v různých 
regionech Toskánského velkovévodství lze studovat od všeobecných ze-
měpisných a topografických map, které obecně zachycují rozsáhlá území 
Toskánska, až k podrobným lokálním plánům. Pomineme-li všeobecné 
zeměpisné mapy Toskánského velkovévodství, které patří shodou okol-
ností i k těm nejkrásnějším kartografickým dílům sbírky, nesoucí názvy 
„Il Granducato di Toscana diviso in tre provincie, cioè stato fiorentino, 
stato senese e stato pisano” od Francesca Giachiho z 1780, další „Carta 
della Toscana divisa nei stati fiorentino, sanese, pisano e pietrasantese” 
autora Andrea Dolciniho z 1755 nebo největší kartografické dílo „Carta 
geografica del Granducato di Toscana” o rozměrech 3670 x 3380 mm, kte-
ré vyhotovil v roce 1784 slavný toskánský kartograf a matematik z Colle 
di Val d´Elsa, Ferdinando Morozzi,66 věnujme svou pozornost vzácnému 
kartografickému souboru tvořenému mapami správních oblastí tzv. vikari-
átů a podesterií, nebo církevních celků – diecézí, které pocházejí z 2. po-
loviny 18. století a jsou vytvořené rukou Ferdinanda Morozziho a Luigiho  

65 Analýza sbírky viz La Toscana dei Lorena nelle mappe dell´Archivio di Stato 
di Praga. Memorie ed immagini di un Granducato. Catalogo della mostra svolta 
a Firenze 1991, Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Firenze 1991, s. 11–106; 
a Rombai, L. Nell´Archivio dei Granduchi: sapere geografico/cartografico 
e governo del territorio nella Toscana lorenese, in: l. c., s. 111–124.
66 NA, RAT, Sb. map a plánů, inv. č. 150 publikovaná in: La Toscana dei Lorena 
nelle mappe dell´Archivio di Stato di Praga. Memorie ed immagini 
di un Granducato. Catalogo della mostra svolta a Firenze 1991, č. 2, s. 110–111; 
další viz NA, RAT, Sb. map, inv. č. 151 publikovaná tamtéž, č. 1, s. 108–109; 
nebo největší mapa NA, RAT, Sb. map, inv. č. 146 a 155, publikovaná tamtéž, 
č. 5, s. 116–119. Toto největší kartografické dílo, skládající se z 24 sekcí, 
bylo vydáno také jako faksimile srov. Morozzi, Ferdinando. Carta geografica 
del Granducato di Toscana. Ed. Pansini, Giuseppe. Firenze 1993.
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Giacchiho.67 Tyto rukopisné mapy nejsou jen ukázkou akvarelových vý-
kresů s technickou precizností, poskytující velké množství kartografických 
informací, ale také – především ty od Morozziho – mají velkou umělecko-
-historickou hodnotu, protože přinášejí na parergách překrásné veduty 
měst, městeček, krajin, klášterů, pevností, přístavů, ostrovů a technických 
staveb, které zachycují lidské zásahy na území Toskánska. Na mapách 
vikariátů a podesterií, které kartograficky zobrazují výsledky administra-
tivních reforem Petra Leopolda, jsou zakreslena svatoštěpánská panství, 
jako např. Lavaiana ve vikariátu Lari rozdělená na 10 statků: Casetta, 
Casone, Bosco, Casa Nuova, Colombaia nebo Tremolo.68 Další državy 
jako La Baddia di S. Savino a Montione se svými statky jsou zakreslené 
ve vikariátu Vicopisano v podesterii Pontedera.69 Ve vikariátech Certaldo, 
S. Miniato a v podesterii Empoli se rozprostírají další patrimonia, jako 
např. Bastia se svými 23 statky, paláci, domy, mlýny, lisy na olivový olej, 
hostinci, pecemi a dalšími hospodářskými objekty. Mezi údolím řek Elsa 
a Pesa se rozkládá velkostatek Pino se svými pozemky, svým bohatstvím 
srovnatelný s Bastii.70 

Fakt, že údolí Chiany jako území prvořadého významu bylo v popředí 
zájmu velkovévody Petra Leopolda a jeho nástupců na toskánském trůnu, 
potvrzuje právě i velké množství map a plánů této oblasti dochovaných 
v Rodinném archivu toskánských Habsburků. Mapy tohoto údolí, většinou 
rukopisné, byly vypracovány během 2. poloviny 18. století a první poloviny 

67 Jedná se o mapy dochované v Národním archivu, RAT, Sb. map a plánů, 
soupis viz příloha.

NA, RAT, Sb. map a plánů, inv. č. 16 mapa Morozziho, publikovaná in: 
La Toscana dei Lorena, l. c., č. 73, s. 257–257; RAT, Sb. map, inv. č. 138, 
Pianta di Diocesi di Pisa vyhotovená Luigim Giachim v 1795, publikovaná in: 
La Toscana dei Lorena, č. 110, s. 322–323.
68 NA, RAT, Sb. map a plánů, inv. č. 167, Vicariato di Lari, vyhotovená v roce 
1780 F. Morozzim, publikována in: La Toscana dei Lorena, č. 73, s. 256–257.
69 NA, RAT, Sb. map a plánů, inv. č. 170 vyhotovena Morozzim v roce 1779, 
publikovaná in: La Toscana dei Lorena, č. 72, s. 254–255. 
70 NA, RAT, Sb. map a plánů, inv. č. 174, Vicariato di Certaldo, autor Morozzi, 
publikována in: La Toscana dei Lorena, č. 44, s. 198–199; 
Vicariato di S. Miniato, Empoli e Fucecchio, autor Morozzi, 1780, RAT, Sb. map, 
inv. č. 181, publikována in: La Toscana dei Lorena, č. 50, s. 210–211; 
mapa Val d´Elsa a přilehlého okolí z 1830, RAT, Sb map, inv. č. 520, kart. 62.
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19. století z různých důvodů a pro různé účely. Zachycují svatoštěpán-
ské velkostatky i státní panství z hlediska jejich rozlohy, polohy, správy, 
jejich rozdělení podle využití či výkonu melioračních prací, nebo se jedná 
o katastrální mapy.71 Další mapy demonstrují fyzické podmínky a topogra-
fii údolí, tok hlavních vodních příkopů, směr cest, tok řeky Chiany a kanálu 
Maestro, nivelaci v údolí, stavby pro stabilizaci vod řeky Chiany, hydrolo-
gická měření toků říček a potoků, atd.72 

Na plánech města Pisy inženýra Giacinta Van Linta z 184673 lze lokalizo-
vat sídla a církevní objekty patřící řádu sv. Štěpána v jeho sídelním městě. 
Jako velká vzácnost jsou dochovány ve fondové části fotografií pražského 
fondu také dvě stereoskopické fotografie kostela rytířů řádu v Pise z roku 
1858.74 

Na závěr tohoto krátkého exkurzu po písemnostech Rodinného archivu 
toskánských Habsburků je na místě podotknou, že i když dokumentární 
materiál nepřináší nějaké nové nebo převratné informace, v porovnání 
k dochovanému archivnímu bohatství v toskánských archivech, přes-
to nabízí řadu údajů, které přispívají k pochopení historie řádu sv. Štěpá-
na a nejsou zcela bez významu pro zkoumanou problematiku. Navíc je 
prvním soupisem pramenů k dějinám svatoštěpánského řádu provedeným 
ve fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků.

71 Srov. NA, RAT, Sb. map a plánů, inv. č. 14, Fabbriche, possessioni 
e amministrazioni di Val di Chiana z 1. poloviny 18. století; tamtéž, inv. č. 291, 
Pianta della fattoria di Montecchio; tamtéž, inv. č. 295 plán velkostatku Foiano; 
tamtéž, inv. č. 128 a–b, Mappa … a) di Tenute della Real Corona, 
b) regi possessi di Val di Chiana; tamtéž, inv. č. 327, Bonificamento 
della Valdichiana, 1851; katastrální mapy: tamtéž, inv. č. 559, 561.
72 Srov. mapy NA, RAT, Sb. map a plánů, inv. č. 35a/15, 251a–b, 261b, 262, 263, 
356, 507, 513, 541a–b, 542, 550, 581, 583, 598, 599. 
73 NA, RAT, Sb. map a plánů, inv. č. 149 a 314, 2 identické exempláře.
74 NA, RAT, Sb. fotografií, kart. 7, svazek 2, mezi 20 stereoskopickými 
fotografiemi Pisy se nachází jedna fotografie popsaná: „Carovana e Chiesa 
dei Cavalieri vista dalla Torre della Fame”, zhotovená v 1858 Alphonsem 
Bernoudem a druhá od E. Van Linta nazvaná „Chiesa dei cavalieri dall´Arno 
della Torre della Fame” z r. 1858. Kromě toho jsou v RAT, Sb. map, inv. č. 25 
a-c dochovány plány architekta Galliho z 19. stol. na přestavbu kostela.

Gregorovičová,  E.
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Slavnostní uniforma rytířů řádu svatého Štěpána. 
Rytinu podle kresby Giovan Battisty Minghiho zhotovil Carlo 
Lasinio jako přílohu k nařízení o řadových uniformách 
a distinkcích, které vydal jako velmistr řádu 
toskánský velkovévoda z habsbursko – lotrinského rodu 
Ferdinand III. v roce 1796.  

Paginae 14 -  2006
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Pohled na budovu velkostatku svatoštěpánského panství  Fontarronco 
s plánkem (na protilehlé stránce) patrimonia v údolí řeky Chiany z roku 1814, 
NA, RAT, Ferdinand III., inv. č. 11, kn. 4, f. 57v-58r.

Gregorovičová,  E.
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Stereoskopická fotografi e konventuálního kostela řádu sv. Štěpána v Pise 
nazvaném „Chiesa dei cavalieri“.
Záběr byl zhotoven směrem od řeky Arno od Torre della Fame v roce 1858 
fotografem E. van Lintem. NA, RAT, Sb. foto, kart. 7, sv. 2.
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Příloha

Soupis kartografického materiálu z fondu Rodinný archiv tos-
kánských Habsburků, Sbírka map a plánů. Rozbor sbírky 
viz La Toscana dei Lorena nelle mappe dell´Archivio di Stato 
di Praga. Memorie ed immagini di un Granducato. Catalogo 
della mostra svolta a Firenze 1991, Pubblicazioni degli Archivi 

di Stato, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i be-
ni archivisti, EDIFIR Edizioni Firenze 1991, s. 11–106.

Rombai, Leonardo. Nell´Archivio dei Granduchi, sapere geografico/
cartografico e governo del territorio nella Toscana lorenese. In: Codici 
e mappe dell´Archivio di Stato di Praga. Il tesoro dei Granduchi di Tos-
cana. Catalogo della mostra a cura di Lucia Bonelli Conenna, Protagon 
Editori Toscani, Siena 1997, s., 111–124; Barsanti, Danilo. Piante e diseg-
ni delľ Ordine di S. Stefano nelľ Archivio di Stato di Pisa. Katalog map. 
Pisa 1989.  

a) Mapy Toskánského velkovévodství
NA, RAT, Sb. map, inv. č.150, Il Granducato di Toscana diviso in tre provin-
cie, cioe` stato fiorentino, stato senese e stato pisano, 1780, Luigi Giachi, 
měřítko 10 ital. mil = 10,6 cm, 133,3 x 173,5 cm, rkp., papír podlepený 
plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 151, Carta della Toscana divisa nei stati fiorenti-
no, sanese, pisano e pietrasantese, con le città, terre e castelli …., 1755, 
Andrea Dolcini, měřítko 10 ital. mil = 9,2 cm, 140 x 172 cm, rkp., papír 
podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 368, Pianta geometrica della Toscana…,1832, 
Girolamo Segato, měřítko 20 toskánských mil = 8,2 cm, 65,4 x 56,6 cm, 
rytina, papír podlepený plátnem, čb.

b) Panství, velkostatky, statky, usedlosti, domy a pozemky 
patřící řádu svatého Štěpána

1) Správní oblasti (vikariáty) a diecéze
NA, RAT, Sb. map, inv. č. 125, Vicariati di Toscana, 2. pol.18. stol., Lui-
gi Giachi, měřítka různá uváděna v toskánských mílích, rozměry zavřené-
ho svazku 44 x 30,5 cm, rozměry otevřeného svazku 44 x 58,1 cm, rkp., 
papír, kolorováno.
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Svazek obsahuje 42 map správních oblastí (vikariátů) Pontremoli, Bagno-
ne, Fivizzano, Pietrasanta, Barga, S. Marcello, Firenzuola, Marradi, 
Modigliana, Terra del Sole, Rocca S. Casciano, Bagno, Sestino, Pieve 
S. Stefano, Anghiari, Borgo S. Sepolcro, Poppi, Pontassieve, Scarperia, 
Prato, Pistoia, Pescia, Vicopisano, Pisa, Livorno, Lari, S. Miniato, Empoli, 
Firenze, S. Giovanni, Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Montepulcia-
no, Lucignano, Monte S. Savino, Radda, Certaldo, Colle, S. Gimignano, 
Volterra, Campiglia.

Pisa
NA, RAT, Sb. map, inv. č. 153, Vicariato di Pisa, 2. pol. 18. stol., Ferdi-
nando Morozzi, měřítko 4 florentské míle = 20,3 cm, 113,5 x 102 cm, rkp., 
papír podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 134, Pianta della diocesi di Pisa, 1795, Luigi 
Giachi, měřítko 8 toskánských mil = 20 cm, 137,5 x 87,2 cm, rkp., papír 
podlepený plátnem, kolorováno.

Vicopisano 
NA, RAT, Sb. map, inv. č. 170, Vicariato di Vicopisano,1779, Ferdinando 
Morozzi, měřítko 3 florentské míle =15 cm, 84 x 90 cm, rkp., papír podle-
pený plátnem, kolorováno.

Pietrasanta
NA, RAT, Sb. map, inv. č. 168, Vicariato di Pietrasanta, 2. pol. 18. stol., 
Ferdinando Morozzi, měřítko 3 florentské míle = 15 cm, 91 x 117cm, rkp., 
papír podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 201, Pianta topografica del vicariato di Pietra-
santa, 2. pol. 18. stol., Agostino Agolini, měřítko 1600 prutů = 16,5 cm, 
66,4 x 80 cm, rkp., papír podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 211, Pianta della Lunigiana, vicariato di Pietra-
santa e vicariato di Barga divisa in cancellerie ed ogni cancelleria divisa 
nelle sue comunità, 1797, Luigi Giachi, měřítko 6 toskánských mil = 14,7 cm, 
93 x 121,5 cm, rkp., papír podlepený plátnem, kolorováno.

Certaldo
NA, RAT, Sb. map, inv. č. 174, Vicariato di Certaldo, 2. pol. 18. stol., Fer-
dinando Morozzi, měřítko 3 florentské míle = 15 cm, 114 x 130,5 cm, rkp., 
papír podlepený plátnem, kolorováno.
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S. Miniato
NA, RAT, Sb. map, inv. č. 181, Vicariati di S. Miniato, Empoli e Fucecchio, 
1780. Ferdinando Morozzi, měřítko 3 florentské míle = 15 cm, 140 x 110,4 
cm, rkp., papír podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 138, Pianta delle diocesi di Pistoia, Pescia, 
e San Miniato, 1794, Luigi Giachi, měřítko 7 toskánských mil = 17,6 cm, 
118,5 x 90,7 cm, rkp., papír podlepený plátnem, kolorováno.

Scarperia a Firenzuola
NA, RAT, Sb. map, inv. č. 190, Vicariati di Scarperia e Firenzuola, 2. pol. 
18. stol., Ferdinando Morozzi, měřítko 3 florentské míle = 15 cm, 148 x 
155 cm, rkp., papír podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 198, Pianta dei vicariati di Scarperia e Firenzuo-
la…, 1798. Luigi Giachi, měřítko 6 toskánských mil = 22 cm, 97 x 105 cm, 
rkp., papír podlepený plátnem, kolorováno.

San Giovanni Valdarno
NA, RAT, Sb. map, inv. č. 183, Vicariato di San Giovanni, 2. pol. 18. stol., 
Ferdinando Morozzi, měřítko 3 florentské míle = 15 cm, 170 x 137,5 cm, 
rkp., papír podlepený plátnem, kolorováno.

Lari 
NA, RAT, Sb. map, inv. č. 167, Vicariato di Lari, 1780, Ferdinando Morozzi, 
měřítko 3 florentské míle = 15 cm, 127 x 123 cm, rkp., papír podlepený 
plátnem, kolorováno.

Val d´Elsa e Val di Pesa nel Vicariato di Certaldo
NA, RAT, Sb. map, inv. č. 520, Val d´ Elsa e adiacenze, před rokem1830, 
s. aut., měřítko 10 toskánských mil = 8,7 cm, 43,7 x 56 cm, rytina, čb, Tav. 
XIII in: Atlante del Granducato di Toscana, Firenze, Stamperia granducale 
1830.

Mugello
NA, RAT, Sb. map, inv. č. 204, Pianta di una parte della Romagna gran-
ducale, della provincia del Mugello…, 1796, Luigi Giachi, měřítko 10 tos-
kánských mil = 25 cm, 114 x 103 cm, rkp., papír podlepený plátnem, 
kolorováno.
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NA, RAT, Sb. map, inv. č. 241, Descrizione delle province del Casentino, 
del Mugello…, 1776, P. Antonino De Greyss, měřítko 10 toskánských mil 
= 10 cm, 65,3 x 96,3 cm, rkp., papír podlepený plátnem, kolorováno, čb.

2) Pisa a Pisánský stát
NA, RAT, Sb. map, inv. č. 25/ a–c, [Pianta della Chiesa dei Cavalieri di S. 
Stefano] in tre tavole, Tav. I, Idea di una riforma per la chiesa dei Cavalieri 
di Santo Stefano,19. stol., Galli, měřítko 90 loktů = 27 cm, 27 x 37,4 cm, 
rukopisný plán, papír podlepený plátnem, kolorováno.

Tav. II, Elevazione della parete laterale, 19. stol., Galli, měřítko 80 loktů 
= 23,8 cm, 27 x 37,4 cm, rukopisný plán, papír, kolorováno.

Tav. III, Spaccato trasversale, 19. stol, Galli, měřítko 65 loktů = 19,4 cm, 
27 x 37,4 cm, rukopisný plán, papír podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 149, Pianta della città di Pisa…, 1846, Giacinto 
Van Lint, ryl Carlo Rancini, měřítko 5 florentských loktů, 1:3550, 150 prutů 
= 12,2 cm, 56 x 82,6 cm, rytina, papír, čb.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 215, Carta corografica del Valdarno di Pisa…, 
1774, Stefano Diletti, měřítko 6 florentských mil, 3000 loktů = 29 cm, 
83,2 x 84,2 cm, rkp., papír podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 216, Carta generale del territorio settentrionale 
pisano…, 1788, Giovanni Caluri, měřítko 2000 prutů, 5 loktů = 20,5 cm, 
93,7 x 125 cm, rkp., papír podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 217, Carta topografica della pianura del Valdarno 
di sotto…, 18. stol., Luigi Sgrilli, měřítko 1000 prutů, 6 florentských loktů = 
10 cm, 59 x 61,3 cm, rkp., papír podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 231, Pianta del corso di Arno … da Callone sotto 
S. Romano fino a sbocco in mare, 1825, Ferdinando Piazzini, měřítko 2 
toskánské míle = 19,6 cm, 48 x 246,6 cm, rkp., papír podlepený plátnem, 
kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 234, Pianta del corso di Arno … da Firenze fino 
al mare, 18. stol., s. aut., měřítko 10 italských mil = 28,4 cm, 43 x 145 cm, 
rkp., papír podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 235, Corso dell´Arno dalla sua foce nel Medi-
terraneo alla città di Firenze…,18. stol., s. aut., měřítko 10 italských mil 
= 15,8 cm, 43 x 102,6 cm, rkp., papír podlepený plátnem, kolorováno.
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NA, RAT, Sb. map, inv. č. 257, Carta dello stato pisano diviso nelle 
57 comunità…, po 1825, s. aut., měřítko 15 toskánských mil = 18 cm, 
90,7 x 131,5 cm, rkp., papír podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 287, Pianta regolare che indica le fonti della 
città [PISA] … il condotto che attiene alla Religione di S. Stefano …, 1792, 
Giovanni Raglianti, měřítko 5 loktů = 13 cm,151 x 129,5 cm, rkp., papír 
podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 331, Carta geografica del territorio della mon-
tagna pistoiese e parte del territorio lucchese,1851, s. aut., bez měřítka, 
48 x 70,5 cm, tisk, papír podlepený plátnem, čb.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 332, Carta geografica del territorio inferiore di 
Lucca, di quello pisano e del Valdarno inferiore, 1851, s. aut., bez měřítka, 
47,7 x 70,7 cm, tisk, papír podlepený plátnem, čb.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 333, Carta geografica del territorio di Livorno 
a sud di Pisa, Val d´Era, Val di Cecina e Volterra, 1851, s. aut., bez měřít-
ka, 47,5 x 70,8 cm, tisk, papír podlepený plátnem, čb.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 405, Compartimento pisano, 19. stol., G. Pozzi, 
V. Stanghi a G. Maina, měřítko 12 toskánských mil = 5,3 cm, 63 x 46 cm, 
tištěná na papíře, in: Atlante geografico dell´Italia. Granducato di Toscana.  

c) Val di Chiana a panství řádu svatého Štěpána
NA, RAT, Sb. map, inv. č. 14, Fabbriche, possessioni e amministrazioni 
di Val di Chiana. 19. stol., s. aut., měřítko 15 italských mil =13,6 cm a 15 
toskánských mil = 12,1 cm, 110 x 110,3 cm, tisk, papír podlepený plátnem, 
čb, částečně kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 33a, Province del Granducato, pol. 18. stol., 
s. aut., měřítko 6 toskánských mil = 11,1 cm, 45 ,2 x 60 cm, rkp., papír 
podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 35a/15, Val di Chiana, 19. stol., s. aut., měřítko 
10 toskánských mil = 11,7 cm, 55,6 x 43,5 cm, tisk, papír, čb.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 128 a, Mappa geometrica delle X tenute della 
Real Corona in Val di Chiana, 1837, Pietro Municchi, měřítko 3 toskánské 
míle = 24,6 cm, 96 x 290,6 cm, rkp., papír podlepený plátnem, kolorováno.
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NA, RAT, Sb. map, inv. č. 128 b, Pianta dei regi possessi di Val di Chiana 
inondati dall´acqua nell´inverno 1838…, 1838, Pietro Municchi, měřítko 
1: 20 000, 44 x 220,5 cm, průsvitka, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 251a, Carta topografica della Valdichiana e delľ  
imposizione del Canal Maestro…, 1775, Luigi Sgrilli (?), měřítko 6 florent-
ských loktů =18,2 cm, 47,7 x 118,6 cm, rkp., papír podlepený plátnem, 
kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 251b, Carta topografica della Valdichiana e delľ 
imposizione del Canal Maestro…, 1775, Luigi Sgrilli, měřítko 6 florent-
ských loktů = 18,2 cm, 47,4 x 157,4 cm, rkp., papír podlepený plátnem, 
kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 261a, Livello della Val di Chiana …,1601, Carlo 
Moderno, Giovan Pavol Maggi, Girolamo Rinaldi, Gherardo Mechini, Co-
simo Pugliani e Andrea Sandrini, bez měřítka, 48 x 179,5 cm, rkp., papír 
podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 261b, [Piana della Valdichiana nei pressi di Cor-
tona], 18. stol., s. aut., měřítko 3000 florentských loktů = 8,7 cm, 35,5 x 
44,5 cm, rkp., papír podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 262, Pianta che dimostra l´andamento dei prin-
cipali fiumi, fossi, e strade di tutta la Valdichiana, 18. stol., s. aut., bez 
měřítka, 53 x 156 cm, rkp., papír podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 263, Pianta che dimostra il corso dell´acqua 
delle Chiane…, 18. stol., s. aut., měřítko 10 italských mil = 21,2 cm, 39 x 
110,7 cm, rkp., papír podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 291, Pianta della fattoria di Montecchio, 18. stol, 
s. aut., měřítko 5 a 2/3 loktu = 13,3 cm, 45 x 59,8 cm, rukopisný plán, papír 
podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 295, Pianta della fattoria di Foiano della Sacra 
Religione di S. Stefano, 18. stol., s. aut., měřítko 500 loktů = 14 cm, 45,3 x 
60 cm, rukopisný plán, papír podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 327, Bonificamento della Valdichiana…,1851, s. 
aut., bez měřítka, 47,5 x 71 cm, tisk, papír podlepený plátnem, čb.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 356, Carte de la vallée de la Chiana …, 1819, A. 
Manetti, J. Frilli, měřítko 20 000 kroků = 5,8 cm, 49 x 57,5 cm, litografie, 
papír podlepený plátnem, čb.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 442, [Carta del canale della Chiana da Palazzo-
ne (a sud di Arezzo) al lago di Montepulciano ..], 19. stol., s. aut., měřítko 
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10 000 florentských loktů = 14,5 cm a  4 toskánské míle = 16,4 cm, 45 x 
118 cm, rukopisný plán, průsvitka, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 507, Carte de la Valée de la Chiana, située entre 
l´ Arno et le Tibre, 1819, J. Frilli, měřítko 20 000 kroků = 5,8 cm, 21,7 x 
55,5 cm a 58 x 82 cm, rytina, papír, čb.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 508, Carta che dimostra la condizione della Valle 
di Chiana nell´anno 1551 estrata da un´antica ritrovata nell´archivio ferrato 
del Magistrato dei Nove al tempo di Cosimo I…,19. stol., měřítko 2500 
kroků = 1,1 cm,16,6 x 48,4 cm, rytina, papír, čb.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 599, Carta che dimostra la condizione della Valle 
di Chiana nell´anno 1551 estrata da un´antica ritrovata nell´archivio ferrato 
del Magistrato dei Nove, 1827, Lorenzo Corsi, měřítko uvedeno slovně, 
72,6 x 185 cm, rkp., papír podlepený plátnem, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 513, Val di Chiana, 1829, s. aut., měřítko 8 tos-
kánských mil = 7,2 cm, 60,7 x 45,5 cm, rytina, papír, čb, Tav. VI in: Atlante 
geografico del Granducato di Toscana, Firenze, Stamperia granducale 
1829.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 541/a, Influenti sulla destra del Canale Maes-
tro della Chiana, 18. stol., s. aut., měřítko 40 florentských loktů = 23 cm 
a 10 000 florentských loktů = 24,6 cm, 42,7 x 168,7 cm, rukopisný plán, 
papír, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 541/b, Influenti sulla sinistra del Canale Maestro 
della Chiana, po 1847, s. aut., měřítko 40 florentských loktů = 22,8 cm 
a 10 000 florentských loktů = 24,5 cm, 41,5 x 119,5 cm, rukopisný plán, 
papír, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 542/a, Influenti a destra del ramo di Montecchio, 
19. stol., s. aut., měřítko 30 florentských loktů = 17,2 cm a 7 000 florent-
ských loktů = 17,2 cm, 41, x 56,3 cm, rukopisný plán, papír, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 542/b, Influenti a sinistra del ramo di Montecchio, 
19. stol., s. aut., měřítko 30 florentských loktů = 17,2 cm a 7 000 florent-
ských loktů = 17,2 cm,41, x 56,3 cm, rukopisný plán, papír, kolorováno.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 581, Livellazione generale delle Chiane eseguita 
per la prima volta negli anni 1820 e 1821, 1820–1821, Stanislao Stucchi, 
měřítko 18 000 florentských loktů = 8,7 cm 36 florentských loktů = 8,7 cm, 
51,5 x 72,5 cm, rytina, papír, čb.

NA, RAT, Sb. map, inv. č. 583, Carta geometrica della Val di Chiana colla 
indicazione delle opere per la stabile sistemazione delle sue acque…dall´ 
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Alessandro Manetti…,1845, L. Frosini e B. Marchi, měřítko 10 000 toskán-
ských loktů = 14,2 cm, 54,2 x 144,5 cm, rkp., papír podlepený plátnem, 
kolorováno.

Zusammenfassung

Das Familienarchiv der toskanischen Habsburger: 
Eine Quelle zur Historie des Ordens des hl. Stephan
Eva Gregorovičová

Auch wenn sich dieser Beitrag nicht mit der Geschichte des Ordens be-
schäftigen wollte, aber setzte das professionelle Interesse um die Quel-
len zu diesem Thema vor, die sich im Familienarchiv der toskanischen 
Habsburger (weiter nur RAT) befinden, das von diesem Aspekt bis heute 
noch nicht untersucht wurde, trotzdem war es nötig, in aller Kürze die 
wichtigsten Informationen zu skizzieren, die Entstehung, Funktion und 
Tätigkeit dieser Militärkongregation erklären, der Kongregation, die zum 
Instrument der Machtpolitik sowie der Medici, als auch der toskanischen 
Großherzöge vom habsburg-lothringischen Haus wurde. Deshalb bringt 
der Einleitungsteil kurzgefasste Übersicht der Geschichte von der Or-
densgründung bis gegenwärtige Aktivitäten der Stiftung „Instituzione dei 
Cavalieri di Santo Stefano“.

Die Anfänge des Heiligen Militär- und Ritterordens des hl. Stephan, 
Papstes und Märtyrers, sind eng mit der Herrschaft des ehrgeizigen 
toskanischen Herzogs Cosima I. aus dem Hause Medici verbunden, der 
im Jahre 1561 diesen Religions-, Ritter-, Militär- und Marineorden als ein 
wirksames Instrument zu Wahrung der Interessen des Staates und zu Bil-
dung der neuen, der Dynastie Medici absolut treuen toskanischen Herrs-
chenschicht gründete, einen zum Kampf mit Ungläubigen immer bereiten 
Orden. An der Spitze des Ordens, dessen Ritter den weißen Mantel mit 
der Malteserkreuz in der roten Farbe trugen, stand der Großmeister, dem 
immer der regierende toskanische Herrscher war.

Durch den Tod von Johann Gaston starben die Medici in der männlichen 
Linie aus und nach der diplomatischen Spiel der europäischen Mächte 
ging das Großherzogtum Toskana im Jahre 1737 in die Hände des Franz 
Stephan von Lothringen über. Mit dem Einzug der neuen Dynastie, die un-
ter dem Einfluß der Situation auf dem internationalen Feld die pazifistische 
Politik bevorzugte, änderte sich die Stellung der Herrscher von  Habsburg-
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-Lotringen zum Orden des hl. Stephan. Der Großherzog Peter Leopold 
reorganisierte Struktur, Organisation und Zweck des Ordens. Der Mari-
nedienst der Professenritter wurde definitiv aufgehoben. Dadurch endete 
dieser Militär- und Marineorden als primäres Instrument der toskanischen 
Außenpolitik, aber seine Stellung in der Innenstruktur und Administration 
blieb erhalten, nur seine Aufgabe schob sich in Rahmen der Aufklärungs-
reformen des Peter Leopold und dessen Nachfolger ins ökonomische, 
soziale und Bildungsbereich. Der toskanische Aufklärungsgroßherzog ori-
entierte die Tätigkeit des Ordens an Bau von bedeutenden öffentlichen Ar-
beiten, vor allem zur Rekultivierung der Sumpfgebiete im Tal des Flusses 
Chiana. Die vielversprechende Entwicklung des Ordens, so wie übrigens 
des ganzen Toskanischen Großherzogtums fatal unterbrachen die Napo-
leonskriege, während deren der Stephansorden nach dem aussichtslosen 
diplomatischen Kampf von seiten seiner Vertreter durch Dekret des Na-
poleon Bonaparte am 9. April 1809 aufgehoben wurde. Erneuert wurde er 
erst elf Monate nach der wiederholten Thronbesteigung von Habsburger 
in Florenz im Jahre 1815. Als am 27. April 1859 die 122 Jahre dauern-
de Herrschaft der habsburg-lothringischen Nebenlinie im Toskanischen 
Großherzogtum endete, wurde die Institution des Ordens des hl. Stephan, 
Papstes und Märtyrers, wieder aufgehoben. Auf dem internationalen Ge-
biet diente er doch als Dynastisch-Familienorden der toskanischen Linie 
des österreichischen Hauses weiter.

In Italien, resp. in Toskana, am Vorabend des 1. Weltkriegs tauchten die 
ersten Stimmen der bedeutenden Persönlichkeiten auf, die riefen nach 
der Wiederauferweckung des Stephansordens. Die aufgewendeten 
Anstrengungen um seine Erneuerung, die die ganze erste Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts dauerten, mündeten aber im Jahre 1939 nur in 
die Gründung der Stiftung „Instituzione dei Cavalieri di S. Stefano” mit 
dem Sitz in Pisa. Sie ist vorwiegend auf das Studium der Geschichte des 
Ordens des hl. Stephan, dessen Marineaktivitäten und –traditionen ge-
richtet und weiter auf die Analyse der sozialen Stellung der herrschenden 
Schicht, kommend gerade aus den Reihen der Ordensritter in der Zeit des 
Toskanischen Großherzogtums. Diese Institution, an derer Spitze - außer 
den Repräsentanten der bisher lebenden Nachkommen der ehemaligen 
toskanischen Großherzöge aus der Nebenlinie des habsburg-lothringi-
schen Hauses – mit bedeutenden Professoren der Universität in Pisa und 
bedeutenden Vertretern der toskanischen hohen Schichten, reiht sich mit 
ihren Aktivitäten auf dem wissenschaftlichen, sozialen und Kulturfeld unter 
die bedeutenden Stiftungen in Italien.

Der zweite Teil der Studie bringt die Analyse der Quellen zu der rei-
chen Geschichte des Ordens des hl. Stephan aus dem Familienarchiv 
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der toskanischen Habsburger, stammend aus der Zeit der Regierung 
des Nebenzweigs des habsburg-lothringischen Hauses im Toskanischen 
Großherzogtum (1737, bzw. 1765 – 1859). Dieses Archiv befindet sich 
heute nach den komplizierten Peripetien im Nationalarchiv in Prag (früher 
Staatliches Zentralarchiv). Ein Teil der gefundenen Archivdokumentation 
zu dieser Problematik betrifft die Geschichte des Ordens, seine Orga-
nisation, Struktur und Tätigkeit. Diese Archivalien – es handelt sich vor 
allem um die Einzelstücke – stellt aber nur einen kleineren Teil der ausge-
suchten Schriftlichkeiten dar.  Vom Gesichtspunkt der Ausnutzung haben 
sie keinen großen  Dokumentationswert für das Vertiefen der Erkenntnis 
des historischen Phönomens, was der Orden des hl. Stephan unzweifel-
haft war. Man kann sie als gewisse Form des Duplizitätsmaterials zum 
unermesslichen Dokumentarreichtum charakterisieren, das vor allem im 
Staatsarchiv in Pisa, also im Sitz des Ordens, und im Staatsarchiv in Flo-
renz konzentriert ist. Es handelt sich vor allem um die Erkenntnisse zu 
Geschichte, Verwaltung, Fungieren, Eigentumsverhältnissen und ökono-
mischer Situation des Stephansordens in der zweiten Hälfte des 18. Ja-
hrhunderts. Das wurde aus den Relationen aus den Inspektionsreisen 
durch Toskana ausgenutzt, die der Auklärungsgroßherzog Peter Leopold 
während seiner Regierung regelmäßig machte.

An bewegte Zeit des Stephansordens im Laufe der Napoleonskriege 
erinnern die Dokumente zur Erledigung der Finanzentschädigung für die 
von französischer Armee im Verlaufe der napoleonischen Okkupation 
des Landes verursachten Schäden, die im toskanischen Familienarchiv 
in der Sektion Toskanische Pensionsliquidatur 1811–1823 deponiert sind.

Eine kleine Menge von Dokumenten, die sich im RAT im Bestandteil des 
Großherzogs Leopold II. befindet, ist anderes Inhalts und Charakters. 
Die gefundenen Archivalien demonstrieren Vorbereitung und Verlauf der 
Annahme der Mitglieder der Herrscherfamilie zu Stephansrittern. Die wei-
teren Angaben zur Beziehung Leopolds II. zum Stephansorden kann man 
auch in der persönlichen Korrespondenz des Herrschers und vor allem in 
seinen Tagebüchern finden. 

Das Dokumentarmaterial betreffend den Orden des hl. Stephan, das sich 
im Archivkollektion Ferdinands IV., des Nachfolgers des Großherzogs Le-
opold II., befindet, verweist auf die direkte Teilnahme an der Verwaltung 
und der Tätigkeit der Kongregation von seiten des Repräsentanten des 
habsburg-lothringischen Hauses. Die Akten beinhalten die Angelegenhei-
ten, die zur Erledigung dem Ordensauditor und dem Ordensrat aus den 
Jahren 1855-1859 zugehörten. Außer dem  blieben hier die Ansuche 
der verschidenen Vertreter des toskanischen Adels um die Ernennung 
zum Ritter des Stephansordens erhalten, die an den Kopf der toska-
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Mezi Pisou a Prahou
Řád svatého Štěpána v Čechách1 

Danilo Barsanti

Není snadné určit s absolutní přesností mezi téměř 10 000 
rytíři řádu sv. Štěpána2  šlechtice českého původu, kteří byli 
jeho členy. Brání tomu jednak nedostatek dochovaných do-
kumentů a jednak obtížnost jejich čtení, protože jsou psány 
převážně ve staré němčině nebo pozdní latině. S jistotou lze 

tedy říci, že rytířů českého původu bylo nalezeno 19 a byli přijati do řádu 
podle práva (per giustizia – nebo též po právu, tedy podle svého šlechtic-

1 Autor příspěvku Danilo Barsanti je profesorem historie a přednáší  na Univerzitě v Pise. 
Po léta se zabývá mimo jiné dějinami řádu svatého Štěpána založeného Medicejskými roku 
1562. Příspěvek přednesl na semináři „La Boemia e ľOrdine di Santo Stefano” konaném 
v Praze dne 20. května 2005 v Italském kulturním institutu v Praze. Barsantiho příspěvek 
vyšel jako článek ve sborníku ze semináře “Atti del convegno La Boemia e ľOrdine di Santo 
Stefano”,  který vydal Institut pro dějiny řádu svatého Štěpána. Srov. Barsanti, Danilo. Fra 
Pisa e Praga. ĽOrdine di S. Stefano in Boemia. Atti del convegno  La Boemia e ľOrdine 
di Santo Stefano (Praga, 20 maggio 2005)  a cura di Danilo Marrara, Pisa 2005, s. 31–59.

Vzhledem k tomu, že se autor zaměřil na výčet českých šlechticů, kterým byl řád udělen, 
považovala redakce Paginae historiae daný námět za natolik přínosný, že bylo rozhodnuto 
otisknout se souhlasem autora jeho překlad  ve sborníku Národního archivu. Překlad 
pořídila Eva Gregorovičová, odorní poradci Helena Sedláčková a Pavel Sedláček. Při 
překladu se vyskytly problémy s identifikací osob žadatelů o přijetí do řádu, stejně jako 
jejich předků a příbuzných, především v ženské linii, protože autor D. Barsanti převzal 
jména šlechticů a šlechtičen přímo z originálních materiálů. Překladatelka bohužel neměla 
k dispozici původní prameny, z nichž Barsanti čerpal, a tak byly určeny jen ty osoby, 
u kterých bylo naprosto zřejmé, o koho se jedná. Jejich jména byla převedena do české 
transkripce. V textu byla neurčená a problematická jména ponechána v originální podobě 
jakou uvádí autor italského příspěvku  a pro odlišení jsou jména vytištěna kurzívou. Mimo 
jiné pro zpětné vyhledání šlechticů, kteří byli přijati za rytíře svatoštěpánského řádu, jsou 
v příslušných poznámkách uváděna jejich jména tak, jak je přepsal podle originálních 
předloh profesor Barsanti.
2 Guarnieri, G. ĽOrdine di S. Stefano nella sua organizzazione interna. IV. Elenchi di 
cavalieri appartenuti alľOrdine. Pisa 1996.
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kého původu – pozn. překl.) mezi léty 1784–1840 poté, co všichni proká-
zali svůj urozený původ z otcovy i matčiny strany ve čtyřech generacích 
svých předků, (vyjma jednoho kněze šlechtického původu, který se stal 
kolátorem – komendy z milosti tj. commenda di grazia).

Přesněji osm z celkového počtu českých šlechticů bylo přijato za řádové 
rytíře za vlády velkovévody Petra Leopolda (sedm mezi léty 1784–1786 
a jeden v roce 1790), deset v prvním období vlády Ferdinanda III. 
mezi léty 1791 až 1798 a další za Ferdinandova nástupce Leopolda II. 
v roce 1840.

Je pravděpodobné, že první skupina rytířů byla přijata do řádu v 80. letech 
18. století v souvislosti s napjatými diplomatickými a politickými vztahy, 
které tehdy probíhaly mezi Florencií a Vídní. Již od prosince 1783, kdy se 
Josef II. a Petr Leopold3 setkali ve Florencii během cesty císaře do Říma, 
aby se vážně zabývali otázkou zrušení sekundogenitury v Toskánsku, 
chtěl Josef II., aby arcivévoda František, prvorozený syn Petra Leopolda 
předurčený  k nástupu na císařský trůn jako Josefův nástupce, odejel 
do Vídně co nejdříve. Pod přímým dohledem císaře Josefa se měl zevrub-
ně seznámil se situací v monarchii, s národy, jimiž byl povolán vládnout 
a  získat si oblibu u svých nových poddaných. Při této příležitosti, i když 
proti své vůli, protože chtěl udržet dva samostatné státní celky, rakouské 
impérium a Toskánské velkovévodství, byl Petr Leopold donucen ustoupit 
tlakům bratra, ale snažil se vést jednání tak, aby jeho výsledky zajistily 
co nejlépe zabezpečení Leopoldova dosavadního panovnického úsilí. 
Mimo jiné si také vymínil jmenování  schopných a kvalifikovaných dvořanů 
do služeb mladého aspiranta na rakouský trůn.  A právě  tato okolnost 
a zhoršení sympatií české šlechty k členům rodu, zapříčiněné dohodou 
mezi oběma habsburskými panovníky, podle níž měl být v Čechách jako 
místodržící do budoucna dosazen další syn toskánského velkovévody 

3 Autor tu má na mysli mladšího Josefova bratra Leopolda II., který vládl 
v Toskánsku od roku 1765 do 1790 pod jménem Petr Leopold. Srov. Wandruszka, 
Adam. Pietro Leopoldo. Un grande riformatore. Firenze 1968, s. 460–471. 
Wandruszka vydal rozsáhlé dílo o Leopoldovi II. nejprve v němčině pod titulem: 
Leopold II. Wien 1963–1965.
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(i z jiných čistě dynastických důvodů),4 vedla ke jmenování první skupiny 
českých šlechticů rytíři svatoštěpánského řádu, bez ohledu na výnos 
z roku 1786, který stanovil maximální počet přijímaných členů řádu z řad 
cizinců na 80.5 

Mezi přijatými byli Leopold Berchtold, hrabě Svaté Říše římské a svo-
bodný pán z Uherčic, svobodný pán ze Stráže v Čechách a z Buchlova 
na Moravě; hrabě Kristián Filip Clam – Gallas, sídlící v Praze, syn barona 
Jana Kryštofa, major pěšího pluku hraběte O´Gilvy; hrabě František Sera-
fín z Vrtby, nejvyšší pokladník Království Českého; hrabě Antonín Berch-
told, pouze svobodný pán z Uherčic, příbuzný výše uvedeného Leopolda 
Berchtolda; hrabě Jakub Josef Pachta, svobodný pán z Rájova, komoří 
a rada nejvyššího apelačního soudu Království Českého; hrabě Maxmilián 
Desfours, císařský komoří a zkušený velitel z dob tzv. Sedmileté války; 
pražský hrabě Jan Nepomuk Deym, baron Svaté Říše římské a kapitán 
pěšího pluku, a hrabě Bedřich Jan Nostic-Rieneck, sídlící v Praze, syn 
Františka Antonína, císařského rady a osobního komorníka císaře. 

Na druhou skupinu rytířů z řad české a moravské šlechty, jmenovaných do 
svatoštěpánského řádu v 90. letech 18. století, je třeba pohlížet pod zor-
ným úhlem kontroverzní a usilovné zahraniční politiky Ferdinanda III., kte-
rý chtěl za každou cenu udržet nezávislé habsburské panství na Italském 
poloostrově během revolučního období Francouzské republiky pozname-
naném expanzí Napoleonových vojsk, vyhlášením neutrality velkovévod-
ství v obtížném pokusu zajistit mír a zabezpečit autonomii Toskánska mezi 
soupeřícími mocnostmi té doby.6 

4 Jedná se o dokument „Punti fissati con ľimperatore nel febbraio 1784” 
vypracovaný v únoru 1784 Petrem Leopoldem obsahující souhrn všech bodů, 
které projednával se svým bratrem Josefem a jimiž se pro případ zrušení 
sekundogenitury snažil zabezpečit budoucnost především svým četným 
potomkům viz Wandruszka, A., l. c., s. 463–464 „che per li altri figli miei si 
pensa di stabilire uno governatore di Lombardia a Milano, uno nei paesi bassi 
governatore, uno governatore di Boemia a Praga…”
5 Archivio di Stato di Pisa, (dále jen ASPi),  fond Santo Stefano 1263, 
Motupropri, ins. 6, 8. března 1786. Srov. příl. č. 1.
6 Pesendorfer, Franz. Ferdinando III e la Toscana in età napoleonica. Firenze 
1986, s. 91–222. Jedná se o překlad původního německého vydání, srov. týž. Ein 
Kampf um die Toskana. Grossherzog Ferdinand III. 1790–1824. Wien 1984; 
Mangio, C. Tra conservazione e rivoluzione, in: Il Granducato di Toscana. 
I Lorena dalla reggenza agli anni rivoluzionari. Torino 1997, s. 427–434.
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7 Barsanti, Danilo. I cavalieri di S. Stefano. In: Piante e disegni delľOrdine 
di S. Stefano nelľArchivio di Stato di Pisa, Pisa 1989, s. 7–43; 
týž. Organi di governo, dignitari ed impiegati delľOrdine di S. Stefano dal 1562 
al 1859. Pisa 1997, s. 57–69.

Mezi jmenované patřili hrabě Jan František Pachta z Prahy, svobodný 
pán z Rájova a syn hraběte Karla Huberta, rady české komory Českého 
království; hrabě František Adam Dohalský, pán z Dohalic; hrabě Václav 
Deym, kanovník, původem z Prahy, a bratr výše uvedeného šlechtice, 
jinak kanovník florentské metropolitní kapituly a zpovědník toskánského 
dvora, jediný, který po jmenování rytířem řádu následně obdržel velko-
vévodovým povolením komendu jako rytíř, kněz a šlechtic; hrabě Kristián 
Kryštof Clam-Gallas, syn výše zmiňovaného císařského komořího; praž-
ský hrabě Filip Beno Sweerts-Špork, nejvyšší komorník a rada nejvyššího 
apelačního soudu Českého království; hrabě Václav Dohalský, císařský 
komoří a příbuzný výše uvedeného Františka Adama; baron Vincenc Petr 
Vidršperkár, císařský komoří, rada zemského soudu a apelační rada; 
baron Prokop Hildprandt, svobodný pán z Ottenhausen; pražský hrabě 
František Adam z Bubna a Litic a hrabě Alois Perglár, původem z Plzně 
a rytíř z Perglasu. 

Poslední rytíř českého původu byl přijat do svatoštěpánského řádu prav-
děpodobně z vůle velkovévody Leopolda II., jehož záměrem bylo posílit 
řád také na mezinárodním poli.7 Jedná se o hraběte Edmunda  Hartiga 
z Prahy, císařského komořího a atašé rakouského vyslanectví v Paříži.

Celkem 16 jmenovaných českých šlechticů pochází z Prahy, 2 z Uherčic 
a 1 z Plzně; z toho je 16 hrabat, 3 baroni a četní z nich zastávali úřady 
osobních komorníků a císařských komořích; z profesního hlediska (jak vy-
plývá z uvedených faktů) byli 3 důstojníci pěších pluků nebo rakouského 
ženijního vojska, 2 radové nejvyššího apelačního soudu Království České-
ho,1 pokladník Českého království, 1 rytíř a 1 dvorní zpovědník. 

Kromě nich lze připomenout ještě další důležité osobnosti, jež se podro-
bily procesu prokazování svého urozeného původu, ale kteří potom buď 
nemohli převzít rytířské insignie, nebo ačkoliv se stali rytíři, jejich rod měl 
pouze starobylé kořeny v českých zemích, ale oni sami byli narozeni nebo 
pobývali jinde. Konečně je nutno vzít v úvahu i malý počet moravských 
rytířů. 

Hrabě Leopold Valdštejn z Prahy, hejtman Starého Města pražského 
a císařský komoří Josefa I., se pokusil získat hodnost rytíře řádu svatého 
Štěpána v roce 1722 za Cosima III. Medicejského, ale nevíme, zda se mu 
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podařilo vstoupit do řádu. Hrabě František Hartig z Prahy, děd z otcovy 
strany budoucího rytíře Edmunda a císařský komoří, započal s procedu-
rou přijetí do řádu, aniž by ji dokončil. Hrabě Jan Adam Dohalský z Prahy, 
spřízněný s výše uvedenými šlechtici z rodu Dohalských, žádal v roce 
1789 o přijetí za rytíře svatoštěpánského řádu, ale bez úspěchu. Baron 
Jan Malovec z Prahy se snažil v roce 1796 vstoupit do řádu. Přijetí mu 
však bylo na předem ohlášeném shromáždění rytířů řádu svatého Štěpá-
na v Praze odepřeno pro zvlášť zavrženíhodné chování.8 Hraběti Filipu 
Berchtoldovi, vnukovi rytíře Leopolda a synovi jedné ze šlechtických rodin 
českého původu, narozenému ve Vídni a sídlícímu v Gorici, byl slavnost-
ně udělen svatoštěpánský kříž habsbursko - lotrinským velkovévodou 
Ferdinandem III. listinou z 26. ledna 1816 (tedy ještě v době, kdy byl řád 
v periodě obnovy po svém zrušení Napoleonem) a provizorně byl zproš-
těn řízení prokázat svůj šlechtický původ. Hrabě Karel Baillet de Latour, 
narozený v Olomouci na Moravě, původem z Lucemburska, byl nadporu-
číkem ženijního vojska ve Vídni, byl zasvěcen do řádu v roce 1843. Alfréd 
Strachwitz ze Skaličky na Moravě, císařský komoří a hejtman na odpočin-
ku proslavený svou účastí v předních řadách rakouských vojsk při repre-
sích v Uhrách v letech 1848–1849, oblékl řádové roucho v roce 1858.

Dříve než přikročíme k životopisným údajům o jednotlivých osobnostech, 
rekonstruovaným na základě předložených dokladů jednotlivých žadatelů, 
bylo by dobré popsat způsob, jakým aspirující šlechtici prováděli prokázá-
ní šlechtického původu. Podle třetích dodatků statut řádu svatého Štěpána 
„cizinci, kteří žádají o přijetí za rytíře podle práva, mohou podstoupit dů-
kazní řízení o svém původu v souladu pravidly těch zemí, kde mají původ 
jejich čtyři předešlé generace a je uznáno řádem maltézských rytířů.” 9 

Obvykle každý žadatel představil v předepsané podobě na pergamenu  
„genealogický vývod  svých šestnácti šlechtických předků nebo-li přísluš-
níků rodu z otcovy a matčiny linie starobylé a vznešené šlechty podle způ-
sobu nařízeném ke zkoušce rytířů Řádu sv. Jana Jeruzalémského a Řádu 
německých rytířů” s barevným vyobrazením 31 erbů a znaků (resp. 16, 8, 

8 Žadatel Malovec byl uvězněn „pro politický delikt veřejného výtržnictví” 
proti židovskému obyvatelstvu usídlenému v Praze. Srov. ASPi, Santo Stefano 
1289, Suppliche e informazioni, inv. č. 117; a viz příl. č. 2.
9 Statuti dell´Ordine de´cavalieri di S. Stefano ristampati con ľAddizioni in 
tempo de´ Serenissimi Cosimo II e Ferdinando II e della S. C. M. delľimperatore 
Francesco I, granduca di Toscana e gran maestro. Pisa, Bindi 1746 (ristampa 
anastatica, Pisa, Edizioni ETS 1994), 104 s.
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4, 2, a 1 pro každou generaci počínaje pátou nejstarší až po žadatele: jiný-
mi slovy řečeno zkoumá se urozený původ vždy čtyř předků ze čtyř před-
ků). Dole pod vývodem jsou zaznamenána prohlášení o pravosti znaků 
a původu doloženém různými hodnověrnými svědky (obvykle čtyřmi patří-
cími „k nejvyšší šlechtě Českého království”), kteří stvrzují pokaždé svými 
podpisy „s připojenými otisky příslušných erbů na voskových pečetích”10

K rodokmenu se připojovaly téměř vždy ještě další doklady, a to křestní 
list žadatele a jeho rodičů, osvědčení o dobrých mravech a způsobilosti 
k získání požitků statutárního kněžského důchodu (kongrua), jakož také 
vlastnoručně psané prohlášení, v němž se žadatel předběžně vzdává 
práva ucházet se o požitky z komend podle služebního stáří (commende 
di anzianità) (v takovém případě svatoštěpánský kříž zůstává pouze čest-
ným titulem, viditelným znamením zvýšení osobní prestiže a nezvratnou 
zkouškou věrnosti k dynastii).11 Vzácněji  se objevují rodokmeny sekun-
dárních větví, císařské diplomy potvrzující udělení lén, privilegií a šlech-
tických titulů,12  ba dokonce i závěti pro osvědčení nedělitelnosti majetku 
nebo doklady prokazující urozený původ pokrevních předků v mužské 

10 Analogický způsob řízení prokazujícího šlechtický původ již sledoval v roce 
1747 předseda toskánské regentské rady Richecourt k nelibosti představitelů 
svatoštěpánského řádu. Srov. Barsanti, Danilo. Emanuele Richecourt cavaliere 
e priore delľOrdine di S. Stefano. 
In: Rassegna Storica Toscana, XLIII, 1997, 2, s. 381–393.
11 Právě v listopadu 1793 rytíři na shromáždění svatoštěpánského řádu v Praze 
marně žádali velmistra Ferdinanda III., že chtějí povolení nosit  slavnostní 
rytířský oděv „bohatěji zdobený”, skládající se ze slavnostní uniformy s vestou 
s prýmky a dvěma velkými závěsníky,  aby se tak odlišili od ostatní dvorské 
šlechty. Srov. ASPi, Santo Stefano 1293, Suppliche e informazioni, inv. č. 56; 
a příl. č. 3.
12 Jako příklad připojovaných diplomů viz příl. č. 4.  
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i ženské linii do třetí generace.13  

V některých případech byly dokumenty zasílány jiným vysoce postave-
ným reprezentantem císařského dvora a státní správy (jako byl např. 
František Josef  hrabě  Thurn) z Vídně nebo z Prahy řádové radě do Pisy 
nebo svatoštěpánskému shromáždění ve Florencii, kde byly předkládané 
dokumenty přezkoumány a potvrzeny. Zároveň byli jmenováni zvláštní 
komisaři, kteří byli pověřeni také získáváním případných tajných informací 
o uchazečích u svatoštěpánského shromáždění v Praze,14 v ostatních 
případech byla dokumentace prezentována přímo řádové radě žadatelem 
nebo jeho zmocněncem. Několik uchazečů bylo přijato do řádu na zákla-
dě zvláštních magistrálních povolení, aniž by museli podstoupit zkušební 
řízení (jako v roce 1819 Karel Berchtold), nebo dříve než byl dokončeno 
řízení zkoušky šlechtictví (jako v roce 1814 u Edmunda Hartiga). 

Splnění podmínek pro přijetí do řádu bylo zakončeno slavnostním za-
svěcovacím obřadem, při němž obvykle tyto osobnosti oblékaly rytířský 
oděv přímo ve své vlasti (vyjma Leopolda Berchtolda, který byl uveden 
mezi svatoštěpánské rytíře v roce 1784 přímo v Pise, Václav Deym v roce 
1794 ve Florencii, Edmund Hartig v roce 1840 v Miláně a dva moravští 
šlechtici Karel Baillet de Latour v roce 1743 a Alfréd Strachwitz v roce 
1858 v kostele italského národa ve Vídni). Pro ty, kteří byli přijati do řádu 
svatého Štěpána v době Petra Leopolda, se zasvěcovací ceremoniál 
konal v Praze ve velkopřevorském kostele P. Marie řádu Maltézských 

13 Tento způsob provádění řízení prokazující šlechtický původ mnohokrát 
způsobil rozpačitost mezi funkcionáři řádu, kteří byli běžně zvyklí  přijímat 
mezi rytíře potomky těch, kteří zaujímali postavení jako „primi onori cittadini” 
a proto byly obdařeni „nobiltà civica.”  Pro objasnění průběhu procedury 
přijímání českých šlechticů do svatoštěpánského řádu viz poznámky auditora 
Giovanni Neriho. Srov. ASPi, Santo Stefano 2096, Informazioni, s. 14–15, 
Florencie 29. prosince 1785 a příl. č. 5.
14 Shromáždění řádu svatého Štěpána v Praze, jak se zdá, se konstituovalo 
v devadesátých letech 18. století a bylo tvořeno Kristiánem Filipem (předseda) 
a Kristiánem Kryštofem Clam-Gallasovými, Jáchymem a Janem Pachtou, 
Maxmiliánem Desfoursem, Bedřichem Nosticem-Rieneckem, Adamem 
a Václavem Dohalskými, aj. Srov. ASPi, Santo Stefano 1293, Suppliche 
e informazioni, č. 56 a 1298, Suppliche e informazioni, č. 117.
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rytířů a obřad celebroval hrabě Thurn.15  Tento vysoce postavený šlechtic, 
komoří, plukovník prvního dělostřeleckého pluku, úzký spolupracovník cí-
saře Josefa II. a rozhodný zastánce jurisdikční politiky, považoval totiž „za 
velmi neobvyklé vidět biskupa s mitrou a berlou v aktu žehnání, jak při tom 
drží v ruce meč, jímž pasuje přijímaného šlechtice na rytíře, zatímco on 
sám není členem rytířského vojenského řádu” (a vskutku pouze František 
Sefarín z Vrtby byl pasován na řádového rytíře vídeňským arcibiskupem  
v roce 1819). Po roce 1790 nově přijímaní čeští šlechtici do řádu přebírali 
rytířské roucho od těch českých rytířů, kteří byli zasvěceni již dříve a kte-
ří často patřili k rodinám spřízněných mezi sebou. 

1. Leopold Valdštejn  

Hrabě Leopold, syn Leopolda Viléma Valdštejna a Marie Alžběty z hra-
běcího rodu Khuen-Belasi, sídlící v Praze, požádal velkovévodu o přijetí 
za rytíře řádu svatého Štěpána podle práva.

Přijímání pretendenta za rytíře probíhalo v roce 1722 před pražských 
arcibiskupem podle zvyklostí řádu svatého Jana Jeruzalémského a jako 
svědkové vystoupili hrabě z Vrtby, pražský purkrabí, dále hrabě Pötting, 
královský místodržící, a hrabě Kolovrat, rada královské komory. Při této 
příležitosti žadatel předložil důkazy o svém urozeném původu. Doložil, 
že po svých pokrevních příbuzných z otcovy strany pochází z rodu hra-
bat Valdštejnů, po otcově prabábě z rodiny Kunašů z Lukavce, dále po 
matce z hraběcího rodu Khuen-Belasi a přes babičku z matčiny strany 
z Meggau; dále prokázal, že je královským hejtmanem v Praze na Starém 
Městě pražském; že se těší ročnímu příjmu nejméně 2 000 německých 
zlatých (což činí zhruba 6 000 toskánských stříbrných skudů); nedopustil 
se nikdy žádného deliktu, je po předcích  katolického vyznání, tělesně 
zdráv; byl jmenován Josefem I. císařským komořím; je bratrem slavného 
Albrechta z Valdštejna, vévody frýdlantského, císařského generalissima 
(Albrechtovým bratrem být nemohl, neboť ten sourozence neměl - pozn. 
překl.); je mu 45 let a byl pokřtěn 19. července 1677.

15 Hrabě František Josef Thurn z Valsássiny byl pasován na rytíře řádu svatého 
Štěpána podle práva ve Vídni v kapli Teatínů dne 14. července 1777 rukou 
senátora rytíře Tommaso Piccolominiho a byl „morto in guerra” dne 8. června 
1790. Srov. ASPi, Santo Stefano 578, Apprensioni, fol. 137r a č. 3680, Esequie, 
fol. 51r, 23. července 1790.
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Hrabě Leopold Valdštejn posléze zdvořile požádal velkovévodu, aby se 
mohl slavnostní obřad jeho uvedení do svatoštěpánského řádu konat pří-
mo v jeho vlasti v Čechách, a to rukou pražského arcibiskupa. Důvodem 
proto bylo to, že v Čechách ještě nebyli žádní rytíři řádu svatého Štěpána. 
Ačkoliv Valdštejn dostal žádané povolení reskriptem vydaným velmistrem 
řádu 31. prosince 1722, není  známo, zda se ceremoniál vůbec konal.16  

2. Leopold Berchtold
Hrabě Leopold, syn Prospera Berchtolda a Marie Terezie, z baronského 
rodu Petřvaldských  Petřvaldu, svobodný pán z Uherčic, požádal dne 23. 
prosince 1783 toskánského velkovévodu, aby mohl vstoupit mezi rytíře 
řádu svatého Štěpána podle práva.

Dne 8. ledna 1784 rytíři řádové rady zaslali velkovévodovi zprávu, 
v níž panovníka informovali o tom, že žadatel během řízení, které se  ko-
nalo před shromážděním rytířů v Pise prokázal, že po otci pochází z rodu 
Berchtoldů, po prabábě z otcovy strany z rodu Sinzendorfů, po matce 
z rodu Petřvaldských z Petřvaldu a po prabábě z matčiny strany z rodiny 
Hegenbergů; dále že je pánem panství Buchlov a Žirovice na Moravě a pr-
vorozeným synem hraběte Prospera, pána ze Stráže v Čechách, tehdy 
zastávajícího úřad komořího jeho císařské výsosti;  jeho sestra, Kajetána, 
hraběnka Stommová, byla přijata do Ústavu šlechtičen v Praze; ve svých 
čtyřiadvaceti letech předložil osvědčení o víře a křtu, z něhož vyplývá, 
že byl pokřtěn 9. července 1759.

Hrabě Leopold přijal řádové roucho rytíře řádu svatého Štěpána pod-
le práva dne 17. ledna 1784 přímo v Pise, v konventním kostele řádu 
z rukou Pietra Ruschiho, generálního pokladníka řádu a velkovévodova 
komořího.

Leopold Berchtold byl také uznávaným spisovatelem, cestovatelem a fi-
lantropem. Zemřel v roce 1809.17 

16 Waldestein Leopoldo in: ASPi, Santo Stefano 1192, Suppliche e informazioni, 
č. 142 a 143, Provanze di nobiltà, č. 12.
17 Berchtold Leopoldo in: ASPi, Santo Stefano 1260, Suppliche e informazioni, 
č. 504; 401, Provanze di nobiltà, č. 3; 578 Apprensioni, fol. 170r a také Index 
bio-bibliographicus notorum hominum, a cura di J. P. Lobies. Osnabrück 1972, 
sv. 16, s. 5904–5905.
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3. Hrabě Kristián Filip Clam-Gallas
Hrabě Kristián Filip, syn Jana Kryštofa Clama a Aloisie Colonnové z Felsu, 
sídlící v Praze, požádal toskánského velkovévodu o přijetí za rytíře řádu 
svatého Štěpána podle práva.

Dne 3. února 1784 rytíři řádové rady zaslali velkovévodovi záznam, v ně-
mž podali rozklad o tom, že žadatel prokázal, že pochází po otci z rodu 
Clamů, po prabábě z otcovi strany z rodu Salburgů, po matce z rodu Co-
lonnů z Felsu a po prabábě z matčiny strany z rodu Gallasů. Dále že jeho 
otec Jan Kryštof, pán na Dětenicích a Osenicích, je majorem pěšího pluku 
hraběte O´Gilvy ve službách jeho císařské výsosti, jeho matka, hraběnka 
Svaté Říše římské, je dámou řádu hvězdového kříže; žadatel zastává 
úřad komořího jeho císařské výsosti; jeho čtvrtý  syn, narozený z manžel-
ství s Karolínou hraběnkou Šporkovou, Bedřich Kryštof, byl přijat do řádu 
Maltézských rytířů jako rytíř po právu; dále že žadatel dovršil 34 let věku 
a byl pokřtěn 30. dubna 1748.

Dne 8. května 1784 převzal roucho rytíře řádu svatého Štěpána v Praze 
v kostele Panny Marie z rukou rytíře Františka Josefa hraběte Thurna 
a Valsássina, komořího a plukovníka prvního dělostřeleckého pluku jeho 
císařské výsosti.

Zemřel na konci roku 1805 a pohřební obřady se konaly 16. dubna násle-
dujícího roku.18 

4. František Serafín z Vrtby
Hrabě František Serafín, syn Františka Václava z Vrtby a Marie Anny z ro-
du hrabat z Klenové, sídlící v Praze, požádal toskánského velkovévodu, 
aby byl  přijat za rytíře řádu svatého Štěpána podle práva.

Dne 7. června 1785 rytíři řádové rady zaslali velkovévodovi zprávu, v níž 
vysvětlili, že žadatel, v řízení, konaném před shromážděním řádových ry-
tířů v Pise, doložil svůj původ po otci z rodu z Vrtby, po prabábě z otcovy 
strany z rodiny Steinau, po matce z Klenové a po prabábě z matčiny stra-
ny z rodu Valdštejnů; dále že jeho otec František Václav je komorníkem 

18 Clam e Gallas Cristiano Filippo in: ASPi, Santo Stefano 1260, Suppliche 
e informazioni, č. 529; 402, Provanze di nobiltà, č. 14; 578, Apprensioni, fol. 
170r; 3680, Esequie, fol. 115v a také Index, l. c., sv. 37, s. 537.
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jeho císařské výsosti a nejvyšším pokladníkem Českého království; jeho 
prabába z matčiny strany Anna Apolena Valdštejnová je sestrou Leopolda 
Valdštejna, který se pokusil o přijetí do řádu svatého Štěpána v roce 1722; 
dále že v současné době zastává úřad nejvyššího pokladníka Českého 
království a dovršil 25 let věku, když byl pokřtěn dne 31. dubna 1759.

Rytířský oděv řádu svatého Štěpána podle práva přijal z rukou pražského 
arcibiskupa při slavnostním obřadu konaném dne 4. prosince 1785 v Pra-
ze v kapli pražského arcibiskupa.19 

5. František Hartig
Hrabě František Hartig, syn Adama Hartiga a Terezie Krakovské z Kolo-
vrat, sídlící v Praze, požádal toskánského velkovévodu o přijetí za rytíře 
řádu svatého Štěpána podle práva.

Dne 19. září 1785 auditor Giovanni Neri zaslal na vědomí toskánskému 
velkovévodovi zprávu, v níž vysvětlil, že žadatel prokázal, že je původem 
po otci z rodu Hartigů, po prabábě z otcovy strany z rodu Putzů z Adlerst-
hurnu, po matce z rodu hrabat Krakovských z Kolovrat a po prabábě 
z matčiny strany z baronské rodiny Michnů z Vacínova; dále že jeho otec 
je komořím jeho císařské výsosti a zplnomocněným vyslancem českého 
kurfiřta v Řezně; on sám byl císařský komořího; má roční příjem 8 000 
florentských zlatých; dosáhl třiceti let věku, když byl pokřtěn 29. srpna 
1755. Dne 22. září 1785 vydal velmistr řádu reskript, v němž nařídil „udělit 
mu roucho řádového rytíře po právu”, ale není známo, zda došlo naplnění 
slavnostního ceremonielu.20 

19 Wrtbii Francesco Serafico in: ASPi, Santo Stefano 1263, Suppliche 
e informazioni č. 129; 406, Provanze di nobiltà, č. 17; 578, Apprensioni, 
fol. 173v.
20 Hartig Francesco in: ASPi, Santo Stefano 1263, Suppliche e informazioni, 
č. 161. Zcela chybí dokumenty o průběhu prokazování šlechtického původu 
a o slavnostním ceremoniálu zasevěcení. 
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6. Antonín Berchtold
Hrabě Antonín, syn Antonína Pavla Berchtolda a Anny Marie z baron-
ského rodu Reviczkých, svobodný pán z Uherčic, požádal toskánského 
velkovévodu, aby ho přijal za rytíře svatoštěpánského řádu podle práva a 
povolil mu podstoupení procesu zkoušek ve Vídni.

Dne 30. listopadu 1785 rytíři řádové rady zaslali velkovévodovi zprávu, 
v níž vyložili, že žadatel prokázal v důkazním řízení konaném před vídeň-
ským arcibiskupem, svůj původ po otci z rodu Berchtoldů, po prabábě 
ze šlechtické rodiny Eyerlů a Eyersbergů, po matce z rodu Reviczkých  
a po prabábě z matčiny strany z rodu Bartodějských z Bartoděj; dále že 
je komořím jeho císařské výsosti; jeho roční příjem je 3 000 zlatých; je mu 
31 let a narodil se 12. července 1754.

Slavnostní ceremoniál pasování na řádového rytíře po právu celebroval 
hrabě František Josef Thurn dne 23. března 1786 v Uherčicích v Čechách 
v „kostele italského národa”.21 

7. Jáchym Josef Pachta
Hrabě Jáchym Josef, syn Františka Josefa Pachty a Marie Terezie Karo-
líny Trappové z Piseinu, svobodný pán z Rájova, požádal toskánského 
velkovévodu dne 6. listopadu 1785, aby ho velkovévoda přijal za rytíře 
řádu svatého Štěpána podle práva.

Dne 21. února 1786 rytíři rady řádu zaslali zprávu toskánskému velkové-
vodovi, v níž vyložili, že žadatel prokázal v procesu konaném ve vlasti před 
plukovníkem Františkem Josefem hrabětem Thurnem, že pochází po otci 
z hraběcího rodu Pachtů, po prabábě z otcovy linie z rodu Scheidlernů, po 
matce z rodu Trappů  a po prabábě z rodu hrabat Walseggů – Waldsee; 
dále je radou u apelačního soudu Království Českého, jeho roční příjem je 
1 500 rakouských zlatých; je mu 29 let a narodil se 20. března 1746.

21 Berchtold Antonio in: ASPi, Santo Stefano 1264, Suppliche e informazioni, 
č. 1; 408, Provanze di nobiltà, č. 19; 578, Apprensioni, fol. 174v.
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Roucho rytíře řádu svatého Štěpána podle práva přijal dne 27. května 
1786 v Praze v kostele rytířů svatého Jana Jeruzalémského z rukou Fran-
tiška Josefa hraběte Thurna.22  

8. Maxmilián Desfours
Hrabě Maxmilián, syn Jáchyma Desfourse a Karolíny Lamottové z Frin-
trop, sídlící v Praze, požádal 20. března 1786 toskánského velkovévodu, 
aby  ho přijal za rytíře řádu svatého Štěpána po právu a nedbal tak svého 
vlastního motu proprio ze dne 8. března 1786, v němž stanovil omezený 
počet zahraničních členů řádu na 80 rytířů.

Dne 9. května 1786 rytíři řádové rady zaslali zprávu toskánskému velko-
vévodovi, v níž prohlásili, že žadatel pocházející ze starobylého českého 
šlechtického rodu hrabat a vojáků rakouské armády, předložil doklady pře-
depsané statuty již před rokem, ale musel čekat celý rok na konečný výrok, 
protože požadované dokumenty byly vyhotoveny v německé řeči, kterou 
pověření komisaři řádové rady neovládali. Nová zpráva ze dne 2. června 
1786 prezentuje velkovévodovi, že čekatel prokázal svůj původ po otci z ro-
du Desfoursů du Mont et Athienville, po prabábě z otcovy strany ze šlech-
tické rodiny Hartmannů z Klarštejna, po matce z rodu Lamottů z Frintrop 
a po prabábě z matčiny strany z urozené rodiny Jahnů; dále že sloužil 
během Sedmileté války v řadách rakouské armády a v současné době 
vykonává funkci komořího jeho císařské výsosti; jeho roční příjem je 600 
zlatých; je mu 42 let a narodil se 30. dubna 1734.

Slavnostní ceremoniál přijetí za rytíře řádu svatého Štěpána podle práva 
konaný dne 8. září 1786 v Praze v kostele řádových rytířů svatého Jana 
Jeruzalémského celebroval hrabě František Josef Thurn.23 

22 Pachta Giovacchino Giuseppe in: ASPi, Santo Stefano 1265, Suppliche 
e informazioni 1265, č. 94; 409, Provanze di nobiltà, č. 26; 578, Apprensioni, 
fol. 175r.
23 Desfours Massimiliano in: ASPi, Santo Stefano 1265, Suppliche 
e informazioni, č. 116 a 153; 2096, Informazioni delľauditore Giovanni Neri, 
s. 235–236 a s. 292–293; 410, Provanze di nobiltà, č. 37; 578, Apprensioni, 
fol. 176v a také Index, l. c., sv. 53, s. 833.
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9. Jan Nepomuk Deym
Baron Jan Nepomuk, syn Adama Viléma Deyma ze Stříteže a Marie 
Rozálie, baronky Voračické z Paběnic, sídlící v Praze, požádal toskán-
ského velkovévodu o přijetí za rytíře  řádu svatého Štěpána podle práva 
s udělením výjimky z ustanovení velkovévodova motu proprio ze dne 8. 
března 1786, jímž byl omezen na osmdesát počet rytířů nepocházejících 
z Toskánska ve stavu členů řádu. 

Dne 25. července 1786 zaslali rytíři rady řádu velkovévodovi zprávu, v níž 
podali výklad o tom, že žadatel prokázal, že pochází po otci z rodu Dey-
mů, po otcově prabábě z rodu Vernierů, po matce z šlechtické rodiny Vo-
račických z Paběnic a po matčině prabábě z rodu Obyteckých z Obytec, 
tedy ze starých pražských šlechtických rodů; dále je baronem ze Stříteže 
a plukovníkem pěchoty ve službách císaře Josefa II., jakož i majitelem 
pluku Warttensleben v Čechách;  disponuje platem 8 000 zlatých a má 
jako majitel plat 860 zlatých ročního příjmu a je mu 44 let. 

Dne 21. září 1786 oblékl řádové roucho rytíře řádu svatého Štěpána podle 
práva při slavnostním obřadu konaném v Praze v kostele řádu svatého 
Jana Jeruzalémského, který celebroval hrabě František Josef Thurn. 

Zemřel 8. února roku 1789 a pohřební obřady se konaly 16. března téhož 
roku.24

10. Jan Adam Dohalský z Dohalic
Hrabě Jan Adam Dohalský z Dohalic požádal dne 23. března 1789 toskán-
ského velkovévodu o přijetí za rytíře řádu svatého Štěpána podle práva.

V suplice žadatel prohlašoval, že patří do linie hrabat Dohalských, sta-
robylého rodu české šlechty, která vlastní soudržné patrimoniální statky, 
že je přítelem vznešených rodů a že se zasloužil o rakouskou habsbur-
skou dynastii, dále doložil 4 potřebné generace k tomu, aby mohl být 
dekorován svatoštěpánskými insigniemi. 

24 Deym Giovanni Nepomuceno in: ASPi, Santo Stefano 1266, Suppliche 
e informazioni, č. 171; 2096, Informazioni delľAuditore Giovanni Neri, s. 330–
332; 410, Provanze di nobiltà, č. 38; 578, Apprensioni, fol. 176v; 3680, Esequie, 
fol. 46r.
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Nelze však s určitostí říci, zda byl přijat za řádového rytíře.25 

11. Bedřich Nostic-Rieneck
Hrabě Bedřich, syn Františka Antonína Nostice a Alžběty, hraběnky Kra-
kovské z Kolovrat, sídlící v Praze, požádal toskánského velkovévodu 
o přijetí za rytíře řádu svatého Štěpána po právu.

V procesu prokazování šlechtictví, který se konal před shromážděním 
rytířů v Pise, žadatel prohlásil, že pochází po otci z hraběcího rodu 
Nosticů, po prabábě z otcovy strany z baronského rodu Schőnbornů, po 
matce z hraběcí rodiny Krakovských z Kolovrat a po prabábě z matčiny 
strany z hraběcího rodu Valdštejnů; že jeho otec byl radou a osobním ko-
morníkem císaře, místodržitelem a předsedou vlády Českého království 
a rytířem velkokříže řádu svatého Štěpána. Předložil osvědčení o dobrých 
mravech a křtu, podle něhož vyplývá, že se narodil 24. listopadu 1762.

Slavnostní ceremoniál pasování na rytíře řádu svatého Štěpána, který ce-
lebroval rytíř Kristián Filip Clam-Gallas, se konal 20. března 1790 v Praze 
v kostele rytířů řádu svatého Jana Jeruzalémského.26

12. Jan František Pachta
Hrabě Jan František, syn Huberta Karla Pachty a Barbory, hraběnky Bere-
nyové z Karancze, svobodný pán z Rájova, požádal toskánského velkové-
vodu o přijetí za rytíře řádu svatého Štěpána podle práva. 

Dne 7. června 1791 rytíři rady řádu zaslali zprávu velkovévodovi, v níž vy-
ložili velkovévodovi, že žadatel, v procesu konaném před shromážděním 
rytířů v Pise, prokázal, že pochází po otci z rodu hrabat Pachtů z Rájova, 
po otcově prabábě z hraběcí rodiny  Scheidlernů, po matce z rodu Be-
renyů z Kazancze a po matčině prababičce z hraběcího rodu Barkotziů 
z Szaly; dále že jeho otec Hubert Karel je hrabětem a svobodným pánem 
Svaté Říše římské, radou jeho císařské výsosti a přísedícím komory Krá-
lovství Českého; že je mu 35 let a narodil se v Praze 4. listopadu 1755.

25 Dohalsky Dohalitz Giovanni Adamo in: ASPi, Santo Stefano 1273, Suppliche 
e informazioni, č. 109. O Dohalském viz Index, l. c., vol. 56, s. 733.
26 Nostitz e Rinnek Federico in: ASPi, Santo Stefano 416, Provanze di nobiltà, 
č. 17; 578, Apprensioni, fol. 185v. Z dokumentů uložených ve Státním archivu 
v Pise nevyplývá, že otec Bedřich Nostic-Rieneck byl členem řádu. 
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Na řádového rytíře po právu byl pasován dne 11. října 1791 v Praze 
v kostele rytířů řádu svatého Jana Jeruzalémského, obřad celebroval rytíř 
Jáchym Pachta.27

13. František Adam Dohalský z Dohalic
Hrabě František Adam, syn Norberta Dohalského z Dohalic a Eleonory, 
hraběnky Trauttmansdorfové, sídlící v Praze, požádal toskánského velko-
vévodu o přijetí za rytíře řádu svatého Štěpána podle práva.

Dne 7. února 1792 rytíři rady řádu zaslali velkovévodovi zprávu, v níž 
vysvětlili, že žadatel, v procesu konaném před shromážděním rytířů v Pi-
se, prokázal, že po otci pochází z hraběcího rodu Dohalských z Dohalic, 
po prababičce z otcovy strany z baronského rodu Rašínů z Rýzmburka, 
po matce z urozené hraběcí rodiny Trauttmansdorfů a po prabábě z mat-
činy strany z rodu Račínů z Račína; dále že jeho otec je pánem na Poliča-
nech; žadateli je 29 let a narodil se 22. září 1763.

Přijat za rytíře řádu svatého Štěpána po právu byl dne 3. listopadu 1792 
v Praze v kostele rytířů svatého Jana Jeruzalémského, slavnostní cere-
moniál celebroval rytíř Jáchym Pachta.28

14. Václav Deym
Dne 16. ledna 1794 se sešlo shromáždění svatoštěpánského řádu ve Flo-
rencii, jemuž předsedal bailli Ferdinando Suarez de la Conca, aby přijalo 
v procesu důkazního řízení „de vita et moribus” ctihodného Václava, syna 
Adama Viléma Deyma ze Stříteže, kanovníka metropolitního kostela  
ve Florencii, obdařeného komendou z milosti (commenda di grazia) A7 
o výnosu 30 toskánských stříbrných skudů s nárokem být přijat do řádu 
jako šlechtic – kněz. 

27 Pachta Giovanni Francesco in: ASPi, Santo Stefano 1278, Suppliche 
e informazioni, č. 91; 418, Provanze di nobiltà, č. 20; 579, Apprensioni, fol. 3r.
28 Dohalsky Dohalitz Francesco Adamo in: ASPi, Santo Stefano 1279, Suppliche 
e informazioni, č. 59; 421, Provanze di nobiltà, č. 28; 579, Apprensioni, fol. 6r.
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Václav Deym se dostavil osobně před 5 rytířů vybraných, aby asistovali 
u procesu a prohlásil, že dostával ročně z generální pokladny Koruny 
ve Florencii odměnu ve výši 200 stříbrných skudů jako dvorní zpověd-
ník; dále že obdržel další plat za „distribuzione corale” v roční výši 220 
stříbrných skudů, plus 80 skudů od florentské kapituly jako kanovnickou 
prebendu; dále prohlásil, že je oddaný ve zbožnosti a církevní kázni; jeho 
bratr Jan Nepomuk je rytířem řádu svatého Štěpána od 21. září 1786; ža-
datel dovršil 59 let věku a se narodil v Praze 13. prosince 1734.

Oděv rytíře – kněze šlechtického původu řádu svatého Štěpána s ko-
mendou z milosti převzal z rukou rytíře markýze Piera Antonia Terinino 
při slavnostním ceremoniálu, který se konal 26. ledna 1794 ve Florencii 
v kostele San Piero di Palco. Od roku 1796 patřil do svatoštěpánského 
shromáždění ve Florencii.

Následně se stal kardinálem a salcburským arcibiskupem. Zemřel v roce 
1816.29  

15. Kristián Kryštof Clam-Gallas
Hrabě Kristián Kryštof, syn rytíře Kristiána Filipa Clam-Galllase a Marie 
Karolíny z hraběcího rodu Šporků, sídlící v Praze, požádal toskánského 
velkovévodu o přijetí za rytíře řádu svatého Štěpána podle práva, a o po-
volení, aby mohl použít pro dokázání svého šlechtického původu čtyř 
generací předků dokladů, které předložil již jeho otec. 

V průběhu dokazovacího řízení, které se konalo v únoru 1795 před shro-
mážděním rytířů ve Florencii, žadatel prokázal, že po matce pochází 
z rodu Šporků, po prabábě z matčiny strany z rodu Thierheimů, zatímco 
pro čtyři generace předků po otci využil doklady z průkazního řízení svého 
otce; dále předložil osvědčení o přijetí svého otce do řádu; obligaci, kterou 
se mu uděluje kongrua ve výši 300 stříbrných skudů, pocházejících z vý-
nosů svobodného panství Frýdlant v Čechách; dále prokázal, že jeho rodi-
na vlastní 3 statky v Liberci, Frýdlantu a Grabšteinu; že jeho otec zastává 
úřad komorníka jeho císařské výsosti; že dovršil 24 let věku a narodil se 
1. listopadu 1771.

29 Deym Vinceslao in: ASPi, Santo Stefano 1283, Suppliche e informazioni, 
č. 1; 1288, Suppliche e informazioni, č. 70; 424, Provanze di nobiltà, č. 4; 579, 
Apprensioni, fol. 8v; 1623, Motupropri, č. 88, 30. prosince 1793 
a též srov. Index, l. c., sv. 54, s. 699.  
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Slavnostní obřad přijetí roucha rytíře řádu svatého Štěpána po právu, kte-
rý celebroval jeho otec rytíř Kristián Filip Clam-Gallas, se konal 3. března 
1795 v Praze v kostele rytířů řádu svatého Jana Jeruzalémského.

Kristián Kryštof Clam-Gallas, mecenáš umělců, zemřel v roce 1838.30

16. Filip Beno Sweerts-Špork
Hrabě Filip Benizio, syn Jana Františka Sweerts-Šporka a Barbory hra-
běnky z Bubna a Litic, svobodný pán von Reist, sídlící v Praze, požádal 
toskánského velkovévodu o přijetí za profesního rytíře řádu svatého Ště-
pána podle práva.

Žadatel, v procesu konaném v únoru 1795 před shromážděním řádových 
rytířů v Pise, prokázal svůj urozený původ po otci z rodu hrabat Sweerts-
-Šporků, po prabábě z otcovy strany z hraběcí rodiny Šporků, po matce 
z hraběcího rodu z Bubna a Litic a po matčině prabábě z baronské rodiny 
Beck-Bifourtů; dále je podle císařského dekretu z 15. června 1772 komo-
řím jeho císařské výsosti  a radou apelačního soudu Českého království; 
otec Jan František je osobním rádcem císaře, pánem na Lysé a Konoje-
dech; předložil osvědčený výpis z listiny o povýšení do hraběcího stavu 
uděleném císařem Karlem VI. dědu z otcovy strany Františku Karlovi 
z rodu Sweerts-Šporků v roce 1719 a vlastní křestní list, z něhož vyplývá, 
že se narodil v Lysé 30. září 1795.

Dne 25. března 1795 převzal z rukou rytíře Jana Antonína hraběte Pachty 
při slavnostním obřadu konaném v Praze v kostele maltézských rytířů rou-
cho rytíře řádu svatého Štěpána podle práva.31

17. Václav Maria Dohalský z Dohalic
Hrabě Václav Maria, syn Jana Kryštofa Dohalského z Dohalic a Marie 
Anny z rodu Malovců z Malovic, sídlící v Praze, požádal toskánského vel-
kovévodu o přijetí za rytíře řádu svatého Štěpána podle práva.

30 Clam e Gallas Cristiano Cristofano in: ASPi,  Santo Stefano 1284, Suppliche 
e informazioni, č. 66 a 73; 426, Provanze di nobiltà, č. 5; 579, Apprensioni, 
fol.10r; též Index, l. c., sv. 37, s. 537.
31 Sweerts e Spork Filippo Benizio in: ASPi, Santo Stefano 427, Provanze 
di nobiltà, č. 10; 579, Apprensione, fol. 10v.
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V procesu důkazního řízení o šlechtickém původu, konaném před shro-
mážděním rytířů řádu ve Florencii, žadatel prokázal svůj původ po otci 
z hraběcího rodu Dohalských z Dohalic, po otcově prabábě z urozené 
rodiny Štěnovských z Kadova, po matce z rodu Malovců z Malovic 
a po matčině prabábě z rodu Frachimontů z Frankenfeldu; dále že byl 
povýšen na hraběte dědičně pro všechny své potomky listinou císařovny 
Marie Terezie z 11. července 1764; prokázal roční příjem 4000 německých 
zlatých díky držbám pozemků; dále že je komořím jeho císařské výsosti, 
že se oženil s baronkou Marií Annou ze šlechtické rodiny Steinbachů, kte-
rá je dámou Řádu hvězdového kříže. 

Slavnostní obřad přijetí za rytíře řádu svatého Štěpána podle práva, který 
se konal dne 8. června 1795 v Praze v kostele rytířů svatého Jana Jeruza-
lémského, celebroval rytíř Kristián Filip Clam-Gallas.32

18. Vincenc Vidršperkár
Hrabě Vincenc, syn Jana Františka Vidršperkára z Vidršperku a Marie 
Karolíny Hindererové, sídlící v Praze, požádal toskánského velkovévodu 
o přijetí za rytíře řádu svatého Štěpána podle práva.

V procesu důkazního řízení žadatel prokázal, že pochází po otci z hra-
běcího rodu Vidršperkárů z Vidršperku, po otcově prabábě z hraběcího 
rodu Kunašů z Machovic, po matce z urozené rodiny Hindererů ze Stein-
hausenu a po prabábě z matčiny strany z urozené rodiny Stilerů z Rose-
negu; dále že jeho otec Jan František byl povýšen na barona dědičně pro 
všechny své potomky listinou císařovny Marie Terezie z 5. května 1760; 
že je císařským komořím, provinciálním radou Českého království, a že 
vlastní rozsáhlé pozemkové majetky v Mutěníně v Čechách; že se narodil 
4. února 1755.

Slavnostní obřad přijetí za rytíře řádu svatého Štěpána podle práva, který 
se konal dne 2. srpna 1795 v Praze v kostele rytířů svatého Jana Jeruza-
lémského, celebroval rytíř Maxmilián Desfours .33

32 Dohalsky Dohalitz Maria Vinceslao in: ASPi, Santo Stefano 1285, Suppliche 
e informazioni, č. 43; 2101 Informazioni dell´auditore Giovanni Neri, 
s. 258; 428, Provanze di nobiltà, č. 21; 579, Apprensioni, fol. 11v.
33 Wiedersperg Vincenzo in: ASPi,  Santo Stefano 1286, Suppliche 
e informazioni, č. 65; 2101, Informazioni dell´auditore Giovanni Neri, 
s. 289; 428, Provanze di nobiltà, č. 22; 579, Apprensioni, fol. 11v. 
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19. Jan Malovec
Baron Jan, syn Josefa Malovce a hraběnky Antonie Pachtové, původem 
z Prahy, požádal toskánského velkovévodu o přijetí za rytíře řádu svatého 
Štěpána podle práva.

Reskriptem z 12. dubna 1796 velkovévoda nařídil členům rady řádu, aby 
získali informace o žadateli u shromáždění rytířů v Praze. Poslední zase-
dání, jemuž předsedal rytíř Kristián Filip Clam-Gallas, se sešlo 19. května 
1796 a usneslo se na tom, že za „učiněné osobní provinění čekatele […], 
za politický delikt veřejného výtržnictví, jehož se dopustil ve společnosti 
dalších mladých společníků, kteří působili výtržnosti v ulicích židovského 
města”, byl se svými společníky uvězněn. Proto ho shromáždění rytířů 
neshledává hodným, aby byl přijat za rytíře svatoštěpánského  řádu. Dne 
21. června téhož roku rytíři řádové rady referovali o celé záležitosti vel-
mistra, který proto dne 12. srpna odmítl žádost barona Malovce o udělení 
hodnosti řádového rytíře.34

20. Prokop Václav Hildprandt
Baron Prokop Václav, syn Václava Karla Hildprandta z Ottenhausen a Ma-
rie Anny Kavanaghové, sídlící v Praze, požádal toskánského velkovévodu 
o přijetí za rytíře řádu svatého Štěpána podle práva.

Dne 19. července 1796 rytíři řádové rady zaslali velkovévodovi informaci, 
v níž vysvětlili, že zasedání rytířů v Praze se vyjádřilo pochvalně o „pověs-
ti, chování a dobrých mravech” barona Hildprandta.

V procesu důkazního řízení, konaném před shromážděním řádových 
rytířů ve Florencii, žadatel prokázal, že po otci pochází z rodu Hildprand-
tů z Ottenhausen, po prabábě z otcovy strany z urozené rodiny Kfelířů 
ze Zakšova a po matce a matčině prabábě z rodu Kavanaghů; jeho otec 
byl jmenován dekretem z 20. srpna 1769 císařským komořím „pro svůj 
urozený rod a původ, za své šlechtické kvality a za co nejušlechtilejší od-
danost a horlivost” a že mu byla přiznána kongrua 300 stříbrných skudů; 
jeho matka je vedena od 26. prosince 1766 na listině kandidátek Terezi-
ánského ústavu šlechtičen v Praze. Připojil také osvědčení čtyř předních 
pražských urozených pánů ze dne 18. března 1796, z něhož plyne, že je 
„vynikajících mravů, jak se sluší na křesťana římské katolické církve”, že 
se „nikdy nedopustil žádné nepřístojnosti, ani není důvodu hovořit špatně 

34 Mallowetz Giovanni in: ASPi, Santo Stefano 1289, 
Suppliche e informazioni, č. 117.
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o jeho osobně, činech a vystupování”, a dále doklad o křtu, z něhož vyplý-
vá, že se narodil v Praze dne 24. ledna 1774.

Přijat za rytíře řádu svatého Štěpána podle práva byl 11. března 1797 
v Praze v kostele rytířů svatého Jana Jeruzalémského, obřad celebroval 
rytíř Kristián Filip Clam-Gallas.35

21. František Adam z Bubna z Litic
Hrabě František Adam, syn Antonína z Bubna a Litic a Terezie Kordulové 
ze Sloupna, sídlící v Praze, požádal toskánského velkovévodu o přijetí 
za rytíře řádu svatého Štěpána podle práva.

Dne 19. července 1796 dvanáct rytířů řádové rady zaslalo na vědomí vel-
kovévodovi informaci, v níž vyložili, že shromáždění pražských řádových 
rytířů vyjádřilo příznivé mínění týkající se „pověsti, chování a dobrých 
mravů” hraběte Bubna z Litic.

V procesu důkazního řízení, konaném před shromážděním ve Florencii, 
žadatel prokázal, že pochází po otci z hraběcího rodu Bubnů z Litic, po ot-
cově prabábě rodu baronů Kapounů ze Svojkova, po matce z rodiny rytířů 
Kordulů ze Sloupna, po prabábě z matčiny strany z rytířské rodiny Pute-
aniů; dále že vlastní rodinný fideikomis, který mu zaručuje roční přijem 
300 stříbrných skudů; že je komořím jeho císařské výsosti a že se narodil 
v Čechách 9. ledna 1796.

Rytířské řádové roucho svatého Štěpána podle práva převzal z rukou 
rytíře Kristiána Filipa Clam-Gallase dne 5. března 1798 v Praze v kostele 
rytířů řádu svatého Jana Jeruzalémského.36

35 Hildprandt Procopio Vinceslao in: ASPi,  Santo Stefano 1289, Suppliche 
e informazioni, č.118; 431, Provanze di nobiltà, č. 7; 579, Apprensioni, fol. 14v. 
Je nutno uvést, že případy Hildprandta a dalších dvou následujících aspirantů 
Bubna a Perglera byly zkoumány společně shromážděním svatoštěpánských 
řádových rytířů v Praze 13. června 1796 a následně revidovány  radou řádu 
v Pise na zasedání 19. července a schváleny společně jediným reskriptem 
z 12. srpna 1796.
36 Bubna e Littiz Francesco Adamo in: ASPi,  Santo Stefano 1289, Suppliche 
e informazioni, č. 118; 432, Provanze di nobiltà, č. 6; 579, Apprensioni, 
fol. 15r. O tomto českém šlechtickém rodu vojáků a úředníků v rakouských 
službách viz Index, l. c., sv. 25, s. 15077. 
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22. Alois Perglár
Rytíř Alois, syn Františka rytíře Perglára z Perglasu a Marie Anny Šenov-
ské, sídlící v městě Plzni v Čechách, požádal toskánského velkovévodu 
o přijetí za rytíře řádu svatého Štěpána podle práva.

Dne 19. července 1796 dvanáct rytířů rady zaslalo zprávu velkovévodovi, 
v níž podali vysvětlení, že shromáždění rytířů svatoštěpánského řádu 
v Praze vyjádřilo příznivé mínění o „pověsti,  chování a dobrých mravech” 
rytíře z Perglasu.

V procesu důkazního řízení konaném před shromážděním řádových rytířů 
ve Florencii, žadatel prokázal svůj původ po otci z rodu Perglasů, po ot-
cově prabábě a po matce ze šlechtické rodiny ze Šenova a po prabábě 
z matčiny linie Mulců z Valdova; dále pobírá roční rentu 2 000 německých 
zlatých, narodil se v Praze 10. dubna 1750.

Perglár přijal roucho řádového rytíře podle práva dne 5. března 1798 
společně s rytířem z Bubna v Praze v kostele rytířů řádu svatého Jana 
Jeruzalémského z rukou rytíře Kristiána Filipa Clam-Gallase. 37

23. Karel Filip Berchtold
Dne 26. ledna 1816 vydal toskánský velkovévoda Ferdinand III. motu 
proprio, kterým udělil hraběti Karlu Filipovi, synu Karla Gustava Berchtol-
da a Marie Anny Edlingové, sídlícímu ve Vídni, rytířský titul řádu svatého 
Štěpána a povoluje tak jeho přijetí za rytíře podle práva s prominutím 
všech předepsaných formalit a s povinností podrobit se průkaznímu řízení 
o svém původu následně až po znovuobnovení řádu. Proto teprve dne 10. 
prosince 1819, poté co se zasvěcení do řádu konalo dne 23. srpna 1819 
ve Vídni v kostele svatého Ondřeje rukou vídeňského arcibiskupa, rytíř 
Berchtold předložil z Gorice patřičnou žádost  podle platných kapitulních 
regulí radě svatoštěpánského řádu v Pise. 

V procesu zkoušky šlechtického původu žadatel podal důkaz o tom, 
že pochází po otci z rodu hrabat Berchtoldů, po otcově prabábě z Petřval-
du, po matce z hraběcího rodu Edlingů a po prabábě z matčiny linie z uro-
zené rodiny Lanthieriů; dále otec Karel Gustav, svobodný pán z Uherčic 
původem ze Stráže v Čechách, byl jmenován komořím jeho císařské 
výsosti dne 19. září 1790; jeho matka byla přijata z panovnické milosti 

37 Pergler Aloisio in: ASPi,  Santo Stefano 1289, Suppliche e informazioni, 
č. 118; 432, Provanze di nobiltà, č. 5; 579, Apprensioni, fol. 15r.
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do Řádu dam hvězdového kříže dne 3. května 1793; aspirant sám slouží 
jako důstojník pluku jeho císařské milosti ležící v Gorici; narodil se 29. říj-
na 1795 ve Vídni. Strýc žadatele z otcovy strany je rytíř Leopold Berchtold, 
který byl přijat do řádu svatého Štěpána v Pise dne 17. ledna 1784. 38

24. Edmund Hartig
Hrabě Edmund, syn Františka Hartiga a Juliány Grundmannové z Falken-
berka, sídlící v Praze, požádal dne 7. ledna 1840 toskánského velkovévo-
du o přijetí za rytíře řádu svatého Štěpána podle práva poté co předložil 
všechny předepsané důkazy o svém šlechtickém původu podle řádových 
statutů s prominutím přísahy věrnosti velmistrovi řádu, protože je ra-
kouským poddaným. Reskriptem z 14. února 1840 obdržel žadatel, jak 
požadoval, povolení dostát závazku podstoupit právoplatné důkazní řízení 
o svém šlechtickém původu do jednoho roku a zaplatit předepsané  po-
platky a náklady za svůj rytířský stav (v celkové suma 1652 stříbrných).

V procesu, konaném před shromážděním rytířů ve Florencii, žadatel pro-
kázal, že pochází po otci z hraběcího rodu Hartigů, po prabábě z otcovy 
strany z rodu Colloredů, po matce z rodu Grundmannů a po prabábě 
z matčiny linie ze šlechtické rodiny Althanů; jeho otec František  je císař-
ský komoří a rakouský místodržitel v Miláně; otcův děd, hrabě František 
Hartig, byl přijat do řádu svatého Štěpána v osmdesátých letech 18. sto-
letí, ale ačkoliv byla nalezena jeho suplika a magistrální reskript datovaný 
dne 22. září 1785, jímž ho velkovévoda přijímá do řádu, chybí zcela jaký-
koli dokument vztahující se k průběhu důkazního řízení, který by svědčil 
o tom, že ho František Hartig absolvoval. Ani jeho jméno nefiguruje v se-
znamu přijatých rytířů. Prabába žadatele z matčiny linie Eleonora Harti-
gová Colloredová byla přijata do Řádu dam hvězdového kříže. Edmund 
Hartig byl svého času císařským komořím, atašé rakouského vyslanectví 
v Paříži, kde tehdy pobýval. Narodil se ve Vídni 3. listopadu 1812. V době 
žádosti a důkazního řízení mu bylio 28 let.

Slavnostní obřad přijetí za rytíře řádu svatého Štěpána podle práva, který 
celebroval rytíř Giovan Battista Monticelli Strada, se konal dne 2. dubna 
1840 v Miláně ve veřejné oratoři patřící ke kostelu Panny Marie della 
Passione. 

38 Berchtold Carlo Filippo in: ASPi,  Santo Stefano 448, Provanze di nobiltà, 
č. 37; 580, Apprensioni, fol. 5v.
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Později zastával vysoké úřady monarchie a také byl vojenským velitelem 
Českého království, zemřel v roce 1883.39

25. Karel Baillet de Latour
Hrabě Karel, syn Teodora Baillet de Latour a Anny Marie Zuzany z ro-
du Bourcierů de Villers, sídlící v Olomouci na Moravě, požádal toskánské-
ho velkovévodu o přijetí za rytíře řádu svatého Štěpána podle práva. Dne 
20. září 1842 rytíři rady řádu zaslali informaci velkovévodovi, v níž podali 
výklad, že žadatel prokázal v procesu konaném před shromážděním sva-
toštěpánských rytířů ve Florencii, že pochází po otci z rodu hraběcího 
rodu Baillet de Latour, po prabábě z otcovy linie z urozené rodiny hrabat 
Guerin de la Marche, po matce z hraběcí rodiny Bourcierů de Villers a po 
matčině prabábě z rodiny du Buget. Jeho předek Ernest Baillet byl jmeno-
ván Karlem VI. dne 10. března 1719 hrabětem za bezpříkladnou odvahu 
ve funkci předsedy velké rady města Malines, když se mu podařilo potla-
čit ve městě povstání a obnovit poslušnost císaři. Jeho předek z otcovy 
strany Maxmilián Baillet de Latour byl předsedou dvorské válečné rady 
a generálem dělostřelectva. Jeho otec Teodor byl majitelem pěšího pluku, 
místoředitel generálního ředitelství inženýrského sboru císaře, komoří 
a tajný císařský rada. Také byl nositelem prestižních vojenských řádů, 
mezi nimiž jmenujme řád Marie Terezie, ruský řád svatého Jiří, svatého 
Vladimíra a Württenberský řád. Děd z matčiny strany Karel Diodato Gabri-
el hrabě Bourcier de Villers  byl rytířem řádu svatého Ludvíka, vojenským 
důstojníkem ve francouzských službách a bratrem Marie Viktorie, vdovy  
po hraběti Karlu Jindřichu Richecourtovi, který byl „komořím, tajným ra-
dou jeho císařské výsosti a zplnomocněným ministrem na neapolském 
dvoře”, nástupcem na místo převora svatoštěpánského řádu v Perugii 
a příbuzným slavného hraběte Richecourta, předsedy regentské rady 
Toskánského velkovévodství. Jeho matka a matčina babička byly dámy 
Řádu hvězdového kříže. Žadatel se narodil v Olomouci dne 9. října 1822 
a sídlí ve Vídni.

Slavnostní oděv rytíře řádu svatého Štěpána podle práva převzal  dne 
4. prosince 1743 z rukou rytíře Ottaviana Lenzoniho, bývalého ministra 

39 Hartig Edmondo in: ASPi,  Santo Stefano 1348, Suppliche e informazioni, 
č. 11; 1358, Suppliche e informazioni, č. 96; 464 Provanze di nobiltà, č. 4; 468, 
Provanze di nobiltà, č. 8; 580, Apprensioni, fol. 68v. 
O Františku a Edmundu Hartigových viz Index, l. c., sv. 103, s. 562–564.
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zahraničních věcí Toskánského velkovévodství, při slavnostním obřadu, 
který se konal ve Vídni v kostele italského národa.40

26. Alfréd Strachwitz
Hrabě Alfréd, syn Mořice Strachwitze a Attaly baronky Erstenbergové, 
ze Skaličky na Moravě, požádal dne 24. února 1857 toskánského velko-
vévodu o přijetí za rytíře řádu svatého Štěpána podle práva.

V procesu průkazního řízení o šlechtickém původu, který se konal 
před shromážděním řádových rytířů ve Florencii, žadatel prokázal, že 
pochází po otci z rodiny hrabat Strachwitzů, po otcově prabábě z urozené 
šlechtické rodiny Rothschűtzů, po matce z urozené rodiny Erstenbergů 
a po prabábě z matčiny strany z rodu Gerambů; dále že je císařským 
komořím a kapitánem II. třídy, úřad získal za své služby v Uhrách v letech 
1848–1849; pobírá nejvyšší rentu ve výši 330 toskánských stříbrných sku-
dů pocházejících ze statků panství Skalička a držby u  Hranic na Moravě; 
narodil se 17. července 1830 v Šebetově na Moravě.

Ve zprávě řádové rady velmistrovi řádu ze dne 29. září 1857 vyplývá, 
že žadatel je ve své rodné zemi považován “za bezúhonnou osobu, 
jak v oblasti politického života, tak po stránce morální”. 

Za rytíře řádu svatého Štěpána podle práva byl přijat při slavnostním 
obřadu, celebrovaném rytířem Francescem Bottaro Adorno, kancléřem 
toskánského vyslanectví ve Vídni, dne 25. srpna 1858 ve Vídni v kostele 
italského národa.41

Překlad  Eva Gregorovičová

40 Baillet de la Tour Carlo in: ASPi,  Santo Stefano 1355, 
Suppliche e informazioni, č. 85; 472, Provanze di nobiltà, č. 14; 580, 
Apprensioni, fol. 78r. Viz též Index, l. c., sv. 10, s. 567.
41 Strachwitz Alfredo in: ASPi,  Santo Stefano 1391, Suppliche e informazioni, 
č. 67; 496, Provanze di nobiltà, č. 9; 580, Apprensioni, fol. 123r.
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Pachta, ASPi, S. Stefano1265, 409 Provanze di nobiltà, ins. 26; Jan Nepomuk František Deym, ASPi, S. Stefano 1266, 410 Provanze 
di nobiltà, ins. 38; František Adam Dohalský z Dohalic, ASPi, S. Stefano 1279, 421 Provanze di nobiltà, ins. 28.
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Příloha 1
Motu proprio z 8. března 1786, kterým se stanoví maximální počet rytířů 
cizích národností v řádu svatého Štěpána na 80.

ASPi, Santo Stefano 1623, Motupropri, ins. 6

Sua Altezza Reale il Serenissimo Arciduca Granduca di Toscana e Gran 
Maestro dell´Ordine di Santo Stefano vuole che in avvenire le croci 
equestri da conferirsi agli esteri non sudditi toscani siano limitate al 
numero di ottanta. In questo numero non saranno compresi i forestieri non 
sudditi toscani che, come successori nelle commende di loro padronato, 
hanno acquistato un diritto ad essere insigniti dell´abito equestre, e per 
l´ammissione dei medesimi non si intenderà fatta alcuna variazione da ciò 
che è stabilito nei veglianti ordini. Allorché siano ridotti al numero prescritto 
i cavalieri esteri attuali non successi in commenda di loro patronato e verrà 
in detto numero a vacare qualche posto, il Consiglio dell´Ordine ne darà 
conto a Sua Altezza Reale il Serenissimo Gran Maestro e li farà presenti 
le suppliche dei postulanti, affinché la Reale Altezza Serenissima possa 
prescegliere quelli che le piaccia di decorare dell´abito equestre; ed i 
prescelti dovranno in appresso compire le prove necessarie per godere 
della grazia, senza di che la grazia resterà inutile.

P. Leopoldo V. Alberti C. Bonsi

Dato lì 8 marzo 1786.

.



173

Barsanti ,  D.Paginae 14 -  2006

Příloha 2
Zpráva ze shromáždění rytířů řádu svatého Štěpána v Praze o výtržnosti 
barona Malovce, 19. května 1796.

ASPi, Santo Stefano 1289, Suppliche e informazioni, ins.117.

Dichiarazione della nobile assemblea dei cavalieri di Santo Stefano 
di Praga toccante la richiesta fatta dal barone Mallowetz per essere 
ammesso alla ricezione dell´Ordine di Santo Stefano Papa e Martire.

Molto illustrissimo e nobile Consiglio

Gli sottoscritti cavalieri di codesta assemblea non mancano di mandare 
la di loro dichiarazione richiesta sul 22 d´aprile, toccante la ricezione del 
barone di Mallowetz in questo illustre Ordine, ed hanno l´onore di farla 
come segue:

Secondo loro sentimento credono che questo candidato, in conformità del 
tenore dei statuti, se si sia non solamente reso indegno, ma innabile per 
essere investito di questo Ordine, poiché nel secondo capitolo pagina 92 
sta chiaramente espresso: che per essere ricevuto in questo Ordine di 
Santo Stefano se richiede una buona ed intatta fama, e che tutti questi 
siano per sempre esclusi a gli quali se può fare l´oggezione o il rimprovero 
d´una cattiva azione, o vero di qualche delitto. Lo confermano di più ancora 
i stessi statuti che prescrivono: che del candidato se alleghi l´attestato de 
probitate vitae et morum.

Siccome dunque quel barone di Mallowetz, di cui la condotta da ogni 
tempo in qua fu sempre irregolare e contraria a quelle qualità richieste e 
prescritte, se rese oltra ciò di più indegno della ricezione in questo Ordine 
per un delitto politico d´un pubblico tumulto commesso in compagnia 
d´altri giovanotti, suoi compagni dell´istessa trama, i quali per gli eccessi 
fatti per strada nella città degli ebrei, onde per impedire qualche rivolta 
molto pericolosa in queste circostanze critiche sul fatto stesso, il barone 
di Mallowetz con gli altri suoi compagni fu condotto in prigione per le 
guardie della città e, malgrado di sua nascita nobile, per la soddisfazione 
pubblica ed in esempio ribbrezante in conformità d´un decreto della 
corte, del dì 8 febbraio 1794, condotto pubblicamente a esser fatto 
semplice soldato, castigo mai successo ancora a qualche soggetto della 
nobiltà; e prima qualche tempo doppo egli fu rilasciato dal militare e ciò 
unicamente in riguardo a difetti corporali, che lo resero inabile per le 
fatiche di questo servizio. Come già la verità di tutto questo asserto sta 
provata nelli atti e scritti che si trovano alla corte ed al governo di qui, da 
cui l´illustrissimo consiglio potrà prendere gli ulteriori notizie caso mai non 
volesse contentarsi del nostro asserto fatto su fede nobile. Sperano e se 



174

Barsanti ,  D. Paginae 14 -  2006

lusingano gli sottoscritti cavalieri d´aver motivi e ragioni bastanti di credere 
che la ricezione di questo candidato, in riguardo della di lui notoria cattiva 
condotta ed infinita pubblica punizione, non mancarebbe che di essere 
assai pregiudiziabile al lustro e decoro di questo tanto illustre e meritevole 
Ordine di Santo Stefano e che perciò gli sottoscritti di questa assemblea 
possino nuovamente richiedere l´illustrissimo consiglio che a questo 
candidato sia per sempre negata la grazia da lui richiesta. Questo è il 
concluso che fu risolto nella radunanza dell´assemblea di questi cavalieri 
qui sottoscritti nella capitale della Boemia. Praga lì 19 di maggio 1796.

Cristiano Philippo conte di Calm e Gallas
Giovacchino conte di Pachta

Giovanni conte di Pachta
Vincenzo barone di Wiedersperg

Massimiliano conte Desfours
Filippo conte di Sweerts

Vinceslao conte Dohalsky
Federico conte di Nostiz e Rinnek

Cristiano Christoforo conte di Clam e Gallas
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Příloha 3
Žádost rytířů řádu svatého Štěpána z Prahy z 30. listopadu 1793 o novou 
uniformu.

ASPi, Santo Stefano 1283, Suppliche e informazioni, ins. 56

Altezza Reale

Noi qui sottoscritti cavalieri, che abbiamo ĺ onore d´essere investiti nelĺ Ordine 
illustre di Santo Stefano di Toscana, prendiamo ĺ ardire di presentare a Vostra 
Altezza Reale la supplica presente per il tenore della quale veniamo a richiedere 
la grazia seguente e consistente in questo: che Vostra Altezza Reale, come 
degnissimo gran maestro del prefato Ordine, ci conceda la permissione di poter 
portare ĺ uniforme annesso alĺ Ordine tanto il turchino di compagnia come pure il 
bianco di gala, colla sottoveste gallonata e due spallaci, come lo portavimo prima 
sempre qui col permesso accordatoci dal di vostra altezza reale augustissimo 
predecessore, poi diventato nostro sovrano di gloriosissima e piissima memoria 
imperatore Leopoldo. Gli motivi che ci fanno supplicare questa grazia sono 
i seguenti:

1. avendoci costì presentemente sua Altezza Reale ĺ arciduchessa, alla quale 
facendo spesso la nostra corte e festegiando varie giornate da gala ove tutta la 
nobiltà se trova in abiti ricchi e riccamente, noi altri con quel adornamento richiesto 
faressimo pure una specie di gala che così con nostri  uniformi lisci faciamo la 
figura di officiali messi in pensione.

2. serve quelĺ adornamento del gallone sulla sottoveste ed i due spallaci ad un 
maggior pregio, lustro e decoro delĺ Ordine stesso, poichè sono altri ordini militari 
ancora che hanno ĺ uniforme annesso alĺ Ordine con gallone o riccamo, come per 
esempio ĺ Ordine teutonico e ĺ Ordine di Santo Georgio di Baviera.

3. non richiediamo già questa grazia e concessione che per i nostri paesi, di qui 
sottomettendoci d´uniformarci in tutto venendo in Italia alĺ uniforme prescritto ed 
introdotto per i cavalieri in codesto paese.

Questi motivi qui annessi ci fanno sperare che vostra altezza reale ci accorderà la 
grazia umilmente richiesta ed impregiudicabile e ne aspettiamo per nostra regola 
il graziosissimo decreto.

Christiano Philippo conte di Clam e Gallas
Giovacchino conte di Pachta

Massimiliano conte di Desfours
Josepho conte di Wrtbii

Giovanni conte di Pachta
Adamo conte di Dohalsky

Federico conte di Nostiz e Rinnek

Praga lì 30 novembre 1793.
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Příloha 4
Císařské diplomy s udělením různých titulů z let 1719–1854

a) Hrabata Sweertsové, 1719
ASPi, Santo Stefano 427, Provanze di nobiltà, ins. 10

Nel primo registro delle omologazioni color verde ed argentino, l´anno 
1719 venerdì dopo la domenica misericordiosa, cioè lì 28 aprile sotto la 
lettera D 22.

Trovasi l´altissimo imperiale e regio diploma a tenore del quale Francesco 
Carlo barone di Sweerts è stato promosso al grado di conte, dove fra altri 
e diversi punti si vede ancora quello che tratta dell´aumentazione delle 
armi del tenor seguente.

Noi Carlo sesto per la grazia di Dio eletto imperadore de´romani ecc.

Perciò attendendo benignissimamente alle ragioni sopra allegate com´a 
diverse altre conforme alle di lui umilissime suppliche ed ossequiosissime 
rappresentanze ci veggiam mossi di beneficare e di provvedere il detto 
Francesco Carlo barone di Sweerts e Reist della nostra reale munificenza 
e prerogative a tal segno che previa una matura riflessione, di propria 
nostra scienza e col consiglio de´consiglieri e fedeli nostri abbiamo il 
medesimo barone di Sweerts e Reist con tutti i suoi eredi presenti e 
futuri, legittimi e naturali e tutta la sua discendenza masculina e feminina, 
fin´a tanto che uno o più di loro saranno in vita non solamente promosso 
e costituito nell´onore, grado e preminenza dei conti del nostro regno 
ereditario di Boemia e delle province attinenti, ma anzi gli abbiamo 
prestato ed impertito il predicato di conte Sweerts e Spork, barone de 
Reist, ed abbiamo unito ed aumentate le sue armi fin´ora usate con quelle 
de´conti di Spork nella maniera che segue:

cioè uno scudo quadrato oblongo di sotto rotondo di cui il primo campo nella 
parte superiore ed il secondo nell´inferiore è di color bianco o argentino; 
il fondamento di questi campi consiste in due travi, delle quali l´inferiore è 
di color giallo o aurino decorato in mezzo con una stella fleslonga di color 
turchino o azzuro; sulla trave superiore anche di color turchino o azzuro 
s´osserva un lione dalla metà del corpo eminente di color rosso o rubino 
con la coda torsa spartita sopra il dorso con le branche gettate avanti, 
le fauci aperte e la lingua prominente rossa, però con questa diferenza 
ch´il lione nel campo superiore è voltato alla dritta, e quello nel campo 
superiore alla sinistra.

Nel campo anteriore di sotto come nel sinistro di sopra si veggono 
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generalmente delle travi per traverso appuntate per di loro opposte, di 
modo che la parte dritta sia di color bianco o argentino, la sinistra rossa 
o rubinosa.

Nel mezzo dello scudo apparisce uno scudetto particolarmente coronato di 
color giallo o aurino, dove la testa sciolta d´un turco un po´inchinata verso 
la destra col mostaccio bruno di sopra una berretta ovver un turbante 
bianco guarnito di un pennacchio verde. Sopra lo scudone sono cinque 
elmi aperti decorati di corone reali aurine nel costume de´torneamenti, 
coi suoi gioielli appesi e da ambidue parti circondati d´un velame parte 
bianco e argentino, parte rosso o rubinoso. Sul primo elmo cominciando 
dalla parte dritta apparisce una coda di pavone con sei penne di color 
verde o smeralto, sul secondo elmo si osserva un leone voltato verso la 
sinistra tal quale è descritto  presso lo scudo, cioè colla metà del corpo 
eminente di color rosso o rubinoso con la coda torsa spartita sopra il dorso 
con le branche portate avanti le fauci aperte, la lingua rossa. Sull´elmo 
di mezzo si presenta l´aquila dell´impero romano coronata, nera, con la 
lingua rossa, le ali distese, abbrancando la corona sull´elmo. Sul quarto 
e rispettivo penultimo elmo si vede fin dai ginocchi un turco o saraceno 
vestito da rosso, il corpo cinto con un cingolo bianco o argentino con un 
manto porpureo orleato con oro, tenendo nel pugno dritto il bastone da 
comandante inaurato, avendo i capelli e mostaccio bruni con un turbante 
rosso di sotto cinto di bianco; e finalmente sul quinto e rispettivo ultimo 
elmo si presenta fra due ali rosse o rubinose in entro volte il braccio 
d´un uomo sollevato tenendo quasi per ferire una spada a due tagli. 
Siccome quest´armi di barone ed ormai di conte nel mezzo di cotesta 
nostra imperiale e regia patente vogliamo ed ordiniamo che si trovino 
propriamente dipinte.

Thadeus Ferdinandus Limbek registrator ibidem
Actum apud regiam tabulam bohemicam, Pragae die 21 aprilis anno 1719.

b) Hrabata z Vidršperku, 1760 
ASPi, Santo Stefano 428, Provanze di nobiltà, ins. 22

In tertio coeruleo-argenteo regesto sive quaternione ubi continentur literae 
majestaticae anno 1760 die undecima Julii sub litera H. 10.

Reperitur diploma caesareum regium liberi baronatus collati domino 
Joanni Francisco Wiedersperger a Wiedersperg in quo exordium et 
subsequentia formalia de verbo ad verbum sic sonant, videlicet

Nos Maria Theresia divina favente clementia romanorum imperatrix, 
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Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae etc. regina etc.

Notum testatumque facimus tenore praesentium universis quamquam nos 
pro regia et archiducali potestate dignitateque, in quibus Omnipotentis Dei 
voluntas nos constituit

ommissis

Cum igitur clementer aspeximus et consideravimus quod nobilis dilectus 
ac fidelis noster Joannes Franciscus Wiedersperger a Wiedersperg 
ab antiquissimo equestri genere marchionatus misniae originem suam 
ducat ac cum diversis etiam comitiva dignitate conspicuis familiis 
conjunctus sit, nuper autem uxorem ex familia baronum de Hinderer in 
Steinhausen duxisse cum constet similiter tam proavum suum in re militari 
meritissimum, quam majores sui tempore funesti belli hussitici utilissima 
praestitisse servitia, etc.

ommissis

Hinc est quod Nos ex praeattactis, aliisque pluribus rationibus et 
motivis eidem Joanni Francisco Wiedersperger a Wiedersperg regiam 
et archiducalem gratiam nostram impertiri voluimus et ea propter illum, 
omnesque suos liberos in linea recta descendentes eorum legitimos, 
masculos et foeminas in perpetuum quamdiu unus ex illis superstes erit 
ad statum liberorum baronum clementer evehimus simulque omnes in 
numerum, coetum et consortium reliquorum nostrorum ac sacri romani 
imperii nostrorumque hereditariorum regnorum principatuum et ditionum 
liberorum baronum assumimi, aggregamus eisque plene aequiparamus 
etc.

ommissis

Ut autem gratiam nostram regiam eiusque elevationem ad statum 
baronum et testationem damus hactenus ab ipso et majoribus suis gesta 
equestria modo vero baronatus insigna armorum clementer approbamus 
et confirmamus, videlicet

scutum militare rectum oblongum infra in cuspidem excurrens 
perpendiculariter divisum ac baronatus corona sive pile decoratum, in 
cujus dextra area flavida sive aurea lupus erectus dextrorsum versus, 
agnellum album dentibus tenens conspicitur sinistrae autem ceruleae 
areae seu ultramarini coloris in medio fascia rubra horizonthalis  incumbit. 
Scuto ibidem incumbit galea tornearia sive equestris aperta, auro 
clatharato, dextrorsum versa, corona, monili ac torque pariter aureis 
insignita; laciniae defluentes sunt circa galeam ex parte dextra rubra, ex 
sinistra cerulea, deinde vero ex utroque latere flavida sive aurea; et in 
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summo galeam conspicitur lupus supra descriptus etc.

ommissis

Volentes edictoque nostro regio firmiter decernentes etc. Harum 
testimonium literarum manu nostra subscriptarum et sigilli nostri caesarei 
regii et archiducalis appensione munitarum quae dabantur in nostra 
metropoli ac residentia Vienna die quinta mensis maji anno a salutifera 
nativitate Christi Domini ac redemptoris nostri millesimo septingentesimo 
sexagesimo regnorum vero nostrorum vicesimo.

Maria Theresia

c) Hrabata z Dohalic, 1764
ASPi, Santo Stefano 428, Provanze di nobiltà, ins. 21

Extractus ex regiis tabulis regni Bohemiae

In quarto coeruleo-argentino codice, sive quaternione, ubi inscriptae 
sunt literae majestaticae anno 1764, feria sexta post dominicam primam 
adventus, id est 7 decembris sub litera g 30.

Reperitur diploma status comitivi pro illustrissimo et magnifico domino 
Joanne Christophoro comite Dohalsky a Dohalitz, cuius exordium 
subsequens articulus, et finis de verbo ad verbum sic sonant

Nos Maria Theresia divina favente clementia romanorum imperatrix, 
Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae 
regina, archidux Austriae, dux Burgundiae, superioris et inferioris Silesiae, 
Brabantiae, Mediolani, Styriae, Carinthiae, Carniolae, e Mantuae, 
Parmae, Piacentiae, Limburgi, Lucemburgi, Geldriae, Wurtenbergae, 
marchio sacri romani imperii Moraviae, Burgoviae, superioris et inferioris 
Lusatiae, princeps Sveviae et Transilvaniae, comes princeps Habspurgi, 
Flandriae, Tyrolis, Ferreti, Kyburgi, Goritiae, Gradiscae et Artesiae, 
Landgravia Alsatiae, comes Namuri, domina marchiae Sclavonicae, 
Portus Naonis, Salinarum et Malinae, nupta dux Lotharingiae e Barri, 
magna dux Hetruriae, etc.

Recognoscimus et notum facimus tenore praesentium universis et singulis 
etc.

ommissis

Dignamur, statuimus, voluimus et mandamus, utipse Joannes 
Christophorus comes Dohalsky de Dohalitz una cum liberis suis legitimis 
utriusque sexus eorumque descendentibus nunc et in futurum comites et 
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comitisse sint, seque ipsos comites et comitissas Dohalsky  de Dohalitz 
scribant, titulent et nominent, a nobis quoque et a successoribus nostris 
pariterque a cancellariis nostris (prout hactenus a nobis specialiter 
mandatum est) pro talibus honorentur, titulentur et reputentur, ita quidem 
ac si a patre e matre jam comites progenti essent.

ommissis

Voleneis, edictoque nostro firmiter decernentes harum testimonio literarum, 
sigilli nostri imperialis regii et archiducalis appensione munitarum, quae 
dabantur in nostra civitate metropoli ac residentiali Vienna die undecima 
mensis Julii anno a salutifera nativitate Christi Domini ac redemptoris 
nostri millesimo septingentesimo sexagesimo quarto regnorum nostrorum 
vigesimo quarto.

Maria Theresia

d) Udělení titulu komořího Filipu Sweertsovi, 1772
ASPi, Santo Stefano 427, Provanze di nobiltà, ins. 10

Dalla parte di loro maestà l´imperadore e l´imperadrice regina 
apostolica d´Ungheria e Boemia nostro clementissimo sovrano e nostra 
clementissima sovrana, ecc.

Si notifica graziosamente all´illustrissimo signore Filippo Benizio conte di 
Sweerts e Spork qualmente le sopraddette maestà loro imperiali e regie a 
riguardo della di lui antica e nobile stirpe decorata col carattere di conte, 
com´ancora a riflesso delle laudabilissime colle quali egli trovasi dotato, si 
sono degnate di nominarlo benignissimamente loro ciamberlano. Perciò 
conforme all´altissimo ordine si dà a esso signor di Sweerts e Spork per 
via del presente decreto l´assecuranza dell´impartita imperiale e regia 
grazia, in virtù della quale il medesimo dovrà godere dei diritti e prerogative 
de´quali altri imperiali regi ciamberlani e decretati sono capaci.

Al rimanente le sopraddette maestà loro imperiali e reali gli restano 
graziosamente affezionate.

Enrico principe Aursperg

Segnato Vienna lì 27 giugno 1772.
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e) Udělení titulu komořího Alfrédu Strachwitzovi, 1854 
ASPi, Santo Stefano 429, Provanze di nobiltà, ins. 9

Da rimettersi ad Alfredo conte di Strachwitz in nome e con la grazia di sua 
maestà imperiale e reale apostolica l´imperatore di Austria, re di Ungheria 
e di Boemia, di Lombardia e di Venezia, e di Galizia, Lodomiria ed Illiria, 
arciduca d´Austria, nostro graziosissimo signore.

Sua maestà imperiale reale e apostolica con venerata risoluzione del 
primo corrente si è degnata nominarla imperiale reale ciamberlano, ed 
assegnarlene il rango a partire dal giorno di detta nomina. 

Di questa graziosa concessione ella viene informata per mezzo del 
presente diploma, aggiungendole che ella dovrà immediatamente godere 
di tutti i diritti e privilegi spettanti agl´imperiali e reali ciamberlani, ma 
per altro non essendo questa carica soltanto una distinzione onorifica, 
ma portando seco l´obbligo di un servizio effettivo, ella non potrà senza 
preventivo sovrano permesso né accettare, qualora le fosse offerta, la 
carica di ciamberlano d´estere corti, né tampoco aspirare alla carica 
stessa.

Sua maestà imperiale reale apostolica le esprime intanto la sua graziosa 
benevolenza.

Carlo conte Lanckoronski gran ciamberlano

Vienna 8 aprile 1854.
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Příloha 5
Poznámky auditora Giovanni Neriho k důkaznímu řízení o urozeném 
původu českých rytířů, 29. prosince 1785

ASPi, Santo Stefano 2096, Informazioni dell´Auditore Giovanni Neri, 
s. 14–15

Io non debbo dispensarmi del fare osservare la diversità che passa, tra 
le rigorose prove di nobiltà che esigono li statuti, e quelle che abbiamo 
in processo [di Antonio Berchtold]. Vogliono in sostanza le disposizioni 
veglianti che resti giustificato che ciascuno degli ascendenti delle quattro 
famiglie fin dai rispettivi atavi inclusivi abbiano goduto o siano stati abilitati 
a godere il primario onore di una città nobile, quali godimenti debbono 
essere provati con le attestazioni dei pubblici ministri delli archivi delle 
rispettive città. In processo manca totalmente  questa prova specifica, 
e sebben si riconosca, per vero dire a colpo d´occhio, che le famiglie 
che costituiscono i quarti del pretendente siano cospicue ed illustri, 
tuttavia non abbiamo rigorosamente che una prova in genere risultante 
semplicemente dalle firme rispettabili dell´arcivescovo di Vienna e del 
signor conte di Thurn, i quali asseriscono che le predette famiglie sono di 
antica, generosa e cavalleresca nobiltà. 

Non debbo nemmeno tacere, che siccome è piaciuto a Sua Altezza Reale 
di dispensare vari pretendenti tedeschi dalla rigorosa compilazione del 
processo formale, così è qualche tempo che i processi, che sono compilati 
in Vienna, vengono di là formati sommariamente e mancanti, come ho 
dimostrato delle prove dei godimenti in specie, forse perchè, secondo 
i sistemi delle città di Germania riesce troppo difficile o impossibile 
l´esibire le prove prescritte dai regolamenti dell´Ordine di Santo Stefano 
modellati sull´usi delle città d´Italia. Finalmente è da riflettersi, per altro, 
che nonostante l´indicata poca precisione di prove, sono già stati molti 
pretendenti tedeschi graziati dell´abito, per il che non so non secondare 
il parere del consiglio dell´Ordine di Santo Stefano, che propone 
egualmente il ricevimento del supplicante. Ho creduto mio dovere di fare 
avvertire quest´uso, forse necessario, che a poco a poco s´introduce 
nella formazione dei processi d´abito dei tedeschi, sempre rimesso alle 
supreme determinazioni di vostra altezza reale, a cui profondamente mi 
inchino.

G. Neri

Firenze, 29 dicembre 1785
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Zusammenfassung

Zwischen Pisa und Prag. Der Orden des hl. Stephan 
in Böhmen.
Danilo Barsanti

Der Autor dieses Beitrags ist Professor der Geschichte und hält Vorles-
ungen an der Universität in Pisa. Jahreslang beschäftigt er sich u. a. mit 
der Geschichte des Militär- und Ritterordens des hl. Stephan, gegründet 
von Medici im Jahre 1561. Dieser Beitrag wurde auf dem in Prag am 20. 
Mai 2005 im Italienischen Kulturinstitut veranstalteten Seminar „La Bo-
emia e l’Ordine di Santo Stefano” vorgelesen. Er erschien als Artikel im 
Sammelbuch von diesem Seminar  „Atti del convegno La Boemia e l’Or-
dine di Santo Stefano”, das von der Stiftung Instituzione dei Cavalieri di 
S. Stefano in Pisa herausgegeben wurde. Vergl. Barsanti, Danilo. Fra Pisa 
e Praga. L’Ordine di S. Stefano in Boemia. Atti del colvegno La Boemia 
e l’Ordine di Santo Stefano (Praga, 20 maggio 2005) a cura di Danilo Mar-
rara, Edizioni ETS, Pisa 2005, S. 31-59.

In Anbetracht dessen, dass sich der Autor auf die Aufzählung der dem Or-
den beigetretenen böhmischen Adeligen konzentrierte, hiel die Redaktion 
der Paginae historiae dieses Thema für soweit bedeutend, dass entschie-
den wurde, die Übersetzung des Beitrags im Sammelbuch des Nationalar-
chivs mit der Zustimmung des Autors abzudrücken. In der tschechischen 
historiographischen Produktion begegnet man dem Phänomen des Ritte-
rordens des hl. Stephan, Papstes und Märtyrers, fast nicht.

Im ersten Teil der Studie analysiert Barsanti die Umstände, unter denen 
die böhmischen und mährischen Adeligen in den Orden noch in der Zeit 
der letzten Medici (Leopold Waldstein, 1722) und vor allem während 
der Regierung der Sekundogenitur des Habsburg-Lothringen Hauses in 
Toskana angenommen wurden. Weiter stellt er 26 hochgeborene Herren 
aus den alten und auch neueren böhmischen und mährischen Adelsge-
schlechtern vor und zwar vom Gesichtspunkt deren Stellung beim Hof und 
bei den Ämtern, die sie ausübten, beschreibt den Verlauf des beweiskräf-
tigen Verfahrens, während dessen die Bewerber ihre adelige Herkunft in 
vier Generationen in den männlichen und auch weiblichen Linie ihrer Vor-
fahren nachweisen mussten, erwähnt die Aufgabe, die die Versammlung 
der Stephansritter in Prag bei der Annahme der böhmischen Adeligen 
spielte, skizziert die engen Verbindungen mit dem Prager Malteserorden.

Auf den nächsten Seiten widmet sich der Autor den einzelnen Bewerbern, 
beschreibt ihrer Herkunft nach vorgelegten Stammbäumen, erwähnt 
ihre Güter, Finanzverhältnisse, Ämter und Posten, die sie ausübten, 
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in der Licht der vorschriftsmäßigen Belege, die die Bewerber an den Or-
densrat nach Pisa geschickt haben und die heute im Staatsarchiv in Pisa 
im Bestand Santo Stefano, in den Teilen Suppliche e informazioni, Provan-
ze di nobilità und Apprensioni aufbewahrt sind. Zu den wertvollsten dieser 
Zeugenmaterialien gehören unzweifelhaft wunderschön kolorierte adelige 
Stammbäume mit den Wappen aller Blutverwandten der Ritteraspiranten 
sowie in der Schwertnachfolge, als auch in der Kunkelnachfolge. Außer 
dem führt Barsanti die Zeitangaben über die Stellung des Gesuchs um die 
Annahme zum Ritter des Stephansordens von Rechts wegen an, weiter 
Datum und Ort, wo die feierliche Zeremonie der Einführung in den Orden 
stattfand, bzw. wer die Zeremonie zelebrierte. Manchmal erwähnt er die 
Umstände, unter denen der Bewerber zum Ritter angenommen wurde. 
Unter die Ritter des Ordens des hl. Stephan von Rechts wegen wurden 
26 Angehörige böhmisches und mährisches Adels angenommen. Barsanti 
bestimmte sie mit großen Schwierigkeiten aus den ursprünglichen Quellen 
des Stephansbestandes aus der gesamten Zahl von 10 000 Ordensrittern. 
Die Übersetzerin führt mit Rücksicht auf die Rückaussuchung in origina-
len Schriftlichkeiten in den eckigen Klammern die Namen der Adeligen in 
der Form der ursprünglichen Transkription Barsantis an, die er aus den 
Pisaer Stephansdokumenten übernahm. Also unter die in den Orden des 
hl. Stephan von Rechts wegen Angenommenen gehörten: Graf Leopold 
Waldstein (angenommen 1722), Graf Leopold Berchtold (angenommen 
1784 in Pisa), Graf Christian Philipp Clam-Gallas (angenommen 1784 in 
Prag), Graf Franz Seraphin von Wrtba (angenommen 1785 in Prag), Graf 
Franz Hartig (angenommen 1785), Graf Anton Berchtold (angenommen 
1786 in Uherčice), Graf Joachim Joseph Pachta (angenommen 1786 in 
Prag), Graf Maximilian Desfours (angenommen 1786 in Prag), Freiherr 
Johann Nepomuk Deym (angenommen 1786 in Prag), Graf Johann Adam 
Dohalsky von Dohalitz (er bat 1789), Graf Friedrich Nostitz-Rieneck (an-
genommen 1790 in Prag), Graf Johann Franz Pachta (angenommen 1791 
in Prag), Graf Franz Adam Dohalsky von Dohalitz (angenommen 1792 
in Prag), Kanoniker Wenceslaus Deym (angenommen 1794 in Florenz), 
Graf Christian Christoph Clam-Gallas (angenommen 1795 in Prag), Graf 
Philipp Benizio Sweerts-Spork (angenommen 1795 in Prag), Graf Maria 
Wenceslaus Dohalsky von Dohalitz (angenommen 1795 in Prag), Graf 
Wiedersperg Vinzenz (angenommen 1795 in Prag), Freiherr Johann 
Mallowetz (er bat 1796, abgelehnt), Freiherr Prokop Wenzel Hildprandt 
(angenommen 1797 in Prag), Graf Franz Adam von Bubna und Littitz 
(angenommen 1798 in Prag), Ritter Alois Pergler (angenommen 1798 in 
Prag), Graf Karl Philipp Berchtold (angenommen 1795 in Wien), Graf Ed-
mund Hartig (angenommen 1840 in Mailand), Graf Karl Baillet de Latour 
(angenommen 1843 in Wien), Graf Alfred Strachwitz (angenommen 1858 
in Wien).
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Ministerstvo vnitra, Londýn 

Zpráva o zpracovaném fondu

Ivan Šťovíček

Po ustanovení prozatímní československé vlády v Londýně 
v červenci 1940 se postupně začal budovat i úřad Ministerstva 
vnitra. Nejprve se utvářely jednotlivé referáty, které se přemě-
nily na odbory. Náplň činnosti v počátečním období je známa 
jen u referátu státně – bezpečnostního.

Podle návrhu z 21. října 1940 měl referát vést úplnou evidenci všech čes-
koslovenských občanů žijících ve Velké Británii. Za tímto účelem měla být 
zřízena evidenční skupina, která by za spolupráce s britským Home Office 
(britské ministerstvo vnitra) vybudovala ústřední kartotéku. Dále referát 
dostal za úkol organizovat politické zpravodajství. Všechny registrované 
občany měl prověřit z hlediska státní spolehlivosti, politické příslušnosti, 
působení ve Velké Británii a měl provést revizi jejich aktivit ve Francii. 
Předpokládalo se, že získaný materiál bude sloužit jak pro práci úřadů 
v emigraci, tak pro úřady po návratu do vlasti. Za pomoci důvěrníků měl 
referát sledovat politickou a spolkovou činnost všech Čechoslováků 
ve Velké Británii. Referát měl pečovat o osobní bezpečnost prezidenta 
republiky. Dalším úkolem bylo provádět užší obrannou zpravodajskou 
činnost v rámci civilních státních úřadů. Referát do své působnosti převzal 
agendu internovaných osob a agendu pasovou. Zároveň byl pověřen sle-
dováním vnitropolitické situace ve vlasti a přípravou pro organizaci státní-
ho bezpečnostního aparátu ve vlasti po skončení války.

Svou činnost měl referát provádět v co nejužší součinnosti se zpravodaj-
skou ústřednou Ministerstva národní obrany.1

O organizaci Ministerstva vnitra a působnosti jeho jednotlivých organizač-
ních složek (zřejmě referátů) v počátečním období nemáme sice žádné 
pramenné informace, lze však předpokládat, že vnitřní organizace úřadu 
se postupně vyvíjela do struktury, jakou známe z počátku roku 1942.

1 Národní archiv (dále NA), fond Ministerstvo vnitra, Londýn (dále MV-L), 
sign. 2-59-5, kart. 239.
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O organizaci ministerstva a náplni jeho činnosti informoval dne 20. května 
1942 ministr Juraj Slávik Státní radu.2 Již před tím, dne 3. února 1942 
oznámil ministerské radě, že k 1. únoru na ministerstvu vznikl z původního 
referátu státně bezpečnostního IV. odbor politický a státně bezpečnost-
ní.3

Ministerstvo tvořily v té době čtyři odbory:

I. odbor – prezidium

II. odbor – administrativně právní

III. odbor – školský

IV. odbor – politický a státně bezpečnostní

I. odbor, jehož součástí byl i kabinet ministra, plnil úkoly ministerstva, 
které nespadaly do kompetence jiných odborů, dále vyřizoval všechny 
organizační, personální, rozpočtové, hospodářské záležitosti. Vedl správu 
inventárního majetku úřadu a správu budovy a místností.

Úkoly kabinetu ministra byly v mnohých ohledech daleko širší. Vyplývaly 
z funkce ministra. To znamená, že kabinet zajišťoval styk s britskými úřa-
dy, byl zapojen do práce propagační, reprezentační a kulturní, diplomatic-
ké a společenské.

II. odbor – administrativně právní zahájil svou činnost ihned po vzniku 
ministerstva4. Do jeho kompetence patřilo vydávání stanoviska ke všem 
návrhům zákonných norem připravovaných jinými ministerstvy, příprava 
a redakce vlastních návrhů, vydávání organizačních pokynů ve věcech 
pasových, posuzování otázky státního občanství, udělování státního ob-
čanství, vedení agendy manželského práva, agendy občanských dokladů, 
agendy matriční, jako vyřizování žádostí o změnu jména, registrování 
změny náboženského vyznání, dále vedení spolkové agendy, sledová-
ní britských předpisů týkajících se cizinců ve Velké Británii, sledování 

2 NA, MV-L, sign. 2-2-1, kart. 84; NA, Archiv H. Ripky (AHR), sign. 1-6-26, 
kart. 115.
3 NA, MV-L, sign. 2-6-9, kart. 103; též 2-59-5, kart. 239; též sign. 2-59-1, 
kart. 238.
4 Viz projev J. Slávika ve Státní radě 20. 5. 1942, NA, MV-L, sign. 2-2-1, s. 6, 
kart. 1.
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zákonodárné činnosti jiných spojeneckých vlád na území Velké Británie 
a ve spolupráci s vojenskou správou řešení některých vojenských věcí, 
které si vyžadovaly součinnosti se správou civilní. Povinností odboru bylo 
i poskytování právního poradenství československým občanům a zastu-
pování ministerstva při jednání Právní rady.

Zvláštní postavení v resortu Ministerstva vnitra měl III. odbor – školský. 
Z rozhodnutí ministra J. Slávika odbor nepodléhal prezidiu, ale přímo 
jemu. Toto zvláštní postavení vyplývalo ze skutečnosti, že v londýnské 
vládě nebylo zřízeno samostatné ministerstvo školství a řízením jeho 
agendy byl osobně pověřen J. Slávik. Odbor měl široké kompetence v ob-
lasti základního, středního i vysokého školství a v oblasti kultury a osvěty. 
Ze zvláštního postavení III. odboru a z jeho odlišné náplně činnosti vyplý-
vala i vnitřní organizace. Celý odbor se dělil na prezidium a dalších pět 
oddělení.

IV. odbor politický a státně-bezpečnostní vznikl reorganizací a rozšířením 
působnosti a kompetencí z původního státně bezpečnostního referátu. 
Odbor se skládal ze dvou referátů, studijního a státně bezpečnostního. 
Studijní referát shromažďoval a zpracovával materiál vnitropolitické po-
vahy a materiál o československém odboji v Anglii, USA a jiných státech, 
shromažďoval zprávy o současných vnitropolitických událostech ve vlasti, 
prováděl přípravné práce pro návrat do vlasti, sledoval a zpracovával 
zprávy o politické činnosti rakouské, maďarské a německé emigrace, 
pokud měly vztah k československým zájmům, spolupracoval s přísluš-
nými anglickými a spojeneckými centrálními státně bezpečnostními úřady, 
shromažďoval materiál a poznatky o organizaci státně – bezpečnostního 
zřízení a o opatřeních v Anglii pro využití ve vlasti, spolupracoval s česko-
slovenskými zastupitelskými úřady v otázkách vnitřní politiky a ve věcech 
státně bezpečnostních a udržoval spojení s domovem. Státně - bezpeč-
nostní referát prováděl osobní ochranu prezidenta a členů vlády, vedl 
evidenci československých občanů ve Velké Británii a v jiných státech, 
vypracovával posudky o československých občanech, vedl evidenci jejich 
trestních a protistátních činů, vedl evidenci československých občanů 
v internačních táborech ve Velké Británii a ve spojeneckých státech, 
spolupracoval s vojenskými úřady při perlustraci československých pří-
slušníků přicházejících do Velké Británie, vedl pasové záležitosti, vydával 
pátrací a státně bezpečnostní oběžníky a vyhlášky, vedl evidenci zrád-
ců a agentů ve službách říšsko-německého výzvědného zpravodajství 
a gestapa ve vlasti a v cizině, spolupracoval s Mezinárodním tribunálem 
pro stíhání zločinů spáchaných Němci na okupovaném území, prováděl 
výslechy československých občanů podezřelých z trestních činů a podílel 
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5 NA, MV-L, sign. 2-6-9, kart. 103. Viz též projev J. Slávika ve Státní radě 
20. 5. 1942, NA, MV-L, sign. 2-2-1, s. 13–15, kart. 1.
6 NA, MV-L, sign. 2-6-28, kart. 103.
7 Tamtéž.
8 Kompetence a náplň činnosti jednotlivých odborů stanovil výnos ministra 
č. 7019/1/43.

se při pátrání a na výsleších československých státních příslušníků zatče-
ných britskými státně - bezpečnostními úřady.5

Nárůst práce, která souvisela s očekáváním brzkého konce války a s blí-
žícím se návratem do vlasti a s tím související přípravou na převzetí státní 
moci na osvobozeném území Československa, vedl na počátku roku 1943 
k přípravě reorganizace samotného úřadu ministerstva. Výnosem minis-
tra J. Slávika č. 7019/1/43 vstoupila nová organizace v platnost ke dni 
5. června 1943. 

Podle tohoto výnosu se ministerstvo skládalo z následujících složek:

1. Prezidium

2. Odbor právně administrativní

3. Odbor pro organizaci státní správy

4. Odbor pro politické zpravodajství

5. Referát pro Podkarpatskou Rus

6. Školský a osvětový odbor6

V dalším nedatovaném dokumentu se ještě uvádí:

7. Studijní oddělení pro věci školské a osvětové.7

Nový 3. odbor vznikl v rámci reorganizace osamostatněním oddělení 
pro administrativní rekonstrukci a studium úkolů československé státní 
správy a samosprávy v osvobozené vlasti, které bylo až dosud součástí 
administrativně-právního odboru. Původní III. odbor – školský se v rámci 
reorganizace stal 6. odborem.

Kompetence a náplň činnosti8 u dosud existujících odborů zůstaly větši-
nou nezměněny, ale byly precizovány. U nových složek byl rozsah činnosti 
nově definován. Referát pro Podkarpatskou Rus se měl v celé šíři problé-
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mů zabývat touto částí republiky. Nové studijní oddělení mělo připravovat 
reorganizací řízení školství, kultury, osvěty a vědy.

Po ustanovení nové československé vlády v Košicích ukončilo Minister-
stvo vnitra v Londýně, tak jako všechny orgány československého stát-
ního zřízení v zahraničí, svou činnost a začalo provádět likvidaci úřadu. 
V rámci likvidace se uzavíraly jednotlivé agendy a spisy se po skončení 
války v r. 1945 a zřejmě i v r. 1946 stěhovaly do Prahy. O stěhování spi-
sové agendy se bohužel nezachovaly žádné doklady, které by podaly pře-
hled o tom, kdy, co, jak a kam bylo přesunuto. Nelze také zjistit, zda byla 
ve spisech provedena ještě v Londýně skartace, zda došlo k nějakým 
ztrátám při stěhování apod. V Praze byly písemnosti uloženy v prostorách 
Ministerstva vnitra a patrně je spravoval 2. odbor politického zpravodaj-
ství.

Počátkem padesátých let přešel soubor dokumentů do správy Archivní-
ho a studijního ústavu Ministerstva vnitra, kde byl archivně zpracován 
a zaevidován pod č. 2. Archivní fond měl sloužit především pro potřeby 
operativy Státní bezpečnosti a měl za úkol převzaté archiválie vytěžit. 
Tomu odpovídal i způsob zpracování převzatých písemností. Archivní 
materiál se nepořádal ve smyslu archivní teorie. Nebyla dodržována ani 
základní pravidla provenienčního principu. Písemnosti byly rozděleny 
do 93, respektive 94 základních věcných skupin. Každá skupina pak byla 
rozdělena na podskupiny. Tyto skupiny a podskupiny společně s číslem 
fondu utvořily základní signaturu. Některé podskupiny pak byly ještě 
někdy členěny na složky. Ve složkách byly archiválie průběžně foliovány 
a zpravidla sešity sešívačkou drátěnými sponami. Fond byl uložen násled-
ně v 363 kartonech. Jako zpracovatel fondu se uvádí Miloslav Tumpach, 
který ke dni 15. února 1952 předložil inventární soupis.

Do 3. oddělení Státního ústředního archivu v Praze byl fond předán 
dne 3. listopadu 1988 společně s ostatními fondy, které vznikly činností 
čs. exilových ministerstev. K orientaci po fondu sloužil nedokonalý pů-
vodní inventární soupis z roku 1952, případně kartotéka osob k fondům 
bývalého Studijního ústavu uložená dnes v Archivu Ministerstva vnitra 
ČR. Badatelsky byl fond až do listopadu 1989 v podstatě nepřístupný, 
a proto také nebylo překvapením, že po otevření archivů projevila bada-
telská veřejnost o fond velký zájem. Dokumenty uložené ve fondu jsou 
citovány v řadě studií, monografií a edic.

K archivnímu zpracování se ve Státním ústředním archivu (dnes Národ-
ním archivu) přikročilo v r. 2001. Písemnosti fondu nebyly nově fyzicky 
uspořádány a nebyl rekonstruován původní stav, který by odpovídal vnitřní 
struktuře a organizaci ministerstva. Důvodů pro toto rozhodnutí bylo ně-
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kolik. Především uspořádání fondu, jak je provedli pracovníci Studijního 
ústavu Ministerstva vnitra, ukazuje na účelovou metodiku archivní práce 
tohoto útvaru, který písemnosti zpracovával především pro potřeby Státní 
bezpečnosti. Za tímto účelem se vytvářel i rozsáhlý rejstřík osob, jejichž 
příjmení se ve spisech fondů Studijního ústavu vyskytovala. To je také 
druhý důvod, pro který fond nebyl přemanipulován, neboť tato kartotéka 
slouží k vyhledávání dokumentů i v současné době. Konečně dalším dů-
vodem je skutečnost, že na signatury zavedené původním zpracovatelem 
se hojně odkazuje v odborných pracích a edicích.

Jelikož fond nemohl být přemanipulován a nově uspořádán podle původní 
struktury ministerstva, byla snaha alespoň při sestavování inventárního 
seznamu jednotlivé popisy složek seřadit tak, aby vytvářely logicky uspo-
řádaný soubor, který odpovídá organizaci ministerstva a jeho spisové 
služby. Vycházelo se z poslední organizační struktury úřadu zavedené 
5. června 1943.

Jednotlivé popisy složek, které jsou inventárními jednotkami, byly roztřídě-
ny podle obsahu dokumentů do skupin, jež odpovídají působnosti základ-
ních organizačních jednotek ministerstva. Uvnitř těchto skupin pak byly 
uspořádány tématicky podle náplně činnosti. 

Průzkum fondu přinesl jedno závažné zjištění: Většina dochovaných pí-
semností pochází z činnosti 4. odboru - odboru pro politické zpravodajství 
a věci státně bezpečnostní. Spisy 3. odboru pro organizaci státní správy 
nejsou ve fondu vůbec zastoupeny, písemnosti referátu pro Podkarpat-
skou Rus a 6. školského a osvětového odboru se dochovaly jen v nepatr-
ném zlomku. Ani písemnosti prezidia a 2. odboru právně administrativního 
nejsou úplné a představují jen část dokumentů, které byly patrně zaslány 
na vědomí či k posouzení 4. odboru.

Vzhledem k tomu, že se nedochovaly až na jednu výjimku pomocné 
knihy, jednací protokoly a rejstříky, nelze ani zjistit, jakého rozsahu pů-
vodní registratura byla. Jen podle poznámek na spisech lze předpokládat, 
že písemnosti byly ukládány podle věcných hesel označených číselným 
kódem. Nelze ani přesně říci, zda se spisy ukládaly v ústřední spisov-
ně, nebo ve spisovnách jednotlivých odborů. Podle některých náznaků 
– např. dvě číselné řady spisů, ale i podle charakteru dochované agendy, 
lze předpokládat, že písemnosti zůstávaly uloženy u jednotlivých odborů 
ministerstva.

Stanovená metodika zpracování inventáře vychází z vyhlášky Minister-
stva vnitra ze dne 13. prosince 2004, kterou se provádějí některá ustano-
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vení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů9 

a dále z metodického pokynu archivní správy MV ČR č. AS/1-2882/8 
z 12.8.1998, v němž se „inventář chápe jako seznam všech inventárních 
jednotek uzavřeného archivního fondu (sbírky) v pořadí vycházejícím 
z původního uspořádání inventarizovaných písemností nebo v pořadí vy-
tvořeném na základě jiných vnitřních vazeb mezi inventárními jednotkami 
uvnitř archivního fondu (sbírky) s uvedením evidenčních jednotek“.

Dále bylo přihlédnuto k závěrům, které přijala metodická komise SÚA 
dne 27.4.1999, týkající se zpracování fondů bývalého Studijního ústavu 
MV, v nichž se zdůrazňuje individuální přístup k jednotlivým fondům, 
doporučuje se ponechat původní strukturu a v některých případech fond 
zpřístupnit formou tzv. „ideální pomůcky“, tzn. uspořádat pouze záznamy 
inventárních jednotek podle jejich vnitřních, provenienčních a věcných 
vazeb.

Z fondu byly při zpracování vyňaty signatury 2-95 až 2-105 (kart. 364–
374)- písemnosti 2. odboru politického zpravodajství Ministerstva vnitra 
z let 1945–1947, které byly předány 4. oddělení Státního ústředního ar-
chivu. Ze signatury 2–13 byly vyňaty složky 50/1, 72/8, 74/2, které byly 
převedeny do fondů německé okupační správy v protektorátu.

Skartace ve fondu nebyla prováděna. K inventárnímu seznamu byly 
vypracovány osobní, zeměpisný a strukturovaný věcný rejstřík. Vzhle-
dem k tomu, že ministerstvo mělo za úkol sledovat činnost krajanských 
a exilových spolků a mezi spisy se nachází značné množství dokumentů 
vztahujících se k činnosti jednotlivých organizací, byl sestaven i speciální 
rejstřík spolků a organizací.

Fond patří mezi nejvýznamnější archivní soubory, dokumentující činnost 
československé emigrace v Londýně v letech 1940–1945. Obsahuje 
písemnosti vztahující se k práci prezidenta Edvarda Beneše, i dalších 
orgánů československého státního zřízení v exilu, jako předsednictva 
ministerské rady, londýnské vlády, jednotlivých ministerstev. Dokumen-
tuje spolupráci s britskými úřady, vládami protifašistické koalice, různými 
institucemi apod. Samozřejmě obsahuje rozsáhlý materiál o jednotlivých 
osobách, jejich politické orientaci, sociálním postavení a činnosti. Zvlášť 
významné jsou archiválie, které informují o protibenešovské opozici, 
o Česko-Slovenské národní radě, o činnosti představitelů opozice, Vladi-
míra Borina-Ležáka, Františka Schwarze, Karla Lochnera, Petera Prídav-
ka, dále Lva Prchaly, Štefana Osuského, Milana Hodži a dalších. Velkou 

9 Zákon č. 499/2004 Sb. a vyhláška č. 645/2004 Sb.
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pozornost 4. odbor ministerstva věnoval dokumentaci činnosti německé 
emigrace z ČSR, skupinám Wenzela Jaksche, Gustava Beuera, Josefa 
Zinnera, Alfreda Perese a dalších.

Ve fondu jsou uloženy i dokumenty Právní rady, dokumenty týkající se 
problematiky válečných zločinců, státního občanství atd. Ministerstvo se 
také vyjadřovalo k návrhům dekretů prezidenta republiky, řada z nich také 
na ministerstvu vznikala. Ministerstvo se také věnovalo evidenci pasové 
agendy, zabývalo se československou emigrací v jiných státech, otázkami 
repatriace atd.

4. odbor ministerstva, jehož úkolem bylo mj. politické zpravodajství, 
ve spolupráci s 2. odborem Ministerstva národní obrany a s Minister-
stvem zahraničních věcí se snažil dokumentovat situaci v protektorátě, 
na Slovensku a i v Německu. Z této činnosti vznikl rozsáhlý soubor pí-
semností. Krom toho odbor sbíral i informace z jiných zemí. Zde opět úzce 
spolupracoval s Ministerstvem zahraničních věcí, se kterým si informace 
vyměňoval.

Získané informace se často zpracovávaly do studií, které v rozmnožené 
formě byly poskytovány československým orgánům státní správy.

I když materiály 6. školského odboru se dochovaly jen jako torzo, přece 
jen přinášejí dost informací o československém středním školství ve Velké 
Británii.

Dokumenty z provenience ministerstva vnitra se nacházejí ale i ve fon-
dech všech ústředních orgánů československé státní správy v zahraničí a 
i v některých osobních fondech vedoucích představitelů zahraničního od-
boje. V Národním archivu jsou to zvláště fondy Předsednictvo ministerské 
rady Londýn, Státní rada Londýn, fond Archiv Huberta Ripky aj. Z fondů 
uložených mimo Národní archiv je třeba připomenout fondy Edvard Be-
neš spravovaný Archivem Ústavu T. G. Masaryka. Ve fondu V. Klecandy, 
uloženém ve stejném archivu, se nacházejí zprávy o činnosti ministerstva 
přednesené ve Státní radě. Některé dokumenty ve Studijním ústavu Mi-
nisterstva vnitra vyňaté z fondu ministerstva byly včleněny do fondu Lon-
dýnský archiv (f. 61), dnes uložené v Národním archivu.
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Zusammenfassung

Das Ministerium des Innern, London – ein Bericht über den 
bearbeiteten Bestand
Ivan Šťovíček

Nach der Konstituierung der tschechoslowakischen Interimsregierung in 
London im Juli 1940 wurde allmählich auch das Innenministeriumsamt 
ausgebaut. Zuerst wurden einzelne Referate gebildet, die sich in Ressorte 
transformirten. Zum 1. Februar 1942 bestand das Ministerium aus vier 
Ressorten mit genauem Wirkungskreis.

Zuwachs der Arbeit, die mit dem erwartenden Ende des Krieges und mit 
der nährenden Zeit des Heimrückkehrs zusammenhing und damit verbun-
dene Vorbereitung auf die Übernahme der Staatsmacht auf dem befreiten 
Gebiet der Tschechoslowakei, führte Anfang 1943 zur Reorganisation des 
ganzen Amtes. Die trat in Kraft am 5. Juni 1943. Das Ministerium bestand 
aus fünf Ressorten, einem selbständigen Referate und einer Abteilung.

Nach der Konstituierung der neuen tschechoslowakischen Regierung in 
Košice hat das Ministerium des Innern in London seine Tätigkeit been-
det, fing an die Liquidierung des Amtes zu machen und die Aktenstücke 
wurden langsam nach Prag geschickt. Am Anfang der 50. Jahre kam 
der Bestand unter die Verwaltung des Archiv- und Studieninstituts des 
Innenministeriums, wo er unter der Zahl 2 erfasst wurde. In das Staatliche 
Zentralarchiv in Prag wurde er am 3. November 1988 übergeben. An seine 
archivalische Bearbeitung schritt man im Jahre 2001.

Während der Bearbeitung blieb die Struktur der Anordnung erhalten, wie 
sie von dem erwähnten Studieninstitut gebildet wurde. Die einzelnen 
Eintragungen der Inventareinheiten wurden aber im Inventar nach der 
Organisation des Amtes und nach der sachlichen Zusammenhängen 
angeordnet.

Der Bestand gehört zu den bedeutendsten Archivgesamtheiten, die die 
Tätigkeit der tschechoslowakischen Emigration in London in Jahren 
1940-1945 dokumentieren. Er beinhaltet die Schriftstücke, die sich 
auf die Arbeit des Präsidenten E. Beneš und auch anderer Organe 
der tschechoslowakischen Staatsordnung im Exil beziehen. Er dokumen-
tiert die Zusammenarbeit mit den britischen Behörden, mit den Regierun-
gen der antifaschistischen Koalition, verschiedenen Institutionen u. a.  
Auch die Archivalien, die über die gegen Beneš orientierte Opposition und 
über die Tätigkeit der deutschen Emigration in der ČSR informieren, sind 
von Bedeutung. 
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Zpřístupnění fondu 
Německé státní ministerstvo 

pro Čechy a Moravu

Jaroslav Pažout – Monika Sedláková

Období nacistické okupace českých zemí patří k frekventova-
ným tématům naší historiografie. Jeho výzkum je ovšem ztí-
žen neúplným zpřístupněním archivních pramenů. Jedním 
z významných fondů, jehož využití bylo až dosud značně 
omezeno, je i fond Německé státní ministerstvo pro Čechy 

a Moravu. Tento deficit se pracovníkům Národního archivu podařilo od-
stranit na konci loňského roku dokončením inventarizace tohoto fondu. 
Fond Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu je nyní badatelům 
zpřístupněn prostřednictvím podrobného inventáře.1

Cílem předkládaného textu je seznámit čtenáře s tímto fondem, s jeho 
historií, způsobem zpracování a především s jeho obsahem. Článek ob-
sahuje též základní informaci o původci fondu, tedy o Německém státním 
ministerstvu pro Čechy a Moravu (NSM). Jedná se v zásadě o modifiko-
vaný text úvodu inventáře k fondu, u něhož byla upravena jeho struktura, 
tj. nebyly zachovány jednotlivé kapitoly předepsané pro úvod k archivním 
pomůckám. 

Při inventarizaci fondu se jeho zpracovatelé často potýkali s problematikou 
českého překladu německé terminologie, při kterém vycházeli z dobových 
pramenů i odborné literatury a o pomoc se obraceli též na renomované 
odborníky zabývajícími se obdobím nacistické okupace. V regestech pak 
byly většinou uváděny české překlady těchto termínů. Pro snazší orien-
taci ve věcném rejstříku byl rovněž vytvořen výběrový heslář původních 
názvů institucí a dalších termínů s jejich českým překladem, který byl 
též zařazen do přílohy tohoto článku. Autory k jeho publikování nevedlo 
v žádném případě přesvědčení o tom, že by měl představovat neomylnou 
normu pro překlad německé terminologie z období druhé světové války, 

1 Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, Praha. Inventář sestavený 
Jaroslavem Pažoutem a Monikou Sedlákovou. Praha, Národní archiv 2005, 
306 s.
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jejich snahou bylo vyvolání diskuse o této problematice. Sami autoři 
by ocenili připomínky odborníků, které by mohli využít při zpřístupňování 
dalších fondů obsahujících německé dokumenty z let druhé světové války.

Součástí přílohy jsou též fotokopie některých zajímavých dokumentů 
z fondu. Tyto dokumenty byly vybírány tak, aby se vztahovaly k tematicky 
hojně zastoupeným okruhům ve fondu a zároveň ukázaly rozmanitost fon-
du co se týče typů dokumentů.

Dějiny původce fondu 
(Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu)
Základním normativním aktem stanovujícím politicko-organizační uspořá-
dání Protektorátu Čechy a Morava byl výnos vůdce a říšského kancléře 
Adolfa Hitlera ze 16. března 1939. Tento výnos vymezoval území protek-
torátu a jeho postavení v rámci Německé říše a určil kompetence říšského 
protektora jako nejvyššího představitele protektorátní okupační správy.2 
Říšským protektorem v Čechách a na Moravě byl jmenován Konstantin 
von Neurath, jehož ve funkci zastupoval od 27. 9. 1941 Reinhard Heyd-
rich. Druhým nejvlivnějším mužem protektorátu se stal významný funk-
cionář Sudetoněmecké strany Karl Hermann Frank, který ve své osobě 
spojoval funkci státního tajemníka u říšského protektora a vyššího velitele 
SS a policie pro Čechy a Moravu. Frankova snaha o získání rozhodující 
moci v protektorátu vyvrcholila po úspěšném atentátu na R. Heydricha 
27. 5. 1942.3 Novým zastupujícím říšským protektorem byl sice jmenován 
dosavadní šéf německé pořádkové policie Kurt Daluege, ale vedoucí mo-
censké postavení v protektorátu získal již v tuto dobu K. H. Frank.4

Formální potvrzení rozhodující moci K. H. Franka přinesl výnos A. Hitle-
ra z 20. srpna 1943 o ustanovení funkce německého státního ministra 

2 Viz Verordnungsblatt des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren, 1939, č. 2, 
s. 7–10, Výnos vůdce a říšského kancléře o Protektorátu Čechy a Morava 
ze 16. března 1939.
3 K Frankovu postavení viz blíže např. Biman, Stanislav. Vznik tzv. Německého 
státního ministerstva pro Čechy a Moravu. Sborník archivních prací (SAP) 
18, 1968, s. 237–304.
4 Blíže viz např. Šisler, Stanislav. Příspěvek k vývoji a organizaci okupační 
správy v českých zemích v letech 1939 – 1945, SAP 13, 1963, s. 46–95.
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pro Čechy a Moravu, kterou měl být nadále úředně označován státní 
tajemník u říšského protektora.5 Bližší specifikaci této změny v protekto-
rátní okupační správě sice výnos neobsahoval, znamenal však vytvoření 
nového úřadu s názvem Německé státní ministerstvo pro Čechy a Mo-
ravu, jehož organizační strukturu uváděl výnos ze 4. listopadu 1943.6 Ve 
skutečnosti představovalo ministerstvo pokračování dosavadního Úřadu 
říšského protektora v Čechách a na Moravě, přičemž samotnému protek-
torovi zůstala pouze kancelář říšského protektora v Čechách a na Mora-
vě. Ztratil takřka veškeré rozhodovací pravomoci, výkon jeho funkce byl 
omezen na pouhou reprezentaci. Zároveň se jmenováním K. H. Franka 
německým státním ministrem odvolal A. Hitler K. Daluega z funkce za-
stupujícího říšského protektora, zprostil úřadu říšského protektora K. von 
Neuratha a novým říšským protektorem jmenoval dosavadního říšského 
ministra vnitra Wilhelma Fricka.

Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu převzalo organizač-
ní strukturu úřadu říšského protektora. Skládalo se z hlavních oddě-
lení, která se členila na generální referáty a ty pak dále na skupiny. 
Základní organizační strukturu ministerstva tvořilo na základě výše 
citovaného výnosu ze 4. listopadu 1943 prezidium a devět oddělení.

Ministerský úřad, ústřední správa a nejvyšší účetní kontrola

1. ministerský úřad

2. ústřední správa

3. nejvyšší účetní kontrola

5 Viz Verordnungsblatt des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren, 
1943, č. 24, s. 129, Výnos vůdce o německém státním ministrovi pro Čechy 
a Moravu z 20. srpna 1943.
6 Viz tamtéž, č. 27, s. 147–148, Výnos o členění Německého státního ministerstva 
pro Čechy a Moravu ze 4. listopadu 1943. Stručné doplnění tohoto výnosu 
obsahoval Druhý výnos o členění Německého státního ministerstva pro Čechy 
a Moravu z 30. listopadu 1944, in: tamtéž, 1944, č. 23, s. 167.
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I. oddělení: Všeobecná a vnitřní správa

1. říšský dohled nad všeobecnou a vnitřní správou protektorátu   
 včetně správy z příkazu Říše, záležitosti státní svrchovanosti   
 Říše, hospodaření s prostorem, archivnictví a sport

2. úkoly obrany Říše

3. říšský dohled nad zdravotnictvím protektorátu, německé zdravot 
 nictví

4. říšský dohled nad veterinářstvím protektorátu,  záležitosti Ně-  
 mecké veterinářské komory

5. mládež

6. vysoké školy

II. oddělení: Justice

1. říšský dohled nad trestním soudnictvím protektorátu, záležitosti  
 německého trestního soudnictví

2. říšský dohled nad civilním soudnictvím, záležitosti německého  
 civilního soudnictví

3.  justiciariát

III. oddělení: Školství

1. říšský dohled nad školskou správou a kulturními záležitostmi   
 protektorátu, záležitosti Německé akademie věd

2. říšský dohled nad školami v protektorátu včetně učitelských 
 ústavů, nad lidovou osvětou a vědou

IV. oddělení: Kulturní politika

1. všeobecné úkoly kultury, literatura, divadlo a film, hudba 
 a výtvarné umění, otázky Říšské kulturní komory

2. propaganda

3. tisk

4.  rozhlas
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V. oddělení: Hospodářství a práce

1. říšský dohled nad hospodářskou správou protektorátu, 
 nad peněžními ústavy a emisí peněz

2. říšský dohled nad pracovní správou protektorátu

3. říšský dohled nad tvořením cen v protektorátu

4. říšský dohled nad lesním hospodářstvím protektorátu

5. zvláštní úkoly zbrojního hospodářství (od 30. listopadu 1944)

VI. oddělení: Výživa a zemědělství

1. říšský dohled nad zemědělstvím a zemědělskou výrobou 

2. říšský dohled nad vyživovacím hospodářstvím a veřejným 
 krytím poptávky

3. říšský dohled nad zemědělským školstvím, peněžnictvím 
 a družstevnictvím a nad Svazem zemědělství a lesnictví

VII. oddělení: Finance

1. říšský dohled nad finanční správou protektorátu

2. správa cel, spotřebních daní a říšských monopolů

3. správa říšského majetku

VIII. Doprava a technika

1. říšský dohled nad dopravou v protektorátu

2. říšský dohled nad technickou správou protektorátu

3. zmocněnec pro místní dopravu

4. zmocněnec pro vodní cesty

5. správa pozemního stavitelství a říšských staveb
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IX. oddělení: Sdělovací technika a pošta

1. říšský dohled nad sdělovací technikou v protektorátu

2. říšský dohled nad poštovními záležitostmi v protektorátu

3. německá služební pošta

K německému státnímu ministerstvu byl přičleněn, stejně jako dříve k úřa-
du říšského protektora, velitel pořádkové policie a velitel bezpečnostní 
policie a bezpečnostní služby (SD), u jejichž označení se oficiálně užíval 
dovětek „u německého státního ministra” (dříve „u říšského protektora”). 
V kompetenci velitele pořádkové policie byl říšský dohled nad protekto-
rátní uniformovanou policií a záležitosti protiletecké ochrany a Technické 
nouzové pomoci, veliteli bezpečnostní policie a SD příslušel říšský dohled 
nad protektorátní neuniformovanou policií.

Výše uvedená struktura Německého státního ministerstva pro Čechy 
a Moravu byla zachována prakticky až do jeho zániku na konci války. 
Funkci německého státního ministra pro Čechy a Moravu vykonával 
po celou dobu existence ministerstva K. H. Frank.

Dějiny fondu a způsob jeho uspořádání
Do současné podoby byl fond Německé státní ministerstvo pro Čechy 
a Moravu uspořádán krátce po válce orgány Ministerstva vnitra. Spisy 
Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu získala po druhé 
světové válce Státní bezpečnost (StB), podobně jako tomu bylo i u dalších 
souborů písemností německých okupačních úřadů a kolaborantských or-
ganizací. Po únoru 1948 začala StB ze „státně-bezpečnostního” důvodu 
shromažďovat ještě další materiály. Zaměřovala se především na doku-
menty vzniklé z činnosti úřadů státní správy, ale i z působení různých 
organizací a významných politických osobností. Dokumenty byly vyjímány 
z jednotlivých fondů a archivů či úředních spisoven. Byly přejímány ucele-
né soubory písemností, jejich části nebo jen jednotliviny. Řadu dokumentů 
zabavila StB také při domovních prohlídkách, či při prohlídkách sekretari-
átů významných předúnorových politiků. 
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7 O datu a okolnostech vzniku ústavu nemáme k dispozici bližší údaje.
8 Frolík, Jan. Osud fondů Studijního ústavu MV. Archivní časopis 44, 1994, 
s. 4–7.

Pro správu těchto účelově vzniklých souborů písemností byl vytvořen Ar-
chivní a studijní ústav Ministerstva národní bezpečnosti,7 který byl po zru-
šení tohoto ministerstva v r. 1953 a začlenění jeho agendy do působnosti 
Ministerstva vnitra přejmenován na Studijní ústav Ministerstva vnitra. Ústav 
tvořil součást statisticko-evidenčního odboru označovaného v organizač-
ních schématech ministerstva do poloviny 60. let 20. stol. krycím názvem 
„1. zvláštní odbor”. Od počátku 60. let byly do studijního ústavu předávány 
též organicky vzniklé soubory dokumentů některých složek Ministerstva 
vnitra, které byly považovány za zvlášť důležité. V r. 1966 došlo ke zřízení 
Centrálního archivu Ministerstva vnitra (přímého předchůdce dnešního 
Archivu Ministerstva vnitra ČR), do něhož byly z ústavu převedeny sou-
bory dokumentů dále existujících útvarů. Z fondů uložených ve studijním 
ústavu se tak v té době stal uzavřený soubor písemností. Od 60. let záro-
veň docházelo k předávání některých fondů Státnímu ústřednímu archivu 
v Praze a jiným archivům v tehdejším Československu.8

O vzniku archivního fondu Německé státní ministerstvo pro Čechy a Mo-
ravu nemáme bohužel přesné informace. Můžeme předpokládat, že zá-
klad fondu tvořily materiály ze spisovny německého státního ministerstva 
objevené v r. 1945 ve Štěchovicích, které byly zřejmě krátce po svém 
nalezení soustředěny u orgánů StB. Ze záznamů o chybějících složkách 
ve fondu z let 1946–1948 lze soudit, že některé materiály byly využívány 
pro trestní stíhání kolaborantů a sudetoněmeckých funkcionářů a prav-
děpodobně také pro státně bezpečnostní účely. Tyto záznamy svědčí též 
o tom, že fond byl v této době již uspořádán v jednotlivých složkách, tedy 
ve své současné podobě. K některým dokumentům jsou ve složkách při-
loženy též poválečné úřední překlady do češtiny. V pozdější době sloužily 
materiály také pro protinacistickou propagandu. 

Podle zprávy z 28. prosince 1952 byly materiály ve fondu označovaném 
číslem 110 a pojmenovaném Úřad státního ministra uloženy ve 107 kar-
tonech. Fond byl považován za pokračování fondu Státní tajemník K. H. 
Frank při říšském protektorovi (fond č. 109). Materiály roztříděné do dva-
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nácti věcných skupin měly být řazeny podle původního označení spisů,9 
což však ne vždy odpovídá skutečnosti. 

Inventární soupis k fondu vypracoval Emil Bervid a je datován 28. pro-
sincem 1952. O existenci případných předchozích soupisů nejsou žádné 
zprávy k dispozici. Rozčlenění fondu odpovídá metodice používané Stu-
dijním ústavem Ministerstva vnitra, která upřednostňovala státně bezpeč-
nostní hledisko. Každá složka dostala svou číselnou signaturu, přičemž 
první číslice představovala označení fondu (110), druhá číslice věcnou 
skupinu (1 – 12) a třetí číslice složku. V rámci složek byly dokumenty 
průběžně profoliovány. Jednotlivé věcné skupiny a nezřídka i samotné 
složky představují pestrou směs dokumentů, u nichž často chybí jakákoliv 
souvislost. Je zřejmé, že cílem tohoto zpracování nebylo systematické 
uspořádání fondu, ale umožnění rychlého vyhledávání informací o jednot-
livých osobách. Pozornost zpracovatelů byla zaměřena na zaregistrování 
osobních jmen vyskytujících se v dokumentech. Jména byla zařazena 
do jakéhosi generálního osobního rejstříku zpracovávaného ke všem fon-
dům studijního ústavu. Tato jmenná kartotéka obsahující asi dva miliony 
evidenčních karet bývá také označována jako „dvoumilionka”.10

V polovině 60. let 20. stol. převzaly československé úřady ze Sovětského 
svazu v rámci spolupráce při vyhledávání válečných zločinců fotokopie 
dokumentů obsahujících hlášení německé SD a abwehru o nacistické 
zpravodajské síti v Československu v letech 1936 – 1939 a o českoslo-
venských zpravodajských složkách. V r. 1968 došlo k zařazení převza-
tých dokumentů do fondu č. 110 a k jejich zinventarizování. Osobní jména 
nacházející se v těchto dokumentech byla opět podchycena ve jmenné 
kartotéce studijního ústavu.11 Dokumenty byly uloženy do kartonu č. 108 
pod signaturami 110 – 12/180 až 110 – 12/185, které přímo navazovaly 
na předchozí číslování fondu.

9 Viz evidenční svazek k fondu č. 110 uložený v Archivu Ministerstva vnitra ČR, 
zpráva o obsahu fondu z 28. 12. 1952.
10 Viz Frolík, c. d., s. 5.
11 Viz evidenční svazek k fondu č. 110, záznamy o fotokopiích dokumentů 
ze Sovětského svazu ze 7. 10. 1965 a 3. 1. 1966 a rukopisná poznámka 
z 12. 9. 1968 na záznamu z 3. 1. 1966 o zařazení těchto dokumentů do fondu.
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V blíže neurčené době byly k fondu přidány záznamy z r. 1946 o někte-
rých spisech německého státního ministerstva nalezených ve Štěchovi-
cích, které se týkají německých funkcionářů a příslušníků SS působících 
v protektorátu, dále fotografie příslušníků gestapa, SD a německé krimi-
nální policie vyhotovené Oblastní kriminální úřadovnou v Klatovech v le-
tech 1945 – 1946 a některé materiály nacistické provenience vztahující 
se především k organizačním záležitostem německého státního minis-
terstva. Složky s těmito materiály byly označeny signaturami 110 – 13/1 
až 110 – 13/13 a uloženy do kartonu č. 109.12

V r. 1989 bylo rozhodnuto o předání fondu č. 110 označovaného již jako 
Německé státní ministerstvo spolu s fondy č. 136 (Berlínský zahraniční 
úřad, dnes Zahraniční úřad Berlín), č. 142 (Nacističtí soudci v ČSR, dnes 
Sbírka soudních spisů) a č. 205 (Odbočka zpravodajské ústředny Liberec, 
dnes Odbočka zpravodajské ústředny při policejním ředitelství Liberec) 
do Státního ústředního archivu v Praze k trvalému uložení, neboť materi-
ály v těchto fondech měly výlučně historický charakter a nebyly využívány 
útvary Sboru národní bezpečnosti.13 Fond Německé státní ministerstvo 
byl do Státního ústředního archivu v Praze předán na jaře 198914 a při-
řazen k fondu Úřad říšského protektora. V roce 1998 byl celý fond, jehož 
materiály byly v minulosti působením vlhkého prostředí zčásti poškozeny, 
ošetřen v dezinfekční komoře etoxenem. V r. 2002 došlo po generální 
inventuře JAF k jeho samostatnému zaevidování pod názvem Německé 
státní ministerstvo pro Čechy a Moravu. 

12 Ve zprávě o kontrole fondu z 28. 6. 1982, uložené v evidenčním svazku, 
je uvedeno, že fond obsahuje 107 kartonů. Tento údaj ale neposkytuje bližší 
časové určení o začlenění materiálu v kartonu č. 109, protože je pravděpodobně 
chybný. Nezohledňuje totiž předchozí zařazení dokumentů získaných 
ze Sovětského svazu, které jsou uloženy v kartonu č. 108. 
13 Viz evidenční svazek k fondu č. 110, schválený návrh statisticko-evidenčního 
odboru Federálního ministerstva vnitra na předání archivních fondů 
z 1. 3. 1989.
14 Předávací protokol mezi Federálním ministerstvem vnitra a Státním ústředním 
archivem v Praze je datován 9. 3. 1989, viz tamtéž. V knize přírůstků Státního 
ústředního archivu v Praze je uvedeno datum převzetí fondu 14. 4. 1989.
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Ve fondu nedošlo po jeho uspořádání ke skartaci. Podle zprávy o kont-
role fondu č. 110, provedené ještě před jeho předáním, obsahoval fond 
1 386 svazků uložených ve 109 kartonech. Zpráva konstatovala jedenáct 
chybějících svazků,15 ve skutečnosti jich ovšem bylo více. V současnosti 
je ve fondu zaznamenáno čtrnáct chybějících svazků. Ze tří těchto svaz-
ků neuvedených ve zprávě byly minimálně dva vyjmuty již v letech 1946 
– 1948.16 

Novou inventarizaci fondu provedli s využitím počítačového programu 
JANUS v letech 2002 až 2005 Jaroslav Pažout a Monika Sedláková. 
Důvodem této reinventarizace byla skutečnost, že dosavadní orientace 
ve fondu byla zcela nevyhovující. Přístup k archiváliím byl omezen na vy-
hledávání jednotlivých složek podle jmenné kartotéky bývalého studijního 
ústavu, která je v současné době uložena v Archivu Ministerstva vnitra 
ČR. Možnost věcných rešerší byla značně omezena, a to i přes existenci 
inventárního soupisu z r. 1952, který je přes svou poměrnou obsáhlost 
(41 stran) značně nedokonalý, až zavádějící. 

Vzhledem ke stálému využívání zmíněné kartotéky pro úřední i badatelské 
účely nebylo možno přistoupit k rozmanipulování fondu a k jeho novému 
uspořádání podle organizační struktury německého státního ministerstva, 
případně podle ucelenějších věcných celků. Existence kartotéky byla také 
jedním z hlavních důvodů, proč se zdálo neúčelné delimitovat z fondu ma-
teriály, které představují jeho provenienčně heterogenní součást. 

Bylo rozhodnuto o tom, že nejschůdnějším způsobem zpřístupnění fondu 
bude jeho podrobné zinventarizování. Základem pro stanovení inventární 
jednotky se staly původní složky označené signaturami, k nimž byly vy-
pracovány nové podrobnější regesty. V inventáři jsou uváděny i signatury 
chybějících složek se záznamem o jejich původním obsahu a o době 
a okolnostech vyjmutí či ztráty, pokud ovšem jsou tyto údaje k dispozici. 
K těmto signaturám nebyla přiřazena inventární čísla. Vzhledem k tomu, 

15 Jedná se o sign. 110-1/4, 110-4/235, 110-4/286, 110-4/514, 110-4/531, 110-
4/534, 110-5/46, 110-7/88, 110-8/23, 110-10/4 a 110-10/14. Viz tamtéž, zpráva 
o provedené kontrole archivního fondu č. 110 „Německé státní ministerstvo” 
z 13. 2. 1989. Do uváděného celkového počtu svazků, který odpovídá počtu 
signatur, byly započítány i chybějící svazky.
16 Jsou to sign. 110-1/2 a 110-4/9, viz záznamy v prázdných složkách. V blíže 
neurčené době došlo k vyjmutí či ztrátě složky označené sign. 110-12/11. 
V r. 1946 byla z fondu vyňata část složky ze sign. 110-4/4, viz záznam ve složce.



211

Pažout  -  SedlákováPaginae 14 -  2006

že většina složek obsahuje pestrou směs dokumentů, nelze na základě 
regestů často rozeznat jejich důležitost. Jako podpůrný údaj byl proto 
u každé složky uveden její rozsah určený na základě foliace. V rámci 
regestu byly popisy dokumentů či spisů řazeny podle jejich rozsahu a dů-
ležitosti k tematickým okruhům v nich obsažených a ne podle umístění 
ve složce.17 Mimo svých běžných součástí obsahuje regest také poznám-
ku o případném poškození archiválií. 

Značná roztříštěnost materiálů v jednotlivých složkách a častá nejasnost 
jejich původu byly důvodem, proč se nepřistoupilo k vytvoření tzv. ideální 
pomůcky, tedy k uspořádání inventárních jednotek podle jejich vnitřních, 
provenienčních nebo věcných vazeb. Touto formou byl v Národním archi-
vu na stejném pracovišti paralelně s fondem Německé státní ministerstvo 
pro Čechy a Moravu zpřístupněn fond Ministerstvo vnitra Londýn, jehož 
zpracovatelem byl Ivan Šťovíček.18 Oba způsoby zpřístupnění odpovídají 
závěrům jednání metodické komise Státního ústředního archivu v Praze 
z 27. dubna 1999 ke způsobu zpracovávání fondů bývalého Studijního 
ústavu Ministerstva vnitra, v nichž byla zdůrazněna nutnost individuálního 
přístupu k jednotlivým fondům studijního ústavu při zachování jejich pů-
vodní struktury.19 

Při inventarizaci fondu bylo nutno se vypořádat s problematikou němec-
ké terminologie zpracovávaných dokumentů. Pro mnohé názvy institucí, 
označení funkcí a pro další termíny, které se v dokumentech vyskytují, 
se nepodařilo v dobových pramenech ani v odborné literatuře nalézt 
jejich český ekvivalent, nebo je jejich překlad nejednotný.20 Snahou zpra-

17 Metodická komise Národního archivu, která se 12. října 2005 zabývala 
inventářem k fondu Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, dospěla 
na základě připomínky jednoho z lektorů inventáře PhDr. Aleny Šimánkové 
k závěru, že při budoucí inventarizaci podobných fondů bude vhodnější 
s ohledem na lepší orientaci ve složkách řadit popisy jednotlivých dokumentů 
a souborů dokumentů v rámci regestu podle jejich umístění v těchto složkách. 
18 Viz text Ivana Šťovíčka Ministerstvo vnitra, Londýn (Zpráva o fondu) v tomto 
čísle časopisu, s.187.
19 Viz Zápis z jednání metodické komise SÚA, která se uskutečnila 
dne 27. dubna 1999.
20 Nebylo možno plně využít ani slovníku německé terminologie z doby okupace 
Josefa Görnera, protože ten řadu termínů neobsahuje a některé Görnerovy 
překlady jsou sporné. Viz Görner, Josef. Německá terminologie z doby nacistické 
okupace. SAP 15, 1965, s. 173–228.
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covatelů bylo uvedení české podoby termínů v regestech. Pokud existo-
vala možnost jejich rozdílného překladu, byly originální názvy přiřazeny 
do věcného rejstříku za český překlad. Pro snazší orientaci ve věcném 
rejstříku pak slouží výběrový heslář původních názvů institucí a dalších 
termínů s jejich českým překladem (viz příloha). V některých nejsporněj-
ších případech byla původní podoba ponechána i u českého označení 
v regestu. Překládány nebyly názvy běžně užívané ve své původní po-
době, např. hitlerjugend, volkssturm, wehrmacht aj. Termín „Beauftragter” 
byl důsledně překládán jako „pověřenec” a termín „Bevollmächtigter” jako 
„zmocněnec”.

Součástí inventáře je osobní, zeměpisný a věcný rejstřík. Osobní rejstřík 
byl vypracován v širší podobě, tedy i s uvedením údajů o osobách, kte-
ré se v něm vyskytují. Samotné archiválie fondu tyto údaje stejně jako 
i křestní jména řady osob často neobsahují. K jejich dohledání bylo vedle 
běžných informačních zdrojů využito jmenné kartotéky bývalého studijní-
ho ústavu a materiálů nacházejících se ve fondech Národního archivu. 
Přesto se však v některých případech nepodařilo údaje v úplnosti dohle-
dat. Problematický byl přepis některých osobních jmen. K jejich opravě 
bylo přistoupeno pouze v případech, kdy se podařilo bezpečně určit jejich 
správnou podobu. 

Archivní charakteristika fondu a rozbor jeho obsahu
Fond Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu obsahuje 1372 
inventárních jednotek, které jsou uloženy ve 109 kartonech (13,6 bm). 
Jeho základ tvoří materiály pocházející ze spisovny Německého státního 
ministerstva pro Čechy a Moravu, které bylo od srpna 1943 nejvyšším or-
gánem německé okupační správy v protektorátu. Fond proto představuje 
klíčový pramen pro výzkum dějin protektorátu především v letech 1943 
– 1945, a to v celé jejich šíři. Obsahuje ale i cenné materiály z předcháze-
jícího období německé okupace pocházející především ze spisovny úřadu 
státního tajemníka u říšského protektora, které byly při vzniku nového mi-
nisterstva převedeny do jeho registratury, případně do fondu začleněny až 
po skončení války. Význam těchto materiálů zvyšuje skutečnost, že fondy 
Úřad říšského protektora a Úřad říšského protektora – Státní tajemník 
u říšského protektora nejsou dosud v úplnosti zpracovány. Řada doku-
mentů německého státního ministerstva je oproti tomu uložena ve zpra-
cované části fondu Úřad říšského protektora zinventarizované ve Státním 
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ústředním archivu v Praze již v r. 1962.21 Do fondu jsou začleněny také 
některé soubory písemností, které tam provenienčně nepatří. Jedná 
se především o výše zmíněné fotokopie dokumentů SD a abwehru 
z let 1936–1939, o dokumenty vztahující se k poválečnému trestnímu stí-
hání poslanců a senátorů Sudetoněmecké strany včetně protokolů z výsle-
chů a o jiné menší soubory písemností. Kuriózní je např. složka označená 
sign. 110 – 10/22, která obsahuje dokumentaci k zajištění archiválií pro vý-
stavu „Fašismus – úhlavní nepřítel lidstva“ v roce 1965 a některé doku-
menty použité pro výstavu, včetně korespondence německého vyslance 
v Československu se šéfem abwehru admirálem Wilhelmem Canarisem 
o Sudetoněmecké straně z r. 1937 či organizačního schématu sudetoně-
meckých krajanských sdružení v SRN. 

Důraz na využití fondu pro „státně-bezpečnostní” účely ovlivnil nejen 
jeho strukturu, ale též obsah. Je v něm uloženo velké množství archi-
válií vztahujících se k jednotlivým osobám, někdy až balastní povahy. 
To v plné míře platí pro jeden z hojně zastoupených tématických okruhů 
fondu, který se týká problematiky protektorátní správy. Velká část těchto 
písemností se věnuje personálním záležitostem zaměstnanců protekto-
rátních okupačních i autonomních úřadů. Mezi tyto materiály patří mimo 
jiné zprávy SD o některých významnějších úřednících NSM a členech 
protektorátní vlády.22 Vedle personálií je možno nalézt ve fondu také doku-
menty týkající se organizačních záležitostí jednotlivých úřadů, např. úřadů 
oberlandrátů, protektorátních ministerstev (Ministerstvo hospodářství 
a práce, Ministerstvo zemědělství aj.), nebo zavádění správy z příkazu 
Říše v protektorátu. Některé materiály se vztahují k organizaci samotné-
ho NSM, počínaje jeho zřízením a vymezením kompetencí vůči Úřadu 
říšského protektora v Čechách a na Moravě či plánováním rozpočtu a 
konče periodickými zprávami o činnosti jeho jednotlivých oddělení.23 Do 
tohoto tématického okruhu je možno zařadit také četné dokumenty k or-
ganizaci Kanceláře státního prezidenta a samozřejmě k osobě samotného 
státního prezidenta Emila Háchy. Jedná se např. o výnosy a nařízení stát-
ního prezidenta, jeho korespondence s říšskými protektory a německým 
státním ministrem, mimo jiné ve věci intervence ve prospěch zatčených 
českých studentů, dále dokumenty a novinové výstřižky vztahující se 

21 K tomu blíže viz úvod k inventáři fondu Úřad říšského protektora, 1939 
– 1945, vypracovaný v r. 1962 Věrou Helešicovou.
22 Viz např. zprávy SD o A. Hrubém z října 1944 až března 1945, sign. 110-4/49 
a 183 nebo zpráva SD o J. Krejčím z 10. 5. 1944, sign. 110-5/56.
23 Viz např. sign. 110-1/10, 12, 14, 15. Pod sign. 110-1/14 jsou uloženy i návrhy 
znaku NSM.
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k oslavám výročí prezidentské volby a zřízení protektorátu, texty slibu 
věrnosti E. Háchy A. Hitlerovi aj.24 Větší množství dokumentů se vztahuje 
k činnosti a organizaci NSDAP v protektorátu i v Sudetské župě. Zají-
mavé jsou např. týdenní zprávy Spojovací ústředny NSDAP v Čechách 
a na Moravě (Parteiverbindungsstelle in Böhmen und Mähren) z března 
1943 až června 1944 zasílané říšské kanceláři NSDAP do Mnichova25 
nebo dokumenty vypovídající o kompetenčních sporech mezi funkcionáři 
NSDAP a představiteli protektorátní okupační správy.26 Četně jsou ve fon-

24 Mezi dokumenty vztahujícími se k oslavám výročí volby E. Háchy prezidentem 
a zřízení protektorátu jsou např. blahopřání a děkovné odpovědi státního 
prezidenta, fotografie ze slavnostního koncertu České filharmonie v Obecním 
domě v Praze či z přijetí protektorátní vlády K. H. Frankem, Frankův slavnostní 
proslov aj., sign. 110-2/36, 110-4/163, 553, 110-9/2 a 3, 110-12/179. Text slibu 
věrnosti E. Háchy je uložen pod sign. 110-10/64.
25 Viz sign. 110-6/12
26 Viz např. sign. 110-6/12 obsahující dokumenty k vměšování vedoucího NSDAP 
v Českých Budějovicích Waltera Gasthubera do kompetencí protektorátní správy 
(k tomu viz též sign. 110-6/6) a ke sporům Konráda Henleina s K. H. Frankem 
při vytváření pohotovostních oddílů NSDAP k odstraňování škod po náletech, 
sign. 110-10/59 s dokumenty týkajícími se postavení NSDAP v protektorátu 
a kompetenčních sporů s představiteli protektorátní správy, především na 
Českobudějovicku, nebo sign. 110-6/17 obsahující materiály k vymezení 
kompetencí Huga Juryho v jeho funkcích říšského místodržitele a župního 
vedoucího NSDAP v Dolnodunajské župě a vedoucího Spojovací ústředny 
NSDAP v Čechách a na Moravě.
27 Viz např. dokumenty o návštěvě říšského vedoucího NSDAP Alfreda 
Rosenberga v Praze a jeho účasti na slavnosti NSDAP „Freiheit des Geistes”, 
sign. 110-11/85. V této souvislosti stojí za zmínku i text obsáhlého projevu 
K. H. Franka předneseného na jednání vysokých představitelů správy a NSDAP 
Sudetské župy v Karlově Studánce 28. – 30. 3. 1944 o říšské politice v Čechách 
a na Moravě, sign. 110-9/5.
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du zastoupeny zprávy o různých shromážděních a slavnostech pořáda-
ných NSDAP,27 nebo tiskoviny vydávané stranickými orgány.28

Personální záležitosti jsou hojně zastoupeny i v tématickém okruhu vzta-
hujícímu se k vojenským a bezpečnostním složkám v protektorátu. Jedná 
se např. o dokumenty týkající se zproštění povinnosti vojenské služby 
jednotlivých osob pro jejich nepostradatelnost na pracovních postech (tzv. 
Uk-Stellung). Velká část materiálů je věnována organizačním záležitostem 
a rozsahu působnosti vyššího velitele SS a policie pro Čechy a Moravu.29 
Vedle většího množství personálií příslušníků SS jsou ve fondu uloženy 
dokumenty týkající se výcviku jednotek SS na protektorátním území 
a s tím souvisejícím budováním vojenských cvičišť, především vojen-
ského výcvikového prostoru zbraní SS na Benešovsku (tzv. SS-Waffen-
übungsplatz Böhmen).30 K tomuto tématickému okruhu se váží i materiály 
k organizaci německé i protektorátní policie, dále např. hlášení velitele 
bezpečnostní policie a SD a velitele pořádkové policie v Praze aj. Řada 
dokumentů se vztahuje k protiletecké ochraně, která spadala do kompe-
tence velitele pořádkové policie.31 Dále jsou zde zastoupeny denní zprávy 
německé kriminální policie v Praze a dokumenty k reorganizaci této poli-
cie. Materiály policejní provenience často obsahují informace o projevech 

28 Viz např. ústřední list NSDAP pro komunální politiku „Die 
Nationalsozialistische Gemeinde” z dubna 1944, sign. 110-4/254, brožura 
říšského organizačního vedoucího NSDAP „Einsatz und Bewährung der 
Parteigenossen im Wehr- oder Kriegsdienst seit dem 1. September 1939 
nach dem Stande vom 1. Mai 1943”, sign. 110-6/8, nebo noviny „Das Schwarze 
Korps” z 18. 5. 1944, sign. 110-12/117.
29 Viz např. sign. 110-3/91 až 93. Dále je možno uvést také přehledy početního 
stavu vězňů a stráže v pobočkách koncentračních táborů Flossenbürg 
a Gross-Rosen nacházejících se v protektorátu a Sudetské župě zasílané 
K. H. Frankovi, který odpovídal za zabezpečení a ostrahu táborů jednotkami SS, 
viz sign. 110-4/88.
30 K budování tohoto cvičiště a vystěhování obyvatelstva na rozsáhlém území 
Benešovska a Sedlčanska viz např. sign. 110-4/121, 110-7/39, 53-55, 59. 
Zajímavé jsou rovněž fotografie z návštěvy K. H. Franka na benešovském cvičišti 
uložené pod sign. 110-7/38.
31 Dokumenty k organizaci protiletecké ochrany jsou uloženy především 
pod sign. 110-8/34 až 57.
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odporu českého obyvatelstva proti okupaci, o potírání odbojového hnutí 
i o zapojení policejních jednotek do protipartyzánských akcí.32 I mezi do-
kumenty vztahujícími se k wehrmachtu převažují personálie, vedle nich je 
ale možno najít též dokumenty k dislokaci jednotek wehrmachtu na pro-
tektorátním území, k jejich zásobování a nasazení na frontu na sklonku 
války, k budování a využití vojenských cvičišť u Milovic a Vyškova aj.33 Za-
jímavé materiály představují rovněž dokumenty týkající se protektorátního 
vládního vojska a nasazení jeho příslušníků v severní Itálii34 nebo vytváře-
ní, organizace a výcviku jednotek volkssturmu v protektorátu.35

Za jeden z dalších tematických okruhů fondu je možné označit protekto-
rátní hospodářství. Dokumenty tohoto okruhu se týkají především reorga-
nizace hospodářství v protektorátu ve prospěch válečného hospodářství 
Říše. Jedná se např. o materiály k působení Komise pro zastavování pro-
vozů podniků nepotřebných pro vedení války (Stillegungskommission)36 

nebo ke koncentraci ekonomického potenciálu země na válečnou výrobu, 
která byla soustředěna ve velkých zbrojních podnicích (např. Vítkovické 
horní a hutní těžířstvo, Škodovy závody, Zbrojovka Brno, Českomoravské 
strojírny, Letov, Avia). K zajímavým dokumentům z této oblasti nesporně 
patří ty, které se vztahují k začlenění vítkovických železáren do zbrojního 
trustu Říšských závodů Hermanna Göringa.37 Část materiálů vypovídá 
také o hledání vhodných prostor v protektorátu pro přemístění důležitých 
říšských podniků, které byly ohrožovány bombardováním. Další dílčí 

32 Vedle dokumentů k domácímu odboji fond obsahuje též materiály k činnosti 
čs. zahraničního odboje, především množství záznamů českého a slovenského 
vysílání londýnského a moskevského rozhlasu.
33 Pod sign. 110-7/1 jsou např. uloženy dokumenty k rozšiřování vojenského 
cvičiště wehrmachtu u Vyškova včetně záznamů z jednání zástupců 
zainteresovaných protektorátních ministerstev a wehrmachtu 12. 4. 1944 
a dopisů E. Háchy K. H. Frankovi v této záležitosti.
34 Viz sign. 110-7/85 až 90. Pod sign. 110-7/87 se nachází např. stížnost 
na označení strážnic barvami čs. vlajky nebo dokumenty k vyznamenání 
příslušníků vojska nasazených v severní Itálii německými válečnými kříži.
35 Viz např. sign. 110-3/29 až 33 a 110-3/54 až 60.
36 K činnosti této komise působící při Ministerstvu hospodářství a práce 
viz např. sign. 110-4/420.
37 Viz sign. 110-4/104, 421, 422 a 447.



217

Pažout  -  SedlákováPaginae 14 -  2006

kapitolu z hospodářského okruhu představuje arizace protektorátních 
židovských podniků a hospodářských provozoven. Převažují dokumen-
ty týkající se arizace podniků textilního průmyslu, zastoupeny jsou zde 
ovšem i materiály k firmám, jako např. Thonet-Mundus, Zátkovy pekárny 
či Rakovnické keramické továrny Keram.

Jedna z kvalitativně i kvantitativně významných tématických skupin 
ve fondu se vztahuje k problematice pracovního nasazení. Jsou zde ulo-
ženy dokumenty k zavádění a prohlubování pracovní povinnosti v protek-
torátu a s nimi souvisejícími represivními opatřeními i k fungování aparátu 
pracovního nasazení, mj. úřadů práce. Velké množství dokumentů se týká 
posílání protektorátních příslušníků na práci do Říše, bohatě jsou zastou-
peny např. ročníkové akce 1924, 1927 a 1928. Další materiály se vztahují 
k pracovnímu nasazení příslušníků jednotlivých profesních a sociálních 
skupin (středoškolští studenti, lékaři, úředníci, železničáři, učitelé, umělci 
aj.). Dokumenty z tohoto tematického okruhu nevypovídají pouze o prů-
běhu získávání pracovních sil, ale též o vlastním pracovním nasazení, 
včetně sociální, zdravotní a kulturní péče o dělníky, porušování pracovní 
kázně a útěků českých dělníků z nuceného nasazení, jejich úmrtí aj. Spe-
cifickou kapitolu pak představují dokumenty k působení protektorátních 
příslušníků v různých protektorátních a německých polovojenských orga-
nizacích (Technická nouzová pomoc, Organizace Todt, protiletecká ochra-
na aj.). Poměrně velké množství dokumentů se vztahuje též k pracovnímu 
nasazení protektorátních Němců a zahraničních dělníků v Říši.38

S výše uvedeným tematickým okruhem úzce souvisí i dokumenty 
vztahující se k opevňovacím pracím. Vedle materiálů týkajících se zís-
kávání pracovních sil pro budování opevnění, zákopů či zátarasů nejen 
na protektorátním území, ale i v okolních oblastech (Sudetská župa, 
Dolní Rakousko, Slezsko), jsou zde i dokumenty k zajištění zdravotní 

38 Dokumenty k pracovnímu nasazení byly v Národním archivu v hojné 
míře využity při pořádání výstavy o nuceném pracovním nasazení českého 
obyvatelstva v letech druhé světové války, která se uskutečnila v roce 2004, 
i při přípravě doprovodné publikace k výstavě, viz Museli pracovat pro Říši. 
Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války. 
Doprovodná publikace k výstavě pořádané Státním ústředním archivem 
v Praze, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Kanceláří pro oběti nacismu 
Česko-německého fondu budoucnosti. Ed. Zdeňka Kokošková – Stanislav 
Kokoška. Praha 2004.
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péče, zásobování potravinami, ošacením i pracovními nástroji, k pracov-
ním i ubytovacím podmínkám dělníků nasazených na opevňovací práce 
a k porušování disciplíny, dále dokumenty týkající se podílu hitlerjugendu, 
Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě a jiných organizací 
na organizaci opevňovacích prací i některé dokumenty technického rázu.39 

Řada materiálů se týká organizace sítě táborů pro ozdravné pobyty 
německých dětí v protektorátu (KLV – Kinderlandverschickung), perso-
nálního obsazení vedoucích funkcí v řídící struktuře KLV v protektorátu i 
v jednotlivých táborech, zajištění prostorů pro tábory, organizace zdravotní 
péče a náboženské výchovy v táborech, zásobování oděvy a obuví, hro-
madných návštěv rodičů dětí v protektorátu aj.40 Nachází se zde i celá 
řada dokumentů o úmrtích dětí v táborech včetně soustrastných dopisů 
K. H. Franka jejich rodičům, dále materiály týkající se disciplinárních řízení 
i trestních stíhání zaměstnanců táborů nebo nepovolených odchodů mla-
distvých z táborů. 

Fond obsahuje také množství dokumentů o německých vysokých školách 
v protektorátu, především o Německé Karlově univerzitě v Praze. Jedná se 
o materiály převážně osobního charakteru, které se často vztahují k perso-
nálním změnám ve vedení vysokých škol. Za zmínku stojí např. dokumenty 
o odstoupení Friedricha Klausinga z funkce rektora Německé Karlovy uni-
verzity souvisejícím se zapojením jeho syna do pokusu o atentát na Adolfa 
Hitlera a o Klausingově následné sebevraždě.41 Vedle těchto materiálů 
převážně personální povahy zde lze nalézt i dokumenty k organizačním 
záležitostem, vědecké a pedagogické činnosti univerzit, k jejich rozpočtům, 
k českým vysokoškolákům odcházejícím studovat do Říše nebo k naklá-
dání s majetkem uzavřených českých vysokých škol. S tímto tematickým 
okruhem souvisí i dokumenty k činnosti Nadace Reinharda Heydricha.42

39 Viz např. plány zátarasů a opevnění uložené pod sign. 110-3/34 a 110-10/32, 
nebo příručku „Die Panzersperre“, sign. 110-3/68.
40 Upozornit je možno především na týdenní zprávy oblastního pověřence KLV 
pro Čechy a Moravu z let 1944 a 1945, které jsou uloženy pod sign. 110-4/348 
a 110-4/365.
41 Viz sign. 110-4/169. Pod sign. 110/4-541 je dále uložena např. zpráva řídící 
úřadovny SD v Praze ze začátku srpna 1944 o politických postojích německých 
studentů vysokých škol v Praze po atentátu na A. Hitlera.
42 Viz např. sign. 110-4/555, zpráva o činnosti Nadace Reinharda Heydricha 
v období od 1. 6. 1943 do 31. 5. 1944.



219

Pažout  -  SedlákováPaginae 14 -  2006

Kromě oblasti vysokého školství je možno fond využít také k výzkumu 
problematiky českého a německého základního a středního školství v pro-
tektorátu.43 Ve fondu se nacházejí obecné i konkrétní materiály týkající 
se českých a německých škol, dohledu nad nimi, obsahu školního vyučová-
ní a snahy okupačních úřadů o ideologické působení na mládež prostřed-
nictvím výuky.44 K nacistické ideologické výchově v protektorátu se ve fondu 
nachází i řada dalších materiálů, část z nich se vztahuje např. k síti, organi-
zaci a působení Národně politických výchovných ústavů (Nationalpolitische 
Erziehungsanstalten) v protektorátu.

Snaha o výchovu mládeže v duchu nacistické ideologie je patrná též 
z dokumentů o působení hitlerjugendu a Kuratoria pro výchovu mládeže 
v Čechách a na Moravě. Některé materiály se týkají zabírání budov pro 
potřeby hitlerjugendu na úkor protektorátního školství či k pořádání různých 
slavností, další se vztahují k náboru příslušníků hitlerjugendu do wehr-
machtu, SS, nebo německé pořádkové policie45 a k již zmíněnému podílu 
hitlerjugendu i kuratoria na organizování opevňovacích prací. Dokumenty 
k činnosti kuratoria pro výchovu mládeže obsahují např. nařízení předsedy 
kuratoria Emanuela Moravce o povinné službě české mládeže z května 
1943, zápis z jeho jednání s generálním referentem kuratoria Františkem 
Teunerem o situaci v této organizaci v roce 1943 či z jednání u K. H. Franka 
o zlepšení práce kuratoria. Další materiály vypovídají o spolupráci kuratoria 
se školskou správou, o programu jeho výchovy atd.46

43 Viz např. dokumenty uložené pod sign. 110-4/517 obsahující zprávu řídící 
úřadovny SD v Praze ze 7. 12. 1943 o situaci v českém a německém školství na 
Moravě a statistický přehled počtů škol a jejich žáků a učitelů v protektorátu, 
nebo dokumenty k vývoji českého středního školství uložené pod sign. 110-4/543.
44 Viz např. stížnost olomouckého arcibiskupa a předsedy biskupské konference 
Leopolda Prečana státnímu prezidentovi na omezování křesťanské výchovy v 
protektorátních školách ze 16. 8. 1943 a dokumenty vztahující se k vyřizování 
této stížnosti, sign. 110-4/560, nebo dokumenty k německým přeškolovacím 
kurzům pro české učitele dějepisu obsahující mj. seznam českých historiků 
vyloučených ze školství, sign. 110-4/492.
45 Viz např. 110-4/358, 110-5/13 a 14, 110-6/20-24, 110-7/14.
46 Dokumenty ke kuratoriu se nacházejí především pod sign. 110-2/19, 
110-4/21, 22 a 51. V Národním archivu je uložen také fond Kuratorium 
pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě a dále fond Moravec Emanuel 
(původně fond Studijního ústavu Ministerstva vnitra č. 39), v němž jsou rovněž 
materiály k činnosti kuratoria.
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Ve fondu se nacházejí též četné dokumenty k problematice válečných zajat-
ců v Říši, především k úpravě způsobu zacházení s jednotlivými skupinami 
zajatců podle jejich státní příslušnosti, k jejich pracovnímu nasazení, k bez-
pečnostním opatřením v táborech i na pracovištích, k útěkům zajatců a je-
jich zapojení do odbojové činnosti aj. Za zmínku dále stojí např. dokumenty 
k náboru zajatých kozáků do německých ozbrojených složek,47 k využití za-
jatých příslušníků československé armády v Sovětském svazu pro propa-
gandistické účely48 nebo záznam výpovědi zajatého velitele polské Domácí 
armády (Armia Krajowa) Tadeusze Komorowského k politickým vztahům, 
orientaci a cílům polského odboje.49

Řada dokumentů se vztahuje k organizaci transportů německých uprch-
líků z východních oblastí do protektorátu i dále do Říše, k zajištění péče 
o tyto uprchlíky, k uprchlickým táborům, k postoji domácího obyvatelstva 
vůči uprchlíkům aj. K této problematice je možné přiřadit též četné materiály 
týkající se zajišťování ubytování Němců z Říše přicházejících do protek-
torátu po vybombardování německých měst. O významu protektorátních 
ubytovacích kapacit pro německé rodiny postižené bombardováním svědčí 
i zřízení tzv. Einsatzstabu II zastupujícím říšským protektorem K. Daluegem 
v srpnu 1942, jehož prvořadým úkolem bylo zajištění vhodných prostor 
pro vybombardované Němce, mimo jiné za využití uvolněných židovských 
bytů.50 

Uvedený výčet tematických okruhů fondu představuje pouze určitý výběr. 
Bylo by asi vhodné připomenout některé z dalších hojněji zastoupených 
problematik, jakými jsou např. opatření ARLZ prováděná v protektorátu, 
činnost cizích zastupitelských úřadů a jejich představitelů, záležitosti pro-
tektorátní dopravy, především železniční, působení nakladatelství Volk 
und Reich, Říšská pracovní služba (Reichsarbeitsdienst) aj.

47 Viz sign. 110-4/218 a sign. 110-7/33.
48 Viz sign. 110-4/548.
49 Viz sign. 110-5/66.
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Návrh znaku Německého státního ministerstva 
pro Čechy a Moravu, [2. polovina roku 1943], 
110-1/14

Návštěva K. H. Franka u Emila Háchy na zámku v Lánech u příležitosti šestého výročí 
Háchovy volby prezidentem, 30. listopadu 1944, 110-4/163
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Zápis ze služební porady německého státního ministra s oberlandráty konané 
9. května 1944, (1. strana), 
110-1/20
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Pozvánka pro K. H. Franka 
na slavnostní akci NSDAP  
„Ostböhmische Wehrkampftage“ 
konanou 25. a 26. září 1943 
v Hradci Králové a úvodní strana 
jejího programu, 
110-12/25

Paginae 14 -  2006
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Mapa hlavních 
železničních tahů 
na protektorátním území 
s barevným označením 
ozbrojených složek, 
jimž příslušela 
jejich ochrana, 
1. březen 1944, 
110-4/79
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K. H. Frank 
při návštěvách cvičných 
střeleb jednotek SS 
ve výcvikovém prostoru 
na Benešovsku 
8. března 1944
(obr. nahoře) 
a 25. května 1943 
(obr. dole), 
110-7/38
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Dálnopis oberlandráta v Moravské Ostravě Gustava Jonaka německému státnímu 
ministrovi obsahující zprávu o situaci v prostoru Moravské Ostravy (1. strana), 
18. únor 1945, 110-5/69
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Schéma organizace protektorátní neuniformované policie, [1944], 110-8/32   
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Dvojjazyční plakát s nařízením německého státního ministra pro Čechy a Moravu 
a německého velitele pro Slovensko o trestech smrti za překročení moravsko-slovenských 
hranic, 15. – 16. září 1944, 110-5/23

Stránka vlevo:
Zpráva řídící úřadovny SD v Praze státnímu tajemníkovi u říšského protektora 
K. H. Frankovi  o údajném úmyslu Aloise Říhy vzdát se funkce pražského primátora  
a o snahách Josefa Pfi tznera převzít tento úřad, 11. duben 1942, 110-4/188

Paginae 14 -  2006
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Říšský ministr pro zbrojení a válečnou výrobu Albert Speer na návštěvě 
Českomoravských strojíren v Praze-Libni 1. července 1944, 110-9/11
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Brožura 
„Die Panzersperre“ 
vydaná vyšším 
ženijním velitelem 
pro zvláštní účely XI, 
[1945], 
110-3/68
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Organizační struktura Říšské pracovní služby v protektorátu na počátku roku 1945, 
10-10/50
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rožura „Du und der tschechische Arbeiter“ 
ydaná Německou pracovní frontou a fotografi e 
pracovní přestávky v jednom z protektorátních
odniků spojené s propagandistickou
řednáškou publikovaná v brožuře, 1945, 
10-10/51
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Plakát s výzvou rodičům německých dětí pobývajících v táborech pro ozdravné 
pobyty k jejich ponechání v  táborech, [1944], 110-4/344  
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Organizační struktura kriminální policie v Čechách a na Moravě, 1944, 110-8/7
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Fotografi e z dražby knih a grafi k 
pořádaná knihkupectvím Andree 
v Praze 25. a 26. dubna 1944 
a katalog nabízených předmětů,
110-11/71
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Gotické nástěnné malby odkryté v roce 1943 
v kapitulním sále Sázavského kláštera 
(dobová fotografi cká dokumentace), 
110-4/511 
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Spěšný dopis zástupce říšského ministerstva zahraničních věcí 
u říšského protektora Ericha von Luckwalda pražskému oberlandrátovi 
Hansi von Watterovi týkající se intervence maďarského generálního 
konzulátu v Praze ve věci zabavení zámku Jemnice markraběti Alfonsi 
Pallavicinimu, 16. únor 1944, 110-4/499
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Heslář cizojazyčných názvů institucí a dalších termínů 
a jejich český překlad
Překládány nebyly názvy běžně užívané ve své původní podobě, např. 
hitlerjugend, volkssturm, wehrmacht aj. Do hesláře nebyly zařazeny ter-
míny, jejichž český překlad se autorům nezdál sporný.

Abwehrbeauftragter bei Rüstungsbetrieben 
– pověřenec pro obranu v závodech se zbrojní výrobou

Abwehrbeauftragter der NSDAP 
– pověřenec NSDAP pro obranu

Alarmeinheiten “Scharnhorst” 
– poplachové jednotky „Scharnhorst“

Amt für Bodenforschung in Böhmen und Mähren 
– Úřad pro půdní výzkum v Čechách a na Moravě

Amt Verwaltung und Recht beim Befehlshaber der Ordnungspolizei 
in Krakau 
– Správně-právní úřad velitele pořádkové policie v Krakově

Arbeitsgemeinschaft für Jugendbetreuung in Böhmen und Mähren 
– Pracovní společenství pro péči o mládež v Čechách a na Moravě 

Armeegruppe Heinrici 
– armádní skupina Heinrici

Auslandsamt der Dozentschaft der Deutschen Universitäten 
und Hochschulen 
– Zahraniční úřad pedagogů německých univerzit a vysokých škol 

Auslandsorganisation der NSDAP 
– Zahraniční organizace NSDAP

Auslandspresseclub 
– Zahraniční tiskový klub

Aussenwirtschaftsausschuss 
– Výbor pro zahraniční hospodářství

Auswanderungsfond für Böhmen und Mähren 
– Vystěhovalecký fond pro Čechy a Moravu

Bandenkampf-Führungsstab
– velitelský štáb pro boj proti partyzánům 



244

Pažout  -  Sedláková Paginae 14 -  2006

Beauftragter des Reichskommissars 
für die Festigung deutschen Volkstums 
– pověřenec říšského komisaře pro upevňování němectví

Beauftragter für Berufsbekleidung und Arbeitsschuhe 
– pověřenec pro pracovní oděv a obuv 

Beauftragter für den Vierjahresplan 
– pověřenec pro čtyřletý plán

Beauftragter für die Wirtschaft beim Bevollmächtigten 
des Großdeutschen Reiches in Ungarn 
– pověřenec pro hospodářství u říšského zmocněnce v Maďarsku

Beauftragter für Rationalisierung der Wirtschaft in Böhmen 
und Mähren 
– pověřenec pro racionalizaci hospodářství v Čechách a na Moravě

Beauftragter für Spezialabwehr im Bereich Heeresgruppe Mitte 
– pověřenec pro speciální obranu v obvodu skupiny armád Střed 

Befehlshaber der Waffen-SS Böhmen und Mähren 
– velitel zbraní SS v Čechách a na Moravě 

Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen und Mähren 
– velitel branného obvodu Čechy a Morava 

Bergarbeiterfürsorge 
– nadace německého státního ministra pro Čechy a Moravu pro sociální 
péči o horníky 

Bevollmächtigter des Reichskanzlers für Kraftfahrzeug-Einsatz und 
-Erfassung 
– zmocněnec říšského kancléře pro nasazení a zajištění motorových 
vozidel

Bevollmächtigter für die Bauwirtschaft beim Deutschen Staatsmi-
nister für Böhmen und Mähren 
– zmocněnec německého státního ministra pro Čechy a Moravu pro 
stavební hospodářství

Bund Deutscher Mädel
– Svaz německých dívek

Chef der Bandenkampf-Verbände 
– velitel jednotek pro boj proti partyzánům 

Commission Internationale des Industries Agricoles 
– Mezinárodní zemědělská komise 
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Deutsch-Ausländischer Akademikerverband 
– Svaz zahraničních akademiků 

Deutsche Ansiedlungsgesellschaft in Berlin 
– Německá osídlovací společnost v Berlíně

Deutsche Arbeitsfront (DAF) 
– Německá pracovní fronta

Deutsche Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft 
– Německé obecně prospěšné družstvo pro výstavbu bytů

Deutsche Gesellschaft der Wirtschaft in Böhmen und Mähren 
– Německá hospodářská společnost v Čechách a na Moravě

Deutsche Lebens-Rettungs-Gemeinschaft 
– Společnost německých záchranářů

Deutsche Reichsbahn 
– Německé říšské dráhy

Deutsche Reichspost 
– Německá říšská pošta

Deutsche Volksgruppe in Rumänien 
– Německá národnostní skupina v Rumunsku

Deutscher Automobil-Club 
– Německý automobilový klub

Deutscher Gemeindetag in den sudetendeutschen Gebieten 
– Sdružení německých obcí na sudetoněmeckém území 

Deutscher Reiterbund in Böhmen und Mähren 
– Německý jezdecký spolek v Čechách a na Moravě

Deutsches Nachrichtenbüro 
– Německá tisková kancelář

Deutsches Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht 
– Německý ústřední ústav pro výchovu a vyučování

Einkaufsgesellschaft Ost 
– Nákupní společnost Východ

Fernsprechnebenstellenanlagen 
– pobočné telefonní ústředny

Fliegergruppe zur besonderen Verwendung 7 
– letecká skupina pro zvláštní účely 7



246

Pažout  -  Sedláková Paginae 14 -  2006

Flugmeldedienst 
– letecká hlásná služba

Front National des Organisations Cosaques 
– Národní fronta kozáckých organizací

Führer des SS-Oberabschnittes Böhmen-Mähren 
– velitel vrchního úseku SS Čechy a Morava

Führungsstaab der Einwandererzentralstelle 
– velitelský štáb Ústředny pro přistěhovalectví

Fürsorge- und Versorgungsamt der Waffen-SS 
– Pečovatelský a zaopatřovací úřad zbraní SS

Gauamt für Kommunalpolitik 
– Župní úřad pro komunální politiku 

Gaudozentenführer 
– župní vedoucí vysokoškolských pedagogů 

Gaustudentenführung in Prag 
– Župní vedení vysokoškolského studentstva v Praze 

Gebietsbeauftragter des Reichsforstmeister Berlin 
für das südliche Protektorat 
– oblastní pověřenec říšského lesmistra v Berlíně 
pro jižní oblast protektorátu

Gebietsbeauftragter für die Gestaltung deutscher Kriegerfriedhöfe
– oblastní pověřenec pro německé vojenské hřbitovy

Gebietsbeauftragter KLV 
– oblastní pověřenec KLV 

Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft 
– Obecně prospěšná osídlovací společnost 

Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen 
– společná pečovatelská zařízení

Generalbeauftragter für Betriebsumsetzungen 
– generální pověřenec pro přemisťování podniků

Generalbevollmächtigter für die Regelung der Bauwirtschaft im 
Protektorat Böhmen und Mähren 
– generální zmocněnec pro řízení stavebního hospodářství v Protektorá-
tu Čechy a Morava
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Generalreferent für den überörtlichen Luftschutz 
– generální referent pro nadoblastní protileteckou ochranu

Gerichtsführer der SS und Polizei 
– vedoucí soudu pro SS a policii

Gesellschaft der Berliner Freunde der Deutschen Akademie 
– Společnost berlínských přátel Německé akademie 

Gesellschaft der Bibliophilen 
– Společnost bibliofilů

Hauptamt SS-Gericht 
– Hlavní soudní úřad SS

Heeresbauamt 
– Vojenský stavební úřad

Heeresbekleidungsamt 
– Vojenský ošacovací úřad 

Heeresgruppe Mitte 
– skupina armád Střed

Heeresgruppe Süd 
– skupina armád Jih

Höherer Pionierkommandeur zur besonderen Verwendung XI 
– vyšší ženijní velitel pro zvláštní účely XI

Höherer SS-und Polizeiführer für Böhmen und Mähren 
– vyšší velitel SS a policie pro Čechy a Moravu

Inspektion für Luftkriegsmassnahmen 
– inspekce pro protiletecká opatření

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
– Společnost císaře Viléma

Kaiser Wilhelm Institut für Silikatforschung 
– Ústav císaře Viléma pro výzkum silikátů

Kohlenwirtschaftsstelle 
– Úřadovna pro hospodaření s uhlím

Komitee zur Befreiung der Völker Russlands 
– Výbor pro osvobození národů Ruska

Kriegsarchiv der Waffen-SS 
– Válečný archiv zbraní SS
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Kriegsgeschichtliche Forschungsabteilung der Waffen-SS 
– Vojensko-historické výzkumné oddělení zbraní SS

Landesarbeitsamt Mitteldeutschland 
– Zemský úřad práce pro střední Německo

Landesarbeitsgemeinschaft für Erfinderbetreuung 
und betriebliches Vorschlagswesen 
– Zemské pracovní společenství pro péči o vynálezce a závodní zlepšo-
vací návrhy

Landesbauerführer im Sudetengau 
– zemský vedoucí rolníků v Sudetské župě

Landesbevollmächtigter für die Holzbringung für den Forst- 
und Holzwirtschaftsbereich Böhmen und Mähren 
– zemský zmocněnec pro zajištění dřeva v oblasti lesního a dřevařského 
hospodářství Čech a Moravy

Landeskommission für agrarische Operationen 
– Zemská komise pro agrární operace 

Landesstelle Böhmen und Mähren des Deutschen Roten Kreuzes
– Zemská úřadovna Německého Červeného kříže pro Čechy a Moravu 

Landesverband Sudetenland im Reichsverband 
der deutschen Presse 
– Zemský svaz pro Sudety v Říšském svazu německého tisku 

LS-Hilfsdienst 
– pomocná služba protiletecké ochrany

Luftamt Prag 
– Letecký úřad Praha

Luftwaffenausschuss 
– Výbor luftwaffe

Mährische Heimatschutz 
– Moravská domobrana

Nationalkomitee „Freies Deutschland“ 
– Národní výbor „Svobodné Německo“

Nationalpolitische Erziehungsanstalten 
– Národně politické výchovné ústavy 
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Nationalsozialistische Garde Slawischer Aktivisten im Rahmen 
des Grossdeutschen Reiches 
– Národně socialistická garda slovanských aktivistů v rámci Velkoněmec-
ké říše

Nationalsozialistische Volkswohlfahrt 
– Národně socialistická péče o blaho lidu

Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund 
– Národně socialistický svaz právníků 

Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübung 
– Národně socialistický říšský svaz pro tělesnou výchovu

Nordische Gesellschaft 
– Nordická společnost

NS-Frauenschaft 
– Národně socialistické ženské hnutí 

NS-Führungsstab des Oberkommandos der Wehrmacht 
– národně socialistický řídící štáb vrchního velitelství branné moci

NS-Zeitungsdienst 
– Národně socialistická novinová služba

Oberkommando der Wehrmacht (OKW) 
– vrchní velitelství branné moci

Organisation Todt (OT) 
– Organizace Todt 

Parteiverbindungsstelle in Böhmen und Mähren 
– Spojovací ústředna NSDAP v Čechách a na Moravě

Planungsring für Flugzeuggeräte 
– Plánovací okruh pro letecké přístroje 

Polizei-Bandenkampfschule 
– policejní škola pro boj proti partyzánům 

Prager Volkswohnungsverein 
– Pražský lidový bytový spolek 

Protektoratsversorgungsamt I Prag 
– Protektorátní zaopatřovací úřad I Praha

Quellenamt der Preussischen Staatsbäder 
– Lázeňský úřad Pruských státních lázní 
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Rasse- und Siedlungshauptamt-SS 
– Hlavní úřad SS pro rasové a osídlovací záležitosti

Raumbewirtschaftungskommission 
– Komise pro hospodaření s prostorem

Rechnungshof des Deutschen Reiches 
– Účetní dvůr Německé říše 

Reichsarbeitsdienst (RAD) 
– Říšská pracovní služba

Reichsarbeitsdienst der weiblichen Jugend 
– Říšská pracovní služba mladých žen

Reichsbund der Körperbehinderten 
– Říšský svaz tělesně postižených

Reichsdozentenführer 
– říšský vedoucí vysokoškolských pedagogů

Reichsinspektion zur Durchführung ziviler Luftkriegsmassnahmen
– Říšská inspekce pro provádění civilních protileteckých opatření

Reichsinstitut für forstlichen Züchtungsforschung 
– Říšský ústav pro lesnický výzkum

Reichsjugendführung 
– Říšské vedení mládeže

Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums 
– říšský komisař pro upevňování němectví

Reichsluftfahrtministerium 
– říšské ministerstvo letectví

Reichsorganisationsleiter der NSDAP 
– říšský organizační vedoucí NSDAP

Reichspostzentralamt 
– Ústřední úřad říšské pošty

Reichspressekammer 
– Říšská tisková komora

Reichspropagandaleitung des NSDAP 
– Říšské vedení propagandy NSDAP 

Reichssicherheitshauptamt (RSHA) 
– Hlavní úřad říšské bezpečnosti 
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Reichsstudentenführung 
– Říšské vedení vysokoškolského studentstva 

Reichsverteidigungskommissar 
– říšský komisař pro obranu

Reinhard-Heydrich-Stiftung 
– Nadace Reinharda Heydricha

Rüstungsbeauftragter für Mährisch-Ostrau 
– pověřenec pro zbrojení pro Moravskou Ostravu 

Rüstungsinspekteur Prag 
– zbrojní inspektor v Praze

Rüstungskommission für das Protektorat Böhmen und Mähren 
des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion und Gene-
ralbevollmächtigten für Rüstungsaufgaben im Vierjahresplan
– Zbrojní komise pro Protektorát Čechy a Morava říšského ministra 
pro zbrojení a válečnou výrobu a generálního zmocněnce pro zbrojní 
úkoly ve čtyřletém plánu

Rüstungsstab im Protektorat Böhmen und Mähren 
– Zbrojní štáb v Protektorátu Čechy a Morava

Rüstungsbevollmächtigter Oder-Moldau 
– zmocněnec pro zbrojení v oblasti Odra-Vltava

SD-Hauptamt 
– Hlavní úřad SD 

Selbstschutz 
– svépomocná (protiletecká) ochrana

Sendergruppe Böhmen-Mähren 
– Skupina rozhlasového vysílání pro Čechy a Moravu 

Schule für Weltanschauliche Führung des Reichsführers SS 
– škola říšského vůdce SS pro světonázorové vůdcovství

Sicherheitshauptamt 
– Hlavní úřad bezpečnosti 

Siedlungsgenossenschaft in Iglau 
– Osídlovací společnost v Jihlavě

Sonderbeauftragter für die Sicherung des Kunstbesitzes in Böhmen 
und Mähren 
– zvláštní pověřenec pro zajištění uměleckých předmětů v Čechách a na Moravě 
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Sonderbevollmächtigter des Auswärtiges Amtes für den Südosten
– zvláštní zmocněnec říšského ministerstva zahraničních věcí pro Jiho-
východ

Sozialpolitisches Institut für den Südosten 
– Sociálně politický ústav pro Jihovýchod

Sparkassen- und Giroverband für das Sudetenland 
– Spořitelní a žirový svaz pro Sudety 

Sportgau Böhmen und Mähren 
– Sportovní župa Čechy a Morava

SS-Bewährungs-Abteilung 
– zvláštní zkušební oddíl SS

SS-Führer im Rasse- und Siedlungswesen 
– velitel SS pro rasové a osídlovací záležitosti

SS-Führer im Rasse- und Siedlungswesen beim SS-Abschnitt XXXIX
– velitel SS pro rasové a osídlovací záležitosti úseku SS XXXIX

SS-Führungshauptamt 
– Hlavní velitelský úřad SS

SS-Führungsstab B5 
– velitelský štáb SS B5

SS-Hauptamt 
– Hlavní úřad SS

SS-Helferinnen-Korps 
– sbor pomocnic SS

SS-Junkerschule 
– důstojnická škola SS

SS-Oberabschnitt Böhmen und Mähren 
– vrchní úsek SS Čechy a Morava 

SS-Pionier-Schule 
– ženijní škola SS

SS-Postschutz 
– Poštovní ochrana SS

SS-Reichsschule für Leiberziehung 
– říšská škola SS pro tělesnou výchovu 
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SS-Standortkommandantur 
– posádkové velitelství SS 

SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt 
– Hlavní hospodářský a správní úřad SS

SS-Standortvermittlung 
– posádková zprostředkovatelna SS

Stillegungskommission 
– Komise pro zastavování provozů podniků nepotřebných pro vedení 
války (při Ministerstvu hospodářství a práce)

Sudetendeutsches Freikorps 
– Sudetoněmecký freikorps 

Südosteuropa-Gesellschaft 
– Společnost pro jihovýchodní Evropu

Technische Nothilfe 
– Technická nouzová pomoc 

Union Nationaler Journalistenverbände 
– Jednota národních svazů novinářů 

Universitätsbund Prag 
– Univerzitní svaz v Praze

Verband der Deutschen Land- und Forstwirtschaft für Böhmen 
und Mähren 
– Svaz německého zemědělství a lesnictví pro Čechy a Moravu

Verband der Land- und Forstwirtschaft für Böhmen und Mähren
– Svaz zemědělství a lesnictví pro Čechy a Moravu 

Verbindungsstelle des Deutschen Staatsministeriums für Böhmen 
und Mähren zu den tschechischen Gewerkschaften 
– Spojovací úřadovna Německého státního ministerstva pro Čechy 
a Moravu pro styk s českým odbory

Verkaufsgemeinschaft deutscher Flaschenhütten 
– Prodejní společenství německých továren na výrobu lahví

Vermögensamt beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren 
(beim Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren) 
– Majetkový úřad u říšského protektora v Čechách a na Moravě 
(u německého státního ministra pro Čechy a Moravu)
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Verwaltungsamt des Reichsleiters für die Presse der NSDAP
– Správní úřad říšského vedoucího pro tisk NSDAP 

Verwaltungs-Akademie in Prag 
– Správní akademie v Praze

Verwertungsstelle der Reichsmonopolverwaltung 
– Oceňovací úřadovna Říšské monopolní správy

Viehzentrale Prag 
– Dobytčí ústředna v Praze 

Volksaufklärungsdienst 
– Služba lidové osvěty

Volksbund für das Deutschtum im Ausland 
– Národní svaz pro Němce v zahraničí 

Volkstumsfond 
– fond na podporu němectví

Wasserschutzpolizei 
– vodní ochranná policie 

Wehrmachtsbevollmächtigter bei Reichsprotektor in Böhmen 
und Mähren (beim Deutschen Staatsminister für Böhmen 
und Mähren)
– zmocněnec branné moci u říšského protektora v Čechách a na Moravě 
(u německého státního ministra pro Čechy a Moravu)

Wehrmachtstreifendienst 
– hlídková služba wehrmachtu

Werberat der deutschen Wirtschaft 
– Náborová rada německého hospodářství

Werkluftschutz 
– závodní protiletecká ochrana

Wohnraumbewirtschaftungsstelle 
– Úřad pro hospodaření s obytnými místnostmi

Zentralamt für die Regelung der Judenfrage in Böhmen und Mähren
– Ústřední úřad pro uspořádání židovské otázky v Čechách a na Moravě

Zentralwirtschaftsstaab 
– Ústřední hospodářský štáb
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Seznam provinciálů, definitorů
a ostatních představených správních jednotek 

kapucínského Řádu s historickým sídlem 
v Praze (a Vídni)

Pacifik M. Matějka

Úvodní slovo

Tento dosud nikdy nepublikovaný seznam představených Provincie 
kapucínů v ČR a předchozích správních útvarů, na které tato Pro-
vincie navazuje, představuje výsledek mnohaleté archivní práce 
u příležitosti digitalizace fondu „Kapucíni – provincialát a konven-
ty” (ŘK), uloženého ve sbírkách Národního archivu (NA). 

Seznamy jsou výsledkem rešerše v rukopisných i tištěných katalozích 
a také v zápisech z provinčních kapitul uložených ve fondu ŘK. Dále byly 
použity provinční Anály uložené v Provinční knihovně Provincie kapucí-
nů v ČR v Praze na Hradčanech (KPK) a rukopisné materiály uložené 
v Provinčním archivu Provincie kapucínů v ČR v klášteře Praha-Hradčany 
(PAK). Důležitým pramenem byly též první díl domovní kroniky kláštera 
v Brně a trojdílná rukopisná historie kláštera v Praze-Hradčanech (ulože-
ná v KPK). 

S ohledem na neúplnost materiálů zachovaných v Praze bylo nutné kon-
zultovat také rukopisný materiál uložený v provinčním archivu kapucínů 
ve Vídni a v Lucernu. Jako důležitý kontrolní materiál posloužily zázna-
my o představených v generálním archivu kapucínského Řádu v koleji 
sv. Vavřince z Brindisi v Římě. 

Tento článek navazuje na článek „Seznamy představených kapucínských 
klášterů podřízených provincialátu v Praze (1599–2005)” uveřejněný 
ve sborníku Paginae historiae č. 13, 2005. V témže čísle je uvedena také 
stručná historie Provincie kapucínů v ČR. 

Teď ještě několik slov o metodice textu, kterou uvádím znovu pro ty, kdo 
nemají k dispozici předchozí článek. 

Narozdíl od originálních pramenů jsem v textu dal přednost počeštění 
řeholních jmen, (neboť jejich originální podobu, vzhledem k polatinštění, 
lze z pramenů rekonstruovat pouze v zanedbatelném procentu případů). 
Rovněž u přídomků označujících místo původu jsem usiloval, nakolik 
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to bylo proveditelné, o identifikaci latinsky označeného místa a jeho pře-
klad do češtiny. Ke všem jménům je také doplněno příjmení, a tam, kde 
není známo, nahradil jsem je symbolem (xxx). Do roku 1699 jsou příjmení 
uváděna pouze v závorce a je zachován původní úzus označování bratra 
přídomkem podle místa původu. Počínaje rokem 1700 jsou však již vět-
šinou příjmení známa, a proto je od přídomku upuštěno, a za řeholním 
jménem je uváděno pouze příjmení a místo původu je spolu s osobními 
daty doplněno v poznámce. 

Od počátku 20. století jsou již bratři označováni příjmením i v katalozích, 
ačkoli to ještě nebylo podchycenou příslušnou změnou v legislativě Řádu. 
V téže době také začíná být uváděno příslušné místo původu již přímo 
česky nebo německy místo dřívější latinské zkomoleniny, která oficiálně 
často ani neexistovala. 

U jednotlivých představených je uveden rozsah let ve funkci a případně je 
i doplněna informace o datu odstoupení nebo smrti ve funkci. Co se týká 
osobních dat, bylo u žijících osob datum narození omezeno pouze na ka-
lendářní rok. 

Z metodických důvodů užívám moderní termín „správní jednotka Řádu” 
(Circoscrizione dell‘Ordine), protože zpočátku nebyla hned zřízena Pro-
vincie, ale nejprve vznikl generální komisariát. Z téhož důvodu hovořím 
také o „ostatních představených”, protože zpočátku před vznikem provin-
cie neřídil komisariát provinciál, ale generální komisař nebo vicekomisař. 
Teprve po povýšení komisariátu na Provincii lze mluvit o provinciálovi. 
Pojem správní jednotka Řádu zahrnuje kromě provincií ještě viceprovincie 
(generální nebo provinční podle jejich zřizovatele), delegatury a místa pří-
tomnosti. V minulosti se užíval ještě pojem kustodie, který je v současnosti 
postupně nahrazován pojmem delegatura. 

Jednotlivé volební kapituly jsou číslovány zvlášť v období generální kusto-
die (kap.), zvlášť v období Českorakouské provincie (PK) a zvlášť od vzni-
ku samostatné Českomoravské provincie (ČK). Není přitom brán ohled 
na územní ztráty způsobené trvalým nebo dočasným dělením Provincie. 
Pouze v období existence Moravské provincie jsou jednotliví moravští pro-
vinciálové odlišeni značkou M: před jejich jménem. Narozdíl od číslování 
volebních kapitul, pořadová čísla provinciálů nereflektují oddělení rakous-
ké části provincie a s ohledem na kontinuitu místa provincialátu počínají 
od vzniku provincie jako takové. 

Tam, kde u představených po roce 1700 nebylo známo příjmení, je nahra-
zeno značkou [N]. Tam, kde na provinční kapitule nedošlo k výměně pro-
vinciála, je za jeho jménem doplněna informace [potvrzen], která odpovídá 
zvyklostem řádových katalogů. V souvislosti s touto značkou je za znakem 
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// doplněna informace o pořadovém čísle jednotlivého provinciála. Občas-
ně je za jménem uvedena značka země – např. [D?], která signalizuje, 
že se nepodařilo jednoznačně identifikovat místo původu a že je tedy 
pouze pravděpodobné. 

V závorce za jménem provinciála jsou uvedena jména čtyř definitorů vo-
lených spolu s ním. 

V dřívější době jsou za závorkou uvedeni ještě kustodi, což je termín 
nahrazený po vzniku nových konstitucí v roce 1968 termínem volení dele-
gáti pro účast na generální kapitule (srov. Konstituce OFMCap. z r. 1990, 
č. 117). V případě naší provincie ovšem po roce 1950 již voleni nejsou, 
protože provincie nedosahuje požadovaných 101 bratří. 

Rovněž z metodických důvodů jsem nemohl akceptovat požadavek na do-
plnění pramenů ke každému jednotlivému představenému. Poznámkový 
aparát by tím neúnosně narostl a jen stěží by se dalo zabránit tomu, aby 
některá osoba nebyla citována duplicitně. Navíc je z manipulačního obdo-
bí uvedeného u každého pramene zřejmé, ve kterých z těchto pramenů je 
třeba dotyčného hledat.

Pro mladší dobu odkazuji na seznamy bratří a jejich osobních složek v Re-
pertáři k fondu „Kapucíni – provincialát a konventy”, tak jak je k dispozici 
v Národním archivu a také hlasování z provinčních kapitul uložené v NA, 
fond ŘK, karton č. 115–116. 

Pro starší dobu odkazuji především na rukopis Protocollum sive Liber 
Provinciae (NA, fond ŘK, rkp. č. 098 (1599–1777), který je citován v je-
ho digitální foliované variantě. Za časově náročné profoliování rukopisu 
a jeho digitalizaci bych chtěl poděkovat historičce umění Mgr. Markétě 
Baštové. Dále pak je třeba konzultovat Analecta Ordinis Fratrum Minorum 
Cappuccinorum (KPK roztroušeně) a Annales Capucinorum Provinciae 
Bohemo-Austriaco-Styriacae (KPK, bez sign., sv. I–XXIV – pod různými 
názvy). Prvořadým pramenem je rovněž Series chronologica Capitulorum 
et Ministrum Generalium, vydaná jako pomůcka pro účastníky generální 
kapituly kapucínského Řádu v roce 2000. Z ostatních důležitých pramenů 
je třeba ještě zmínit alespoň tzv. Kyjovský katalog bratří a klášterů uložený 
v PAK (1618–1848). 

Co se týká významných osobností Provincie, přesahuje možnosti rozsahu 
tohoto článku upozorňovat na význam jednotlivých provinciálů a omezil 
jsem se proto pouze na nejnutnější věcné poznámky v poznámkovém 
aparátu. Pro další obecnou informaci o významných osobnostech Řádu 
odkazuji na svůj odborný článek Střípek z pobělohorské rekatolizace 
ve sborníku I. Čornejová, Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatoli-
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zaci (UK Praha 2003, s. 111–151) a svou knihu Ne měšcem a mečem ale 
bezbranností lásky (Refugium Velehrad 1999).

Seznam provinciálů a definitorů je z technických důvodů ukončen rokem 
2003, i když právě v roce 2006 s ohledem na řádové Konstituce nutně 
dochází ke změně provinciála a nejméně dvou definitorů. 

VEDENÍ KUSTODIE ČESKO-RAKOUSKO-ŠTÝRSKÉ1

28.05.15992, 
P. Vavřinec z Brindisi3 – generální komisař: Do Prahy přišel dne 
13. listopadu 1599 jakožto generální definitor (gen. definitor v letech 
1596-99, 1599-1602, 1613-18, 1618-25) v čele misie, která měla za účel 
uvést kapucínský řád do Čech. Roku 1600 byl ustaven Česko–Rakousko–
Štýrský komisariát se sídlem v Praze.

1 Podkladem pro seznam definitorů a provinciálů je především Liber Provinciae 
rkp. 098 (1599–1777), který je současně pramenem pro Annales Capucinorum 
Prov. Boh. etc. (1575–1787), takže tam, kde existuje svědectví tohoto rkp. 098, 
svědectví Análů neuvádím. Kontrolním pramenem je zvl. rukopis Historia 
Hradschinensis, díl I. (1599–1798) a dále pak Katalog rkp. 148 (1606–1780). 
Potřebná osobní data byla čerpána především z Katalog rkp. 37 (1599–1810) 
a z Katalogu rkp. 157 (1758–1837). Neocenitelnou pomůckou pro rychlou 
orientaci v obou katalozích jsou dva téměř totožné jmenné rejstříky: Katalog 
rkp. 43 (1599–1782), Katalog rkp. 139 (1599–1832). Tam, kde bylo třeba, byla 
chybějící data kromě osobních složek (NA, fond ŘK, inv. č. 31, kart. 139–194. ) 
čerpána zvl. z těchto dalších katalogů: Katalog rkp. 32 (1825–1835), Katalog 
rkp. 37a (1700–1782), Katalog rkp. 40 (1791), Katalog rkp. 41 (1794), Katalog 
rkp. 42 (1797), Katalog rkp. 146 (index zemřelých 1709–1806), Katalog rkp. 
156 (1885–1940), Katalog rkp. 268 (1777–1780). 
2 Datum je pouze pravděpodobné. Dne 28. 5. 1599 byl Vavřinec z Brindisi zvolen 
generálním definitorem a k volbě generálního komisaře došlo ještě v průběhu 
téže kapituly (srov. Analecta OFMCap. , roč. V [1889], s. 166, srov. též Annales 
Capucinorum Prov. Boh. etc. , sv. I. , s. 11, č. 3) viz i Liber Provinciae rkp. 098, 
fol. 036r, s. 2. 
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březen 16024,
P. František z Messiny5 – jmenován generálním vicekomisařem pro správu 
kustodie během pobytu Vavřince z Brindisi na generální kapitule. 

24.05.16026,
P. Amedeus z Verony7 – jmenován na gen. kapitule generálním 
vicekomisařem po zvolení Vavřince z Brindisi, generálním ministrem Řádu 
[1602-1605]).

3 Giulio Cesare RUSSO (Laurentius a Brundusio). Neapolitán šlechtického 
původu, člen Provincie Benátské. Srov. Necrologio Veneto, s. 331. Srov. též 
Katalog rkp. 37, s. 1, rok 1599. Nar. 22. 07. 1559, obl. 19. 2. 1575. Provinciál 
Provincie Toskánské (1589–92), Benátské (1594–97), Švýcarské (1598–1599) 
a Janovské (1613–16), Generální definitor (1596–99, 1599–1602, 1613–18, 
1618–19). Generální komisař v Česko–Rakousko–Štýrském komisariátu (1599–
1602, 1608–13). V roce 1601 byl vojenským kaplanem v Uhrách. Generální 
ministr (1602–05). V letech 1618–19 byl Neapolskými vyslán ke španělskému 
králi. Blahořečen byl 1. 6. 1783, svatořečen 8. 12. 1881. Byl mu udělen titul: 
Doctor Apostolicus (29. 11. 1958). Je spolupatronem Benátské provincie 
i Provincie kapucínů v ČR. Zemřel: 22. 07. 1619 Lisboa (Lisabon). 
4 Vavřinec z Brindisi jmenoval P. Františka z Messiny vicekomisařem 
při odchodu do Říma, kam šel na kapitulu, protože byl zvolen římským kustodem. 
Datum odchodu do Říma není známo. Kapitula se však konala 24. 5. 1602 a 
na cestu je třeba počítat asi 2 měsíce (srov. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 039v, 
s. 7). 
5 (příjm. nezn.), Messanensis Siculus. Srov. Necrologio Veneto, s. 627. Dož. sliby 
17. 01. 1569. Byl dvakrát provinční definitor v Benátské provincii, od r. 1599 byl 
v Česko–rakouském, komisariátu, v r. 1601 byl vojenským kaplanem v maďarsku 
se sv. Vavřincem z Brindisi, 1602 byl u nás vicekomisař, 1605 byl již zpět 
v Benátské provincii. Zemřel 1618 neznámo kde. 
6 Datum je pouze pravděpodobné a vychází z toho, že 24. 05. 1602 byl dosavadní 
generální komisař zvolen generálním ministrem a musel proto ihned na gen. 
kapitule jmenovat místo sebe zástupce (srov. Liber Provinciae rkp. 098, 
fol. 039v, s. 7). 
7 (příjm. nezn.), Veronensis. Člen Provincie Benátské. Srov. Necrologio Veneto, 
s. 157. Srov. též Katalog rkp. 37, s. 1, rok 1605 &c. V naší Provincii byl jako 
gen. vicekomisař v letech 1602–1604. Následně v Benátkách ministr provinciál 
a mnohokrát provinční definitor. Zemřel: 05. 03. 1628 Verona. 
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8 Paolo de BELLINTANI, Salodiensis. člen Provincie Brixenské (Brescia) 
– nyní Provincie Milánská, italský kazatel v Praze. Nar. 29. 06. 1534, 
obl. 1551. Po dobu padesáti let konal vytrvalý apoštolát po Itálii a šířil 
„čtyřicetihodinovou pobožnost“. Vícekrát byl provinciálem Provincie Milánské 
a Brixenské (Brescia). Generální definitor (1575–78 [vikář], 1587–93). 
Generálním komisařem ve Francii (1575–78), ve Švýcarsku (1589–91), 
v Toskánsku (1593) a Janově (1594). Od r. 1602 byl jako kazatel v Praze 
na Hradčanech a r. 1604 zde byl generální vicekomisař. Zvolen byl poté, co byl 
P. Amedeus zvolen v Benátské provincii provinciálem a dostal vyrozumění, 
že min. generál volbu potvrdil (srov. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 039v, s. 7). 
Byl to znamenitý profesor teologie a orientálních jazyků, úspěšný spisovatel 
a poradce mnoha významných laiků i kardinálů. Mnohé významné nekatolíky 
přivedl v Praze do katolické církve. Srov. Lexicon Capuccinum, sl. 1078–79. 
Srov. též Necrologio Lombardia, Secondo semestre, s. 20 (pro datum 20. 7. ). 
Srov. rovněž Bonari Cappuccini Bresciani, s. 212–247 a též na dalších místech 
knihy passim. Srov. též Katalog rkp. 37, s. 1, rok 1600 &c. 
Zemřel: 20. 07. 1611 Brescia. 
9 (příjm. nezn), Venetus. Člen Provincie Benátské. Srov. Necrologio Veneto, 
s. 557. Obl. 1575. Srov. též Katalog rkp. 37, s. 1, rok 1605 &c. Obl. 1575. Byl 
šestkát provinční definitor v Benátské Provincii, ministr provinciál (1591–94, 
1601–04, 1607–10: srov. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 042r, s. 14), provinční 
vikář (1612–24). V r. 1593 uvedl šest benátských kapucínů do Tyrolska, 
založil tam klášter v Innsbrucku a stal se tam prvním generálním komisařem 
(1599–1601, 1608–13). Gen. komisař v Česko–Rakousko–Štýrském komisariátu 
(1605–07: srov. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 039r, s. 8) a pak v Česko 
– Rakouském komisariátu (1613–17: srov. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 047v, 
s. 23). Generální vizitátor v Milánu (1603), Turíně a Janově (1618) v Brescii 
(1623). Generální definitor (1618–25). Je nazýván „druhým zakladatelem“ naší 
provincie. Zemřel: v 70 letech 06. 12. 1625 Venezia (Benátky). 

roku 1604,
P. Matěj ze Salò8 – jmenován generálním vicekomisařem místo 
P. Amedea z Verony, který byl ve své domovské provincii zvolen ministrem 
provinciálem (1604-07).

27.05.1605,
P. Jan z Benátek9 – Jmenován generálním komisařem (1605-1607, 
1613-1617).
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11.05.1606, 
Vídeň Za Hradbami [1. kap.], voleni jen definitoři: (P. Damián 
z Benátek10, P. Roman z Lodi11, P. Fortunát z Verony12, P. Tomáš 
z Verony13) – 1. volební kapitula.

07.09.160714,
Vídeň Za Hradbami [2. kap.], voleni jen definitoři a kustod: (P. Jan 
Damascén z Benátek15, P. Fortunát z Verony, P. Silvius z Bassana16, 
P. Damián z Benátek) římský kustod: P. Roman z Lodi. Protože však 
P. Jan z Benátek byl před kapitulou zvolen provinciálem Benátské 
provincie, jmenoval P. Vavřinec z Brindisi po kapitule před odchodem 
do Itálie vicekomisařem pražského kvardiána P. Fortunáta z Verony, 
dokud by gen. kapitula nerozhodla jinak.14

10 Orazio PALATINI, Venetus. Člen Provincie Benátské. Srov. Necrologio Veneto, 
s. 512. Srov. též Katalog rkp. 37, s. 1, rok 1605 &c. Obl. 06. 05. 1571. 
Ještě jako klerik byl poslán do Švýcarska a Tyrolska. V roce 1602 přišel 
do Česko–Rakousko–Štýrského komisariátu, kde byl třikrát prov. definitor 
a pak generální komisař (1609). V roce 1610 se vrátil do Tyrolska. 
Zemřel v 80 letech 11. 11. 1629 Salzburg. 
11 (příjm. nezn.), Laudensis. Člen Provincie Benátské. Srov. Necrologio Veneto, 
s. 420. Srov. též Katalog rkp. 37, s. 1, rok 1600 &c. Kněžství 1584. Od r. 1603 
Misionář v Česko–Rakouském komisariátu, kde byl šestkrát definitor, jednou 
vicekomisař (1612) a také první ministr provinciál Česko–Rakouské Provincie 
(1618–21, 1621–24). Zemřel: 14. 09. 1639 Wien (Vídeň). 
12 MORANDO, Veronensis. Člen Provincie Benátské. Srov. Necrologio Veneto, 
s. 344. Srov. též Katalog rkp. 37, s. 1, rok 1605 &c. Dož. sliby 12. 7. 1588. 
Působil v Tyrolsku, pak Čechách a Rakousku (1600–1604). V roce 1605 byl 
znovu poslán do Rakouska. Byl generální komisař ve Štýrsku (1608–13). 
Vicekomisař? Zemřel: xx. 07. 1630 Verona. 
13 Bartolomeo TOMASINI, Veronensis. Člen Provincie Benátské. Srov. 
Necrologio Veneto, s. 298. Srov. též Katalog rkp. 37, s. 1, rok 1605 &c. Nar. 09. 
01. 1571, Misionář v Česko–Rakouském komisariátu (1601–08), byl zde také 
definitorem. Zemřel: xx. 06. 1630 Verona. 
14  Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 042r–043v, s. 14–16 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 444. 
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15 [příjm. nezn. ], Venetus. Člen Provincie Benátské. Srov. Necrologio Veneto, s. 
557. Srov. též Katalog rkp. 37, s. 1, rok 1600 &c. Obl. 1575. Šestkrát byl prov. 
definitor. Třikrát byl min. provinciál (1591–94, 1601–04, 1607–10). Byl provinční 
vikář (1612 a 1624). Generální komisař v Tyrolsku (1608–13) v Česko–Rakousko–
Štýrském komisariátu (1605–07) a pak v Česko–Rakouském komisariátu (1613–
17). Generální vizitátor v Miláně (1603) v Turíně a Janově (1618) a v Brescii 
(1623). Generální definitor (1618–25). Zemřel: 06. 12. 1625 Venezia (Benátky). 
16 [příjm. nezn. ], Bassanensis. Člen Provincie Benátské. Srov. Necrologio 
Veneto, s. 453. Srov. též Katalog rkp. 37, s. 1, rok 1600 &c. Obl. v 18 letech. 
V roce 1600 přišel jako misionář do Česko–Rakousko–Štýrského komisariátu 
a byl zde dvakát definitorem. Zemřel: v pověsti svatosti 3. 10. 1609 Passau. 
17 Datum je pouze pravděpodobné. Souvisí s tím, že 24. května 1608 byl 
ministrem generálem místo P. Vavřince z Brindisi zvolen P. Jeroným Geradoni 
z Castelferretti, a on tak mohl být následně znovu jmenován generálním 
komisařem pro území, ke kterému měl zřejmě zvláštní vztah. Srov. Liber 
Provinciae rkp. 098, fol. 043r, s. 16. 
18 Za upřesnění data rozdělení komisariátu vděčím slovinskému kapucínskému 
historikovi P. Metodu Benedikovi. 
19 Definitory bez předchozí volby potvrdil ve funkci generální komisař P. 
Vavřinec z Brindisi. Srov. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 043r, s. 16 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 444. 

30.05.160817, 
P. Vavřinec z Brindisi2 – jmenován podruhé generálním komisařem.

VEDENÍ KUSTODIE ČESKO-RAKOUSKÉ

25.04.160818,
Rozhodnutím generální kapituly byl ze tří klášterů (Graz, Ljubljana, 
Bruck an der Mur) vytvořen Štýrský generální komisariát (povýšený pak 
1.8.1618 na provincii) a zbylé kláštery utvořily Česko-rakouský generální 
komisariát. praktické rozdělení dosavadního komisariátu  bylo provedeno 
na kapitule ve Vídni Za Hradbami [3. kap.] v září 1608, ve funkci zůstali 
dva definitoři pro každou oblast: Pro Štýrsko: P. Damascén z Benátek, 
P. Fortunát z Verony, Pro Čechy a Rakousko: P. Damián z Benátek, 
P. Silvius z Bassana.19



269

Matě jka,  M.Paginae 14 -  2006

před 21.06.160920, 
P. Damián z Benátek – jakožto pražský kvardián jmenován generálním 
vicekomisařem kvůli řízení komisariátu po odchodu Vavřince z Brindisi 
na diplomatickou misi ke španělskému králi. 

v létě r. 161121,
P. Jeroným z Verony22 – jmenován generálním vicekomisařem 
(1605-1608, 1611-1612).

v létě r. 161223, 
P. Roman z Lodi – jmenován generálním vicekomisařem.

20 Jmenování souvisí s tím, že P. Vavřinec z Brindisi musel odejít do Španělska 
a pak na tři roky do Mnichova, kde v letech 1610–13 byl velvyslancem Svatého 
stolce. Jednalo se o přesvědčování těchto velmožů pro vstup do tzv. „Katolické 
ligy“ na straně papeže proti protestantům. Funkci gen. komisaře si však 
P. Vavřinec z Brindisi podržel až do r. 1613 (srov. Liber Provinciae rkp. 098, 
fol. 044v, s. 17). 
21 Datum je dáno tím, že r. 1610 se P. Damián z Benátek vrátil do Tyrolské 
provincie a že P. Jeroným z Verony naopak do léta r. 1611 byl provinciálem 
v Tyrolsku. Vznikla zde tedy určitá kratší sedisvakance v úřadu generálního 
vicekomisaře vyvolaná mj. právě řádícím morem v obou zemích. 
Srov. Hohenegger A. Geschichte der tirolischen Kapuziner–Provinz 
1593–1893, díl I. , s. 114, č. 2. Již r. 1612 však P. Jeroným z Verony byl zvolen 
provinciálem v Benátské provincii, a proto jej ve funkci vicekomisaře nahradil 
P. Roman z Lodi (srov. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 045v, s. 19). 
22 [příjm. nezn. ], Hieronymus Veronensis. Člen Provincie Benátské. 
Srov. Necrologio Veneto, s. 632. Srov. též Katalog rkp. 37, s. 1, rok 1605 &c Sliby 
27. 09. 1579. V r. 1601 byl vojenským kaplanem u měst Kanjiža a Györ v Uhrách. 
Byl šestkrát provinční definitor. Generální vicekomisař v Česko–Rakousko–
Štýrském komisariátu (1605–08) a v Česko–Rakouském komisariátu (1611–12: 
srov. pozn. 21). Ministr provinciál v Tyrolsku (1608–11) a v Benátkách (1612–15), 
prov. vikář v Benátkách (1618). Zemřel: 11. 01. 1622 Padova. 
23 Bylo třeba jmenovat náhradu za P. Jeronýma z Verony, který toho data byl 
zvolen ministrem provinciálem Benátské provincie (srov. Liber Provinciae rkp. 
098, fol. 045v, s. 19). 
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24 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 045r, 
s. 20 & Historia Hradschinensis, díl I. , s. 444. 
25 [příjm. nezn. ], a Sancto Secundo. Do Provincie přišel v r. 1610 
z prov. Bononské. Je zapsán mezi hostujícími kapucíny. Srov. Katalog rkp. 37, 
s. 2, rok 1610. Zemřel: 20. 12. 1615 ve své provincii. 
26 CIMEGA?, Callixtus Venetus. Člen Provincie Benátské. Srov. Necrologio 
Veneto, s. 159. Srov. Katalog rkp. 37, s. 1, rok 1600 &c. Dož. sliby 20. 05. 1582. 
Misionář v Česko–Rakousko–Štýrském komisairátu (1602–04) a v Česko–
Rakouském komisariátu (1608–13). Jednou zde byl definitorem. Zemřel: (naše 
nekr. 27. 05. ?1622?) xx. 03. 1640 Venezia (Benátky). 
27 PICHLER, ab Egnia Tyrolensis (Egna = Ennia = Neumarkt v Jižním 
Tyrolsku). Obl. 1597 Verona. Do naší Provincie přišel r. 1599 jako klerik 
z Provincie Tyrolské. ). Srov. Katalog rkp. 37, s. 1, rok 1599. Srov. Totenbuch 
der Nordtiroler Kap. Ord. Provinz, 1936, ad diem. Byl to vynikající kazatel. 
V Čechách byl prov. stavitelem. Zemřel: 08. 10. 1649 Neumarkt (Egna) [A]. 
28 [příjm. nezn. ], Vicentinus. Člen Provincie Benátské. Srov. Necrologio Veneto, 
s. 148. Srov. Katalog rkp. 37, s. 2, rok 1610. Obl. 23. 5. 1598. Byl jedním 
z nejaktivnějších mnisionářů v Česko–Rakouském komisariátu a pak v Česko–
Rakouské Provincii (1610–25), kde byl čtyřikrát definitor a jednou i provinční 
vikář (1617–18). V roce 1613 ošetřoval nemocné morem v Praze. Byl pak 
první ministr provinciál nové Provincie Rakouské (1618–21) a pak Provincie 
Štýrské (1621–24). V roce 1625 se vrátil do Provincie Benátské, kde byl 
šestkát definitorem a jednou ministr provinciál (1628–32). Když se objevil mor 
(1630–31), psal do všech klášterů Provincie a získal více než 200 dobrovolníků 
pro pomoc postiženým. R. 1637 byl také provinční vikář. 
Zemřel: v 60 letech 26. 03. 1638 Venezia (Benátky). 
29 Jmenování souvisí s tím, že dosavadní generální komisař P. Vavřinec z Brindisi 
byl dne 24. 05. 1613 zvolen generálním definitorem. Ve funkci vytrval do r. 1618. 

29.09.161224,
Vídeň Za Hradbami [4. kap.], voleni jen definitoři: (P. Iluminát 
ze S. Secundo [I]25, P. Kalist z Benátek26, P. Angelus z Egny [Neumarkt]27 
[A], P. Basil z Vicenzy28).

24.05.161329,
P. Jan z Benátek2 – jmenován podruhé generálním komisařem 
[1613-1618] (generálním definitorem 1618-1625).
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27.04.161430,
Linec [5. kap], voleni jen definitoři: (P. Roman z Lodi, P. Iluminát 
ze S. Secundo, P. Basil z Vicenzy, P. Silván z Monteforte31).

06.05.161632,
Vídeň Za Hradbami [6. kap.], voleni jen definitoři: (P. Basil z Vicenzy, 
P. Roman z Lodi, P. Angelus z Egnie, P. Bonaventura z Benátek33).

30 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 051v, s. 31 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 444. 
31 [příjm. nezn. ], a Monte forte. Člen Provincie Benátské. Srov. Necrologio 
Veneto, s. 217. Srov. též Katalog rkp. 37, s. 1, rok 1605 &c. 
Dož. sliby 22. 05. 1594. Kněžství 18. 12. 1599. Misionář v Česko–Rakouském 
komisariátu a pak v Česko–Rakouské Provincii (1605–19, 1620–47) Téměř 
nepřerušeně byl po dobu své přítomnosti v naší Provincii definitor a novicmis. 
Zemřel: 03. 05. 1647 Wien (Vídeň). 
32 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 060r, 
s. 50 & Historia Hradschinensis, díl I. , s. 444. 
33 [příjm. nezn. ], Venetus. Člen Provincie Benátské. Srov. Necrologio Veneto, 
s. 102. Srov. též Katalog rkp. 37, s. 2, rok 1613 &c. Dož. sliby 22. 5. 1597 
v 18 letech. Byl misionářem v německy mluvících zemích (1613–19). 
Zemřel: xx. 02. 1650 Venezia (Benátky). 
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34 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 064v,  s. 57 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 444. 
35 KIENI Philipp, Wangensis. Nar. cca 1575, obl. 5. 4. 1597, knězem již 
před vstupem ke kapucínům. Člen Švýcarské provincie. Je zapsán mezi 
hostujícími kapucíny. Dle Katalog rkp. 37, s. 1.  Zemřel: 25. 02. 1648 Wien–
Stadt (Vídeň–Město). 
36 de LOVERE, Bergomensis. Do Provincie přišel po r. 1613 z Brixenské Prov. 
? Je zajímavé, že v katalogu jsou pro rok 1613 n. uvedeni pod sebou kapucíni 
Joannes Bergomensis a Joannes de Lovere a oba jsou označeni jako definitoři, 
ačkoli první z nich v žádném seznamu definitorií nefiguruje, ale vždy jen Jan 
de Lovere z Bergama! Zdá se tedy, že se jedná o jednoho člověka. Je zapsán mezi 
hostujícími kapucíny. Úmrtí není zaznamenáno. Srov. Katalog rkp. 37, s. 2. Snad 
by se mohlo jednat o osobu označenou jako Giovanni Francesco bergaqmasco 
(srov. Necrologio Veneto, s. 719), o které se píše, že to byl kněz Provincie 
brixenské, který byl kaplanem benátské flotily u Levanta 
a zemřel: (22. 05. ?) xx. 06. 1646 neznámo kde. 
37 Datum jmenování je pouze pravděpodobné. Byl totiž jmenován při odchodu jeho 
předchůdce P. Jana z Benátek jakožto římského kustoda na generální kapitulu 
do Říma. Do Itálie je třeba uvážit zhruba dva měsíce na cestu, a tak dostaneme 
zvolené datum. P. Jan z Benátek následně byl 1. 6. 1618 zvolen 5. gen. definitorem 
a zůstal v Římě (srov. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 064r, s. 58). 

08.09.161734,
Linec [7. kap], voleni jen definitoři a římský kustod: (P. Marek z Wangen35 
[CH/D], P. Basil z Vicenzy, P. Roman z Lodi, P. Jan z Bergama36 [I]) římský 
kustod: P. Jan z Benátek.

2.6.161837,
P. Basil z Vicenzy – jmenován generálním komisařem.
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VEDENÍ PROVINCIE ČESKO-RAKOUSKÉ

[Dekretem generální kapituly slavené dne 1. července 1618 v Římě byl 
dosavadní Česko-Rakouský komisariát povýšen na provincii. Tím dostaly 
kláštery náležející k této provincii právo samy si volit provinciála].

14.10.161838,
Vídeň Za Hradbami [1. PK], P. Basil z Vicenzy (Bonaventura z Benátek, 
P. Roman z Lodi, P. Silvano z Monteforte, ??39) (Kapitula byla slavena 
za předsednictví generálního vikáře P. Klementa z Nota) // 1. provinciál.

07.09.162140,
Vídeň Za Hradbami [2. PK], P. Roman z Lodi (P. Valerián z Milána41, 
P. Silvano z Monteforte, P. Jan z Bergama, ??42) // 2. provinciál.

38 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 066v,  s. 61 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 444. 
39 První definitor P. Basil z Vicenzy byl následně zvolen provinciálem. Kdo byl 
dodatečně zvolen na jeho místo, není známo. 
40 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 071v, s. 71 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 444–445. 
41 Massimiliano hrabě de MAGNIS, Mediolanensis. Nar. 15. 10. 1586 v Miláně. 
Obl. 25. 3. 1602 v tehdy ještě nedostavěném klášteře v Praze na Hradčanech 
– noviciát ve Vídni. Sliby: 25. 03. 1603, kněžství 21. 11. 1610 v Praze, 
Srov. Cygan J. , Valerianus Magni, s. 28–229 & 230–286 (chronologie života), 
dále srov. Sousedík S. , Valerián Magni, s. 25–94. Srov. též Rabas V. , Valerianus 
Magni, s. 289–338. Srov. též Katalog rkp. 37, s. 5. Je to první definitor 
z kapucínů, kteří do Řádu vstoupili až v Čechách po ustavení Česko–Rakousko–
Štýrského komisariátu. 1626 byl jmenován apoštolským misionářem v Čechách. 
Hrál rozhodující roli při obnově Pražské University. Společně s pražským 
arcibiskupem kardinálem Harrachem projednával před císařem ve Vídni otázku 
reformace v Čechách a je autorem koncepce rekatolizace, která se úspěšně 
prosadila v Polsku. Vynikl jako papežský diplomat i jako spisovatel: Je třeba 
zmínit zvl. De luce mentium et eius imagine (Řím 1642), Opus Philosophicum 
(Litomyšl 1660), De Acatholicorum Credendi Regula (Praha 1628). 
Zemřel: 29. 07. 1661 Salzburg. 
42 První definitor P. Roman z Lodi byl následně zvolen provinciálem. 
Kdo byl dodatečně zvolen na jeho místo, není známo. 
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43 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 074r, s. 78 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 445. 
44 [příjm. nezn. ], Hieronymus Brixinensis, v Catalogus ŘK – rkp. 148 je citován 
jako Brixinensis (neboli z Brescie), a v katalogu je uvedeno, že byl 01. 09. 1604 
ve Vídni přijat do provincie jako klerik s kněžským svěcením. Je zapsán mezi 
hostujícími kapucíny. Srov. Katalog rkp. 37, s. 5. Zemřel: 21. 04. 1640 Steyr. 
45 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 077r, s. 84 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 445. 
46 Čtvrtý definitor P. Valerián z Milána byl následně zvolen provinciálem. 
Kdo byl dodatečně zvolen na jeho místo, není známo. 
47 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 078r, s. 86 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 445. 
48 Johann Maria de FERRARI, de Ala Tyrolensis. Člen Provincie Tyrolské 
založené r. 1593 Provincií Benátskou. Nar. 1572, obl. 01. 03. 1594 Treviso, 
1614–15 kvardián v Insbrucku, 1615–18 provinciál v Provincii Tyrolské, pak 
novicmistr v Salcburku. V naší Provincii byl jen po dobu, kdy byl provinciálem. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 2. Srov. též Hohenegger A. Geschichte, sv. I. , s. 54–55. 
Srov. též Totenbuch der Nordtiroler Kap. Ord. Provinz, 1936, ad diem. 
Zemřel: 25. 10. 1643 Salzburg. 

06.09.162243,
Vídeň Za Hradbami [3. PK], P. Roman z Lodi [potvrzen] (P. Marek 
z Wangen, P. Jan z Bergama, P. Valerián z Milána, P. Jeroným z Brescie44) 
– Capitulum intermedium.

14.08.162445, 
Vídeň Za Hradbami [4. PK], P. Valerián z Milána (P. Silvano z Monteforte, 
P. Jan  Bergama, P. Marek z Wangen, ??46) 1. kustod: P. Silvano 
z Monteforte, 2. kustod: P. Roman z Lodi (roku 1626 byl P. Valerián 
z Milána jmenován apoštolským misionářem v Čechách). // 3. provinciál.

25.05.162647,
Vídeň Za Hradbami [5. PK], P. Jan Baptista z Aly48 [I] (P. Roman z Lodi, 
P. Silvano z Monteforte, P. Jan z Bergama, P. Jeroným z Brescie) // 
4. provinciál.
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roku 162749,
Vídeň Za Hradbami [6. PK], P. Jan Baptista z Aly [potvrzen] 
(P. Silvano z Monteforte, P. Jan z Bergama, P. Marek z Wangen, P. Aleš 
z Burgundska50 [F]) – Capitulum intermedium.

28.06.162851,
Vídeň Za Hradbami [7. PK], P. Jan Baptista z Aly [potvrzen] (P. Silvano 
z Monteforte, P. Jan z Bergama, P. Aleš z Burgundska, P. Mikuláš 
ze Šumperka52) – Capitulum intermedium.

06.07.162953,
Vídeň Ve Městě [8. PK], P. Aleš z Burgundska (P. Silvano z Monteforte, 
P. Jeroným z Brescie, P. Ludvík z Rosenheimu54 [D], P. Mikuláš ze 
Šumperka) // 5. provinciál.

49 Kapitula není zaznamenána in: Annales Capucinorum Prov. Boh. etc. , sv. I. 
Je však in: Protocollum Provinciae 1835, s. 19. 
50 [příjm. nezn. ], Alexius Burgundus. Je zapsán mezi přijatými do naší provincie 
Obl. 08. 09. 1611 Brno. Po vyhnání jezuitů z Prahy měl na Pražské Univerzitě 
teologické přednášky. Srov. Katalog rkp. 37, s. 6. Zemřel: 04. 02. 1641 Wien (Vídeň). 
51 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 080v, s. 89 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 445. 
52 [příjm. nezn. ], obl. 27. 09. 1614 v Brně. V místě původu je nejednotnost. 
[Abecední katalog], NA, fond ŘK, rkp. 139 uvádí na s. 207 jeho jméno jako P. 
Nicolaus Schimbergensis, což je vesnička Podhůří u Chomutova. Katalog rkp. 
37, s. 6 který je nejstarším pramenem, však jeho jméno cituje jako P. Nicolaus 
Schönbergensis, což by znamenalo výběr mezi několika městy v Rakousku 
i Slezsku, kdyby Catalogus ŘK – rkp. 148 neupřesňoval u seznamu definitorů 
po kapitule r. 1629, že je to P. Nicolaus de Schönberg Silesius. Poslední variantu 
považuji za pravděpodobnou a správnou, a proto překládám „ze Šumperka“. 
Zemřel: 07. 11. 1647 Jihlava. 
53 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 081v, s. 91 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 445. 
54 [příjm. nezn. ], Rosenheimensis. Obl. 24. 04. 1614 Brno. Dvakrát byl generálním 
definitorem za německy mluvící země (1643–50, 1650–56). Byl úspěšným kazatelem proti 
luteránům. Srov. Katalog rkp. 37, s. 6. Zemřel: 27. 01. 1657 Wien–Stadt (Vídeň–Město). 
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55 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 082v, s. 93 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 445. . 
56 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 084v, s. 97 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 445. 
57 [příjm. nezn. ], Forcheimensis. Obl. 04. 10. 1610 Brno. Srov. Katalog rkp. 37, 
s. 6. Zemřel: 15. 05. 1661 Steyr. 
58 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 085v, s. 99 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 445. 
59 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 091v, s. 111 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 445. 

17.07.163055,
Vídeň Ve Městě [9. PK], P. Jeroným z Brescie (P. Silvano z Monteforte, 
P. Marek z Wangen, P. Jan z Bergama, P. Ludvík z Rosenheimu) 
1. kustod: P. Marek z Wangen, 2. kustod: P. Silvano z Monteforte // 
6. provinciál.

10.09.163256,
Vídeň Ve Městě [10. PK], P. Jeroným z Brescie [potvrzen] (P. Ludvík 
z Rosenheimu, P. Aleš z Burgundska, P. Marek z Wangen, P. Benedikt 
z Forchheimu57 [D]) I přes existující překážku moru a války byli zvoleni 
jako delegáti na gen. kapitulu: 1. kustod: P. Aleš z Burgundska, 2. kustod: 
P. Ludvík z Rosenheimu – Capitulum intermedium.

16.09.163358,
Vídeň Ve Městě [11. PK], P. Aleš z Burgundska2 [podruhé] (P. Ludvík 
z Rosenheimu, P. Silvano z Monteforte, P. Jan z Bergama, P. Marek 
z Wangen) // 7. provinciál.

04.05.163559,
Vídeň Ve Městě [12. PK], P. Aleš z Burgundska [potvrzen] (P. Ludvík 
z Rosenheimu, P. Benedikt z Forchheimu, P. Silvano z Monteforte, 
P. Jeroným z Brescie).
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25.04.163660,
Mikulov [13. PK], P. Ludvík z Rosenheimu (P. Marek z Wangen, P. Silvano 
z Monteforte, P. Samuel z Plzně61, P. Benedikt z Forchheimu) 1. kustod: 
P. Marek z Wangen, 2. kustod: P. Aleš z Burgundska. // 8. provinciál.

11.09.163762,
Vídeň Ve Městě [14. PK], P. Ludvík z Rosenheimu [potvrzen] (P. Aleš 
z Burgundska, P. Samuel z Plzně, P. Benedikt z Forchheimu, P. Jeroným 
z Brescie63).
06.08.163864,
Kremže (Krems) [15. PK], P. Ludvík z Rosenheimu [potvrzen] (P. Aleš 
z Burgundska, P. Silvano z Monteforte, P. Marek z Wangen, P. Benedikt 
z Forchheimu).

29.07.163965,
Linec sv. Matěj, [16. PK], P. Samuel z Plzně (P. Silvano z Monteforte, 
P. Benedikt z Forchheimu, P. Řehoř z Padovy66, P. Leopold 
ze Schardingu67 [A]) // 9. provinciál.

60 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 093r, s. 116 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 445–446. 
61 Rytíř de GREIFFENFELS, Pilsnensis / a Pilsenburg. Obl. 02. 04. 1615 Brno 
/ Linz. Srov. Katalog rkp. 37, s. 6. Byl také generálním definitorem (1662–67). 
Sestavil »Atlas Provinciae Bohemiae«. Zemřel: 08. 07. 1664 Roudnice n. L. 
62 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 093r, s. 116 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 446. 
63 [příjm. nezn. ], Brixinensis, tj. Milánská prov. Obl. 01. 09. 1604 Wien (Vídeň). 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 5. Zemřel: 21. 04. 1640 Steyr. 
64 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 096v, s. 121 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 446. 
65 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 097v, s. 123 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 446. 
66 [příjm. nezn. ], Gregorius Paduanus. Obl. 13. 01. 1613 Brno. Srov. Katalog 
rkp. 37, s. 6. V nekrologiu Benátské provincie není obsažen. 
Zemřel: 31. 05. 1669 Wien–Stadt (Vídeň–Město). 
67 [příjm. nezn. ], Schardingensis. Obl. 22. 07. 1615 Brno/Linz. Srov. Katalog 
rkp. 37, s. 7. Zemřel: 16. 11. 1649 Linz. 
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68 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 100v, s. 129 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 446. 
69 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 101v, s. 131 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 446. 
70 [příjm. nezn. ], Silesius Polonus, býv. převor cisterciáků v Sedlci. nar. 1590? 
ve Slezsku. Obl. 16. 05. 1614 Linz. Dož. sliby 17. 05. 1615. Srov. Katalog rkp. 
37, s. 6 a Gadacz J. L. , Słownik polskich Kapucynów, díl I. , s. 423. 
Zemřel. 01. 02. 1658 Steyr. 
71 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 102v, s. 133 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 446. 
72 P. Ludvík z Rosenheimu byl v letech 1643–50 a 1650–56 generálním 
definitorem za německy mluvící země. Některá z těchto období se překrývají 
s funkcí ministra provinciála!
73 [příjm. nezn. ], Cronacensis. Obl. 27. 05. 1616 Brno/Linz/Krems. R. 1629 byl 
s dalšími poslán jako misionář do Slezska. Srov. Katalog rkp. 37, s. 7. 
Zemřel: 24. 09. 1658 Linz. 
74 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 107v, s. 143 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 446. 

14.08.164068,
Vídeň Ve Městě [17. PK], P. Samuel z Plzně [potvrzen] (P. Ludvík 
z Rosenheimu, P. Silvano z Monteforte, P. Benedikt z Forchheimu, 
P. Marek z Wangen) – Capitulum intermedium.

06.09.164169,
Linec sv. Matěj, [18. PK], P. Samuel z Plzně [potvrzen] (P. Ludvík 
z Rosenheimu, P. Silvano z Monteforte, P. Řehoř z Padovy, P. František 
ze Slezska70) – Capitulum intermedium.

11.07.164271,
Vídeň Ve Městě [19. PK], P. Ludvík z Rosenheimu2 [podruhé]72 
(P. Benedikt z Forchheimu, P. Benedikt z Kronachu73 [D], P. Silvano 
z Monteforte, P. Řehoř z Padovy) 1. kustod: P. Benedikt z Kronachu, 
2. kustod: P. Samuel z Plzně // 10. provinciál.

24.06.164474,
Linec sv. Matěj [20. PK], P. Ludvík z Rosenheimu [potvrzen] (P. Samuel z Plzně, 
P. Benedikt z Forchheimu, P. Silvano z Monteforte, P. František ze Slezska).
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16.07.164675,
Linec sv. Matěj [21. PK], P. Samuel z Plzně2 [podruhé] (P. Benedikt 
z Kronachu, P. Benedikt z Forchheimu, P. Erasmus z Biberachu76 [D], 
P. Silvano z Monteforte) // 11. provinciál.

23.08.164777,
Štýr (Steyr) [22. PK], P. Samuel z Plzně [potvrzen] (P. Ludvík 
z Rosenheimu, P. Benedikt z Kronachu, P. Erasmus z Biberachu, P. Řehoř 
z Padovy).

04.06.164978,
Vídeň Ve Městě [23. PK], P. Ludvík z Rosenheimu3 [potřetí] (P. Benedikt 
z Forchheimu, P. Erasmus z Biberachu, P. Michelangel z Deggendorfu79 
[D], P. Řehoř z Padovy) 1. kustod: P. Benedikt z Kronachu, 2. kustod: 
P. Samuel z Plzně // 12. provinciál.

07.10.165080,
Linec sv. Matěj [24. PK], P. Michelangel z Deggendorfu (P. Erasmus 
z Biberachu, P. Benedikt z Kronachu, P. František ze Slezska, P. Řehoř 
z Padovy) // 13. provinciál.

75 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 109r, s. 148 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 146. 
76 [příjm. nezn. ], Bibracensis. Obl. 15. 05. 1629 Passau/Krems. Srov. Katalog 
rkp. 37, s. 10. Zemřel: 25. 04. 1664 Wien–Stadt (Vídeň–Město). 
77 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 111v, s. 151 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 446. 
78 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 113v, s. 155 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 146. 
79 [příjm. nezn. ], Michaël Angelus Deggendorffenis. Obl. 25. 05. 1634 Krems/
Olomouc/Mikulov. Srov. Katalog rkp. 37, s. 11. 
Zemřel: 26. 06. 1672 Linz. 
80 Kapitula byla slavena v důsledku rezignace dosavadního provinciála na svůj 
úřad. Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 115v, 
s. 159 & Historia Hradschinensis, díl I. , s. 446–447. 
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81 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 118v, 
s. 165 & Historia Hradschinensis, díl I. , s. 447. 
82 Srov. Kyjovský katalog, fol. 16v, 
srov. též Liber Provinciae rkp. 098, fol. 120v, s. 169. 
83 [příjm. nezn. ], Greimburgensis. Obl. 24. 09. 1637 Znojmo/Olomouc. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 13. Jméno původu bývá někdy mylně uváděno 
jako „Greimburg“ (tak např. Catalogus ŘK – rkp. 148 [nečíslováno]). 
Takové město však neexistuje. Správné znění je uvedeno v Annales Capucinorum 
Prov. Boh. etc. , sv. III. , s. 595, kde je zaznamenán i průběh volby definitorů 
z r. 1656. 
Zemřel: 22. 03. 1661 Praha–Hradčany. 
84 [příjm. nezn. ], Silesius. Obl. 25. 12. 1635 Krems/Mikulov/Znojmo. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 12. Zemřel: 02. 04. 1673 Znojmo. 
85 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 123v, s. 175 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 447. 
86 [příjm. nezn. ], Fridbergensis. Obl. 03. 05. 1629 Passau/Krems. Srov. Katalog 
rkp. 37, s. 10. Zemřel: 06. 06. 1676 Wien–Stadt (Vídeň–Město). 

31.05.165281,
Vídeň Ve Městě [25. PK], P. Michelangel z Deggendorfu [potvrzen] 
(P. Samuel z Plzně, P. Erasmus z Biberachu, P. Řehoř z Padovy, 
P. Benedikt z Forchheimu).

20.08.165382,
Linec sv. Matěj [26. PK], P. Samuel z Plzně3 [potřetí] (P. Řehoř z Padovy, 
P. Anaklet z Greinburgu83 [A], P. František ze Slezska, P. Gerard 
ze Slezska84) // 14. provinciál.

02.07.165585,
Pasov [27. PK], P. Samuel z Plzně [potvrzen] (P. Michelangel 
z Deggendorfu, P. Anaklet z Greinburgu, P. Řehoř z Padovy, P. Alexandr 
z Friedbergu86 [A]) 1. kustod: P. Michelangel z Deggendorfu, 2. kustod: 
P. Anaklet z Greinburgu.
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02.09.165687,
Linec sv. Matěj [28. PK], P. Michelangel z Deggendorfu2 [podruhé] 
(P. Anaklet z Greinburgu, P. Benno z Mnichova88 [D], P. Gerard89 
ze Slezska, P. Řehoř z Padovy) // 15. provinciál.

10.05.165890,
Vídeň Ve Městě [29. PK], P. Michelangel z Deggendorfu [potvrzen] 
(P. Anaklet z Greinburgu, P. Alexandr z Friedbergu, P. Oktavián 
ze Švýcarska91 [CH], P. Benno z Mnichova).

16.09.165992,
Linec sv. Matěj [30. PK], P. Samuel z Plzně4 [počtvrté] (P. Alexandr 
z Friedbergu, P. Anaklet z Greinburgu, P. Gerard ze Slezska, P. Řehoř 
z Padovy) // 16. provinciál.

87 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 125v, s. 179 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 447. 
88 [příjm. nezn. ], Monacensis. Obl. 08. 09. 1624 bez udání místa. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 8. 
Zemřel: 30. 12. 1664 Linz. 
89 V Catalogus ŘK – rkp. 148 je v tomto roce mylně uváděn jako definitor 
P. Berard ze Slezska, který však vstoupil do Řádu až r. 1661. 
Správné složení definitoria je uvedeno v Annales Capucinorum Prov. Boh. etc. , 
sv. III. , s. 595, kde je zaznamenán i průběh volby. 
90 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 127r, s. 184 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 447. 
91 [příjm. nezn. ], Helveta. Obl. 10. 01. 1636 Krems/Mikulov/Znojmo. Srov. 
Katalog rkp. 37, s. 12. Zemřel: 06. 09. 1659 Wien–Stadt (Vídeň–Město). 
92 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 129v, s. 187 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 447. 
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93 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 133v, s. 195 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 447. 
94 P. Samuel z Plzně byl v letech 1662–67 generálním definitorem!
95 [příjm. nezn. ] Moravo–Freibergensis. Obl. 15. 08. 1635 Krems/Mikulov/
Znojmo. Srov. Katalog rkp. 37, s. 12. Zemřel: 28. 08. 1678 Innsbruck. 
96 Kapitula byla slavena v důsledku toho, že dosavadní provinciál byl zvolen 
2. generálním definitorem. Srov. Capitulum generale LXXXII OFMCap. , 
s. 72. Srov též např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 138r, s. 206 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 447. 
97 [příjm. nezn. ], Frisingensis. Obl. 30. 08. 1622 bez udání místa. Srov. Katalog 
rkp. 37, s. 8. Zemřel: 03. 01. 1665 Krems. 
98 [příjm. nezn. ], Elizaeus Silesius. Obl. 30. 03. 1635 Krems/Mikulov/Znojmo. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 12. Zemřel: 24. 05. 1664 Linz. 
99 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 140r, s. 210 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 447. 
100 COQUARD, Burgundus. Obl. 26. 05. 1630 Passau/Krems. Srov. Katalog rkp. 
37, s. 11. V letech 1671–78 byl generálním definitorem. Zemřel: 29. 06. 1680 
Wien–Stadt (Vídeň–Město). 

18.05.166193,
Pasov [31. PK], P. Samuel z Plzně [potvrzen]94 (P. Michelangel 
z Deggendorfu, P. Alexandr z Friedbergu, P. Martin z Příboru95, P. Řehoř 
z Padovy) 1. kustod: P. Michelangel z Deggendorfu, 2. kustod: P. Alexandr 
z Friedbergu.

15.09.166296,
Linec sv. Matěj [32. PK], P. Michelangel z Deggendorfu3 [potřetí] 
(P. Alexandr z Friedbergu, P. Tobiáš z Freisingu97 [D], P. Elizeus 
ze Slezska98, P. Martin z Příboru) // 17. provinciál.

05.08.166399,
Linec sv. Matěj [33. PK], P. Michelangel z Deggendorfu [potvrzen] 
(P. Samuel z Plzně, P. Alexandr z Friedbergu, P. Martin z Příboru, P. Jovita 
z Dôle100 [F] v Burgundsku).
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28.08.1665101,
Vídeň Ve Městě [34. PK], P. Alexander z Friedbergu (P. Martin z Příboru, 
P. Ildefons z Kremže102 [A], P. Marián z Dillingen103 [D], P. Jovita z Dôle ) // 
18. provinciál.

27.08.1666104,
Linec sv. Matěj [35. PK], P. Alexander z Friedbergu [potvrzen] 
(P. Michelangel z Deggendorfu, P. Martin z Příboru, P. Ildefons z Kremže, 
P. Markvard z Halberstadtu105 [D]) 1. kustod: P. Martin z Příboru, 2. kustod: 
P. Ildefons z Kremže.

31.08.1668106,
Linec sv. Matěj [36. PK], P. Jovita z Dôle (P. Michelangel z Deggendorfu, 
P. Ildefons z Kremže, P. Emerich z Komárna107 [H] P. Krescenc 
z Rohrbachu108 [A]) // 19. provinciál.

101 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 143r, s. 216 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 448. 
102 [příjm. nezn. ] Crembsensis [Krems], obl. 18. 05. 1647 Gmünd/Freistadt. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 15. Zemřel: 31. 01. 1694 Wien–Stadt (Vídeň–Město). 
103 [příjm. nezn. ], Dillinganus. Obl. 02. 10. 1626 bez udání místa. Srov. Katalog 
rkp. 37, s. 9. Zemřel: 06. 10. 1682 Wien–Stadt (Vídeň–Město). 
104 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 145r, s. 220 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 448. 
105 [příjm. nezn. ], Halberstadiensis. Obl. 29. 09. 1649 Gmünd/Wiener–Neustadt 
& Prudnik [A/Pl]. Srov. Katalog rkp. 37, s. 16. Zemřel: 02. 11. 1697 Praha–
Hradčany. 
106 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 148r, s. 226 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 448. 
107 SINNEL, Ungarus. Obl. 04. 10. 1643 bez udání místa (později biskup 
vídeňský). Srov. Katalog rkp. 37, s. 14. Zemřel: 25. 02. 1685 Wien (Vídeň). 
108 [příjm. nezn. ], Rorbacensis. Obl. 09. 07. 1646 Praha hospic sv. Josefa/
Gmünd. Srov. Katalog rkp. 37, s. 15. Zemřel: 21. 03. 1684 Wien–Stadt (Vídeň–
Město). 
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29.08.1670109,
Vídeň Ve Městě [37. PK], P. Jovita z Dôle [potvrzen] (P. Michelangel 
z Deggendorfu, P. Martin z Příboru, P. Alexandr z Friedbergu, P. Ildefons 
z Kremže) 1. kustod: P. Martin z Příboru, 2. kustod: P. Ildefons z Kremže 
(V letech 1671-1678 byl P. Jovita z Dôle generálním definitorem).

28.08.1671110,
Vídeň Ve Městě [38. PK], P. Martin z Příboru (P. Markvard z Halberstadtu, 
P. Emerich z Komárna, P. Michelangel z Deggendorfu, P. Alexandr 
z Friedbergu) // 20. provinciál.

VEDENÍ ČESKOMORAVSKÉ PROVINCIE

(28.4.1673 byla provincie na provinční kapitule rozdělena na Rakousko–
Uherskou a Českomoravskou. K první z nich náleželo 17 klášterů a 407 
řeholníků, k druhé 21 klášterů a 401 řeholníků).

28.04.1673111,
Vídeň Ve Městě [39. PK] [1. ČK],
ČECHY: P. Martin z Příboru [potvrzen] (P. Markvard z Halberstadtu, 
P. Bertold ze Slezska112, P. Klétus z Mnichova113 [D], P. Pavlín 
z Třebíče114).

109 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 153r, s. 236 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 448. 
110 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 155r, s. 240 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 448. 
111 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 159v+r, s. 247–248 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 448. Dekrety o rozdělení Provincie na dvě viz Liber 
Provinciae rkp. 098, fol. 161v–166r, s. 251–261. 
112 [příjm. nezn. ], Silesius. Obl. 29. 07. 1636 Krems/Mikulov/Znojmo. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 12. Zemřel: 09. 02. 1686 Praha–sv. Josef. 
113 [příjm. nezn. ], Monacensis. Obl. 30. 09. 1651 Krems/Gmünd/Passau. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 16. Zemřel: 30. 11. 1692 Linz. 
114 [příjm. nezn. ], Trebicžensis. Obl. 18. 03. 1648 Gmünd. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 15. Zemřel: 22. 06. 1691 Olomouc. 
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RAKOUSKO: P. Alexandr z Friedbergu2 [podruhé] (P. Emerich 
z Komárna, P. Ildefons z Kremže, P. Krescenc z Rohrbachu, P. Donát 
z Pasova115 [D]).

24.08.1674116,
Praha Hradčany [2. ČK], P. Markvard z Halberstadtu (P. Ondřej 
z Brna117, P. Bertold ze Slezska, P. Prokop z Mostu118, P. Pavlín z Třebíče) 
// 21. provinciál.

24.04.1676119,
Brno [3. ČK], P. Markvard z Halberstadtu (P. Martin z Příboru, P. Ondřej 
z Brna, P. Prokop z Mostu, P. Hypolit z Českého Krumlova120).

20.08.1677121,
Praha Hradčany [4. ČK], P. Martin z Příboru2 [podruhé] (P. Pavlín 
z Třebíče, P. Ondřej z Brna, P. Florin z Leobenu122 [A], P. Prokop z Mostu) 
1. kustod: P. Ondřej z Brna, 2. kustod: P. Markvard z Halberstadtu // 
22. provinciál.

115 [příjm. nezn. ], Passaviensis. Obl. 04. 02. 1647 Gmünd/Freistadt. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 15. Zemřel: 10. 07. 1694 Waidhofen (an der Thaja). 
116 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 167v, s. 263 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 448. 
117 [příjm. nezn. ], Andreas Brunensis. Obl. 27. 02. 1654 Krems/Wels/Steyr. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 16. (POZOR: Je třeba nezaměňovat s provinciálem 
téhož jména, který měl obláčku 1714 a byl provinciálem v letech 1743–46!). 
Zemřel: 15. 12. 1694 Brno. 
118 [příjm. nezn. ], Pontensis. Obl. 01. 08. 1659 Steyr/Freistadt/České 
Budějovice. Srov. Katalog rkp. 37, s. 20. Zemřel: 04. 10. 1690 Praha–Hradčany. 
119 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 170r, s. 268 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 448. 
120 [příjm. nezn. ], Crumloviensis. Obl. 10. 08. 1641 Wien–S. Ulrich (Před 
Hradbami)/Wels. Srov. Katalog rkp. 37, s. 14. Zemřel: 07. 02. 1694 Vratislav. 
121 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 172r, s. 272 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 448. 
122 [příjm. nezn. ], Styriacus Leobensis. Obl. 04. 10. 1650 Gmünd/Passau. Srov. 
Katalog rkp. 37, s. 16. Zemřel: 10. 10. 1694 České Budějovice. 
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28.04.1679123,
Praha–hospic sv. Josefa [5. ČK], P. Ondřej z Brna (P. Markvard 
z Halberstadtu, P. Pavlín z Třebíče, P. Jan Damascén z Českého 
Krumlova124, P. Hypolit z Českého Krumlova) // 23. provinciál.

24.04.1682125,
Praha–hospic sv. Josefa [6. ČK], P. Markvard z Halberstadtu2 [podruhé] 
(P. Pavlín z Třebíče, P. Prokop z Mostu, P. Bartoloměj z Mostu126, 
P. Damascén z Českého Krumlova) // 24. provinciál.

01.09.1684127,
Praha Hradčany [7. ČK], P. Ondřej z Brna2 [podruhé] (P. Pavlín 
z Třebíče, P. Jindřich z Jihlavy128, P. Prokop z Mostu, P. Hypolit z Českého 
Krumlova) 1. kustod: P. Pavlín z Třebíče, 2. kustod: P. Prokop z Mostu // 
25. provinciál.

03.05.1686129,
Praha Hradčany [8. ČK], P. Ondřej z Brna [potvrzen] (P. Markvard 
z Halberstadtu, P. Pavlín z Třebíče, P. Jindřich z Jihlavy, P. Bartoloměj 
z Mostu).

123 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 176v, s. 279 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 448–449. 
124 [příjm. nezn. ], Crumloviensis. Obl. 07. 06. 1658 Steyr/Wels/Freistadt. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 19. Zemřel: 06. 05. 1693 Praha–sv. Josef. 
125 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 183r, s. 294 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 449. 
126 [příjm. nezn. ], Pontensis. Obl. 24. 08. 1657 Steyr/Wels/Znojmo. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 19. Zemřel: 10. 04. 1691 Praha–Hradčany. 
127 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 189r, s. 306 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 449. 
128 [příjm. nezn. ], Henricus Iglaviensis. Obl. 14. 07. 1659 Steyr/Freistadt/České 
Budějovice. Srov. Katalog rkp. 37, s. 20. Zemřel: 04. 02. 1697 Mikulov. 
129 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 193v, s. 313 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 449. 
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18.04.1687130,
Praha Hradčany [9. ČK], P. Jindřich z Jihlavy (P. Markvard z Halberstadtu, 
P. Prokop z Mostu, P. Pavlín z Třebíče, P. Hypolit z Českého Krumlova) // 
26. provinciál.

27.08.1688131,
Brno [10. ČK], P. Jindřich z Jihlavy [potvrzen] (P. Markvard z Halberstadtu, 
P. Ondřej z Brna, P. Prokop z Mostu, P. Bartoloměj z Mostu).

26.05.1690132,
Praha Hradčany [11. ČK], P. Ondřej z Brna3 [potřetí] (P. Markvard 
z Halberstadtu, P. Damascén z Českého Krumlova, P. Vilém z Bíliny133, 
P. Jindřich z Jihlavy) 1. kustod: P. Damascén z Českého Krumlova, 
2. kustod: P. Jindřich z Jihlavy // 27. provinciál.

21.09.1691134,
Olomouc [12. ČK], P. Ondřej z Brna [potvrzen] (P. Markvard 
z Halberstadtu, P. Jan Damascén z Českého Krumlova, P. Vilém z Bíliny, 
P. Prokop z Mostu).

130 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 195v, s. 317 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 449. 
131 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 197v, s. 321 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 449. 
132 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 199v, s. 325 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 449. 
133 [příjm. nezn. ] Guilielmus Bilinensis. Obl. 26. 08. 1656 Steyr/Wels/Znojmo. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 18. Zemřel: 12. 07. 1710 Praha–Hradčany. 
134 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 201v, s. 329 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 449. 
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17.12.1693135,
Brno [13. ČK], P. Jindřich z Jihlavy2 [podruhé] (P. Markvard 
z Halberstadtu, P. Marián z Lucemburku136, P. Chrysant [N] z Tridentu 
[A]137, P. Vilém z Bíliny) // 28. provinciál.

20.08.1694138,
Vroclav [14. ČK], P. Jindřich z Jihlavy [potvrzen] (P. Markvard 
z Halberstadtu, P. Ondřej z Brna, P. Marián z Lucemburku, P. Karel 
z Jihlavy139).

25.11.1695140,
Brno [15. ČK], P. Chrysant z Tridentu (P. Nazarius z Nisy141, P. Bernard [N] 
z Bruntálu142, P. Vilém z Bíliny, P. Marián z Lucemburku) // 29. provinciál.

135 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 203v, s. 333 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 449. 
136 [příjm. nezn. ], Luxenburgensis. Obl. 17. 10. 1657 Steyr/Wels/Znojmo. Srov. 
Katalog rkp. 37, s. 19. Zemřel: 02. 03. 1706 Znojmo. 
137 [příjm. nezn. ] Tridentinus [Trient]. Obl. 02. 02. 1669 Steyr/Freistadt/
Znojmo. Srov. Katalog rkp. 37, s. 25. Zemřel: 11. 06. 1711 Znojmo. 
138 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 205v, s. 338 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 449. 
139 Jan NEÜMANN, Iglaviensis. Nar. 1648, obl. 07. 10. 1673 Most. Srov. Katalog 
rkp. 37, s. 27. Zemřel: 17. 08. 1717 Brno. 
140 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 207v, s. 341 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 449. 
141 Jan Antonín FRANK, Silesius. Nar. 05. 05. 1652, obl. 18. 05. 1673 Most. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 27. Byl literárně činný. Jeho hlavní dílo nese název: 
»Ebener und kurzer Fuß-Steig …« (J. M. Swoboda, Brno 1729). Zemřel: 03. 02. 
1733 Znojmo. 
142 [příjm. nezn. ], Freydenthalensis. Obl. 15. 10. 1678 Prudnik. Srov. Katalog 
rkp. 37, s. 27. Zemřel: 05. 10. 1711 Olomouc. 
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143 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 208r, s. 344 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 449–450. 
144 Matouš Ludvík KETZLER, Silesius Olbersdorfensis. Nar. 1653, obl. 22. 06. 
1674 Most. Srov. Katalog rkp. 37, s. 28. Zemřel: 10. 11. 1709 České Budějovice. 
145 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 210r, s. 348 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 450. 
146 Na této kapitule bylo rozhodnuto, že nadále se bude provinční kapitula slavit 
vždy jednou za tři roky. 
147 Matěj KUTTALIK, Viscoviensis. Nar. 1657, obl. 11. 09. 1674 Most. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 28. Zemřel: 08. 08. 1709 Praha–Hradčany. 
148 František LUDVIGKOWSKY / LUDVÍKOVSKÝ, Sutticensis. Nar. 1655, obl. 
01. 08. 1677 Most. Srov. Katalog rkp. 37, s. 30. 
Zemřel: 30. 04. 1718 Praha–sv. Josef. 
149 [příjm. nezn. ], Schöngaviensis – identifikace místa původu je nejistá. 
Obl. 07. 10. 1665 Steyr/Znojmo/Freistadt/Nysa. Srov. Katalog rkp. 37, s. 23. 
Zemřel: 29. 04. 1726 Praha–Hradčany. 

05.07.1697143,
Praha Hradčany [16. ČK], P. Chrysant z Tridentu [potvrzen] (P. Bernard 
z Bruntálu, P. Karel z Jihlavy, P. Nazarius z Nisy, P. Stanislav z Albrechtic 
u Krnova144) 1. kustod: P. Nazarius z Nisy, 2. kustod: P. Bernard 
z Bruntálu.

26.09.1698145,
Brno [17. ČK]146, P. Bernard z Bruntálu (P. Karel z Jihlavy, P. Pavel 
z Vyškova147, P. Serafín ze Sušice148, P. Hilar ze Schongau?149 [D?]) // 
30. provinciál
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Viz poznámka150

26.11.1700151,
Praha–hospic sv. Josefa [18. ČK], P. Serafín LUDVIGKOWSKY ze Sušice 
(P. Chrysant [N] z Tridentu, P. Pavel KUTTALIK z Vyškova, P. Nazarius 
FRANK z Nisy, P. Stanislav KETZLER z Albrechtic) 1. kustod: P. Nazarius 
FRANK z Nisy, 2. kustod: P. Chrysant [N] z Tridentu // 31. provinciál.

14.09.1703152,
Brno [19. ČK], P. Nazarius FRANK z Nisy (P. Sebastián [N] ze Slezska153, 
Kryštof LEHMANN z Lužice [D]154, P. Pavel KUTTALIK z Vyškova, 
P. Stanislav KETZLER z Albrechtic) // 32. provinciál.

27.08.1706155,
Praha Hradčany [20. ČK], P. Kryštof LEHMANN z Lužice (P. Sebastián 
[N] ze Slezska, P. Serafín LUDVIGKOWSKY ze Sušice, P. Bernard [N] 
z Bruntálu, P. Placid BREÜER z Gödingen156 [D] // 33. provinciál.

150 Počínaje rokem 1700 začínají v seznamech definitorů převažovat bratři, 
kteří vstoupili do Řádu po r. 1673, kdy se Českomoravská Provincie oddělila 
od Rakouska a vzhledem k menším vzdálenostem a lepší komunikaci začalo 
být možné zaznamenat také příjmení (a s ním i civilní jméno a rok narození). 
Proto od této kapituly uvádím bratry již i s příjmením. Aby však nevznikl zmatek 
v identifikaci osob a nebylo nutné stále nahlížet do poznámek, jsou bratři 
v přechodném období do r. 1754 (oddělení Slezka) uvádění i s místem původu. 
151 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 214v, s. 355 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 450. 
152 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 219v, s. 365 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 450. 
153 [příjm. nezn. ], Silesius. Obl. 09. 11. 1664 Krems &? 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 25. Zemřel: 21. 05. 1726 Olomouc. 
154 Jan, Christophorus Lusatius. Nar. 1653, obl. 07. 10. 1673 Most. Srov. 
Katalog rkp. 37, s. 27. Zemřel: 14. 05. 1716 Most. 
155 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 221r, s. 370 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 450. 
156 Johann Georg, Gödingensis. Nar. 1666, Obl. 14. 09. 1684 Most. Srov. 
Katalog rkp. 37, s. 33. Zemřel: 22. 03. 1727 Praha–Hradčany. 
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157 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 223v, s. 373 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 450. 
158 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 225v, s. 377 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 450. 
159 František CŽEPANY / ČEPANÝ, Iglaviensis. Nar. 28. 09. 1668, 
obl. 22. 4. 1690 Nysa. Srov. Katalog rkp. 37, s. 38. Zemřel: 07. 05. 1732 Brno. 
160 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 226r, s. 380 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 450. 
161 Martin, Iglaviensis. Nar. 1669, obl. 22. 04. 1690 Nysa. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 38. Zemřel: 22. 08. 1718 Brno. 
162 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 230v, s. 387 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 450. 
163 Antonín, Colomannus Olomucensis. Nar. 15. 05. 1672, obl. 17. 06. 1690 
Most. Srov. Katalog rkp. 37, s. 38. Zemřel: 19. 01. 1735 Praha–Hradčany. 

11.05.1708157,
Olomouc [21. ČK], P. Kryštof LEHMANN z Lužice [potvrzen] (P. Placid 
BREÜER z Gödingen, P. Bernard [N] z Bruntálu, P. Stanislav KETZLER 
z Albrechtic, P. Nazarius FRANK z Nisy) 1. kustod: P. Placid BREÜER 
z Gödingen, 2. kustod: P. Sebastián [N] ze Slezska.

06.09.1709158,
Praha Hradčany [22. ČK], P. Bernard [N] z Bruntálu2 [podruhé] 
(P. Sebastián [N] ze Slezska, P. Ludvík Ant. CŽEPANY z Jihlavy159, 
P. Nazarius FRANK z Nisy, P. Serafín LUDVIGKOWSKY ze Sušice) // 
34. provinciál.

08.05.1711160,
Brno [23. ČK], P. Placid BREÜER z Gödingen (P. Ludvík Ant. CŽEPANY 
z Jihlavy, P. Sebastián [N] ze Slezska, Kryštof LEHMANN z Lužice, 
P. František Ant. ŽIULAK z Jihlavy161) 1. kustod: P. Ludvík Ant. CŽEPANY 
z Jihlavy, 2. kustod: P. František Ant. ŽIULAK z Jihlavy // 35. provinciál.

13.07.1714162,
Chrudim [24. ČK], P. Ludvík Ant. CŽEPANY z Jihlavy (P. Koloman 
KERNER z Olomouce163, P. František Ant. ŽIULAK z Jihlavy, P. Serafín 
LUDVIGKOWSKY ze Sušice, P. Sebastián [N] ze Slezska) // 
36. provinciál.
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21.05.1717164,
Praha Hradčany [25. ČK], P. Koloman KERNER z Olomouce 
(P. František Ant. ŽIULAK z Jihlavy, P. Placid BREÜER z Gödingen, 
P. Egid WEIS z Vratislavi165, P. Jiří Ant. WOLARTH z Českých 
Budějovic166) // 37. provinciál.

26.08.1718167,
Olomouc [26. ČK], P. Koloman KERNER z Olomouce [potvrzen] 
(P. Ludvík Ant. CŽEPANY z Jihlavy, P. Placid BREÜER z Gödingen, 
P. Egid WEIS z Vratislavi, P. Doroteus FISCHER z Nisy168) 1. kustod: 
P. Ludvík Ant. CŽEPANY z Jihlavy, 2. kustod: P. Jiří Ant. WOLARTH 
z Českých Budějovic.

31.05.1720169,
Brno [27. ČK], P. Ludvík Ant. CŽEPANY z Jihlavy2 [podruhé] (P. Jiří 
Ant. WOLARTH z Českých Budějovic, P. Doroteus FISCHER z Nisy, 
P. Kryšpín HÖHEL z Čilce170, P. Servác SCHNEIDER z Horšovského 
Týna171) // 38. provinciál.

164 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 234v, s. 393 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 450–451. 
165 Jan Jiří, Aegidius Wratislaviensis [Wrocław], nar. 30. 04. 1663, obl. 4. 10. 
1680 Nysa, Srov. Katalog rkp. 37, s. 31. Zemřel: 24. 11. 1738 Prudnik [Pl]. 
166 Jan Jiří, Georgius Ant. Budvicensis. Nar. 10. 9. 1666, obl. 29. 6. 1689 Nysa. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 37. Zemřel: 04. 6. 1737 Olomouc. 
167 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 235r, s. 396 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 451. 
168 Matěj, Nissensis [Nysa], nar. nezn, obl. 16. 10. 1686 Nysa. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 35. Zemřel: 17. 10. 1730 Vratislav. 
169 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 240v, s. 405 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 451. 
170 Gottfried / Bohumír HÖHEL, Crispinus Cilcensis. Nar. 28. 2. 1681, 
obl. 24. 8. 1701 Most. Srov. Katalog rkp. 37, s. 44. 
Zemřel: 29. 03. 1742 Olomouc. 
171 Antonín SCHNEIDER, Teinicensis. Nar. 1670, obl. 25. 02. 1690 Nysa. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 38. Zemřel: 19. 02. 1731 Mikulov. 
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17.07.1723172,
Chrudim [28. ČK], P. Koloman KERNER z Olomouce2 [podruhé] 
(P. Kryšpín HÖHEL z Čilce, P. Egid WEIS z Vratislavi, P. Servác 
SCHNEIDER z Horšovského Týna, P. Lucián HLAWACŽEK z Prahy173) // 
39. provinciál.

01.06.1725174,
Praha Hradčany [29. ČK], P. Koloman KERNER z Olomouce [potvrzen] 
(P. Kryšpín HÖHEL z Čilce, P. Lucián HLAWACŽEK z Prahy, P. Servác 
SCHNEIDER z Horšovského Týna, P. Auracián RUNGE z Nisy175) 
1. kustod: P. Kryšpín HÖHEL z Čilce, 2. kustod: P. Lucián HLAWACŽEK 
z Prahy.

13.09.1726176,
Brno [30. ČK], P. Kryšpín HÖHEL z Čilce (P. Lucián HLAWACŽEK 
z Prahy, P. Jiří Ant. WOLARTH z Českých Budějovic, P. Doroteus 
FISCHER z Nisy, P. Ludvík Ant. CŽEPANY z Jihlavy) // 40. provinciál.

21.09.1729177,
Olomouc [31. ČK], P. Koloman KERNER z Olomouce3 [potřetí] (P. Lucián 
HLAWACŽEK z Prahy, P. Ludvík Ant. CŽEPANY z Jihlavy, P. Auracián 
RUNGE z Nisy, P. Michael BECHER z Karlových Varů178) // 41. provinciál.

172 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 247r, s. 418 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 451. 
173 Jan HLAWACŽEK / HLAVÁČEK, Pragensis. Nar. 12. 05. 1683, obl. 17. 11. 
1699 Most. Srov. Katalog rkp. 37, s. 43. Zemřel: 29. 04. 1736 Praha–Hradčany. 
174 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 236r–237v, s. 450–451 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 451. 
175 Vavřinec RUNGE, Auratianus Nissensis. Nar. 01. 04. 1683, obl. 13. 10. 1701 
Prudnik. Srov. Katalog rkp. 37, s. 43. Zemřel: 28. 07. 1762 Znojmo. 
176 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 269v, s. 461 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 451. 
177 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 271r, s. 466 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 451. 
178 Ignác BECHER, Carolo Thermensis. Nar. 03. 03. 1685, obl. 24. 08. 1701. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 44. Zemřel: 15. 10. 1755 Znojmo. 
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29.08.1731179,
Brno [32. ČK], P. Lucián HLAWACŽEK z Prahy (P. Kryšpín HÖHEL 
z Čilce, P. Václav PFEFFER ze Strakonic180, P. Auracián RUNGE z Nisy, 
P. Ludvík Ant. CŽEPANY z Jihlavy) 1. kustod: P. Kryšpín HÖHEL z Čilce, 
2. kustod: P. Václav PFEFFER ze Strakonic // 42. provinciál.

27.08.1734181,
Praha–hospic sv. Josefa [33. ČK], P. Kryšpín HÖHEL z Čilce2 [podruhé] 
(P. Václav PFEFFER ze Strakonic, P. Serafín MELCHER z Głucholaz182, 
P. Valtr WOLKNER z Kynžvartu183 (část Glatzen), P. Auracián RUNGE 
z Nisy) // 43. provinciál.

30.08.1737184,
Olomouc [34. ČK], P. Václav PFEFFER ze Strakonic (P. Serafín 
MELCHER z Głucholaz, P. Ondřej KELLER z Brna185, P. Hugolín Nozicžka 
ze Žatce, P. Valtr WOLKNER z Kynžvartu) 1. kustod: P. Serafín MELCHER 
z Głucholaz, 2. kustod: P. Ondřej z Brna // 44. provinciál.

179 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 273r, s. 470 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 451. 
180 Jan Pavel PFEFFER, Wenceslaus Strakonicensis. Nar. 08. 01. 1691, 
obl. 22. 7. 1706. Srov. Katalog rkp. 37, s. 46. Zemřel: 22. 04. 1755 Brno. 
181 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 277r, s. 478 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 452. 
182 František MELCHER, Capricollensis. Nar. 16. 8. 1693, obl. 3. 6. 1711 
Nysa. Srov. Katalog rkp. 37, s. 49. 31. 5. 1754 zvolen generálním ministrem bez 
toho, že by předtím byl gen. definitorem. Uskutečnil oddělení Slezska od naší 
Provincie. Zemřel: 24. 10. 1763 Mělník. 
183 Jindřich Antonín WOLKNER, Waltherus Glacensis. Nar. 24. 10. 1681, 
obl. 19. 08. 1701 Prudnik. Srov. Katalog rkp. 37, s. 44. 
Zemřel: 4. 9. 1750 České Budějovice. 
184 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 281v, s. 485 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 452. 
185 Karel Josef, Andreas Brunensis. Nar. 15. 10. 1698, obl. 30. 11. 1714 Nysa. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 51. (POZOR: Je třeba nezaměňovat s provinciálem 
téhož jména, který měl obláčku 1654 a byl třikrát provinciálem v letech 1679–
93!). Zemřel: 01. 11. 1745 Mikulov. 
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12.09.1740186,
Praha Hradčany [35. ČK], P. Serafín MELCHER z Głucholaz (P. Ondřej 
z Brna, P. Andronik JEDEK z Nového Jičína187, P. Iluminát PALLIARI 
z Prahy188, P. Hugolín ZIMMERHACKL ze Žatce189) (Při této kapitule byl 
poprvé volen komisař pro obnovu neúspěšné misie italských kapucínů 
v Polsku) Komisař pro Polsko: P. Libor WINKELHÖFER z Kraslic190 // 
45 provinciál.

06.09.1743191,
Brno [36. ČK], P. Ondřej KELLER z Brna (P. Serapion RIEDL z Nové 
Horky u Studénky192, P. Václav PFEFFER ze Strakonic, P. Andronik JEDEK 
z Nového Jičína, P. Iluminát PALLIARI z Prahy) Komisař pro Polsko: 
P. Hugolín ZIMMERHACKL ze Žatce (Protože P. Ondřej KELLER během 
následujícího tříletí 01.11.1745 zemřel, řídil Provincii po zbytek tříletí 
provinční vikář P. Serapion RIEDL z Nové Horky) // 46. provinciál.

186 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 286v, s. 495 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 452. 
187 František, Neotitschinensis. Nar. 29. 01. 1699, obl. 14. 11. 1716 Nysa. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 53. Zemřel: 05. 10. 1771 Brno. 
188 Petr, Pragensis. Nar. 22. 10. 1693, obl. 28. 9. 1711 Most. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 49. Zemřel: 10. 1. 1756 Mikulov. 
189 Engelbert ZIMMERHACKL / NOZICŽKA, Ziattecensis. Nar. 24. 4. 1694, 
obl. 01. 2. 1711 Most. Srov. Katalog rkp. 37, s. 48. V letech 1743–46 byl 
provinčním kustodem kustodie Polska (srov. Lexicon Capuccinum, sl. 1379–80). 
Zemřel: 8. 9. 1764 Mikulov. 
190 Jan Christian, Graslicensis. Nar. 04. 5. 1692, obl. 17. 6. 1711 Mnichovo 
Hradiště. Srov. Katalog rkp. 37, s. 49. V letech 1738–39 byl generálním 
komisařem Polska. Když pak se z Polska stala Provinční kustodie České 
Provincie, byl v letech 1740–43 jejím prvním provinčním kustodem 
(srov. Lexicon Capuccinum, sl. 1379–80). Zemřel: 01. 5. 1761 Znojmo. 
191 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 291r, s. 506 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 452. 
192 Jiří, Neo=hüblensis seu Moravo Sedlicensis. Nar. 27. 4. 1699, 
obl. 13. 9. 1719 Nysa. Srov. Katalog rkp. 37, s. 49. Zemřel: 08. 02. 1771 Znojmo. 
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26.08.1746193,
Olomouc [37. ČK], P. Serafín MELCHER z Głucholaz2 [podruhé] 
(P. Serapion RIEDL z Nové Horky, P. Václav PFEFFER ze Strakonic, 
P. Libor WINKELHÖFER z Kraslic, P. František Jos. SANDRICH z Lipí194) 
1. kustod: P. Serapion RIEDL z Nové Horky, 2. kustod: P. Iluminát 
PALLIARI z Prahy, Komisař pro Polsko: P. Mansvet LIEBSCHER 
z Prahy195 // 47. provinciál.

05.09.1749196,
Praha Hradčany [38. ČK], P. Serapion RIEDL z Nové Horky (P. Andronik 
JEDEK z Nového Jičína, P. Václav PFEFFER ze Strakonic, P. Iluminát 
PALLIARI z Prahy, P. František Jos. SANDRICH z Lipí) Komisař 
pro Polsko: P. Felicissimus HASPER z Nové Pláně197 [u Bruntálu] // 
48. provinciál.

193 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 296v, s. 515 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 452. 
194 Vojtěch, Lippensis. Nar. 4. 12. 1699, obl. 23. 1. 1723 Nysa. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 58. Zemřel: 20. 1. 1772 Brno. 
195 Jan, Pragensis. Nar. 08. 04. 1706, obl. 23. 05. 1721 Mnichovo Hradiště. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 56. V letech 1746–49 byl provinčním kustodem kustodie 
Polska (srov. Lexicon Capuccinum, sl. 1379–80). Zemřel: 10. 12. 1771 Opočno. 
196 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 301r, s. 526 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 452. 
197 Sigfríd HASPER / HOSPER, Neorodensis. Nar. 28. 8. 1701, obl. 5. 12. 1722 
Nysa. Srov. Katalog rkp. 37, s. 58. V letech 1749–52 byl provinčním kustodem 
kustodie Polska (srov. Lexicon Capuccinum, sl. 1379–80). 
Zemřel: 27. 6. 1764 Nysa. 
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01.09.1752198,
Brno [39. ČK], P. Serafín MELCHER z Głucholaz3 [potřetí] (P. Andronik 
JEDEK z Nového Jičína, P. František Jos. SANDRICH z Lipí, 
P. Dominik KETTLER ze Žatce199, P. Hugolín ZIMMERHACKL ze Žatce) 
1. kustod: P. Andronik JEDEK z Nového Jičína, 2. kustod: P. Firminián 
BEER z Neustadtu ve Falcku [A]200, Komisař pro Polsko: P. Jan Petr 
WOSTROCŽKY z Puclic201.

198 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 306v, s. 535 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 452–453. 
199 Jan, Ziattecensis. Nar. 24. 2. 1708, obl. 12. 2. 1724 Mnichovo Hradiště. Srov. 
Katalog rkp. 37, s. 59. Zemřel: 05. 12. 1781 Znojmo. 
200 Štěpán Urban, Palatino=Neostadiensis. Nar. 28. 05. 1712, obl. 13. 1. 1729 
Opočno. Srov. Katalog rkp. 37, s. 61. Konal funkci generálního sekretáře. 
Zemřel: 27. 9. 1772 Praha–sv. Josef. 
201 Crux Josef, Putzlicensis. Nar. 10. 3. 1696, obl. 2. 2. 1724 Most. Srov. Katalog 
rkp. 37, s. 59. V letech 1752–54 byl provinčním kustodem kustodie Polska a když 
byla v roce 1754 povýšena na provincii, stal se v letech 1754–56 jejím prvním 
provinciálem (srov. Lexicon Capuccinum, sl. 1379–80). Zemřel: 2. 4. 1774 
Praha–Hradčany. 
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Viz poznámka x202

(Dne 31.5.1754 byl v Římě úřadující provinciál P. Serafín zvolen generálem 
řádu (1754-61) a vedení Provincie převzal úřadující vikář P. Andronik 
JEDEK z Nového Jičína. P. Antonín z Brna byl pak povolán do Říma, kde 
byl jmenován generálním archivářem a jednatelem Německých zemí. Dne 
17.8.1754 bylo z politických důvodů odděleno od naší Provincie Slezsko 
a přeměněno v generální kustodii podřízenou bezprostředně ministru 
generálovi)203. // 49. provinciál.

29.08.1755204,
Praha Hradčany [40. ČK], P. Andronik JEDEK (P. Firminián BEER, 
P. Serapion RIEDL, P. František Jos. SANDRICH, P. Dominik KETTLER) 
Generálním komisařem pro slavení kapituly v Polsku byl zvolen 
P. Firminián BEER. (Na této kapitule v Polsku byl 1. provinciálem zvolen 
P. Jan WOSTROCŽKY, 2. definitorem a kustodem P. Primus DIETL205, 4. 
definitorem P. Jan WIDENHOFER206) // 50. provinciál.

202 Počínaje tímto rokem uvádím již místo původu pouze v poznámce. 
203 Srov. Turrado M. , Historia generalis, díl I, sv. 2, s. 60 & 106. O výměně 
ve vedení provincie srov. též Liber Provinciae rkp. 098, fol. 309v, s. 541. Dekret 
gen. ministra o vytvoření gen. kustodie Slezska z 11. 8. 1754 viz: Damiani P. , 
Bullarium Ordinis, díl IX, s. 222–223, dok. CCXXXI. 
204 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 311v, s. 545 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 453. O zřízení Provincie Polska a volbě provinciála 
viz: Liber Provinciae rkp. 098, fol. 312r, s. 548. 
205 Jan Melichar, z Roudnice n. L. – Raudnicensis. Nar. 06. 07. 1706, obl. 07. 
11. 1721 Nysa. Srov. Katalog rkp. 37, s. 57. V letech 1756–59 byl v pořadí 
druhým provinciálem Polska. Po něm již z Čechů byl provinciálem Polska jen 
Rajmund TEMPEL z Kyjova [1759–62, obl. 1732] a (srov. Lexicon Capuccinum, 
sl. 1379–80 & srov. Gadacz J. L. , Słownik polskich Kapucynów, díl I. , s. 133). 
Zemřel: 27. 07. 1761 Praha–Hradčany. 
206 Felix, z Neustadtu ve Falcku – à Prado Palatino=Neostadiensis. Nar. 18. 05. 
1713, obl. 27. 10. 1732 Mnichovo Hradiště. Srov. Katalog rkp. 37, s. 65. 
Zemřel: 28. 08. 1764 Most. 
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11.05.1759207,
Brno [41. ČK], P. Firminián BEER (P. František Jos. SANDRICH, 
P. Mansvet LIEBSCHER, P. Antonín Poust. HECKEL208, P. Tomáš 
SCHWARTZ209) 1. kustod: P. Antonín GRIMM210, 2. kustod: 
P. Šalomoun GLÄSER.211 // 51. provinciál.

27.08.1762212,
Praha Hradčany [42. ČK], P. Antonín GRIMM (P. František 
Jos. SANDRICH, P. Šalomoun GLÄSER, P. Antonín HECKEL, 
P. Emerich SENGER213) // 52. provinciál.

30.08.1765214,
Brno [43. ČK], P. Firminián BEER2 [podruhé] (P. Tomáš SCHWARTZ, P. František 
Jos. SANDRICH, P. Dominik KETTLER ze Žatce, P. Antonín HECKEL) 1. kustod: 
P. Simplicián SIRUCŽEK215, 2. kustod: P. Antonín GRIMM // 53. provinciál.

207 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 317v, s. [557] & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 453. 
208 František, ze Svitav – Zwittawiensis. Nar. 1. 10. 1719, obl. 17. 10. 1731 České 
Budějovice. Srov. Katalog rkp. 37, s. 64. Zemřel: 11. 5. 1773 Kunštát při konání 
pohřebních obřadů. Pohřben Brno. 
209 Jan, z Brna – Brunensis. Nar. 14. 6. 1712, obl. 19. 12. 1730 Mnichovo 
Hradiště. Srov. Katalog rkp. 37, s. 63. Zemřel: 28. 5. 1777 Vyškov. 
210 Jiří, z Brna – Brunensis. Nar. 25. 4. 1712, obl. 2. 6. 1729 Mnichovo Hradiště. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 62. Zemřel: 11. 11. 1773 Brno. 
211 Florián Jakub, z Horního Slavkova – Schlagenwaldensis. Nar. 22. 10. 
1713, obl. 15. 03. 1735 Most. Srov. Katalog rkp. 37, s. 66. Konal též funkci 
generálního sekretáře. Zemřel: 7. 11. 1782 České Budějovice. 
212 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 321r, s. [566] & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 453. 
213 Matěj, z Kutné Hory – Kuttenbergensis. Nar. 22. 1. 1717, obl. 3. 4. 1737 
Most. Srov. Katalog rkp. 37, s. 67. Zemřel: 29. 11. 1791 Praha–sv. Josef. 
214 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 326v, s. [573] & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 453. 
215 Maxim SIRUCŽEK / SIRUČEK, z Bohdanče – Bohdanecensis. Pravopis 
příjmení ověřen podle křestního listu. Nar. 18. 11. 1716, obl. 21. 12. 1737 České 
Budějovice. Srov. Katalog rkp. 37, s. 68. Zemřel: 3. 9. 1778 Brno. 
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26.09.1768216,
Praha Hradčany [44. ČK], P. Antonín GRIMM [podruhé] (P. Simplicián 
SIRUCŽEK, P. Tomáš SCHWARTZ, P. Dominik KETTLER, P. Eduard 
GÖBEL217) // 54. provinciál.

30.08.1771218,
Brno [45. ČK], P. Simplicián SIRUCŽEK (P. Eduard GÖBEL, P. Abdon 
HAUER219, P. Firminián BEER, P. Viktor LIPPERT220) // 55. provinciál.

02.09.1774221,
Praha Hradčany [46. ČK], P. Abdon HAUER (P. Viktor LIPPERT, 
P. Isaurus RICHTER222, P. Libor WINKELHÖFER, P. Josafat BINDER223) 
// 56. provinciál.

216 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 331r, s. [584] & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 453–454. 
217 Jan František, z Mikulovic – Nikolsdorffensis. Nar. 16. 09. 1725, obl. 28. 10. 
1742 České Budějovice. Srov. Katalog rkp. 37, s. 71. 
Zemřel: 21. 4. 1773 Praha–Hradčany. 
218 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 334v, s. [589] & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 454. 
219 Matouš, ze Sedlce u Mikulova – Voitelsbrunensis / Vitofontanus. 
Nar. 4. 9. 1722, obl. 27. 08. 1744 Most. Srov. Katalog rkp. 37, s. 73. V letech 
1779–80 byl generálním vizitátorem Polska. Zemřel: 30. 3. 1803 Fulnek. 
220 Jan Jiří, z Karlových Varů – Carolo Thermensis. Nar. 15. 2. 1728, obl. 17. 12. 
1744 Most. Srov. Katalog rkp. 37, s. 73. Zemřel: 25. 1. 1797 Praha–Hradčany. 
221 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 337v, s. [595] & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 454. 
222 Josef, z Butovic u Studénky? – Botterwaldensis [Bodenwaldensis], 
nar. 2. 2. 1725, obl. 15. 02. 1745 Mnichovo Hradiště. Srov. Katalog rkp. 37, s. 
74. Zemřel: 30. 09. 1780 Brno. 
223 Ondřej, z Horních Dunajovic – Donavicensis. Nar. 20. 12. 1727, 
obl. 28. 7. 1745 České Budějovice. Srov. Katalog rkp. 37, s. 74. 
Zemřel: 21. 11. 1785 Třebíč. 
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29.08.1777224,
Brno [47. ČK], P. Simplicián SIRUCŽEK2 [podruhé] (P. Viktor LIPPERT, 
P. Prokop SCHUBERT225, P. Isaurus Richter z Bodenwaldu, P. Kvartus 
SCHNEIDER226) (Ministr provinciál během tříletí 3. 9.1778 zemřel, 
takže pak do konce volebního období řídil provincii prov. vikář P. Viktor 
LIPPERT) // 57. provinciál.

25.08.1780227,
Praha Hradčany [48. ČK], P. Prokop SCHUBERT (P. Viktor LIPPERT, 
P. Abdon HAUER, P. Alipius SLANINA228, P. Vendelín SCHLACH229) 
1. gen. kustod a kustod pro Čechy: P. Viktor LIPPERT, 2. gen. kustod 
a kustod pro Moravu: P. Alipius SLANINA.

224 Srov. např. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 339r, s. [600] & Historia 
Hradschinensis, 
díl I. , s. 454. 
225 Leopold Ondřej, z Mikulova – Nicolsburgensis. Nar. 31. 10. 1734, obl. 30. 
8. 1752 České Budějovice. Srov. Katalog rkp. 37, s. 74.  Zemřel: 18. 1. 1796 
Znojmo. 
226 Matouš, z Kučerova – Quartus Kutscheroviensis. Nar. 5. 9. 1726, obl. 3.3. 
1748 České Budějovice. Srov. Katalog rkp. 37, s. 76. 11. 7. 1792 Olomouc. 
227 Liber Provinciae rkp. 098 již tento rok neobsahuje. Srov. tedy Annales 
Capucinorum Prov. Boh. etc. , sv. XXII, s. 457, č. 4 & Historia Hradschinensis, 
díl I. , s. 454. Tímto rokem končí záznam v Katalog rkp. 148, který doposud byl 
dalším důležitým referenčním pramenem. 
228 Vojtěch, z Litoměřic – Littomericensis. Nar. 16. 4. 1734, obl. 1. 3. 1755 České 
Budějovice. Srov. Katalog rkp. 37, s. 82. Zemřel: 4. 2. 1798 Praha–Hradčany. 
229 Josef Ignác SCHLACH von Hřivice / Hřiwitz, z Rakovníka – Rakonicensis. 
Nar. 9. 3. 1734, obl. 4. 5. 1753. Srov. Katalog rkp. 37, s. 81. Zemřel: 22. 8. 1805 
Chrudim. 
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VEDENÍ V OBDOBÍ ROZDĚLENÉ PROVINCIE (1783-1827)

(Na provinční kapitule slavené 29.8.1783 v Brně byla Českomoravská 
provincie na nátlak císaře Josefa II. rozdělena do dvou, totiž na Českou a 
Moravskou, z nichž každá dostala svého ministra provinciála a definitory. 
Moravské vedení je uváděno za značkou M:)230.

29.08.1783231,
Brno [49. ČK – 93. PK], P. Alipius SLANINA (P. Vendelín SCHLACH, 
P. Micheáš KANHEISER232, P. Sulpicius CHARIUS233, P. Venanc 
GREGORIADES234) – celkem 93. prov. kapitula
M: 29.08.1783235, Brno [1. MK], P. Prokop SCHUBERT236 (P. Kvartus 
SCHNEIDER, P. Zosim NIEMETZ237, P. Abdon HAUER, P. Alfons 
KOPFINGER238).

230 Srov. Annales Capucinorum Prov. Boh. etc. , sv. XXIII, s. 22–23, č. 6. Decimující 
rozhodnutí roztříštit síly potřebné k výchově řádového dorostu bylo jen jedním z mnoha 
střípků tragédie, kterou pro Provincii představovaly osvícenecké zásahy císaře Josefa 
II. Již dvorským dekretem z 13. ledna 1781 znovu důrazně potvrzeným dekretem ze 
dne 14. 9. 1782 císař přikázal, že počet kapucínů v Čechách nesmí přesáhnout 450 
„hlav“ (srov. Historia Hradschinensis, díl I. , II. díl, s. 155, č. 166 & připomenutí na s. 
368, č. 303). Provincie přitom v té době jen v Čechách měla 486 bratří (241 kněží, 97 
studentů ke kněžství, 112 bratří laiků a 26+10 noviců). K tomu je nutno ještě v tomto 
roce připočíst 283 kapucínů téže Provincie, kteří byli na Moravě! Následovalo rozdělení 
Provincie vedoucí k půlstoletí oboustranného skomírání a nakonec 14. 7. 1784 císař zrušil 
tzv. „dvorským dekretem amortizace“ 9 našich klášterů, z nichž 6 bylo na Moravě 
a 3 v Čechách (srov. Annales Capucinorum Prov. Boh. etc. , sv. XXIII. , s. 85, č. 3). 
231 Zdrojem údajů o této volební kapitule jsou Annales Capucinorum Prov. Boh. etc. , 
sv. XXIII. , s. 24, č. 7. Srov. též Historia Hradschinensis, díl I. , s. 455. 
232 Jan František, ze Žlutice – Ludicensis. Nar. 4. 10. 1722, obl. 13. 4. 1751 České 
Budějovice. Srov. Katalog rkp. 37, s. 79. Zemřel: 8. 4. 1799 Zákupy. 
233 František, z Rakovníka –Rakonicensis. Nar. 6. 9. 1735, obl. 15. 10. 1753 Most. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 81. Zemřel: 8. 5. 1789 Chrudim. 
234 Martin, ze Sušice – Sutticensis. Nar. 16. 1. 1727, obl. 27. 4. 1749 České Budějovice. Srov. 
Katalog rkp. 37, s. 77. Zemřel: 18. 3. 1796 Opočno. 
235 Srov. Protocollum Provinciae 1835, s. 28. Odpovídající pramen o kapitulách a 
představených na Moravě v intervalu 1784–1827 chybí. Jsou pouze známy datumy kapitul, 
při nichž došlo ke změně provinciála, ne však kapitul, které jej ve funkci potvrdily. Důležitým 
pramenem pro informaci o provinciálech na Moravě v době jejího oddělení od Čech je 
Kyjovský katalog, který byl v r. 1997 objeven ve svozech bývalé knihovny kláštera v Třebíči. 
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23.05.1785239,
Praha Hradčany [50. ČK – 94. PK], P. Alipius SLANINA – Kapitula byla 
slavena na příkaz císaře Josefa II., který rovněž již před touto kapitulou 
zrušil definitorium.240 Byl proto volen jen ministr provinciál, který byl zvolen 
všemi hlasy [Provinciál byl volen na 6 let241].
M: 06.05.1785242, Brno, P. Julián MELLER243 (do 1814).

236 Srov. Kyjovský katalog, fol. 17r. Provinciál byl zvolen z okruhu bratří nepřítomných 
na kapitule. Přibližně po roce však odstoupil z funkce a konala se nová volba 
(srov. Protocollum Provinciae 1835, s. 28). 
237 František, z Kyjova – Gajensis. Nar. 23. 07. 1736, obl. 24. 6. 1755 České Budějovice. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 83. 
Zemřel: 03. 06. 1800 na expozituře v duchovní správě obce Šebetov. 
238 František Dominik, z Mikulova – Nikolsburgensis. Nar. 04. 08. 1723, obl. 26. 4. 1740 
České Budějovice. Srov. Katalog rkp. 37, s. 70. Zemřel: 24. 04. 1784 Třebíč. 
239 Volba je potvrzena zápisem z kapituly a potvrzujícím listem arcibiskupa pražského Ant. 
Petra knížete Przichowského z Przichowitz (NA, fond ŘK, kart. č. 115, 
inv. č. 24b). Srov. Annales Capucinorum Prov. Boh. etc. , sv. XXIII, s. 105, č. 3 & Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 455 & Katalog kart. 220, s. 23. V následujících letech až do 
r. 1798 je takřka jediným zdrojem informací o kapitulách v Čechách spis Historia 
Hradschinensis, díl I. Jména provinciálů a data kapitul pro další léta až do 20. století 
jsou v čerpána z Katalog 1919, s. 48–56. V intervalu 1783–1826 jsou však známy pouze 
datumy kapitul, při nichž došlo ke změně provinciála, ne však některých kapitul, které jej ve 
funkci jen potvrdily. Důležitým pramenem pro informaci o provinciálech v Čechách v době 
jejich oddělení od Moravy je Kyjovský katalog. Některé drobné poznámky jsou převzaty 
z odborné studie: Kamshoff O. , Die Provinziale der böhmischen Kapuzinerprovinz. 
240 Dvorským dekretem 21. 02. 1785 byl zrušen úřad magistrů teologie a magistrů Řádu pro 
soukromou výuku na řádových učilištích. Rovněž tak byli zrušeni tzv. diskréti (neboli rádci 
kvardiána) – srov. Historia Hradschinensis, díl I. , III. díl, 
s. 50, č. 68. Dekretem z 1. 11. 1783 byli všichni řádoví studenti posláni do generálního 
semináře a přinuceni obléci diecézní talár. Oběžníkem Českého královského gubernia z 7. 
12. 1784 byli zrušeni definitoři a kvardiána si nadále každý klášter měl volit sám z okruhu 
kleriků tohoto kláštera. Kvardián si pak sám volil svého vikáře a ustanovoval pro příslušné 
místo kazatele. 
Srov. Protocollum Provinciae 1835, s. 28, kde je oběžník citován v plném znění & 
Compedium s. 9. 
241 Srov. Protocollum Provinciae 1835, s. 29. 
242 Srov. Katalog rkp. 148, fol. 5r & Kyjovský katalog, fol. 17r. 
243 Jakub, z Mikulova – Nicolsburgensis. Nar. 22. 7. 1740, obl. 29. 7. 1758 České 
Budějovice. Srov. Katalog rkp. 37, s. 85 & Kyjovský katalog, fol. 17r. 
Zemřel ve funkci: 04. 10. 1814 Brno. 
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21.06.1791244,
Praha Hradčany [51. ČK – 95. PK], P. Alipius SLANINA2 [podruhé – na 6 let]245.

23.06.1797246,
Praha Hradčany [52. ČK – 96. PK], P. Alipius SLANINA3

247 [potřetí] 
[† 1798].

07.05.1798248,
Praha Hradčany [53. ČK – 97. PK], P. Nikander RÖSCH249 [na 6 let250].

244 Podle Protocollum Provinciae 1835, s. 29 se kapitula konala 29. 05. 1791. Historia 
Hradschinensis, díl I. , s. 455 uvádí datum 20. 6. 1791. Zvolené datum 21. 6. 1791 však 
vychází přímo ze zápisu kapituly a potvrzuje je i Katalog kart. 220, s. 24. Srov. Zápis 
hlasování z Provinční kapituly 1791 in: NA, fond ŘK, karton č. 116, inv. č. 24b. Volba 
provinciála s ohledem na c. k. dekret z 30. 11. 1784 vyžadovala tehdy potvrzení ze strany 
diecézního biskupa, kterému obvykle ještě předcházelo schválení volby královským 
guberniem. 
245 Byl opět zvolen všemi 17 hlasy, a to na šest let. Srov. Historia Hradschinensis, díl I. , 
tamtéž. 
246 Volba ověřena podle Zápisu hlasování z Provinční kapituly 1797 in: NA, fond ŘK, 
karton č. 116, inv. č. 24b. Srov. též Historia Hradschinensis, díl I. , s. 455 & Katalog kart. 
220, s. 24. Kapitulu svolával pražský arcibiskup. Dne 30. 6. 1797 byla volba potvrzena král. 
guberniem a 10. 7. 1797 ji potvrdil pražský arcibiskup Vilém Florentin Josef ze Salm–Salmu 
pod čj. 1071. O délce volby se v potvrzovacím dekretu nic neříká. Proto není jisté, 
zda to bylo ještě na 6 let. Je to však pravděpodobné, protože i následující volba byla 
potvrzena ještě na 6 let. 
247 Byl opět zvolen všemi 16 hlasy. Srov. Historia Hradschinensis, díl I. , tamtéž. Ve funkci 
vytrval až do r. 1798, kdy zemřel. Srov. Kyjovský katalog, fol. 17r. Osobní data viz výše. 
248 Provinciál byl volen na šest let. Srov. Protocollum Provinciae 1835, s. 29. Srov. též 
Historia Hradschinensis, díl I. , s. 455 & Katalog kart. 220, s. 24. 
249 Josef RÖSCH (ROESCH / RESCH / RESCA), z Ostrova n. Ohří – Slacoverdensis / S
lacowerthensis. Nar. 3. 3. 1742, obl. 30. 6. 1760 Třebíč. Srov. Katalog rkp. 37, s. 87. Byl 
zvolen všemi 16 hlasy. Srov. Historia Hradschinensis, díl I. , s. 455. V letech 1788–1793 byl 
předtím představeným v Mariánské u Jáchymova. Tímto rokem záznam o kapitulách ve 
spise Historia Hradschinensis končí. Vytrval ve funkci až do r. 1806. Srov. Kyjovský katalog, 
fol. 17r. Zemřel: 18. 8. 1819 Žatec. 
250 Srov. Protocollum Provinciae 1835, s. 29. 
251 Volba ověřena podle Zápisu hlasování z Provinční kapituly 1803 in: NA, fond ŘK, karton 
č. 116, inv. č. 24b. Srov. též Katalog kart. 220, s. 24. Zde poprvé od r. 1785 se znovu objevují 
definitoři. Podkladem pro tuto změnu je konsistorní dekret s platností pro Čechy a Moravu 
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29.08.1803251,
Praha Hradčany [54. ČK], P. Nikander RÖSCH2 [podruhé již jen 
na 3 roky252] (P. Gerard KOKESCH253, P. Fabián POLIWKA254, P. Elektus 
POPELARŽ255, P. Vít STROBEL256).
M: 06.05.1803257, Brno, P. Julián MELLER [† 1814] (P. Marcián 
HOFFMANN258 [† 1805], P. Archanděl STUFTIFFER259 [† 1807], P. Josef 
z Kupertina BALDERER260 [† 1813], P. Januarius GIRŽICŽEK261 [† 1806]).

o navrácení všech dřívějších práv generálním řádům a obnovení funkce definitorů, diskrétů 
apot. Dokument je datován z 25. 3. 1802. Dvorní dekret císaře Františka I. s podobným 
obsahem byl vydán 2. 4. 1802. Nadále již byli provinciálové opět ve shodě s Konstitucemi 
voleni jen na tři roky. 
252 Srov. Protocollum Provinciae, s. 29. 
253  Augustin Ondřej, z Vršovic – Werschovicensis. Nar. 29. 8. 1731, obl. 27. 4. 1751 České 
Budějovice. Srov. Katalog rkp. 37, s. 79. Zemřel: 26. 5. 1808 Kolín. 
254 Jan Karel, ze Strakonic – Strakonicensis. Nar. 28. 1. 1735, obl. 5. 1. 1752 České 
Budějovice. Srov. Katalog rkp. 37, s. 80. Zemřel: 30. 12. 1809 Sušice. 
255 Herman, z Hořína – Horžinensis. Nar. 4. 4. 1736, obl. 25. 3. 1755 Most. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 83. Zemřel: 4. 1. 1810 Kolín. 
256 Antonín, z Hostouně – Hostaviensis. Nar. 27. 8. 1742, obl. 7. 10. 1760 Most. Srov. 
Katalog rkp. 37, s. 88. Zemřel: 28. 04. 1808 Litoměřice. 
257 Volba ověřena podle Zápisu hlasování z Provinční kapituly 1803 in: NA, fond ŘK, 
karton č. 116, inv. č. 24b. Je to jediný doklad o definitorech v Moravské provincii až do 
jejího znovupřipojení ke České provincii v r. 1827. Archiválie ohledně Moravské provincie 
jsou velmi zlomkovité a z větší části se nezachovaly. Je však pravděpodobné, že také 
v Moravské provincii byli definitoři voleni a kapituly slaveny víceméně pravidelně obdobně 
jako v České provincii i když je nutné připustit, že to tak být nemuselo, neboť Moravská 
provincie zápasila s personálními problémy, čehož dokladem je, že provinciál neměl ani 
sekretáře! (srov. Catalogus Provinciae Moraviae z r. 1820). 
258 Jan Jiří, z Bavor u Mikulova [též Pardorf] – Baadorfensis. Nar. 15. 12. 1727, obl. 7. 11. 
1748 Most. Srov. Katalog rkp. 37, s. 77.  Zemřel: 28. 12. 1805 Fulnek. 
259 Jan, z Mikulova – Nicolsburgensis. Nar. 31. 10. 1739, obl. 4. 11. 1756 Most. Srov. 
Katalog rkp. 37, s. 84. Zemřel: 27. 3. 1807 Třebíč. 
260 František, ze Svatojánského kopečku [z Otmochova?] Joanno–Montanus 
[Otmochoviensis]. Nar. 6. 2. 1743, obl. 29. 5. 1762 Mnichovo Hradiště. Srov. Katalog rkp. 
37, s. 90. 
Zemřel:25. 4. 1813 Olomouc. 
261 Jan, z Kunovic – Kunovicensis. Nar. 17. 11. 1737, obl. 9. 3. 1756 České Budějovice. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 83. Zemřel: 19. 1. 1806 Olomouc. 
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25.08.1806262,
Praha Hradčany [55. ČK], P. Benignus FRIDRICH263 (P. Jovita SEIDL264, 
P. Severin VETTER265, P. Vít STROBEL, P. Fabián POLIWKA).

26.08.1809266,
Praha Hradčany [56. ČK], P. Benignus FRIDRICH2 [podruhé] (P. Ignác z L. DRWES267, 
P. Norbert SONNTAG268, P. Florin HAMMERSCHMIED269, P. Berthold ŽEBRA270).

262 Podle Protocollum Provinciae se kapitula konala 28. 8. 1806. Zvolené datum však vychází 
přímo ze zápisu kapituly. Volba ověřena podle Zápisu hlasování z Provinční kapituly 1806 in: 
NA, fond ŘK, karton č. 116, inv. č. 24b. 
263 Josef, z Jirkova – Gürkaviensis. Nar. 2. 5. 1747, obl. 21. 10. 1765 Mnichovo Hradiště. Dož. 
sliby 21. 10. 1766 Mnichovo Hradiště. Srov. Katalog rkp. 37, s. 92. P. Benignus vytrval ve 
funkci až do r. 1812. Srov. Kyjovský katalog, fol. 17r. Zemřel: 13. 1. 1818 Opočno. 
264 Jan, z Jáchymova – Joachimovallensis. Nar. 25. 3. 1743,  obl. 30. 9. 1760 Most. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 87.  Zemřel: 29. 09. 1809 Mariánská u Jáchymova. 
265 Antonín, ze Žatce – Saatecensis / Ziattecensis. Nar. 23. 10. 1742,  obl. 25. 6. 1760 České 
Budějovice. Srov. Katalog rkp. 37, s. 87.  Zemřel: 10. 12. 1809 Horšovský Týn. 
266 Volba ověřena podle Zápisu hlasování z Provinční kapituly 1809 in: NA, fond ŘK, 
karton č. 116, inv. č. 24b. 
267 Jan Norbert DRWES / DREWES, z Pelhřimova – Pilgramiensis. Podoba příjmení kolísá. 
Zvolený tvar ověřen dle křestního listu. Druhá podoba (která se zdá i pravděpodobnější) je dle 
Katalog rkp. 37, s. 86. Nar. 05. 06. 1740, obl. 05. 12. 1758 Most. Zemřel: 17. 10. 1822 Kolín. 
268 Josef, ze Žatce – Ziattecensis. Nar. 19. 10. 1744, obl. 04. 07. 1761 Třebíč. Zemřel: 26. 05. 
1814 Praha–Hradčany. 
269 Norbert HAMMERSCHMIED / HAMMERSCHMIED, ze Žatce – Ziattecensis, Pravopis 
příjmení kolísá. Zvolená podoba je ověřena podle křestního listu. Nar. 05. 06. 1743, obl. 14. 
08. 1761 Most. Zemřel: 07. 10. 1830 Rumburk. 
270 Jan, z Litomyšle – Littomischliensis. Nar. 09. 11. 1750, obl. 23. 12. 1772 České Budějovice. 
Dož. sliby 09. 11. 1774 Sušice. Srov. Katalog rkp. 37, s. 96 a Katalog rkp. 157, s. 6–7. Zemřel: 
11. 01. 1826 Kolín. 
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25.08.1812271,
Praha Hradčany [57. ČK], P. Berthold ŽEBRA (P. Ignác DRWES, 
P. Norbert SONNTAG, P. Florin HAMMERSCHMIED, P. Benignus 
FRIDRICH).
M: 10.04.1815272, Brno, P. Ildefons KUNERTH273

28.08.1815274,
Praha Hradčany [58. ČK], P. Berthold ŽEBRA2 [podruhé] (P. Florin 
HAMMERSCHMIED, P. Ignác DRWES, P. Benignus FRIDRICH, 
P. Abrahám POKORNÝ275).

24.08.1818276,
Praha Hradčany [59. ČK], P. Abrahám POKORNÝ (P. Ignác DRWES, 
P. Bernard WANIAUSCHEK277, P. Florin HAMMERSCHMIED, P. Berthold 
ŽEBRA).

271 Datum a složení definitoria viz Protocollum Provinciae 1835, s. 30. P. Berthold vytrval ve 
funkci až do r. 1818. Srov. Kyjovský katalog, fol. 17r. 
272 Datum volby a jméno provinciála viz Katalog rkp. 148, fol. 5r & Kyjovský katalog, fol. 17r. 
273 Filip, z Bystřice na Moravě – Wüsternicensis. Nar. 26. 8. 1745, obl. 20. 6. 1761 Třebíč. 
Srov. Katalog rkp. 37, s. 89. P. Ildefons vytrval ve funkci 
až do r. 1821. Srov. Kyjovský katalog, fol. 17r. Zemřel: 10. 8. 1832 Brno. 
274 Datum a složení definitoria viz Protocollum Provinciae 1835, s. 30. 
275 František, z Chrudimi – Chrudimensis. Nar. 25. 11. 1755, obl. 2. 12. 1772 Most. Dož. 
sliby 25. 11. 1780 Mikulov. Srov. Katalog rkp. 37, s. 96 a Katalog rkp. 157, s. 6–7. Po návratu 
z duchovní správy se stal posledním provinciálem oddělené České provincie. Zemřel: 13. 6. 
1829 Mělník. 
276 Datum a složení definitoria viz Protocollum Provinciae 1835, s. 30. 
277 Tomáš WANIAUSCHEK / VAŇOUŠEK, z Veliše [na Benešovsku] – Wellischensis, 
Pravopis příjmení ověřen podle křestníh listu. Nar. 13. 4. 1752, obl. 19. 4. 1773 Mnichovo 
Hradiště. Dož. sliby 13. 4. 1776 Rumburk. 
Zemřel: 20. 6. 1835 Praha–Hradčany.
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22.08.1821278,
Praha Hradčany [60. ČK], P. Abrahám POKORNÝ2 [podruhé] (P. Florin 
HAMMERSCHMIED, P. Bernard WANIAUSCHEK, P. Berthold ŽEBRA, 
P. Renát LOËPPEN279).
M: 01.05.1821280, Brno, P. Theodor HINKE281

24.08.1824282,
Praha Hradčany [61. ČK], P. Abrahám POKORNÝ3 [potřetí] (P. Florin 
HAMMERSCHMIED, P. Bernard WANIAUSCHEK, P. Renát LOËPPEN, 
P. Martinián BERNT283).

1826,
poté, co provinciál P. Abrahám POKORNÝ ze zdravotních důvodů 
rezignoval na svůj úřad284, řídil až do kapituly provincii provinční vikář 
P. Bernard WANIAUSCHEK285.

278 Datum a složení definitoria viz Protocollum Provinciae 1835, s. 30. 
279 Antonín, z Mostu – Pontensis, přestoupil ke kapucínům již jako kněz z řádu 
menších bratří minoritů. Nar. 05. 11. 1747, obl. 03. 02. 1819 Most. 
Dož. sliby 24. 2. 1820 Most. Zemřel: 13. 2. 1826 Most. 
280 Datum volby a jméno provinciála viz Katalog rkp. 148, fol. 5r & Kyjovský katalog, 
fol. 17r. 
281 František, z Jiřetína v Čechách – Georgiovallensis. Nar. 26. 10. 1779, obl. 01. 
08. 1803 (není známo kde). Dož. sliby 1. 8. 1804. V českém katalogu do r. 1811 není 
zapsán. Ve funkci provinciála vytrval až do opětovného spojení Provincie v r. 1827, 
kdy byl zvolen provinciálem Provincie znovu spojené. 
Srov. Kyjovský katalog fol. 17r. Zemřel: 25. 9. 1838 Brno. 
282 Datum a složení definitoria viz Protocollum Provinciae 1835, s. 30. 
283 Antonín, z Mostu – Pontensis. Nar. 8. 11. 1742, obl. 24. 5. 1762 České Budějovice. 
Zemřel: 24. 11. 1835. 
284 Srov. Kyjovský katalog, fol. 17r (In Boemia: 5). Srov. též Protocollum Provinciae 
1835, s. 30. 
285 Srov. Katalog rkp. 37, s. 97 a Katalog rkp. 157, s. 6–7. 
Viz předchozí poznámka k provinciálovi P. Abrahamovi. 
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 VEDENÍ ZNOVUSPOJENÉ ČESKOMORAVSKÉ PROVINCIE

(Dvorním dekretem císaře Františka I. z 23.12.1826 byly obě rozdělené 
provincie znovu spojeny do Českomoravské provincie a toto spojení bylo 
slavnostně provedeno na provinční kapitule konané 1. května 1827 v Brně).286 

01.05.1827,
Brno [62. ČK], P. Theodor HINKE – dosavadní Moravský provinciál byl zvolen 
na dobu šesti let287 (P. Ildefons KUNERTH, P. Bernard WANIAUSCHEK, 
P. Jan z Boha WEEBER288 [† 1832], P. Vavřinec z Br. HLADÍK289 [† 1829]).

1828,
„Prozatímním definitorem“ byl zvolen290 P. Ludvík NINGER291.

286 Kapitule konané na příkaz císaře Františka I. předsedal jménem českých 
a moravských biskupů brněnský kanovník de Talsky. 
287 Provinciál byl volen na šest roků. Srov. Kyjovský katalog, fol. 18v.  Srov. též 
Protocollum Provinciae 1835, s. 30. Složení definitoria i ostatní skutečnosti ověřeny 
podle zápisu z kapituly. 
288 Ignác WEEBER / WEBER, z Olomouce – Olomucensis. Pravopisná podoba 
příjmení ověřena podle křestního listu. Sám br. Jan však užíval druhý z uvedených 
tvarů. Nar. 30. 1. 1754, obl. 9. 1. 1770 Mnichovo Hradiště. Sliby po 30. 1. 1778. 
Zemřel: 18. 1. 1832 Fulnek. 
289 Jan, z Rychnova n. Kněžnou – Richnoviensis (HK). Nar. 5. 1. 1811, obl. 7. 12. 1808 
Fulnek. Dož. sliby 5. 1. 1811 Olomouc. Zemřel: 8. 4. 1829 Brno. 
290 Není jasné zdali byl zvolen & jmenován. Ale je pravděpodobné, že o jeho zvolení 
rozhodla každoroční tzv. „kongrega“ (rohožková kapitula). Existenci tohoto definitora 
dosvědčuje pouze Protocollum Provinciae 1835, s. 30. 
291 František, z Uherského Brodu – Teutobrodensis. Nar. 13. 9. 1791, obl. 16. 11. 
1813. 
Dož. sliby 9. 10. 1815. Zemřel: 19. 2. 1865 Roudnice. 
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1829,
Dalším „prozatímním definitorem“ vedle P. Ludvíka NINGERA byl zvolen292 
P. František KUBACZEK293.

1830,
Čtvrtým definitorem se místo zemřelého P. Vavřince stal294 P. Ludvík NINGER 
a P. František KUBACZEK zůstal „prozatímním definitorem“ [† 1832].

26.08.1833295,
Brno [63. ČK] 296, P. Theodor HINKE2 [podruhé] (P. Martin CZEGLEY297, 
P. Anselm GERZABEK298, P. Josef SOLIL299, P. Ludvík NINGER) čestní 
definitoři: P. Josef DAMM300 a P. Ambrož KLIMEK301.

292 Není jasné zdali byl zvolen & jmenován. Ale je pravděpodobné, že o jeho zvolení 
rozhodla každoroční tzv. „kongrega“ (rohožková kapitula). Existenci tohoto definitora 
dosvědčuje Protocollum Provinciae 1835, s. 30 a také Katalog 1829, s. 2. 
293 Josef, z Olomouce – Olomucensis. Nar. 04. 01. 1777, obl. 11. 11. 1808. Dož. sliby 11. 11. 
1809. Zemřel: 15. 06. 1832 Brno. 
294 Srov. Protocollum Provinciae 1835, s. 30. 
295 Jména definitorů jsou čerpána z Katalog 1836, s. 3, 7, 11, 18, 21. Tento katalog je 
první tištěnou zmínkou od roku 1785 o existenci definitorů, i když se znovu objevili již 
dříve. Je zajímavé, že jsou jako definitoři označeni jen v textu a ne na předsádce spolu 
s provinciálem, což budí dojem, jakoby byli voleni tajně a tiskař se je snažil skrýt před 
zběžným čtenářem! Katalog se sice označen jako pro rok 1836, ale podle následujícího 
katalogu označeného jako pro rok 1839 je zřejmé, že i tento katalog musel být vydán ještě 
před kapitulou, a proto popisuje situaci z r. 1833! 
Srov. též Protocollum Provinciae 1835, s. 30–31. 
296 Datum je dosvědčeno potvrzující listinou čj. 45145 z 16. 10. 1833 podepsanou zemským 
místodržitelem (opis uložen v osobní složce P. Theodora), jenž po kapitule potvrdil 
v úřadě nejen provinciála, ale také nově jmenované kvardiány v Litoměřicích, Zákupech, 
Rumburku, Mostu a Žatci. Kyjovský katalog, fol. 18v udává datum o dva dny dřívější. Je 
zajímavé, že o definitorech se v listině vůbec nemluví (viz poznámka níže!). 
297 Štěpán, z Nových Sadů u Ol. – Neostiftensis. Nar. 26. 12. 1785, obl. 17. 9. 1811, 
sliby 17. 9. 1812. Zemřel: 23. 2. 1845 Znojmo. 
298 Vojtěch GERZABEK / JEŘABEK, z Uherského Brodu – Teutobrodensis. 
Pravopis příjmení ověřen podle křestního listu. Nar. 21. 4. 1700, obl. 19. 11. 1811, sliby 3. 
5. 1814. 
Zemřel: 23. 9. 1870 Praha–Hradčany. 
299 Ignác SOLIL (SOLILL / SOLLIL), ze Svatého kopečku u Ol. – Sacromontanus M. 
Pravopis příjmení ověřen podle křestního listu. V ostatních dokumentech pravopis kolísá. 
Nar. 19. 09. 1788, obl. 8. 5. 1812. Dož. sliby 8. 5. 1813. Zemřel: 6. 11. 1868 Třebíč. 
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30.08.1836302,
Praha Hradčany [64. ČK], P. Theodor HINKE3 [potřetí] (P. Jan NeP. UHL303, 
P. Tadeáš FREIS304, P. Josef SOLIL, P. Angelus MICHEL305).

30.08.1839306,
Brno [65. ČK], P. Theodor HINKE4 [počtvrté] (Jan NeP. UHL, Tadeáš 
FREIS, P. Angelus MICHEL, P. Lukáš FICHT307) – Ještě téhož dne zvolený 
provinciál odstoupil a novým provinciálem byl zvolen P. Jan Nep. UHL. 
Na uprázdněné místo 4. definitora byl zvolen P. Josef z L. SOLIL.

06.06.1842308,
Praha Hradčany [66. ČK], P. Jan NeP. UHL2 [podruhé] (P. Tadeáš FREIS, 
P. Angelus MICHEL, P. Lukáš FICHT, P. Josef SOLIL).

300 Jan, z Dubé – Daubensis B. . Nar. 20. 6. 1785, obl. 22. 3. 1805. Dož. sliby 1. 4. 1808. 
Zemřel: 28. 12. 1867 Olomouc. 
301 Antonín, z Hranic na Moravě – Hranicensis. Nar. 1. 6. 1796, obl. 24. 10. 1815. Dož. sliby 
25. 10. 1818. Po 29 let řádný státní profesor St. zákona a východních řečí na teologické 
fakultě Zemřel: 28. 5. 1855 Brno. 
302 Datum a místo kapituly i jména definitorů jsou čerpána z Katalog 1839, s. 4. Katalog je 
sice označen jak „pro rok 1839“, je však zřejmé, že byl vydán ještě před kapitulou, neboť 
jako provinciál je na s. 3 uveden ještě P. Theodor Hinke! Srov. též Protocollum Provinciae 
1835, s. 31. Kyjovský katalog, fol. 18r udává k datu volby zajímavý detail, že v Praze v tu 
dobu právě zuřila epidemie cholery. 
303 Ondřej, z Chebu – Egrensis. Nar. 22. 8. 1800, obl. 20. 5. 1828. 
Dož. sliby 13. 9. 1829. Zasloužilý lektor pastorální teologie. 
Zemřel: 09. 01. 1876 Praha. 
304 Ondřej, z Drahotuše – Drahotuschensis. Nar. 15. 11. 1794, obl. 30. 11. 1813. Dož. sliby 
1. 12. 1816. Zemřel: 3. 1. 1883 Třebíč. 
305 Jan Kř. , z Krásné Lípy – Schoenlindensis. Nar. 24. 1. 1792, obl. 7. 9. 1819, sliby 23. 10. 
1820. Zemřel: 23. 6. 1865 Rumburk. 
306 Ověřeno zápisem z kapituly. Je zajímavé, že Kyjovský katalog, fol. 18r předchozí volbu P. 
Theodora Hinkeho nezmiňuje. 
307 Ignác, z Kroměříže – Cremsirensis. Nar. 25. 10. 1802, obl. 28. 10. 1820. Dož. sliby 08. 
11. 1823. Zemřel: 17. 01. 1871 Znojmo. 
308 Srov. Katalog 1842, s. 3–4. Místo kapituly viz Kyjovský katalog, fol. 18r. Je důležité, že 
je katalog označen jako „POST Capitulum“, z čehož narozdíl od katalogů pro rok 1836 
a 1839 opravdu odráží situaci po kapitule z r. 1842. 
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02.06.1845309,
Praha Hradčany [67. ČK], P. Angelus MICHEL (P. Tadeáš FREIS, 
P. Lukáš FICHT, P. Ludvík NINGER, P. Anselm GERZABEK).

09.08.1848310,
Praha Hradčany [68. ČK], P. Mořic SCHRUTKA311 (P. Tadeáš FREIS, 
P. Lukáš FICHT, P. Pius KRAUTSCHNEIDER312, P. Arnošt GOCKERT313).

07.08.1851314,
Třebíč [69. ČK], P. Mořic SCHRUTKA2 [podruhé] (P. Tadeáš FREIS, 
P. Wolfgang KOEHLER315, P. Lukáš FICHT, P. Milo LEFNAR316) I. kustod: 
P. Wolfgang KOEHLER, II. kustod: P. Jan UHL, III. kustod: P. Milo 
LEFNAR.

09.08.1853317,
Praha Hradčany [70. ČK], P. Wolfgang KOEHLER (P. Tadeáš FREIS, P. Lukáš 
FICHT, P. Lukáš LEFNAR, P. Siard SORGENFREY318) kustod: P. Lukáš LEFNAR.

309 Srov. Katalog 1845, s. 3–4 & Katalog 1847, s. 3–4 & Kyjovský katalog, fol. 
18r. Složení definitoria je potvrzeno i zápisem v Protocollum Brunensis, 
Titulus „I“, fol. 214v. 
310 Srov. Kyjovský katalog, fol. 18r. Složení definitoria viz Protocollum 
Brunensis, Titulus „I“, fol. 214v. 
311 František, z Kanice – Kanicensis. Nar. 19. 11. 1804, obl. 19. 10. 1822, 
Dož. sliby 10. 9. 1826. Zemřel: 10. 6. 1880 Olomouc. 
312 Jan, z Kostelce – Wolframsensis. . Nar. 08. 11. 1809, obl. 6. 11. 1827. 
Dož. sliby 7. 8. 1831. Zasloužilý lektor morální theologie. 
Zemřel: 29. 3. 1850 Rumburk. 
313 Josef, ze Staré Vody – Veteroaquensis. Nar. 7. 3. 1804, obl. 20. 10. 1821. 
Dož. sliby 9. 3. 1825. Zemřel: 28. 4. 1879 Fulnek. 
314 Složení definitoria viz Protocollum Brunensis, Titulus „I“, fol. 214v+r. 
Srov. též Katalog 1852, s. 5. 
315 Jan, z Rapotína – Reitendorfensis. Nar. 24. 11. 1811, obl. 8. 11. 1828. 
Dož. sliby 25. 12. 1832. Zemřel: 9. 10. 1864 Brno. 
316 Antonín, ze Skalice – Mega=Skalicensis. Nar. 5. 3. 1815, obl. 8. 10. 1832. 
Dož. sliby 17. 4. 1837. Zemřel: 22. 10. 1879 Brno. 
317 Srov. Katalog 1855, s. 5. 
318 Václav SORGENFREY / SORGENFREI, z Božího Daru – Theodosiensis. 
Pravopis příjmení ověřen podle křestního listu. Nar. 13. 4. 1812, 
obl. 4. 10. 1833. Dož. sliby 17. 4. 1836. Zemřel: 10. 11. 1882 Praha–Hradčany. 
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04.11.1856319,
Praha Hradčany [71. ČK], P. Egid WOLF320 (P. Tadeáš FREIS, P. Lukáš 
FICHT, P. Angelus MICHEL, P. Gustav BERNFUSS321) I. kustod: P. Milo 
LEFNAR, II. kustod: P. Wolfgang KOEHLER.

13.09.1859322,
Praha Hradčany [72. ČK], P. Wolfgang KOEHLER2 [podruhé] (P. Gustav 
BERNFUSS, P. Angelus MICHEL, P. Albín EHRLICH323, P. Hilar 
MARTINETZ324) I. kustod: P. Milo LEFNAR, II. kustod: P. Egid WOLF.

19.08.1862325,
Praha Hradčany [73. ČK], P. Wolfgang KOEHLER3 [potřetí] (P. Gustav 
BERNFUSS326, P. Milo LEFNAR, P. Albín EHRLICH, P. Egid WOLF) 
I. kustod: P. Hilar MARTINETZ, II. kustod: P. Berard DWOŘAČEK327.

08.08.1865328,
Praha Hradčany [74. ČK], P. Gustav BERNFUSS (P. Evžen BRIX329, 
P. Hilar MARTINETZ, P. Milo LEFNAR, P. Berard DWOŘAČEK) I. kustod: 
P. Egid WOLF, II. kustod: P. Albín EHRLICH.

319 Srov. Katalog 1857, s. 5 & Katalog 1858, s. 5 & Katalog 1859, s. 5. 
320 Antonín, z Ostrova n. Ohří – Slacoverdensis. 
Nar. 6. 2. 1811, obl. 31. 10. 1828, sliby 04. 03. 1832. Zemřel: 7. 8. 1879 Žatec. 
321 Jan, z Jihlavy – Iglaviensis. Nar. 22. 11. 1813, obl. 18. 9. 1833. 
Dož. sliby 1. 1. 1837. Zemřel: 4. 3. 1898 Sokolov. 
322 Srov. Katalog 1860, s. 5 & srov. Katalog 1862, s. 5. 
323 Ferdinand, z Holešice – Holtschitz. Nar. 11. 7. 1820, obl. 28. 9. 1837. 
Dož. sliby 17. 3. 1844. Zemřel: 6. 1. 1886 Odry [nemocnice]. 
324 Karel, z Mostu – Pontensis. Nar. 09. 09. 1821, obl. 25. 10. 1839. 
Dož. sliby 29. 7. 1845. Zemřel: 5. 1. 1879 Most. 
325 Srov. Katalog 1864, s. 5. 
326 Po smrti provinciála W. Koehlera spravoval provincii jakožto provinční vikář 
až do příští kapituly. 
327 Antonín DWOŘAČEK / DVOŘAČEK, z Chlumce – Chlumecensis B. Pravopis 
příjmení ověřen podle křestního listu. Nar. 20. 6. 1819, obl. 4. 10. 1842. 
Dož. sliby 17. 3. 1844. Zemřel: 12. 4. 1879 Praha–Hradčany. 
328 Srov. Katalog 1866, s. 5 & Katalog 1867, s. 5 & 7. 
329 Matouš & Matěj, z Uherského Hradiště – Huno=Hradisch. . Nar. 23. 2. 1810, 
obl. 01. 10. 1830. Dož. sliby 8. 12. 1834. Zemřel: 18. 10. 1884 Litoměřice. 
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18.08.1868330,
Praha Hradčany [75. ČK], P. Gustav BERNFUSS2 [podruhé] (P. Hilar 
MARTINETZ, P. Egid WOLF, P. Albín EHRLICH, P. Berard DWOŘAČEK) 
I. kustod: P. Barnabáš WEISS331, II. kustod: P. Alois JEŽEK332.

08.08.1871333,
Praha Hradčany [76. ČK], P. Hilar MARTINETZ (P. Egid WOLF, P. Siard 
SORGENFREY, P. Ubald WOJTĚCH334, P. Berard DWOŘAČEK) 
1. kustod: P. Berard DWOŘAČEK, 2. kustod: P. Gustav BERNFUSS.

01.06.1875335,
Praha Hradčany [77. ČK], P. Hilar MARTINETZ2 [podruhé] (P. Gustav 
BERNFUSS, P. Egid WOLF, P. Siard SORGENFREY, P. Barnabáš 
WEISS) I. kustod: P. Albín EHRLICH, II. kustod: P. Berard DWOŘAČEK.

07.08.1878336,
Praha Hradčany [78. ČK], P. Gustav BERNFUSS (P. Berard DWOŘAČEK, 
P. Barnabáš WEISS, P. Albín EHRLICH, P. Ubald WOJTĚCH) 1. kustod: 
P. Hilar MARTINETZ, 2. kustod: P. Siard SORGENFREY.

330 Srov. Katalog 1871, s. 5 & 7. 
331 Jan, z Jihlavy – Iglaviensis. Nar. 8. 5. 1815, obl. 18. 9. 1833. 
Dož. sliby 1. 1. 1837. Zemřel: 26. 12. 1899 Praha–sv. Josef. 
332 Emanuel, z Prahy – Pragensis. Nar. 13. 1. 1827, obl. 4. 10. 1842. 
Dož. sliby 13. 1. 1848. Zemřel: 29. 9. 1892 Rumburk. 
333 Dosvědčeno zápisem hlasování z Provinční kapituly 1871 in: NA, fond ŘK, 
karton č. 116, inv. č. 24b. 
334 Ondřej, z Kyjova – Gajensis. Nar. 2. 2. 1824, obl. 4. 10. 1842. 
Dož. sliby 2. 2. 1847. Zemřel: 27. 8. 1884 Lázně Jeseník. 
335 Srov. Katalog 1876, s. 5 & 7. Srov. též Zápis hlasování z Provinční kapituly 
1875 in: NA, fond ŘK, karton č. 116, inv. č. 24b. 
336 Srov. Zápis hlasování z Provinční kapituly 1878 in: 
NA, fond ŘK, karton č. 116, inv. č. 24b. 
337 Srov. Katalog 1882, s. 5–6 & Katalog 1884, s. 5–6. 
338 Bedřich, z Prahy – Pragensis. Nar. 10. 4. 1842, obl. 1. 10. 1861. 
Dož. sliby 21. 4. 1867. Zemřel: 20. 4. 1899 Brno. 
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05.07.1881337,
Praha Hradčany [79. ČK], P. Gustav BERNFUSS2 [podruhé] (P. Siard 
SORGENFREY, P. Ubald WOJTĚCH, P. Lev KOEHLER338, P. Albín 
EHRLICH) I. kustod: P. Barnabáš WEISS, II. kustod: P. Albert 
CHLUMETZKY339.

08.07.1884340,
Praha Hradčany [80. ČK], P. Lev KOEHLER (P. Silván KREISEL341, 
P. Hubert ETTL342, P. Roman CIHLÁŘ343, P. Angelus KROB344) I. gen. 
kust.: P. Albín EHRLICH, II. gen. kust.: P. Gustav BERNFUSS.

19.07.1887345,
Praha Hradčany [81. ČK], P. Lev KOEHLER (P. Hubert ETTL, P. Berthold 
WEILER346, P. Silván KREISEL, P. Lukáš MLADY347) I. gen. kust.: 
P. Angelus KROB, II. gen. kust.: P. Rajmund PATZELT348.

339 Josef CHLUMETZKY / CHLUMECKÝ, z Bohdanče – Bohdanecensis. 
Nar. 13. 5. 1829, obl. 25. 10. 1855. 
Dož. sliby 1. 3. 1857. Zemřel: 27. 3. 1891 Třebíč. 
340 Viz Analecta OFMCap. roč. I [1884], s. 77. 
341 Ondřej, z Popovic – Pfaffengrünensis. Nar. 5. 4. 1831, obl. 4. 10. 1850. 
Dož. sliby 15. 8. 1854. Zemřel: 14. 3. 1895 Sokolov. 
342 Josef, z Bošína – Bošinensis. Nar. 13. 8. 1850, obl. 16. 10. 1869. Dož. sliby 
5. 1. 1874. Byl čtyřikrát provinciálem. Založil první Serafínskou školu na našem 
území (Olomouc 1896). Byl jazykově nadaný. Kromě kromě řečtiny a latiny 
měl zkoušky s vynikajícím prospěchem též ze syrštiny, arabštiny, aramejštiny 
a hebrejštiny. Konsistorní rada v Olomouci a v Brně, biskupský notář v Praze, 
Litoměřicích a Hradci Králové. Zemřel: 19. 5. 1920. 
343 Augustin, ze Suchodolu (u Broumova) – Dürrengrundensis. Nar. 8. 12. 1846, 
obl. 12. 12. 1866. Dož. sliby 04. 10. 1871. Zemřel: 29. 7. 1920 Praha–Hradčany. 
344 Josef, z Rinholce – Rinholecensis. Nar. 29. 1. 1842, obl. 4. 10. 1865. 
Dož. sliby 24. 4. 1870. Zemřel: 11. 7. 1923 Žatec. 
345 Viz Analecta OFMCap. roč. III [1887], s. 284. 
346 Ignác, z Unter–Retzbachu [A] Infero–Retzbachensis. Nar. 17. 02. 1823, 
obl. 1. 5. 1850. Dož. sliby 26. 6. 1851. Zemřel: 29. 8. 1890 Praha–Hradčany. 
347 Karel, Novosedly – Neosattlensis. Nar. 7. 9. 1847, obl. 3. 10. 1872. 
Dož. sliby 29. 11. 1876. Zemřel: 5. 2. 1937 Žatec. 
348 Ondřej, ze Švábů – Schwabensis. . Nar. 17. 10. 1844, obl. 4. 10. 1865. Dož. 
sliby 27. 11. 1870. Zemřel: 5. 5. 1894 Horšovský Týn. 
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08.07.1890349,
Praha Hradčany [82. ČK], P. Hubert ETTL (P. Lukáš MLADY, P. Berthold 
WEILER [† 1890], P. Angelus KROB, P. Rajmund PATZELT) I. gen. kust.: 
P. Demetrius KLITZNER350, II. gen. kust.: P. Lev KOEHLER.

11.07.1893351,
Praha Hradčany [83. ČK], P. Hubert ETTL2 [podruhé] (P. Lev KOEHLER, 
P. Angelus KROB, P. Lukáš MLADY, P. Silván KREISEL) I. gen. kust.: 
P. Wolfgang SCHMARDA352, II. gen. kust.: P. Rajmund PATZELT.

14.07.1896353,
Praha Hradčany [84. ČK], P. Hubert ETTL3 [potřetí] (P. Lukáš MLADY, 
P. František WEICHMANN354, P. Wolfgang SCHMARDA, P. Angelus 
KROB) I. gen. kust.: P. Roman CIHLÁŘ, II. gen. kust.: P. Lev KOEHLER 
[† 1899].

349 Viz Analecta OFMCap. roč. VI [1890], s. 230. 
350 Ambrož, z Doupova – Duppaviensis. Nar. 17. 2. 1820, obl. 18. 10. 1839. 
Dož. sliby 1. 7. 1845. Zemřel: 3. 4. 1894 Žatec. 
351 Viz Analecta OFMCap. roč. IX [1893], s. 228. 
352 Adolf, z Červené Lhoty (TR) – Rubro=Lhotensis. Nar. 11. 5. 1858, 
obl. 15. 10. 1879. Dož. sliby 29. 11. 1883. 
Zemřel: 10. 01. 1910 Mariánská u Jáchymova. 
353 Viz Analecta OFMCap. roč. XII [1896], s. 264–265. Protože se jednalo již 
o třetí volbu v řadě, bylo k platnosti třeba souhlasu Kongregace pro biskupy a 
řeholníky. Příslušný doklad byl vydán neuvěřitelně brzy již 16. 07. 1896 pod čj. 
9909 a uložen je v gen. archivu OFMCap. pod sign. G24, sekce II–III. 
354 Leonard, z Vídně – Viennensis. Nar. 11. 05. 1844, obl. 04. 10. 1865. 
Dož. sliby 4. 10. 1870. Zemřel: 10. 11. 1910 Velichov. 
355 Viz Analecta OFMCap. roč. XV [1899], s. 230–231. 
356 František, z Prahy – Pragensis. Nar. 20. 3. 1865, obl. 15. 9. 1881. 
Dož. sliby 3. 1. 1886. Zemřel: 12. 9. 1920 Velichov. 
357 Od počátku 20. století nejsou již bratři označováni místem původu, 
ale příjmením a příslušné místo původu již není uváděno v latinském tvaru, 
ale přímo česky & německy. Proto již nadále nebudu uvádět latinské názvy 
obcí, ale pouze německé ekvivalenty, pokud existují, protože se občas vyskytnou 
v katalozích místo českých názvů. 
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18.07.1899355,
Praha Hradčany [85. ČK], P. Angelus KROB (P. Lukáš MLADY, P. Hilar 
POKORNÝ356, P. Wolfgang SCHMARDA, P. Roman CIHLÁŘ) I. gen. kust.: 
P. František WEICHMANN, II. gen. kust.: P. Hubert ETTL.

Viz poznámky x357

22.07.1902358,
Praha Hradčany [86. ČK], P. Hilar POKORNÝ (P. Hubert ETTL, P. Vavřinec 
BARNÁŠ359, P. František WEICHMANN, P. Antonín PODLAHA360) I. gen. 
kust.: P. Lukáš MLADY, II. gen. kust.: P. Angelus KROB.

25.07.1905361,
Praha Hradčany [87. ČK], P. Hilar POKORNÝ2 (P. Hubert ETTL, P. Lukáš 
MLADY, P. Augustin KUBES362, P. Řehoř KOTT363) I. gen. kust.:364 
P. Vavřinec BARNÁŠ.

358 Viz Analecta OFMCap. roč. XVIII [1902], s. 230
359 Josef, z Horažďovic – Horazdiowitz. Nar. 31. 1. 1858, obl. 3. 11. 1881. 
Dož. sliby 29. 11. 1885. Zemřel: 27. 10. 1917 Praha–Hradčany. 
360 Jakub, z Mahouše – Mahausch. Nar. 19. 7. 1863, obl. 26. 9. 1883. 
Dož. sliby 10. 5. 1888. Zemřel: 02. 8. 1925 Třebíč. 
361 Viz Analecta OFMCap. roč. XXI [1905], s. 269. 
362 Jan Nep. , z Kojetína na Hané – Kojetain. Nar. 1. 5. 1862, 
obl. 15. 9. 1881, Dož. sliby 3. 1. 1886. Bylo to uznávaný katecheta na středních 
školách v Kolíně, sbíral hmyz a dodával jej světovým muzeím, přítel J. Š. Baara. 
Napsal první českou učebnici psaní na stroji! Přispíval do Časopisu katolického 
duchovenstva, Světozoru, Večerních novin, Vlasti, Almanachu bohoslovců 
slovanských (1888) atd. Z literární pozůstalosti nutno zmínit: Z vlasti Buddhovy 
(Praha 1906). Zemřel: 16. 7. 1924 Opočno. 
363 František, ze Záhoří Červeného – Roth–Zahori. Nar. 1. 10. 1863, obl. 21. 
9. 1882, Dož. sliby 6. 1. 1887. Od 1919 konzistorní rada v Hradci Králové. 
Zemřel: 26. 4. 1926 Praha–sv. Josef. 
364 Pozn. : Druhý gen. kust. nebyl volen. 
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14.07.1908365,
Praha Hradčany [88. ČK], P. Hubert ETTL4 (P. Vavřinec BARNÁŠ, 
P. Lukáš MLADY, P. Ildefons KOMÁREK366, P. Řehoř KOTT) I. gen. 
kust.: P. Augustin KUBES, II. gen. kust.: P. Hilar POKORNÝ.

11.07.1911367,
Praha Hradčany [89. ČK], P. Augustin KUBES (P. Řehoř KOTT, P. Lukáš 
MLADY, P. Jan RUBRINGER368, P. Matěj SCHREIBER369) I. gen. kust.: 
P. Hubert ETTL, II. gen. kust.: P. Vavřinec BARNÁŠ.

29.08.1916370,
Praha Hradčany [90. ČK], P. Řehoř KOTT (P. Hubert ETTL, P. Kamil 
POSPÍŠIL371, P. Norbert SMÉKAL372, P. Tadeáš WALTER373) I. gen. kust.: 
P. Augustin KUBES, II. gen. kust.: P. Jan RUBRINGER [†1917].
05.08.1919374,

365 Viz Analecta OFMCap. roč. XXIV [1908], s. 252. 
366 Ludvík, z Kokor u Olomouce – Kokor. Nar. 27. 4. 1855, obl. 26. 9. 1883. 
Dož. sliby 8. 4. 1888. Zemřel: 17. 7. 1921 Litoměřice. 
367 Viz Analecta OFMCap. roč. XXVII [1911], s. 225. 
368 František, z Písku – Pisek. Nar. 14. 1. 1862, obl. 3. 11. 1881. 
Dož. sliby 29. 11. 1885. Zemřel: 27. 6. 1917 Maria–Zell [A]. 
369 Vincenc, ze Slušovic – Sluschowitz. Nar. 7. 11. 1865, obl. 26. 9. 1886. 
Dož. sliby 28. 9. 1890. Zemřel: 14. 8. 1934 Chrudim. 
370 Viz Analecta OFMCap. roč. XXXII [1916], s. 184. 
371 Florián, z Pravčic – Prawcitz. Nar. 21. 7. 1871, obl. 28. 9. 1887. 
Dož. sliby 15. 11. 1892. Zemřel: 6. 5. 1941 Žatec. 
372 Ambrož, z Přemyslovic – Przemyslowitz. Nar. 29. 3. 1874, obl. 17. 9. 1891. 
Dož. sliby 4. 10. 1896. Zemřel: 8. 7. 1934 Praha–sv. Josef. 
373 Franz X. , z Nové Vsi u Teplic – Willersdorfensis. Nar. 26. 3. 1883, 
obl. 11. 9. 1900. Dož. sliby 3. 11. 1905. Zemřel: 12. 2. 1964 Vilsbiburg [D]. 
374 Viz Analecta OFMCap. roč. XXXV [1919], s. 228. 
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Praha Hradčany [91. ČK], P. Kamil POSPÍŠIL375 (P. Norbert SMÉKAL, 
P. Justin NEKULA376, P. Antonín PODLAHA [† 1925], P. Tadeáš WALTER) 
I. gen. kust.: P. Řehoř KOTT [† 1926], II. gen. kust.: P. Augustin KUBES 
[† 1924].
(Ve dnech 23.01. a 15.02.1922 vykonal generální definitor P. Eligius JENSEN 
z rýnsko-vestfálské provincie velkou generální vizitaci, která měla zjistit stav 
provincie po I. světové válce a zvláště po bouřlivých událostech spojených se 
vznikem republiky a vznikem Československé církve. Posudek vizitátora však 
vyzněl nepříznivě, a proto ministr generál rozhodl o nucené správě Provincie.)

01.08.1922377,
P. Pacifik NANNI378 [prov. Picena], I. gen. kust.: P. Norbert SMÉKAL, 
II. gen. kust.: P. Tadeáš WALTER.
(01.08.1922 byl Pacifik Nanni jmenován gen. komisařem Českomoravské 
provincie, která tak v podstatě byla mlčky degradována na generální komisariát. 
Níže uvedení provinciálové i jejich definitoria až do r. 1950 byli spíše formálními 
orgány reprezentujícími řád před státem. Podstatné pravomoci, které jindy příslušejí 
provinciálovi vykonával po celou tuto dobu generální komisař (později vizitátor).

375 Poslední volený provinciál až do roku 1991! Dne 23. června 1922 žádal 
ještě provinciál Kamil Pospíšil jménem definitoria o povolení slavit řádnou 
volební provinční kapitulu (čj. 958). Dne 30. června t. r. mu však gen. ministr 
odpověděl, že dokud nedostane další pokyny, zůstávají všichni současní 
představení ve funkci. Následně byl provinciál listem z 8. 8. 1922 vyzván, aby se 
21. 8. dostavil do kláštera v Brně a předal novému generálnímu komisaři pečeti 
Provincie a všechny úřední knihy. Společně s ním se k předání měli dostavit i P. 
Norbert Smékal a Tadeáš Walter, kteří byli jmenováni generálními kustody. 
Srov. NA, fond ŘK, karton č. 116, inv. č. 24b. 
376 Josef, z Třebelovic na Třebíčsku – Trzebelowitz. Nar. 15. 8. 1879, 
obl. 17. 9. 1897. Dož. sliby 29. 11. 1902. Zemřel: 10. 7. 1963 Velký Újezd. 
377 Viz Analecta OFMCap. roč. XXXVIII [1922], s. 304. 
378 Tommaso, z Monteboaggine. Nar. 12. 9. 1872, obl. 6. 1. 1888. Dož. sliby 
14. 7. 1892. Od 1. 8. 1922 působil v Čechách a na Moravě jako generální 
komisař. Od 26. 10. 1926 měl titul mimořádného gen. vizitátora, od 4. 6. 1932 
zde byl jako trvalý gen. vizitátor. Tento úřad zastával i v době, kdy v letech 
1937–40, 1946–49, byl opět provinciálem své provincie až do potlačení 
řeholního života u nás v r. 1950. Zemřel: 15. 2. 1959 Fano [I]. 
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08.10.1926379,
[P. Egid PYTLÍČEK380] (P. Norbert SMÉKAL, P. Rayner HORSTINK381, 
P. Kamil POSPÍŠIL, P. Ignác KOHL382) I. gen. kust.: P. Norbert SMÉKAL, 
II. gen. kust.: P. Tadeáš WALTER.

25.06.1929383,
[P. Egid PYTLÍČEK2] (P. Norbert SMÉKAL, P. Tadeáš WALTER, 
P. Ignác KOHL, P. Timotej KYSELÝ384) I. gen. kust.: P. Norbert SMÉKAL, 
II. gen. kust.: P. Jukund DEMATTE385.

379 Viz Analecta OFMCap. roč. XLII [1926], s. 313–314. Protože s ohledem 
na čsl. zákonodárství nebylo nadále vhodné, aby představeným provincie byl 
cizinec, nařídil generální ministr listem ze dne 8. 10. 1926, aby byl jmenován 
provinciál z řad českých kapucínů. Protože se však gen. ministr domníval, že 
provincie ještě není schopna se řídit zcela sama, jmenoval dosavadního gen. 
komisaře gen. vizitátorem nadřazeným provinciálovi a oprávněným zasahovat do 
řízení provincie. K jmenování představených generálním definitoriem na základě 
tajného poradního hlasování lístky od oprávněných voličů bylo třeba souhlasu 
Kongregace pro biskupy a řeholníky. Příslušná licence byla vystavena 27. 7. 
1926 a je uložena společně s listem gen. ministra v gen. archivu OFMCap. pod 
sign. G24, sekce II–III. 
380 František, z Laškova – Laschkau. Nar. 2. 6. 1882, obl. 2. 10. 1899. Dož. 
sliby 6. 1. 1905. Byl čtyřikrát provinciálem (celkem 17 let). Za I. svět. války byl 
vojenským kurátem. Dne 20. 11. 1914 byl vyznamenán válečným křížem »Pro 
piis meritis et Patriae et humanitatis« II. tř. Po dlouhá léta konal funkci ředitele 
Serafínské školy v Praze a později v Třebíči. Od r. 1938 řídil provincii z Třebíče. 
Byl také ředitelem III. řádu pro celý Protektorát. 
Zemřel: 17. 7. 1966 Třebíč. 
381 Bernard, z Arnhemu. Nar. 22. 5. 1878, obl. 3. 10. 1895. Dož. sliby 
4. 10. 1902. Vyučující a později ředitel v Serafínské škole v Mostu a pak 
v Bratislavě. Zemřel: 27. 4. 1949 Bratislava. 
382 Josef, z Ledhuje – Ledhuj. Nar. 20. 06. 1879, obl. 10. 9. 1898. Dož. sliby 
16. 7. 1904. Zemřel: 17. 9. 1951 Moravec. 
383 Viz Analecta OFMCap. roč. XLV [1929], s. 185. K opakovanému jmenování 
představených bylo nutné souhlasu Kongregace pro biskupy a řeholníky. 
Příslušná licence čj. 2111/29 byla po tajném poradním hlasování lístky od 
oprávněných voličů vystavena 8. 5. 1929 a je uložena v gen. archivu OFMCap. 
pod sign. G24, sekce II–III. 
384 Jan, z Mořkova – Murk. Nar. 17. 11. 1886, obl. 17. 9. 1903. Dož. sliby 
13. 10. 1908. Konzistorní rada v Olomouci. V letech 1933-35 řídil stavbu 
kapucínského teologického studia v Olomouci. Zemřel: 8. 5. 1978 Velehrad. 
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14.10.1932386,
[P. Egid PYTLÍČEK3] (P. Norbert SMÉKAL, P. Timotej KYSELÝ, P. Tadeáš 
WALTER, P. Ignác KOHL) I. gen. kust.: P. Jukund DEMATTE, II. gen. 
kust.: P. Norbert SMÉKAL.

06.07.1935387,
[P. Timotej KYSELÝ] (P. Tadeáš WALTER, P. Fidel HOŘÍN388, P. Ignác 
KOHL, P. Vavřinec RABAS389) I. gen. kust.: P. Egid PYTLÍČEK, II. gen. 
kust.: P. Jukund DEMATTE (Československá provincie!).

09.09.1938390,
[P. Egid PYTLÍČEK4] (P. Tadeáš WALTER, P. Cyril NAVRÁTIL391, 
P. Vavřinec RABAS, P. Fidel HOŘÍN) I. gen. kust.: P. Timotej KYSELÝ, 
II. gen. kust.: P. Ignác KOHL (Československá provincie!).

385 Sante, z Vigolo Vattaro. Nar. 18. 4. 1878, obl. 8. 3. 1895. 
Dož. sliby 25. 3. 1899. 
Zemřel: 16. 8. 1938 Praha–Hradčany. 
386 Viz Analecta OFMCap. roč. XLVIII [1932], s. 250 a jmenovací dekret 
z 14. 10. 1932. K opakovanému jmenování představených bylo nutné souhlasu 
Kongregace pro biskupy a řeholníky. Příslušná licence s odvoláním na dřívější 
reskript čj. 2111/29 byla po tajném poradním hlasování lístky od oprávněných 
voličů vystavena 30. 7. 1932 a je uložena v gen. archivu OFMCap. pod sign. 
G24, sekce II–III. 
387 Viz Analecta OFMCap. roč. LI [1935], s. 228. K opakovanému jmenování 
představených bylo nutné souhlasu Kongregace pro biskupy a řeholníky. 
Příslušná licence čj. 3326/35 byla po tajném poradním hlasování lístky 
od oprávněných voličů vystavena 6. 6. 1935 a je uložena v gen. archivu 
OFMCap. pod sign. G24, sekce II–III. 
388 Josef, z Lukova u Zlína – Lukow. Nar. 18. 3. 1904, obl. 8. 10. 1922. 
Dož. sliby 10. 10. 1926. Zemřel: 27. 9. 1977 Lukov u Zlína. 
389 František, ze Žatce – Saaz. Nar. 20. 9. 1901, obl. 25. 8. 1918. 
Dož. sliby 10. 1. 1925. Zemřel: 30. 10. 1969 Rottendorf [D]. 
390 Viz Analecta OFMCap. roč. LIV [1938], s. 216. Listem z Dne 10. 1. 1938 
rozhodl gen. ministr, že volbou nových představených se bude zabývat až nové 
vedení Řádu po nastávající generální kapitule. K opakovanému jmenování 
představených bylo nutné souhlasu Kongregace pro biskupy a řeholníky. 
Příslušná licence s odvoláním na reskript čj. 3326/35 byla po tajném poradním 
hlasování lístky od oprávněných voličů vystavena 15. 7. 1938 a je uložena v gen. 
archivu OFMCap. pod sign. G24, sekce II–III. 
391 František, z Domaželic – Domazelitz. Nar. 15. 7. 1909, obl. 14. 8. 1926. 
Dož. sliby 15. 08. 1930. Zemřel: 01. 10. 1957 Olomouc. 
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30.12.1938
Sudetský gen. komisariát392: P. Tadeáš WALTER (1. asistent: P. Theodor 
Muzikant393, 2. asistent:394 P. Edilbert TELGMANN395).

24.01.1939,
Dekretem gen. ministra jmenován P. Ignác KOHL 4. definitorem396 místo 
P. Tadeáše WALTERA, který se předtím stal generálním komisařem 
Sudetského komisariátu.

06.06.1941397,
Listem tohoto data odložil gen. ministr nominaci představených na šest 
měsíců po skončení tříletí.

392 V Analecta OFMCap. až do zániku komisariátu nikde není zmínka ani o jeho 
ustavení ani o zrušení, ačkoli Tadeáš Walter o to listem z 5. 4. 1940 výslovně 
žádá! Jedinou zmínkou je statistika Sudetského komisariátu v přehledu provincií 
za rok 1939 (Srov. Analecta OFMCap. roč. LVI [1940], s. 38). Rovněž změna 
definitoria není uvedena! Listem z 18. 11. 1944 je generální komisař i se svými 
asistenty formálně potvrzen v úřadě (bez zmínky o délce funkčního období). 
Všechny dále citované dokumenty ohledně Sudetského komisariátu jsou 
uloženy na různých místech v gen. archivu OFMCap. pod sign. G24, sekce IV. 
– Commissariatus Gen. Sudeticus. 
393 František Ser. , z Mírova – Mürau. Nar. 30. 08. 1909, obl. 27. 8. 1927. 
Dož. sliby 17. 9. 1931. Zemřel: 1. 12. 1981 Altötting [D]. 
394 Oba asistenti byli jmenováni dekretem min. generála ze dne 16. 1. 1940 
na návrh Tadeáše Waltera ze dne 8. 1. 1940. 
395 Josef, z Werne [D], nar. 31. 12. 1890, obl. 3. 8. 1907. Dož. sliby 1. 1. 1912. 
Zemřel: 29. 10. 1950 Freilassing [D]. 
396 Podle Konstitucí OFMCap. platí, že když se uprázdní místo některého 
definitora, zaujme nově zvolený místo posledního definitora a ostatní se posunou 
v pořadí (srov. Konst. z r. 1925, č. 152). 
397 Dokument je uložen v Generálním archivu OFMCap v Římě pod sign. G 24, 
sekce II–III. 
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17.02.1942398,
Na základě reskriptu Sv. Stolce ze dne 17.12.1940 rozhodlo gen. 
definitorium, že s ohledem na přetrvávající okolnosti bude zatím od 
slavení kapituly upuštěno a nominace představených bude odložena 
„donec aliter“, tj. na příhodnější dobu.

1945 po kongreze,
P. Valerián FILIP399 se stal 4. definitorem místo P. Vavřince RABASA, 
který zřejmě právě na kongreze na vlastní žádost obdržel exlaustraci 
a stal se rektorem biskupského semináře v Litoměřicích (sekularizován 
v r. 1948).400

11.02.1946401,
Jmenování nových představených bylo odloženo do doby po generální 
vizitaci. Dosavadní představení byli listem z 11.2.1946 zatím potvrzeni 
ve funkci.

398 Srov. tamtéž. 
399 Bohumil, z Ředice – Rzeditz. Nar. 13. 4. 1913, obl. 1. 8. 1930. 
Dož. sliby 17. 9. 1934. Po záboru klášterů a internaci v r. 1950-54 pracoval 
jako skladník. Od r. 1968 dostal státní souhlas ke kněžskému působení 
při kostele v Praze na Hradčanech, kde je sídlo provincialátu. Zemřel ve funkci 
provinciála: 5. 6. 1974 Praha (nemocnice). 
400 Skutečnost jmenování P. Valeriána Filipa 4. definitorem dosvědčuje pouze 
Katalog 1945. Dá se však předpokládat, že jmenování muselo proběhnout na 
základě dekretu gen. ministra, který se nezachoval. 
401 Dokument je uložen v Generálním archivu OFMCap v Římě pod sign. G 24, 
sekce II–III. 



324

Matě jka,  M. Paginae 14 -  2006

19.11.1946402,
[P. Valerián FILIP] (P. Marek MAYER403, P. Cyril NAVRÁTIL, P. Fidel 
HOŘÍN, P. Eliáš SVATEK404) I. gen. kust.: P. Egid PYTLÍČEK, II. gen. kust.: 
P. Josef ZATLOUKAL405 (Českomoravská provincie!)406

26.11.1946407,
Komisariát Slovenska: P. Robert BENTEIN408 (gen. komisař) I. asistent 
P. Alojz Horváth409, II. asistent.: P. Vojtech Rajner410

10.06.1949411,
[P. Valerián FILIP2] [† 1974] (P. Cyril NAVRÁTIL [† 1957], P. Marek 
MAYER, P. Eduard DOSPIVA412 [† 1971], P. Hippolyt SEGEŤA413 [† 1984]) 
I. gen. kust.: P. Egid PYTLÍČEK, II. gen. kust.: P. Fidel HOŘÍN

402 Viz Analecta OFMCap. roč. LXII [1946], s. 116 a viz též dekret gen. ministra 
z 19. 11. 1946 uložený v gen. archivu OFMCap. pod sign. G24, sekce II–III. 
Jmenování uskutečněno na návrh gen. vizitátora Denise Gommerela, který 
byl 11. 2. 1946 pověřen vizitací naší provincie a komisariátu Slovenska a po 
konzultaci s gen. komisařem Robertem Benteinem, který pověřen toutéž vizitací 
21. 6. 1946. 
403 Jakub, z Dambořic – Damborzitz. Nar. 13. 8. 1913, obl. 1. 8. 1931. Dož. sliby 
6. 9. 1935. Získal licenciát na papežském biblickém institutu v Římě (Lic. SS. , 
ThDr. ). Dlouhá léta spirituálme kněžského semináře v Litoměřicích. 
Zemřel: 29. 01. 1997 Praha (nemocnice). 
404 Václav Karel, ze Sedlce – Selc. Nar. 12. 11. 1914, obl. 1. 8. 1931. Dož. sliby 
8. 12. 1935. Zemřel: 30. 9. 1996 Praha–sv. Josef. 
405 František, z Kojetína – Kojetain. Nar. 26. 2. 1886, obl. 17. 9. 1903. 
Dož. sliby 13. 10. 1908. Zemřel: 7. 11. 1965 Moravec. 
406 Vedení provincie bylo jmenováno již 19. 11. 1946, ale pověřovací listiny 
se zdržely a tak bylo nové vedení vyhlášeno až 2. 12. 1946 za přítomnosti 
generálního vizitátora Roberta BENTEINA z belgické provincie, který byl 
v Praze od 22. 8. 1946. 
407 Jmenování uskutečněno dekretem z 26. 11. 1946. V Analecta OFMCap 
nezveřejněno. Dekret je uložen v gen. archivu OFMCap. v Římě pod sign. G24, 
sekce VII. 
408 Emerik, z Kortemark [B], nar. 02. 10. 1896, obl. 14. 7. 1915. 
Dož. sliby 3. 8. 1919. Zemřel: 4. 6. 1981 Izegem [B]. 
409 Karol, ze Šandorfu – Sandorf. Nar. 13. 1. 1917, obl. 1. 8. 1933. Dož. sliby 
2. 2. 1938. Roku 2005 žije v Bratislavě [Sk]. 
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08.09.1960414,
P. Egid PYTLÍČEK jmenován generálním vikářem s pravomocemi 
provinciála [† 1966] 

410 Rudolf, z Pezinoku – (Bazin). Nar. 3. 12. 1919, obl. 1. 08. 1938. Dož. sliby 
8. 9. 1942. Zemřel: 14. 5. 1999 Bratislava [Sk]. 
411 Viz Analecta OFMCap. , roč. 1949, s. 157 – V Analecta OFMCap je datum 
o deset dní pozdější. Jmenování se však stalo dekretem z 10. 6. 49, který 
s ohledem na politické okolnosti nikdy nebyl odeslán. K oznámení nominace 
došlo až listem gen. ministra 
ze dne 27. 6. 49 a dále pak listem gen. sekretáře ze dne 2. 7. 49. Obojí je uloženo 
v gen. archivu OFMCap. v Římě pod sign. G24, sekce II–III. 
412 Václav, z Přímětic – Brenditz. Nar. 15. 9. 1910, obl. 1. 8. 1930. Dož. sliby 
17. 9. 1934. Zemřel: 23. 12. 1971 Brno. 
413 Jan, ze Starojické Lhoty – Katzendorf. Nar. 1. 9. 1913, obl. 1. 8. 1930. 
Dož. sliby 4. 11. 1934. Zemřel: 11. 8. 1984 Starojická Lhota. 
414 V Analecta OFMCap. nezaznamenáno. Jmenování bylo uskutečněno listem 
gen. ministra z 8. 9. 1960 a je výslovně prohlášeno za platné i na další tříletí 
(po vypršení prvního), dokud nebude rozhodnuto jinak [uloženo v gen. archivu 
OFMCap. v Římě pod sign. G24, sekce II–III]. Na druhé straně je ale zachován 
dopis P. Valeriána Filipa min. generálovi z 12. 6. 1970, kde je podepsán 
jako ministr provinciál! Zůstal jím totiž až do své smrti v roce 1974. Funkce 
generálního vikáře měla význam spíše s ohledem na mimořádné pravomoci 
v době nesvobody [tzv. mexické fakulty], udělené 6.7. 1953 Kongregací 
pro biskupy a řeholníky gen. ministrovi pro provincie, které zakoušejí 
náboženské pronásledování. Konkrétně se jednalo o oprávnění udělovat 
ve vážných případech, které nestrpí odklad: 
1) indult sekularizace.
2) dispens od doživotních slibů.
3) dispens od slibu celibátu u jáhnů a podjáhnů.
4) dispens od slibu chudoby
    [aby řeholníci mohli v případě nutnosti spravovat majetek].
5) dispens od povinnosti recitovat Denní modlitbu církve 
    či právo záměny za jiné modlitby.
6) dovolení sloužit mši svatou mimo posvěcená místa a bez ministranta 
    [ne však v posteli].
7) dovolení vězněným řeholníků sloužit mši bez liturgického oděvu, 
     v obyčejné sklenici, za užití i kvašeného chleba 
     [za předpokladu, že je pšeničný] a se stále stejným votivním formulářem          
     k Panně Marii.
8) dovolení přechovávat Eucharistii v soukromých domech. 
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v roce 1968415,
P. Metoděj SLÁDEK416 byl jmenován 4. definitorem místo zemřelého 
P. Cyrila NAVRÁTILA

Viz poznámka x417

415 V Analecta OFMCap. nezaznamenáno, dosvědčeno pouze strojopisným soupisem 
bratří z r. 1968, PAK (bez sign. ). Je téměř jisté, že s ohledem na nemožnost 
komunikace s Římem bylo jmenování uskutečněno bez vědomí gen. ministra pouze 
rozhodnutím provinciála a stávajícího definitoria někdy po uvolnění politických 
poměrů v polovině r. 1968. V listu karkovského provinciála Graciána Majky min. 
generálovi z 28. srpna 1974 je P. Metoděj uváděn jako „definitor jmenovaný ještě za 
života P. Valeriána“. (Gen. archiv OFMCap. , fond G 24). 
416 Josef, z Třebíče – Trebitsch. Nar. 17. 2. 1924, obl. 1. 8. 1940. Dož. sliby 
5. 8. 1945. Vynikl jako překladatel františkánské liteeratury a autor několika 
drobných spisků, např. Myšlenky sv. Františka na každý den (Alverna Praha 1993) 
zvl. pak kompletního souboru formační literatury pro kapucínské novice.
Zemřel: 23. 4. 2000 Olomouc. 
417 Zde začíná období podvojné provincie, k němuž dal novicmistr z roku 1950 
P. Bernard Bartoň podnět tím, že 4. 10. 1970 tajně přijal v místě svého tehdejšího 
kněžského působení do noviciátu prvního nového kandidáta od r. 1950, kdy byla 
činnost řádu v Československu násilně potlačena (br. Felix Tomeček). Postupně tak 
vznikla tzv. „Provincie mimo evidenci“, která umožnila přežití řádu až do r. 1989, 
kdy se znovu vrátila náboženská svoboda. Jistě není bez zajímavosti, že tyto skryté 
členy z kapucínů tzv. staré provincie znal pouze provinciál, jeho vikář, novicmistr, 
sekretář, a provinční asistent pro formaci. Všem ostatním kapucínům, kteří vstoupili 
do řádu před rokem 1950 byla z bezpečnostních důvodů existence těchto kapucínů 
skryta. Ministr provinciál byl tedy až do r. 1990 v podstatě provinciálem dvou 
provincií! Ve zprávě do Říma z 30. 8. 1968 sice již předchozí provinciál P. Valerián 
Filip uvádí 4 studenty teologie, z toho dva jako pracující v továrně, avšak to se ještě 
jednalo o nedostudované kleriky přijaté do Řádu před rokem 1950 (Votěch Petr a 
Kryštof Hoffmann v olomouckém kněžském semináři, Robert Viktorin a Kamil Pelán 
v občanském zaměstnání bez pokračování ve studiu. Kromě toho ještě v letech 1969–
70 dokončoval svá kněžská studia v Innsbrucku jako posluchač fakulty v Litoměřicích 
kněz Antonín Kovář.). 
418 V Analecta OFMCap. nezveřejněno, neboť to politických důvodů nebylo žádoucí. 
Jmenování však jistě proběhlo mezi 17. 9. 1974, kdy P. Jan Vícha jako provinční 
vikář píše po smrti P. Valeriána Filipa zprávu gen. ministrovi o stavu provincie 
a 25. 10. 1974, kdy gen. ministr ve svém dopise P. Janu Víchovi již zmiňuje 
jmenovací lístek. Jmenování bylo totiž uskutečněno formou korespondenčního 
lístku, na kterém stál předem dohodnutý text, navržený krakovským provinciálem 
Graciánem Majkou, který v naší zemi po smrti provinciála P. Valeriána na základě 



327

Matě jka,  M.Paginae 14 -  2006

mezi 17.09.1974 a 25.10.1974418,
P. Jan VÍCHA419 (P. Marek MAYER, P. Hippolyt SEGEŤA [† 1984], 
P. Metoděj SLÁDEK, Bernard BARTOŇ420).

pověření z 6. 7. 1974 tajně ve dnech 10. –12. 8. 1974 udělal generální vizitaci 
[viz list Graciána Majky min. generálovi z 28. srpna 1974]: (Klíč je následující: 
adresát = provinciál, dále pozdravovaní jsou nově jmenovaní definitoři). Text 
pravděpodobně zněl v překladu takto: »Bratře Jane (tj. provinciále), bratrsky tě 
zdraví br. Paschal (tj. min. generál Rywalski). Pozdravuj také br. Marka (tj. I. def. ), 
br. Hippolyta (II. def. ), br. Metoděje (III. def. ) a br. Bernarda (tj. IV. def. )« Zajímavé 
je, že v dopise gen. ministra z 25. 10. 1974 jsou již zmiňovány tzv. „regionální 
konventy“ neboli prazáklad právě zakládané tajné „provincie ve skrytosti“. 
419 P. Jan Vícha již kolem r. 1970 přijal jmenování provinčním vikářem a po smrti 
P. Valeriána [5. 6. 1974] se tedy na jeho pohřbu dne 11. 6. 1974 ujal vedení 
provincie. Je to dosvědčeno dopisem vizitátora krakovského provinciála P. Gracjána 
Majky generálnímu ministrovi Paschalu Rywalskému ze dne 28. 8. 1974. Píše v něm: 
»Z rozhovoru (s bratřími v Praze) jsem poznal, že ze starého definitoria jmenovaného 
r. 1949 zůstali P. Marek a Hippolyt. Ostatní zemřeli. P. Valerián na základě zmocnění 
od P. generála jmenoval před svou smrtí vikáře, který se měl stát jeho nástupcem. 
Provinčním vikářem byl jmenován P. Jan Evangelista Vícha, který přijal tento úřad 
pouze z příkazu veden slibem poslušnosti. K provinčnímu definitoriu byli za života 
P. Valeriána připočteni: Marek, Hippolyt a Metoděj (jako první definitor byl P. Jan 
Evangelista)… Podle mínění bratří, s nimiž jsem hovořil… je P. Jan nejvhodnějším 
kandidátem na provinciála. « 
Vícha Jiří, ze Skřípova u Opavy – Skripp (bei Troppau). Nar. 12. 6. 1923, 
obl. 1. 8. 1940. Dož. sliby 5. 8. 1945. V r. 1961 byl ve zinscenovaném politickém 
procesu odsouzen na 14 let těžkého žaláře III. katagorie. Je uznávaným básnikem: 
zvl. sbírka Krajina Milost (Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 1994) a Verše 
psané pro mlčení (Refugium Velehrad 1997) a také tři písně v Kancionálu. Byl také 
dlouhá léta ceněným exercitátorem: V některých letech dával až dvacet týdenních 
kurzů duchovních cvičení během jednoho roku! Počínaje rokem 1970 začal spolu 
s P. Bernardem Bartoňem vytvářet »novou« tajnou provincii, která umožnila přežití 
Řádu do obnovení oficiální činnosti v r. 1990. Má zásluhy o Kongregaci Milosrdných 
sester sv. Kříže u kterých je v Choryni i pohřben. Zemřel: 28. 09. 1997 Fulnek. 
420 P. Bernard byl jmenován na návrh prov. vikáře P. Jana Ev. Víchy prostřednictvím 
dopisu P. Graciana Majky, o němž je řeč v předchozí poznámce [viz list gen. 
ministra z 6. 7. 1974 uložený v kopii v gem. archivu OFMCap, pod sign. G24, sekce 
II–III]. Alternativním kandidátem byl P. Arnošt Jurášek. P. Bartoň byl vyznamným 
překladatelem samizdatové františkánské literatury, např. Iriarte L. , Dějiny 
františkánského řádu (po r. 1984). Je autorem samizdatového spisku Dějiny řádu 
kapucínského se zřetelem na Českomoravskou provincii (bez vr. ). 
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26.01.1985421,
P. Jan VÍCHA (P. Marek MAYER, P. Metoděj SLÁDEK, P. Bernard 
BARTOŇ, P. Pavel UHŘÍK422) v roce 1987423 jmenoval provinciál [již pátým 
neformálním] definitorem P. Jiřího PAĎOURA424.

421 V Analecta OFMCap. nezveřejněno, neboť to politických důvodů nebylo 
žádoucí. Zachoval se však jmenovací dekret uložený v gen. archivu OFMCap, 
pod sign. G24, sekce II–III. 
422 Jmenován nově „iuxta preces litterarum“ neboli na základě nedatované 
zprávy provinciála o provincii sepsané nejspíše počátkem r. 1985 a uložené 
v PAK, bez sign. Pavel, z Fryštáku – Freistadtl. Nar. 28. 12. 1949, obl. 8. 12. 
1976 Fulnek. Dož. sliby 31. 7. 1982. Roku 2005 žije v Praze na Hradčanech. 
423 V Analecta OFMCap. nezaznamenáno. P. Jan Vícha jej požádal o neformální 
užší spolupráci (zvl. v oblasti formace), která jej stavěla do role definitora, 
protože definitorium »de iure« bylo jmenované pouze formálně a v době 
nesvobody se scházelo pouze výjimečně. Zdá se, že důvodem jmenování 
byla skutečnost, že P. Marek Mayer jakožto spirituál v kněžském semináři 
v Litoměřicích tak trochu vypadl ze hry a nebylo snadné jej kontaktovat v 
případě potřeby svolat poradu definitoria. 
424 Jiří, z Vraclavi (u Vysokého Mýta) – Wratzlau. Nar. 1943, obl. 4. 10. 1978 
Fulnek. Dož. sliby 10. 12. 1983. Je to první volený provinciál od r. 1919. 
Absolvent herectví na DAMU a člen Divadla na Zábradlí. Po dvouletém 
kněžském působení (1975-77) ztratil na základě anonymního udání státní 
souhlas a po 3 roky byl sekretářem kardinála Fr. Tomáška. Pak ale jej 
komunistický režim vyhnal i odsud a živil se jako topič a uklizeč. Znovu jako 
kněz mohl začít působit až v r. 1986. Provinciálem 1991-96. Dne 4. 12. 1996 
jmenován pomocným biskupem pražským, vysvěcen 11. 1. 1997, od 31. 3. 2001 
biskup koadjutor České Budějovice, od 25. 9. 2002 sídelní biskup České 
Budějovice. 
425 V Analecta OFMCap. nezveřejněno, neboť se jednalo o dobu, kdy 
z politických důvodů nebylo radno takovéto údaje zveřejňovat. Jmenování 
bylo uskutečněno na návrh gen. definitora Pacifika Dydycze (dopis ze dne 
16. 3. 1988). Jmenovací dekret z 28. 3. 1988 je uložen v gen. archivu OFMCap. 
pod sign. G24, sekce II–III. 
426 Navzdory jmenování byl »de facto« provinčním vikářem P. Bernard, 
neboť P. Jan žil ve Fulneku a on v sousedním Spálově, zatímco ostatní definitoři 
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28.03.1988425,
P. Jan VÍCHA (P. Marek MAYER, P. Metoděj SLÁDEK, P. Bernard 
BARTOŇ426, P. Pavel UHŘÍK).

09.04.1991427, Roztoky u Prahy – hotel Maxmiliánka [92. ČK], P. Jiří 
PAĎOUR (P. Pavel UHŘÍK, P. Cyril MOZDYNIEWICZ428, P. Bernard 
BARTOŇ, br. Josef GABARIK429).

19.09.1994430,
Olomouc – Kněžský seminář [93. ČK], P. Jiří PAĎOUR2 (P. Pavel UHŘÍK, 
P. Bonaventura ŠTIVAR431, P. Juvenál VALÍČEK432, P. Augustin ŠVÁČEK433).

nebyli snadno na dosah (vikář »de iure« P. Marek byl v té době spirituálem 
v kněžském semináři v Litoměřicích). 
427 První volební kapitula obnovené provincie od roku 1919. Viz Analecta 
OFMCap. , roč. CVII [1991], s. 28. Srov. též tamtéž, s. 90–99 (gen. vizitace). 
428 Karol Jan, z Kraków–Olszanica (Pl) [Krakau], nar. 1943, obl. 30. 8. 1959. 
Dož. sliby 15. 9. 1965. Do České republiky přišel v r. 1990, aby založil a vedl 
první noviciát obnovené Provincie po Něžné revoluci r. 1989. 1990–1991 
novicmistr v Újezdě. 1991–1992 byl magistrem studentů teologie v Olomouci. 
1992–1996 novicmistr v Újezdě. Od 01. 11. 1996 kooperátorem v Brně. 
Od 20. 11. 1996 místní vikář v Brně. Od 20. 11. 1996 provinční prefekt 
pro formaci. Od 15. 06. 1997 na žádost krakovského provinciála odvolán zpět 
do domovské provincie. Roku 2005 žije v Krakově–Olszanici [Pl]. 
429 Alojz, z Krásne Hôrky [Sk], nar. 1954, obl. 08. 08. 1981 Nová Hradečná. 
Dož. sliby 4. 10. 1986. Roku 2005 žije v klášteře Praha–Hradčany. 
430 Viz Analecta OFMCap. , roč. CX [1994], s. 577. 
431 Jiří, z Ostravy–Hrabůvky [Mähr. Ostrau–Gr. Grabau], nar. 1963 
Ostrava–Vítkovice, obl. 26. 09. 1987 Fulnek. Velmi významné je jeho redakčně 
překládané čtyřdílné vydání Františkánských pramenů s komentářem 
(Ottobre 12, Velehrad od r. 2001). Dož. sliby 15. 3. 1991. 
432 Antonín, ze Šitbořic – Schüttborzitz. Nar. 15. 6. 1919, obl. 1. 8. 1935 Praha–
Hradčany. Dož. sliby 30. 6. 1940. Vynikl jako významný překladatel světové 
literatury z francouzštiny, němčiny (a angličtiny). Zemřel: 17. 12. 2001 Boršice. 
433 Otakar, ze Stříteže n. Ludinou – Tritesch. Nar. 1936, obl. 30. 5. 1977 Odry. 
Dož. sliby 31. 7. 1982. 
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04.01.1997434,
P. Pavel UHŘÍK: Poté, co P. Paďour přijal biskupskou nominaci, převzal 
P. Uhřík na základě své funkce prov. vikáře vedení provincie.

VEDENÍ PROVINCIE KAPUCÍNŮ V ČR

12.09.1997435,
Olomouc – Kněžský seminář [94. ČK], P. Lev ELIÁŠ436 (P. Lukáš 
ŠEBÁK437, P. Pavel UHŘÍK, br. Josef GABARIK, P. Augustin ŠVÁČEK).

434 Srov. osobní složka br. Pavel Uhřík, Provincialát OFMCap. Praha–Hradčany. 
Oficiálně jej správcem ad interim na období, které zbývalo do volební kapituly, 
se všemi právy a povinnostmi, které přísluší ministru provinciálovi, pověřil gen. 
ministr s platností od 4. 1. 1997 i předtím se však automaticky stal prozatimním 
místo-provinciálem, podle instrukce kapucínských Konstitucí 
(Konst. z r. 1990, č. 129). 
435 Viz Analecta OFMCap. , roč. CXIII [1997], s. 346 (a 351). Na této kapitule 
Českomoravská provincie změnila název na Provincie kapucínů v ČR. Změna 
názvu vešla v platnost po registraci na Ministerstvi kultury dne 22. 9. 1997. 
436 Pavel, z Oder – Odrau. Nar. 1958 Vítkov, obl. 22. 9. 1984 Malá Morávka. 
Dož. sliby 2. 1. 1991. Jako provinciál vynikl organizováním formačních setkání 
a snahou obrátit Řád od starosti o hmotné objekty k větší pozornosti o duchovní 
činnost. Dne 3. 11. 1998 sepsal rezignaci na svou funkci. Protože však provinční 
definitorium vyjádřilo nesouhlas s jejím odesláním, zůstal ve funkci až do příští 
řádné kapituly, která se svolením generálního ministra a na zákl. žádosti 
z 28. 5. 1999 byla slavena šest měsíců před skončením kapitulního tříletí. 
437 Jiří, ze Štítné n. Vláří – Stitna. Nar. 1966 Slavičín, obl. 05. 09. 1991 Újezd. 
Dož. sliby 13. 8. 1995. Od prosince 1998 na žádost provinciála prakticky převzal 
vedení provincie na území Moravy. 
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21.02. 2000438,
Praha Hradčany [95. ČK], P. Lukáš ŠEBÁK (P. Bonaventura ŠTIVAR, 
P. Pavel UHŘÍK, P. Jiljí FRIEDL439, br. Tomáš PRACNÝ440).

17.06.2003441,
Praha Hradčany [96. ČK], P. Lukáš ŠEBÁK (br. Tomáš PRACNÝ, P. Šimon 
Batory442, P. Kryštof Javůrek443, br. Ambrož Guzek444).

438 Viz Analecta OFMCap. , roč. CVI [2000], s. 94. 
439 Rudolf, z Lupěného – Lupelle. Nar. 1949 Šumperk, 
obl. 9. 8. 1980 Frýdek–Místek. Dož. sliby 3. 8. 1985. 
440 Tomáš, z Ostravy–Hrabůvky [Mähr. Ostrau–Gr. Grabau], 
nar. 1965 Ostrava–Vítkovice. Dož. sliby 14. 6. 1997. 
441 Viz Analecta OFMCap. , roč. CXIX [2003], sv. 2, s. 455. 
442 Šimon, z Lendaku (SK), [Lendak], nar. 1963 Kežmarok (SK). 
Dož. sliby 3. 10. 1993. 
443 Jiří, z Lipníku (u Hrotovic), [Lipnik], nar. 1975 Třebíč. Dož. sliby 26. 8. 2000. 
444 Krzysztof, z Krosna (PL) [Krosno], nar. 1968 Jaslo (PL). 
Dož. sliby 30. 6. 1996. 
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PRAMENY

• Analecta Ordinis Fratrum Minorum Cappuccinorum (dále Analecta 
OFMCap.), Curia Generale dei Cappuccini, Roma 1884-2003.

• Annales Capucinorum Provinciae Bohemo-Austriaco-Styriacae 
(sv. I-XXIV pod různými názvy) (dále Annales Capucinorum Prov. Boh. 
etc.), Provincie kapucínů v ČR, Provinční knihovna (dále KPK), bez sign., 
srov. také rkp. listy in: NA, fond ŘK, kart. 11. 

• Gieben, S., Atlante Cappuccino – Opera inedita di Silvestro 
da Panicale (1632), Istituto Storico OFMCap., Roma 1990. 

• Capitulum generale LXXXII OFMCap. A.D. MM Romae diebus 
26 iunii-16 iulii apud Collegium internationale sancti Laurentii – 
Subsidia pro Fratribus Capitularibus (dále Capitulum generale LXXXII 
OFMCap.), Curia Generale OFMCap., Roma 2000 [v části nazvané 
„Series chronologica Capitulorum et Ministrum Generalium“ obsahuje 
seznamy generálních ministrů a definitorů v letech 1529-2000].

• Catalogus Omnium PP. et FF. Ord. Min. Capucinorum ab Origine 
Provinciae Austriaco-Hungaricaeseu ab Anno 1599 
(dále Katalog Wien 1559), Provinzialat OFMCap., Wien 1599…, uloženo 
v provinčním archivu OFMCap. ve Vídni, bez sign.

• Catalogus Omnium PP. et FF. Ordinis Min. Capucinorum ab 
Origine Provinciae Austriaco-Hungaricae… 
(dále Katalog Wien 1759), Provinzialat OFMCap., Wien 1759…, uloženo 
v provinčním archivu OFMCap. ve Vídni, bez sign.

• Catalogus Patrum er Fratrum Ordinis Capucinorum Provinciae 
Boëmiae, nec non omnium Conventuum, à quibus fundati, et 
eorum Ecclesiae consecratae, omnium Grlium, et Provincialium, 
ab Exordio hujus Provinciae conscriptus Pro usu Fris Edmundi 
Iglaviensis ejusdem Ordinis Laici Professi. Anno 1772, In Conventu 
Gajensi (dále Kyjovský katalog), Provincie kapucínů v ČR, Provinční 
archiv (dále PAK), bez sign. (sepisováno od r. 1772 [manip. obd 1618-
1848] nestránkováno, fol. 16v-18r. cenné seznamy provinciálů a data 
provinčních kapitul s důležitými poznámkami]. 

• Catalogus novitiorum (dále Katalog rkp. 32), NA, fond ŘK, rkp. č. 32 
[1825-1835, řazeno podle obláčky, příjmení obsažena v celém intervalu, 
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úmrtí neobsažena, sepisováno asi od r. 1829, seznamy jsou místy 
neúplné].

• Catalogus Patrum, & Fratrum Capucinorum Provinciae Boëmiae 
ab Origine ejusdem secundum seriem Annorum, Mensium, & 
Dierum in ea Indutorum, & Professorum Anno 1772do compilatus... 
(dále Katalog rkp. 36), NA, fond ŘK, rkp. č. 36 [1599-1821, řazeno podle 
obláčky, příjmení obsažena od 1673, úmrtí obsažena, 
sepisováno od r. 1772, po r. 1782 záznamy jen zlomkovité].

• Catalogus Patrum, & Fratrum Capucinorum Provinciae Boëmiae 
ab Origine ejusdem secundum seriem Annorum, Mensium, & 
Dierum in ea Indutorum, & Professorum Anno 1772do compilatus… 
(dále Katalog rkp. 37), NA, fond ŘK, rkp. č. 37 [1599-1810, řazeno podle 
obláčky, příjmení obsažena od 1673, úmrtí obsažena, sepisováno od r. 1772].

• Ffres Minores S. Francisci Capucini Almae Provinciae Bohemicae 
Ab Anno 1700 juxta seriem annorum, mensium, et dierum suae 
indutionis, professionis, et obitus p.p. necnon Nomen, Cognomen, 
Patriam, qualitatem p.p. consignatis 
(dále Katalog rkp. 37a), NA, fond ŘK, rkp. č. 37a [1700-1782, řazeno 
podle obláčky, příjmení obsažena v celém intervalu, úmrtí obsažena, 
sepsáno po r. 1782 pravděpodobně r. 1789].

• Catalogus Fratrum Minorum S. Patris Francisci Capucinorum 
inProvinc. Bohemiae, Moraviae, et Custodia Sielsiae, juxta 
distributionem per Conventus, et Loca Missionum concinnatus 
ab 1791 (dále Katalog rkp. 40), NA, fond ŘK, rkp. č. 40 [řazeno podle 
klášterů a obláčky, příjmení obsažena v celém intervalu, úmrtí obsažena 
výjimečně, obsahuje i seznamy lokálií a expozitur spravovaných 
kapucíny, sepsáno r. 1791].

Catalogus Ordinis Fratrum Minorum S. Patris Francisci 
Capucinorum, intra Bohemiam, Moraviam, per Silesiam 
professorum, concinnatus ab 1794 (dále Katalog rkp. 41), NA, fond 
ŘK, rkp. č. 41 [řazeno podle klášterů a obláčky, příjmení obsažena 
v celém intervalu, úmrtí obsažena výjimečně, obsahuje i seznamy 
expozitur, vojenských kaplanů a bratří dočasně v jiných provinciích 
a misiích, na konci je složení klášterních rodin i výpis expositur na 
Moravě!!, sepsáno r. 1794].

• Catalogus Fratrum Minorum S. Patris Francisci in Provincia 
Bohemiae, Moraviae, et Custod. Silesiae professorum, concinnatus 
23 Junii Anno 1797 (dále Katalog rkp. 42), NA, fond ŘK, rkp. č. 42 



334

Matě jka,  M. Paginae 14 -  2006

[řazeno podle klášterů a obláčky, příjmení obsažena v celém intervalu, 
úmrtí neobsažena, obsahuje i seznamy expozitur a vojenských kaplanů, 
na konci je složení klášterních rodin i výpis expositur na Moravě!!, 
sepsáno r. 1797].

• Catalogus 3plex Patrum & Fratrum Capucinorum nostrae 
Bohemiae Provinciae. Primus: Alphabeticus Patrum & Fratrum 
Clericorum. Secundus: Alphabeticus Fratrum Laicorum. Tertius: 
Patrum & Fratrum quolibet anno ab origine Provinciae Defunctorum 
(dále Katalog rkp. 43), NA, fond ŘK, rkp. č. 43 [1601-1783, řazeno podle 
řeholního jména a obláčky, příjmení neobsažena, úmrtí obsažena, na 
konci doplněn rejstřík zemřelých řazený chronologicky podle roku úmrtí, 
sepisováno asi od r. 1777].

• [bez názvu] (dále Katalog rkp. 44), NA, fond ŘK, rkp. č. 44 [1600-
1785, nekrologium řazené podle kalendářního data, sepisované od r. 
1780].

• [bez názvu] (dále Katalog rkp. 139), NA, fond ŘK, rkp. č. 139 [1601-
1771, řazeno podle řeholního jména a obláčky, příjmení neobsažena, 
úmrtí obsažena, sepisováno asi od r. 1769].

• Catalogus Patrum et Fratrum Ord. Min. S.P. Francisci 
Capucinorum Almae Provinciae Moravico-Bohemicae (dále Katalog 
rkp. 146), NA, fond ŘK, rkp. č. 146 [1709-1806, řazeno podle obláčky, 
příjmení obsažena v celém intervalu, úmrtí neobsažena, sepisováno asi od 
r. 1765].

Catalogus Patrum ac Fratrum Capucinorum Totius Almae Proviniae 
Moraviae et Bohemiae ab Anno MDCCLXXIX (dále Katalog rkp. 148) 
NA, fond ŘK, rkp. č. 148 [manip. obd. 1606-1780:  sepisováno 
od r. 1779. Obsahuje seznamy provinciálů a definitorů 1599-1780 vč.].

• Catalogus confratrum (dále Katalog rkp. 156), NA, fond ŘK, rkp. č. 
156 [1885-1940, řazeno podle obláčky, příjmení obsažena v celém 
intervalu, úmrtí dovedena až do r. 1946, obsaženi pouze klerici!, 
sepisováno od r. 1938].

• Catalogus Patrum et Fratrum Capucinorum Provinciae Boëmiae 
Anno Domini 1823 concinatus & ad mandatum Revrdssimi 
Archiep~palis Consistorii ad 23tiaOctobris ejusdem anni sub Nro 
Exbil: 3934 emendatus in quo 19 Rubricae reperiuntur… (dále 
Katalog rkp. 157), NA, fond ŘK, rkp. č. 157 [1758-1837, sepsáno 
po r. 1823, co do údajů o novicích je tato kniha kupodivu mnohem 
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úplnější  než Kniha noviců rkp. 32! V přívazku je ještě jeden katalog 
obsahující bratry po znovusjednocení provincie (nejen moravské), 
kteří v jiných katalozích chybí. Navíc je katalog v přívazku doveden 
až do r. 1845! Také v dřívějších letech jsou uvedeny některá data 
kněžského svěcení a úmrtí, o nichž jinde chybí záznam.].

• Catalogus Novitiorum, Clericorum et Laicorum de Anno 1777, 
et Sequitus Patrum Capucinorum almae Provinciae Bohemiae 
& Moraviae (dále Katalog rkp. 268), NA, fond ŘK, rkp. č. 268 [1777-
1780, řazeno podle obláčky, příjmení obsažena v celém intervalu, úmrtí 
neobsažena, sepsáno asi r. 1780].

• Catalogus P.P et Ffrum Ordinis Capucinorum pro Congrega Ao 
1763 sub 9. Septembris celebranda dispositus Ao 1762 (Lit. K. fasc. 
II. 
N. 74) (dále Katalog 1762), PAK, bez sign.

• Catalogus Patrum et Fratrum Almae Provinciae Bohemiae 
et Moraviae Ordinis Minorum S. P. Francisci Capucinorum pro Anno 
MDCCCXXIX (dále Katalog 1829), Characteribus Joannis Georgii Gastl, 
bez vr.

• Catalogus…Provinciae Bohemiae et Moraviae… pro Anno 
MDCCCXXXVI. (dále Katalog 1836), Typogr. R. Rohrer Brno, bez vr.

• Catalogus…Provinciae Bohemiae & Moraviae…pro Anno 
MDCCCXXXIX. (dále Katalog 1839), Typogr. R. Rohrer Brno bez vr.

• Catalogus…Provinciae Bohemiae et Moraviae…post Provinciale 
Capitulum die 6. Junii 1842 celebratum (dále Katalog 1842), 
Typogr. T. Haase Praha bez vr.

• Catalogus…Provinciae Bohemiae et Moraviae…post Provinciale 
Capitulum die 2. Junii 1845 celebratum (dále Katalog 1845), 
Typogr. T. Haase Praha bez vr.

• Catalogus…Provinciae Bohemiae et Moraviae… Anno 
MDCCCXLVII. (dále Katalog 1847), Typogr. T. Haase Praha bez vr.

• Catalogus…Provinciae Bohemo–Moravae… editus ineunte Anno 
ecclesiastico MDCCCLII. (dále Katalog 1852), 
Typogr. F. Rohliček Praha bez vr.
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• Catalogus…Provinciae Bohemo–Moravae… editus pro Anno a 
Christo nato MDCCCLV. (dále Katalog 1855), 
Typogr. F. Rohliček Praha bez vr.

• Catalogus…Provinciae Bohemo–Moravae… editus pro Anno… 
MDCCCLVII. (dále Katalog 1857), Typogr. F. Rohliček Praha bez vr.

• Catalogus…Provinciae Bohemo–Moravae… editus pro Anno… 
MDCCCLVIII. (dále Katalog 1858), Typogr. F. Rohliček Praha bez vr.

• Catalogus…Provinciae Bohemo–Moravae… editus pro Anno… 
MDCCCLIX. (dále Katalog 1859), Typogr. F. Rohliček Praha bez vr.

• Catalogus…Provinciae Bohemo–Moravae… editus pro Anno 
a Christo nato MDCCCLX. (dále Katalog 1860), 
Typogr. Rohliček & Sievers Praha bez vr.

• Catalogus…Provinciae Bohemo–Moravae… editus pro Anno 
a Christo nato MDCCCLXII. (dále Katalog 1862), 
Typogr. C. Bellmann Praha bez vr.,

• Catalogus…Provinciae Bohemo–Moravae… editus ineunte Anno 
a Christo nato MDCCCLXIV. (dále Katalog 1864), 
Typogr. C. Bellmann Praha bez vr.

• Catalogus…Provinciae Bohemo–Moravae… editus ineunte Anno 
a Christo nato MDCCCLXVI. (dále Katalog 1866), 
Typogr. C. Bellmann Praha 1866.

• Catalogus…Provinciae Bohemo–Moravae… editus ineunte Anno 
a Christo nato 1867 (dále Katalog 1867), Typogr. A. Haase 1866 Praha.

• Catalogus…Provinciae Bohemo–Moravae… editus ineunte Anno 
a Christo nato 1871 (dále Katalog 1871), 
Typogr. C. Bellmann Praha 1871.

• Catalogus…Provinciae Bohemo–Moravae… editus ineunte Anno 
a Christo nato 1876 (dále Katalog 1876), 
Cyrilo–Metod. tisk. Praha bez vr.

• Catalogus…Provinciae Bohemo–Moravae… editus ineunte Anno 
a Christo nato 1882 (dále Katalog 1882), 
Cyrilo–Metod. tisk. Praha 1882.
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• Catalogus…Provinciae Bohemo– Moravae… editus ineunte Anno 
a Christo nato 1884 (dále Katalog 1884), 
Typogr. A. Haase Praha bez vr. 

• Catalogus Ordinis Minorum S. P. Francisci Capucinorum Almae 
Provinciae Bohemo-Moravae pro Anno 1919 (dále Katalog 1919), 
Praha 1918, s. 48-56 [1599-1918]. 

• Catalogus Triplex: Chronologico Provincialis, 
Alphabetico-Nominalis, Chronologico-Generalis (dále Katalog Wien 
1768), Provinzialat OFMCap., Wien 1768-1964, uloženo v provinčním 
archivu OFMCap. ve Vídni, bez sign. 

• Damiani, P. [Peter von Münster], Bullarium Ordinis FF. Minorum 
S.P. Francisci Capucinorum seu Collectio Bullarum, Brevium, 
Decretorum, Rescriptorum etc., quae a Sede Apostolica pro Ordine 
Capucino emanarunt, typis Wagnerianis, Innsbruck 1883–1884, 
díl. VIII.-X. (viz Wickart M).

• Förster, W. (red), Die Orte und Ortsteile des Reichsgaues 
Sudetenland, Wächter Verlag, Teplice-Šanov 1943.

• Francesco da Vicenza (red.), Necrologio dei Frati Minori Cappuccini 
della Provincia Serafica, Società Tipografica già Cooperativa, Foligno 
1925, díl I.-II.

• Giuseppe da Fermo (red.), Necrologio dei Frati Minori Cappuccini 
della Provincia Picena, Tipografia Dorica – P. Rabini, Ancona 1914. 

• Graesse, J.G., Orbis Latinus oder Vezeichnis der wichtigsten 
lateinischen Orts- und Ländernamen, 
R. C. Schmidt & Co. Berlin 1909.

• Köhler, L. (red.), Catalogus Patrum et Fratrum pie in Domino 
Defunctorum… anno 1871 conscriptus, PAK, bez sign.

Koplík, X. & Koplíková, L. (red.), Necrologium Capucinorum 
Provinciae Boemo-Moraviae, Brno 1999, PAK, bez sign. 

Künzle, M., Die schweizerische Kapuzinerprovinz – ihr Werden 
und Wirken * Festschrift zur vierten Jahrhundertfeier des 
Kapuzinerordens, Verlagsanstalt Venziger & Co. U.G., Einsiedeln 1928. 

• Marco da Cognola (red.), I Frati Minori Cappuccini della Provincia di 
Trento, Libreria editrice «Frate Francesco», Reggio-Emilia 1932. 
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• Necrologio dei Frati Minori Cappuccini della Provincia di S. Carlo 
in Lombardia (dále Necrologio Lombardia), Premiata Tipogr. Pont. 
ed Arciv. S. Giuseppe, Milano 1910, díl I.-II..

• Necrologium Provinciae Bohemo-Moravae (Conventus 
Hradschinensis), rkp. PAK, bez vr., bez sign. 

• Orts-Repertorium für das Königreich Böhmen, Statthalterei-Buchdr
uckerei Prag 1913.

• Osobní složky bratří kapucínů, NA, fond ŘK, kart. 139-194. 

• Personálie bratří kapucínů v klášteře Brno, NA, fond ŘK, kart. 467.

• Personálie bratří kapucínů v klášteře Most, NA, fond ŘK, kart. 462.

• Personálie bratří kapucínů v klášteře Třebíč, NA, fond ŘK, kart. 468.

• Piccolo Necrologio dei Cappuccini delle Marche (dále Necrologio 
Marche), Curia provincia OFMCap, Ancona 1990. 

• Protocollum Rerum Memarabilium Utriusque Conventus 
Brunensis in particulari nec non Almae Provinciae Bohemiae 
& Totius Ordinis Capucinorum in comuni… etc.concinnatum 
(1771), Titulus „I“ (dále Protocollum Brunensis) [Obsahuje záznamy o 
provinčních kapitulách 1606-1771 & 1843, 1848, 1851].

• Protocollum seu Historia Domestica Conventus Hradschinensis 
(dále Historia Hradschinensis), rkp. I. díl [1599-1798] na s. 444-456 
obsahuje seznamy provinčních definitorií a data volebních kapitul 
v intervalu 1606-1798. II. díl [1770-1782], III. díl [1783-1785].

• Protocollum sive Liber Provinciae (dále Liber Provinciae rkp. 098), 
(nečíslováno, avšak digitálně foliováno), Národní archiv (dále NA), fond 
Kapucíni – provincialát a konventy (dále ŘK), 1364-1950, rkp.  098 [kniha 
obsahuje cenné poznámky o rozličném dění v Provincii v letech 1599-
1777, pravděpodobně sepisováno průběžně od r. 1600].

• Provincia Bohemiae (dále Katalog kart. 220), 
katalog č. 38 v kart. 220.
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Zusammenfassung

Liste der Provinziale, Definitore und anderen Vorsteher der 
Verwaltungseinheiten des Kapuzinerordens mit dem histori-
schen Sitz in Prag (und in Wien)
Pacifik M. Matějka

Der Artikel präsentiert noch nie publizierte „Liste der Superioren in heu-
tiger Kapuzinerprovinz in Tschechien und in anderen vorhergehenden 
administrativen Abteilungen derselben“.

Das Werk ist das Ergebnis der Recherche im Nationalarchiv (Prag) und 
besonders im Bestand „Die Kapuziner – Provinzialat und Konventen“ (Sig-
natur RK). Weiter wurden auch die Quellen verarbeitet, die sich im Pro-
vinzarchiv der Kapuziner in Prag-Hradschin und in der Provinzbibliothek 
daselbst befinden. Es wurden auch die Manuskripte der Provinzarchive 
der Kapuziner in Luzern und Wien und des Generalarchivs der Kapuziner 
in Rom benützt.

Der Artikel schließt an vorhergehenden Beitrag desselben Autors in Pagi-
nae Nr. 13 (2005) an.

Bis das Jahr 1699 einbegriffen, werden die Religiösnamen und der Stam-
mort der einzelnen Personen angegeben. Seit 1700 befindet sich diese 
Angabe nur in der Anmerkung und die Personen werden mit Religiös- und 
Familiennamen erwähnt. Der Stammort ist immer in der originalen und 
lateinischen Form zitiert.

Bei einzelnen Superioren ist immer erwähnt: der Umfang von Jahren in 
Funktion, Datum des Todes oder der Abdikation und die fundamentalen 
Personalangaben, die jedoch auf das Kalenderjahr der Geburt bei den 
lebenden Personen beschränkt sind.

Die einzelnen Wahlkapitel werden separat in der Periode der General-



kustodie (kap.), separat in der Periode der Böhmisch-Österreichischen 
Provinz (PK) und separat in der Periode der Böhmisch-Mährischen 
Provinz (CK) nummeriert. In der Periode der Existenz von selbständiger 
Mährischer Provinz sind die mährischen Provinziale mit dem Zeichen M: 
vor ihren Namen differenziert.

Dort, wo der Familienname nach 1700 nicht bekannt war, ist es durch ein 
Zeichen [N] ersetzt. Wo der Provinzial nur bestätigt wurde, folgt die An-
gabe [potvrzen]. In den Klammern nach dem Namen des Provinzials sind 
jeweils auch seine Definitoren erwähnt und nach den Klammern folgen 
auch die römischen Kustode (wo sie bekannt sind), die mit den Delegaten 
für den Generalkapitel in der Gegenwart übereinstimmen.

Die Personalangaben sind nur aufs Allernotwengigste beschränkt. Mehr 
kann man in den Personalmappen und in den Protokollen der Wahlakte 
im Bestand RK, Karton 115-116, im Nationalarchiv ebenso wie in den an-
deren zitierten Artikeln des Autors finden.

Für die Urzeit dienten als vorrangigen Quellen besonders die Manuskrip-
ten: Protocollum sive Liber Provinciae (NA, Fond RK, Ms. 098 [1599-
1777]), das nach den Foliennummern der digitalen Variante zitiert wird. 
Weiter folgen Analecta Ordinis Fratrum Minorum Cappuccinorum (KPK 
passim) und Annales Capucinorum Provinciae Bohemo-Austriaco-Styri-
acae (KPK, ohne Sign., Bd. I-XXIV). Eie wichtige Quelle ist auch Series 
chronologica Capitulorum Ministrum Generalium, publiziert als Hilfsmittel 
für die Teilnehmer des Generalskapitels 2000. Sehr wertvoll ist auch der 
sog. „Kataloge aus Kyjov“  in PAK [1618-1848].

Aus den technischen Gründen endet die Liste im Jahre 2003.
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K problémům interpretace 
fondu Salbuchy.

Kterému Poříčí přísluší právo týdenního trhu?

Vladislav Mareš

Podle monografie A. Přibyla a K. Lišky1 patří Poříčí nad Sáza-
vou mezi středočeská města, která nemají svůj znak ani pe-
čeť. K dotazu „Od kdy má Poříčí nad Sázavou statut města?“ 
se A. Přibyl vyjádřil takto: „Kdy se Poříčí n. S. stalo městeč-
kem, není zatím bezpečně známo, ale když jeho obyvatelé 

dostali v r. 1546 (na přímluvu Markéty Rodovské z Klinštejna) druhý 
výroční trh, bylo Poříčí n. S. považováno za městys. Proto ho právem 
označují mnozí historikové jako městys nebo městec.“2 Je jistě potěšující, 
že se moje rodná obec může pyšnit takovým majestátem, nicméně bylo 
vhodné důkladně ověřit věrohodnost této informace. 

V inventáři fondu Salbuchy uloženého v Národním archivu existuje hes-
lo „Poříčí nad Sázavou, o. Benešov, ms. – uděluje se druhý týdenní trh 
3. 8. 1546“.3 Zápis o udělení výsady druhého týdenního trhu zní: Dává 
se trh téhodní městečku Poříčí. „My, Ferdinand, oznamujeme tímto listem 
všem, jakož opatrní purkmistr a konšelé i všecka obec městečka Poříčí, 
věrní naši milí, předešle trh téhodní každú sobotu od krále Vladislava 
slavné paměti sobě dáni mají. Prošeni sme poníženě od urozené Markéty 
Rodovské z Klinštejna na Poříčí, abychom svrchu psaným obyvatelom 
a poddaným jejím téhož městečka Poříčí k prvnímu trhu téhodní(m)u ještě 
jeden trh téhodní každý outerý dali a znovu vysadili. K jejížto snažné pros-

1 Přibyl, Alois – Liška, Karel. Znaky a pečetě středočeských měst. 
Praha 1975, s. 168.
2 Archiv autora článku. Citace z dopisu A. Přibyla autorovi článku 
ze dne 12. 3. 1976.
3 Culková, Dagmar. Salbuchy. Katalog fondu SÚA, inv. č. 92/5, s. 806; NA, 
fond Salbuchy (dále Sal), kniha č. 285, fol. 57v–58r. 
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bě nakloněni jsouce, dotčený trh téhodní k prvnímuž trhu téhodnímu ještě 
jeden trh téhodní každý outerý, jakož výš dotčeno, dávati a znovu vysaditi 
ráčíme. Chtíce tomu, aby obyvatelé městečka Poříčí nynější i budoucí tak, 
jakž jiná městečka v království českém svých trhuov téhodních užívají buď 
z práva neb z obyčeje, též užívati mohli a moc měli. Protož přikazujem[e] 
všem obyvatelom a poddaným našim ze všech stavuov království Čes(ké-
h)o nynějším i budoucím, věrným milým, aby v té již psané obyvatele 
městečka Poříčí nynější i budoucí při tomto trhu téhodním a milostivém 
daní naše měli, držeti a neporušitedlně nyní i na budoucí časy zachovali, 
žádných jim v tom překážek nečiníce a nikomu jinému činiti dopouštějíce 
pod varování nemilosti naší královské, však proto chceme, aby tohoto na-
še(h)o trhu téhodního znovu nadání jednomu každému bez ujmy na jeho 
spravedlnosti bylo …….. na svědomje. Dán na hradě Pražském v středu 
po svate(m) Petru v okovech léta XLVI“ ( to je 3. 8. 1546 ).

Z tohoto zápisu nevyplývá jednoznačně, že se tento list vztahuje k Poříčí 
nad Sázavou, ačkoliv je v katalogu tak označen. Obecná fráze „Purkmistr 
a konšelé i všecka obec městečka Poříčí“ v druhé řádce dokumentu pří-
liš mnoho neosvětlí. Více napoví posouzení majetkových vztahů. Poříčí 
nad Sázavou bylo již od 14. století rozděleno mezi několik panství. Kolem 
roku 1546 vlastnil v Poříčí nad Sázavou: 10 gruntů Mikoláš Karlík mladší 
z Nežetic nebo jeho dcera Eliška provdaná 1542 za Jana Opitu z Maličína, 
též zvaného Peřina,4 3 grunty Adam ze Šternberka na Konopišti,5 2 grunty 
Kulem z Věřic, pán panství Pyšelského,6 1 grunt špitál města Benešov7 

a krčma patřila k panství týneckému.8 Všimněme si další části textu z té-
hož listu: „prošeni sme poníženě od urozené Markéty Rodovské z Klin-
štejna na Poříčí“. V Poříčí nad Sázavou neměla Markéta z Klinštejna ani 

4 Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze království českého(dále jen Hrady ) 
Praha 1998, díl XV, s. 129, „Po tomto (Mikuláši Karlíku mladším z Nežetic) 
dědila Eliška jež byla l. 1542 za Jana Opitu z Maličína vdána“.
5 Tywoniak, Jiří. Benešov a Konopiště v minulosti. Benešov 1992, s. 88.
6 NA, fond Desky zemské, kniha DZV 83, F 27, zápis z 25. 6. 1546, „ve dva 
dvory k. s. p. v Poříčí“.
7 NA, Desky zemské, kniha DZV 250, B 18 a B 27, zápis z 4. 9. 1542, „dv. kmetci 
s platem v Poříčí“.
8 NA, Desky zemské, kniha DZV 44, C 2, zápis z 5. 5. 1544, „Poříčí krčmu 
i s poustkami i což tu muže mít a má“.
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jednu chalupu. Ze slov „na Poříčí“ ovšem vyplývá, že nějaké Poříčí držet 
musela. Podle Sedláčka jsou známy dvě Markéty z Klinštejna. Jedna byla 
Markéta z Klinštejna, dcera Jana z Klinštejna, která se stala manželkou 
Mikuláše Picingra z Bydžína,9 ale ta někdy kolem roku 1540 už nežila, 
takže na její přímluvu to být nemohlo.10 Druhá byla Markéta z Klinštejna, 
jedna z dcer Litvína z Klinštejna.11 Ta byla provdána za Jana z Roupova. 
Jan sepsal v roce 1532 závěť a podle Sedláčka nedlouho potom zemřel.12 
Markéta měla ve vlastnictví městečko Poříčí, ne však Poříčí nad Sázavou, 
ale Spálené Poříčí, které leží jihovýchodně od Plzně. Dá se předpokládat, 
že od roku 1532 13 do roku 1546 je dosti dlouhá doba, aby se mohla znovu 
provdat. Sedláček uvádí14 rodokmen Rodovských z Hustiřan, zde u jména 
Jan mladší Rodovský z Hustiřan a na Rodově není uvedena manželka, 
ale odkaz na Památky archeologické,15 kde se píše, že měl za manželku 
Dorotu z Vraného, se kterou se v roce 1561 soudil o její věno. Tímto padla 

9 Sedláček, August. Hrady. Praha 1998, díl XV, s. 111, „r. 1499 nedlouho potom 
Jan umírá, dědí jediná dcera Markéta manželka Mikuláše Picingra z Bydžína“.
10 Sedláček, August. Hrady. Praha 1995, díl V, s. 332, „Mikuláš zemřel 
před r. 1529 a nějaký čas spravovala Nechanice manželka jeho Markéta 
Kokořínská z Klinštejna (do 15. 2. 1538)“.
11 Sedláček, August. Hrady. Praha 1995, díl VI, str. 185, „Markéta vdaná za 
Jana z Roupova“.
12 Sedláček, August. Hrady. Praha 1998, díl XIII, str. 84, „Od něho koupiv je 
(Poříčí) Jan Roupovský z Roupova a držel je k Roupovu až do své smrti, zejména 
i v r. 1532, když pořízení o svém statku učinil.“ 
13 Zápis v knize DZV 3, E 24 je závěť pořízená v roce 1532, ale je celá 
mřežovaná. Další závěť je zapsána na foliu F 27 téže knihy a je z roku 1538; je 
rovněž celá mřežovaná. V knize DZV 2, F 10 je sepsán věnný zápis z roku 1539, 
ten mřežován není a zřejmě byl platný. Z toho usuzuji, že Jan z Roupova zemřel 
krátce po roce 1539, nejspíš v roce 1540; NA, fond Desky zemské, kniha DZV 3, 
E 24 a F 27 a kniha DZV 2, F 10.
14 Sedláček, August. Hrady. Praha 1995, díl II, s. 245. Vývod Rodovských 
z Hustiřan.
15 Památky archeologické 6, 1865, s. 44.
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i možnost změny jména z Roupovská na Rodovská. Dle studia zápisů 
ve fondu Desky zemské nezemřel Jan z Roupova krátce po roce 1532, 
jak píše Sedláček, ale krátce po roce 1539, nejspíš 1540.16 Dle zápisu 
v kvaternu DZV 83 z 5. 10. 154917 se nazývá jen Markéta z Klinštejna, 
která asi brzy po roce 1549 umírá, neboť v dalších zápisech nefiguruje. 
Vše tedy ukazuje na to, že zmíněná Markéta byla Roupovská z Klinštejna 
a ne Rodovská a její jméno spletl písař zmíněného listu. Markéta byla 
sestrou Ludmily z Klinštejna, která vlastnila panství Týnec nad Sázavou. 
Ta postavila v Poříčí nad Sázavou před rokem 1539 protiprávně krčmu na 
gruntech Mikoláše Karlíka mladšího z Nežetic.18 Dalo by se předpokládat, 
že se přimlouvala kvůli krčmě pro svou sestru. Ale ta týnecké panství včet-
ně krčmy prodala již v roce 1544,19 tudíž i tento důvod odpadá.

Pro záměnu Spáleného Poříčí za Poříčí nad Sázavou svědčí i další 
prameny. Podle Sedláčka20 vyprosil v roce 1678 hrabě František Khuen 
z Belassy Poříčským majestát na roční trhy s poznámkou, že majestát je 
uložen v obecním archivu v Spáleném Poříčí, nyní v Státním okresním 
archivu Plzeň – jih.21 Dalo se předpokládat, že opis tohoto majestátu bude 
také ve fondu Salbuchy v Národním archivu v Praze. V katalogu k tomuto 
fondu skutečně existuje heslo „Spálené Poříčí, o. Plzeň – jih., ms. – konf. 
2 týdenních a povolení 2 jarmarků, 4. 7. 1615“. 22 Jelikož jsou oba zápisy 
totožné, všimněme si toho prvního. List není třeba citovat celý, postačí za-
čátek. Nadpis na foliu 219´ zní: „Privilegium“, pod tím je německy napsá-
no: „Vormittelst dem Stadtel Poržitsch im Königreich Beheim seine zwey 
Wochenmärkte bestättiget, dann ferner demselben zwey Jahrmärkte 
verliehen werden, Prag 4. juli 1615“. Dále pokračuje česky: „My, Matyáš, 
oznamujeme tímto listem všem, že jsme poníženě prošeni od slovutného 
Adama staršího Vratislava z Mitrovic na Poříčí, věrného našeho milého, 

16 NA, fond Desky zemské, kniha DZV 2, F 10.
17 NA, fond Desky zemské, kniha DZV 83, F 23.
18 Emler, Josef. Pozůstatky desk zemských království českého. Praha 1870, díl I, 
s. 334. 
19 Dle zápisu v knize DZV 44, C 2; viz poznámku č. 8.
20 Sedláček, August. Hrady. Praha 1998, díl XIII, s. 85.
21 Státní okresní archiv Plzeň – jih, fond Archiv městyse Spálené Poříčí, inv. č. 2.
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abychom lidem poddaným jeho dvouch listův neb majestátův na trhy té-
hodní, totiž outerní a sobotní se vztahujících i jichžto prvního Vladislava 
krále datum jest na Budíně ve čtvrtek po svaté Korduli ( 26.10 ) léta Boží-
ho tisícího pětistého čtrnáctého; a druhého listu Ferdinanda krále, k témž 
datum na hradě Pražském v středu po památce svatého Petra v okovech 
(3.8.) léta XLVI milostivě potvrditi, a k tomu z štědroty naší Císařské 
a Královské též pro snazší jich vyživení a obce té zvelebení dva Jarmarky 
roční první v outerý svatodušní a druhej v pondělí po památce Obětování 
Blahoslavené Panny Marie znovu nadati a vysaditi ráčiti...“. Tato část stačí 
pro potřeby tohoto příspěvku.

 Při porovnání obou částí z uvedených listin je jasné, že obě patří jednomu 
městečku Poříčí. A protože v roce 1615 držel Poříčí, nyní Spálené Poříčí, 
Adam starší z Mitrovic,23 kdežto největší část Poříčí nad Sázavou v roce 
1615 vlastnil Adam mladší z Valdštejna na Komorním Hrádku,24 část pat-
řící panství Konopišťskému vlastnil Přech Hodějovský25 a část patřící pan-
ství Pyšelskému vlastnil Karel Mracký z Dubé26 a jeden grunt patřil špitálu 
města Benešova, z toho lze usuzovat, že obě privilegia patří Spálenému 
Poříčí, a také z toho odvodit, že písař při pořizování listiny v roce 1546 
jméno Roupovská zapsal chybně jako Rodovská. 

Ze zde uvedených textů vyplývá, že městečku Poříčí (nyní Spálené Poříčí) 
byla udělena tato práva trhů:

26. 10. 1514 – od krále Vladislava Jagelonského v Budíně právo týdenní-
ho trhu každou sobotu,

3. 8. 1546 – od krále Ferdinanda na Pražském hradě k právu týdenního 
trhu v sobotu přidáno ještě právo týdenního trhu každé úterý,27

22 NA, katalog fondu Salbuchy, inv. č. 92/6, s. 1010; NA, Sal, kniha č. 25, fol. 
219–222 a kniha č. 290, fol. 336–337.
23 Sedláček, August. Hrady. Praha 1998, díl XIII, s. 84, „koupiv Poříčí 
a Žákovou Jan Roupovský a držel je až do své smrti 1540“.
24 Tywoniak, Jiří. Mrač v 17. a počátkem 18. století. Středočeský sborník 
historický, 8, 1973, s. 149. 
25 Tywoniak, Jiří. Benešov a Konopiště v minulosti. Benešov 1992, s. 116.
26 Chvojka, Jiří. Pyšely 1295–1995. Praha 1995, s. 13–14. 
27 V některé literatuře se uvádí, že privilegium z roku 1546 dává právo výročního 
trhu, ale v listině je jasně napsáno trh tehodní, což znamená trh týdenní. 
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4. 7. 1615 – od císaře Matyáše v Praze přidáno k předešlým dvěma prá-
vům ještě právo dvou jarmarků (výročních trhů), a to v úterý svatodušní 
a v pondělí po obětování Panny Marie.

Tento rozbor snad přináší dostatek důvodů k tomu, aby privilegium z roku 
1546 bylo v katalogu Salbuchy správně připsáno Spálenému Poříčí místo 
Poříčí nad Sázavou.

Zusammenfassung

Zum Problem der Interpretation des Bestandes Salbuchy 
(Salbücher). Welchem Poříčí gehört das Recht des Wochen-
marktes.
Vladislav Mareš

Das Ziel dieses Beitrags ist, einen Irrtum, der sich in der Literatur und auch 
im Katalog zum Bestand Salbuchy (Salbücher) betreffend das Privilegi-
um des Wochenmarktes vom 3. 8. 1546 erscheint, richtig zu stellen. Die 
Literatur und auch das Katalogschlagwort verbinden das erwähnte Privi-
legium mit Poříčí nad Sázavou. Es wurde durch die Analyse der Besitzer 
dieser Lokalität auf Grund der erreichbaren Informationen mit Abschrift der 
späteren Privilegienkonfirmation für Spálené Poříčí festgestellt, dass das 
einschlägige Privilegium dem Spálené Poříčí und nicht dem Poříčí nad 
Sázavou erteilt wurde. Sinngemäß wird auch der Fehler im Namen der 
Besitzerin berichtigt. Ihr Name in der Abschrift des Privilegiums ist Marké-
ta Rodovská z Klinštejna statt Roupovská z Klinštejna.    



255

Pažout  -  SedlákováPaginae 14 -  2006

Zusammenfassung

Zugänglichkeit des Bestandes Deutsches Staatsministerium 
für Böhmen und Mähren
Jaroslav Pažout – Monika Sedláková

Das Deutsche Staatsministerium für Böhmen und Mähren wurde seit 
20. August 1943 das oberste Organ der deutschen Okkupationsverwal-
tung im Protektorat Böhmen und Mähren. In seiner Tätigkeit knüpfte an 
bisheriges Büro des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren an, dessen 
Organisationsstruktur es auch de facto übernahm. Den Posten des deuts-
chen Staatsministers übte der bedeutende sudetendeutsche Politiker Karl 
Hermann Frank aus, der bis Entstehung des Ministeriums der Staatsse-
kretär beim Reichsprotektor war. Frank wirkte zugleich in der Funktion des 
höheren SS- und Polizeiführer für Böhmen und Mähren.

Die Aktenstücke des Staatsministeriums für Böhmen und Mähren gewann 
die Staatssicherheit in ihre Verwaltung kurz nach dem Ende des zweiten 
Weltkriegs. Sie stammten wahrscheinlich aus dem Befund der Schriftlich-
keiten in Štěchovice. Dieses Material wurde zum Bestandteil des sog. Stu-
dieninstituts des Innenministeriums, dem  entspricht auch der Art dessen 
späterer Anordnung. Die Anordnung ging aus der Methodik des Instituts 
aus, die den staatlichen Sicherheitsaspekt vorzog. Der Bestand bekam 
die Nummer 110. Sein Material wurde in die einzelnen, mit Signaturen 
bezeichneten Faszikeln verteilt, die ein buntes Allerlei von Dokumenten 
darstellen, bei denen jeder Zusammenhang fehlt. Das Ziel dieser Bear-
beitung  war nicht die systematische Anordnung des Bestandes, sondern 
Ermöglichung der schnellen Suche der Informationen über einzelne Per-
sonen. Die Namen der sich im Material des Bestandes vorkommenden 
Personen wurden Bestandteil irgendeinen Generalpersonenregisters, das 
zu allen Beständen des Instituts bearbeitet wurde. Die Möglichkeit der 
sachlichen Recherchen im Bestand war aber sehr beschränkt, auch trotz 
Existenz des Inventarverzeichnisses aus 1952, das trotz seines relativen 
Umfangs erheblich nichtideal und fast irreführend ist.

Zusätzlich waren noch andere Gruppen von Archivalien zum Bestand 
beigeordnet, vor allem die Fotokopien der in Mitte der 60. Jahre des 
20. Jahrhunderts aus der Sowjetunion übergebenen Dokumente, die die 
Meldungen des deutschen Sicherheitsdienstes und der Abwehr  über das 
nazistische Nachrichtennetz in der Tschechoslowakei in den Jahren 1936-
1939 und über die tschechoslowakischen Nachrichtendienstbestandteile 
enthielten. Zum Bestand gehören auch einige anderen Gesamtheiten von 
Dokumenten, die dazu nach dem Herkunftsprinzip nicht gehören, z. B. das 
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sich auf die strafgerichtliche Nachkriegsverfolgung der Abgeordneten und 
Senatoren der Sudetendeutschen Partei beziehende Material.

Dem Staatlichen Zentralarchiv in Prag wurde der Bestand im Jahre 1989 
übergeben. Mit Rücksicht auf die andauernde Ausnutzung der Personen-
kartei des ehemaligen Studieninstituts für amtliche und Forschungszwe-
cke tritt man im Jahre 2002 zur Inventarisierung des Bestandes nach sei-
ner bestehenden Struktur heran. Zum Grund für Feststellung der Inventa-
reinheit wurden die ehemaligen, mit Signaturen bezeichneten Faszikel, zu 
denen  die gründlichen Regeste abgefasst wurden. Bei der Inventarisation 
des Bestandes war es nötig, sich  mit der Problematik der deutschen Ter-
minologie der bearbeitenden Dokumente zurechtzukommen. Das Find-
buch enthält  deshalb außer den gewöhnlichen Bestandteilen, wie einzel-
nen Registern, auch ein Auswahlstichwortverzeichnis der ursprünglichen 
Institutionsnamen und anderen Terminen mit deren tschechischen Über-
setzung, die auch in der Anlage des Aktikels publiziert ist. Der Bestand 
Deutsches Staatsministerium für Böhmen und Mähren repräsentiert eine 
Kernquelle für die Forschung der Geschichte des Protektorats vor allem 
in den Jahren 1943-1945. Er beinhaltet auch das wertvolle Material aus 
der vorausgegangenen Etappe der deutschen Okkupation, das vor allem 
aus der Registratur des Amtes des Staatssekretärs beim Reichsprotektor 
stammt. Dieses Material wurde in die Registratur des neuen Ministeriums 
übertragen, bzw. in den Bestand erst nach dem Kriegsende eingeordnet. 
Die Bedeutung dieses Materials wird durch die Tatsache erhöht, dass 
die Bestände Büro des Reichsprotektors und Büro des Reichprotektors 
– Staatssekretär beim Reichsprotektor sind bisher nicht in Ganzheit be-
arbeitet.

Der Bestand beinhaltet gesamt 1372 Inventareinheiten, die in 109 
Schachteln deponiert sind. Von den größeren thematischen Ganzen sind 
erwähnenswert z. B. das sich auf die Personal- und Organisationsange-
legenheiten der Protektoratsverwaltung, das Ministerium eingerechnet,  
beziehende Material, die Dokumente zum Polizeiapparat und zu den 
Militäreinheiten auf dem Gebiet des Protektorats, die Dokumente zur 
Umbildung der Protektoratswirtschaft zu Gunsten der Kriegsproduktion 
und des Arbeitseinsatzes der Protektoratseinwohner, ferner die Doku-
mente zum Befestigungsausbau auf dem Gebiet des Protektorats und in 
den umliegenden Territorien, zur Organisation des Netzes von Lagern für 
Kinderlandverschickung, das Material zu den deutschen Hochschulen im 
Protektorat, vor allem zur Deutschen Karlsuniversität in Prag, oder zur 
Problematik der tschechischen und deutschen Grund- und Mittelschulen, 
des Kuratoriums für Erziehung der Jugend in Böhmen und Mähren, und 
der Hitlerjugend. Einen Bestandteil der Anlage zum Artikel bilden die foto-
grafischen Reproduktionen einiger im Bestand gelagerten Dokumente. 
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nischen Zweiglinie, Ferdinand IV., nach Salzburg in der zweiten Hälfte 
des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts adressiert wurden.

Der größere Teil der Archivdokumentation des Prager Bestandes bezieht 
sich auf Bodeneigentum des Ordens des hl. Stephan, nämlich auf die 
Stephansgrundbesitze und deren Verwaltung, auf die Beziehungen un-
ter den Domänen-, Staats- und Stephansgütern, zu deren Verpachtung, 
Ankauf, auf deren Erträge und Produktivität, auf deren Beschreibung usw. 
Für die Primärquelle zu diesem Problem kann wieder das wertvolle Kom-
plex der Berichten aus den Inspektionsreisen des Großherzogs Peter Leo-
pold durch Provinzen des Toskanischen Großherzogtums aus den Jahren 
1766-1787 gehalten werden. Die Angaben, die sich in den Handschriften 
befinden und den Interessenten die umfassende Informationen über 
dem Bodeneigentum des Ordens (seine Situierung und Flächenausmaß, 
seine Nutzung, Informationen über Verkauf, Bewirtschaffung, Bodenbe-
arbeitung oder Bodenrekultivierung vor allem im Tal des Flusses Chiana) 
anbieten, werden auch mit dem Bericht über Zustand der Domänen- und 
Stephanspatrimonien aus dem Jahre 1814 ergänzt. Dieser Bericht ist mit 
den wunderschön ausgeführten Aquarellen versehen, auf denen man die 
Veduten von Villen, Palästen und wirtschaftlichen Objekten der einzelnen 
Herrschaften gesamt mit den genauen Skizzen deren Bodenpatrimonium 
sieht. Auch die kartographischen Werke aus der Sammlung der Karten 
und Pläne des toskanischen Bestandes stellen wegen ihrer Menge – es 
handelt sich um die Hunderte und Hunderte Karten und Pläne aus dem 
18. und 19. Jahrhundert – und ihres Dokumentarwertes eine unschätzba-
re Informationsquelle dar.   
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EDICE SOUPISŮ 
tzv. politicky kompromitovaných 

pro Prahu z roku 1857.
Neoabsolutistická perzekuce 

v Čechách ve světle úřední evidence

Petra Ševčenková

Úvodem

Bývá osudem některých hůře přístupných pramenných celků 
většího rozsahu, že, nejsou-li editovány, upadnou často 
v zapomnění. Historie se buď musí obejít bez nich nebo jsou 
badatelé nuceni omezit se na excerpci dílčích informací. Ta-
kový postup je však u nezpracovaných pramenů téměř vždy 

spojen s větší či menší ztrátou širšího kontextu a na ni se vážícím rizikem 
dezinterpretace. Podobný osud do jisté míry postihl také soubor pramenů, 
kterým bude věnována pozornost na následujících řádcích.

Zatímco k historii revolučních let 1848/49 a k jejich bezprostředním ná-
sledkům v podobě trestní perzekuce zúčastněných osob bylo napsáno 
již mnoho, o prostředcích neoabsolutistické policejní perzekuce existuje 
v odborné veřejnosti povědomí pouze ve spojitosti s konkrétními „stíha-
nými” jedinci. Je tomu tak i přes to, že úřední prameny mapující tento 
fenomén se zachovaly téměř v původním rozsahu.

Rozsáhlý a do jisté míry unikátní soubor pramenů evidenční povahy, 
vzniklý v průběhu let 1852–1865, který souhrnně a zároveň poměrně 
podrobně dokumentuje perzekuci politických odpůrců neoabsolutismu, 
pro vědeckou veřejnost objevil (stejně jako mnoho jiných pramenných ma-
teriálů) František Roubík.1 Ze „soupisů účastníků hnutí v letech 1848/49”, 

1 Za upozornění na toto dosud nezpracované téma děkuji především PhDr. Ivaně 
Ebelové, CSc. Další poděkování patří doc. Jiřímu Šoušovi, CSc., 
který mě (jakožto vedoucí diplomové práce, jejíž přílohu tento text tvořil) přivedl 
k podrobné analýze pramene.
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jak prameny sám poněkud neobratně pojmenoval,2 čerpal poprvé v roce 
1949 pro svůj článek, publikovaný v Časopise společnosti přátel staro-
žitností českých.3 Obsahem zmíněné stati je pokus o jakési statistické 
zhodnocení účasti na revolučním dění let 1848/49 v Čechách formou pro-
fesní a národnostní stratifikace zúčastěných osob.4 O dosud neznámých 
pramenech uložených v tehdejším Archivu ministerstva, z nichž František 
Roubík excerpoval, zde ovšem nenalezneme žádné bližší údaje.

Věc je třeba chápat prizmatem předmětu tehdejšího Roubíkova zájmu, je-
muž tehdy, jak vypovídá název zmíněné stati, přizpůsobil i způsob zpraco-
vání pramenů (nevyhovující dnešním standardům).5 Byla jím problematika 
historie revolučních let 1848/49 v Čechách, k jejímuž objasnění spěchal 
u příležitosti staletého výročí událostí přispět svým dílem podobně jako 
mnoho dalších historiků i on.6 František Roubík však rozhodně nebyl na 

2 Jak vyplyne z dalšího výkladu, nejednalo se zdaleka jen o přímé účastníky 
revoluce.
3 Roubík, František. Úřední evidence osob politicky činných v Čechách v letech 
1848–1849. Časopis Společnosti přátel starožitností českých (dále ČSPS) 58, 
1949, č. 1, s. 21–26.
4 Především národnostní statistika evidovaných osob vzbuzuje značné 
pochybnosti, už jen vzhledem k tomu, že ani v článku samotném, 
ani v Roubíkových zápiscích nenalezneme žádnou stopu po kritickém zpracování 
těchto dat. Pro odlišení národní příslušnosti by bylo třeba shromáždit data 
o každé evidované osobě a i potom by bylo značně složité v mnoha případech 
dotyčného jednoznačně zařadit.
5 Absenci pramenných citací snad do jisté míry vysvětluje skutečnost, že většina 
z excerpovaných fondů tehdejšího Archivu ministerstva vnitra – Presidium 
gubernia – tajné, Presidium místodržitelství, Presidium policejního ředitelství 
(dále PGT, PM a PP) se dočkala svého zpracování až silami pracovníků 
nástupnického Státního ústředního archivu, 
dnešního Národního archivu (dále NA).
6 V této souvislosti je třeba připomenout monografie jiných autorů (Klíma, 
Arnošt. Rok 1848 v Čechách. Praha 1948; Žáček, Václav. Čechové a Poláci roku 
1848. Studie k novodobým politickým stykům česko-polským I–II. Praha 1947, 
1948 či Fischer, Ernst. Rakousko 1848. Praha 1949).
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tomto poli „nováčkem“, jeho badatelský zájem o zmiňované téma se datu-
je minimálně již od roku 1928, kdy zveřejnil svou studii o Národním výboru 
z roku 1848.7

Již z vlastních Roubíkových zápisků, uložených v historikově pozůstalosti 
v Archivu Akademie věd České republiky,8 je patrné, že zájem o zde sledo-
vanou problematiku neztratil ani v pozdějších letech. K soupisům tzv. po-
liticky kompromitovaných se časem vrátil a věnoval jim opět v Časopise 
přátel starožitností další, již mnohem zevrubnější článek.9 Do své druhé 
studie k tématu, která byla již založena na pečlivější excerpci aktového 
materiálu z registratury policejního prezídia a prezídia místodržitelství, 
zahrnul i stručnou historii vzniku pramene, doplněnou o citace příslušných 
archivních fondů.

Roubíkovo úsilí však již nenalezlo žádného pokračovatele, a tak také 
zůstaly zmíněné dva články jediným, a nutno říci, že zdaleka ne vyčerpá-
vajícím, zdrojem informací k tomuto jedinečnému pramennému souboru. 
Dalším badatelům, pokud již jejich téma vyžadovalo nějaký kontakt s pro-
blematikou evidence „politicky kompromitovaných“, nezbylo zpravidla než 
parafrázovat z Roubíkových článků.

Samotné prameny byly využívány jen zřídka. Většinou v nich byly vyhle-
dávány pouze informace k jednotlivým v soupisech evidovaným osobám. 
V poněkud širší míře ze soupisů excerpovala pouze Ludmila Hlaváčková 
pro svou kandidátskou práci o lékařích v 19. století, z níž část zaměřenou 
právě na otázku účasti této profesní skupiny v revolučním dění 1848/49 
publikovala v roce 1969.10 O dva výše citované Roubíkovy články se 
pro svou monografii o Františku Palackém opřel Jiří Kořalka a nejnověji 

7 Roubík, F. Registratura Národního výboru z roku 1848. ČAŠ 6, 1928; historii 
roku 1848 věnoval mnoho dílčích studií, publikovaných jak v historických 
periodicích, tak i porůznu v regionálních listech. Roku 1931 pak vyšla jeho 
monografie „Český rok 1848“.
8 Archiv Akademie věd České republiky (dále A AVČR), fond František Roubík, 
sign. III g, kart. 21, inv. č. 1112.
9 Roubík, F. Ke vzniku úředních soupisů účastníků hnutí v letech 1848–1849. 
ČSPS 70, 1962, č. 3, s. 150–156.
10 Hlaváčková, Ludmila. Lékaři a ranlékaři v soupisech politicky 
kompromitovaných osob z let 1848–9. Zprávy Československé společnosti pro 
dějiny věd a techniky 1969, č. 11, s. 30–37.
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z nich těžila např. Magdaléna Pokorná ve své studii o Prokopu Chocho-
louškovi, kde také po dlouhé době připomněla existenci tohoto souboru 
pramenů a stručně nastínila historii jeho vzniku.11

Úřední evidence tzv. „politicky kompromitovaných“ v Čechách
Chronologii vzniku soupisů popsal v již zmiňovaném článku František 
Roubík.12 Pro základní orientaci je v zásadě dostačujícím vodítkem, 
i když se do něj na několika místech promítla Roubíkova povrchnější 
znalost pramene. Na tomto místě bude proto užitečné předeslat několik 
drobných korekcí Roubíkových závěrů.

1. Předmětem evidence nebyli, jak by mohl napovídat název Roubíkova 
článku z roku 1949, pouze účastníci revoluce 1848/49, soupisy totiž za-
hrnovaly i osoby, které se v očích režimu „kompromitovaly“ i v pozdějších 
letech (jmenovat lze např. členy spolku „Bratři rudého praporu”, obviněné 
roku 1853 z přípravy spiknutí aj.).

2. František Roubík nikde explicitně neuvádí časový rozsah, v němž byly 
soupisy „politicky kompromitovaných“ vedeny, ale svůj výklad zakončuje 
rokem 1857.13 Čtenář by se tak mohl domnívat, že právě v tomto roce byla 
evidence „politicky kompromitovaných“ uzavřena, ve skutečnosti se tomu 
tak stalo teprve o celých devět let později.14

3. František Roubík sice na základě aktového materiálu prezidiální gu-
berniální a místodržitelské registratury i registratury prezidia pražského 
policejního ředitelství poměrně podrobně zrekonstruoval genezi vzniku 
úředních soupisů, ovšem zřejmě i vzhledem k tehdejšímu stavu pramen-
ného materiálu se mu ne vždy podařilo zcela správně identifikovat kon-

11 Kořalka, Jiří. František Palacký (1798–1876). Životopis. Praha 1998, 
s. 361; Pokorná, Magdaléna. Milován a sledován. Český spisovatel Prokop 
Chocholoušek 1819–1864. Praha 2001. Poslední jmenované také vděčím 
za cenné upozornění na ostatní starší práce.
12 Viz pozn. 9.
13 Tamtéž.
14 Viz intimát nařízení policejního ministerstva zaslaný prezidiem místodržitelství 
policejnímu řediteli rytíři von Straubovi ze 7. května 1866 (NA, PP 1863–69, 
sign. P 58/1, čj. 1642, kart. 514).
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krétní soupisy v rámci celého systému evidence. Tolik k nesrovnalostem 
v Roubíkových závěrech a nyní k vlastní chronologii událostí.

Iniciátorem úřední evidence tzv. „politicky kompromitovaných“ osob 
v monarchii nebyl nikdo jiný než sám „napravený“ revolucionář ministr vni-
tra Alexandr Bach.15 Obsah ministerského nařízení z 19. prosince 1851, 
jímž byla zahájena soupisová akce s cílem podchytit jména všech osob 
podrobených vyšetřování či souzených v souvislosti s revolučním děním 
v letech 1848/49, o půl roku později ještě zopakoval ve svém výnosu šéf 
nově zřízeného Nejvyššího policejního úřadu Johann Kempen von Fich-
tenstamm.16

Konkrétní náležitosti soupisu byly zakotveny ve formuláři a instrukcích 
k vedení evidence, které připojil pražský místodržitel Karel Mecséry 
de Tsoór ke svému oběžníku z konce roku 1851 adresovanému jednotli-
vým okresním hejtmanům.17 V tomto svého druhu „prováděcím předpisu“ 
byla stanovena pravidla pro zařazení do evidence a vypočítány rubriky 
formuláře a tím specifikovány okruhy dat, které měly být u každé osoby 
zaznamenávány.

Specifikace kritérií pro kvalifikování jednotlivců jako „politicky kompromi-
tovaných“ byla podána tak široce, že v zásadě umožnila „ostrakizovat“ 
a následně podrobit policejní perzekuci všechny osoby, u nichž to policejní 
orgány uznaly za vhodné. Do soupisu měly být totiž zařazeny všechny 
osoby, „které se kompromitovaly svým postojem, slovními projevy ne-
bo skutky“ a buď pobývaly na území daného okresu minimálně od roku 
1848, ačkoli byly domovsky příslušnými jinde, nebo měly v daném okresu 
svůj domicil, ale dějiště jejich „revolučních rejdů“ se nacházelo v jiném 
okrese.

15 Bach prezidiu českého gubernia /důvěrně/ (NA, PGT 1849–1852, sign. K 37, 
kart. 13, složka I–Plzeňský kraj [!]).
16 Oběžník pro všechny zemské šéfy a místodržitele ze 14. června 1852 
(NA, PGT 1849–1852, sign. K 37, čj. 34 Pr. II/1852, 
kart. 13, složka I – Plzeňský kraj).
17 30. prosince 1851 (NA, PGT 1849–1852, sign. K 37, čj. 918 g. p., kart. 13, 
složka I– Plzeňský kraj).
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Naopak výčet evidovaných dat byl, jak napovídá následující přehled pře-
depsaných rubrik soupisu, velmi podrobný. 

Uvádělo se:
1. křestní jméno, příjmení, místo narození;
2. někdejší povolání a místo pobytu;
3. současné povolání a místo pobytu;18 
4. charakteristika evidované osoby s výčtem dřívějších a současných 
„politických styků“ se zvláště důležitou poznámkou o jejím vlastním 
„politickém postoji“. V případě, že byl dotyčný z politických důvodů 
vyšetřován, bylo požadováno v této rubrice citovat také příslušné úřední 
výnosy. Jednotlivé záznamy v rámci soupisů měly být řazeny abecedně 
podle příjmení evidovaných osob.

Soupisy s doplněnými daty měli jednotliví okresní hejtmani a policejní ře-
ditel zaslat k revizi krajským představeným, resp. místodržiteli. Pro jejich 
poznámky byla vyhrazena poslední pátá rubrika formuláře. Shromáždění 
požadovaných informací bylo tedy úkolem okresních hejtmanů, resp. 
v Praze okresních policejních komisařů, jejich kompletací a revizí byli po-
věřeni krajští představení, v případě Prahy soupisy opravil a zkompletoval 
policejní ředitel a následně provedl jejich revizi místodržitel.

Praxe při sestavování soupisů byla díky jen rámcově formulovaným in-
strukcím velmi nejednotná a závisela ve velké míře na tom, jaký přístup 
k úkolu zaujali příslušní úředníci. Někteří okresní hejtmani do soupisů zařa-
zovali pouze osoby, které byly za svou účast na revolučních událostech let 
1848/49 vyšetřovány nebo souzeny, jiní sem naopak zahrnuli všechny 
jedince, kteří se jim (někdy zcela subjektivně) jevili jako „politicky pode-
zřelí“.

Analogicky se různil i charakter krajských revizí a zásahů do evidence. 
Zatímco v některých případech se revize dílčích okresních soupisů ome-
zila na pouhou poznámku v příslušné rubrice formuláře soupisu, které pak 
byly místodržiteli zaslány v konvolutu s průvodní zprávou krajského před-
staveného, jinde krajské vlády použily dílčí soupisy pouze jako podklad 
k sestavení souhrnného celokrajského soupisu.

V případě, že se některé okresní hejtmanství se sestavováním opozdilo, 
byly krajskými vládami prezidiu místodržitelství zaslány ostatní soupisy 

18 V praxi, alespoň pokud se jedná o zachovaný exemplář pražského soupisu, 
byly rubriky 2 a 3 zpravidla sjednoceny do jednoho údaje, maximálně byla 
reflektována změna zaměstnání.
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a chybějící dodán zvlášť později. Z místodržitelství byly ministru vnitra, 
resp. šéfovi Nejvyššího policejního úřadu, soupisy zasílány postupně 
po jednotlivých složkách tak, jak do Prahy přicházely.

Původně stanovená dvoutýdenní až měsíční lhůta19 pro revizi a kompletaci 
soupisů nebyla zdaleka dodržena, takže se shromažďování evidenčních 
soupisů protáhlo až do poloviny roku 1853.20 Soupisy z let 1852–1853 
bývají později v úředních aktech týkajících se evidence označovány jako 
„základní“ nebo „hlavní“ a na jejich souhrn se pozdější prameny odvolá-
vají jako na „hlavní celozemský soupis“, i když se jedná pouze o konvolut 
dílčích krajských evidencí.21 Pro pražský městský soupis z této doby bývá 
analogicky používáno označení „hlavní pražský soupis“.22

Celkový počet osob, které tímto způsobem policejní orgány v této první 
fázi evidence „zařadily na index“, nelze vzhledem k neúplnému dochování 

19 Pro okresní hejtmany a okresní policejní komisaře byla stanovena 
na 15. ledna, pro krajské představené na 20. ledna a pro policejního ředitele 
na 31. ledna 1852.
20 Poslední krajské soupisy byly z místodržitelství na Nejvyšší policejní úřad 
expedovány 8. srpna 1853 (Österreichisches Staatsarchiv, Abteilung Allgemeines 
Verwaltungsarchiv, Oberste Polizeibehörde (dále ÖStA, AVA, OPB), sign. Pr. II 
3795/1853, kart. 7).
21 „Hlavní“ soupisy jsou uloženy v NA (fond PGT 1849–1852, sign. K 37, 
kart. 13) ovšem s jedinou výjimkou. Chybí zde zcela (podle pozdějších odkazů 
v evidenci poměrně obsažný) soupis pražského kraje. Zachovala se k němu 
pouze průvodní zpráva. Přehled osob evidovaných v soupisu pražského kraje by 
bylo možné “rekonstruovat” s použitím pozdějších periodických výkazů, které 
na původní soupisy navazovaly a odvolávají se na ně. Jak dokládají odkazy 
na několik číselných řad v těchto výkazech, nejednalo se o souhrnný krajský 
seznam, ale pouze o dílčí soupisy za jednotlivé okresy.
22 Zachoval se pouze v konceptní verzi, k čistopisu existuje pouze průvodní 
zpráva policejního ředitele Sacher-Masocha místodržiteli ze 14. července 
1852,  (NA, PGT 1849–1852, sign. K 37, čj. 829 P. P., kart. 13). Čistopisnou 
verzi soupisu se nepodařilo nalézt zřejmě ani Františku Roubíkovi, jak svědčí 
poznámky v přípravném materiálu k jeho druhému článku (A AV ČR, fond 
František Roubík, inv č. 1112). Koncept soupisu je uložen v NA (PP 1863–1869, 
sign. P 58/1, kart. 514).
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pramenů přesně stanovit. František Roubík hovoří sice o patnácti stech 
osmnácti osobách,23 na základě čeho k takovému závěru dospěl, není 
vůbec jasné.

Ve skutečnosti se zřejmě počet evidovaných „politicky kompromitova-
ných“ osob v Čechách pohyboval někde kolem čísla tisíc. V rámci pří-
pravy na svůj druhý článek k tomuto tématu24 došel František Roubík 
na základě součtů z existujících soupisů k číslům 765 osob evidovaných 
celkem v krajích a 125 v soupisu pro hlavní město. Jak vyplývá z jeho 
vlastních poznámek,25 do součtu nezahrnul ani odhad osob evidovaných 
ve ztraceném pražském krajském soupisu. K předchozím dvěma číslům 
je tudíž nutno připočítat ještě cifru, která se zřejmě bude pohybovat někde 
na úrovni soupisu pro Prahu.26

Druhá fáze evidence „politicky kompromitovaných“ se započala o dva 
roky později. Pokud měly být soupisy sestavené v letech 1852–1853 
funkční a evidované osoby se měly stát objektem policejního dohledu, 
bylo logicky potřeba zajistit pravidelnou aktualizaci nashromážděných dat. 
Touto myšlenkou byl také motivován výnos Nejvyššího policejního úřadu 
vydaný v polovině roku 1854,27 kterým byl zaveden institut pravidelných 

23 Viz Roubík, F. Úřední evidence. Ve svém druhém článku k této problematice 
konkrétní číslo neudává.
24 Roubík, F. Ke vzniku úředních soupisů.
25 A AV ČR, fond František Roubík, inv. č. 1112. I v případě, že by se jednalo 
o přesný součet, by musel být údaj revidován, protože některá jména se někdy 
vyskytovala v několika krajských soupisech. Určitou komparaci umožňuje 
dochovaná zpráva zemského četnického velitelství Nejvyššímu policejnímu úřadu 
z 1. listopadu 1855 (ÖStA, AVA, OPB, sign. Pr. II 8446/1855, kart. 48), 
kde se uvádí 2145 v Čechách se zdržujících „politicky kompromitovaných“, 
zatímco pro Moravu je zde uvedena cifra 372. Celková suma pro monarchii 
činila podle téže zprávy 12 322 osob. I zde je však třeba přistupovat k datům 
s obezřetností, protože např. není jasné, zda sem byli zahrnuti jen „domácí“, 
nebo i cizinci apod.
26 Ztracený soupis by bylo do určité míry možno rekonstruovat. Záznamy 
v soupisech, které vznikly v rámci v roce 1857 provedené revize původní 
evidence totiž na původní seznamy odkazují (srv. dále).
27 Výnos Nejvyššího policejního úřadu (dále NPÚ) pro místodržitele 
z 12. května 1854 (NA, PM 1850–1854, sign. 8/1/61, čj. 2881/ Pr. II., kart. 106).



365

Ševčenková,  P.Paginae 14 -  2006

čtvrtletních výkazů o „přírůstcích a změnách ve stavu politicky kompro-
mitovaných“. Bezpochyby se tak stalo v souvislosti s rozsáhlou amnestií 
politických vězňů, vyhlášenou u příležitosti císařského sňatku v dubnu 
téhož roku.

Podrobněji náležitosti nově zavedené periodické evidence, do níž byla 
v Čechách zapojena okresní hejtmanství, krajské vlády, pražské policejní 
ředitelství a konečně i místodržitelství, upravoval místodržitelský výnos 
pro krajské prezidenty ze 16. června 1854.28 Příslušné politické a policejní 
orgány byly pověřeny vést záznamy o sledovaných osobách ve dvou řa-
dách. Výkaz A (“Ausweis über die Veränderungen im Stande der politisch 
Kompromitirten”) byl určen k zapisování změn o již evidovaných osobách, 
pro údaje o nových „přírůstcích“ byl zaveden výkaz B (“Ausweis über den 
Zuwachs im Stande der politisch Kompromitirten”).

Formuláře seznamů, jejichž vzory byly připojeny k místodržitelské in-
strukci, měly podobu tabulek s nadepsanými rubrikami. Na prvním a 
druhém místě figurovalo shodně u obou výkazů pořadové číslo a jméno 
osoby. Další rubriky se již lišily. Do výkazu A se zaznamenávaly 3. odkaz 
na předchozí zápis do evidence „politicky kompromitovaných“; 4. informa-
ce o změnách, které u dotyčných nastaly; a 5. poznámka. Do seznamu 
B, určeného pro evidenci dosud neregistrovaných osob, se zapisovaly 
základní údaje jako 3. povolání („Charakteristik“) a bydliště evidované 
osoby; 4. místo narození, věk, rodinný stav a rodinné poměry a 5. bližší 
specifikace „politické kompromitace“ evidované osoby. Pro případné po-
známky byla vyhrazena rubrika č. 6.

Také při sestavování periodických výkazů byl vždy dodržován instanční 
postup. Nejprve vyhotovili příslušné seznamy okresní hejtmani, resp. po 
roce 1855 okresní představení, a zaslali je vždy do konce čtvrtletí k revizi 
nadřízeným krajským prezidentům, resp. pozdějším krajským hejtmanům 
(a to i v případě, že nebyly za sledované období zaznamenány žádné 
změny či „přírůstky“). Z krajů potom byly dílčí výkazy, zpravidla opatřené 
průvodní zprávou, zasílány na místodržitelství. Místodržitel podrobil sou-
pisy poslední revizi a následně nechal sestavit souhrnný kvartální výkaz, 
resp. výkazy (A a B). Celozemské výkazy následně putovaly na Nejvyšší 
policejní úřad do Vídně.

28 Místodržitelský oběžník čj. 4904 pr. z 16. června 1854 pro všechny okresní 
představené a policejního ředitele (NA, PM 1850–1854, sign. 8/1/61, kart. 106).
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Množství osob, které měly být podrobeny policejnímu dohledu průběžně 
narůstalo. Výrazně se počet sledovaných zvýšil především v návaznosti 
na sérii císařských amnestií v letech 1854–1856, resp. 1857, v jejichž dů-
sledku byli postupně všichni političtí vězni propuštěni na svobodu. Naléha-
vá potřeba řešit neudržitelnou zátěž policejního aparátu stále narůstající 
„dohlédací agendou“ vedla Nejvyšší policejní úřad k reformování systému 
evidence. V závěru října 1856 nařídil šéf Nejvyššího policejního úřadu 
baron Kempen ve svém oběžníku pro zemské šéfy a místodržitele rozdělit 
„politicky kompromitované“ osoby podle jejich potenciální „nebezpečnosti“ 
do dvou skupin.29 Pouze jedinci evidovaní jako „nebezpeční“ měli nadále 
podléhat policejnímu dohledu, ostatní měli být tohoto opatření zproštěni.

Podrobné instrukce ke „kategorizaci“ „politicky kompromitovaných“ 
v Čechách byly obsaženy v místodržitelském oběžníku z listopadu téhož 
roku.30 Kategorie A měla zahrnovat osoby „kompromitované“ účastí na re-
voluci, které byly vyšetřovány, odsouzeny a buď po odpykání trestu nebo 
po udělené amnestii propuštěny na svobodu. Kategorie B byla vyhrazena 
pro jedince, kteří nebyli soudně stíháni a důvodem jejich evidence byla 
pouze účast na revolučním dění let 1848/1849 nebo „nepřístojné“ jednání 
a smýšlení.

Zatímco osoby z kategorie B měly být z úřední evidence vyňaty a nadále 
vedeny jen „v obecné patrnosti“, jedinci zařazení do skupiny A nadále 
podléhali úřední evidenci a policejnímu dohledu. Ten se podle potřeby 
dělil na policejní dohled nenápadný nebo přímý. Osoby přímo střežené 
o úředním dohledu, často spojeném s různými omezeními osobních 
svobod (především v oblasti cestovního pohybu) byly zpraveny. Naproti 
tomu nenápadný dohled měl probíhat bez vědomí dotyčných (zpravidla 
za pomoci civilních agentů) a nebyl samozřejmě spojen s žádnými dalšími 
opatřeními.

Soupisy, vyhotovené na základě uvedeného schématu, měli krajští 
hejtmani a pražský policejní ředitel odeslat na místodržitelství a v případě 
soupisu A doplnit doporučujícím dobrozdáním ohledně konkrétních poli-

29 NPÚ místodržiteli z 31. října 1856 (NA, PM 1855–9, sign. 8/1/15/12, 
čj. 6977/Pr. II, kart. 469).
30 Místodržitelský prezidiální oběžník z 28. listopadu 1856 pro všechny krajské 
úřady a policejního ředitele (NA, PM 1855–59, sign. 8/1/15/3, čj. 10773 pr., 
kart. 467). Zároveň bylo jedno paré zasláno do Vídně Nejvyššímu policejnímu 
úřadu (ÖStA, AVA, OPB, sign. Pr II. 7869/1856, kart. 87).
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cejních opatření (tj., zda měl být dotyčný střežen přímo nebo nenápadně 
apod.). Východiskem pro jejich sestavení měla být evidence z roku 1852, 
podrobená důkladné revizi a doplněná o informace z pozdějších periodic-
kých výkazů.

Každý krajský představený se zadaného úkolu zhostil po svém. Někteří 
zaslali do Prahy pouze konvolut soupisů za jednotlivé okresy opatřený 
vlastní průvodní zprávou, jiní sestavili souhrnný seznam pro celý kraj 
a další předchozí varianty různě kombinovali. Soupisy byly vyhotoveny 
zpravidla na formuláři obdobném tomu z roku 1852. Obsah jednotlivých 
rubrik byl spíše stručnější, nově však bylo k záznamům připojeno dobro-
zdání ohledně dalších osudů sledované osoby.

Místodržitelství data shromážděná od krajských hejtmanů31 podrobilo obli-
gátní revizi a následně sestavilo dva celozemské tabelární seznamy, které 
byly rozeslány v oběžníku ze 12. srpna 1857 jak nadřízenému Nejvyššímu 
policejnímu úřadu do Vídně, tak všem orgánům policejní správy v zemi 
(krajským představeným, policejnímu řediteli a také velitelství četnického 
pluku).32

V soupisu č. I („Ausweis über diejenigen politisch Kompromitirten de-
ren eine fortgesetzte polizeiliche Überwachung stattzufinden hat“) byly 
evidovány osoby, které měly i nadále podléhat policejnímu dohledu. 
V záznamech pak bylo specifikováno, o jaký druh dohledu (přímý nebo 
nenápadný) se u dotyčného jedná. Tyto přehledy měly nahradit původní 
„kmenové“ soupisy z roku 1852 a stát se novým vodítkem pro pokračující 
evidenci.

Osoby, které měly být policejního dohledu zbaveny a v návaznosti na to 
i vyřazeny z evidence, byly zapsány do výkazu č. II („Ausweis über dieje-
nigen politisch Kompromitirten, welche der bisherigen polizeilichen Über-
wachung zu entheben und fortan nur im Allgemeinen im Auge zu behalten 
sind“).33

31 Soupisová akce byla ukončena až ve druhé polovině března, kdy jako poslední 
soupisy dodal písecký kraj (písecký krajský představený místodržiteli 20. března 
1857 – NA, PM 1855–1859,  sign. 8/1/15/12, čj. N. E. 235, kart. 469).
32 Četnictvo mělo funkci výkonného orgánu v oblasti policejního dohledu 
především na venkově a v místech, kde na tyto úkoly policie sama nestačila.
33 Soupisy společně s průvodní zprávou v místodržitelském oběžníku z 12. srpna 
1857 uloženy v NA (PM 1855–1859, sign. 8/1/15/12, čj. 6921 pr., kart. 469).
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Oba seznamy byly členěny teritoriálně (pro jednotlivé kraje a pro hlavní 
město) a v rámci každého dílčího seznamu byly záznamy k jednotlivým 
osobám řazeny alfabeticky podle jejich příjmení. Z evidenčních údajů se 
kromě pořadového čísla v rámci záznamu objevovalo jméno dotyčného, 
místo bydliště, domovský okres a v případě seznamu č. I také informace, 
zda má být sledován nenápadně či přímo.

Z hlediska výpovědní hodnoty však mají mnohem větší význam než „mís-
todržitelské“ seznamy soupisy A a B z roku 1857, které vznikly na okres-
ní, resp. krajské úrovni policejní správy jako podklady pro kategorizaci 
„politicky kompromitovaných“ osob.34 Představují vůbec nejsouhrnnější 
evidenci „politicky kompromitovaných“ za celou dobu trvání této specific-
ké agendy. V porovnání s původními soupisy z roku 1852 jsou záznamy 
v evidenci z roku 1857 sice méně obsažné a mají výrazně „rutinnější“ cha-
rakter, na druhou stranu jsou v nich zahrnuty všechny osoby evidované 
v období let 1852–1857. Jednotlivé záznamy jsou preciznější a navíc nově 
doplněné o informace k policejní perzekuci.

Po následné revizi, jíž ještě na podzim roku 1857 místodržitelství ce-
lozemskou evidenci „politicky kompromitovaných“ podrobilo,35 zůstalo 
z celkového počtu 682 v Čechách evidovaných osob 106 pod policejním 
dohledem, z toho pouhých 38 pod dozorem přímým. Celkové zmírňování 
policejní perzekuce tak navazovalo na zakončení soudního stíhání „poli-
ticky kompromitovaných“, ohlášené všeobecnou císařskou amnestií pro 
politické vězně z 8. května 1857.

Krátce po redukování počtu sledovaných osob téměř na šestinu původ-
ního stavu, byla z nařízení Nejvyššího policejního úřadu snížena perio-
dicita evidenčních výkazů ze čtvrtletní na půlroční.36 Od tohoto okamžiku 
až do oficiálního uzavření evidence na základě prezidiálního výnosu po-
licejního ministerstva 7. května 1866 se počet evidovaných osob téměř 
nepřetržitě snižoval.37 Poslední hromadné „přírůstky“ byly zaznamenány 

34 K pražským soupisům, které jsou v této práci editovány, bude více řečeno 
na konci kapitoly.
35 Oběžník místodržitele pro policejního ředitele a krajské představené 
z 24. listopadu 1857 (NA, PM 1855–1859, sign. 8/1/15/3, čj. 8245 pr., kart. 467).
36 Na základě výnosu Nejvyššího policejního úřadu z 11. července 1857 
čj. 6816/810 IV, publikovaného v místodržitelském prezidiálním oběžníku 
čj. 6363 z 16. července 1856, (NA, PM 1855–9, sign. 8/1/15/3, kart. 467).
37 Výnos prezidia policejního ministerstva z 29. dubna 1866 čj. 2630/BM.
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v souvislosti s oživením politického života na konci neoabsolutistické éry 
v letech 1859–1860, kdy došlo v Praze k několika studentským excesům.

Celozemské půlroční výkazy byly naposledy sestaveny pro zimní semestr 
1865. Místodržitelským oběžníkem ze 7. května 1866 bylo oznámeno,38 
že nadále podléhají evidenci pouze osoby, u nichž byl speciální policejní 
dohled přikázán soudem nebo politickým úřadem. Záznamy o nich měly 
však být vedeny pouze na nejnižší úrovni, a sice přímo orgány, jimž záro-
veň příslušel policejní dohled nad dotyčnými (tedy mimo Prahu okresními 
úřady a v hlavním městě policejním ředitelstvím).

Evidence „politicky kompromitovaných“, která sestává ze souhrnných soupisů 
a periodických výkazů, patří k poměrně rozsáhlým pramenným souborům. 
Pro konkrétnější představu, pokud by měla být provedena jednoduchá „kvanti-
fikace“ evidenčních seznamů (od krajské úrovně výš) vzniklých za celé období 
existence této agendy, pohyboval by se celkový počet souhrnných soupisů39 
okolo čísla 36 a množství periodických výkazů by bylo více než desetinásobně 
vyšší.40 Je jasné, že pro ediční účely tak bylo (alespoň prozatím) možné vybrat 
jen zlomek. Zvolen byl soupis „politicky kompromitovaných“ pro Prahu z roku 
1857. Důvody, které k výběru vedly, jsou naznačeny na následujících řádcích.

Hlavním „dějištěm i jevištěm“ revolučních událostí let 1848/49 v Čechách 
byla Praha. Soupisy tzv. politicky kompromitovaných pro hlavní město 
proto patří k nejrozsáhlejším. Současně je lze považovat za nejdůleži-
tější pramen k dějinám neoabsolutistické soudní perzekuce. Právě v se-
znamech pražského policejního ředitelství byly totiž evidovány všechny 
osoby vyšetřované a odsouzené v Čechách za nejtěžší politické zločiny 
(tedy velezradu a spoluvinu na velezradě).41 Rovněž zde lze nalézt jména 

38 Obežník prezidia místodržitelství ze 7. května 1866 (NA, PP 1863–1869, 
 sign. P 58/1, čj. 1642, kart. 514).
39 S výjimkou celozemských „kategorizačních soupisů“ I a II z roku 1857.
40 V případě soupisů se jednalo o 8 (7 krajských a 1 pražský) pro rok 1852 
a 14 (13 krajských a 1 pražský) pro rok 1857. V případě výkazů, 
jestliže by se počítaly výkazy o změnách a výkazy o přírůstcích zvlášť, 
56 celozemských, stejné množství pražských a 264 krajských. Celkem tedy 376, 
přičemž by bylo ovšem třeba odečíst výkazy odevzdané v podobě nevyplněných 
formulářů. (Změny v organizaci krajů byly do kalkulace zahrnuty.)
41 Většina z těchto rozsudků byla vynesena buď v rámci známého procesu 
s účastníky tzv. májového spiknutí v roce 1849 nebo se členy roku 1853 
odhaleného „velezrádného“ Spolku bratrstva červeného praporu.



370

Paginae 14 -  2006Ševčenková,  P.

téměř všech, kteří byli podrobeni nejtěžším formám policejní perzekuce 
(tzn. osob konfinovaných či podléhajících přímému policejnímu dohledu). 
Z uvedených důvodů a také kvůli specifickému postavení pražského po-
licejního ředitelství v rámci policejní správy, byla pražská evidence „poli-
ticky kompromitovaných“ do jisté míry považována za jakési východisko 
k dalším soupisům.

Jak již bylo naznačeno, souhrnné soupisy „politicky kompromitovaných“ 
byly sestaveny pouze dvakrát – v roce 1852 a v roce 1857, jinak evidence 
probíhala pouze na úrovni doplňkových periodických výkazů. Edičním 
účelům lépe vyhovují soupisy pozdější, protože jsou v nich zaznamenány 
nejen osoby „hromadně“ zaevidované v roce 1852, ale i ostatní, které se 
pod policejní drobnohled dostaly až v průběhu let 1854–1857. Naopak 
se zde nevyskytují jedinci, kteří, ačkoli byli v roce 1852 zaznamenáni 
jednotlivými policejními orgány, nebyli zařazeni do celozemské evidence, 
protože se je české místodržitelství rozhodlo neklasifikovat jako „politicky 
kompromitované“.

V soupisech z roku 1857 je oproti původním soupisům mnohem pevněji 
dodržována a respektována struktura formuláře a je patrné, že původní 
individualita v rámci jednotlivých záznamů (odrážející názory příslušných 
policejních úředníků) zmizela a byla nahrazena oficiálním úředním stano-
viskem. Samotné záznamy se na jedné straně vyznačují větší strohostí, 
na straně druhé se zde nově vyskytují údaje o soudní i policejní perzekuci 
evidovaných osob.

Tolik k otázce výběru a nyní k editovaným dokumentům. Soupisy „politic-
ky kompromitovaných“ z roku 1857 pro Prahu se zachovaly jak ve formě 
konceptní, tak i čistopisné.42 Stejně jako v ostatních případech i zde je 
evidence rozdělena na soupisy A a B.43

Podrobné informace o konkrétních okolnostech vzniku pražských soupisů 
a o kritériích pro zařazení jednotlivých osob do evidence jsou obsaženy 
v průvodní zprávě pro místodržitele, kterou k soupisům připojil pražský 
policejní ředitel Anton Päumann.44 Podle tohoto dokumentu byly k jedin-

42 NA, PP 1863–1869, sign. P 58/1, kart. 514 a tamtéž, PM 1855–1869, 
sign. 8/1/15/12, kart. 469.
43 Viz pozn. č. 30.
44 Policejní ředitel místodržiteli 22. ledna 1857 
(NA, PM 1855–1869, sign. 8/1/15/12, čj. 3587 P. P., kart. 469).
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cům již evidovaným v rámci pražských soupisů připojeny tři další kate-
gorie osob. Nově se zde vyskytují jména těch jedinců (dříve vedených 
v některém z krajských soupisů), u nichž bylo na místodržitelství při revizi 
evidence dodatečně zjištěno, že svou domovskou příslušností náležejí do 
Prahy. Dále sem byli zařazeni lidé, o nichž existovalo svědectví, že se 
v hlavním městě „kompromitovali“ svou „revoluční činností“. A konečně 
sem byly zaznamenány také osoby dosud neevidované mezi „politicky 
kompromitovanými“, o nichž policejní ředitelství z různých důvodů roz-
hodlo, že do soupisu A zkrátka patří.

Do soupisu B byli zaznamenáni všichni ostatní, opět ať již dříve figurovali 
v hlavním pražském soupisu z roku 1852 nebo v periodických výkazech či 
v původních krajských soupisech. Nebyla sem na rozdíl od soupisu A (až 
na jedinou výjimku)45 zařazena žádná nová jména. Seznam B měl totiž 
v zásadě sloužit jako podklad pro zmírnění stávajících policejních opat-
ření. Největší část zde evidovaných tvořili jedinci „kompromitovaní“ účastí 
na svatodušních bouřích roku 1848.

V soupisech A a B z roku 1857, které František Roubík omylem nazývá 
hlavním pražským soupisem,46 je evidováno celkem dvě stě pět osob 
(v soupisu A 79, v soupisu B 126), což je o 80 více než v roce 1852. Za-
znamenáni jsou všichni včetně těch, kteří v průběhu oněch pěti let zemřeli 
nebo byli např. z důvodu cizí státní příslušnosti doporučeni k vyřazení 
z evidence. V porovnání se soupisem z roku 1852 zde také některá jména 
chybí – jedná se bezpochyby o ta, která vyřadil místodržitel ještě v roce 
1852 při kompletaci prvotní evidence.

Evidenční soupis hlavního města z roku 1857
Soupisy A i B pro Prahu z roku 1857 mají podobu tabulky s nadepsaný-
mi rubrikami. To platí jak pro čistopisnou, tak i pro konceptní verzi, kte-
rá se odlišuje pouze obvyklými znaky (menší míra kaligrafičnosti, opravy 
apod.). To je vedle rozdělení evidence na skupinu A a B další odlišnost 
od původního soupisu z roku 1852, kde záznamy „tabulkového“ cha-

45 Jednalo se o slavného pražského fyziologa Jana Evangelistu Purkyně, kterého 
zřejmě nejvíce „kompromitovala“ nikoli funkce kurátora Matice české a činnost 
v muzeu, ale jeho členství v berlínské zednářské lóži. (Srv. např. Čechurová, 
Jana. Čeští svobodní zednáři ve XX. století. Praha 2002, s. 53)
46 Takto byl ovšem úředně označován po celou dobu evidence pouze původní 
soupis z roku 1852.
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rakteru (bez uvedení názvů rubrik) doplňují i nestrukturované záznamy 
na volně vložených listech. Hledání rozdílů v čistě formální stránce me-
zi pražskými soupisy z let 1852 a 1857 však nemá valný smysl, jestliže se 
starší evidence dochovala pouze v konceptní verzi.

Postačí proto omezit se na komparaci charakteru dílčích záznamů. Praž-
ský soupis z roku 1852 vykazuje výrazně narativnější charakter, jednotlivé 
zápisy se vyznačují mnohem větší variabilitou uváděných informací, zá-
znamy jsou více „bezprostřední“, často poměrně rozsáhlé, a proto i rub-
rikace v nich nebývá příliš striktně dodržována. Formální stránka soupisu 
z roku 1857 byla již ovlivněna praxí z každoročního sestavování dílčích 
tabelárních výkazů, soupisy již nemají tak “živelný” charakter, původní 
bezprostřednost nahradila snaha o stručnost a výstižnost. Časté opako-
vání zobecňujících frází dává záznamům v soupisech z roku 1857 rutinní 
charakter, který může být někdy na škodu obsahové stránce.

Struktura pražských soupisů z roku 1857 je dána alfabetickým řazením 
podle příjmení evidovaných osob a rubrikací záznamů. První rubrika 
slouží k průběžnému číslování záznamů, které bylo stejně jako dříve ná-
strojem pro případné odkazy v novějších periodických výkazech. V druhé 
rubrice „jméno, stav a charakter (ve smyslu zaměstnání nebo povolání)“ 
se soupis shoduje s původním seznamem z roku 1852, s tou výhradou, 
že se zde již neobjevují údaje o rodinných poměrech a jen zřídka bývá 
uváděn věk evidované osoby. Zpravidla zde bývá zapsáno pouze jméno 
dotyčného a jeho současné, popř. původní povolání.

Ke změně došlo v rubrice č. 3, kde se zřejmě z praktických důvodů místo 
původního rodiště (v seznamu z roku 1852 rubrika č. 2) vyplňoval údaj 
o domovské příslušnosti. Spolehlivost údajů uváděných v této a v ná-
sledující rubrice „bydliště“ lze považovat za vysokou v těch případech, 
kdy byly evidované osoby pod dohledem úředníků policejního ředitel-
ství, tedy pokud se zdržovaly v Praze. V ostatních případech byla jejich 
správnost závislá na bezchybné komunikaci s méně či více vzdálenými 
politickými úřady, čímž zákonitě vzrůstala možnost „informačního šumu“. 
Jisté pochyby se nabízejí také ohledně uvádění popisných čísel, obzvláště 
pak u několika případů, kdy se v konceptu opravené a jiným nahrazené 
číslo opět objevuje v čistopisné verzi jako jediný platný údaj (zejména se 
to týká mimopražských studentů, u kterých byla frekvence změn bydliště 
poměrně vysoká).

Do rubriky č. 5 „charakteristika“ se přesunuly údaje v původním soupisu 
uváděné ve čtvrté rubrice. U osob již dříve evidovaných je vyplněna odka-
zy na původní soupisy či dílčí výkazy, ne vždy je ovšem jejich výčet vyčer-
pávající a v některých případech se zde, jak už to u číselných údajů někdy 
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47 V prvních dvou případech Vojenský historický archiv v Praze, fond Vojenská 
vyšetřovací komise (dále VVK), v dalších dvou pak NA, fond Vrchní zemský soud 
a fondy PP a PM. Materiály (zejména pak písemnosti týkající se rozsudků), 
které se ve fondu VVK nedochovaly, lze podle Františka Jílka doplnit dokumenty 
z vídeňského válečného archivu (Jílek, František. Pražská polytechnika a 
studentské hnutí v revoluci 1848–1849. II. část. Sborník Národního technického 
muzea V, 1968, s. 337–508) ÖStA, Abteilung Kriegsarchiv, KM Sonderreihe.
48 Zpravidla se jednalo o místodržitelským výnosem povolený pobyt v Praze 
nebo Nejvyšším policejním úřadem schválený pobyt ve Vídni. Uváděl se zde 
také zpravidla účel, za kterým se povolení vydávalo. Obvykle jím bylo studium 
či pokračování ve studiích přerušených.

bývá, vyskytují chyby. Charakteristika evidovaných osob bývá stručná, čas-
to se omezuje pouze na popis jejich současného chování a aktivit. U osob 
nově zařazených do evidence bývá podrobnější a často se zde uvádí kon-
krétní okolnosti jejich „kompromitace“. Mezi nově uváděnými informacemi 
o případné soudní perzekuci se zpravidla uváděly způsob perzekuce (zda 
byla daná osoba odsouzena, vyšetřována a z nedostatku důkazů zproštěna 
obvinění nebo na ni byl vydán zatykač), její důvody (druh deliktu, z nějž byla 
podezřívána či usvědčena) a její důsledky (druhy trestu – konfinace, vyhoš-
tění ze země u cizinců či trest na svobodě s uvedením druhu a délky).

U osob z politických důvodů trestaných zde bývají připojeny doplňující úda-
je jako datum rozsudku, informace, zda se dotyčný ještě nachází v trestu, 
zda byl omilostněn, amnestován či mu byla část trestu odpuštěna, někdy 
opět s doplněním data. Uvádí se zde také např., že dotyčný uprchl nebo se 
vystěhoval ze země, zda a kam se případně vrátil. U vyhoštěných cizinců 
bývá zaznamenáno, zda pro dotyčného zákaz návratu trvá nebo byl zrušen. 
Spolehlivost těchto údajů lze zpravidla ověřit konfrontací s komplementár-
ními prameny – tedy především soudními a vyšetřovacími akty Válečného 
soudu, Vojenské vyšetřovací komise na Hradčanech a Vrchního zemského 
soudu, případně se spisy týkajícími se dotyčné osoby v registratuře prezidia 
policejního ředitelství či prezidia místodržitelství.47

Z předchozího vyplývá, že jádro evidence z roku 1857 tvořila rubrika č. 5, 
v níž bylo v případě soupisu A uvedeno dobrozdání policejního ředitelství 
s návrhem postupu, který měl být v případě konkrétní osoby v budoucnu 
aplikován. Zapisovaly se sem návrhy policejního ředitelství na pokračování/
ukončení přímého i nenápadného policejního dohledu nad dotyčnou oso-
bou, dále se zde uvádělo, zda (případně kdy a na základě čeho) již byla evi-
dovaná osoba zbavena původních omezení (především v oblasti volného 
cestovního pohybu).48
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Policejní ředitelství ke svému návrhu obvykle připojilo odůvodnění, kte-
ré vycházelo buď z dlouhodobější změny v chování sledované osoby, 
ze zhodnocení jejího politického vlivu, společenské oblíbenosti a nebo vý-
znamu. Z pragmatického hlediska byl brán zřetel také na takové okolnosti 
jako věk, nemoci, rodinné poměry apod.

U některých záznamů dobrozdání policejního ředitele chybí. Tak tomu je 
např. v případě, že si dotyčný v době vyhotovování soupisu odpykával 
svůj trest na svobodě, jestliže zemřel (v rubrice se uvádí pouze stručná 
poznámka „odpadá”49) nebo v případě cizinců, kteří ztratili jakoukoli vazbu 
na zemi (pak se zde objevuje pouze návrh na úplné vypuštění dotyčného 
z evidence). Někdy se také policejní ředitel omezil pouze na konstatování, 
že mu pro podání příslušného návrhu chybějí potřebné podklady, popří-
padě uvedl, na který orgán politické správy je třeba se v této věci obrátit, 
eventuelně již takto získanou dobroznaleckou zprávu parafrázoval.

Poslední šestá rubrika soupisu byla vyhrazena (obdobně jako závěrečná 
rubrika v původní evidenci) pro poznámky. Zjednodušeně řečeno, zahr-
novala informace doplňující nějakým způsobem obsah ostatních rubrik. 
V případě soupisu B bývá vyplněna zřídka. Lze zde obvykle nalézt údaje, 
údaje, kdy a kde byl dotyčný naposledy viděn či jaké jsou poslední infor-
mace o něm. Když dotyčný zemřel nebo byl pohřešován či zmizel, bývá 
to někdy poznamenáno právě zde, v některých případech i s uvedením 
data, případně i informačního zdroje (zpravidla některého orgánu politické 
správy).

U záznamů soupisu A je tato rubrika vyplněna vždy. Zpravidla zde lze 
nalézt nejaktuálnější informace o místě pobytu sledované osoby a jejích 
posledních aktivitách. Objevují se zde např. také odkazy na výnosy mís-
todržitele či Nejvyššího policejního úřadu nebo dočasná povolení nižších 
orgánů policejní správy, jimiž byla schválena žádost sledované osoby 
o pobyt na konkrétním místě. Někdy se zde uvádí i za jakým účelem bylo 
dotyčnému povolení uděleno, zda (a kdy) na určené místo dorazil, případ-
ně zda (a kdy) ho opět opustil a kam (a kdy) se odebral.

Text obou editovaných soupisů se zachoval ve dvou verzích – konceptu 
i čistopisu. Soupisy byly sestaveny v prezidiální kanceláři pražského poli-
cejního ředitelství na základě dílčích seznamů, odevzdaných jednotlivými 
okresními policejními komisaři. Soupis má, jak již bylo uvedeno, již v kon-
ceptní fázi tabelární podobu a po graf ické stránce (budou-li pominuty 
záležitosti úpravy, rukopisu apod.) se shoduje s čistopisem.

49 „Entfällt”.
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I když spolu obě verze souhlasí v zásadě i po obsahové stránce, jsou 
tu některé drobné nuance, které je třeba uvést. V konceptu se ještě mezi 
některými číslovanými záznamy objevují (většinou zřejmě dodatečně) ve-
psaná jména osob bez čísel a bez dalších poznámek, která do čistopisné 
verze zahrnuta nebyla (veskrze se jedná zřejmě o osoby, které byly vede-
ny v některém z krajských seznamů). Dále byly v záznamech do soupisu 
A v konceptu doplněny (zpravidla tužkou) signatury, odkazující na místo 
v prezidiální registratuře policejního ředitelství, kde se nacházejí spisy 
k dotyčné osobě.50 Jména osob, u nichž policejní ředitelství zvažovalo 
jejich vyřazení z evidence, byla v konceptu škrtnuta (červenou, případně 
obyčejnou tužkou).

Po revizi konceptu a jeho doplnění byla sestavena čistopisná verze textu 
a zaslána na místodržitelství, kterému měla sloužit (spolu s obdobnými 
dílčími krajskými soupisy) jako pomůcka pro sestavení celozemských „ka-
tegorizačních“ soupisů I a II.51 Jedinými stopami po zpracování soupisu 
v místodržitelské prezidiální kanceláři jsou (zpravidla červenou tužkou do 
druhého sloupce tabulky) dodatečně dopsané symboly „I”, „II” nebo „-“. 
První dvě značily zařazení dotyčného do příslušného „kategorizačního“-
soupisu I nebo II. Poslední znak znamená, že dotyčný do soupisu pro Pra-
hu nepatřil a že bude zařazen do některého z krajských seznamů.

Údaj o tom, do soupisu jakého kraje měl být dotyčný zařazen (popřípadě 
v které konkrétní obci se zdržoval), se objevuje jako poznámka v posled-
ním sloupci tabulky. Zda byl evidován v rámci soupisu I nebo II už se však 
neuvádí. Zřídka byla ještě závěrečná rubrika doplněna o další aktuální 
údaje o sledované osobě. Úmrtí se vyznačovalo symbolem červeného 
křížku u jména.

50 Většinou se jedná o signaturu v manipulačním období 1853–1857, 
pouze v jednom případě se jedná o odkaz na rok 1852. Signatura byla zanesena 
buď do druhého sloupce tabulky ke jménu nebo do posledního „poznámkového“ 
sloupce.
51 Srv. výše.
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Ediční poznámka
Pro edici byl použit text čistopisu, konfrontovaný s konceptní verzí. Ja-
ko vodítko pro publikování textu bylo použito nejnovějších edičních pra-
videl,52 prezentovaný text byl tedy v podstatě transkribován do podoby 
dnešní spisovné němčiny. Detaily přepisu budou specifikovány dále.

Konceptní a čistopisná verze soupisu se od sebe po obsahové stránce liší 
jen v drobnostech. Ojedinělé odchylky, které výrazněji mění význam (nikoli 
formu) uvedených údajů nebo přinášejí údaje v čistopisu se nevyskytu-
jící či zpochybňující spolehlivost údajů v něm uvedených, jsou uvedeny 
v poznámkách, a to i v případě, že se jedná o text v konceptu škrtnutý. 
Tato skutečnost byla vyznačena uzavřením do lomených závorek. Pouze 
pokud se evidentně jednalo o omyl či písařskou chybu, nebyl takový text 
do edice zahrnut.

Editovaný text je publikován ve stejné podobě jako originál, ovšem se tře-
mi výjimkami:

1. Z důvodu přehlednosti byla původně jediná rubrika tabulky v soupi-
se A „Namen, Stand und Charakter“ rozdělena do dvou sloupců „Namen“ 
a „Stand und Charakter“.

2. Jediná odlišná část konceptu oproti čistopisu, která byla ponechána 
přímo v textu edice (v rubrice č. 2, kde se nejčastěji vyskytuje),53 jsou sig-
natury odkazující v soupisu A na místo v registratuře prezidia policejního 
ředitelství. Jedná se sice o text do konceptu dopsaný dodatečně, zřejmě 
pouze pro vnitřní úřední potřebu, k jeho editování však vedla snaha o pře-
hlednost a pragmatické zohlednění „uživatelského“ hlediska. Signatury 
byly odlišeny od ostatního textu kurzívou.

3. Podobně byl motivován i třetí krok. V editovaném textu byly ponechány 
později v místodržitelské kanceláři vepsané poznámky o následném zařa-
zení evidované osoby (symboly odkazující na zařazení do „kategorizač-
ních“ soupisů, popřípadě odkaz na příslušný krajský soupis). Protože se 
tyto poznámky v originálním textu v rámci jednotlivých záznamů vyskytují 
poněkud nesystematicky na několika různých místech, byly v edici zařa-

52 Šťovíček, Ivan a kol. Zásady vydávaní novověkých historických pramenů 
z období od počátku 16. století do současnosti (Příprava vědeckých edic 
dokumentů ze 16.–20. století pro potřeby historiografie). Praha 2002.
53 U některých záznamů se nachází ale až v rubrice č. 7.
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zeny do speciální rubriky umístěné na konec tabulky. Jednak byly takto 
graficky zkompletovány spolu související údaje a jednak tak byla odlišena 
část textu, zanesená do čistopisné verze později.

Údaje o kategorizaci evidovaných osob jsou v soupisech pražského poli-
cejního ředitelství obsaženy jen někdy a ne vždy jsou spolehlivé, protože 
se jedná pouze o návrhy. Relevantní informace lze získat teprve z celo-
zemských „kategorizačních“ soupisů I a II. V případech, kdy v soupisu 
policejního ředitelství tento údaj chybí nebo se od záznamu v „kategorizač-
ních“ soupisech sestavených na místodržitelství liší, byla tato skutečnost 
uvedena do poznámky k textu. V případě osob evidovaných v „kategori-
začním“ soupisu pražském bylo doplněno pořadové číslo v rámci soupisu, 
případně jeho označení (I nebo II), u osob vedených v rámci jiných krajů 
je uveden navíc název kraje. U osob zařazených do soupisu č. I se zde 
také uvádí, zda byla daná osoba podrobena přímému nebo nenápadnému 
policejnímu dohledu.

Pro editorské doplňky přímo do textu bylo použito hranatých závorek (pou-
ze tehdy, pokud nebylo doplnění chybějících vynechaných písmen či pís-
men ve zkráceném slově jednoznačné). Dále byla tímto způsobem podle 
smyslu doplněna slova (resp. chybějící části textu) v originále nahrazená 
pouze opakovacími znaménky. V ostatních případech byly chybějící 
hlásky doplněny bez jakéhokoli vyznačení či uvedení do poznámkového 
aparátu (týká se vynechaných hlásek -n-: bekant/bekannt; -e-: koncovka 
příčestí minulého –irt/iert; -t-: leitmerizer, königgräzer/leitmeritzer, könig-
grätzer).

Všeobecně známé zkratky (No, k. k., etc., Lit.)54 a zkratky z oblasti správ-
ně-diplomatické (Präs., P. P., g. P., P. A., ai)55 nebyly rozváděny. V přípa-
dě, že se zkratka v textu vyskytovala v několika verzích, pro přepis byla 
použita pouze nejfrekventovanější podoba (N./No sjednoceno na No, 
Pr./Präs. na Präs., Zl./Z. na Z.).56 Zkratka označující opakování textu 
„do“ byla přepsána do dnešní podoby „dtto“. Ostatní zkratky (především 
akademické tituly jako např. I. U. Dr./Iuris Doktor apod.) či zkrácená slova 
byly rozepsány.

54 Litera.
55 Präsidiale, Polizei Präsidiale, Geheime Präsidialakten, Präsidial Akten, anni.
56 Nummero, Präsidiale, Zahl.
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Zásahy do psaní interpunkčních a jiných znamének byly následující: Pů-
vodní závorky /: :/ byly přepsány do dnešní podoby kulatých závorek ( ). 
Interpunkce byla přizpůsobena dnešnímu úzu. Pokud se v textu vyskytují 
otazníky, nejde o editorský zásah, ale o původní text. Často používané 
středníky byly nahrazeny podle kontextu čárkami či tečkami.

Číslovky a čísla byly upraveny v následujících případech: 1. Číslov-
ky v přídavných jménech byly převedeny z číselné do slovní podoby 
(15-jährig/fünfzehnjährig, 2te/zweite); 2. v denních datech byla použita 
pouze čísla s tečkou a vynechány veškeré slovní koncovky (22te März na-
hrazeno 22. März apod.); 3. nekoncepční a rozkolísané užívání římských 
číslic bylo nahrazeno číslicemi arabskými.

Hláskové změny u samohlásek byly provedeny v psaní y/i přizpůsobením 
dnešnímu úzu (seyn/sein apod.), přepisem dvojhlásek na odpovídající pře-
hlasovanou samohlásku (Militair/Mililitär, Ui(e)berwachung/Überwachung), 
naopak byly odstraněny přehlásky ve jménech Gabriël, Michaël aj.

Změny u souhlásek se týkaly zejména vypuštění protetického –h- (werth/
wert, nothwendig/notwendig) s výjimkou cizích slov a vlastních jmen 
(Philosophie, Jungwirth, Russophil), psaní skupin -s-, -ss-, -ß-, koncovky 
–zion/-tion a psaní hlásek -c- a -k- (comprommittiert/Kompromitiert apod.) 
bylo upraveno podle dnešních pravopisných pravidel.

Bylo-li to třeba, byl text opraven také tvaroslovně - především pokud šlo 
o přizpůsobení koncovek přídavných jmen pádu a ostatní pádové vazby 
(zu zweijährigen Haft/zu zweijähriger Haft, von/vom). Slova cizího pů-
vodu byla zásadně transliterována (Raisonneur, Comptoirist, Praeses). 
Transliterována byla také všechna vlastní jména a místní názvy. Protože 
se ovšem některá v textu čistopisu vyskytla ve dvou, případně i více vari-
antách, bylo třeba psaní dotčeného slova sjednotit. Zpravidla byla vybrá-
na varianta jediná správná či nejfrekventovanější (Fryč, Frič, Fritsch/Frič; 
Hawlicžek/Hawliček; Záp/Zap; Wawra, Wáwra/Wáwra; Nather/Näther; 
Štulz, Stulc/Štulc; Czeititz, Čeititz/Czeititz; Bystryca górna, Bystryca gor-
na/ Bystryca górna; Kohljanowic/Kohljanowitz; čzechisch/czechisch nebo 
Čzechismus/Czechismus; Sonnenberg/Sonneberg; časlauer, czaslauer/
czaslauer). Malá písmena na začátku názvů a jmen byla opravena na vel-
ká (Verbindung der roten Fahne/ Verbindung der Roten Fahne apod.). 
Složeniny v originále, zpravidla rozdělené na dílčí slova, byly přepsány 
do dnešního jednoslovného tvaru (Statthalterei Erlass/Statthaltereierlass 
apod.).

Poslední poznámka se týká jmenného rejstříku, který byl jako pomůcka 
pro orientaci v edici připojen na závěr studie. Odkazy na záznamy k jed-
notlivým osobám mají formu písmene příslušného soupisu (A nebo B) 
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a pořadového čísla. Zahrnuta byla nejen jména z čistopisu, ale i ta, která 
se do konečné verze soupisu nedostala a vyskytují se jen v konceptu (jsou 
odlišena kurzívou).
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Pos
-
ten
-
zahl

Namen Stand 
und 
Charakter

Zuständig-
keitsort

Wohnort Charakteristik

Paginae 14 -  2006

1. Altvater Anton 
August

A 1/3

ohne 
bestimmte 
Beschäfti-
gung

Landskron 
in Böhmen

Landskron Kommt im Hauptausweise 
der Kompromittierten für das ganze Land vor.
Ist wegen geleisteten Vorschubs zur Flucht 
des Hochverräters Preiss kriegsrechtlich 
laut Urteils 3. Juni 1852 mit Einrechnung des 
ausgestandenen Untersuchungsarrestes 
bestraft worden. Verdient in politischer 
Beziehung gegenwärtig keine Beachtung, ist 
aber sonst als mauvais sujet bekannt und 
wurde in neuester Zeit aus Prag weg und in 
seine Heimat verwiesen.

2. Arnold 
Emanuel 

A 8/3

8 Jahre 
alt, ledig, 
Amts-

schreiber 
und 
Redakteur

München-
grätz 
in Böhmen

- Kommt im Hauptausweis der Kompromittierten 
für Prag sub No 3 vor.

3. Ast Wilhelm

A 1/8

gewesener 
Student

Maria-schein, 
Bezirk Karbit

unbekannt Kommt im Hauptausweise 
der Kompromittierten für das ganze Land vor. 
War wegen Hochverrats zu zwanzigjährigem 
schweren Kerker verurteilt, und ist in Folge 
Allerhöchster Amnestie vom 16. April 1854 
begnadigt worden.

4. Baudisch 
Adolf 

B 1/57

Student Chwalko-
witz, Bezirk 
Königinhof

Prag 824/2 Kommt im Hauptausweise für ganz Böhmen 
und in dem Veränderung-sausweis für Prag 
für das 4. Quartal 1854 vor. War wegen 
hochverrätlichen Umtrieben im Jahre 1849 zu 
sechsjährigem Kerker verurteilt, und wurde 
mit Allerhöchster Entschließung vom 16. April 
1854 begnadigt.

5. Breyer Wilhelm

B 2/31

Student Nachod in 
Böhmen

Prag 640/1, 
bei den 
Eltern

Kommt im Hauptausweis für ganz Böhmen, 
und in dem Nachtragsausweise für Prag 
vom 17. September 1854 vor. War wegen 
hochverräterischen Umtrieben im Jahre 1849 
kriegsgerichtlich zu zehnjähriger Festungshaft 
verurteilt, und wurde mit Allerhöchsten 
Entschließung vom 16. April 1854 begnadigt.

6. Chocho-
laussek 
Prokop 

C 5/2

Literat, 
Wittwer

Sedletz in 
Böhmen

Bystryca 
Górna in 
Galizien

Kommt im Prager Hauptausweise sub No 
17 vor, ferner im Prager Nachtragsausweise 
vom 17. September 1854 und im Prager 
Nachtragsausweise für das 4. Quartal 1855 vor.

   

TEXT EDICE  Verzeichnis der Kompromittierten Lit. A57

57 Soupisy i s průvodní zprávou policejního ředitele z 22. ledna 1857, uloženy 
v NA, PM 1855–1859, sign. 8/1/15/12, čj. 3587 P. P., kart. 469 (koncept v PP 
1863–1869, sign. P 58/1, kart. 514).
58 V soupisu I, poř. č. 2, přímý policejní dohled (dále jen p. d.).
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Gutachten in Betreff der weiteren Behandlung Anmerkung

Paginae 14 -  2006

Dürfte aus dem Verzeichnis der politisch 
kompromittierten Personen um so eher wegzulassen 
sein, als er ohnehin in seiner Eigenschaft als gemeiner 
Schwindler, und der Eigentumssicherheit gefährliches 
Individuum unter besonderer Aufsicht der Behörden 
steht

0 -

0 Wurde im Jahre 1853 wegen 
Hochverrats zu zwanzigjährigem 
schweren Kerker verurteilt. 
Bef indet sich dermal noch im 
Kastell Laibach in Haft.

I58

Mit Rücksicht auf den vom Bezirksamt Karbitz als 
mut- und energielos geschilderten Charakter des Ast, 
und mit Rücksicht auf sein Wohlverhalten während 
seines Aufenthaltes in seiner Heimat dürften die ihm 
auferlegten Reisebeschränkungen aufzulassen sein

Hat mit dem hohen 
Statthaltereierlasse vom 

4. Mai 1856 Z. 3921 
die Bewilligung zum Aufenthalte 
in Prag erhalten, ist hier aber 
noch nicht eingetroffen.

-

im Leitmeritzer 

Kreise59

Mit allerhöchster Entschließung 
vom 11. September 1855 ist 
ihm die Bewilligung zur Ablegung 
der Staatsprüfungen und zur Erlangung der juridischen 
Doktorswürde erteilt worden. Er hat sich seither in 
Advokatenkanzleien verwendet, und durchaus keinen 
Anlass zu bedenklichen Wahrnehmungen gegeben. 
Wäre seine strenge polizeiliche Überwachung 
aufzulassen.

Hat mit hohem 
Statthaltereierlasse 
vom 5. Juli 1854 Z. 6621 Präs. 
die Bewilligung zum Aufenthalte 
in Prag Behufs Fortsetzung der 
Studien erhalten.

–

im Königgrätzer 

Ausweise II60

Bei der eingeleiteten Überwachung desselben haben 
sich in politischer Beziehung keine Bedenken ergeben, 
und wenn auch sein Lebenswandel sonst manches zu 
wünschen übrig lässt, so dürfte doch dem Breyer eine 
politische Gefährlichkeit nicht zuzuschreiben sein. 
Wäre daher dessen strenge polizeiliche Überwachung 
im Sinne des hohen Statthaltereierlasses Zahl 10773 
aufzulassen.

0 –

im Königgrätzer 

Ausweise61

0 Ist in Bystryca Górna konf iniert, 
sein gegenwärtiges Verhalten 
unbekannt.

I62

59 Soupis II, poř. č. 1.
60 Soupis II, poř. č. 1.
61 Soupis II, poř. č. 2.
62 Poř. č. 6, nenápadný policejní dohled (dále jen n. d.).
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7. Dostal Anton 

D 5/2

Student Prag Prag 693/2 Kommt im Hauptausweis des ganzen 
Landes, und im Prager Nachtragsausweise 
vom 17. September 1854 vor. War wegen 
hochverräterischen Umtrieben im Jahre 1849 
zu zwölfjährigem schweren Kerker verurteilt, 
und wurde mit Allerhöchster Entschließung 
vom 16. April 1854 amnestiert.

8. Duras Franz 

D 6/22

Wirt-

schafts-

besitzer

Zelenitz, 
Bezirk 
Schlan

Prag 923/2 Kommt im Hauptausweise der 
Kompromittierten vor.

War wegen Hochverrats zu zwölfjährigem 
schweren Kerker verurteilt, und wurde im 
Jahre 1856 amnestiert.

9. Dworžak 
Georg 

D 5/25

gewesener 
Hörer der 
Chemie

Jessenitz, 
Bezirk 
Neustadt a. 
d. Mettau

 Kommt im Hauptausweise des ganzen Landes, 
und im Nachtragsausweise für Prag 
für das 4. Quartal 1854 vor.

War wegen hochverräterischen Umtrieben 
im Jahre 1849 vom Kriegsgerichte zu 
fünfzehnjähriger Festungsarrest verurteilt, und 
wurde mit Allerhöchsten Entschließung vom 
16. April 1854 amnestiert.

10. Ekert Lorenz 

E 2/48

Tischler-

geselle

Tuschkau Karolinen-
thal No 134

Kommt im Ausweise der Kompromittierten 
bisher nicht vor. Ist wegen Hochverrats im 
Jahre 1854 von dem Militäruntersuchungsge
richt in Wien zu sechsjähriger Schanzarbeit 
verurteilt worden und in Folge Allerhöchster 
Amnestie vom 12. Juli 1856 aus der Festung 
Theresienstadt entlassen worden.

11. Ernst Wenzel 

E 2/17

Student 
und 
Professurs 
Kandidat

Röhrsdorf, 
Bezirk 
Hainspach

Prag

No 190/1

Kommt im Hauptausweis des ganzen Landes 
vor. Wurde vom Prager Kriegsgerichte wegen 
Hochverrats zu fünfzehnjähriger Festungshaft 
verurteilt, und in Folge Allerhöchster 
Entschließung vom 16. April 1854 amnestiert.

63 Poř. č. 14.
64 Soupis II, poř. č. 21.
65 Soupis II, poř. č. 5.
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Hat seit seiner Rückkehr nach Prag in keiner Beziehung 
zu bedenklichen Wahrnehmungen Anlass gegeben, und 
wurde ihm mit Rücksicht hierauf bereits zu wiederholten 
Malen die Bewillligung zu Reisen im Königreiche 
Böhmen erteilt. Wäre seine strenge polizeiliche 
Überwachung im Sinne des hohen Statthaltereierlass 
vom ? Z. 10773 aufzulassen.

0 II63

Mit Rücksicht auf seinen kurzen hierortigen Aufenthalt 
kann ein beruhigendes Gutachten in Betreff seiner 
ferneren Behandlung nicht gestellt werden, wegen des 
großen Anhangs jedoch, dessen er in seiner Heimat 
genießt, dürfte sich die Auf lassung der strengeren 
Überwachungsmaßregeln nicht als rätlich darstellen.

Ist am 30. Oktober 1856 in 
Prag eingetroffen, und hat 
nachträglich mit dem hohen 
Statthaltereipräsidialerlasse 
vom 16. Dezember 1856 Z. 12050 
die Bewilligung zum hierortigen 
Aufenthalte erhalten.

–

(Prager Kreis)64 
Wird von der 
Heimatsbehörde 
Schlan zur Enthebung 
von der speziellen 
Überwachung 
beantragt.

Betreibt dermal den Selchf leischhandel, und legt in 
jeder Beziehung ein musterhaftes Benehmen an den 
Tag. Wäre dessen strenge polizeiliche Überwachung 
aufzulassen.

Hat mit hohem Statthaltereierlass 
vom 21. November 1855 Z. 10308 
die Bewilligung zum Aufenthalt 
in Prag Behufs Fortsetzung der 
Studien erhalten.

–

Königgrätzer 

Ausweis65

Da die Zeit seines Aufenthaltes in Prag zu kurz ist, 
und da überhaupt seit seiner Entlassung aus der 
Strafe noch ein zu geringer Zeitraum verf lossen ist, 
als dass über sein Verhalten im Freiheitszustande ein 
beruhigendes Gutachten abgegeben werden könnte, 
so dürften vorläuf ig die ihm auferlegten polizeilichen 
Beschränkungen nicht zu beheben sein.

Hat mit hohem Stathaltereipräsi-
dialerlasse vom 15. Oktober 1856 
Z. 10042 die Bewilligung zum 
Aufenthalte in Prag erhalten..

–

Pilsner Kreis66

Hat nach erlangter Amnestie die Studien in Leitmeritz 
fortgesetzt, und hält sich erst seit Kurzem in Prag auf, 
wo er die Vorlesungen an der Philosophischen Fakultät 
besucht. Mit Rücksicht auf sein jugendliches Alter, und 
den Umstand, dass sein Benehmen keinen Anlass zu 
einer bedenklichen Wahrnehmung bietet, dürfte seine 
strenge polizeiliche Überwachung aufzulassen sein.

Erhielt mit hohem 
Statthaltereidekrete 
vom 15. November 1856.
Z. 10432 die Bewilligung zum 
Aufenthalte in Prag, wegen 
Fortsetzung der Studien.

–

Leitmeritzer Kreis67

66 Soupis I, poř. č. 2, p. d.
67 Soupis II, poř. č. 2.



384

Ševčenková,  P.

Pos
-
ten
-
zahl

Namen Stand 
und 
Charakter

Zuständig-
keitsort

Wohnort Charakteristik

Paginae 14 -  2006

12. Ermer Franz 

E 2/23

Mediziner, 
jetzt 
angeblich 
Wirtschafts-
schreiber

Märzdorf, 
Bezirk 
Braunau

Dux in 
Böhmen

Kommt im Hauptausweise der 
Kompromittierten für das ganze Land, und 
in den Prager Nachtragsausweisen für das 
4. Quartal 1854 und 2. Quartal 1856 vor. Zu 
zwanzigjähriger Festungshaft verurteilt, wurde 
er mit Allerhöchsten Entschließung vom 16. 
April 1854 amnestiert.

13. Faster Kaspar 

F 1/9

Techniker Prag Kommt im Prager Nachtragsausweise vom 17. 
September 1854 vor. Wegen Hochverrats als 
Teilnehmer der hochverräterischen Verbindung 
”die Rote Fahne“ im Dezember 1853 
kriegsgerichtlich zu zwölfjährigem schweren 
Kerker verurteilt.

14. Feyerer Karl

F 3/9

Mediziner Wien Wien Kommt im Hauptausweise des ganzen Landes, 
und in den Prager Nachtragsausweisen vom 
17. September 1854 dann für das 4. Quartal 
1854 vor. War wegen der hochverräterischen 
Umtriebe im Jahre 1849 zu fünfzehnjähriger 
Festungsarrest verurteilt und wurde in Folge 
Allerhöchster Entschließung vom 16. April 
1854 begnadigt.

15. Fingerhut 
Adalbert

F 5/3

gewesener 
Hörer der 
Philosophie
71

Prag Milwakie in 
Nord-

amerika

Kommt im Verzeichnis der Kompromittierten 
noch nicht vor. Er ist ein Bräuerssohn, war 
schon in den Jahren 1846 und 1847 mit 
der Revolutionspartei kürt, kam im Jahre 
1848 Ende März aus Wien, wo er studierte, 
nach Prag, und war fortan der Mittelpunkt 
des studentischen Treibens in Prag. Nach 
den Pf ingsttagen verschwand er mit seiner 
Geliebten, einer Putzmacherin aus Prag.

16. Flek Anton 

F 3/2273

Mediziner Böhmisch 
Kamnitz Prag No74 Kommt im Hauptausweis des ganzen Landes 

und im Prager Nachtragsausweise für das 1. 
Quartal 1855 vor. War wegen des Verbrechens 
des Hochverrats zu zwanzigjähriger 
Festungsarrest verurteilt, und ist am 20. April 
1854 in Folge Allerhöchster Begnadigung auf 
freien Fuß gesetzt worden. 

68 V konceptu: <Sein gegenwärtiges Verhalten ist hier unbekannt.>
69 Soupis II, poř. č. 6.
70 K. Faster je uveden v soupisu pro hlavní město (poř. č. 8, p. d), nikoli pro Pražský 
kraj. Tato poznámka se zřejmě týká jen dočasného místa pobytu.
71 Zde je třeba upozornit na chybu, Vojtěch Náprstek studoval na vídeňské univerzitě 
práva.
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Hat sich nach seiner Amnestierung durch längere Zeit in 
Prag aufgehalten, und wurde unausgesetzt beobachtet. 
Bereits mit dem hohen Statthaltereipräsidialerlasse 
vom 19. April 1856 Z. 3935 wurden die ihm auferlegten 
Reisebeschränkungen behoben.

Soll Schreiber bei dem 
Wirtschaftsamte in Dux sein, 
wohin er seinen Heimatschein 
am 22. April 1856 vidiert erhielt.
68

–

Saazer Kreis69

0 Bef indet sich dermal noch in 
der Strafe.

I

Prager Kreis,70 
Schwarzkosteletz

Wäre aus Verzeichnis der hierländigen Kompromittierten 
ganz wegzulassen.

Erhielt mit hohem Erlass der k. k. 
Obersten Polizeibehörde vom 
15. Juni 1854 Z. 3716 Präs. II die 
Bewilligung zur Rückkehr nach 
Wien, und ist dahin am 27. Juni 
1854 abgegangen.

-

Obwohl gegen Fingerhut Adalbert eine gerichtliche 
Prozedur bisher nicht stattgefunden hat, so waren 
doch bereits Verhandlungen wegen Gestattung seiner 
straffreier Rückkehr anhängig. Der Vervollständigung 
wegen dürfte derselbe in das Verzeichnis der 
Kompromittierten Lit. A einzubeziehen sein, und es wird 
auf die Gestattung seiner Rückkehr nicht eingeraten.

0 I72

Erhielt mit hohem 
Statthaltereierlass 
vom 27. November 1854 Z. 
13019 Präs. die Bewilligung zum 
Aufenthalte in Prag Behufs der 
Fortsetzung der Studien.

–

Leitmeritzer Kreis75

72 Poř. č. 11, n. d.
73 V konceptu ještě doplněna přezdívka „Blum”.
74 Číslo popisné pouze v konceptu: 427/1.
75 Soupis II, poř. č. 4.  
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17. Fortier Franz 

F 6/7

Schneider-
geselle aus 
Prag

Prag Pankratz76 Kommt im Prager Nachtragsausweise 
vom 17. September 185477 und dto 
für das 3. Quartal 1856 vor.
78 
War wegen Teilnahme an den 
hochverräterischen Verbindung „die Rote 
Fahne“ im Dezember 1853 zu fünfjähriger 
Schanzarbeit in Eisen verurteilt worden, 
mittelst Allerhöchsten Gnadenaktes 
vom 1. April 1855 wurde ihm die Hälfte der 
Strafzeit nachgesehen und ist derselbe 
am 2. August 1856 in Prag eingetroffen.

18. Frič (Fryč) 
Joseph 

F 5/23

gewesener 

Techniker,80 
jetzt Ros-
[oglio]
Fabrikant

Prag Prag 736/2 Kommt im Prager Hauptausweise sub No 30 
vor und in den Prager Nachtragsausweisen 
vom 17. September 1854, dann dem 
Nachtragsausweise vom 4. Quartal 1855 vor. 
Wegen hochverräterischen Umtrieben im 
Jahre 1849 zu zwanzigjähriger Festungsarrest 
verurteilt, wurde er in Folge Allerhöchster 
Entschließung vom 16. April 1854 begnadigt.

19. Frič Wilhelm 

F 5/19

gewesener 
Zögling der 
Maleraka-
demie

Cžaslau unbekannt Kommt im Prager Nachtragsausweise vom 17. 
September 1854 vor. War wegen Teilnahme an 
der hochverräterischen Verbindung „die Rote 
Fahne“ zu zweijähriger Fetsungshaft verurteilt, 
und ist nach verbüßter Strafe in seine Heimat 
abgegangen.

20. Gabler Wilhelm 

G 1/26

Doktor 
der Philo-
sophie

Wartenberg 
in Böhmen

Wien Kommt im Prager Hauptausweise 
der Kompromittierten, dann in den 
Nachtragsausweisen vom 17. September 1854, 
für das 4. Quartal 1854 und 1. Quartal 1856 vor.

76 V konceptu: <Mühlhausen> Prag 16  2/2.
77 V konceptu: No 3334.
78 V konceptu: (Post 1. Bericht vom 10. Aug[ust] [1]856 N. 2105).
79 Poř. č. 19.
  V konceptu: „<Techniker> Philosoph”, což je samozřejmě správná varianta, 
J. V. Frič studoval filozofii.

TEXT EDICE  Verzeichnis der Kompromittierten Lit. A pokračování



387

Ševčenková,  P.

Gutachten in Betreff der weiteren Behandlung Anmerkung

Paginae 14 -  2006

Da Franz Fortier sowohl während seines Aufenthaltes 
in Mühlhausen als auch in neuerer Zeit keinen Anlass 
zu einem Bedenken gegeben hat, so dürften die 
strengeren polizeilichen Maßregeln in Bezug auf 
seine Reisebewegung aufzulassen sein, und wird nur 
noch bemerkt, dass derselbe von sehr schwächlicher 
Leibeskonstitution, und fortwährend kränklich sei.

Hat sich nach seiner Ankunft 
in Prag zu seinem Vater, der in 
Mühlhausen eine Schanknahrung 
gepachtet hatte, begeben, und ist 
mit demselben am 27. Oktober 
1856 nach Pankratz bei Prag 
übersiedelt.

II79 

Wurde dessen sorgfältigste und spezielle Überwachung 
erst in neuester Zeit und zwar mit Erlass der hohen 
k. k. Obersten Polizeibehörde vom 12. Oktober 1856 Z. 
2439/B.M. und Statthaltereipräsidialdekret 
vom 21. Oktober 1856 Z. 62 g. P. angeordnet. Es 
kann daher auf die ganze oder teilweise Behebung 
der ihm auferlegten Reisebeschränkungen um so 
weniger eingeraten werden, als derselbe keine 
Zeichen von Besserung gibt, und sich beispielsweise 
bei dem Begräbnis des Havliček abermals als 
regierungsfeindlich bewiesen hat.

0 I81 

Demselben ist zwar mit dem hohen Statthaltereipräsi-
dialerlasse 27. Mai 1856 Z. 5200 die Bewilligung zum 
Aufenthalte in Prag erteilt worden, er ist aber hier 
noch nicht eingelangt. Es kann daher in Betreff seiner 
ferneren Behandlung kein Antrag gestellt werden.

0 –

Czaslauer Kreis82

War zwar bloß wegen eines Pressvergehens in 
kriegsgerichtlicher Haft. Da derselbe jedoch wegen 
seiner notorischen politischen Gefährlichkeit in Bezug 
auf seinen Aufenthalt und seine Reisen strengeren 
polizeilichen Beschränkungen unterworfen wurde, so 
dürfte er unter die politisch Kompromittierten Lit. A zu 
reihen sein. Über seine weitere Behandlung kann kein 
Antrag gestellt werden, da er seit einer Reihe von Jahren 
von Prag abwesend ist.

Hat nach einer Mitteilung der 
Wiener Polizeidirektion vom 
10. November 1855 Z. 29018 
P. A. von der hohen Obersten 
Polizeibehörde die Bewilligung 
zum Aufenthalte in Wien 
erhalten.

I83

81 Poř. č. 13, p. d.
82 Soupis II, poř. č. 3.
83 Poř. č. 14, n. d.
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21. Gaugg Franz 

G 1/6

gewesener 
ständischer  

Akzessist84

Prag Nutschitz, 
Bezirk 
Beraun

Kommt im Hauptausweise der Komromittierten 
für das ganze Land vor. War mittelst 
kriegsrechtlichen Urteils vom 2. November 
1851 wegen Majestätsbeleidigung zu 
zweimonatlichen Profoßenarrest verurteilt 
worden. Ist vor zwei Jahren nach Nutschitz 
übersiedelt, wo er eine kleine Wirtschaft 
erworben hat. Er hat acht Kinder, lebt in sehr 
drückenden Verhältnissen, soll ganz zur 
Einsicht gekommen, und seine politische 
Verirrung bitter bereuen.

22. Gautsch 
Wilhelm 

G 1/13

Iuris 
Kandidat 
jetzt 
Advokaturs-
konzipient

Prag Königgrätz Kommt im Prager Hauptausweis sub
No 33 und im Nachtragsverzeichnis 
vom 17. September 1854 vor.
War wegen Hochverrats mit kriegsrechtlichem 
Urteil vom 27. September 1852 zu 
sechsjähriger Festungshaft verurteilt, und 
wurde mit Allerhöchsten Entschließung 
vom 16. April 1854 begnadigt.

23. Girgel Franz

G 4/2

gewesener 
supplie-
render 
Gymnasial-
professor

Prag Prag

No 366/3

Kommt im Hauptausweise des ganzen Landes 
und im Prager Nachtragsausweise für das 3. 
Quartal 1856 vor. War wegen des Verbrechens 
des Hochverrats zu achtzehnjähriger 
Festungshaft verurteilt, und wurde mit 
Allerhöchsten Enschließung vom 12. Juli 1856 
begnadigt.

24. Grün Franz

G 6/16

Mediziner, 
jetzt 
Hörer der 
Chemie, 
verheiratet

Warnsdorf Prag

No 330/189

Kommt im Hauptausweise der 
Kompromittierten für das ganze Land, und im 
Prager Nachtragsausweise für das 4. Quartal 
1855 vor. War wegen des Verbrechens des 
Hochverrates zu zwanzigjähriger Festungshaft 
verurteilt, und wurde mit Allerhöchster 
Entschließung vom 16. April 1854 begnadigt.

25. Gruss Richard

G 6/39

gewesener 
Gefällen-
amts-
praktikant
91

Prag Schlaggen
-wald

Kommt im Hauptausweise der 
Kompromittierten vor.
War im Jahre 1851 wegen Majestätsbeleidigung 
kriegsrechtlich mit zweimonatlichem 
Profoßenarreste abgestraft worden, und wurde 
mittelst Dekrets der Finanzlandesdirektion 
[vom] 27. Jänner 1853 Z. 1615 aus dem 
Staatsdienste entlassen.

84 V konceptu uvedeno pouze: gewesener ständischer Beamte.
85 Poř. č. 21.
86 Soupis II, poř. č. 6.
87 V konceptu : N. E. 207 ai 863 G/7/1 rehabilitiert.

TEXT EDICE  Verzeichnis der Kompromittierten Lit. A pokračování



389

Ševčenková,  P.

Gutachten in Betreff der weiteren Behandlung Anmerkung

Paginae 14 -  2006

Es scheint, dass Gaugg durch die Erwerbung einer 
Wirtschaft in Nutschitz daselbst das Heimatsrecht 
erworben habe. Von einer besonderen Bewilligung zur 
Übersiedlung nach Nutschitz ist hier Nichts bekannt.
Die strengeren Überwachungsmaßregeln dürften 
im Sinne des hohen Statthaltereierlasses Z. 10773 
aufzulassen sein.

0 II85

Da Gautsch sich schon seit dem Jahre 1854 in 
Königgrätz aufhält, so ist die Polizeidirektion nicht 
in der Lage, über seine fernere Behandlung einen 
beruhigenden Antrag zu stellen.

Hat mit hohem Statthalterei
präsidialerlasse vom 19. Juli 
1854 Z. 7288 die Bewilligung 
zum Aufenthalte in Königgrätz 
erhalten, wo er in der 
Advokatenkanzlei des Doktor 
Walek, ein Unterkommen 
gefunden hat.

–

Kommt im 
Königgrätzer 
Ausweise vor

(Z. 2078).86

Hält sich seit seiner Rückkehr nach Prag bei seiner 
Mutter auf, ist kränklich, lebt sehr eingezogen, hat 
beinahe gar keinen Umgang, und beschäftigt sich bloß 
mit Studien.
Dürfte dessen strenge polizeiliche Überwachung zu 
beheben sein.

087 II88

Die seit der Ankunft des Grün eingeleitete strenge 
polizeiliche Beobachtung desselben bot keinen Anlass 
zu besonderen Wahrnehmungen. Er hat eingezogen 
gelebt, sich meist mit Studien beschäftigt, und jeden ihn 
kompromittierenden Umgang vermieden.
Die über ihn verhängten strengen polizeilichen 
Maßregeln dürften aufzulassen sein.

Erhielt mit hohem Statthalterei-
präsidialerlasse 
vom 20. Juli 1855 Z. 6630 Präs. 
Die Bewilligung zum Aufenthalte 
in Prag, Behufs Fortsetzung der 
Studien.

-

Leitmeritzer Kreis90

Da über sein dermaliges Verhalten keine Notizen 
vorliegen, so kann kein Antrag in Betreff seiner ferneren 
Behandlung gestellt werden, und wäre diesfalls 
[von] dem Bezirksamte zu Elbogen das Gutachten 
abzuverlangen.

Bef indet sich dermal im Hause 
des Fabrikanten Hase in 
Schlaggenwald als Erzieher. Ob 
hiezu eine höhere Bewilligung 
erhalten habe, ist hier nicht 
bekannt.

I92

88 Poř. č. 22.
89 V konceptu: <330/1> 266/1.
90 Soupis II, poř. č. 10.
91 V konceptu: Kaalgefül[l]sprakt[ikant].
92 Poř. č. 15, n. d.
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26. Hampl Franz

H 1/72

Mediziner Gintersdorf, 
Bezirk 
Königinhof

Prag

No 286/293

Kommt im Hauptausweis des ganzen Landes 
und in dem Prager Nachtragsausweise 
für das 4. Quartal 1854 vor. War wegen 
hochverräterischerischer Umtriebe im Jahre 
1849 zu fünfjähriger Festungshaft verurteilt 
und wurde mit Allerhöchster Entschließung 
vom 16. April 1854 begnadigt.

27. Hartmann 
Moritz

P 17/22

Literat Duschnik in 
Böhmen

Paris Kommt im Prager Hauptausweise sub No 
40 und im Nachtragsausweise vom 17. 
September 1854 vor. Einer der gefährlichsten 
Revolutionsmänner und durch und durch 
verderbt. Von Constantinopel, wo er 
sich längere Zeit aufgehalten hat, soll er 
Zeitungsnachrichten gemäß sich nach Paris 
begeben haben.
Eine ausführliche Charakteristik kommt auch 
im Polizeidirektionsbericht vom 31. August 
1856 Z. 2481 P. P. vor.

28. Hawel Joseph

H 1/159

Schneider-
meister, 
dermal 
Höker

Unhoscht, 
zuständig 
nach 
Karolinen-
thal

Karolinen-
thal No 172

Kommt im Hauptausweise der 
Kompromittierten vor.
Wurde wegen hochverräterischen Umtrieben 
im Jahre 1850 in Untersuchung gezogen, und 
gemäß kriegsrechtlichen Urteils vom
30. Dezember 1853 aus Abgang rechtlicher 
Beweise losgesprochen.
Verhält sich seitdem ganz ruhig, und ernährt 
sich und seine zahlreiche Familie nur 
kümmerlich.

29. Hawliček Karl

H 1/5

als Schrift-
steller 
Borowsky 
genannt

Deutsch-brod zuletzt 
Prag

Kommt im Prager Hauptausweise sub No 41 
vor.
Nachdem die über ihn verhängte Konf inierung 
in Brixen behoben worden ist, kehrte er nach 
Böhmen zurück und ist im Monate August 1856 
in Prag gestorben.

30. Hawliček 
Franz

H 1/19

Kandidat 
der Rechte

Prag Prag 692/2 Kommt im Prager Hauptausweise sub No 
42 vor. Wurde mit kriegsrechtlichem Urteil 
vom 10. Oktober 1853 von dem Verbrechen 
der Mitschuld am Hochverrate ab instantia 
losgesprochen.

93 V konceptu: <171/2>.
94 Soupis II, poř. č. 7.
95 Poř. č. 17, n. d.

TEXT EDICE  Verzeichnis der Kompromittierten Lit. A pokračování



391

Ševčenková,  P.

Gutachten in Betreff der weiteren Behandlung Anmerkung

Paginae 14 -  2006

Hampl wohnt gemeinschaftlich mit dem Amnestierten 
Sturm und Köcher in No 286/2, lebt sehr ordentlich, 
beschäftigt sich bloß mit seinen Studien, in freien 
Stunden mit Musik, empfängt keine Besuche, geht auch 
zu Niemanden, und es scheint ihm mit einer gänzlichen 
Änderung seines früheren Lebenswandel wirklich ernst 
zu sein.
Dürfte die über ihn verhängte strenge polizeiliche 
Aufsicht zu beheben sein.

Hat mit hohem Statthaltereipräs
idialerlasse vom. 5. Juli 1854 Z. 
6621 Präs. Die Bewilligung zum 
Aufenthalte in Prag Behufs der 
Fortsetzung der Studien erhalten.

-

Kommt im 
Königgr[ätzer] 
Ausweise vor
94

Nachdem er durch seine Weigerung nach Auf lösung des 
Frankfurter Parlaments nach Österreich zurückzukehren, 
die österreichische Staatsbürgerschaft verloren hat, 
und nachdem ein von ihm bereits eingebrachtes Gesuch 
um Gestattung der straffreien Rückkehr im Juni 1855 
unberücksichtigt geblieben ist, so dürfte er unter die 
politisch Kompromittierten Lit. A zu reihen sein.
Die Rückkehr nach Osterreich wäre ihm unter keiner 
Bedingung zu gestatten.

0 I95

Dürften die ihm auferlegten strengeren 
Überwachungsmaßregeln aufzulassen sein.

0 -

Prager Kreis96

0 0 +

Obwohl sich bei der eingeleiteten Überwachung des 
Hawliček Franz keine besonderen Bedenken ergeben 
haben, so ist er doch eine aus der Revolutionsepoche 
zu markierte Persönlichket und wurde von dem 
Kriegsgerichte bei mehreren anlässen als zu gefährlich 
geschildert, als dass es rätlich wäre, dessen strengere 
polizeiliche Überwachung aufzulassen.

Dessen sorgfältige Überwachung 
ist mit dem hohem Statthaltereip
räsidialdekrete vom 30. Oktober 
1853 Z. 9664 Präs. aufgetragen 
worden.

I97

96 Soupis II, poř. č. 29.
97 Poř. č. 18, n. d.
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31. Hedrich Franz

H 17/22

Literat Prag ausgewan-
dert

Kommt im Verzeichnis der Kompromittierten 
noch nicht vor.
Ein Freund und Gesinnungsgenosse des 
Hartmann. Hat schon 1847 Deutschland in 
revolutionären Tendenzen bereist, war Mitglied 
des Frankfurter Parlaments und begab sich 
mit dem Rumpfparlament nach Stuttgart, wo er 
auch nach dessen Auf lösung verblieb, bis er 
im Jahre 1850 ausgewiesen wurde. Er kehrte 
im Jahre 1851 nach Österreich zurück.

32. Hirsche 
August

H 4/1699

Jurist,

jetzt Advoka-
turskonzipi-
ent

Hirschberg Prag 
No 866/2
100

Kommt im Hauptausweise des ganzen Landes 
und in den Prager Nachtragsausweisen für das 
4. Quartal 1854 und für das 1. Quartal 1856 vor.
War wegen hochverräterischer Umtriebe im 
Jahre 1849 zu zehnjähriger Festungshaft 
verurteilt, und wurde im April 1854 begnadigt.

33. Hlawsa 
Cosmas

H 1/48

Müllermeis-
ter aus 
Prag

Prag Prag 1242/2 Kommt im Hauptausweis der Kompromittierten 
vor.
War wegen verbotenem Besitz von Waffen und 
Munition während des Belagerungszustandes 
zu zweijähriger Festungshaft verurteilt worden, 
und ist nach überstandener Strafe am 15. 
September 1853 in Prag eingetroffen. Gehört 
der czechisch nationalen Partei an, und 
zeichnet sich durch einen verschlossenen und 
entschiedenen Charakter aus.

34. Hodek Wenzel

H 5/56

gewesener 
Theolog

Železna 
Bezirk 
Smichow

Prag 215/1 Kommt im Hauptausweise der 
Kompromittierten für das ganze Land, und 
in dem Prager Nachtragsausweise vom 
17. September 1854 vor.
War wegen Hochverrats zu vierzehnjähriger 
Festungsstrafe verurteilt, und wurde im April 
1854 begnadigt.

98 Poř. č. 19, n. d.
99 V konceptu tužkou poznámka: V[or]akten.
100 V konceptu: 1334/2 <866/2>.
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Erhielt einen Auswanderungspass, nachdem er in Folge 
seiner Weigerung, nach Auf lösung des Frankfurter 
Parlaments nach Österreich zurückzukehren, die 
österreichische Staatsbürgerschaft verloren hat, und 
ist im Oktober 1852 über die österreichische Grenze 
ausgetreten. Dürfte unter die politisch Kompromittierten 
Lit. A einzureihen sein. Die Rückkehr wäre ihm nicht 
zu gestatten, da er auch nach seiner Auswanderung 
keine Proben von Besserung gegeben hat, und von 
der herz[öglichen]. S[ächsisch-]Cob[urg-]Gotha´schen 
Regierung wegen bedenklicher Umtrieben aus Gotha 
ausgewiesen wurde.

0 I98

Da dem Aug[ust] Hirsche in Berücksichtigung seines 
Wohlverhaltens mit der Allerhöchsten Entschließung 
vom 14. März 1855 die Bewilligung zum Eintritt in den 
Staatsdienst erteilt worden ist, und da auch seither über 
ihn keine nachteilige Wahrnehmung gemacht worden 
ist, so wäre dessen strenge polizeiliche Überwachung 
aufzulassen.

Erhielt mit dem hohen Statthalter
eipräsidialerlasse 
vom 2. Oktober 1854
Z. 10994 die Bewilligung zum 
Aufenthalte in Prag Behufs 
Fortsetzung der Studien.

-

Bunzlauer Kreis101

Hat zwar seit seiner Entlassung aus der Strafe keinen 
Anlass zu bedenklichen Wahrnehmungen gegeben, 
doch dürfte es mit Rücksicht auf seine politische 
Bedenklichkeit, so wie auf den Anhang, den er unter 
seinen Gewerbsgenossen genießt, kaum rätlich sein, die 
mit dem hohen Statthaltereipräsidialerlasse 
vom 7. November 1853 Z. 9985 angeordnete sorgfältige 
Überwachung desselben, so wie die damit verbundenen 
Reisebeschränkungen aufzuheben.

0 I102

Hodek hat nach seiner im Monate Juli 1854 erfolgten 
Ankunft eine Beschäftigung in der Geržabek´schen 
Buchdruckerei erhalten, und steht fortan in demselben 
Dienstverhältnis. Er hat sich während seines Aufenthalts 
in Prag vollkommen korrekt betragen, und es dürfte 
keinem Anstande unterliegen, die ihm auferlegten 
Reisebeschränkungen aufzuheben.

Erhielt mit dem hohen Statt
haltereipräsidialerlasse vom 
24. Juni 1854 Z. 6205 Präs. die 
Bewilligung zum Aufenthalte 
in Prag.

-

Prager Kreis103

101 Soupis II, poř. č. 7.
102 Poř. č. 20, n. d.
103 Soupis II, poř. č. 33.
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35. Hora Friedrich

H 5/57104

gewesener 
Techniker

Winarž Prag 1138/2 Kommt im Prager Nachtragsausweise für das 
1. Quartal 1856 vor.
Wurde im Jahre 1851 wegen Hochverrats zu 
zwölfjährigem Festungsarreste verurteilt, und 
im April 1854 begnadigt.

36. Horak 
Ferdinand

H 5/58

gewesener 
Jurist, 
Chorre-
gentens 
Sohn
106

Prag Amerika Kommt im Prager Nachtragsausweise vom 
17. September 1854 und in dem 
für das 4. Quartal 1854 vor.
War wegen Hochverrats zu zehnjähriger 
Festungshaft verurteilt, und wurde im April 
1854 amnestiert.

37. Horak Karl

H 5/39

Bruder des 
vorigen, 
gewesener 
Jurist

Prag Prag 211/2 Kommt im Verzeichnis der Kompromittierten 
noch nicht vor.
War Mitglied der Studentenverbindung 
Marcomannia und wurde in der geheimen 
Versammlung vom 2. Mai 1849 von 
dem Praeses Rittig auserwählt, bei dem 
bevorstehenden Ausbruch der Erhebung eine 
Abteilung der Marcomannia zu befehligen. Am
10. Mai dessen Jahre bei der Verhängung des 
Belagerungszustandes verschwand er, wurde 
vom Kriegsgerichte verfolgt, konnte jedoch 
nicht zu Stande gebracht werden. Er scheint 
sich heimlich in Böhmen aufgehalten und erst 
in neuester Zeit (1856) nach England begeben 
zu haben.

38. Jungwirth Karl

J 5/8

gewesener 
Artillerie-
leutenant

Wien Wien, 
Erdberg

No 2

Kommt im Verzeichnis der Kompromittierten 
nicht vor.
Hat sich an der ungarischen Insurrektion 
beteiligt, und wurde nach erfolgter Amnestie in 
Wien unter Polizeiaufsicht gestellt.

39. Kalaus Franz

K 1/133

gewesener 
Techniker, 
jetzt 
Urlauber

Libowitz 
Bezirk 
Schlan

Prag
No 136/1
109

Kommt im Hauptausweise des ganzen Landes 
vor.
War wegen Hochverrats im Militärstande zu 
fünfzehnjährigem Festungsarrest verurteilt, 
wurde im Jahre 1856 amnestiert, und ist zu 
Anfang des Jahres nach Prag gekommen, um 
an der Technik die Vorlesungen über Chemie 
zu besuchen.

104 V konceptu navíc poznámka: V[or]akten.
105 Soupis II, poř. č. 36.
106 Tento údaj je nesprávný, protože Ferdinand Horák byl posluchačem techniky.
107 Poř. č. 21, n. d.
108 Poř. č. 22, p. d.
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Erhielt mit dem hohen Statthaltereipräsidialerlasse vom
28. Februar 1855 Z. 2174 Präs. die Bewilligung zum 
Aufenthalte in Prag Behufs seiner technischen 
Ausbildung.
Mit dem hohen Statthaltereipräsidialerlasse vom
10. September 1856 Z. 8830 sind mit Rücksicht 
auf sein Wohlverhalten die ihm auferlegten 
Reisebeschränkungen bereits behoben worden.

0 -

Karolinenthal Prager 

Kreises105

0 Erhielt im Jahre 1854 einen 
Auswanderungspass nach 
Amerika und ist am 4. Oktober 
1854 nach Bremen auspassiert.

I107

Als Amnestierter wäre derselbe den politisch 
Kompromittierten Lit. A anzureihen.
Auf die Auf lassung strengerer Überwachungsmaßregeln, 
und der Reisebeschränkungen kann dermal, da für die 
Besserung des Horak K[arl] noch keine Gewähr vorliegt, 
nicht eingeraten werden.

Hat mit Erlass der hohen 
Obersten Polizeibehörde vom 11. 
Oktober 1856
Z. 12337/767 i die Bewilligung 
zur straffreien Rückkehr nach 
Österreich erhalten, und ist am
14. Dezember 1856 in Prag 
eingetroffen.

I108

Entfällt jeder Antrag, denn Jungwirth, der im Jahre 1854 
mit höheren Genehmigung einen Geleitschein nach Prag 
erhalten, hier im No 224/2 gewohnt, und keinen Anlass 
zu bedenklichen Wahrnehmungen gegeben hat, wieder 
nach Wien abgereist ist.

-

Ist zu kurze Zeit in Prag, als dass in Betreff seiner 
künftigen Behandlung ein Antrag gestellt werden 
könnte.

Zu seinem Aufenthalte in Prag 
liegt eine höhere Bewilligung 
nicht vor. Auf Grundlage 
seines Urlaubs hat ihm das 
Bezirksamt Schlan ein Zertif ikat 
zum Aufenthalte in Prag erteilt, 
ohne seiner Eigenschaft als 
Amnestierter zu erwähnen. Es ist 
hierüber eine Aufklärung verlangt 
worden.

-

Prager Kreis110

109 V konceptu: 640/1 bei Bräue <No 136/1>.
110 Soupis I, poř. č. 13, p. d. Podle zprávy prezidia místodržitelství Nejvyššímu 
policejnímu úřadu z 18. září (NA, PM 1855–1859, sign. 8/1/15/12, čj. 8334 Präs., 
kart. 469), v níž byly korigovány údaje z roztříděných soupisů č. I a II, měl být zařazen 
do soupisu Žateckého kraje, ovšem podle místodržitelského oběžníku pro všechny 
krajské představené a policejního ředitele z 27. listopadu 1857 (NA, PP 1863–9, 
 P 58/1, čj. 8245 Präs., kart. 514) byl definitivně zařazen do soupisu Pražského kraje.
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40. Kawalier Franz

K 1/62

gewesener 
Techniker

Frauenthal, 
Bezirk 
Kohljanowitz

Prag

No 608/2

Kommt im Hauptausweis der Kompromittierten 
für das ganze Land vor.
War wegen Hochverrats zu fünfzehnjähriger 
Festungshaft verurteilt, und wurde im Jahre 
1854 amnestiert.

41. Kautetzky 
Franz

K 1/25

Schüler 
der Maler-
akademie

Eule Prag 416/2 Nachtrags-verzeichnissen vom
17. September 1854 und für das 3. Quartal 
1856 vor.
War wegen der Teilnahme an der hochver-
räterischen Verbindung „die Rote Fahne“ im 
Dezember 1853 zu vierjähriger Festungshaft 
verurteilt, und ist mit Allerhöchsten 
Entschließung vom 12. Juli 1856 amnestiert 
worden.

42. Kleinert 
Wenzel Paul

K 2/5

gewesener 
Techniker

<Hostin 
Bunzlauer 
Kreis> 
Boschin 
Bezirk Melnik
113

Kommt im Prager Hauptausweise vor und 
wird nur noch bemerkt, dass derselbe mit 
kriegsrechtlichem Urteil vom 5. Februar 1853 
wegen Hochverrats zum Tode durch den 
Strang verurteilt, und zu fünfzehnjährigem 
schweren Kerker begnadigt worden sei.

43. Knedlhans-
Liblinsky 
Johann 
Slavibor

K 2/20

Literat Liblin Pilsner 
Kreis

Prag 736/2 Eine ausführliche Charakteristik desselben 
kommt im Prager Hauptausweise der 
Kompromittierten sub No 55 und in den 
Nachtragsausweisen für das 1. und
4. Quartal 1855, dann für das 2. Quartal 1856 
vor.
Außer seiner bekannten revolutionären 
Laufbahn in den Jahren 1848 und 1849 hat er 
sich im Jahre 1855 in eine Korrepondenz mit 
Festungssträf lingen eingelassen, weswegen 
er zu einem vierzehntägigen Stockhausarrest 
verurteilt worden ist.
Er wurde unter strenge polizeiliche Aufsicht 
gestellt.

111 Soupis II, poř. č. 5.
112 Tento odkaz je zřejmě chybný. Kautetzky nef iguruje ani v jednom ze soupisů. 
Již v konceptní verzi bylo jeho jméno škrtnuto, což nasvědčuje tomu, že byl zřejmě 
z evidence vyřazen.
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Ist erst am 26. Oktober 1856 in Prag eingetroffen, und 
hat sich bis dahin in seiner Heimat Sazau aufgehalten.
Wegen der kurzen Zeit seines hierortigen Aufenthalts 
ist Polizeidirektion nicht in der Lage, über seine fernere 
Behandlung einen Antrag zu stellen.

Erhielt mit dem hohen 
Statthaltereierlasse vom
6. Oktober 1856 Z. 9814 die 
Bewilligung zum Aufenthalte in 
Prag Behufs Fortsetzung der 
Studien.

-

Wird vom Bezirksamte 
Kohljanowitz 
(Czaslauer Kreises) 
zur günstigeren 
Behandlung 

beantragt111

Kautetzky ist gegenwärtig erst 19 Jahre alt. Sein vor 
3 Jahren verübtes Verbrechen dürfte zum guten Teile 
jugendlichem Leichtsinn zuzuschreiben sein.
Da derselbe überdieß seit seiner Rückkehr nach Prag, 
dass ist seit Juli letzten Jahres, keinen Anlass zu einem 
Bedenken gegeben hat, so dürfte die strenge polizeiliche 
Überwachung desselben aufzulassen sein.

Wohnt in Prag ohne besondere 
Aufenthaltsbewilligung bei 
seinen Eltern.
Der Vater Franz ist Wundarzt.

II112

0 Bef  indet sich dermal noch in 
der Strafe.

-

Laut Z. 5212 mit 
Legitimationskarte 
beteiligt. Prager 

Kreis114.

Knedlhans hat als Buchhalter in der Rosogliofabrik des 
Frič junior (siehe dort) ein Unterkommen gefunden, und 
verkehrt mit ihm auch außer dem Geschäfte täglich.
Bei der politischen Gefährlichkeit des Frič, und mit 
Rücksicht auf die eigenen Antezedenzien des Knedlhans 
dürfte eine Auf lassung der strengen polizeilichen 
Überwachung des letzteren im Sinne des hohen Statthal-
tereipräsidialerlasses
No 10773 nicht anzuraten sein.

Mit Polizeidirektionsbericht vom 
18. April 1856 Z. 993
P. P. wurde der hohen 
Statthalterei zur Kenntnis 
gebracht, dass Knedlhans seinen 
Aufenthalt in Prag genommen 
habe.

I115

113 Zřejmě jde o omyl, správná verze má zřejmě vypadat: Hostin, Bezirk Melnik 
(zřejmě ves Hostinná u Liblic). Tyto údaje jsou uvedeny ve všech předchozích dílčích 
výkazech a odpovídá tomu také ta skutečnost, že byl Kleinert zařazen do třídícího 
soupisu pražského kraje, kam okres Mělník spadal. F. Jílek uvádí, že Kleinert pocházel 
z Bosyně na Mělnicku (Jílek, F. Pražská polytechnika a její studenti v roce 1848, 
Sborník Národního technického muzea IV. Praha 1965, s. 278).
114 Soupis II, poř. č. 50.
115 Poř. č. 28, p. d.
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44. Köcher Joseph

K 4/77

Mediziner Roche, 
Bezirk 
Auscha

Prag

No 286116

Kommt im Hauptausweis des ganzen Landes 
und im Prager Nachtragsausweise für das 1. 
Quartal 1856 vor.
War wegen Hochverrats im Jahre 1851 zu 
zwölfjährigem schweren Kerker verurteilt 
worden und wurde im April 1854 begnadigt.

45. Kossuth 
Friedrich 
Wilhelm

K 4/33

gewesener 
Pastor in 
Prag

Černilow 
Königgrät-
zer Kreises

Klagenfurt Wegen Besitzes und Verbreitung politisch 
und religiös bedenklicher Werke im Jahre 
1852 kriegsrechtlich behandelt, wurde 
er nach beendeter Untersuchung wegen 
seiner hohen politischen Gefährlichkeit in 
Folge hohen Erlasses des Herr[n] Chefs der 
Obersten Polizeibehörde vom 18. Mai 1853 
z 1953 Präs. II nach Klagenfurt konf iniert, wo 
er am 6. Juli 1853 eintraf. Eine ausführliche 
Charakteristik ist im Prager Hauptausweise der 
Kompromittierten sub No 61 enthalten.

46. Krasny 
Andreas

K 1/128

gewesener 
Kaplan

Bäcker-
meister

Elbekos-
teletz

Prag, Kloster Sankt Georg

47. Lacina Anton
L 1/66

Prag Prag Kommt im Hauptausweis der Kompromittierten 
vor.
War wegen versuchter Verleitung der Soldaten 
zum Treubruch kriegsgerichtlich zu vierjähriger 
Schanzarbeit in Eisen verurteilt, und wurde 
gemäß Armeeoberkommandoreskriptes vom 
30. März 1855 des Restes seiner Strafzeit 
begnadigt.

116 V konceptu: Prag No 286/2 <171/2>.
117 Soupis II, poř. č. 25.
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Ist schon im Ausweis der Kompromittierten 
verhältnismäßig günstig geschildert worden, indem 
er bis zum Jahre 1848 einen tadellosen Lebenswandel 
geführt habe, und nur durch Verführung in das Lager der 
Regierungsfeinde hinübergezogen worden sei.
Auch seit seiner Amnestierung ist über ihn keine 
ungünstige Wahrnehmung gemacht worden und 
es dürfte seine strenge polizeiliche Überwachung 
aufzulassen sein.

Setzt nach Zulass des hohen 
Unterrichtsminist[erium] Erlasse 
vom 5. November. 1854 Z. 16189 
die Studien an der medizinischen 
Fakultät fort. Der hohen 
Statthalterei wurde hierüber laut 
Mitteilung des akademischen 
Senats vom 12. Mai 1855
Z. 577 et seq. die Anzeige 
erstattet.

-

Leitmeritzer Kreis117

Da die Frage über die weitere Behandlung des Kossuth, 
beziehungsweise über die Aufhebung der Konf inierung 
jedenfalls einer eigenen Verhandlung vorbehalten 
bleiben muss, so wird hier nur erwähnt, dass mit 
Rücksicht auf die Verhältnisse der Religionssekte, 
deren Führer Kossuth gewesen ist, abgesehen von 
der eigenen politischen Gefährlichkeit desselben, eine 
Aufhebung seiner Konf inierung nicht rätlich sein dürfte.

Bef indet sich noch in Klagenfurt. I118

Kommt im Hauptausweis der Kompromittierten für das 
ganze Land und im Prager Nachtragsausweis für das 3. 
Quartal 1856 vor.
War wegen Hochverrats zu zwölfjährigem schweren 
Kerker abgeurteilt, und wurde im Jahre 1856 amnestiert.

Ihm wurde von S[eine]r Eminenz 
dem Herrn Cardinal des 
Korrektionshaus zu Sankt Georg 
zum Aufenthalte bestimmt, 
und es ist hieramts nicht 
bekannt, welchen Erfolg die 
ihIst im Monate Juli 1856 in Prag 
angekommen. Die Bewilligung 
zum Aufenthalte in Prag wurde 
nachträglich mit dem hohen 
Statthaltereierlasse 
vom 11. August 1856 Z. 8074 
Präs. erteilt.m auferlegten 
geistlichen Exerzitien hatten. 
Wären vorläuf ig die ihm 
auferlegten Aufenthaltsbeschrän
kungen aufrecht zu erhalten.

-

Pilsner Kreis119

Verhält sich seit seiner Entlassung aus der Strafe 
ganz ruhig, ist eingeschüchtert, lebt zurückgezogen, 
vermeidet alle Gesellschaft, und kümmert sich nur um 
sein Gewerbe.
Die strengeren Überwachungsmaßregeln dürften 
im Sinne des hohen Statthaltereierlasses Z. 10773 
aufzulassen sein.

0 II120

118 Poř. č. 29, p. d.
119 Soupis II, poř. č. 28.
120 Poř. č. 34.
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48. Ludwig Joseph

L 7/9

Kupfer-
schneider-
geselle

Horosedl Karolinen-
thal No 128

Kommt im Hauptausweis der Kompromittierten 
für das ganze Land und im Prager 
Nachtragsausweise vom 17. September 1854 
vor.
War wegen Verleitung der Soldaten zu 
fünfjähriger Schanzarbeit verurteilt, wurde im 
April 1854 begnadigt.

49. Maux 
Maxmilian 

M 1/135

gewesener 
Techniker

in Großpopo-
witz geboren,
122

zuständig 
nach 
Heřzman 
Miestetz

Prag Kommt im Hauptausweis der Kompromittierten 
vor.
Von dem Verdachte der Ermordung der Fürstin 
Windischgrätz wurde er gereinigt. Wegen 
Beteiligung an den revolutionären Umtrieben 
des Jahres 1849 liegt gegen ihn ein Steckbrief 
der militärischen Untersuchungskommission 
am Hradschin vom 25. September 1849 vor.

50. Niemetz 
Joseph
N 2/6

quies[zier-
ter] 
Finanz-wache-
Ober-
kommissär

Neu-
bidschow

Villach Kommt im Hauptausweis der 
Kompromittierten. und in den Prager 
Nachtragsausweisen fürs 2. Quartal 1855, für 
das 1. u 4. Quartal 1856 vor.
Hat schon im Jahre 1848 Beweise seiner 
regierungsfeindlichen Gesinnung gegeben. 
Wurde nach Balahsa Gyarmath übersetzt, 
in Folge einer eingeleiteten politischen 
Untersuchung suspendiert, endlich quiesziert.
Im Jahre 1855 übersiedelte er mit 
Bewilligung des ungarischen Zivil- und 
Militärgouvernement vom 29. Jäner
Z. 1797/310 G nach Prag, hat aber auch hier 
keine Beweise von Besserung gegeben, und 
ist namentlich wegen seiner demonstrativen 
Beteiligung an dem Leichenbegängnis des 
Hawliček zu achttägigem Arreste verurteilt 
worden.

51. Nowotny 
Anton

gewesener 
Zögling der 
Maleraka-
demie in 
Prag

Czaslau Kommt im Prager Nachtragsausweise vom 17. 
September 1854 vor.
War wegen Teilnahme an der 
hochverräterischen Verbindung „die Rote 
Fahne“ mit kriegsrechtlichem Urteil vom 21. 
Dezember 1853 zu einjährigem Festungsarrest 
verurteilt.

121 Soupis II, poř. č. 25.
122 V konceptu doplněno: 1822.
123 Soupis I, poř. č. 4, n. d.
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Wird schon im Ausweis der Kompromittierten als 
ein Revolutionär ohne Bedeutung geschildert. Da er 
überdieß den niederen Volksklassen angehört, keinen 
Anhang hat, und auch während seines Aufenthalts in 
Karolinenthal in politischer Beziehung keinen Anlass 
zu einem Bedenken gegeben hat, so wären die ihm 
auferlegten Reisebeschränkungen im Sinne des hohen 
Statthaltereierlasses No 10773 aufzulassen.

Erhielt mit dem hohen Stattha
ltereipräsidialerlasse vom 11. 
August 1854 Z. 8338 Präs. die 
Bewilligung zum Aufenthalte 
in Prag.

Saazer Kreis121

0 Maux ist im November 
1856 zu Belgrad ergriffen, 
den kaiserlichen Behörden 
ausgeliefert, und nach Prag 
transportiert worden. Über 
Antrag der hohen Obersten 
Polizeibehörde vom 15. 
Dezember 1856
Z. 3271/B. M. wurde er dem 
Prager Landes- als Strafgerichte 
zur Untersuchung eingeliefert.

–

Chrudimer Kreis123

Mit Rücksicht auf die an den Tag gelegte politische 
Unverbesserlichkeit des Niemetz dürften weder dessen 
strenge polizeiliche Überwachung, noch die ihm 
auferlegten Reisebeschränkungen aufzuheben sein.
Obwohl dermal in Villach wohnhaft, und als Beamte 
dahin zuständig, dürfte er als geborner Böhme doch 
im Verzeichnis der hierländigen Kompromittierten 
fortzuführen sein.

Ist mit Dekret der 
steyrmärkischen 
Finanzlandesdirektion vom 
27. September 1856 Z. 2986 
Präs. zum Off izialen bei dem 
Hauptzollamte in Villach ernannt 
worden, und ist am 18. November 
1856 an den Ort seiner neuen 
Bestimmung abgegangen.

I124

Wohnt in Czaslau bei den Eltern, und ist sein dermaliges 
Verhalten unbekannt. Doch stand er im verf lossenem 
Jahre bereits nach erfolgter Entlassung aus der 
Strafe wegen bedenklicher Korrespondenz mit Frič 
jun. und anderen in Untersuchung, und es dürfte sich 
die Auf lassung der über ihn verhängten strangen 
polizeilichen Maßregeln nicht als rätlich darstellen.

0 -

Czaslauer Kreis125

124 Poř. č. 33, p. d.
125 Soupis I, poř. č. 1, p. d.
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52. Orgelmeister 
Dominik

O 2/12

gewesener 
Jurist, jetzt 
Comp-

toirist126

Kriegern, 
Bezirk 
Podersam

Prag

No 633/2

Kommt im Hauptausweis der Kompromittierten 
für das ganze Land, und in den Prager 
Nachtragsausweisen für das 3. und 4. Quartal 
1856 vor.
War wegen Hochverrats zu zwölfähriger 
Festungshaft verurteilt, und wurde im Juli 1856 
begnadigt.

53. Paul Franz 
Břetislav

P 1/3

Chemiker Prag Prag

No 50/2

Kommt im Hauptausweis der 
Kompromittierten. vor. War in der 
Revolutionsperiode 1848 und 1849 ein 
untergeordnetes Werkzeug der Parteiführer, 
wurde zu Haranguiren der Massen verwendet, 
hat sich nebstbei als Mitglied des Corps 
Svornost bemerkbar gemacht. Ist wegen 
Beteiligung an den hochverräterischen 
Umtrieben im Jahre 1849 zur Untersuchung 
gezogen worden, wurde jedoch mittelst 
kriegsrechtlichen Urteils vom
30. Dezember 1853 ab instantia losgesprochen.

54. Peterbok 
Anton

P 2/11129

Buchbinder-
gesell[e]

Karolinenthal Prag Kommt im Prager Nachtragsausweise vom 17. 
September 1854 vor.
War wegen Verbreitung aufrührerischer 
Plakate im Dezember 1853 kriegsrechtlich zu 
vierwöchentlichem Stokhausarrest verurteilt.

126 Účetní.
127 Soupis II, poř. č. 29.
128 Soupis II[!], poř. č. 43.
129 V konceptu: <P 1/3 N[ota] B[ene].>
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Steht dermal bei dem Fabrikanten Přibram im Dienste 
und wird die Tochter des Buchbindermeisters Stýblo 
heiraten.
Hat während seines Aufenthaltes in Prag zu keiner 
bedenklichen Wahrnehmung Anlass gegeben, sich im 
Gegenteile sehr ruhig und ordentlich betragen. Die über 
ihn verhängten Aufenthaltsbeschränkungen dürften 
aufzulassen sein.

Erhielt mit dem hohen 
Statthaltereierlasse vom
12. August 1856 Z. 8056 Präs. 
die Bewilligung zum Aufenthalte 
in Prag.

-

Post 27. des Saazer 

Ausweises127

Gehört zwar in Folge seiner kriegsrechtlichen 
Behandlung unter die Kompromittierten Lit. A. Hat sich 
jedoch seit seiner Entlassung aus kriegsrechtlicher Haft 
ganz ruhig betragen, und scheint seine Gesinnnung 
ganz geändert zu haben. Dürften gegen ihn strengere 
polizeiliche Maßregeln nicht in Anwendung zu bringen 
sein.

0 I128

0130 Ist am 23. Juli 1854 im 
allgemeinen Krankenhause 
gestorben.

+

130 V konceptu: <Ihm dürfte mit Rücksicht auf den Umstand, dass er die Anzeige über 
den Bestand der hochveräterischen Verbindung „die Rote Fahne” erstattet hat, eine 
besondere politische Gefährlichkeit nicht zuzuschreiben sein. Auch hat er sich 
in neuerer Zeit ganz ruhig benommen. Die eingeleiteten Überwachungen dürften daher 
aufzulassen sein.>
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55. Podlipsky 
Heinrich

P 5/56

Techniker Owczar, 
Bezirk 
Kuttenberg

Kuttenberg Kommt im Hauptausweis der Kompromittierten 
und in dem Nachtragsausweis für Prag 
4. Quartal 1854 vor.
131 
War wegen Hochverrats zu zehnjährigem 
schweren Kerker verurteilt und wurde im April 
1854 begnadigt.

56. Pollak Theodor

P 5/69

Chemiker Braunau in 
Böhmen

Böhmisch 
Aicha

Kommt im Hauptausweis der Kompromittierten 
für das ganze Land und im Prager 
Nachtragsausweise für das 4. Quartal 1854 vor.
War wegen Hochverrats als Mitglied der 
Burschenschaft Marcomannia zu zwölfjähriger 
Festungshaft verurteilt und wurde mit 
Allerhöchster Entschließung vom 16. April 
1854 begnadigt.

57. Preiss Karl

P 2/24

absolvierter 
Jurist

Horka 
Bunzlauer 
Kreis

0 Kommt im Hauptausweis der Kompromittierten 
für das ganze Land und in den Prager 
Nachtragsausweisen vom 17. September 1854 
und für das 1. Quartal 1855 vor.
Wurde wegen Hochverrats zu dreijährigem 
Festungsarrest verurteilt und im April 1854 
amnestiert.

58. Rausch 
Wilhelm

R 1/27

Bauzeich-
ner

Sonneberg, 
Bezirk Haida

Sonneberg Kommt im Prager Nachtragsausweise für das 
3. Quartal 1856 vor.
War wegen entfernter Teilnahme an dem 
Morde des Kriegsministers Latour in Wien 
zu sechsjähriger Festungshaft verurteilt und 
wurde nach verbüßter Strafe entlassen.

59. Reiss Franz

R 2/37

Mediziner Marschen-
dorf

Prag

No 545/2135

Kommt im Hauptausweise der 
Kompromittierten fürs ganze Land und in dem 
Prager Nachtragsausweis für das 1. Quartal 
1855 vor.
War wegen Hochverrats zu sechsjähriger 
Festungshaft abgeurteilt, und ist im April 1854 
begnadigt worden.

131 V konceptu: Lit. B No 6 Bericht 13/11 No 3643 P. P.
132 Soupis II, poř. č. 8.
133 Soupis II, poř. č. 15.
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Schon mit dem hohen Statthaltereipräsidialerlasse vom
25. Juli 1856 Z. 7315 wurde ihm die Zusicherung 
erteilt, dass die ihm auferlegten Reisebeschränkungen 
behoben werden, wenn er einen stabilen Dienstposten 
nachweist.
Obwohl letztere Bedingung, soviel hier bekannt ist, 
noch nicht eingetreten ist, so dürften doch mit Rüksicht 
auf sein bisheriges Wohlverhalten die ihn hemmenden 
Aufenthaltsbeschränkungen im Sinne des hohen 
Statthaltereierlasses Z. 10773 dermal aufzulassen sein.

Hat mit dem hohen Statthalterei
präsidialerlasse vom 3. Oktober 
1854
Z. 11066 die Bewilligung zum 
Aufenthalte in Prag erhalten, 
und ist erst vor Kurzem nach 
Kuttenberg übersiedelt.

-

Czaslauer Kreis132

Die ihm auferlegten Reisebeschränkungen sind bereits 
mit dem hohen Statthaltereipräsidialerlasse vom
20. Dezember 1855 Z. 11424 behoben worden.

Hat mit dem hohen 
Statthaltereierlasse vom
29. September 1854 Z. 10884 die 
Bewilligung zum Aufenthalte 
in Prag erhalten, ist zu Ende 
des vorigen Jahres 1855 nach 
Braunau abgereist, und soll 
sich dermal in Böhmisch Aicha 
bef inden, wo er bei Schmitt 
als Fabrikschemiker angestellt 
worden ist.

-

Bunzlauer Kreis133

Hat einen Auswanderungspass nach Amerika erhalten 
und ist am 31. Jänner 1855 über die Grenze auspassiert.

0

Zur Abgabe eines begründeten Gutachtens fehlen 
hieramts alle Vorlagen.

Hat mit dem hohen Erlasse der 
Obersten Polizeibehörde vom 17. 
Juni 1856
Z. 3853/Präs. II die Bewilligung 
zum Aufenthalte in Prag erhalten, 
ist jedoch nur kurze Zeit hier 
gewesen, und am 1. Juli 1856 
nach Sonneberg abgereist, von 
wo er noch nicht zurückkehrte.

-

vide Ausweis des 
Leitmeritzer Kreisamts

Z. 2370/Präs. 134

Hat während seines Aufenthaltes in Prag, und auch 
während seines zeitweiligen Aufenthalts in Abtsdorf 
Leitomischler Bezirks keinen Anlass zu bedenklichen 
Wahrnehmungen gegeben, und ist seinen Studien f leißig 
obgelegen.
136

Hat mit hohem 
Statthaltereierlasse vom
8. Jänner 1855 Z. 131 Präs. die 
Bewilligung zum Aufenthalte in 
Prag Behufs Fortsetzung der 
Studien erhalten.

-

vide Ausweis des 

Jičíner Kreises137

134 Soupis I, poř. č. 13, p. d.
135 V konceptu: Prag 476/2 <545/2>.
136 V konceptu: Die ihm auferlegten Reisebeschränkungen dürften aufzulassen sein.
137 Soupis II, poř. č. 15.
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60. Rittig Johann

R 4/7

Jurist Prag f lüchtig Kommt im Prager Hauptausweise sub No 
93 vor. War Praeses der Burschenschaft 
Marcomannia. Einer der Haupträdelsführer der 
revolutionären Umtriebe im Jahre 1849, und 
ist vom Prager Krigsgerichte edictalicter zum 
Tode verurteilt worden, welches Ediktalurteil 
am 17. Mai 1854 am neust[ädter] Richtplatze 
vollzogen wurde.

61. Richter Anton Schneider-
geselle

Freiwaldau in 
Schlesien

unbekannt Kommt im Prager Nachtragsausweise vom 17. 
September 1854 vor.
War wegen Majestätsbeleidigung abgeurteilt 
und unter polizeiliche Aufsicht gestellt.

62. Rieb Johann

R 4/11

gewesener 
Zögling der 
Maleraka-
demie

Czaslau Czaslau 

(?)139
Kommt im Prager Nachtragsausweise vom 17. 
September 1854 vor.
War wegen Teilnahme an der 
hochverräterischen Verbindung der roten 
Fahne zu einjährigem Festungsarrest im 
Dezember 1853 verurteilt.

63. Sabina Karl

S 1/4

Literat Prag 0 Kommt im Prager Hauptausweise sub No 99 
vor. Einer der gefährlichsten Revolutionäre, 
Kommunist vom reinsten Wasser, hat 
sich hauptsächlich durch Verfassung 
der verwerf lichsten Zeitungsartikel 
hervorgetan. Wurde wegen Teilnahme an der 
Maiverschwörung mit kriegsrechtlichem Urteil 
vom 5. Dezember 1853 zu achtzehnjährigem 
schweren Kerker verurteilt.

64. Saumar Anton

S 6/36

gewesener 
Mediziner

Mezles, 
Neustädtter 
Verwal-
tungsbezirk

0 Kommt im Hauptausweis der Kompromittierten 
für das ganze Land vor.
War wegen Hochverrats zu zwölfjährigem 
Festungsarrest verurteilt, und wurde 
amnestiert. Wann? ist hier nicht bekannt.

65. Schlesinger 
Libor

Sch 4/64

Leinwand-
händler

Wilden-
schwert

Amerika Kommt im Prager Hauptausweis der 
Kompromittierten vor.
Einer der eifrigsten, wenn auch nicht 
einf lußreichsten Revolutionärs, Freund des 
K. Hawliček. War wegen Einschleppung 
und Verbreitung revolutionärer Bücher 
im Jahre 1851 vom Kriegsgerichte zu 
sechswöchentlichem Profoßenarrest verurteilt.

138 Poř. č. 41, p. d.
139 V konceptu: <unbekannt>.
140 Soupis II, poř. č. 9.
141 Poř. č. 43, p. d.
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0 Soll sich einem unverbürgten 
Gerüchte gemäß in der Schweiz 
erschossen haben.

I138

Fehlen alle Vorlagen zur Abgabe eines Gutachtens, und 
dürfte überhaupt aus dem Verzeichnis der böhmischen 
Kompromittierten wegzulassen sein.

Hat von der Statthalterei in 
Troppau laut Erlasses der hohen 
böhmischen Statthalterei vom 
31. Juli 1854 Z. 7842 Präs. die 
Bewilligung zum Wandern in 
Böhmen, Mähren und Schlesien 
erhalten, ist jedoch in Prag noch 
nicht vorgekommen.

-

Zur Abgabe eines Gutachtens fehlen zwar die nötigen 
Daten, doch wird bemerkt, dass sich Rieb an einer 
im Jahre 1855 entdeckten Korrespondenz zwischen 
Festungssträf lingen, und Amnestierten, namentlich Frič 
junior, Knedlhans etc. beteiligt habe.

Dürfte sich in Czaslau aufhalten. -

Czaslauer Kreis140

0 Bef indet sich dermal noch in 
der Strafe. I141

Kann vorläuf ig ein Gutachten über die weitere 
Behandlung des Saumar nicht abgegeben werden.

Hat mit hohem Statthaltereipräs
idialdekrete vom 18. Dezember 
1856
Z. 13973 die Bewilligung zum 
Aufenthalte in Prag, behufs des 
Studiums der Chemie erhalten, 
ist aber in Prag noch nicht 
eingetroffen.

-

Königgrätzer Kreis142

0 Ist mit Familie nach Amerika 
ausgewandert.
143

-

Chrudimer Kreis144

142 Soupis II. poř. č. 20.
143 V konceptu: <Soll nach Amerika ausgewandert sein. Die dießfalls vom Bezirksamt 
zu Wildenschwert requir[ierte] Auskunft ist noch nicht eingelangen.>
144 Soupis I, poř. č. 8, n. d.
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66. Schütte Anton

Sch 7/13

Philosophie 
Doktor

Coesfeld in 
Rheinpreu-
ßen

0 Eine genaue Charakterschilderung desselben 
kommt im Prager Hauptausweise vor, und es 
ist am 17. September 1854 angezeigt worden, 
dass er im Jahre 1853 zu Joachimsthal 
verhaftet, und dem Wiener General-
Gouvernement eingeliefert worden sei.
Seine weitere Schicksale sind hier nicht 
bekannt.

67. Sladkowsky 
Karl

S 1/17

Literat Prag 0 Kommt im Prager Hauptausweise der 
Kompromittierten vor.
Ist einer der gefährlichsten Revolutionärs [!], 
war schon im Jahre 1848 der Mittelpunkt der 
sozialdemokratischen Bewegungen, und wurde 
wegen Beteiligung an den hochverräterischen 
Umtrieben des Jahre 1849 zum Tode verurteilt 
und zu zwanzigjährigem Festungsarrest 
begnadigt.

68. Spaček Anton 
Sa/77 ai 1852

Schneider Sadska 0 Kommt im Prager Hauptausweise der 
Kompromittierten vor.
War wegen Erschießung eines Militärtambours 
im Jahre 1848 in Untersuchung, wurde jedoch 
durch die allgemeine Amnestie befreit.

69. Steidl Anton

St 3/12

gewesener 
Oktavist

Taus Taus Kommt im Prager Nachtragsausweise 
vom 17. September 1854 vor.
War als Leiter der hochverräterischen 
Verbindung zur Roten Fahne mit 
kriegsrechtlichem Urteil vom 21. Dezember 
1853 zum Tod verurteilt, und zu zwölfjährigem 
Festungsarrest begnadigt worden.

70.

148

Stolz Dominik 
St 7/14

gewesener 
Mediziner, 
studiert 
dermal die 
Chemie

Weißwasser 
in <Böhmen> 
Mähren

Prag 642/2 Kommt im Ausweis der Kompromittierten noch 
nicht vor.
War vom Wiener Kriegsgerichte wegen 
Verfassung regierungsfeindlicher Gedichte 
zum mehrwöchentlichen Stockhausarreste 
verurteilt.

145 Poř. č. 44, p. d.
146 Soupis II, poř. č. 20.
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Wäre, obwohl er sich durch längere Zeit in Böhmen 
aufgehalten, und zum Teil auch Böhmen zum Schauplatz 
seiner Agitationen gemacht hat, doch als Ausländer 
aus dem Verzeichnisse der Kompromittierten des 
Kronlandes Böhmen wegzulassen.

0 -

0 Bef indet sich dermal noch zu 
Ollmütz in der Strafe. I145

Ist seit dem Jahre 1852 in Prag nicht mehr 
vorgekommen.
Ist ein in mannigfachen Beziehungen graviertes 
Individuum. In politischer Hinsicht dürfte ihm jedoch 
keine Wichtigkeit beizumessen sein. Er wäre daher aus 
dem Verzeichnis der politisch Kompromittierten ganz 
wegzulassen.

0 -

Czaslauer Kreis146

0 Bef indet sich noch in der Strafe. 147

Hat sich während seines mehrjähigen Aufenthaltes in 
Prag ganz ruhig verhalten, und ist seinen Studien f leißig 
obgelegen.
Da auch sein Verhalten in den Jahren 1848 und 
1849 und später nach den vom Herrn Statthalter in 
Mähren erteilten Auskünften mit Ausnahme des neben 
bezeichneten Falls entsprechend war, so wären die 
eingeleiteten strengen Überwachungsmaßregeln 
aufzulassen.

Laut hohen Statthaltereipräsidial
erlasses vom 16. Februar 1855
Z. 1903 Präs. ist ihm von der 
mährischen Statthalterei die 
Bewilligung zum Aufenthalte in 
Prag gegeben worden.

-

Wurde laut

Z. 5749 von der 
polizeilichen 
Überwachung 
enthoben und ihm 
die Bewilligung 
zum zeitweiligen 
Aufenthalte in Wien 
erteilt.

147 Soupis I (Plzeňský kraj), poř. č. 8, p. d.
148 V konceptu mezi Steidlem a Stolzem dopsáno dodatečně: Stetter Joseph s[iehe] 
Veränd[erungs]ausw[eis].
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71.

149

Sturm Wenzel

St 8/9

Mediziner Gintersdorf Prag

No 286/2150
Kommt im Hauptausweise der 
Kompromittierten für das ganze Land und in 
dem Prager Nachtragsausweise 
für das 4. Quartal 1854 vor.
War wegen hochverräterischen Umtrieben im 
Jahre 1849 zu sechsjährigem Festungsarrest 
verurteilt, und wurde durch den Allerhöchsten 
Gnadenakt vom 16. April 1854 befreit.

72. Swoboda 

Julius152

S 6/6

entlassener 
ständischer 
Ingrossist

Prag Prag

No 28/1

Kommt im Hauptausweis der Kompromittierten 
vor.
Wurde wegen Majestätsbeleidigung im Jahre 
1851 kriegsrechtlich mit dreimonatlichem 
Profoßenarrest bestraft, und nach 
ausgestandener Strafe des Dienstes entlassen.

73. Szinbenlist 
Johann

S 5/49

gewesener 
k. k. 
Rittmeister

Güns in 
Ungarn

unbekannt Ist in das Prager Nachtragsverzeichnis für das 
3. Quartal 1856 aufgenommen worden.
War wegen Teilnahme an der ungarischen 
Insurrektion zu sechzehnjährigem 
Festungsarrest verurteilt, und in Folge 
Allerhöchster Entschließung vom 22. Februar 
1852 begnadigt.

74. Taužimsky 
Franz

T 1/
12Taužimsky 
Franz

T 1/12

Schlosser-

geselle

Rakonitz unbekannt Kommt in dem Prager Nachtragsausweise 
vom 17. September 1854 und für das 4. Quartal 
1855 vor.
Hat sich an der hochverräterischen 
Verbindung der Roten Fahne beteiligt, wurde 
kriegsrechtlich zu dreijähriger Schanzarbeit in 
Eisen verurteilt, von welcher Strafzeit ihm mit 
Allerhöchsten Entschließung vom 1. April 1855 
die Hälfte nachgesehen worden ist. Er kam 

am 10. September154 1855 in Prag an, wurde 
aber wegen seines bedenklichen Verkehrs mit 
anderen Amnestierten, und mit politischen 
Gefangenen in seine Heimat gewiesen.

75. Tomaschek 
Franz

T 7/2

gewesener 
Jurist

in Mähren 
Neu 
Raussnitz

unbekannt Kommt im Hauptausweis der Kompromittierten 
vor.
War Mitglied der hochverräterischen 
Verbindung Českomoravské bratrstvo, wurde 
vom Prager Kriegsgerichte mittelst Steckbrief 
vom 29. September 1849 verfolgt. Er wurde 
im Frühjahr 1853 in Wien ergriffen und dem 
Prager Kriegsgerichte eingeliefert. Seine 
weitere Schicksale sind hier nicht bekannt.

149 V konceptu mezi Stolzem a Sturmem dodatečně dopsáno: Straka Adolf, 
Straka Gustav.
150 V konceptu: 171/2.
151 Soupis II, poř. č. 21.
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Sein Verhalten in Prag während seines beinahe 
dreijährigen Aufenthalts hier hat keinen Anlass zu einer 
nachteiligen Wahrnehmung gegeben. Er hat sich im 
Gegenteile bloß mit seinen Studien beschäftigt.
Die über ihn verhängten Aufenthaltsbeschränkungen 
dürften aufzulassen sein.

Hat mit hohem Statthaltereipräsi
dialerlasse vom 5. Juli 1854 
Z. 6021 Präs. die Bewilligung 
zum Aufenthalte in Prag erhalten.

-

Kommt im 
Königgrätzer 

Ausweise vor151

Derselbe hat sich zwar seit seinem Straffall nichts zu 
Schulden kommen lassen, doch ist er als ein bösartiger 
Mensch bekannt, und dürfte derselbe fortan in strenger 
polizeilicher Überwachung auch rücksichtlich seiner 
Aufenthaltsveränderungen zu halten sein.

0 I153

Nach einer Mitteilung des Bürgermeisteramts zu Güns 
ist die polizeiliche Überwachung desselben über Auftrag 
des Generalgouvernement für Ungarn aufgehoben 
worden.
Da derselbe überdieß weder ein Böhme ist, noch sich in 
Böhmen aufhält, so wäre derselbe aus dem Verzeichnis 
der Kompromittierten ganz wegzulassen.

Ist mit Genehmigung der 
politischen Behörden im Mai 
1856 nach Prag gekommen, um 
hier eine Privatbedienstung bei 
Kallmünzer anzunehmen.
Ist aber im November 1856 
wieder nach Güns abgereist.

-

Kann ein bestimmter Antrag über seine weitere 
Behandlung aus Mangel an Vorlagen nicht gestellt 
werden.

0 -

Prager Kreis155

Hat zwar in Prag studiert. Da er jedoch ein geborener 
Mährer ist, so dürfte er aus dem Verzeichnis der 
hierländigen Kompromittierten wegzulassen sein.

0 -

152 V konceptu červeně škrtnuto (zřejmě omylem).
153 Poř. č. 48, p. d.
154 V konceptu: 7. Juli <10. Sept[ember]>.
155 Soupis I, poř. č. 18, p. d.
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76. Ulbricht 
Joseph

U 4/10

Techniker, 
jetzt 
Katastral-
Vermes-
sungs-adjunkt

Georgenthal Oedenburg 
in Ungarn

Kommt im Hauptausweise des ganzen Landes 
und in den Prager Nachtragsausweisen für das 
4. Quartal 1854 und das 2. Quartal 1856 vor.
War wegen hochverräterischen Umtrieben 
im Jahre 1849 zu zwölfjähriger Festungshaft 
verurteilt, und wurde mit Allerhöchsten 
Entschließung vom 16. April 1854 amnestiert.

77. Wáwra Vinzenz

W 1/28

absol-
vierter 
Jurist Sohn 
des Müller-
meisters 
Mathias

Prag Prag 

896/1156
Kommt im Prager Hauptverzeichnis, und im 
Nachtragsverzeichnis vom 17. September 
1854 vor.
War als Redakteur der Zeitschrift der 
Slovanská lípa tätig, und auch in die 
hochverräterischen Umtriebe des Jahres 
1849 verwickelt. Er wurde kriegsrechtlich 
abgeurteilt, und hat seine Strafzeit bereits 
überstanden.

78. Wieschin 
Franz

W 4/31

Mediziner Brennpo-
ritsch

Prag 545/2 Kommt im Hauptausweis für das ganze Land 
und im Prager Nachtragsausweis vom 17 
September 1854 vor.
War als Mitglied der Verbindung 
„Českomoravské bratrstvo“ wegen 
Hochverrats vom Prager Kriegsgerichte 
zum Tode verurteilt, und zu zwanzigjähriger 
Festungshaft begnadigt.
Wurde ihm der Rest der Strafzeit mit 
Allerhöchsten Entschließung vom 16. April 
1854 nachgesehen.

79. Zimmer Karl

Z 3/2

Doktor der 
Medizin

in Buchau 
in Böhmen 
geboren 
zuständig 
nach Prag

Prag160 Kommt im Hauptausweis der Kompromittierten 
vor.
Einer der gefährlichsten Revolutionsmänner, 
der sich des angestrebten Ziels klar bewußt 
war, und seit Jahren auf die Erreichung 
desselben hinarbeitete. Er wurde in Berlin 
verhaftet, an Österreich ausgeliefert, und im 
Jahre 1853 wegen Hochverrats vom Prager 
Kriegsgerichte zum Tode verurteilt, aber zu 
fünfzehnjähriger Festungshaft begnadigt. 
Mittelst Allerhöchster Entschließung vom 8. 
Jänner 1857 wurde ihm der Rest der Strafzeit 
nachgesehen, und ist derselbe am 14. Jänner 
1857 hier in Prag eingetroffen.

 

156 V konceptu: <1226> 896/1.
157 V konceptu: <absolv[ierter] Jurist, und Sohn des Ma[thias] Wawra>.
158 Poř. č. 51, p. d.
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Derselbe hat sich während seines Aufenthalts in Prag 
ganz ruhig, und ordentlich benommen.
Da überdieß schon mit dem hohen Erlasse der Obersten 
Polizeibehörde vom 29. April 1856 Z. 4979/1445 II in 
Betreff seiner Behandlung Erleichterungen bewilligt 
worden sind, so dürften dermal die ihm auferlegten 
Reisebeschränkungen gänzlich aufzulassen sein.

Ist in Prag im Monate Oktober 
1854 eingetroffen, und hatte die 
Bewilligung zum Aufenthalt in 
Prag mit hohem Statthaltereipräs
idialdekret vom 5. Oktober 1854
Z. 29211 erhalten.
Er wurde Katastralvermessu
ngsadjunkt in Oedenburger 
Verwaltungsgeb[iet] und erhielt 
die Bewilligung zur Abreise 
dahin mit dem hohen Statthalter
eipräsidialerlasse vom 15. April 
1856 Z. 3675.

-

Bei dem bedeutenden Einf luße, den Vincenz Wáwra157 
noch immer auf seine Parteigenossen ausübt, und bei 
dem hohen Grad der Gefährlichkeit, den er in den Tagen 
der politischen Wirren an den Tag gelegt hat, dürfte die 
Auf lassung der strengen polizeilichen Aufsicht dermal 
noch nicht rätlich sein.

0 I158

Er hat sich während seines Aufenthalts in Prag ganz 
ruhig verhalten, und hat sich seinen Lebensunterhalt 
meist durch Unterrichterteilen in besseren Häusern 
erworben.
Die gegen ihn verhängten strengen 
Überwachungsmaßregeln wären aufzulassen.

Hat mit dem hohen Statthalter
eipräsidialerlasse vom 30. Juni 
1854 Z. 6399 die Bewiligung 
zum Aufenthalte in Prag Behufs 
Fortsetzung der Studien erhalten.

-

Ausweis des Pilsner 

Kreises159

Seine Behandlung ist im Zuge der Verhandlung. 0161 -

Egerer Kreis162

159 Soupis II, poř. č. 58.
160 V konceptu 617/2.
161 V konceptu: <Befindet sich noch in der Strafe.>
162 Soupis I, poř. č. 1, p. d.



414

Ševčenková,  P. Paginae 14 -  2006

Pos
-
ten
-
zahl

Namen 

Stand 
und 
Charakter

Zuständig-
keitsort

Wohnort Charakteristik 

1. Amerling Karl, Medicinae 
Doktor und Direktor der 
böhmischen Hauptschule

Prag Prag

No 892/2164

Die Charakteristik desselben ist im Prager 
Hauptausweis der Kompromittierten 
sub No 1 enthalten.
Er ist ein gleisnerischer Mensch, der sich 
gegenwärtig, ganz ruhig verhält, seine 
Gesinnungen aber nicht geändert [haben] 
dürfte.

2. Arbeiter Johann Niklas, 
Hausbesitzer

Prag Prag

No 192/3

Vide No 2 des Prager Hauptverzeichnisses.
Hat sich in neuerer Zeit weder durch Worte 
noch durch Handlungen bemerkbar gemacht.

3. Arnold Johann, pensionierter 
Pfarrer aus Miletin

München-
grätz

Prag

No 976/2

Vide No 4 des Prager Hauptverzeichnisses.
Besorgt für den Ritter von Birnitz, Besitzer 
von Poličan die Gutsrevisionsgeschäfte, und 
hat auch hier in Prag eine Hausinspektion 
über sich. Verhält sich jetzt ganz ruhig und 
meidet jede verfängliche Gesellschaft.

4. Aull Ludwig, Doktor der 
Rechte

Prag Prag

No 821/2

Vide No 5 des Prager Hauptausweises.
Soll seine Gesinnungen gänzlich geändert 
haben, und gegenwärtig seine jugendlichen 
Verirrungen bereuen.

5. Bačkora Stefan, Lehrer bei 
Sct. Heinrich

Prag Prag 

954/2169
Vide No 6 des Prager Hauptauweises.
Hat sich in neuerer Zeit ganz ruhig verhalten, 
auch wie es scheint, die Verbindung mit 
Doktor Amerling aufgegeben. Beschäftigt sich 
bloß mit seinen Berufsgeschäften, und mit der 
Verfassung unbedenklicher Tugendschriften.

TEXT EDICE  Verzeichnis der Kompromittierten Lit. B163

163 Soupisy i s průvodní zprávou policejního ředitele z 22. ledna 1857, uloženy v NA, 
PM 1855–1859, sign. 8/1/15/12, čj. 3587 P. P., kart. 469 (koncept v PP 1863–1869, 
sign. P 58/1, kart. 514).
164 V konceptu: <892/2> 18/2.
165 Poř. č. 1, nenápadný policejní dohled.
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Als Direktor der böhmischen Hauptschule ist Amerling 
in der Lage, einen bedeutenden Einf luß auf die 
Schuljugend auszuüben, was mit der Hauptschule 
auch eine Lehrerbildungsanstallt, der sogenannte 
Präparanden-Kurs, der von erwachsener[e]n Jünglingen 
besucht wird, verbunden ist.
Amerling wäre daher fortan unter einer genauen, wenn 
auch unauffäligen Überwachung zu halten.

0 I165

Ist mehr ein Narr, als ein gefährlicher Mensch. Bedarf 
keiner besonderen Überwachung.

0 II166

Die fernere polizeiliche Überwachung desselben dürfte 
aufzulassen sein.

0 II167

Wäre dessen fernere polizeiliche Überwachung 
aufzulassen.

0 II168

Obwohl er nicht mit Beruhigung als ganz gebessert 
angesehen werden kann, so dürfte sich doch seine 
spezielle Überwachung nicht mehr als notwendig 
darstellen.

0 II170

166 Poř. č. 2.
167 Poř. č. 2.
168 Poř. č. 3.
169 V konceptu: Prag <No 954/2> 42/2.
170 Poř. č. 4.



416

Ševčenková,  P.

Pos
-
ten
-
zahl

Namen 

Stand 
und 
Charakter

Zuständig-
keitsort

Wohnort Charakteristik 

6. Banset Bernard, Schneider-
meister

Prag Prag No

1074/2171
Vide No 7 des Hauptausweises für Prag.Sein 
Verhalten hat in neuerer Zeit keinen Anlaß 
zu bedenklichen Wahrnehmungen gegeben. 
Er geht in seinen Vermögensverhältnissen 
immer mehr zurück, und hat unter seinen 
Standesgenossen viel an Kredit verloren.

7. Baumann Ferdinand, 
Winkelschreiber

Prag Prag No 

1253/2173
Vide No 10 des Prager Hauptausweises.
Ist noch immer ein Raisonneur, befasst sich 
mit Winkelschreibereien, und ist auch in 
anderen als [in] politischer Beziehung ein 
schlechtes Subjekt.

8. Benoni Joseph, gewesener 
Magistratsbeamte in Chrudim

unbekannt unbekannt Vide No 8 des Prager Hauptausweises.
Weder sein gegenwärtiger Aufenthalt, 
noch seine gegenwärtige Stellung sind der 
Polizeidirektion bekannt.

9. Bergman[n] Joseph, 
Schuhmachermeister

Smichow Smichow 

No 61176
Vide No 9 des Prager Hauptausweises.
Hat sich seit mehreren Jahren ganz ruhig 
verhalten, und keinen Anlaß zu bedenklichen 
Wahrnehmungen gegeben, scheint jedoch 
seine Gesinnungen nicht geändert zu haben.

10. Borrosch Alois, gewesener 
Buchhändler, jetzt 
Maschinenfabriksbesitzer

Wien Prag

No 554/2

Vide No 15 des Prager Hauptausweises.
Durch eine sorgfältige Überwachung 
desselben hat man die Überzeugung 
erlangt, dass Borrosch die Politik ganz 
abgeschworen habe, und sich dermal nur mit 
der Vervollkommnung seines Fabrikszweiges 
beschäftige. Eben so vermeidet er jeden 
bedenklichen Umgang und lebt überhaupt 
sehr zurückgezogen.

11. Brabetz Martin Holzhändler Prag Prag

No 611/1

Vide No 11 des Prager Hauptausweises.
Hat den kurzen Freiheitstaumel vollständig 
überwunden, und beschäftigt sich dermal nur 
mit seinem Holzhandel.

TEXT EDICE  Verzeichnis der Kompromittierten Lit. B pokračování

171 V konceptu: <1074/2> 471/1.
172 Poř. č. 5.
173 V konceptu: Prag No <1253/2> 923/2.
174 Poř. č. 3, přímý policejní dohled.
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Seine spezielle Überwachung dürfte sich nicht mehr als 
notwendig darstellen.

0 II172

Die fernere Überwachung dürfte sich fortan als rätlich 
darstellen.

0 I174

Kann über seine künftige Behandlung kein Antrag 
gestellt werden.

0 -

Chrudimer Kreis

III, Chrudim 1856175

Seine spezielle Überwachung dürfte sich im Sinne des 
hohen Statthaltereierlasses vom Z[ahl] 10773 ai 1856 
nicht mehr als notwendig darstellen.

0 Smichow, Prager 

Kreis177

Wäre die fernere spezielle Überwachung desselben 
aufzulassen.

0 II178

Eine fernere Überwachung desselben dürfte nicht mehr 
notwendig sein.

0 II179

175 Soupis II, poř. č. 4.
176 V konceptu navíc: <217>.
177 Soupis II, poř. č. 8.
178 Poř. č. 6.
179 Poř. č. 7.
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12. Brauner Franz, Doktor der 
Rechte, Advokat

Prag Prag 342/1 Vide No 12 des Prager Hauptausweises.
Von seinen zahlreichen Errungenschaften 
als Mitglied des ständischen 
Landesausschusses, Mitglied der Grundent-
lastungslandeskomission, Advokat etc. ist 
ihm dermal bloß seine Stelle als Advokat und 
als Stadtverordneter geblieben. Er verhält sich 
jetzt ruhig, und befasst sich nur mit seinen 
judiziellen Arbeiten.

13. Bruna Eduard, Doktor der 
Philosophie, Redakteur der 
Prager Zeitung

Prag Prag 324/1 Vide No 13 des Prager Hauptausweises.
Die schon zur Zeit der Verfassung des 
Ausweises der Kompromittierten geäußerte 
Ansicht über die gebesserte Gesinnung des 
Doktor Bruna hat sich bei der fortgesetzten 
Beobachtung desselben bestätigt. Er 
redigiert die deutsche Regierungszeitung 
entsprechend, und bewährt bei allen Anlässen 
eine loyale Haltung.

14. Buben Joseph, Hausbesitzer Prag 290/1 Prag Kommt im Prager Nachtragsausweise für 
das 4. Quartal 1856 vor, und ist in denselben 
aus Anlass seines regierungsfeindlichen 
Verhaltens bei dem Leichenbegängnisse des 
Hawliček einbezogen worden.

15. Bubnik Franz, Hökler Smichow Smichow 
No 217

Vide No 14 des Prager Hauptausweises.
Verhält sich in neuerer Zeit ganz ruhig, wenn 
dieß auch vielleicht nur als eine Folge der 
Furcht von der erstarkten Regierungsgewalt 
anzusehen ist.

16. Chrudimsky Anton, Doktor 
der Rechte

Prag Prag

No 1131/2

Vide No 18 des Prager Hauptausweises.
Beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren 
ausschließend mit seiner Praxis, die nicht 
unbedeutend ist, dann mit dem Armenwesen. 
Er hat zu keiner nachteiligen Wahrnehmung 
Veranlassung gegeben, wenn auch die 
Änderung seiner politischen Gesinnung 
immerhin in Zweifel gezogen werden könnte.

17. Cžejka Joseph, Medicinae 
Doktor, Professor

Prag Prag 187/2 Kommt in den Prager Ausweisen nicht vor, 
erscheint aber in dem Hauptausweis des 
ganzen Landes verzeichnet.
Ist mittlerweile außerordentlicher Professor 
an der medizinischen Fakultät geworden, und 
befasst sich nur mit seinen Berufsstudien, 
nebenbei mit schriftstellerischen Arbeiten, 
meist mit Übersetzungen ins Böhmische.

180 Poř. č. 4, n. d.
181 Poř. č. 8.
182 Poř. č. 5, n. d.

TEXT EDICE  Verzeichnis der Kompromittierten Lit. B pokračování
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Das anscheinend ruhige Verhalten des Doktor 
Brauner kann als keine Gewähr für seine geänderte 
politische Gesinnung angesehen werden, und es 
dürfte in Berücksichtigung seines bösartigen und 
entschlossenen Charakters seine genaue, aber 
unauffälige Beobachtung fortzusetzen sein.

0 I180

Dürfte aus dem Verzeichnis der politisch bedenklichen 
Individuen ganz wegzulassen sein.

0 II181

Liegt dermal noch kein Motiv vor, nun die erst vor kurzer 
Zeit eingeleitete strengere Überwachung desselben 
wieder aufzulassen.

0 I182

Da er beinahe keinen Einf luß besitzt, so wäre die fernere 
spezielle Überwachung desselben aufzulassen.

0 -

Prager Kreis183

Die Auf lassung einer strengeren polizeilichen 
Überwachung desselben dürfte keinem Anstande 
unterliegen.

0 II184

Gehört jedenfalls zu den Gemäßigteren der czechischen 
Partei, insbesondere dürften ihm gegenwärtig keine 
regierungsfeindlichen Tendenzen zuzuschreiben sein.
Dessen spezielle polizeiliche Überwachung wäre 
aufzulassen.

0 II185

183 Soupis II, poř. č. 12.
184 Poř. č. 9.
185 Poř. č. 10.
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18. Cžerwiczek Stanislaus, 
gewesener Gubernial-
akzessist

Prag Karolinen-
thal

Vide No 16 des Prager Ausweises, und den 
Nachtragsausweis vom 17. September 1854.
Steht noch immer bei dem Bürgermeisteramte 
in Karolinenthal, dermal als Steuereinnehmer 
in Verwendung, und beträgt sich ganz 
vernünftig.

19. Deym Graf Albert187 Panten,

Egerer 
Kreis

Vide No 19 des Prager Ausweises.
Ist auch in neuerer Zeit in Prag nicht 
vorgekommen, sondern soll unausgesetzt auf 
seinem Gute leben.

20. Dittrich Teof ila Prag unbekannt Vide No 20 des Prager Hauptausweises.

21. Dřewikowsky Eduard, Maler Prag               190
Střischkow

Vide No 21 des Prager Ausweises.
Ist vor längerer Zeit ganz nach Střischkow 
übersiedelt, wo er beim Baron Villani 
als Gutsverwalter - mit ausgedehnten 
Vollmachten - angestellt worden ist. Soll seine 
Gesinnung im Nichts geändert haben.

22. Durst Ferdinand, 
Kammmacher

Prag Prag

No 137/1

Vide No 22 des Prager Ausweises.
Hat sich in neuerer Zeit ganz ruhig verhalten. 
Soll überhaupt ein Mensch sein, der sich 
meist nur um seine eigenen Angelegenheiten 
kümmert.

23. Ehrlich Friedrich, 
Buchhändler

Prag Kommt im Prager Ausweis nicht, wohl aber im 
Hauptausweise des ganzen Landes vor.

24. Egel Johann, Schlossermeis-
ter

Prag Prag No 
419/1

Vide No 23 des Prager Ausweises.
Gehört zwar noch immer der czechischen 
Partei an, hat aber in neuerer Zeit keinen 
Anlass zu bedenklichen Wahrnehmungen 
gegeben, sondern beschäftigt sich 
ausschließlich mit dem Betriebe seines 
Geschäftes, in dem er einige neue 
Erf indungen gemacht hat.

TEXT EDICE  Verzeichnis der Kompromittierten Lit. B pokračování

186 Poř. č. 11.
187 Zřejmě se jedná o chybu, správně by zde mělo být nikoli Albert, ale Adalbert 
(Vojtěch).
188 Poř. č. 12.
189 Poř. č. 13.
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Die Überwachung desselben dürfte für die Zukunft ganz 
unnötig sein.

0 II186

Dürfte das Gutachten über seine fernere Behandlung 
von der k. k. Kreisbehörde für den Egerer Kreis zu 
erstatten sein. Nach den hier bekannten Antezedentien 
desselben, und mit Rücksicht auf seinen schwachen 
Charakter scheint seine fernere spezielle Überwachung 
nicht mehr nötig zu sein.

0 II188

Ist jedenfalls politisch zu unbedeutend, als dass, selbst 
wenn ihr Aufenthaltsort eruiert werden sollte, ihre 
Überwachung fortzusetzen wäre.

Ist verschollen, ihr Aufenthaltsort 
unbekannt. II189

Dürfte dessen Überwachung durch die Taborer 
Kreisbehörde fortzusetzen sein.

0 I191

Die Überwachung desselben stellt sich nicht mehr als 
notwendig dar.

0 v

Entfällt. Ist am 1. November 1853 
gestorben.

+

Mit Rücksicht auf seine politische und bürgerliche 
Unbedeutendheit dürfte seine fernere polizeiliche 
Überwachung aufzulassen sein.

0 II193

190 V konceptu navíc: <Prag 1352/2>.
191 Poř. č. 7, n. d.
192 Poř. č. 15.
193 Poř. č. 16.
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25. Faster Peter, Gastwirt Prag Waldel, 
Bezirk 
Unhoscht

Vide No 25 des Prager Ausweises, und den 
Ausweis der Veränderungen für das 4. Quartal 
1854.
Dem Faster mangeln alle Eigenschaften, 
die ihn zu einem in politischer Beziehung 
gefährlichen Menschen machen könnten. Er 
verbindet im Gegenteil mit vielem Eigendunkel 
und mit Aufgeblasenheit eine tüchtige Dosis 
Borniertheit. Gleichwohl ist sein Name in 
Folge verschiedener Umstände zu einer 
großen Berühmtheit gelangt, und man ist in 
weiter[e]n Kreisen, wo seine Persönlichkeit 
nicht so bekannt ist, gewöhnt, ihn als einen 
der Koryphäen der Revolution zu betrachten.

26. Fingerhut Ferdinand, 
Bräuermeister

Prag Prag

No 269/1

Vide No 26 des Prager Hauptausweises.
In politischer Beziehung ist er zwar dermal 
sehr zurückhaltend, doch scheint er die Rolle 
eines Mäzens czechischer Literaten spielen 
zu wollen, indem er damit umgeht, sämtliche 
wertvollere D[okto]ramatische Produkte der 
ausländischen Literatur auf seine Kosten ins 
Czechische übersetzen und herausgeben zu 
lassen.

27. Fluom Laurenz, 
Strumpfwirker

Prag Prag

No 308/2

Vide No 27 des Prager Hauptausweises.
Ist seit der Auf lösung des Meisterkollegiums, 
in welchem er einer der Hauptfaktoren war, 
vom Schauplatz abgetreten, und lebt jetzt 
ganz in der Stille und Verborgenheit.

28. Fortier Johann, 
Schneidermeister, jetzt 
Schänker

Prag Pankratz 
bei Prag

Vide No 28 des Prager Hauptausweises.
War immer nur ein sehr untergeordnetes 
Mitglied der czechischen Partei, ist dermal 
ganz herabgekommen, betreibt gegenwärtig 
am Pankratz in einem sehr unbedeutenden 
Wirtshause unbefugt die Schenknehmung, 
und wird deswegen untersucht.

29. Franta Josef genannt 
Schumawsky, Schriftsteller

Prag Prag No 
666/2

Vide No 24 des Prager Ausweises.
Ist ein gutmütiger Stubengelehrter, den das 
Jahr aus seinen philologischen Forschungen 
herausgerissen, und auf den politischen 
Schauplatz, auf dem er keineswegs mit Glück 
debutierte, geworfen hat. Jetzt ist er wieder zu 
seinem eigentlichen Berufe zurückgekehrt.

194 Poř. č. 9, n. d.
195 Poř. č. 11, n. d.
196 V konceptu: <Ist am 22. Juni 1853 gestorben.>
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Mit Rücksicht auf den wenn auch gehaltlosen 
revolutionären Nimbus, der seine Person und seinen 
Namen umgibt, dürfte sich seine fernere Überwachung 
noch immer als rätlich darstellen. Doch wäre auch dem 
Bezirksamte zu Unhoscht, in dessen Bezirk Faster 
dermal wohnt, dießfalls das Gutachten abzuverlangen.

0 I194

Da Fingerhut nicht nur im Bezug auf seine politische 
Gesinnung im höheren Grade bedenklich ist, sondern 
auch mit Rücksicht auf seinen Bildungsgrad, seinen 
Charakter und sein Vermögen höhere Beachtung 
verdient, so dürfte er auch fernerhin einer speziellen 
Überwachung zu unterziehen sein.

0 I195

Wäre dessen Überwachung aufzulassen. 0196 II197

Seine fernere polizeiliche Überwachung dürfte sich nicht 
mehr als notwendig darstellen.

0 II198

Seine fernere polizeiliche Überwachung stellt sich nicht 
mehr als notwendig dar.

0 II199

197 Poř. č. 17.
198 Poř. č. 19.
199 Poř. č. 20.
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30. Fritsch Joseph, sen., Iuris 
Doktor und Advokat

Prag Prag 736/2 Vide No 29 des Prager Ausweises.
Ist sehr vorsichtig geworden, und es kann ihm 
in neuerer Zeit nicht einmal eine unvorsichtige 
Äußerung zur Last gelegt werden. Es ist 
gleichwohl nicht anzunehmen, dass er seine 
Gesinnungen geändert habe.

31. Gabriel Josef Ambros, Iuris 
Doktor und Notar

Prag Schütten-
hofen

Vide No 32 des Prager Hauptausweises.
Hat sich selbst in den Jahren 1848 und 1849 
als Parteimann nicht besonders hervorgetan, 
in neuerer Zeit soll er, so weit hier Nachrichten 
vorliegen, ganz umgesattelt leben.

32. Goltsch Joseph, 
Bezirksgerichtsadjunkt

Karolinen-
thal

Karolinen-
thal

Kommt im Hauptausweise der 
Kompromittierten für das ganze Land vor.
Seine Kompromittierung besteht 
hauptsächlich nur darin, dass er sich in den 
Junitagen 1848 als Aushilfsreferent beim 
Koliner Magistrate zum Zuzug nach Prag 
hinreißen ließ. In neuerer Zeit hat er sich 
durchaus entsprechend benommen.

33. Grabinger Joseph, 
Schauspieler

Prag - Vide No 34 des Prager Hauptausweises und 
den Nachtragsausweis vom 17. September 
1854.

34. Groll Franz, Schriftsetzer und 
Buchdruckerei-faktor

Königgrätz - Vide No 35 des Prager Hauptausweises und 
den Nachtragsausweis vom 17. September 
1854.

35. Grzybowski Vitalis, 
Schriftsteller und jetzt 
Badhausbesitzer

gebürtig in 
Galizien, 
zuständig 
nach Eule

Prag

No 195/1

Kommt im Prager Hauptausweise nicht, wohl 
aber im Hauptausweise des ganzen Landes 
vor.
Beschäftigt sich jetzt bloß mit industriellen 
Unternehmungen. Sein Benehmen gibt zu 
keinem Bedenken Anlass.

36. Haklik Johann Städtischer 
Ökonomie-Amtsverwalter

Prag Prag No 
80/1

Vide No 36 des Prager Hauptausweises.
Eine geänderte politische Gesinnung ist 
bei Haklik kaum anzunehmen, doch bringt 
es seine gegenwärtige Stellung und die 
Rücksicht auf die Zeitverhältnisse mit sich, 
dass er auch jeden Schein der Illoyalität 
vermeidet. In der Tat gibt er zu keinen 
bedenklichen Wahrnehmungen Anlass.

200 Poř. č. 12, n. d.
201 Soupis II, poř. č. 2.
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Dürfte seine polizeiliche Überwachung fortzusetzen sein. 0 I200

Die fernere spezielle Überwachung scheint nicht mehr 
notwendig zu sein, doch dürfte dießfalls noch das 
Bezirksamt in Schüttenhofen, wo sich Gabriel seit 
mehreren Jahren aufhält, einzuvernehmen sein.

0 -

Pise-ker Kreis201

Dürfte dessen fernere Überwachung gänzlich 
aufzulassen sein.

0 II202

Entfällt. Ist im Jahre 1853 gestorben. +

Entfällt. Ist im Jahre 1854 gestorben. +

Wäre dessen fernere polizeiliche Überwachung 
aufzulassen.

v II203

Seine fernere polizeiliche Überwachung dürfte sich nicht 
als notwendig darstellen.

0 II204

202 Poř. č. 23.
203 Poř. č. 24.
204 Poř. č. 25.
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37. Hamernik Josef, Medicinae 
Doktor

Prag Prag 116/2 Vide No 39 des Prager Hauptausweises und 
den Nachtragsausweis vom 17. September 
1854. Als Mediziner eine Zelebrität ist 
er mit Leib und Seele der czechischen 
Partei zugetan. Seine Nichtbestätigung als 
Universitätsprofessor nach zurückgelegtem 
Triennium dürfte auf seine Gesinnungen einen 
vorteilhaften Einf luß kaum geübt haben.

38. Hanka Wenzel, Bibliothekar 
beim Museum

Prag Prag 

885/2206
Vide No 38 des Prager Hauptausweises.
Erfreut sich als Gelehrter eines 
ausgebreiteten Rufes. Was seine politische 
Anschauungsweise anbelangt, so dürften 
demokratischen Tendenzen bei ihm 
als Russophilen kaum vorauszusetzen 
sein. Ausbildung und Geltendmachung 
der czechischen Sprache scheinen 
den vornehmsten Gegenstand seiner 
Bestrebungen zu bilden. Ist mehr ein 
Doktrinär, als ein Mann der Tat.

39. Hanke Karl, Wirtschaftsbe-
sitzer

? ? Vide No 37 des Prager Hauptausweises.
Über das Verhalten des Hanke sind in neuerer 
Zeit hieramts keine Nachrichten eingelaufen.

40. Hikl Karl, Literat Prag - Vide No 40 des Prager Hauptausweises und 
den Nachtragsausweis für das 1. Quartal 1856.

41. Horaczek Niklas, Iuris Doktor 
und Advokat

Prag - Vide No 44 des Prager Ausweises und den 
Nachtragsausweis für das 3. Quartal 1855.

42. Hořeyší Mathias, 
Kaffeesieder

Prag - Vide No 45 des Prager Ausweises und den 
Nachtragsausweis für das 3. Quartal 1856.

43. Horn Uffo Literat Trautenau Trautenau Vide No 46 des Prager Hauptausweises.
Da derselbe schon seit mehreren Jahren sich 
nicht in Prag, sondern in seinem Geburtsorte 
Trautenau aufhält, so kann auch nicht mit 
Gewissheit angegeben werden, ob derselbe 
seine aus früher[e]n Jahren hier wohlbekannte 
Exzentrizität abgelegt habe.

205 Poř. č. 16, n. d. 
206 V konceptu: Prag No <885/2> 858/2.
207 Poř. č. 26.
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Wegen des bedeutenden Einf lußes, den Hamerník 
namentlich auf seine jüngeren Kollegen ausübt, dürfte 
derselbe fortan unter strengerer polizeilichen Aufsicht 
zu halten sein.

0 I205

Seine spezielle polizeiliche Überwachung kann mit 
Beruhigung aufgelassen werden.

0 II207

Wäre das Gutachten über die fernere Behandlung des 
Hanke von dem Bezirksamte in Schlan, in dessen Bezirk 
er ansässig ist, zu erstatten.

0 -

Prager Kreis208

Entfällt. Ist im Jahre 1855 in Wien 
gestorben.

+

Entfällt Gestorben 3. Juli 1855. +

Entfällt. Gestorben 5. August 1855. +

Das Gutachten über die fernere Behandlung des Horn 
wäre vom Bezirksamte zu Trautenau zu erstatten.

0 -

Jičíner Kreis209

208 Soupis I, poř. č. 10, n. d. V soupisu I ale zápis vyškrtnut, protože bylo zjištěno, 
že dotyčný je totožný s Antonem Hankem (zpráva policejního ředitele místodržiteli 
z 30. července 1858, /NA Praha, PM 1855–1859, sign. 8/1/15/3, čj. 2176, kart. 467/), 
uvedeným pod č. 9 téhož soupisu.
209 Soupis č. I, poř. č. 3, n. d.
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44. Jarosch Franz, 
Schieferdecker

Prag Prag No 

1098/2210
Vide No 49 des Prager Hauptausweises.
Ist einer der Hauptführer der czechischen 
Demokratie, und obwohl er jeden Schein der 
Illoyalität vermeidet, wie er zum Beispiel bei 
dem Leichenbegängnis des Hawliček, seines 
Schwagers, für seine Person sich von jeder 
demonstrativen Handlung fern gehalten hat, 
ist er doch noch aller Beachtung würdig.

45. Jellinek Hieronymus, 

Franziskaner212
Prag unbekannt Vide No 47 des Prager Hauptverzeichnisses.

46. Jordan Johann Peter, 
Schriftsteller

Tschisch-
kowitz in 
Sachsen 
geboren, 
zuständig 
nach Prag

Prag 699/2 Vide No 48 des Prager Hauptausweises.
Ist dermal bloß mit industriellen 
Unternehmungen größerer Art, 
Kolonisationsprojekten etc. beschäftigt, 
und unternimmt in diesen Angelegenheiten 
häuf ige Reisen, so dass er nur selten 
in Prag anwesend ist. Ist ein schlauer, 
verschmitzter Mensch von unzweifelhaft 
regierungsfeindlichen Gesinnungen, doch ist 
ihm nicht leicht beizukommen.

47. Kampelik Franz Cyrill Šiřenow, 
König-
g[rätzer] 
Kr[eis]

unbekannt Vide No 50 des Prager Hauptausweises.
Ist hieramts als ein entschiedener Charakter 
bekannt und steht bei seinen Parteigenossen, 
die seine Haltung als die eines alten 
römischen Republikaners zu schildern 
gewöhnt sind. Ob seine Gesinnungen sich 
in neuer Zeit geändert haben, ist hier nicht 
bekannt, aber unwahrscheinlich.

48. Kaspar Hugo, Medicinae 
Doktor

Prag angeblich 
Wien

Vide No 51 des Prager Hauptausweises.
Ist ein Freund des J. P. Jordan, und ein 
Zögling des später in Ungarn wegen 
Hochverrats stanD[okto]rechtlich 
hingerichteten Pastors Rázga gewesen.
Da er sich seit dem Jahre 1850 nicht mehr 
in Prag aufhält, so ist seine gegenwärtige 
politische Anschauungsweise hier nicht 
bekannt.

210 V konceptu: Prag <1098/2> 1029/2.
211 Poř. č. 23, n. d.
212 V čistopise tužkou dopsáno: Pfarre[-]Kooperator in Wotic.
213 Soupis II, poř. č. 2.
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Wäre dessen unauffällige Beobachtung fortzusetzen. 0 I211

Da sein Aufenthalt nicht bekannt ist, so kann ein Antrag 
in Betreff seiner ferner[e]n Behandlung nicht gestellt 
werden.

Ist im Jahre 1851 in das 
Franziskanerkloster zu Kolin, im 
Jahre 1852 in jenes zu Neuhaus 
übersetzt worden.
Seit 1855 kommt er unter 
dem Klerus des Königreiches 
Böhmen nicht mehr vor.

Taborer Kreis213

Dürfte fortan unter genauer Überwachung zu halten sein. 0 I214

Da seit mehreren Jahren über Kampelik, welcher dem 
Vernehmen nach sich in Wien aufhalten soll, keine 
Notizen vorliegen, so kann ein Antrag über seine fernere 
Behandlung nicht gestellt werden.

0 -215 Königgrätzer 
Ausweis I

Ist ein begründetes Gutachten über die weitere 
Behandlung des Kaspar wegen dessen längerer 
Abwesenheit von Prag nicht möglich.

0 I216

214 Poř. č. 24, n. d.
215 Soupis I, poř. č. 3, n. d.
216 Poř. č. 27, n. d.
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49.

217

Kaš Franz, Steinmetz Prag Prag

No 7/2

Ist in dem Zuwachs-Ausweis für das 4. Quartal 
1856 aufgenommen worden.

50. Klaudi Leopold, Iuris 
Doktor Advokat <und 
Gerichtsadjunkt>

Gitschin vide No 52 des Prager Hauptausweises.

51. Kliebert Johann, Iuris Doktor 

und k. k. Notar220
Prag Prag

No 475/1

Vide No 54 des Prager Hauptausweises.
Mit der deutschen Nationalpartei durch 
seine Parteinahme für die Czechen gleich 
ursprünglich zerfallen, hat er die Sympathien 
der Letzteren auch verloren. Er beschäftigt 
sich jetzt bloß mit seinen Berufsgeschäften, 
genießt aber nicht des besten Rufes.

52

222

Koennecke Franz, 
Tischlermeister

Prag Prag

No 416/1

Vide No 56 des Prager Hauptausweises.
Huldigt noch immer entschieden der 
czechischen Richtung, hat aber wenig 
Einf luß, und gehört jedenfalls nicht unter die 
Parteihäupter. Äußerlich ist sein Verhalten 
entsprechend.

53. Kollár Joseph, Schauspieler Prag Prag

No 812/2

Vide No 58 des Prager Hauptausweises.
Hat zwar während seiner schriftstellerischen 
und schauspielerischen Laufbahn im 
Allgemeinen der czechischen Richtung 
gehuldigt, hat sich jedoch wegen seiner 
sarkastischen Laune der Sympathien seiner 
Parteigenossen nie zu erfreuen gehabt, und 
war zuverlässig in die Pläne der Parteiführer 
nicht eingeweiht. Jetzt verhält er sich ganz 
ruhig.

54. Kolenaty Friedrich, Medicinae 
Doktor und Professor

in Prag 
geboren

Brünn Vide No 57 des Prager Hauptausweises.
Ist schon seit dem Jahre 1850 Professor an 
der technischen Lehranstallt in Brünn, und 
scheint seine politischen Bestrebungen ganz 
bei Seite gelegt zu haben.

55. Kolowrat Krakowský 
Hanusch Graf

Hradischt, 
Pilsner 
Kreises?

Vide No 59 des Prager Hauptausweises.
Lebt beinahe ausschließend auf seinen meist 
im Pilsener Kreise gelegenen Besitzungen. 
Sein gegenwärtiges Verhalten ist hier 
unbekannt.

217 V konceptu mezi Kasparem a Kašem dodatečně vepsáno: 
Kaempf Ernst Rudolf/-/-644-2.
218 Poř. č. 26, n. d.
219 Soupis II, poř. č. 9.
220 V konceptu navíc: <Advokat>.
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Es kann dermal noch nicht darauf angetragen werden, 
die erst vor kurzer Zeit eingeleitete polizeiliche 
Überwachung des Kaš wieder aufzulassen.

0 I218

Eine weitere Überwachung des D[okto]r Klaudi, der von 
den Verirrungen einer phantasiereichen Jugend ganz 
zurückgekommen ist, dürfte sich in keiner Weise mehr 
als notwendig darstellen.

0 - Jičiner Kreis219

Eine politische Bedeutung dürfte dem Doktor Kliebert 
gegenwärtig nicht mehr beizumessen sein. Die weitere 
polizeiliche Überwachung desselben stellt sich nicht 
mehr als notwendig dar.

0 II221

Wäre die fernere polizeiliche Überwachung desselben 
aufzulassen.

0 v

Seine fernere Überwachung dürfte gänzlich aufzulassen 
sein.

0 II224

Gehört nicht mehr in das Verzeichnis der politisch 
kompromittierten Personen des Kronlandes Böhmen, 
und dürfte seine fernere Überwachung überhaupt nicht 
mehr notwendig sein.

0 -

Wäre das Gutachten über seine fernere Behandlung von 
der Kreisbehörde zu Pilsen zu erstatten.

0 II225

221 Poř. č. 27.
222 Mezi nimi v konceptu dodatečně vepsáno: Kodym, Doktor in Karolinenthal.
223 Poř. č. 28.
224 Poř. č. 29.
225 Poř. č. 30.
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56. Kopp Ferdinand, gewesener 
Bergakademiker, dann Soldat

Prag ? Vide No 60 des Prager Hauptausweises.
Ist seit dem Jahre 1851, wo er als Korporal 
bei einer Sanitätkompagnie in Prag anwesend 
war, hier nicht mehr vorgekommen. Sein 
gegenwärtiger Aufenthalt, so wie sein 
Verhalten sind hieramts ganz unbekannt.

57. Kottler Michael, 
Steinschneider

Turnau Turnau Vide No 62 des Prager Hauptausweises.
Hat sich in Prag nie stabil aufgehalten. 
Sein dermaliges Verhalten ist hier gänzlich 
unbekannt.

58. Kraus Wilhelm, Medicinae 
Doktor

Prag No 32/3 
Prag

Vide No 63 des Prager Hauptausweises.
Lebt ruhig, und eingezogen, scheint sich 
um Politik gar nicht zu kümmern. Er hat 
nie unter die in politischer Hinsicht mehr 
beachtenswerten Persönlichkeiten gehört.

59.

227

Kreyči Johann, Lehrer an der 
böhmischen Realschule

aus Klattau 
gebürtig

Prag No 
873/2

Vide No 64 des Prager Hauptausweises.
Die milde Beurteilung, die ihm schon bei der 
Verfassung des ursprünglichen Ausweises 
zu Teil geworden ist, verdient Kreyči auch 
jetzt noch. Er befasst sich nur mit seinen 
Berufsgeschäften, und mit seiner eigenen 
weiteren Ausbildung. Politische Tendenzen 
scheinen ihm ganz fremd geworden zu sein.

60. Křižek Josef, Tischlermeister Smichow Smichow 
No 43

Vide No 66 des Prager Hauptausweises.
Verhält sich zwar, die Verhältnisse 
berücksichtigend, ganz ruhig, scheint 
seine Gesinnungen aber nicht geändert zu 
haben. Übrigens hat er keinen Einf luß, und 
verdient in politischer Beziehung nur geringe 
Beachtung.

61. Krolmus Wenzl, Def izienten-
priester

Prag Prag

No 36/3

Vide No 65 des Prager Hauptausweises.
Ist ein für das praktische Leben ganz 
unbrauchbarer Gelehrter, seiner Spezialität 
nach Altertumsforschen. Die Politik hat er 
ganz aufgegeben, und befasst sich jetzt 
bloß mit der Aufsuchung und Bestimmung 
czechischer Altertümer.

62. Kuranda Ignaz, Literat Prag Wien Vide No 67 des Prager Hauptausweises.
Ist seit mehreren Jahren in Wien wohnhaft, 
und scheint, wie die hierämtlichen Akten 
ausweisen, die Heimatzuständigkeit in Wien 
erhalten zu haben.

226 Poř. č. 31.
227 Mezi nimi v konceptu dodatečně vepsáno: Krauski Karl, gewesener Müller.
228 Poř. č. 32.
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Dürfte aus dem Verzeichnisse der Kompromittierten 
wegzulassen sein, da er jedenfalls zu den minder 
bedenklichen Personen gehört, und seine Überwachung 
dermal ohnehin nicht ausführbar ist.

0 -

Dürfte das Bezirksamt zu Turnau zur Erstattung des 
Gutachtens über seine fernere Behandlung berufen sein.

0 -

Seine weitere polizeiliche Überwachung dürfte ohne 
Anstand aufgelassen werden können.

0 II226

Wäre die weitere spezielle polizeiliche Überwachung des 
Kreyčí aufzulassen.

0 II228

Wäre die spezielle polizeiliche Überwachung desselben 
aufzulassen.

0 v

Seine besondere Überwachung stellt sich nicht mehr als 
notwendig dar.

0 II230

Kann ein begründeter Antrag über seine fernere 
Behandlung nicht gestellt werden, und dürfte derselbe 
überhaupt aus dem Verzeichnisse der inländischen 
Kompromittierten aufzulassen sein.

0 -

229 Soupis II, poř. č. 9.
230 Poř. č. 33.
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63. Lambl Wilhelm, Medicinae 
Doktor und Privatdozent an 
der medizinischen Fakultät

Aus Letnian 
gebürtig

Prag No 
357/1

Vide No 68 des Prager Hauptausweises.
In neuerer Zeit hat sein Benehmen zu 
keiner bedenklichen Wahrnehmung Anlass 
gegeben. Er beschäftigt sich bloß mit seinen 
Berufsgeschäften, und ist auch in seinem 
Umgange vorsichtig.

64. Lein Karl, Schuhmacher-
meister

Prag - Vide No 69 des Prager Hauptausweises und 
den Nachtragsausweis für das 4. Quartal 1854.

65. Lerch Joseph, Apotheker und 
Doktor der Chemie

Smichow Smichow 
No 61

Vide No 71 des Prager Hauptausweises.
Soll seine Gesinnungen vollständig geändert 
haben, und dermal der Regierung treu 
ergeben sein. Seine Verheiratung mit einer 
Tochter des verstorbenen Ellenberger soll auf 
ihn eine sehr vorteilhafte Wirkung geäußert 
haben. Ist im Privatleben geachtet, und als 
Chemiker von anerkannter Geschicklichkeit.

66. Liebelt Karl, Doktor der 
Philosophie und Professor

Posen Posen Vide No 70 des Prager Hauptausweises.

67. Lešinsky Karl, Musiker Agram unbekannt Vide No 72 des Prager Hauptausweises.

68. Lubomirski Georg Fürst Krakau Krakau Vide No 73 des Prager Hauptausweises.

69. Macourek Anton, Kaufmann Prag Prag Vide No 74 des Prager Hauptausweises. Ist 
zwar der czechischen Richtung noch immer 
anhängig, doch ist sein Einf luß ein geringer, 
auch verhält er sich äußerlich ganz ruhig, und 
besucht ganz unverfängliche Gesellschaften.

70. Makowiczka Franz, Doktor 
der Rechte und Professor

Braunau in 
Böhmen

Erlangen Vide No 75 des Prager Hauptausweises.
Hat mit Reservierung des österreichischen 
Staatsbürgerrechts eine Professur in Erlangen 
angenommen und bef indet sich schon seit 
mehreren Jahren im Auslande, doch pf legt er 
alle Jahre nach Böhmen zu kommen. In wie 
fern er seine politische Anschauungsweise 
geändert hat, ist hier nicht bekannt. Wegen 
seiner unbestreitbaren geistigen Fähigkeiten 
bleibt er jedoch immer der Beachtung wert.

231 Poř. č. 35.
232 Soupis II, poř. č. 67.
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Seine weitere spezielle Beobachtung dürfte sich nicht 
mehr als notwendig darstellen.

0 II231

Entfällt. Gestorben. +

Die fernere Überwachung desselben dürfte aufzulassen 
sein.

0 -

Prager Kreis232

Gehört nicht in dieses Verzeichnis, da er ein Mitglied der 
ausländischen Propaganda ist.

0 -

Wäre aus dem Verzeichnisse der inländischen 
Kompromittierten wegzulassen, da er ein Kroat[e] von 
Geburt, und seit vielen Jahren von Prag abwesend ist.

0 -

Gehört zwar auch nicht unter die inländischen 
Kompromittierten, wäre jedoch wegen seiner intimen 
Beziehungen zu P. Stulc im Verzeichnisse fortzuführen, 
und beim Vorkommen zu überwachen.

0 I233

Die fernere spezielle Überwachung desselben dürfte 
sich nicht mehr als notwendig darstellen.

0 II234

Wäre im Verzeichnis der Kompromittierten fortzuführen, 
und bei seiner zeitweiligen Anwesenheit in Böhmen 
auch in Zukunft unauffällig zu überwachen.

0 I235

233 Poř. č. 30, n. d.
234 Poř. č. 36.
235 Poř. č. 31, n. d.
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71. Maly Jakob Budislaw, 
Schriftsteller

Prag Prag 92/2 Vide No 76 des Prager Hauptausweises.
Hat in neuerer Zeit keinen Anlass zu 
bedenklichen Wahrnehmungen gegeben. 
Beschäftigt sich bloß mit literarischen 
Arbeiten und hält auch in diesen das richtige 
Maß. Er hat sich in neuerer Zeit verheiratet.

72. Medau Karl Wilhelm, 
Buchdruckereibesitzer

Leitmeritz Leitmeritz Kommt nicht im Prager Hauptausweise, wohl 
aber im Hauptausweise der Kompromittierten 
für das ganze Land vor.
Hat im Jahre 1856 sein Prager 
Buchdruckereigeschäft an Bellmann 
überlassen, und ist nach Leitmeritz 
übersiedelt. Ist ein schlauer, vorsichtiger 
Charakter, dürfte sich jedoch ohne Bedenken 
wieder als williges Werkzeug für die Pläne der 
Umsturzpartei hergeben.

73. Meissner Alfred, Medicinae 
Doktor

Prag Prag No 
575/1

Ist in den Hauptausweis der Kompromittierten 
für das ganze Land einbezogen worden.
War allerdings ein Freund Moritz Hartmanns 
und hat mit ihm im Frankfurter Parlament 
auf der äußersten Linken gestimmt, ist aber 
bei weitem nicht so verderbt und bösartig 
wie Hartmann. Er ist im eigentlichen Sinne 
ein poetisches Gemüt, und die Verirrungen 
seines früher[e]n Lebens sind wohl nur seiner 
lebhaften Einbildungskraft, und seinem jeder 
praktischen Richtung fremden Charakter 
zuzuschreiben. Er lebt ganz still in Prag, 
beschäftigt sich meist mit schriftstellerischen 
Arbeiten, und hat, soviel hier bekannt ist, 
keine medizinische Praxis. Er hat wenig 
Umgang, und ist überhaupt nicht viel zu 
sehen.

74. Menzel (Mencl) Branislaw, 
Klempfner

von Hořowic 
gebürtig, 
nach 
Karolinen-
thal 
zuständig

Karolinen-
thal

Vide No 78 des Prager Hauptausweises.
Obwohl nur dem Handwerkerstande 
angehörend, ist er doch ein beachtenswertes 
Mitglied der Revolutionspartei, steht bei 
seiner Geburtsgenossen im großen Ansehen, 
und beharrt in seiner Opposition gegen die 
Regierung.

TEXT EDICE  Verzeichnis der Kompromittierten Lit. B pokračování
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Wäre die strengere Überwachung aufzulassen. 0 II236

Wäre dem Bezirksamte zu Leitmeritz zur speziellen 
Überwachung auch in Bezug auf seine politische 
Haltung anzuempfehlen. Auch als Buchdrucker macht er 
seine besonders strenge Überwachung notwendig.

0 -

Leitmeritzer Kreis237

Es dürfte keinem Anstande unterliegen, die spezielle 
polizeiliche Überwachung des Meissner aufzulassen.

0 II238

Dürfte der speziellen Überwachung auch in Zukunft 
unterworfen bleiben.

0 -

Prager Kreis239

238 Poř. č. 38
239 Soupis I, poř. č. 14, n. d.
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75. Mikowetz Ferdinand, 
Redakteur

Bürgstein Prag

No 949/1

Vide No 79 des Prager Hauptausweises.
Als Redakteur des Lumir beobachtet 
Mikowetz eine ganz entsprechende Haltung, 
und gefällt sich in der Versicherung, bei der 
Redaktion seines Blattes sei der Standpunkt 
der Regierung auch der seine. Von Politik 
hält er sich ganz fern, und beschäftigt 
sich mit Erfolg mit archäologischen und 
historischen Studien. Gleichwohl bleibt er 
immerhin, wegen seiner Talente und wegen 
seiner Vergangenheit eine beachtenswerte 
Persönlichkeit.

76. Näther Theresia, 
Doktorsgattin

geboren 
in Prag, 
zuständig 
nach Camenz 
in Sachsen.

unbekannt Vide No 79 1/2 des Prager Hauptausweises. 
Teresia Näther ist eine Tochter des Prager 
Handelsmann Wessely, und hat den Medicinae 
Doktor Karl Friedrich Nćther aus Camenz in 
Sachsen geheiratet. Schon im Jahre 1848 oder 
1849 ist sie mit ihrem Gatten nach Sachsen 
gezogen.

77. Nepomucky Anton, 
Hausbesitzer

Prag Prag

No 49/3

Vide No 80 des Prager Hauptausweises.
Ist schon in den Jahren 1848 und 1849 nicht 
besonders hervorgetreten und verhält sich in 
neuerer Zeit ganz ruhig.

78. Neuberg Johann Ritter 
von, gewesener Landrat, 
Gutsbesitzer

- Czeititz, 
Bezirk 
Jungbunz-
lau

Vide No 81 des Prager Hauptausweises.
Hält sich schon seit mehreren Jahren nicht 
in Prag auf, sondern lebt abwechselnd auf 
seinem Weingarten bei Melnik, und auf 
seinem Gute Czeititz. Er befasst sich bloß mit 
Ökonomie, und soll mit Bedauern auf seine 
politischen Extravaganzen zurücksehen.

79. Niemetz Božena, 
Schriftstellerin

in Breslau 
geboren, 
nach Bidžow 
zuständig

Prag No 
647/2

Kommt im Hauptausweise der 
Kompromittierten für das ganze Land vor.
Ist die Gattin des unter speziellen polizeilicher 
Überwachung stehenden gewesenen 
Finanzwachoberkomissärs Niemetz, 
beschäftigt sich mit literarischen Arbeiten, ist 
dem Czechismus im hohen Grade ergeben, 
und unterhält viele Verbindungen nicht bloß 
in Böhmen, sondern auch in Mähren und in 
Nord Ungarn.

80. Niksich Franz, 
Tischlermeister

aus Kroatien 
gebürtig, 
nach Prag 
zuständig

Prag 676/1 Vide No 82 des Prager Hauptausweises.
Ist in die Unbedeutendheit, aus welcher ihn 
das Jahr 1848 herausgezogen hat, wieder 
versunken, und seit der Auf lösung des 
Meisterkollegiums, in welchem er noch eine 
beachtenswerte Rolle gespielt hat, allen 
Einf lußes bar. Er befasst sich dermal bloß mit 
seinem Gewerbe.

240 Poř. č. 32, n. d.
241 Poř. č. 39.
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Wäre auch in Zukunft unter unauffälliger Beobachtung 
zu halten.

0 I240

Gehört nicht mehr unter die inländischen 
Kompromittierten.

0 -

Die spezielle Überwachung desselben kann 
unbedenklich aufgelassen werden.

0 II241

Die weitere Überwachung desselben dürfte sich nicht 
mehr als notwendig darstellen.

0 II242

Da sie unter den jünger[e]n czechischen Literaten, von 
denen sie häuf ig Besuche empfängt, vielen Anhang hat, 
so dürfte sich ihre fernere unauffällige Beobachtung 
noch immer als rätlich darstellen.

0 I243

Seine spezielle polizeiliche Überwachung kann mit 
Beruhigung aufgelassen werden.

0 II244

242 Poř. č. 40.
243 Poř. č. 34, n. d.
244 Poř. č. 41.
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81. Odkolek Josef, Hausbesitzer 
und Stadtrat

Prag Prag

No 49/1

Vide no 83 des Prager Hauptausweises.
Vertritt im Stadtrat zwar noch immer 
czechische Interessen, hat aber schon sehr 
viel an Einf luß verloren, seit das von ihm 
gemeinschaftlich mit Wolfram geleitete Einq
uartierungsassekuranzgeschäft im Publikum 
Mißtrauen gegen ihn erregt hat.

82. Palacky Franz, Doktor und 
Historiograf

Prag Prag 719/2 Vide No 84 des Prager Hauptausweises.
Ist ein Mann von entschieden czechisch-
separatischer Richtung, ist sich des 
angestrebten Zieles wohlbewusst, kein 
Gassenrevolutionär, aber klug, entschlossen, 
und sehr zurückhaltend. Unstreitig die 
beachtungswerteste Persönlichkeit der 
czechischen Partei, und um so gefährlicher, 
als er sich nie eine Blöße gegeben hat, und 
auch nicht so leicht eine geben dürfte.

83. Patruban Karl, Edler von, 
Medicinae Doktor

[Wien] Wien (?) Dessen Charakteristik kommt sub No 85 des 
Prager Hauptausweises vor.
Er ist im Jahre 1849 nach Wien abgegangen, 
und seither hier nicht wieder vorgekommen.
Über sein dermaliges Verhalten mangeln hier 
alle Notizen.

84. Paseka Vinzenz247 Karolinen-
thal

Karolinen-
thal

Kommt im Prager Hauptausweis nicht, wohl 
aber im Ausweise der Kompromittierten für 
das ganze Land vor.
Hat sich seit jeher, schon vor dem Jahre 1848 
mit der Verbreitung verbotener Druckschriften 
befasst, und steht auch jetzt noch in 
diesem Verdachte. Gehört der böhmischen 
helvetischen Gemeinde an, und ist einer ihrer 
eifrigsten Anhänger.

85. Peroutka Wenzel, 
Schlossermeister

aus Katzow 
gebürtig, 
nach Prag 
zuständig

Prag

No 243/3

Vide No 86 des Prager Hauptausweises.
Ist vom politischen Schauplatz ganz 
abgetreten, und bekümmert sich bloß um sein 
Handwerk.

86. Pichl Bojislaw, Medicinae 
Doktor

in Pardubitz 
geboren

Kladno Kommt im Hauptausweise des ganzen 
Landes, und im Prager Nachtragsausweise 
für das 4. Quartal 1854 vor. Ist, soviel hier 
bekannt ist, einer der hartköpf igsten und 
unverbesserlichsten Revolutionäre.

245 Poř. č. 42.
246 Poř. č. 35, n. d.
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In politischer Beziehung dürfte seine fernere 
Überwachung nicht mehr notwendig sein.

0 II245

Auf die Auf lassung der Überwachung kann nicht 
eingeraten werden.

0 I246

Wäre aus dem Verzeichnisse der inländischen 
Kompromittierten wegzulassen.

0 -

Seine Überwachung stellt sich noch immer als 
notwendig dar.

0 - Prager Kreis248

Dessen Überwachung kann ohne Bedenken aufgelassen 
werden.

0

Gestorben laut hohen 
Veränderungsausweis für das
I. Halbjahr 1857.

+

Der Antrag über dessen fernere Behandlung dürfte vom 
Bezirksamte zu Unhoscht, in dessen Bezirk er sich seit 
mehreren Jahren aufhält, zu erstatten sein.

0 -

Prager Kreis249

247 V konceptu navíc: Buchbinder.
248 Soupis I, poř. č. 15, n. d.
249 Soupis I, poř. č. 16, n. d.
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87. Pinkas Adolf Maria, Iuris 
Doktor und Advokat

Prag Prag 515/3 Ist sub No 87 des Prager Hauptausweises 
geschildert.
Beharrt in seiner Opposition gegen die 
Regierung, weiß er recht gut, dass er den 
Regierungsorganen bedenklich sei, und 
sucht sich darüber mit Satire und Trotz 
hinauszusetzen.

88. Podlipsky Josef, Medicinae 
Doktor

geboren 
in Neuhof, 
zuständig 
nach Prag

Prag

No 1045/2

Kommt im Hauptausweise der 
Kompromittierten für das ganze Land vor.
Ist ein Freund und Anhänger des Doktor 
Hamernik, (s[iehe] dort) huldigt czechischen 
Tendenzen, hat aber keine besondere 
politische Bedeutung. Als praktischer Arzt 
hat er den Ruf eines sehr eifrigen und tätigen 
Menschenfreundes.

89. Polz Quido, Literat - - Vide No 88 des Prager Hauptausweises, und 
den Veränderungsausweis vom 17. September 
1854.

90. Prokop Johann, 
Theaterdirektor

Prag [Prag] Vide No 89 des Prager Hauptausweises.
Hält sich schon seit mehreren Jahren nicht 
mehr in Prag auf, sondern zieht mit seiner 
Truppe in Böhmen herum. Notizen über seine 
dermalige Gesinnung liegen hier nicht vor, 
doch ist kaum anzunehmen, dass er dem 
Czechismus abtrünnig geworden sei, indem 
er sich noch immer hauptsächlich mit der 
Aufführung czechischer Piecen befasst.

91. Purkynie Johann senior, 
Doktor der Medizin, und 
Universitätsprofessor

Prag Prag 47/2 Kommt bisher in den Ausweisen der 
Kompromittierten nicht vor.
Als Physiologe und Naturforscher eine 
europäische Zelebrität, hängt er mit einem 
so starren Vorurteil zu Czechismus, dass 
er beispielsweise seine günstige Stellung 
in Breslau aufgegeben hat, um nicht 
unter Deutschen leben zu müssen, und in 
sein Vaterland zurückkehren zu können. 
Seine Vorliebe für den Czechismus äußert 
sich bei allen Gelegenheiten, und es ist 
beinahe komisch, wenn er bei vertrauten 
Besprechungen mit dem tiefen Bedauern 
gesteht, dass seine Bildung doch nur eine 
deutsche sei. Kompromittiert, um nach den 
Gesetzen behandelt zu werden, hat er sich 
noch nicht, doch ist seine Wirksamkeit im 
Museum des Königreiches Böhmens, wo 
er sämtliche Czechen, wie eine Phalanx um 
sich geschart hat, und bei Beratungen der 
Majorität sicher ist, eine im hohen Grade 
beachtenswerte.

250 Poř. č. 36, n. d.
251 Poř. č. 44.
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Dessen auch in neuerer Zeit wiederholt angeordnete 
sorgfältige Überwachung wäre auch in Zukunft 
fortzusetzen.

0 I250

Seine spezielle Überwachung dürfte sich nicht als 
notwendig darstellen.

0 II251

Entfällt. Ist im Jahre 1854 gestorben. +

Da Prokop als Theaterdirektor vorzugsweise in der Lage 
ist, czechische Prinzipien zu verbreiten, so dürfte er den 
Bezirksämtern, denen die Überwachung wandernder 
Schauspielertruppen ohnehin obliegt besonders 
anzuempfehlen sein.

0 I252

Wäre in das Verzeichnis der Kompromittierten 
einzubeziehen, und fortan einer strengen polizeilichen 
unauffälligen Überwachung zu unterziehen.

0 I253

252 Poř. č. 37, n. d.
253 Poř. č. 38, n. d.
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92. Ratzenbek Franz, Medicinae 
Doktor

Prag Prag

No 181/1

Vide No 90 des Prager Hauptausweises.
Ratzenbek verhält sich dermal ganz ruhig, 
meidet jeden bedenklichen Umgang, und 
scheint seine Gesinnungen vollständig 
geändert zu haben.

93. Ržehorž Josef, Winkelschrei-
ber

Prag Prag Vide No 98 des Prager Hauptausweises.
Ist dermal gefährlich an Tuberkulosis erkrankt, 
ohne Hoffnung aufzukommen, und ist ganz 
menschenscheu geworden. Kennt Niemanden, 
und spricht mit Niemandem, außer was 
unumgänglich notwendig ist.

94. Reichenbach Julius, Private Skutsch256 Prag

No 350/1

Vide No 91 des Prager Hauptausweises.
Ist im Jahre 1853 seiner Dienstleistung 
als Aushilfsreferent beim Karolinenthaler 
Bezirksamte enthoben worden, soll nicht ganz 
verlässlich gewesen sein. Jetzt beschäftigt 
er sich mit der Revision herrschaftlicher 
Rechnungen. Hat noch keine Beweise von 
Besserung gegeben.

95. Řepka Anna, Bäckerstochter Prag Prag

No 349/3

Ist in den Nachtragsausweis für das 4. 
Quartal 1855 aufgenommen worden. Hat in 
neuerer Zeit keinen Anlass zu bedenklichen 
Wahrnehmungen gegeben, und gehört 
jedenfalls unter die nieder gefährlichen 
Individuen.

96. Řepka Barbara, Schwester 
der vorigen

dtto dtto Gilt dasselbe.

97. Rieger Franz, Iuris Doktor Semil in 
Böhmen

Sukdoll, 
Bezirk 
Beneschau

Ist in dem Prager Hauptausweise sub No 92 
ausführlich geschildert.
Hat die Tochter des Palacky (s[iehe] dort) 
geheiratet, hält sich meist auf seinem Gute 
Sukdoll auf, und kommt nur zeitweillig zu den 
Sitzungen des Gewerbsvereins des Museums 
und des böhmischen Theaterkomites nach 
Prag. Ist in alle Pläne seines Schwiegervaters 
eingeweiht, und steht wegen seiner 
vielseitigen Bildung, seinen reichen 
Erfahrungen, und seines im Ganzen offenen 
und redlichen Charakters in großem Ansehen.

TEXT EDICE  Verzeichnis der Kompromittierten Lit. B pokračování

254 Poř. č. 45.
255 V konceptu: Ist am 16. April 1857 gestorben.
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Seine polizeiliche Überwachung kann mit Beruhigung 
aufgelassen werden.

0 II254

Seine spezielle Überwachung stellt sich nicht mehr als 
notwendig dar.

Gestorben laut des hohen 
Veränderungsausweises für das 

I. Halbjahr 1857..255

+

Dürfte auch in Zukunft unter spezieller Überwachung zu 
halten sein.

0 I257

Wäre die strengere polizeiliche Überwachung derselben 
aufzulassen.

0 II258

dtto 0 II259

Die spezielle Überwachung des Doktor Rieger 
aufzulassen, dürfte wegen seiner politischen 
Bedeutsamkeit nicht rätlich sein.

0 I260

257 Poř. č. 39, n. d.
258 Poř. č. 46.
259 Poř. č. 47.
260 Poř. č. 40, n. d.
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Zuständig-
keitsort

Wohnort Charakteristik 

98. Rittig Anton, Hausbesitzer Prag Prag

No 111/4

Vide No 93 des Prager Hauptausweises.
Ist noch immer Rentmeister des Stiftes 
Strahof, zugleich Besitzer des einträglichen 
Hauses No 111/IV. Ist dermal politisch ganz 
unbedenklich, und nur auf Vermehrung seines 
materiellen Wohlseins bedacht.

99. Rott Vinzenz, Galanterie-
waarenhändler

Prag Prag 142/1 Vide No 95 des Prager Hauptausweises.
Sein Verhalten in neuerer Zeit hat keinen 
Anlass zu einem Bedenken gegeben. 
Wenn auch nicht angenommen werden 
kann, dass er dermal zu den aufrichtigen 
Regierungsfreunden zähle, so ist sein Einf luß 
doch ein zu geringer, als dass ihm eine 
besondere Wichtigkeit beigelegt werden 
könnte.

100. Ruppert Ludwig, gewesener 
Chirurg, dermal Diurnist beim 
Prager Magistrate

Prag Prag No 

20/1263
Vide No 96 des Prager Hauptausweises. 
Hat für die Sekretärsstelle beim Magistrate 
eine Abfertigung erhalten, und ist 
dermal als Diurnist bei dem städtischen 
Konskriptionsamte. Er hat sich im Jahre 
1848 durch seine außergewöhnliche 
Rücksichtslosigkeit ausgezeichnet, und es 
schien in ihm unter günstigen Umständen der 
Keim zu einem Marat zu liegen. Auch jetzt soll 
er seine Gesinnungen nicht geändert haben, 
und in vertraulichen Kreisen noch immer 
seine subversiven Ideen verfechten.

101. Russ Isidor, gewesener 
Beamte in Wien

in 
Katharinen-
berg geboren

unbekannt Vide No 97 des Prager Hauptausweises.
Russ war zuletzt Konzeptspraktikant des 
Wiener Landesgerichts. Weder seine 
dermalige Beschäftigung, noch sein 
gegenwärtiger Aufenthalt sind hieramts 
bekannt.

102. Schebor Josefa, 
Grieslerswittwe

Prag Prag 263/3 Vide No 100 des Prager Hauptausweises.
Hat in neuerer Zeit gar keinen Anlass zu 
bemerkenswerten Wahrnehmungen gegeben. 
Gehört jedenfalls zu den unbedeutendsten 
Anhängern der czechischen Partei.

103. Schlar Franz, Schuhmacher-
meister

Smichow Smichow 
No 32

Vide No 101 des Prager Hauptausweises.
Schlar muss zwar noch immer zu den 
unverlässlichen vertrauensunwürdigen 
Bürgern gerechnet werden. Ein geringer 
Bildungsgrad jedoch, so wie sein gänzlicher 
Mangel an Einf luß machen ihn einer 
Beachtung minder wert.

TEXT EDICE  Verzeichnis der Kompromittierten Lit. B pokračování

261 Poř. č. 48.
262 Poř. č. 49.
263 V konceptu: 320/1.



447

Ševčenková,  P.Paginae 14 -  2006

Gutachten in Betreff der weiteren Behandlung Anmerkung

Kann die spezielle Überwachung desselben mit 
Beruhigung aufgelassen werden.

0 II261

Wäre die spezielle polizeiliche Überwachung desselben 
aufzulassen.

0 II262

Seine spezielle Überwachung dürfte sich noch immer als 
notwendig darstellen.

0 I264   

Kann ein Antrag über seine fernere Behandlung nicht 
gestellt werden.

0 -

Deren fernere Überwachung stellt sich nicht mehr als 
notwendig dar.

0 II265

Wäre die spezielle polizeiliche Überwachung desselben 
aufzulassen.

0 -

Prager Kreis266

264 Poř. č. 42, n. d.
265 Poř. č. 50.
266 Soupis II, poř. č. 105.
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104. Scholle Johann, Maler Kassejowitz 
in Böhmen Blattna267 Vide No 103 des Prager Hauptausweises 

und den Prager Nachtragsausweis vom 17. 
September 1854.
Ist wieder nach Böhmen zurückgekehrt, und 
hält sich für gewöhnlich in Blattna, Piseker 
Kreises auf.

105. Sladek Anton, Schuhmacher-
meister

Smichow Smichow 
No 59

Vide No 105 des Prager Hauptausweises.
Ein unbedeutendes Individuum, ungebildet, 
und ohne Einf luß. Ist übrigens noch 
immer Anhänger der böhmischen 
helvetischen Gemeinde, und scheint seine 
regierungsfeindliche Gesinnung nicht 
geändert zu haben.

106. Slawik Johann, Müllermeister 
und Stadtrat

Prag Prag 503/3 Ist in dem Prager Hauptausweise, wo er 
sub No 107 geschildert ist, wohl zu gelind 
beurteilt. Im Gegenteile glaubt man die 
Überzeugung gewonnen zu haben, dass 
Slawik ein schlau berechnender, vorsichtiger 
Mensch sei, der den Mantel nach dem Winde 
hängt, und dem keinesfalls zu trauen ist. Er 
hat viel Anhang unter den Müllern, Bäckern 
etc., und gehört gewiss zu den Feinden der 
Regierung.

107. Spott Johann Karl, Medicinae 
Doktor und Privatdozent

Prag Prag 981/2 Vide No 109 des Prager Hauptausweises.
Scheint sich um Politik nicht mehr zu 
kümmern, und befasst sich nur mit seinen 
Berufsgeschäften. Überhaupt hat er sich 
selbst an den revolutionären Wirren der Jahre 
1848 und 1849 keineswegs in hervorragender 
Weise beteiligt.

108. Springer Anton, Heinrich 
Doktor der Philosophie

Prag Bonn in 
Rheinpreu-
ßen

Siehe No 110 des Prager Hauptausweises und 
den Prager Veränderungsausweis vom 17. 
September 1854.
Hat vor 2 Jahren des Advokaten Pinkas 
Tochter geheiratet, und dürfte durch diese 
Verbindung keinen Schritt vorwärts zur 
Besserung getan haben. Er pf legt sich 
während der Ferien in Prag aufzuhalten.

109. Strobach Anton Iuris Doktor, 
und Advokat gewesener
Reichstagspräsident und 
Appellationsrat

Prag - Siehe No 111 des Prager Hauptausweises und 
den Veränderungsausweis vom 17. September 
1854.

TEXT EDICE  Verzeichnis der Kompromittierten Lit. B pokračování

267 V konceptu: <Kassejowitz>.
268 V konceptu: <Befindet sich dermal in Belgrad. Entfällt daher der Antrag über seine 
Behandlung.>
269 Soupis I, poř. č. 6, n. d.
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Gutachten in Betreff der weiteren Behandlung Anmerkung

Über sein dermaliges Verhalten fehlen hier alle Notizen.
268

0 -

Piseker Kreis269

Ist zu unbedeutend, als dass seine fortgesetzte 
polizeiliche Überwachung notwendig wäre.

0 -

Prager Kreis270

Die Überwachung desselben dürfte fortzusetzen sein. 0 I271

Kann die spezielle polizeiliche Überwachung desselben 
ohne Bedenken aufgelassen werden.

0 II272

Seine spezielle Überwachung während seiner 
periodischen Besuche in Prag dürfte sich noch immer 
als notwendig darstellen.

0 I273

Entfällt. Ist im November 1856 gestorben. +

270 Soupis II, poř. č. 109.
271 Poř. č. 45, n. d.
272 Poř. č. 51.
273 Poř. č. 46, n. d.



450

Ševčenková,  P. Paginae 14 -  2006

Pos
-
ten
-
zahl

Namen 

Stand 
und 
Charakter

Zuständig-
keitsort

Wohnort Charakteristik 

110. Štulc Wenzel, Katechet am 
altstädter Gymnasium

Prag Prag No 
83/1

Siehe No 114 des Prager Hauptausweises.
Ist als Religionslehrer am Prager altstädter 
Gymnasium wieder eingesetzt worden. 
Besitzt einen zähen, schlauen Charakter, 
und entwickelt seine Tätigkeit besonders 
im katholischen Gesellenverein. Orthodox 
im hohen Grade. Hängt er mit Vorliebe an 
der Idee eines slawischen Reichs – etwa mit 
theokratischen Einrichtungen.

111. Stur Ljudevit, Pfarrer angeblich 
Agram

unbekannt Vide No 115 des Prager Hauptausweises.
Soll in neuerer Zeit in Agram verhaftet worden 
sein, doch ist hierüber nichts Näheres 
bekannt.

112. Swoboda Adalbert, Doktor 
der Philosophie

geboren in 
Prag

Marburg Vide No 112 des Prager Hauptausweises.
Ist schon durch mehrere Jahre von Prag 
abwesend, war supplierender Lehrer 
in Krakau, und ist seit 2 Jahren als 
Gymnasiallehrer in Marburg angestellt. Nach 
einigen hier eingelaufenen Notizen soll er 
seine Gesinnung ganz geändert haben, 
und dermal ein verläßlicher Anhänger der 
Regierung sein.

113. Thér Emanuel, Bergwerks-
besitzer

Chrast, 
Bezirk 
Schwarz-
kostelletz

Prag Kommt im Hauptausweise der 
Kompromittierten für das ganze Land vor.
Ist in politischer Beziehung eine ganz 
unbedeutende Persönlichkeit, und bef indet 
sich dermal in Folge einer unglücklichen 
Liebschaft im Irrenhause.

114. Taraba Josef, Medicinae 
Doktor

Nimburg Prag No 

1059/2277
Kommt im Hauptausweise der 
Kompromittierten für das ganze Land vor.
Hat unlängst den medizinischen Doktorsgrad 
erlangt. Wegen seiner politischen 
Kompromittierung ist im Jahre 1852 seine 
Wahl zum Assistenten die Lehrkanzel der 
Botanik annulliert worden. Er hält sich 
schon mehrere Jahre in Prag auf. Sein 
Verhalten hat keinen Anlass zu bedenklichen 
Wahrnehmungen gegeben.

115. Tiller Franz, Kameralver-
waltungs-off izial

Troppau zuletzt 
Prag

Ist in den Prager Nachtragsausweis 
für das 4. Quartal 1856 aufgenommen worden.

274 Poř. č. 47, n. d.
275 Poř. č. 52.

TEXT EDICE  Verzeichnis der Kompromittierten Lit. B pokračování
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Gutachten in Betreff der weiteren Behandlung Anmerkung

Hat jedenfalls zu viel Einf luß auf ungebildete 
Volksklassen und auf die studierende Jugend, als dass 
es rätlich wäre, seine spezielle polizeiliche Überwachung 
aufzulassen.

0 I274

Gehört nicht unter die inländischen Kompromittierten. 0 -

Wären Notizen über ihn an die hohe k. k. Statthalterei 
der Steiermark zu leiten.

0 II275

Wäre aus dem Verzeichnis der politisch 
kompromittierten Individuen ganz wegzulassen.

0 II276

Wäre dessen fernere spezielle Überwachung 
aufzulassen.

0 II278

Entfällt. Ist im Sommer 1856 gestorben. +

276 Poř. č. 54.
277 V konceptu: <1059/2> 712/1.
278 Poř. č. 53.
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116. Tingel Franz, Kaplan [Prag ] Prag

No 471/2279

Kommt im Hauptausweise der 
Kompromittierten für das ganze Land vor.
Ist im Jahre 1855 von Bubenetsch nach 
Prag versetzt worden, und besorgt jetzt die 
Seelsorge im Irrenhause. Sein Verhalten ist 
ganz ruhig, er gibt zu keinen bedenklichen 
Wahrnehmungen Anlass.

117. Tiopek Franz, absolvierter 
Jurist

Skucž Skucž (?) Vide No 117 des Prager Hauptausweises.
Soll in Skucž als Winkelschreiber leben, doch 
ist dieß mit Verläßlichkeit nicht bekannt. In 
Prag ist er nur äußerst selten zu sehen.

118. Trojan Alois Pravoslav, Iuris 
Doktor und Stadtverordneter

Prag Prag

No 1187/2

Siehe No 118 des Prager Hauptausweises und 
den Nachtragsausweis vom 17. September 
1854.
Hat im Jahre 1856 die juridische Doktorswürde 
erlangt, und ist nach Prag übersiedelt. Obwohl 
ihm eine größere politische Bedeutsamkeit 
nicht beigelegt werden kann, so übt er doch 
in Folge des ihm zu Gebote stehenden 
Wortschwalls einen gewissen Einf luß auf 
seine Umgebung aus.

119. Tyl Josef Kajetan, 
Schriftsteller und 
Schauspieler

Prag - Vide No 119 des Prager Hauptausweises, und 
den Nachtragsausweis für das 3. Quartal 1856.

120. Villani Baron, Karl 
Gutsbesitzer

Střischkow Střischkow, 
Bezirk 
Beneschau

Vide no 120 des Prager Hauptausweises.
Verhält sich gegenwärtig zwar ruhig. 
Verläßliche Gewährsmänner versichern 
jedoch, dass er seine Gesinnungen nichts 
weniger als geändert habe. Er pf legt häuf ig 
nach Prag zu kommen.

121. Waňka Franz, Bräuermeister Prag Prag

No 796/2

Vide No 121 des Prager Hauptausweises. Ist 
ein Bruder des Prager Bürgermeisters. Wird 
dem Czechismus zwar ergeben bleiben, so 
lang er lebt, doch ist nicht zu befürchten, 
dass diese Vorliebe für das Czechentum ihn 
zu regierungsfeindlichen Handlungen treiben 
werde.

TEXT EDICE  Verzeichnis der Kompromittierten Lit. B pokračování

279 V konceptu navíc: <Bubenetsch>.
280 Poř. č. 55.
281 Soupis I, poř. č. 9, n. d.
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Gutachten in Betreff der weiteren Behandlung Anmerkung

Die spezielle Überwachung desselben dürfte in Zukunft 
aufzulassen sein.

0 II280

Die spezielle Überwachung desselben dürfte in Zukunft 
von dem Antrage das k. k. Bezirksamtes in Skucž 
abhängen.

0 Chrudimer Kreis281

Wäre dessen unauffällige polizeiliche Überwachung 
fortzusetzen.

0 I282

Entfällt. Ist im Frühjahr 1856 gestorben. +

Da Villani jedenfalls zu den hervorragendsten 
Persönlichkeiten der Revolutionsepoche gehört 
hat, so wäre seine Überwachung sowohl in seinem 
gewöhnlichen Aufenthaltsorte Střischkow, als bei 
seinem zeitweiligen Aufenthalte in Prag fortzusetzen.

0 I283 vide auch Aus-
weis des Taborer 
Kreises

Seine spezielle Überwachung kann unbedenklich 
aufgelassen werden.

0 II284

282 Poř. č. 49, n. d.
283 Poř. č. 50, n. d.
284 Poř. č. 56.
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122. Wawra Vinzenz, Müller, Sohn 
des Wenzel Wawra

Prag Prag

No 207/2

Ist in den Nachtragsausweis für das 1. 
Quartal 1855 aufgenommen worden, und ist 
nicht identisch mit dem im Ausweis Lit. A 
vorkommenden Kompromittierten gleichen 
Namens. Lebt dermal ganz ruhig, und gibt zu 
keinen bedenklichen Wahrnehmungen Anlass. 
Ist ein ganz unbedeutendes Individuum.

123. Wiesner Wenzel, Pfarrer Konojed Konojed, 
Bezirk 
Schwarz-
kosteletz

Vide No 123 des Prager Hauptausweises.
Seit seiner Entfernung von Prag sind nur 
spärliche Notizen über ihn eingelaufen, doch 
verlautet, dass er noch immer im czechisch 
propagandistischen Sinne zu wirken bestrebt 
sei.

124. Zap Karl, Staatsbuchhal-
tungsbeamte, und Lehrer

Prag Prag

No 644/2

Vide No 124 des Prager Hauptausweises.
Ist ein schlauer, vorsichtiger Mensch, dermal 
wie es scheint, ganz der Regierung ergeben, 
benimmt sich vollkommen loyal. Doch dürfte 
ihm nicht zu trauen sein. Sein Einf luß ist 
jedoch gering.

125. Zap Honorata geborene 
Wiśniowska, Gattin des 
Vorigen

Prag - Vide No 124 des Prager Hauptausweises und 
den Veränderungsausweis für das 1. Quartal 
1856.

126. Zelisko Ernst, Schuhmacher-
meister

Smichow Smichow 
No 68

Vide No 125 des Prager Hauptausweises.
Ist von der böhmischen helvetischen Religion 
wieder zur katolischen Kirche übertreten, und 
verhält sich ganz ruhig.

     

285 Poř. č. 57.
286 Soupis I, poř. č. 21, n. d. 

TEXT EDICE  Verzeichnis der Kompromittierten Lit. B konec
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Gutachten in Betreff der weiteren Behandlung Anmerkung

Ist in den Nachtragsausweis für das 1. Quartal 1855 
aufgenommen worden, und ist nicht identisch mit dem 
im Ausweis Lit. A vorkommenden Kompromittierten 
gleichen Namens. Lebt dermal ganz ruhig, und gibt zu 
keinen bedenklichen Wahrnehmungen Anlass. Ist ein 
ganz unbedeutendes Individuum.

0 II285

Dürfte des Schwarzkostelletzer Bezirksamt über seine 
fernere Behandlung einzuvernehmen sein.

0 -

Prager Kreis286

Wird auf die Auf lassung der speziellen Überwachung 
angetragen.

0 II287

Entfällt. Ist am 4. Jänner 1856 gestorben. +

Seine spezielle Überwachung kann mit Beruhigung 
aufgelassen werden.

0 -

Prager Kreis288

287 Poř. č. 58.
288 Soupis II, poř. č. 145.
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K využití a interpretaci pramene
Cílem edičního zpřístupnění pražských soupisů z roku 1857 bylo dílčí 
ukázkou praktického „výstupu“ z agendy tzv. politicky kompromitovaných 
prezentovat tyto evidenční soupisy jako důležitý pramen nejen k dějinám 
neoabsolutistické perzekuce. Ještě než budou v následujícím exkurzu 
naznačeny možnosti využití soupisů a interpretování informací v nich 
obsažených, je třeba věnovat pár slov historické kritice pramene a limitům 
jeho využitelnosti pro další historické bádání.

Jeden ze základních problémů, na nějž bude jakýkoli pokus o hodnocení 
dat obsažených v soupisech „politicky kompromitovaných“ narážet, spo-
čívá v nepříliš konkrétně formulovaných kritériích pro zařazování osob 
do úřední evidence. V případě pražských soupisů byla nastavena tako-
vým způsobem, aby se do zdejší evidence dostali nejen „politicky kompro-
mitovaní“ s pražskou domovskou příslušností („kompromitovaní“ v Praze 
i jinde), ale také všechny osoby, které se v Praze „kompromitovaly”, ačkoli 
pocházely odjinud (včetně „cizozemců“ a výjimečně i příslušníků jiných 
států) a konečně i ti, kteří nespadali ani do jedné z předchozích dvou 
kategorií a v Praze pouze někdy v průběhu let 1852-1857 krátkodoběji 
pobývali (případně se sem nově přestěhovali).289

Policejní ředitelství se tedy snažilo evidovat nejen „své kompromitované“, 
ale pokoušelo se podchytit také všechny ostatní politicky neloajální osoby, 
u nichž bylo pravděpodobné, že se budou pohybovat v hlavním městě. 
V soupisech se vyskytují i osoby, které nesplňují žádné z naznačených 
kritérií.290

289 To byl především případ osob, které v Praze krátce pobývaly např. po udělené 
amnestii (např. sedlák František Důras ze Slánska a stavební kreslič Vilém 
Rausch, kteří v Praze pobývali roku 1856).
290 Týká se to např. magistrátního úředníka z Chrudimi Josefa Benoniho, 
který se „kompromitoval” v době svatodušních bouří společně s Juliem 
Reichenbachem a Josefem Benonim vyzýváním místního lidu v Chrudimi k tažení 
na Prahu, či např. slánského sedláka Karla Hankeho, který se provinil tím, 
že poskytl prchajícímu Emanuelu Arnoldovi roku 1849 azyl a finančně 
podporoval jeho Občanský list. Není zcela jasné, proč byli do pražské evidence 
zařazeni, protože v Praze zřejmě vůbec ve sledovaném období nepobývali.
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Naopak v soupisech chybí někteří jedinci, kteří by sem podle schématu 
proklamovaného policejním ředitelem zařazeni být měli. Jedná se zejmé-
na o některé osoby „kompromitované“ v Praze s domovskou příslušností 
mimo hlavní město. Ze soupisů vypadla jména některých účastníků „májo-
vého spiknutí“ v roce 1849. Konkrétně do evidence hlavního města nebyli 
zařazeni např. bratři Adolf a Gustav Strakové, kteří se objevují v roce 1857 
v soupisu pro pražský kraj (kde měli domovskou příslušnost). Zcela z evi-
dence „politicky kompromitovaných“ zmizel např. uprchlý student pražské 
techniky a předseda českoněmeckého buršenšaftu Liberalia Ernst Gross-
mann, který byl policií veden ve speciální evidenci politických exulantů.291

Příčiny uvedených nesrovnalostí je třeba hledat hned v několika skuteč-
nostech. Jistě svou roli sehrálo do značné míry „živelné“ zahájení eviden-
ce v roce 1852 a nejspíše také fakt, že ani jediný doplňující zdroj soupisů v 
podobě periodických výkazů nebyl zcela spolehlivý a bezchybný. Jestliže 
bylo na někoho v periodické evidenci zapomenuto, nedostalo se jeho jmé-
no ani do souhrnných soupisů z roku 1857.

I přes nastíněné nedostatky mají pražské soupisy z roku 1857 velkou 
přednost v tom, že do nich byly zahrnuty v zásadě všechny osoby evido-
vané policejním ředitelstvím mezi lety 1852–1857. Díky tomu je možné 
sledovat osudy jednotlivých „politicky kompromitovaných“ i vývoj počtu 
sledovaných osob podél časové osy. V soupisech z roku 1857 jsou navíc 
shrnuta veškerá dosud získaná data o evidovaných jedincích, ať už v „pl-
ném textu“ nebo formou odkazů na záznamy ve starší evidenci.

Soupisy tzv. politicky kompromitovaných z roku 1857 pro Prahu jsou jedi-
nečným pramenem pro poznání rozsahu perzekuce politicky neloajálních 
osob. Ačkoliv jde v případě soupisů pro Prahu jen o dílčí a do jisté míry 
specifický vzorek, není důvodu, proč se nepokusit problematiku perzeku-
ce „politicky kompromitovaných“ s jeho pomocí rozkrýt podrobněji. Jako 
prostředek k tomuto účelu by měla sloužit profesně sociální analýza evi-
dovaných osob a rámcové vymezení jejich vztahu k utvářející se české 
národní elitě.

Dříve, než budou prezentovány a interpretovány výsledky této snahy, 
bude třeba uvést několik poznámek k postupu, který byl při provádění stra-
tifikace sledován. Do sestavované statistiky nebyli zahrnuti jedinci, kteří 
neměli domovskou příslušnost v Čechách (jak v soupisu A, tak i v soupisu 
B se jednalo o šest, celkem tedy dvanáct osob). Dále je třeba pozname-

291 Jejich soupisy z roku 1850 jsou uloženy v NA (PGT 1849–1852, sign. K 37, 
kart. 13, složka i – plzeňský kraj [!])
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292 Jednu osobu (Anton August Altvater, soupis A, č. 1) bylo nutno ze statistiky 
vypustit, protože její profesi nebylo možno zjistit.

nat, že byl respektován odlišný charakter soupisů A a B a jejich data byla 
zpracována zvlášť.

Základním východiskem pro sociální zařazení konkrétní osoby byla její 
profese.292 Za směrodatné bylo považováno povolání, které dotyčný vy-
konával v době, kdy se „kompromitoval“. Pokud nebylo možno tento údaj 
zjistit, vycházelo se z profese, kterou daná osoba zastávala v momentě, 
kdy byla do evidence zařazena (nikoli tedy z té, kterou zastávala v roce 
1857). V některých případech byla situace poněkud složitější, protože 
mnozí z evidovaných byli aktivní v několika oblastech souběžně.

Pro následující analýzu nebylo možné při provádění sociální stratifika-
ce vycházet jen z dat obsažených v soupisech, ale bylo třeba se opřít 
i o další prameny (dílčí výkazy „politicky kompromitovaných“ z let 1852-
1857 a původní soupis z roku 1852), případně o informace excerpované 
z literatury.

Analýza soupisu A

V případě soupisu A, kde jsou evidováni především jedinci, kteří buď měli 
být (a uprchli) či byli podrobeni určitému druhu soudní či mimosoudní 
perzekuce (konfinace), bylo pracováno se záznamy k celkem 72 osobám 
z původních 79.
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Tabulka I

kategorie 
„politicky 
kompromi-
tovaných“

 Soupis A: 
 statistika evidovaných osob z trestněprávního hlediska

a) osoby 
souzené

pražským 
válečným 
soudem

za účast na „májovém 
spiknutí“ v roce 1849 
ve velezrádných 
procesech

odsouzené k žaláři 39

odsouzené k hradebním pracím 2

zproštěné pro nedostatek důkazů 
viny

3

za politické přestupky 
a přečiny po roce 1848 
(urážka majestátu apod.)

odsouzené k trestu vězení, k 
hradebním pracím apod.

5

ve velezrádném procesu 
s členy spolku Bratří 
rudého praporu v roce 
1853 

odsouzené k žaláři 6

odsouzené k hradebním pracím 2

vídeňským 
válečným 
soudem

za účast na vídeňské 
říjnové revoluci 1848

odsouzené k žaláři 2

odsouzené k hradebním pracím 1

b) osoby 
stíhané 
zatykačem

pražského 
válečného 
soudu

za účast na „májovém 
spiknutí“

uprchlé

3

vídeňského 
válečného 
soudu

za účast na vídeňské 
říjnové revoluci 1848

2

c) osoby, které emigrovaly před rokem 1849 1

d) osoby konf inované 3

e) osoby „politicky podezřelé” 3

celkem 72

Pramen: Vlastní analýza dat obsažených v soupisu tzv. politicky 
kompromitovaných pro Prahu z roku 1857

Jak vyplývá ze statistické tabulky č. I, přes polovinu zde evidovaných 
osob - celkem 47 (z nichž třem se podařilo soudní perzekuci díky útěku 
vyhnout) tvoří účastníci „májového spiknutí“ v roce 1849. Vedle nich zde fi-
guruje osm členů roku 1853 odhaleného studentsko-tovaryšského spolku 
Bratrstvo rudého praporu. V druhém případě lze z druhů a výší trestů již 
vyčíst jistou „zmírňující se“ tendenci v oblasti soudní perzekuce „politicky 
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kompromitovaných“. Překvapivě nízký počet osob odsouzených váleč-
ným soudem k trestu vězení za různé drobnější politické delikty (zcela 
jistě neodpovídající skutečnému počtu) svědčí o tom, že sem byly osoby 
této kategorie zapisovány spíše výjimečně a na základě určité selekce.293 

Z osob, které prošly soudní perzekucí, se v soupisu A objevují ještě tři 
čeští účastníci vídeňské říjnové revoluce z roku 1848.

K uprchlým soudně stíhaným jedincům je ještě třeba připočítat vídeňským 
válečným soudem stíhaného německého literáta Moritze Hartmanna 
a tehdejšího studenta práv Vojtěcha Náprstka (resp. Adalberta Fingerhu-
ta). V soupise jsou evidovány také všechny tři osoby, které byly potrestá-
ny vykázáním (konfinací) z Čech – Karel Havlíček, Prokop Chocholoušek 
a Bedřich Vilém Košut.

Vedle osob perzekuovaných soudní i mimosoudní cestou je v pražském 
soupise zaznamenáno také pět jedinců, kteří pro politické delikty trestáni 
nebyli. Německý literát Franz Hedrich, který emigroval ještě před rokem 
1849 a nebyl tudíž soudně stíhán, byl jako potenciálně vysoce nebezpeč-
ná osoba v soupisu A evidován kvůli možnosti návratu do vlasti. Případná 
žádost o beztrestný návrat mu neměla být povolena. Další tři osoby po-
bývaly na území monarchie a z důvodu jejich vysoké potenciální „nebez-
pečnosti“ nad nimi byla nebo měla být zavedena přísná policejní opatření. 
V případě Viléma Gáblera (nepochybně díky jeho redaktorské činnosti 
a vazbě na K. H. Borovského)294 se jednalo o přísná omezení cestovního 
pohybu, v případě Josefa Němce navíc ještě o přísný policejní dohled. 
Antonín Špaček se ostatním vymykal tím, že patřil spíše mezi osoby krimi-
nálně, nikoli politicky nebezpečné.

293 Julius Swoboda, Franz Gaugg a Richard Gruss sem zřejmě byli zařazeni 
vzhledem ke svému povolání – ve všech třech případech se jednalo o úředníky. 
V případě Libora Schlesingera zřejmě kromě „společenské nebezpečnosti” 
spáchaného činu („zavlečení” Havlíčkova Slovana do Prahy roku 1851) hrála 
roli také jeho revoluční minulost. V roce 1848 byl členem Svornosti, 26. března 
1848 odjel s první deputací k císaři do Vídně. Konečně zde svou roli sehrála 
jistě také vážnost, které se těšil nejen ve svém rodišti. Když byl za svou činnost 
v roce 1848 vězněn, vypukla v jeho rodném městě Ústí nad Orlicí dokonce 
vzpoura.
Konečně v případě Antona Peterboka se pak jednalo o jednoho ze členů 
zmíněného Bratrstva rudého praporu, který se osudu svých druhů vyhnul tím, 
že spolek udal.
294 Jak známo, Gábler byl v letech 1848–1850 Havlíčkovým spoluredaktorem 
v Národních Novinách.
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Tabulka II:
Soupis A – profesně sociální stratifikace

sociální zařazení profesní skupina počet

neurčeno 38

STUDENTI 38

medici 9

právníci 9

technici 10

f ilozofové 4

gymnazisté 2

studenti malířské akademie 4

střední vrstvy 27

SVOBODNÁ POVOLÁNÍ 14

literáti, redaktoři 11

právníci, advokáti 1

lékaři 1

chemik 1

SEDLÁCI 1

DUCHOVNÍ 2

ÚŘEDNÍCI 5

ŘEMESLNÍCI A ŽIVNOSTNÍCI 5

nižší vrstvy 6

řemeslničtí tovaryši 6

celkem 72

Pramen: Vlastní analýza dat obsažených v soupisu tzv. politicky 
kompromitovaných pro Prahu z roku 1857.

Graf I:
Soupis A – profesně sociální 
stratif ikace evidovaných osob

nižší vrstvy

8%

střední vrstvy

38%

studenti

54%
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Profesně sociální skladbu soupisu A dokumentují tabulka č. II společně 
s grafem č. I. Nejradikálnější a tudíž také nejsilněji zastoupenou společen-
skou složkou bylo studentstvo, které tvoří více než polovinu evidovaných 
osob.295 Ze zbylých převažují příslušníci středních vrstev. K politicky nej-
aktivnějším patřili literáti, převážně redaktoři v letech 1848/49 vzniklých 
listů. Vzhledem k úloze tisku v revolučním dění nepřekvapuje, že z celko-
vého počtu evidovaných osob byla literárně činná většina evidovaných, 
a to včetně některých studentů (v redakci Arnoldových Občanských novin 
pracovali např. studenti Václav Pavel Kleinert či Maxmilián Maux, Karel 
Preiss a Václav Hodek pracovali např. pro Lípu Slovanskou, resp. pozděj-
ší Noviny Lípy Slovanské).

Většinu z řad „intelektuální elity“ města doplňuje skupinka řemeslníků 
a živnostníků, radikálnějších úředníků a dva duchovní. Protože je kate-
gorie nižších společenských vrstev reprezentována pouze řemeslnickými 
tovaryši, lze snad v otázce motivace jejich účasti na revolučním dění před-
pokládat určitou kombinaci sociálních pohnutek s přirozeným sklonem 
k radikalismu spojeným s nízkým věkem dotyčných.296

Velká část z evidovaných příslušníků středních vrstev a studentstva, pat-
řila k politicky uvědomělejším složkám české nebo německé společnosti. 
Týká se to především studentstva a literátů, z nichž většina byla oriento-
vána radikálně demokraticky. Členové českého Bratrstva červeného pra-
poru měli ve svém programu nejen republikánské prvky, ale byli ovlivněni 
i myšlenkami socialismu.297 Stejně tak zde nalezneme především v řadách 
evidovaných studentů německé nacionály.

295 V případě studentů nebyla sociální stratifikace prováděna, mj. proto, že by 
se tak zcela smyla svébytnost této společenské skupiny. Jedná se z velké části 
o členy a v některých případech i dokonce předsedy (Johann Rittig, Josef Frič) 
studentských buršenšaftů jako byly např. český spolek Českomoravské bratrstvo, 
německá Markomannia, Liberalia či národnostně indiferentní Praga.
296 Prokazatelně tomu tak bylo minimálně u čtyř členů Bratrstva Rudého 
Praporu – Františka Fortýra, Antonína Richtera, Františka Toužimského 
a Antonína Peterboka.
297 Srv. např. Kutnar, František. Studentstvo v politickém životě doby Bachova 
absolutismu, AUC – HUCP, tom. X, fasc. 1, 1969, s. 49–94.
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Liberální demokracie má v soupise A svého zástupce v osobě Karla Hav-
líčka Borovského, zároveň jediného v soupise evidovaného oficiálního 
českého politika (byl poslancem do říšského sněmu v roce 1848). Přívr-
ženci velkoněmectví jsou v soupisu A zastoupeni někdejším poslancem 
frankfurtského sněmu básníkem Moritzem Hartmannem. Mezi osobami 
evidovanými v soupisu A nalezneme také mnohé z někdejších členů nebo 
alespoň příznivců politického spolku Repeal (pražský právník a předseda 
spolku Vilém Gauč, advokátní koncipient František Havlíček, redaktor Jan 
Knedlhans Liblinský aj.).

Analýza soupisu B
Celkem bylo v analýze soupisu B pracováno se záznamy ke 120 osobám. 
Jména, která se zde objevují, patří s výjimkou Jana Evangelisty Purkyně 
osobám již dříve evidovaným, z velké části zaneseným již v hlavním sou-
pisu pro Prahu z roku 1852. Protože jde výhradně o jedince, kteří nebyli 
podrobeni soudní ani mimosoudní perzekuci, je zajímavé sledovat, jaké 
okolnosti policejní úředníky vedly k tomu, aby dotyčné do evidence za-
nesli.

Kritéria výběru do původního pražského soupisu byla formulována tak, 
aby soupis podchytil nejen nejdůležitější účastníky červnových bouří v ro-
ce 1848, ale také přední představitele na krátko se rozvinuvšího českého 
národního politického a kulturního života. Většina ze zde evidovaných 
osob patřila k účastníkům červnového povstání v roce 1848 nebo měla 
podíl na událostech jim předcházejících.

Samotná účast v barikádních bojích během pražského svatodušního týd-
ne však pro zařazení do soupisu nestačila. Důležitá byla spíše vazba na 
některý z konstitujících se politických spolků a aktivní podíl na soudobém 
národním „ruchu“ vůbec. Pod drobnohled policejních orgánů se tak dostali 
především někdejší přední členové Slovanské Lípy a bývalí čelní přísluš-
níci ozbrojené národní gardy Svornost.

Minimálně třiapadesát ze sto dvaceti evidovaných osob patřilo k účastní-
kům Slovanského sjezdu a mnozí byli roku 1848 členy Svatováclavského 
či později Národního výboru (lékař a pedagog Karel Amerling, majitel 
čejtického panství a někdejší kurátor Matice české rytíř Johann Neuberg, 
advokát Adolf Maria Pinkas, obchodník Vincenc Rott, redaktor Vojtěch 
Svoboda, advokát Alois Pravoslav Trojan, dramatik Josef Kajetán Tyl, 
střížkovský velkostatkář a výstředník baron Karel Villani, sládek Ferdinand 
Vaňka či novinář Vincenc Vávra).
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V soupise B se objevují také jména některých členů „revoluční“ městské 
rady z roku 1848 (např. purkmistrův náměstek advokát Josef Frič či pokrý-
vačský mistr František Jaroš). Mezi evidovanými se dále vyskytuje také 
mnoho poslanců zvolených do říšského sněmu v roce 1848 - tedy ofici-
álních českých politiků (advokáti a právníci Lepold Klaudi, Johann Klie-
bert, Adolf Maria Pinkas, František Rieger, Antonín Strobach, František 
Brauner, zemský historiograf František Palacký, dramatik a herec Josef 
Kajetán Tyl, knihkupec Alois Boroš, lékaři Josef Čejka a Josef Hamerník, 
knihovník Václav Hanka) a někteří němečtí poslanci frankfurtského parla-
mentu (lékař a spisovatel Alfréd Meissner, právník a pozdější profesor na 
krakovské univerzitě Franz Makovička). Opět jsou zde zastoupeni i repea-
listé (krejčí Bernard Banset, medik Vilém Kraus aj.)

Velmi důležitým momentem, který hrál v období tiskových restrikcí jistě 
nemalou roli, byla v míře ještě větší než u osob evidovaných v soupisu 
A literární a hlavně redakční činnost především v politických listech. Za-
tímco v soupisu A se vyskytují spíše redaktoři radikálně orientovaných 
listů obou národů, v soupisu B nalezneme téměř všechny představitele 
umírněnějšího tisku včetně německých liberálních žurnalistů. Ferdinand 
Baumann redigoval německý list Concordia, Ferdinand Kopp jeho českou 
mutaci Svornost. Franz Makovička roku 1849 převzal redakci Constitutio-
nelles Blatt aus Böhmen po Františku Klutschakovi. Dne 2. prosince 1851 
byl však list vojenským velitelstvím zastaven a pokračování v jeho vydá-
vání bylo povoleno jen pod podmínkou, že se Makovička vzdal redakční 
činnosti. Z dalších německých redaktorů se zde vyskytuje např. redaktor 
a zakladatel listu Der Freund des Volkes spisovatel Karl Hikl.

Defilují zde však i jména předních nakladatelů a mecenášů jako byl majitel 
tiskárny v Litoměřicích Karl Medau či vydavatel Havlíčkových Národních 
Novin hrabě Vojtěch Deym. Policejní pozornosti pochopitelně nemohl 
uniknout také v Praze usedlý hornolužický spisovatel a slavista Johann 
Petr Jordan, vydavatel listu Slavische Centralblätter. Jeho redakčním spo-
lupracovníkem byl lékař a přítel Karla Havlíčka Borovského Hugo Kašpar.

Za povšimnutí stojí také skutečnost, že mnohé z evidovaných osob byly 
výrazně aktivními ve společenskoorganizační, spolkové a kulturní činnos-
ti. V soupisu B se objevují jak členové Sboru pro zřízení Národního divadla 
(jeho zakladatel historiograf František Palacký, pražský sládek Ferdinand 
Náprstek, advokát Mikuláš Horáček, hrabě Hanuš Kolovrat Krakovský aj.), 
tak činovníci z okruhu Národního muzea (od Františka Ladislava Riege-
ra, přes Václava Hanku až po poměrně neznámého kustoda Národního 
muzea, turnovského obchodníka a cestovatele Michala Kotlera) a Matice 
české (především její kurátoři rytíř Johann Neuberg a Jan Evangelista 
Purkyně).
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Pozornosti policie neunikli také přední představitelé českého vlastenecky 
orientovaného divadla. Do soupisu byli zařazeni např. herec Stavovského 
divadla Josef Grabinger, z českých dramatiků pak Josef Kajetán Tyl, dále 
herec, dramatik a pozdější ředitel Prozatímního divadla Josef Jiří Kolář, 
či ředitel první české herecké společnosti Johann Prokop.

Po sestavení „hlavních soupisů“ v roce 1852 byly do evidence nově za-
řazovány především ty osoby, které na sebe upoutaly pozornost policie 
především kvůli svým kontaktům s již (významně) „kompromitovanými“ 
osobami. Byl to mimo jiné případ dcer pražského pekaře Barbory a Anny 
Řepkových. Policie totiž zachytila jejich korespondenci se dvěma pev-
nostními vězni - se slovenským revolucionářem Bernardem Janečkem 
a redaktorem Johannem Knedlhansem Liblinským (Anna se později stala 
manželkou Knedlhanse a Barbora se provdala za Janečka). Slánský 
sedlák Karl Hanke se dostal pod nenápadný policejní dohled díky svému 
přátelství s radikálním demokratem Emanuelem Arnoldem. Hanke navíc 
patřil mezi mecenáše Arnoldova Občanského listu a dokonce mu zřejmě 
pomáhal při útěku před soudní perzekucí v roce 1849. Přátelství s Vojtě-
chem Náprstkem zřejmě patřilo k přitěžujícím okolnostem, kvůli kterým byl 
do evidence „politicky kompromitovaných“ zapsán pražský truhlář Franz 
Koennecke.

U dalších osob byla „kompromitujícím“ momentem vazba na konfinova-
ného evangelického pastora Bedřicha Viléma Košuta a vůbec příslušnost 
k jím založené české odnoži helvétské náboženské obce. V soupisu 
se objevují takové osoby tři, shodou okolností pocházely ze stejné obce 
a zastávaly stejné povolání – jednalo se o smíchovské ševce Arnošta Že-
lízka, Františka Schlara a Antonína Sládka.

Užších či volnějších vazeb mezi evidovanými osobami bylo samozřejmě 
nesčetněkrát více, nejzřetelnější jsou vztahy příbuzenské, které svěd-
čí o tom, že národní uvědomění nebylo záležitostí pouze individuální, 
ale v některých případech takřka „rodinnou“. I tyto aspekty samozřejmě 
neunikly pozornosti policejních orgánů.

Ze sourozeneckých dvojic lze v soupisech nalézt např. bratry Emanuela 
a Jana Arnoldovy (soupis A a B), Vojtěcha a Ferdinanda Náprstkovy, Jin-
dřicha a Josefa Podlipských (soupis A a B) či studenty Karla a Ferdinanda 
Horákovy (soupis A); obvyklé jsou také dvojice otců osmačtyřicátníků 
a jejich zpravidla radikálněji orientovaných synů – jmenovat lze např. 
slavného hostinského od Zlaté husy Petra Fastera a jeho syna Kašpara, 
studenta techniky; krejčovského mistra, později výčepního Jana Fortýra 
a jeho syna Františka, krejčovského tovaryše; či advokáta Josefa Friče 
a jeho stejnojmenného syna, tehdy studenta pražské techniky. Manželské 
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páry jsou v evidenci zastoupeny např. manželi Zapovými a Němcovými. 
Z ostatních případů lze uvést případ advokáta Gabriela Josefa Ambrože, 
příbuzného skrze manželku Marii (rozenou Podlipskou) s bratry Podlip-
skými, švagry Karla Havlíčka Borovského a pokrývačského mistra Fran-
tiška Jaroše, či dvojici zeť a tchán – historik Antonín Springer a advokát 
Adolf Maria Pinkas.

Z předchozího vyplývá, že do soupisu B se dostaly v zásadě dva druhy 
osob. Buď se jednalo o přední představitele českého národního života 
nebo zpravidla o jedince, kteří s prvně jmenovanými pojilo pracovní, pří-
buzenské či přátelské pouto. Bylo by asi poněkud odvážné a problematic-
ké první skupinu osob označit souhrnně termínem česká národní elita, je 
však jasné, že se zde vyskytují jména, která by jistě patřila do kategorie 
tzv. alternativní elity298 – tedy formující se národní elity (František Palacký, 
František Ladislav Rieger, Antonín Pravoslav Trojan či Jan Evangelista 
Purkyně apod.),299 která postupně nahrazovala etablovanou elitu rodovou. 
I ta zde má své, i když nepříliš četné zastoupení (rytíř Johann Neuberg, 
hrabě Vojtěch Deym).

Je nepochybné, že právě revoluční léta měla na formování české národní 
elity významný vliv. V konkrétních případech je však mnohdy velmi těžké 
posoudit, kdy si dotyčná osoba získala potřebnou osobní autoritu, která 
ji teprve kvalifikovala jako příslovečného „výtečníka“.300 Krátké období 
rozkvětu české národní politiky a kultury v revolučních letech vyneslo na 
výsluní popularity mnoho dosud neznámých osob (zda si ji udržely i v ob-
dobí politického „útlumu“, je jiná otázka).

Právě míra osobní autority, tedy jakýsi „akční radius“, byla zřejmě u jus-
tičních a především policejních orgánů při posuzování „nebezpečnosti“ 
dané osoby do značné míry rozhodující. Dobrým ilustračním příkladem 
je případ Josefa Friče mladšího a především revolucionáře Emanuela Ar-
nolda, který si své auditorium získával převážně mezi prostými lidmi. Oba 

298 K podrobnější definici srv. např. Štaif, Jiří. Palacký, Rieger, Bráf: Vůdčí 
rodina v české národní elitě 19. století, Kuděj 2002, č. 1, s. 36.
299 Ze soupisu A by sem patřil především Karel Havlíček Borovský.
300 K problematice elit v české společnosti 19. století srv. především Štaif, Jiří. 
Palacký, Rieger, Bráf, s. 34–46 a nověji především monografii o české elitě od 
třicátých let do nástupu neoabsolutismu od téhož autora (Štaif, J. Obezřetná 
elita /Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830–1851/, Praha 2005).
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si za svou schopnost oslovovat nejširší společenské „publikum“ a svou 
neúnavnou agitační činnost, pro něž byli represivními orgány zařazeni do 
kategorie zvláště nebezpečných jedinců, vysloužili nejen pevnostní žalář, 
ale po odpykání trestu také dlouhou internaci za hranicemi země.

Obdobným potenciálem disponovaly dvě profesní skupiny. V prvé řadě šlo 
o žurnalisty - nejhouževnatější a nejradikálnější z nich čekala opět perze-
kuce, ať už se jednalo o konfinaci v případě Karla Havlíčka a spisovatele 
a redaktora Prokopa Chocholouška či o přímý policejní dohled v případě 
dalšího redaktora Pražského večerního listu Johanna Knedlhanse Liblin-
ského nebo bývalých redaktorů Novin Lípy slovanské, Vincence Vávry, 
Karla Sabiny a Karla Sladkovského. Na druhém místě je třeba jmenovat 
duchovní. Také politicko - konfesijní agitace pastorů, kazatelů či katechetů 
nezůstala pochopitelně nepotrestána. Nejkrajnější způsob perzekuce byl 
aplikován v případě pastora Bedřicha Viléma Košuta, který svým půso-
bením (viděno očima represivních složek) nejen rozbíjel tradiční světské 
pilíře monarchie, ale podlamoval také pozici jeho ideologické platformy 
– katolické církve.

Je zřejmé, že mnohé z osob evidovaných v soupisu B v průběhu let 
1848/49 patřily nejen k vůdčím osobnostem revolučního dění, ale i teh-
dejšího politického a kulturního života. Nebezpečí určitých anachronismů 
sice brání (s výjimkou „etablovaných výtečníků”) jednoznačně určit jejich 
úlohu ve vztahu k české národní elitě, jednoznačné však je, že velká část 
z nich minimálně disponovala velkým potenciálem k tomu, aby se do elit-
ních složek české společnosti zapojila.

Pokud bychom sledovali další osudy osob evidovaných v soupisech „po-
liticky kompromitovaných“ (především pak v soupisu A), bylo by zřejmě 
možné dojít i k jiným obecným závěrům a určit např. do jaké míry před-
stavovala soudní a policejní perzekuce pro tyto osoby skutečnou spole-
čenskou ostrakizaci, jaká profesní omezení s ní byla spojena, či do jaké 
míry perzekuce tzv. politicky kompromitovaných ovlivnila proces utváření 
české národní elity.

Nejzřetelněji se spojitost mezi policejní a profesní perzekucí projevila u li-
terárně i jinak veřejně činných osob. Bývalý redaktor Novin Lípy Slovanské 
Vincenc Vávra Haštalský, nejen že nesměl po propuštění z mukačevské 
pevnosti v roce 1854 publikovat a byl nucen živit se překládáním divadel-
ních her z cizích jazyků, ale nebylo mu ani povoleno konat rigoróza z práv, 
jejichž studium před svým zatčením absolvoval. V advokátní kanceláři, 
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kam byl přijat, byl nucen pracovat bezplatně.301 Podobně tomu bylo např. 
i u Karla Sladkovského, kterému bylo z politických důvodů umožněno 
získat doktorát práv teprve v roce 1866. Do třetice lze zmínit také případ 
Josefa Kajetána Tyla, který byl v důsledku zákazu publikování přinucen 
hledat obživu u kočovné herecké společnosti.

Otázka vztahu mezi policejní a soudní perzekucí „politicky kompromitova-
ných“ a procesem utváření české národní elity představuje poměrně složi-
tý problém, který by si vyžadoval širší rozbor. Na tomto místě lze alespoň 
konstatovat, že rozbor zde editovaných soupisů potvrzuje tezi, že zatímco 
revoluční události let 1848 a 1849 zcela jistě vznik české národní resp. 
politické elity nastartovaly, období neoabsolutismu a s ním spojená perze-
kuce politicky angažovaných osob její vývoj značně zbrzdily. Jako určité 
vodítko pro další objasnění této problematiky může posloužit následující 
náhled na profesní a společenské složení osob evidovaných v soupisu B 
(viz tabulku č. III a graf č. II).

301 Srv. Haštalský, Vincenc Vávra. Zápisy starého osmačtyřicátníka (V kasematě 
na Munkáči), Jaroslav Schiebl ed., Kutná Hora 1889.

Graf II:
Soupis B – profesně sociální 
stratif ikace evidovaných osob

střední vrstvy
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vyšší vrstvy

5%
nižší vrstvy

2%
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Tabulka III:
Soupis B – profesně sociální stratifikace

sociální zařazení profesní skupina počet

střední vrstvy 112

ŘEMESLNÍCI A ŽIVNOSTNÍCI 19

svobodná povolání 56

právníci, advokáti 13

pedagogové 2

lékaři (praktikující) a lékárníci 12

umělci 7

vědci, vysokoškolští pedagogové 7

literáti, redaktoři 15

ÚŘEDNÍCI 11

DROBNÍ A STŘEDNÍ PODNIKATELÉ 13

DUCHOVNÍ 6

SEDLÁCI 1

STUDENTI (BUDOUCÍ LÉKAŘI) 2

ŽENY BEZ URČENÍ 4

nižší vrstvy 2

ŘEMESLNIČTÍ TOVARYŠI 1

OSOBY VE SLUŽEBNÍM POMĚRU 1

vyšší vrstvy 6

VELKOSTATKÁŘI 4

VELKOPODNIKATELÉ 2

celkem 120

Pramen: Vlastní analýza dat obsažených v soupisu tzv. politicky 
kompromitovaných pro Prahu z roku 1857.

Mezi osobami evidovanými v soupisu B jednoznačně převažují příslušníci 
střední vrstvy. Vyšší vrstvy jsou reprezentovány jednak čtyřmi příslušníky 
elity rodové, jednak dvěma zástupci nově se konstitující velkopodnikatel-
ské vrstvy (obchodník Vincenc Rott a majitel litoměřické tiskárny Karel 
Medau). Z nejnižšího stupně společenského žebříčku vybrali policejní 
úředníci pouze dva nejhouževnatější bojovníky červnových bouří roku 
1848, Theofilu Dittrichovou, známou „Amazonku“ pražských barikád, 
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a smíchovského tiskařského pomocníka, později hokynáře, Franze Bubníka.

Mezi příslušníky nejhojněji zastoupených středních vrstev dominují osoby 
věnující se svobodným povoláním, v jejichž řadách je právě třeba hledat 
zárodky budoucího národního „výkvětu“ české společnosti.302 Jedná se 
především o intelektuály (vědci, pedagogové, literáti, právníci a advokáti 
a lékaři), umělce, úředníky a přední představitele politicky uvědomělého 
a aktivního pražského měšťanstva z řad drobných a středních podnikatelů 
i řemeslnictva.303

Duchovenstvo mělo mezi jedinci evidovanými v soupisu B jakožto tradičně 
umírněnější společenská složka vyšší zastoupení než v soupisu A. V se-
znamu nalezneme celkem šest příslušníků kléru. Tento počet se může 
zdát vzhledem k výpočtu Františka Roubíka, podle kterého bylo v roce 
1852 mezi „politicky kompromitovanými“ v celých Čechách evidováno 
76 příslušníků duchovenstva, na první pohled snad poněkud nízký.304 
Je ovšem třeba vzít v úvahu, že účast příslušníků především nižšího 
duchovenstva305 na revolučním dění se týkala ve větší míře venkova, kde 
klérus patřil vedle učitelů k hlavním představitelům české obrozenecké 
inteligence.

A nyní podrobněji k zástupcům kléru v soupisu B. Tři z nich – kvílický kap-
lan a katecheta Václav Štulc, penzionovaný farář a zároveň archeolog ze 
Zvíkovce u Zbiroha, Václav Krolmus a farář z Konojed na Černokostelec-
ku Václav Wiesner patřili roku 1848 ke členům Národního výboru (Václav 
Štulc ke členům Slovanské lípy). Farář z Turnovska Jan Edvard Arnold, 
bratr radikálního revolucionáře Emanuela, se do policejních akt nesma-
zatelně vepsal především jako hlavní aktér pověstné „sbratřovací mše“ 
ze 12. června 1848. Stejně jako všichni předchozí i bubenečský kaplan 
František Antonín Tingl (mimo jiné vydavatel Konfirmačních knih pražské 
arcidiecéze) náležel spíše ke starší generaci. Jediným mladším zástup-
cem duchovenstva je (roku 1848 teprve pětadvacetiletý) františkánský 

302 Analýza k těmto společenským složkám byla podána již výše v textu.
303 Mnozí z nich působili v městské správě (jako radní) nebo v nejrůznějších 
spolcích (čtenářských apod).
304 Srv. Roubík, F. České kněžstvo v roce 1848, Akord 5, 1932, s. 62 – 70.
305 Policejními úředníky označovaných jako „harangueři” – slavnostní 
chvalořečníci či kazatelé. Zpravidla se jednalo totiž o mladé reformně 
orientované kazatele.
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mnich Jarolím Jelínek, který se „kompromitoval“ za červnových bouří roku 
1848 přímou účastí na pražských barikádních bojích.

O tom, že pozornosti policejních orgánů nezůstaly ušetřeny ani přísluš-
nice něžného pohlaví, svědčí jména v soupisu B zaznamenaných žen. 
Všechny kromě služebné Teofily Dittrichové pocházely ze středních měš-
ťanských vrstev. Vedle dvou literárně i společensky činných intelektuálek, 
české spisovatelky Boženy Němcové a Polky Honoráty Zapové se zde 
objevují již zmiňované dcery pražského pekaře Řepky Anna a Barbora,  
manželka saského lékaře Karla Friedricha Näthera, Theresia, a konečně 
vdova po krupaři Scheborovi Josefa. Posledně jmenovaná byla podobně 
jako Teofila Dittrichová přímou účastnicí barikádních bojů v červnu roku 
1848 a podle policejních záznamů se měla provinit tím, že na malostran-
ských barikádách opatřovala povstalce střelným prachem a patronami.306 
Dcera pražského obchodníka Jana Veselého Terezia Näther předsedala 
vlasteneckému shromáždění žen, konaném v květnu roku 1848 v hostinci 
u Prince Štefana na tehdejším Koňském trhu, kterého se zúčastnila např. 
rovněž evidovaná spisovatelka Honoráta Zapová.

Závěrem
Po předchozím podrobném rozboru obsahové stránky pražských soupisů 
lze shrnout obecné závěry pro výpovědní hodnotu tohoto pramene. Záro-
veň tak budou naznačeny možnosti pro další využití celé evidence.

Soupis A poskytuje nedocenitelný souhrn informací především k pro-
blematice soudní a mimosoudní perzekuce, jejímu rozsahu a průběhu, 
a přináší i některé informace týkající se politické emigrace v období neo-
absolutismu. Soupis B pak zachycuje neméně zajímavé záznamy, týkající 
se osob, kterým se sice uvedené druhy perzekuce vyhnuly, ale policejní 
orgány je přesto (nebo právě proto) považovaly za politicky nebezpečné či 
podezřelé. Obecně představují oba soupisy důležitý pramen pro poznání, 
jakým způsobem represivní složky státu vnímaly a potíraly (nejen) českou 
národní emancipaci a do jaké míry byly v této snaze úspěšnými.

Provedenou analýzu je třeba chápat jako jednu z mnoha variant využití 
úředních soupisů tzv. politicky kompromitovaných osob v Čechách, které 
měla předložená studie za cíl představit. Možností a způsobů interpreta-
ce tohoto svébytného a badatelsky dosud příliš nedotčeného materiálu 

306 Viz záznam v konceptu soupisu politicky kompromitovaných pro Prahu z roku 
1852 (NA, PGT 1849–1852, sign. K 37, čj. 829 p. p., kart. 13).
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by se nabízelo mnohem více. V tomto okamžiku se však jednalo prozatím 
o dílčí analýzu. Koncepční a účelné využití soupisů tzv. politicky kom-
promitovaných je však stejně jako u jiných pramenů evidenční povahy 
podmíněno jejich plošným edičním zpracováním. Teprve v širším kontextu 
mohou data v nich obsažená získat patřičnou výpovědní hodnotu.
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JMENNÝ REJSTŘÍK
Altvater Anton August    A/1

Amerling Karl [Karel Slavoj/Slavomil], MUDr.  B/1

Arbeiter Johann Niklas [Jan Mikuláš Dobromil] B/2

Arnold Emanuel     A/2

Arnold Johann [Jan Edvard]   B/3

Ast Wilhelm     A/3

Aull Ludwig, JUDr.    B/4

Bačkora Stefan [Štěpán]    B/5

Banset Bernard [Banzet]     B/6

Baudisch Adolf     A/4

Baumann Ferdinand    B/7

Benoni Josef [Josef]     B/8

Bergman[n] Josef    B/9

Borrosch Alois [Boroš Alois]   B/10

Brabetz Martin [Brabec]    B/11

Brauner Franz [František Augustin], JUDr.   B/12

Breyer Wilhelm [Vilém]    A/5

Bruna Eduard [Brůna], PhDr.   B/13

Buben Josef     B/14

Bubnik Franz     B/15

Cžejka Josef [Čejka Josef Jan Radomil], MUDr. B/17

Cžerwiczek Stanislaus [Červíček Stanislav]  B/18

Deym Albert, [Vojtěch, Adalbert], hrabě ze Střítěže B/19

Dittrich Teofila     B/20

Dostal Anton [Dostál Antonín]   A/7

Dřewikowsky Eduard, též „Dřevský”  B/21

Duras Franz [Důras František]    A/8

Ševčenková,  P.Paginae 14 -  2006



474

Paginae 14 -  2006Ševčenková,  P.

Durst Ferdinand     B/22

Dworžak Georg [Dvořák Jiří]   A/9

Egel Johann     B/24

Ehrlich Friedrich     B/23

Ekert [Eckert] Lorenz    A/10

Ermer Franz     A/12

Ernst Wenzel     A/11

Faster Kaspar [Kašpar Fastr]   A/13

Faster Peter [Petr Fastr]    B/25

Feyrer Karl [Feyerer]     A/14

Fingerhut Adalbert [Náprstek Vojtěch]  A/15

Fingerhut Ferdinand 
[Náprstek Ferdinand Pravoslav]    B/26

Flek Anton [Fleck]    A/16

Fluom Laurenz     B/27

Fortier Franz [Fortýr František]   A/17

Fortier Johann [Fortýr Jan]    B/28

Franta Josef Schumawsky 
[Franta Josef, zvaný Šumavský nebo Vrantovič] B/29

Frič Josef     A/18

Frič Josef sen., JUDr.     B/30

Frič Wilhelm [Vilém]    A/19

Gabler Wilhelm [Gábler Vilém], Dr.   A/20

Gabriel Josef Ambros 
[Ambrož, pseudonym Ambrož Sušický], JUDr. B/31

Gaugg Franz     A/21

Gautsch Wilhelm [Gauč Vilém], JUDr.  A/22

Girgel Franz [Girgl František, resp. Fr. X. Jirgl] A/23

Goltsch Josef     B/32
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Grabinger Josef [Krapinský Josef]   B/33

Groll Franz     B/34

Grün Franz     A/24

Gruss Richard     A/25

Grzybowski Vitalis [Grzibowski, Grabowski]  B/35

Haklik Johann     B/36

Hamernik Josef [Hamerník], MUDr.  B/37

Hampl Franz [Hampel]    A/26

Hanka Wenzel [Václav]     B/38

Hanke Karl     B/39

Hartmann Moritz    A/27

Hawel Josef     A/28

Hawliček Franz [Havlíček František]  A/30

Hawliček Karl [Havlíček Karel Borovský]  A/29

Hedrich Franz     A/31

Hikl Karl [Hickl, Hickel]    B/40

Hirsche August     A/32

Hlawsa Cosmas [Hlavsa Kosmas]   A/33

Hodek Wenzel [Václav]     A/34

Hora Friedrich [Fridrich, Bedřich]    A/35

Horaczek Niklas 
[Horáček Mikuláš, Nikolaus], JUDr.   B/41

Horak Ferdinand    A/36

Horak Karl     A/37

Horn Uffo     B/43

Hořeyší Mathias [Hořejší Matěj]    B/42

Chocholaussek Prokop [Chocholušek Prokop]  A/6

Chrudimsky Anton, JUDr.   B/16
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Jarosch Franz [Jaroš František]   B/44

Jellinek Hieronymus [Jelínek Jarolím]   B/45

Jordan Johann Peter, PhDr.   B/46

Jungwirth Karl     A/38

Kaempf [Friedrich] Ernst Rudolf   viz B/49

Kalaus Franz [Kalous František]    A/39

Kampelik Franz Cyrill 
[Kampelík František Cyril], MUDr.   B/47

Kaspar Hugo [Kašpar Hugo], MUDr.  B/48

Kaš Franz [František]    B/49

Kautetzky Franz [Koutecký František]  A/41

Kawalier Franz [Kavalír František]    A/40

Klaudi Leopold [Karel Leopold Klaudy], JUDr. B/50

Kleinert Wenzel Paul [Václav Pavel]  A/42

Kliebert Johann, JUDr.    B/51

Knedlhans-Liblinsky Johann Slavibor 
[Knedlhans-Liblínský Jan Slavibor]   A/43

Kodym Filip Stanislav, MUDr.   viz B/52

Koennecke Franz    B/52

Köcher Josef     A/44

Kolenaty Friedrich [Kolenatý Bedřich], MUDr.  B/54

Kollár Josef [Kolár Josef Jiří]   B/53

Kolowrat Krakowský Hanusch 
[Jan Karel], hrabě    B/55

Kopp Ferdinand     B/56

Kossuth Friedrich Wilhelm [Košut Bedřich Vilém] A/45

Kottler Michael [Kotler Michal]   B/57

Krasny Andreas [Krásný Ondřej]   A/46

Kraus Wilhelm [Vilém], MUDr.   B/58
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Krauski Karl [Krouský František Karel]  viz B/59

Kreyči Johann [Krejčí Jan]   B/59

Krolmus Wenzl [Václav]    B/61

Křižek Josef [Křížek]    B/60

Kuranda Ignaz     B/62

Lacina Anton     A/47

Lambl Wilhelm 
[Vilém Dušan (Jarmil) Fedorovič], MUDr.   B/63

Lein Karl     B/64

Lerch Josef [Josef Udalrich/Oldřich]  B/65

Lešinsky Karl [Lysiński/Lisinski Karl Vatroslav, 
pův. jménem Ignác Fuchs]   B/67

Liebelt Karl [Libelt Karol], PhDr.   B/66

Lubomirski Georg [Jerzy]    B/68

Ludwig Josef     A/48

Macourek Anton     B/69

Makowiczka Franz [Makovička František], JUDr. B/70

Maly Jakob Budislaw [Malý Jakub Josef Budislav] B/71

Maux Maxmilian [Maxmilián]   A/49

Medau Karl Wilhelm    B/72

Meissner Alfred, MUDr.    B/73

Menzel Branislaw [Mencl Josef Branislav]   B/74

Mikowetz Ferdinand [Mikovec Ferdinand Břetislav] B/75

Näther Theresia     B/76

Nepomucky Anton    B/77

Neuberg Johann [Neuberk Jan Norbert]  B/78

Niemetz Božena [Němcová Božena]  B/79

Niemetz Josef [Němec Josef]   A/50

Niksich Franz     B/80
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Nowotny Anton [Novotný Antonín]   A/51

Odkolek Josef     B/81

Orgelmeister Dominik    A/52

Palacky Franz [Palacký František], PhDr.  B/82

Paseka Vinzenz     B/84

Patruban Karl, MUDr.    B/83

Paul Franz Břetislav [František Jan]   A/53

Peroutka Wenzel    B/85

Peterbok Anton     A/54

Pichl Bojislaw [Josef Bojislav], MUDr.  B/86

Pinkas Adolf Maria, JUDr.    B/87

Podlipsky Heinrich [Podlipský Jindřich]  A/55

Podlipsky Josef [Podlipský Josef Václav], MUDr.  B/88

Pollak Theodor [Theodor Karl]   A/56

Polz Quido [Vendelín Quido]   B/89

Preiss Karl [Preis-Horatický Karel]    A/57

Prokop Johann [Prokop Johann Josef Alois]  B/90

Purkynie Johann [Purkyně Jan Evangelista], MUDr. B/91

Ratzenbek Franz, MUDr.    B/92

Rausch Wilhelm     A/58

Reichenbach Julius    B/94

Reiss Franz     A/59

Rieb Johann     A/62

Rieger Franz [Rieger František Ladislav], JUDr. B/97

Richter Anton     A/61

Rittig Anton     B/98

Rittig Johann     A/60

Rott Vinzenz [Vincenc Josef]   B/99
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Ruppert Ludwig     B/100

Russ Isidor     B/101

Ržehorž Josef     B/93

Řepka Anna     B/95

Řepka Barbara     B/96

Sabina Karl [Karel]     A/63

Saumar Anton [Soumar Antonín]    A/64

Schebor Josefa     B/102

Schlar Franz     B/103

Schlesinger Libor [Libor Alois]   A/65

Scholle Johann [Šole Jan]    B/104

Schütte Anton, Dr.     A/66

Sladek Anton     B/105

Sladkowsky Karl [Sladkovský Karel], JUDr.   A/67

Slawik Johann [Slavík Jan]    B/106

Spaček Anton [Špaček Antonín]   A/68

Spott Johann Karl [Špott Jan], MUDr.   B/107

Springer Anton Heinrich, PhDr.    B/108

Steidl Anton [Antonín]     A/69

Stetter Josef     viz A/70

Stolz Dominik     A/70

Straka Adolph [Adolf Vilém]   viz A/71

Straka Gustav     viz A/71

Strobach Anton [Antonín Štrobach], JUDr.   B/109

Stulc Wenzel 
[Štulc Václav Svatopluk, pseudonym „Kladenský”] B/110

Stur Ljudevit [Štúr Ľudevít]    B/111

Sturm Wenzel     A/71
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Swoboda Adalbert [Svoboda Vojtěch] PhDr.  B/112

Swoboda Julius [Julius Demeter]    A/72

Szinbenlist Johann    A/73

Taraba Josef, MUDr.     B/114

Taužimsky Franz [Toužimský František]   A/74

Thér Emanuel [Emanuel Justus]     B/113

Tiller Franz      B/115

Tingel Franz [Tingl František Antonín]    B/116

Tiopek Franz [Topek František]    B/117

Tomaschek Franz [Tomášek František]  A/75

Trojan Alois Pravoslav, JUDr.     B/118

Tyl Josef Kajetan [Kajetán]    B/119

Ulbricht Josef     A/76

Villani Karl, baron [Villani de Castello Pillonico 
Karel Ignác Maria Drahotín]    B/120

Waňka Franz [Vaňka/Vanka František]   B/121

Wawra Vinzenz [Vávra Vincenc, 
zvaný „Slavomil Haštalský”]   A/77

Wawra Vinzenz [Vávra Vincenc]    B/122

Wieschin Franz [Vyšín/Věšín František]  A/78

Wiesner Wenzel     B/123

Zap Honorata, geborene Wiśniowska 
[Zapová Honoráta, rozená Wiśniowska]   B/125

Zap Karl [Zap Karel František Vladislav]   B/124

Zelisko Ernst [Želízko]      B/126

Zimmer Karl, MUDr.    A/79
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Zusammenfassung

Edition der Verzeichnisse der sog. politisch Kompromittier-
ten für Prag aus dem Jahre 1857. Neuabsolutische Persekuti-
on in Böhmen im Lichte der Amtsevidenz
Petra Ševčenková

Der Komplex der Verzeichnisse der sog. „politisch Kompromittierten” in 
Böhmen gehört zu den zwar „entdeckten”, aber nachher unverdienterwei-
se vergessenen Quellen. Dabei kann man diese Ausgaben aus der amtli-
chen Evidenz aus den Jahren 1852-1866 in Bezug auf Bereich und Skala 
der darin enthaltenen Informationen als vollständigste und unikate Quelle 
zur Geschichte der neoabsolutischen Persekution bezeichnen.

Seit 1852, wann man mit der Evidenz nach dem Auftrag des damaligen 
Innenministers Alexander Bach angefangen hat (nach der Gründung des 
Obersten Polizeiamtes übernahm derselbe diese Agenda), wurden die 
amtlichen Vermerke auf alle polizeilich verfolgten Personen geführt. Unter 
die sog. politisch Kompromittierten gehörten nicht nur die Teilnehmer an 
der Revolution 1848/49, sondern auch alle anderen, aus den politischen 
Gründen für „gefährlich”  oder verdächtigt gehaltenen Personen. Es befin-
den sich hier sowohl die Namen der damaligen politischen Deliquenten, 
als auch die Namen der strafunbescholtenen Menschen. Jeder Mensch, 
dessen Name im Verzeichnis erschien, wurde entweder beschattet oder 
direkt polizeilich bewacht. So konnten dann sein Aufenthaltsort, sein Be-
nehmen und seine Beziehungen erfasst werden.

Auf der Evidenz der „politisch Kompromittierten” nahmen alle Bestand-
teile der damaligen Polizeiverwaltung (bzw. politischen Verwaltung) von 
Bezirkshauptmannschaften, resp. Bezirksämtern, über Kreisregierungen, 
resp. Kreisämtern, bis zur Statthalterei teil. Derer Grund bildeten die Ge-
samtverzeichnisse aus dem Jahre 1852, bzw. ihre spätere Revision aus 
dem Jahre 1857, die die periodischen, anfangs vierteljährigen, später nur 
halbjährigen Ausweise ergänzten. 

Die vorgelegte Studie hat zwei Hauptaufgaben: erstens im Wege der Edi-
tionszugänglichkeit (wenn auch nur eines Fragmentes der Evidenz) zum 
Vertrautsein mit diesen Quellen beizutragen, zweitens die Möglichkeiten 
deren Ausnutzung und Interpretation zu bezeichnen. Es wurden für dieses 
Zweck die Verzeichnisse für die Hauptstadt Prag aus dem Jahre 1857 
gewählt. Die kritische Edition wird  mit einer Analyse ergänzt, die in der 
beruflich sozialen Stratifikation der evidierten Personen besteht.   
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Přehled změn v územní organizaci
 politické správy v letech 1928–1948

Jan Edl

Smyslem tohoto příspěvku je poskytnout čtenáři pro rychlou 
orientaci základní přehled územních změn v organizaci poli-
tické správy v českých zemích s přihlédnutím k situaci na Slo-
vensku a Podkarpatské Rusi1. Těžiště práce leží ve sledování 
konkrétních územních změn, které proběhly v zemích České 

a Moravskoslezské od roku 1928, kdy začal platit zákon o organizaci 
politické správy, do roku 1948, kdy došlo k razantní změně v územní or-
ganizaci politické správy, jejíž příprava i realizace již nejsou součástí této 
práce. V nedlouhém období mezi léty 1928–1948 prošla politická správa 
v českých zemích bouřlivých vývojem2, který se odrážel i v její územní 
organizaci. Snahou autora bylo, pokud možno, postihnout veškeré územní 
změny týkající se politické správy na okresní a zemské úrovni, s tím, že si-
tuace na Slovensku a Podkarpatské Rusi je zmíněna pouze rámcově, aby 
bylo možné zachytit souvislosti mezi vývojem v českých zemích a vývojem 
na Slovensku a Podkarpatské Rusi.

1 Tato práce vznikla přepracováním jedné z kapitol diplomové práce Okresní 
správní komise – fenomén správy po roce 1945, kterou autor obhájil na FF UK 
v Praze v roce 2005.
2 K vývoji politické správy správy existuje celá řada odborných statí a studií. 
Nejnověji je shrnuje publikace Janák, Jan – Hledíková, Zdeňka – Dobeš, Jan. 
Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha 2005. 
Tato práce obsahuje ve svých bibliografických přílohách odkazy na další 
literaturu k tématu.
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Období první republiky
Základem organizace politické správy v druhé polovině existence první re-
publiky byl zákon č. 125/1927 Sb.3, platný od 1. července, resp. 1. prosin-
ce 19284 po celé zkoumané období. Tento zákon odstraňoval dosavadní 
chaos ve státní správě, kdy existovaly vedle sebe 3 různé systémy orga-
nizace politické správy – v českých zemích rakouský systém, na Sloven-
sku župní zřízení podle zákona č. 126/1920 Sb.5 a v Podkarpatské Rusi 
systém uherský. Tímto zákonem byla správa ve všech zemích sjednocena 
a od něj se odvíjelo i uspořádání státní správy po druhé světové válce. 
Stejně tak byla postátněna dosavadní okresní a zemská samospráva, kte-
rá pozbyla svého významu. Zákon v podstatě navazoval na již zmíněný 
župní zákon, který byl pro tyto účely upraven, resp. rozveden. 

Základem územního uspořádání se nově staly země, jejichž orgány byly 
čtyři nově zřízené zemské úřady: pro zemi Českou se sídlem v Praze, 
pro zemi Moravskoslezskou se sídlem v Brně, pro zemi Slovenskou 
se sídlem v Bratislavě a pro zemi Podkarpatoruskou se sídlem v Užho-
rodu, v jejichž čele stál zemský prezident. První instancí státní správy 
podřízenou zemským úřadům byly okresní úřady v čele s okresními 
hejtmany. Jejich obvody a sídla organizační zákon neřešil a ponechával to 
nařízení vlády. Vzhledem k tomu, že na Slovensku a Podkarpatské Rusi 
začal organizační zákon platit dříve, vyšlo i vládní nařízení týkající se ob-
vodů v těchto zemích samostatně. V tomto vládním nařízení č. 93/1928 
Sb.6 jsou uvedeny všechny územní změny, k nimž došlo u dosavadních 
okresních úřadů na Slovensku a služnovských úřadů v Podkarpatské 
Rusi. Pro české země vyšlo vládní nařízení až na podzim pod č. 174/1928 Sb.7 

3 Zákon ze dne 14. července 1927 č. 125/1927 Sb., o organisaci politické správy. 
Tento zákon platil po celé sledované období a byl zrušen až v roce 1954 zákonem 
č. 13/1954 Sb., o národních výborech.
4 Zákon měl původně platit od 1. července 1928 všeobecně, ale toto datum bylo 
zákonem č. 92/1928 Sb. v českých zemích posunuto na 1. prosince 1928. 
5 Zákon ze dne 29. února 1920 č. 126/1920 Sb., o zřízení župních a okresních 
úřadů v republice Československé.
6 Vládní nařízení ze dne 28. června 1928 č. 93/1928 Sb., jímž se určují obvody 
a sídla okresních úřadů na Slovensku a Podkarpatské Rusi.
7 Vládní nařízení ze dne 27. října 1928 č. 174/1928 Sb., jímž se v zemi České 
a Moravskoslezské určují obvody a sídla okresních úřadů a některá města 
se zvláštním statutem podrobují všeobecně platným obecním zřízením. 
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a územní změny u dosavadních okresních politických správ nebyly až 
na dva případy (přesuny obcí mezi okresy Hlučín – Opava a Bílovec 
– Hlučín) provedeny vůbec žádné. Vládní nařízení redukovalo počet 
statutárních měst o města Frýdek, Uherské Hradiště, Jihlavu, Kroměříž a 
Znojmo. Tato města se podrobovala platnému obecnímu zřízení a připojila 
se k obvodům okresních úřadů se sídlem v bývalém statutárním městě. 
Statutárních měst zůstalo v českých zemích pouze pět – Praha, Liberec, 
Brno, Olomouc a Opava.

Tento stav vydržel beze změn poměrně dlouho, až do roku 1934. Tehdy 
došlo k několika přesunům obcí v zemi Slovenské s platností od 1. ledna 
19358. Rok 1935 byl na územní změny bohatší a došlo ke zřízení hned 
pěti nových politických okresů. Nejdříve byly s platností od 1. října 1935 
zřízeny okresní úřady v Hořicích a ve Zlíně9. Okres Hořice tvořily obce 
soudního okresu Hořice, které byly vyloučeny z obvodu okresního úřadu 
v Nové Pace. Okres Zlín tvořily obce soudních okresů zlínského a vizovic-
kého vyloučené z obvodů okresních úřadů v Uherském Brodě, Holešově 
a Uherském Hradišti. Od 1. dubna 1936 byly zřízeny další tři okresní 
úřady – v Berouně, v Bílině a v Nymburce10. Okres Beroun tvořily obce 
stejnojmenného soudního okresu vyčleněné z obvodu okresního úřadu 
v Hořovicích. Okres Bílina byl tvořen obcemi soudního okresu Bílina, jež 
byly odděleny z obvodu okresního úřadu v Duchcově. Okres Nymburk byl 
tvořen obcemi soudního okresu Nymburk oddělených z obvodu okresního 
úřadu v Poděbradech. 

V roce 1936 vešlo v platnost vládní nařízení č. 51/1936 Sb.11 , které 
umožňovalo ministrovi vnitra zřizovat expozitury okresních úřadů (§ 6). 
Toto nařízení navazovalo na zákon č. 109/1934 Sb., o mimořádné moci 
nařizovací, prodloužené a doplněné zákonem č. 131/1935 Sb. Ke zřizo-

8 Vládní nařízení ze dne 14. prosince 1934 č. 254/1934 Sb., kterým se v zemi 
Slovenské provádějí změny obvodů některých okresních úřadů, berních správ, 
berních úřadů, katastrálních měřičských úřadů a okresních soudů.
9 Vládní nařízení ze dne 26. dubna 1935 č. 104/1935 Sb., kterým se v zemích 
České a Moravskoslezské provádějí změny obvodů některých okresních úřadů.
10 Vládní nařízení ze dne 4. října 1935 č. 190/1935 Sb., kterým se v zemi České 
provádějí změny obvodů některých okresních úřadů.
11 Vládní nařízení ze dne 6. března 1936 č. 51/1936 Sb., o organisaci policejní 
správy a služby a o některých jiných opatřeních v oboru vnitřní správy.
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vání expozitur začalo docházet hned následující rok. Tehdy byly zřízeny 
politické expozitury v Novém Strašecí12 pro obce soudního okresu Nové 
Strašecí (okresní úřad Slaný), v Přelouči13 pro obce soudního okresu Pře-
louč (okresní úřad Pardubice), v Nových Benátkách14 pro obce soudního 
okresu Nové Benátky (okresní úřad Mladá Boleslav) a v Dobříši15 pro 
obce soudního okresu Dobříš (okresní úřad Příbram). V tomto roce však 
nebyly zřizovány pouze politické expozitury okresních úřadů, ale vznikl 
i jeden nový okresní úřad, a to ve Vlašimi16. Tento okresní úřad vznikl 15. 
srpna 1937 oddělením soudního okresu Vlašim z obvodu okresního úřadu 
v Benešově. Poslední změna územní organizace proběhla v roce 1938. 
Od 17. ledna 1938 byla zřízena politická expozitura pro soudní okres opo-
čenský v Opočně17 (okresní úřad Nové Město nad Metují).

Územní změny v politické správě v odstoupených 
(sudetských) oblastech 1938-1945
Tento stav platil až do mnichovského diktátu, tedy do konce září 1938. 
Na základě přijetí podmínek mnichovské konference byla ve dnech 
1.-10. října (poslední obce spadající do dodatečného VI. pásma byly za-
brány až v průběhu listopadu 1938, definitivně vyřešila otázky týkající se 
hranic až okupace českých zemí v roce 1939) obsazena část českosloven-
ského území. Obsazené území připadlo k Německu, Polsku a Maďarsku. 
K Maďarsku byla připojena území některých okresů ze zemí Slovenské a 
Podkarpatoruské. Vzhledem k tomu, že téma práce je zaměřeno hlavně 
na země Českou a Moravskoslezskou, jsou v níže uvedeném přehledu vy-

12 Vyhláška ministra vnitra ze dne 31. prosince 1936 č. 5/1937 Sb., o zřízení 
politické expositury v Novém Strašecí.
13 Vyhláška ministra vnitra ze dne 29. května 1937 č. 90/1937 Sb., o zřízení 
politické expositury v Přelouči.
14 Vyhláška ministra vnitra ze dne 10. července 1937 č. 187/1937 Sb., o zřízení 
politické expositury v Nových Benátkách.
15 Vyhláška ministra vnitra ze dne 10. července 1937 č. 188/1937 Sb., o zřízení 
politické expositury v Dobříši.
16 Vládní nařízení ze dne 24. června 1937 č. 131/1937 Sb., kterým se provádí 
změna obvodu okresního úřadu v Benešově.
17 Vyhláška ministra vnitra ze dne 4. ledna 1938 č. 5/1938 Sb., o zřízení politické 
expositury v Opočně. 
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jmenovány pouze obsazené politické okresy těchto zemí. Pro lepší orien-
taci jsou v tomto a následujících přehledech týkajících se Sudet připojeny 
informace o soudních okresech, neboť jejich území bylo vždy stabilnější 
částí správy než tomu bylo u okresů politických. Základním pramenem 
pro konkrétní informace o odstoupeném území je Seznam obcí a okresů 
republiky Česko-slovenské, které byly připojeny k Německu, Maďarsku 
a Polsku18, vydaný Státním úřadem statistickým. V přehledu nejsou vy-
jmenovány všechny obce okresů, jež byly obsazeny pouze zčásti, tyto je 
nutné hledat ve výše zmíněné publikaci. Stejně tak je možné v publikaci 
vyhledat i počet obyvatel obsazených obcí, resp. jejich částí, soudních 
i politických okresů. V tomto i následujících přehledech jsou místní názvy 
uváděny podle soudobého úzu. Pro celkovou ilustraci je potřeba zmínit, 
že v českých zemích (tedy zemi České i Moravskoslezské) bylo obsazeno 
44 celých politických okresů a 48 zčásti (okupace se nedotkla pouze 65 
okresů). Pokud se týká počtu soudních okresů obsazeno bylo 113 celých 
a 71 pouze zčásti (okupace se nedotkla 147). Ještě výrazněji obsazení 
části republiky vynikne na počtu obcí, resp. jejich obyvatel. Celých bylo 
obsazeno 3 833 a zčásti 93 obcí (nedotčeno bylo 7 908), v nichž žilo 3 869 
510 obyvatel (ve zbytku českých zemí zůstalo 6 804 876 obyvatel).

Politické okresy v zemi České, jež byly obsazeny celé 
a byly připojeny k Německu:

Aš (s.o. Aš), Bílina (s.o. Bílina), Česká Lípa (s.o. Bor u České Lípy, 
s.o. Česká Lípa, s.o. Mimoň), Děčín (s.o. Benešov nad Ploučnicí, 
s.o. Děčín, s.o. Česká Kamenice), Dubá (s.o. Dubá, s.o. Štětí), Duch-
cov (s.o. Duchcov), Falknov nad Ohří (s.o. Falknov nad Ohří), Frýdlant 
(s.o. Frýdlant, s.o. Nové Město pod Smrkem), Cheb (s.o. Cheb, 
s.o. Vildštejn), Chomutov (s.o. Hora Svatého Šebestiána, s.o. Chomutov, 
s.o. Jirkov), Jablonec nad Nisou (s.o. Jablonec nad Nisou, s.o. Tanvald), 
Jáchymov (s.o. Jáchymov), Kadaň (s.o. Doupov, s.o. Kadaň), Karlovy 
Vary (s.o. Karlovy Vary), Kraslice (s.o. Kraslice), Liberec (s.o. Chrastava, 
s.o. Liberec), Loket (s.o. Loket), Mariánské Lázně (s.o. Lázně Kynžvart, 
s.o. Mariánské Lázně), Most (s.o. Hora Svaté Kateřiny, s.o. Horní Litvínov, 
s.o. Most), Nejdek (s.o. Horní Blatná, s.o. Nejdek), Německé Jablonné 
(s.o. Cvikov, s.o. Německé Jablonné), Planá (s.o. Bezdružice, s.o. Planá), 
Podbořany (s.o. Jesenice, s.o. Podbořany), Přísečnice (s.o. Přísečnice, 
s.o. Vejprty), Rumburk (s.o. Rumburk), Šluknov (s.o. Haňšpach, s.o. Šluk-
nov), Tachov (s.o. Přimda, s.o. Tachov), Teplá (s.o. Bečov nad Teplou, 
s.o. Teplá), Teplice-Šanov (s.o. Teplice-Šanov), Ústí nad Labem (s.o. Cha-

18 Seznam obcí a okresů republiky Česko-slovenské, které byly připojeny 
k Německu, Maďarsku a Polsku (druhé pozměněné vydání). Praha 1939.
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bařovice, s.o. Ústí nad Labem), Varnsdorf (s.o. Varnsdorf), Vrchlabí (s.o. 
Hostinné, s.o. Vrchlabí), Žlutice (s.o. Bochov, s.o. Žlutice).

Politické okresy v zemi České, 
jež byly obsazeny zčásti a byly připojeny k Německu:
Broumov (celý s.o. Broumov, část s.o. Police nad Metují, celý s.o. 
Teplice nad Metují), České Budějovice (část s.o. České Budějovice, 
část s.o. Trhové Sviny), Český Krumlov (část s.o. Chvalšiny, část s.o. 
Český Krumlov, celý s.o. Horní Planá), Domažlice (část s.o. Domažlice, 
část s.o. Kdyně), Dvůr Králové nad Labem (část s.o. Dvůr Králové nad 
Labem, část s.o. Jaroměř), Horšovský Týn (celý s.o. Hostouň, celý 
s.o. Poběžovice, část s.o. Horšovský Týn), Jilemnice (část s.o. Jilemnice, 
celý s.o. Rokytnice nad Jizerou, část s.o. Vysoké nad Jizerou), Jindřichův 
Hradec (celý s.o. Nová Bystřice, část s.o. Jindřichův Hradec), Kaplice (celý 
s.o. Vyšší Brod, celý s.o. Nové Hrady, část s.o. Kaplice), Klatovy (část 
s.o. Klatovy, část s.o. Nýrsko), Kralovice (část s.o. Manětín), Lanškroun 
(část s.o. Lanškroun, část s.o. Ústí nad Orlicí), Litoměřice (část 
s.o. Litoměřice, část s.o. Lovosice, celý s.o. Úštěk), Litomyšl (část 
s.o. Litomyšl), Louny (část s.o. Louny), Mnichovo Hradiště (část s.o. Bělá 
pod Bezdězem, část s.o. Mnichovo Hradiště), Nové Město nad Metují 
(část s.o. Nové Město nad Metují, část s.o. Opočno), Nová Paka (část 
s.o. Nová Paka), Plzeň (část s.o. Plzeň), Polička (část s.o. Polička), 
Prachatice (část s.o. Netolice, část s.o. Prachatice, část s.o. Vimperk, celý 
s.o. Volary), Rakovník (část s.o. Rakovník), Rychnov nad Kněžnou (část 
s.o. Rychnov nad Kněžnou), Semily (část s.o. Železný Brod), Stříbro (část 
s.o. Dobřany, celý s.o. Stod, celý s.o. Stříbro, celý s.o. Touškov), Sušice 
(celý s.o. Hartmanice, část s.o. Kašperské Hory, část s.o. Sušice), Třeboň 
(část s.o. Třeboň), Trutnov (celý s.o. Maršov, celý s.o. Trutnov, část 
s.o. Úpice, celý s.o. Žacléř), Turnov (část s.o. Český Dub, část s.o. Turnov), 
Žamberk (celý s.o. Králíky, celý s.o. Rokytnice v Orlických Horách, část 
s.o. Žamberk), Žatec (část s.o. Postoloprty, celý s.o. Žatec).

Politické okresy v zemi Moravskoslezské, jež byly obsazeny celé 
a byly připojeny k Německu:
Bílovec (s.o. Bílovec, s.o. Klimkovice), Bruntál (s.o. Horní Benešov, 
s.o. Bruntál, s.o. Vrbno), Frývaldov (s.o. Cukmantl, s.o. Frývaldov, s.o. 
Javorník, s.o. Vidnava), Hlučín (s.o. Hlučín, s.o. Klimkovice), Krnov 
(s.o. Albrechtice, s.o. Jindřichov, s.o. Krnov, s.o. Osoblaha), Mikulov 
(s.o. Mikulov, s.o. Pohořelice), Moravský Beroun (s.o. Dvorce, s.o. 
Město Libavá), Opava (s.o. Hlučín, s.o. Odry, s.o. Opava, s.o. Vítkov), 
Rýmařov (s.o. Rýmařov), Šumperk (s.o. Staré Město, s.o. Šumperk, s.o. 
Vízmberk).
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Politické okresy v zemi Moravskoslezské, jež byly obsazeny zčásti a 
byly připojeny k Německu:
Brno-venkov (část s.o. Ivančice), Dačice (část s.o. Dačice, část s.o. 
Slavonice), Hodonín (část s.o. Břeclav), Hranice (část s.o. Hranice, 
část s.o. Lipník nad Bečvou), Hustopeče (část s.o. Hustopeče, část 
s.o. Židlochovice), Litovel (část s.o. Konice, část s.o. Litovel), Moravská 
Třebová (část s.o. Jevíčko, celý s.o. Svitavy, část s.o. Moravská Třebová), 
Moravské Budějovice (část s.o. Jemnice), Moravský Krumlov (část s.o. 
Moravský Krumlov), Nový Jičín (celý s.o. Fulnek, část s.o. Nový Jičín, část 
s.o. Příbor), Olomouc (část s.o. Olomouc), Šternberk (část s.o. Šternberk, 
část s.o. Uničov), Zábřeh (část s.o. Mohelnice, celý s.o. Šilperk, celý 
s.o. Zábřeh), Znojmo (celý s.o. Jaroslavice, část s.o. Vranov, část s.o. 
Znojmo).

Politické okresy v zemi Moravskoslezské, jež byly obsazeny celé 
a byly připojeny k Polsku:
Fryštát (s.o. Bohumín – bez 2 domů, s.o. Fryštát).

Politické okresy v zemi Moravskoslezské, jež byly obsazeny zčásti 
a byly připojeny k Polsku:
Frýdek (část s.o. Frýdek, část s.o. Slezská Ostrava), Český Těšín (celý 
s.o. Jablunkov, část s.o. Český Těšín).

Organizaci politické správy obsazených pohraničních území je věnována 
řada odborných článků či oddílů v pracích shrnujících celou problema-
tiku Sudet v letech 1938 – 194519. Není úkolem této práce všímat si, 

19 Vrbata, Jaroslav. Přehled vývoje veřejné správy v odtržených českých oblastech 
v letech 1938 – 1945. Sborník archivních prací (dále SAP) 12, 1962, s. 45–67. 
Bartoš, Josef. Okupované pohraničí a české obyvatelstvo. Praha 1978. Zejména 
kapitola I. 3 Nacistická moc a správa a rovněž příloha V. – Přehled politické 
správy v odtrženém pohraničí. Zimmermann, Volker. Sudetští Němci v nacistickém 
státě. Praha 2001. Správě území je věnována kapitola III.2 Podřízení veřejné 
správy jednotné linii: „Vzorová župa”; Kural, Václav –Radvanovský, Zdeněk 
a kol. „Sudety” pod hákovým křížem. Ústí nad Labem 2002. Zejména kapitola 
II.2 Politická a správní reforma Velkoněmecké říše a Říšská župa Sudety jako 
„Mustergau”. Nejnověji se problematiky sudetských území dotkla práce Jana 
Gebharta a Jana Kuklíka Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality 
v politickém, společenském a kulturním životě. Praha 2004, kapitoly Okupace 
pohraničí a jeho začlenění do Německé říše a Proces vzniku Říšské župy Sudety. 
Problematikou obsazeného pohraničí se rovněž soustavně zabývá sborník Historie 
okupovaného pohraničí vydávaný Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
Doposud bylo vydáno 9 svazků v letech 1998–2005.
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proč a za jakých okolností vznikala Říšská župa Sudety, toto je ostatně 
shrnuto v literatuře uvedené v poznámce. Na tomto místě je ale potřebné 
vysvětlit, co se dělo s územím, jež připadlo na základě mnichovské doho-
dy Velkoněmecké říši (viz přehledy odstoupeného území výše).

Pohraniční území Československé republiky bylo obsazeno ve dnech 
1.–10. října 1938 německou armádou, která rovněž vykonávala v prv-
ních dnech jeho správu. Připojení k Velkoněmecké říši bylo realizováno 
výnosem Adolfa Hitlera z 1. října 193820. Již v tomto výnosu bylo uvedeno, 
že v čele těchto území stojí říšský komisař pro sudetoněmecká území. 
Tímto komisařem byl ve výnosu jmenován vůdce sudetských Němců Kon-
rad Henlein, který převzal správu území ihned po skončení plných mocí 
armády (20. října 1938) a jehož sídlem se stal Liberec21. K dokončení první 
fáze sjednocení sudetoněmeckého území s Říší došlo na základě zákona 
ze dne 21. listopadu 193822. Tento zákon přímo stanovil postavení tohoto 
území jako přímé součásti Říše. 

Po zřízení úřadu říšského komisaře došlo k dosazení pověřenců říšského 
komisaře pro sudetoněmecká území, od 7. listopadu 1938 přejmenova-
ných na vládní prezidenty23. Sídly vládních prezidentů byla města Karlovy 
Vary, Ústí nad Labem a Opava. Stejně jako říšský komisař ani úřady vlád-
ních prezidentů nenavazovaly na starší struktury a byly budovány nově. 
Jinak tomu bylo u politické správy I. instance. Ta byla až do 20. listopadu 
1938 vykonávána okresními úřady v čele s hejtmany. Od 20. listopadu 
193824 byly okresní úřady přejmenovány podle německého vzoru na „Der 
Landrat”, nejčastěji překládané jako úřady landráta, v jejichž čele stál lan-
drát (něm. Landrat). Pro obvod úřadu bylo zavedeno označení venkovský 
okres (Landkreis) a městský okres (Stadtkreis).

20 Výnos vůdce a říšského kancléře o správě sudetoněmeckého území ze dne 1. 
října 1938, Reichsgesetzblatt I. (dále RGBl) 1938, částka 157, s. 1331.
21 Druhé nařízení k výnosu vůdce a říšského kancléře o správě sudetoněmeckého 
území ze dne 8. října 1938, RGBl. I. 1938, částka 161, s. 1348.
22 Zákon o znovusjednocení sudetoněmeckých území s Německou říší ze dne 21. 
listopadu 1938, RGBl. I. 1938, částka 197, s. 1641.
23 Vrbata, c.d., s. 51–52.
24 Nařízení ke změně zákona o organizaci politické správy ze dne 18. listopadu 
1938, Verordnungsblatt für die sudetendeutsche Gebiete 1938, částka 18, s. 175.
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Největším zásahem do doposud jednotného sudetoněmeckého území byl 
zákon o členění sudetoněmeckých území ze dne 25. března 193925. Na 
základě tohoto zákona, platného od 15. dubna 1939, byla níže uvedená 
území připojena k zemím Bavorsko a Prusko a bývalým rakouským ze-
mím Dolní Rakousy a Horní Rakousy, z nichž se od 1. května 1939  staly 
župy Dolní Dunaj a Horní Dunaj26:

Území včleněná do země Prusko, provincie (Provinz) Slezsko, 
vládní obvod (Regierungsbezirk) Opolí (Oppeln)”:

k okresu Ratiboř (Ratibor):

včleněná území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Hlučín  Hlučín

Území včleněná do země Bavorsko, vládní obvod 
(Regierungsbezirk) Dolní Bavorsko a Horní Falc (Niederbayern und 
Oberpfalz):

Okres Kašperské Hory:

včleněná území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Hartmanice 
(bez obcí Zejbiš a Zhůří)   Sušice

obsazená část soudního okresu 
Kašperské Hory    Sušice

obsazená část soudního okresu Sušice Sušice

25 Zákon o členění sudetoněmeckých území ze dne 25. března 1939, RGBl. I. 
1939, částka 70, s. 745.
26 Územní organizace v obsazeném Rakousku se vyvíjela podobně 
jako u obsazených Sudet. Říšské župy tam vznikly na základě Zákona o výstavbě 
správy ve Východní marce ze dne 14. dubna 1939, RGBl I. 1939, 
částka 74, s. 777.
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Okres Železná Ruda: 

včleněná území    bývalý politický okres

obce Zejbiš a Zhůří 
ze soudního okresu Hartmanice  Sušice

obsazená část 
soudního okresu Klatovy   Klatovy

obsazená část soudního okresu Nýrsko Klatovy

obsazená část obcí soudního okresu 
Domažlice26a (bez obce Ždánov – zůstala 
součástí Sudet, okresu Horšovský Týn) Domažlice

obsazená část obcí 
soudního okresu Kdyně   Domažlice

obce Grafenried, Mýtnice 
(bez osady Pozorka – něm. Gibacht, 
která zůstala součástí Sudet, 
okresu Horšovský Týn) 
ze soudního okresu Poběžovice  Horšovský Týn

Okres Prachatice:

včleněná území    bývalý politický okres

obsazená část obcí 
soudního okresu Prachatice  Prachatice

obsazená část obcí 
soudního okresu Vimperk   Prachatice

obce soudního okresu Volary  Prachatice

obce Hintring a Stožec 
ze soudního okresu Horní Planá  Český Krumlov

26a Osada obce Postřekov Nimvorgut (Nuzarov) patřila až do 14. července 1939 
do Říšské župy Sudety - okres Horšovský Týn. S účinností od 15. července 1939 
byla přesunuta zpět do okresu Železná Ruda pod obec Postřekov.
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Území včleněná do Říšské župy Horní Dunaj 
(Reichsgau Oberdonau):
Okres Český Krumlov:
včleněná území    bývalý politický okres
obsazená část obcí 
soudního okresu Netolice   Prachatice
obsazená část obcí 
soudního okresu Chvalšiny  Český Krumlov
obsazená část obcí 
soudního okresu Český Krumlov  Český Krumlov
obce soudního okresu Horní Planá 
(bez obcí Hintring a Stožec)  Český Krumlov
obsazená část obcí 
soudního okresu České Budějovice České Budějovice

Okres Kaplice:
včleněná území    bývalý politický okres
obce soudního okresu Vyšší Brod  Kaplice
obce soudního okresu Nové Hrady 
(bez obcí Nakolice, Trpnouze, Vyšné) Kaplice
obsazená část obcí 
soudního okresu Kaplice    Kaplice
obsazená část obcí 
soudního okresu Trhové Sviny  České Budějovice

Území včleněná do Říšské župy Dolní Dunaj 
(Reichsgau Niederdonau):
k okresu Gmünd:
včleněná území    bývalý politický okres
obce Nakolice, Trpnouze a Vyšné 
ze soudního okresu Nové Hrady  Kaplice
obsazená část obcí 
soudního okresu Třeboň   Třeboň
k okresu Horn:
včleněná území    bývalý politický okres
obce Korolupy, Lubnice, 
Mešovice, Uherčice, Vratěnín 
ze soudního okresu Jemnice  Moravské Budějovice
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okres Nová Bystřice:

včleněná území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Nová Bystřice Jindřichův Hradec

obsazená část obcí 
soudního okresu Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec

okres Mikulov:

včleněná území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Mikulov  Mikulov

obce soudního okresu Pohořelice  Mikulov

obsazená část obcí 
soudního okresu Břeclav   Hodonín

obsazená část obcí 
soudního okresu Hustopeče  Hustopeče

obsazená část obcí 
soudního okresu Židlochovice  Hustopeče

k okresu Waidhofen an der Thaya:

včleněná území    bývalý politický okres

jediná obsazená obec (Urbaneč) 
soudního okresu Dačice   Dačice

obsazená část obcí 
soudního okresu Slavonice  Dačice

obsazená část obcí 
soudního okresu Jemnice 
(bez obcí Korolupy, Lubnice, 
Mešovice, Uherčice, Vratěnín)  Moravské Budějovice

okres Znojmo:

včleněná území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Jaroslavice  Znojmo

obsazená část obcí 
soudního okresu Vranov    Znojmo
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obsazená část obcí 
soudního okresu Znojmo    Znojmo

obsazená část obcí 
soudního okresu Moravský Krumlov Moravský Krumlov

obsazené území (pouze 2 místní části) 
soudního okresu Ivančice27  Brno-venkov

Zvláštní kapitolou bylo Těšínsko, které bylo v roce 1938 zabráno Polskem. 
Součástí Polska bylo necelý rok a po prohrané válce bylo Polsku opět 
odebráno a začleněno stejně jako Hlučínsko do země Pruské, provincie 
(Provinz) Slezsko, později Horní Slezsko (Oberschlesien), vládního 
obvodu (Regierungsbezirk) Katovice (Kattovitz):

Okres Český Těšín:

včleněná území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Fryštát  Fryštát

obce soudního okresu Bohumín  Fryštát

obsazená část obcí 
soudního okresu Frýdek   Frýdek

obsazená část obcí 
soudního okresu Slezská Ostrava  Frýdek

obce soudního okresu Jablunkov  Český Těšín

obsazená část obcí 
soudního okresu Český Těšín  Český Těšín

Pro úplnost je potřeba uvést, že ani těmto územím, jež nebyla součástí 
sudetské župy, se nevyhnuly změny v organizaci správy. Od 1. července 
1940 byly chodské obce, jež byly původně součástí soudního okresu 
Domažlice, a obce Grafenried a Mýtnice ze soudního okresu Poběžovice 

27 K obsazení tohoto malého území a boji za jeho, alespoň částečné, navrácení 
Rubeš, Pavel. Boj o invančickou Rénu. Jižní Morava 32, 2002, s. 229–234. 
Podrobně je situace popsána také v kronice obce Německé Bránice, která ležela 
na nově vytyčené hranici. Státní okresní archiv Brno-venkov, C-80, inv. č. 17A, 
Pamětní kniha Německých Bránic, kapitola „Obec na hranici”.
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přesunuty z okresu Železná Ruda do okresu Waldmünchen28 (šlo tedy 
o přesun v rámci vládního obvodu Dolní Bavorsko a Horní Falc). Přesun 
se netýkal obcí Folmava a Prenet a osad Filipova Hora, Pelechy a Šno-
ry, které byly sice také součástí soudního okresu Domažlice, ale nebyly 
počítány mezi chodské obce. Tyto obce a osady zůstaly součástí okresu 
Železná Ruda. Podobně bylo na jižní Moravě odděleno od okresu Mikulov 
neobydlené území moravsko-dyjského trojúhelníku a připojeno k okresu 
Mistelbach.

Na výše uvedených územích začaly po určitém přechodném období platit 
právní normy jednotlivých zemí, do kterých byly začleněny. Většina su-
detoněmeckého území však zůstala jednotná a stala se součástí Říšské 
župy Sudety vzniklé rovněž na základě zmíněného zákona29. Tomuto úze-
mí se také bude věnovat další text.

28 Gesetz und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1940, s. 136. 
Jednalo se o 11 obcí: Babylon, Haselbach, Chodov, Kleneč pod Čerchovem, 
Česká Kubice, Nemanice, Pec, Postřekov a Trhanov (soudní okres Domažlice), 
Grafenried a Mýtnice (soudní okres Poběžovice).

Více k situaci v části sudetského území připojeného k Bavorsku Ziegler, Walter. 
Die Verhältnisse im Bayerischen Sudetenland im Jahr 1940 nach Regensburger 
SD-Berichten. Bohemia. Jahrbuch des Collegium Carolinum, 
Bd. 15, München – Wien 1974, s. 285–344.
29 Stav po odtržení části sudetoněmeckých území a po provedení členění 
Říšské župy Sudety na městské a venkovské okresy nejpodrobněji 
dokumentuje Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich, Teil II.: 
Sudetendeutsche Gebiete und Memeland. Berlin 1939. Tento úřední seznam 
obcí vydaný v srpnu 1939 (4. vydání) Říšským statistickým úřadem obsahuje 
seznamy všech obcí řazené podle politických okresů a eviduje i obce přiřazené 
k již existujícím říšským okresům. Vzhledem k tomu, že obsahuje rovněž počty 
obyvatel podle sčítání lidu z roku 1930, je možné jej srovnat s již zmíněným 
Seznamem obcí a okresů republiky Česko-slovenské, které byly připojeny 
k Německu, Polsku a Maďarsku. Celé sudetoněmecké území, včetně odtrženého 
i toho, které zůstalo součástí Říšské župy Sudety přehledně zobrazuje publikace 
Počet obyvatelstva v sudetských zemích 1869–1940. Svazek VI. Území 
sudetoněmecká. Zprávy Ústředního statistického úřadu, řada D, č. 116–134, 
roč. XXII. 1941. Tato statistika vychází ze správního rozdělení těchto území 
k 1. 1. 1940, takže zachycuje i území Těšínska, již připojené 
k vládnímu obvodu Katovice.
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Na výše uvedený zákon o členění sudetoněmeckých území navazovaly 
další předpisy, které se již přímo týkaly Říšské župy Sudety. Základem 
politické správy župy se stal zákon o výstavbě správy, tzv. sudetský župní 
zákon ze dne 14. dubna 193930, upravující obecně kompetence úřadů 
a vztahy mezi nimi. Tento zákon vešel v platnost 1. května 1939. Nejvyš-
ším představitelem župy byl říšský místodržící, bývalý říšský komisař, síd-
lící v Liberci a zastupující říšskou vládu v obvodu župy. V jeho rukou byla 
soustředěna jak politická správa, tak samospráva. Střední instancí župní 
správy byly úřady vládních prezidentů podléhající bezprostředně říšské-
mu místodržiteli. Tyto úřady byly konstituovány pro výkon státní správy 
a na rozdíl od říšského místodržitelství i venkovských a městských okresů 
netvořily samosprávné korporace. Nejnižším článkem politické správy 
byly úřady landrátů, spravující venkovské okresy (Landkreis) v čele s lan-
dráty. Tyto úřady v sobě opět spojovaly jak státní správu, tak samosprávu. 
Městské okresy (Stadtkreis) byly orgány samosprávnými v čele s vrchním 
starostou, které přeneseně vykonávaly i státní správu.

Organizace Říšské župy Sudety navazovala na výše zmíněný zákon o čle-
nění sudetoněmeckých území. Základem pro vnitřní organizaci župy bylo 
nařízení k provedení zákona o členění sudetoněmeckých území ze dne 
15. dubna 193931. V tomto nařízení byly nejprve rámcově vymezeny obvo-
dy vládních prezidentů. Obvod vládního prezidenta v Chebu, jehož sídlo 
bylo v Karlových Varech32, tvořilo území počínající okresem Horšovský Týn 
a končící okresy Kadaň a Žatec, obvod vládního prezidenta v Ústí nad La-
bem na straně jedné navazoval na obvod úřadu vládního prezidenta v Che-
bu, na straně druhé končil okresem Broumov. Zbývající území, které nebylo 
ze zbytkem župy přímo spojeno, tvořilo obvod vládního prezidenta v Opavě. 
Územní organizaci jednotlivých okresů měl určit říšský komisař pro sudeto-
německá území ve spolupráci s říšským ministrem vnitra. Na výše uvedené 
nařízení tedy navazovalo nařízení říšského komisaře o členění Říšské 
župy Sudety platné, stejně jako sudetský župní zákon, od 1. května 193933. 

30 Zákon o výstavbě správy v Říšské župě Sudety (sudetský župní zákon) 
ze dne 14. dubna 1939, RGBl. I. 1939, částka 74, s. 780.
31 První nařízení k provedení zákona o členění sudetoněmeckých územích 
ze dne 15. dubna 1939, RGBl. I. 1939, částka 72, s. 764.
32 Původně pouze dočasně, ale k jeho přenesení do Chebu již nikdy nedošlo.
33 Nařízení o členění Říšské župy Sudety na městské a venkovské okresy 
ze dne 29. dubna 1939, Verordnungsblatt für den Reichsgau Sudetenland 
(dále jen VOBl.) 1939, částka 2, s. 13.
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Hlavním smyslem tohoto nařízení byla úprava a podrobný popis územních 
obvodů městských i venkovských okresů. Definitivní kostra politické správy 
platná od 1. května 1939 v Říšské župě Sudety tedy vypadala takto:

Obvod vládního prezidenta Ústí nad Labem
Městský okres Liberec:

včleněno území    bývalý politický okres

Janův Důl, Františkov, Dolní Hanychov, 
Starý Harcov, Liberec, Nové Pavlovice, 
Staré Pavlovice, Rochlice, Ruprechtice, 
Růžodol I, Horní Růžodol 
ze soudního okresu Liberec  Liberec

Městský okres Ústí nad Labem:

včleněno území    bývalý politický okres

obce Ústí nad Labem, Bukov, 
Hostovice, Předlice, Střekov, 
Stříbrníky, Trmice 
ze soudního okresu Ústí nad Labem Ústí nad Labem

Venkovský okres Bílina:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Bílina 
(bez obce Patokryje)   Bílina

jediná obsazená obec (Raná) 
soudního okresu Louny   Louny

Venkovský okres Broumov:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Broumov  Broumov

obce soudního okresu Teplice nad Metují Broumov

obsazená část obcí 
soudního okresu Police nad Metují  Broumov
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34 Nařízení o změně Nařízení o členění Říšské župy Sudety na městské 
a venkovské okresy ze dne 12. února 1943, VOBl. 1943, s. 17.
35 Původně měla ve venkovském okrese Duchcov chybět osada obce Osek 
Ladung ze soudního okresu Duchcov, jež měla být součástí venkovského okresu 
Most. Oprava Nařízení o členění Říšské župy Sudety na městské a venkovské 
okresy ze dne 1. srpna 1939, VOBl. 1939, s. 604. 

Venkovský okres Česká Lípa:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Česká Lípa  Česká Lípa

obce soudního okresu Bor u České Lípy Česká Lípa

obce soudního okresu Dubá  Dubá

obce Bezděz, Nosálov, Víska, 
Vrchbělá, osady Hlínoviště, Vazačka 
a Valdštýnsko 2. část ze soudního okresu 
Bělá pod Bezdězem   Mnichovo Hradiště

Venkovský okres Děčín, od roku 1943 Děčín-Podmokly34:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Děčín 
(od roku 1943 Děčín-Podmokly)  Děčín

obce soudního okresu 
Benešov nad Ploučnicí   Děčín

obce soudního okresu 
Česká Kamenice    Děčín

Venkovský okres Duchcov:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Duchcov35   Duchcov
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Venkovský okres Frýdlant:
včleněno území    bývalý politický okres
obce soudního okresu Frýdlant 
(bez osady Jizerka)   Frýdlant
obce soudního okresu 
Nové Město po Smrkem   Frýdlant

Venkovský okres Chomutov:
včleněno území    bývalý politický okres
obce soudního okresu Chomutov 
(bez obcí Čermníky a Libouš)  Chomutov
obce soudního okresu 
Hora Svatého Šebestiána   Chomutov
obce soudního okresu Jirkov
(bez osady Gabrielina Huť)  Chomutov
obec Vysoké Březno 
ze soudního okresu Most   Most
obec Sobětice ze soudního okresu Přísečnice Přísečnice

Venkovský okres Jablonec nad Nisou:
včleněno území    bývalý politický okres
obce soudního okresu Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou
obce soudního okresu Tanvald  Jablonec nad Nisou
obec Harrachov 
ze soudního okresu Rokytnice nad Jizerou Jilemnice
obce Zlatá Olešnice a Paseky nad Jizerou 
ze soudního okresu Vysoké nad Jizerou Jilemnice
obsazená část obcí 
ze soudního okresu Železný Brod  Semily
osada Jizerka 
ze soudního okresu Frýdlant  Frýdlant
obsazená místní část obce Frýdštejn 
ze soudního okresu Turnov  Turnov
obec Gränzendorf a osada Kohlstadt 
ze soudního okresu Liberec  Liberec
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Venkovský okres Liberec:

včleněno území    bývalý politický okres

 obce soudního okresu Liberec 
(bez obcí přičleněných k městskému 
okresu Liberec a obce Gränzendorf 
a osady Kohlstadt)   Liberec

obce soudního okresu Chrastava  Liberec

obsazená část obcí 
soudního okresu Český Dub  Turnov

obce Cetenov, Druzcov, Janův Dvůr, 
Kotel, Lázně Kundratice, Náhlov, 
Osečná, Sobákov a Zábrdí 
ze soudního okresu Mimoň  Česká Lípa

obec Spittelgrund 
ze soudního okresu Německé Jablonné Německé Jablonné

obec Bezděčín 
ze soudního okresu Turnov  Turnov

Venkovský okres Litoměřice:

včleněno území    bývalý politický okres

obsazená část obcí 
soudního okresu Litoměřice  Litoměřice

obsazená část obcí 
soudního okresu Lovosice (bez obce Žim) Litoměřice

obce soudního okresu Úštěk  Litoměřice

obce soudního okresu Štětí  Dubá
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Venkovský okres Most:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Most 
(bez obce Vysoké Březno)  Most

obce soudního okresu Hora Svaté Kateřiny Most

obce soudního okresu Horní Litvínov Most

osada Gabrielina Huť 
ze soudního okresu Jirkov   Chomutov

obec Patokryje ze soudního okresu Bílina Bílina

Venkovský okres Německé Jablonné:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Německé Jablonné 
(bez obce Spittelgrund)   Německé Jablonné

obce soudního okresu Cvikov  Německé Jablonné

obce soudního okresu Mimoň 
(bez obcí Cetenov, Druzcov, Janův Dvůr, 
Kotel, Lázně Kundratice, Náhlov, Osečná, 
Sobákov a Zábrdí)   Česká Lípa

obsazená část obcí 
soudního okresu Mnichovo Hradiště Mnichovo Hradiště

obsazená část obcí soudního okresu 
Bělá pod Bezdězem 
(bez obcí, jež připadly okresu Česká Lípa) Mnichovo Hradiště

Venkovský okres Rumburk:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Rumburk 
(bez obce Schönborn)   Rumburk

obce Starý Ehrenberk, Filipov, 
Georgswalde a Herrnwalde 
ze soudního okresu Šluknov  Šluknov

obec Zeidler 
ze soudního okresu Haňšpach  Šluknov
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Venkovský okres Šluknov:

včleněno území    bývalý politický okres

Obce soudního okresu Šluknov 
(bez obcí Starý Ehrenberk, Filipov, 
Georgswalde a Herrnwalde)  Šluknov

obce soudního okresu Haňšpach 
(bez obce Zeidler)   Šluknov

Venkovský okres Teplice-Šanov:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Teplice-Šanov Teplice-Šanov

obec Žim ze soudního okresu Lovosice Litoměřice

Venkovský okres Trutnov:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Maršov  Trutnov

obce soudního okresu Trutnov  Trutnov

obce soudního okresu Žacléř  Trutnov

obsazená část obce Odolov 
ze soudního okresu Úpice   Trutnov

obsazená část obcí 
soudního okresu Jaroměř   Dvůr Králové nad Labem

obsazená část obcí soudního okresu 
Dvůr Králové nad Labem 
(bez obce Zvičina)   Dvůr Králové nad Labem

Venkovský okres Ústí nad Labem:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Ústí nad Labem 
(bez obcí přičleněných k městskému 
okresu Ústí nad Labem)   Ústí nad Labem

obce soudního okresu Chabařovice Ústí nad Labem
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Venkovský okres Varnsdorf:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Varnsdorf  Varnsdorf

obec Schönborn 
ze soudního okresu Rumburk  Rumburk

Venkovský okres Vrchlabí:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Vrchlabí  Vrchlabí

obce soudního okresu Hostinné  Vrchlabí

obce soudního okresu 
Rokytnice nad Jizerou (bez obce Harrachov)  Jilemnice

obsazená část obcí soudního okresu 
Vysoké nad Jizerou (bez obcí Zlatá Olešnice
 a Paseky nad Jizerou)36   Jilemnice

obsazená část obcí 
soudního okresu Jilemnice  Jilemnice

obsazená část obcí 
soudního okresu Nová Paka  Nová Paka

obec Zvičina ze soudního okresu 
Dvůr Králové nad Labem   Dvůr Králové nad Labem

Obvod vládního prezidenta Cheb (Karlovy Vary)

Městský okres Cheb:

včleněno území    bývalý politický okres

obce Cheb a Matzelbach 
ze soudního okresu Cheb   Cheb

36 Oprava Nařízení o členění Říšské župy Sudety na městské a venkovské okresy 
ze dne 1. srpna 1939, VOBl. 1939, s. 604.             
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Městský okres Karlovy Vary:

včleněno území    bývalý politický okres

obce Karlovy Vary, Bohatice, Doubí, 
Drahovice, Dvory, Kolová, Pirkenhammer, 
Rybáře a Olšova Vrata 
ze soudního okresu Karlovy Vary  Karlovy Vary

Venkovský okres Aš:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Aš   Aš

Venkovský okres Falknov nad Ohří:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Falknov nad Ohří Falknov nad Ohří

Venkovský okres Horšovský Týn:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Horšovský Týn Horšovský Týn

obce soudního okresu Hostouň  Horšovský Týn

obce soudního okresu Poběžovice 
(bez obcí Grafenried, Mýtnice - jedna z jejích 
osad Pozorka však v okrese zůstala)  Horšovský Týn
obec Ždánov z obsazené části
soudního okresu Domažlice  Domažlice

Venkovský okres Cheb:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Cheb 
(bez obcí Cheb a Matzelbach)  Cheb

obce soudního okresu Vildštejn  Cheb
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Venkovský okres Jáchymov:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Jáchymov  Jáchymov

obce soudního okresu Vejprty  Přísečnice

Venkovský okres Kadaň:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Doupov 
(bez obce Petrov)   Kadaň

obce soudního okresu Kadaň  Kadaň

obce soudního okresu Přísečnice 
(bez obce Sobětice)   Přísečnice

obce Horní Lomnice a Ranzengrün 
z soudního okresu Karlovy Vary  Karlovy Vary

obce Čermníky a Libouš 
ze soudního okresu Chomutov37  Chomutov

Venkovský okres Karlovy Vary:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Karlovy Vary 
(bez obcí Horní Lomnice, 
Ranzengrün a obcí, jež se staly součástí 
městského okresu Karlovy Vary)  Karlovy Vary

obec Petrov ze soudního okresu Doupov Kadaň

Venkovský okres Kraslice:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Kraslice  Kraslice

37 Oprava Nařízení o členění Říšské župy Sudety na městské a venkovské okresy 
ze dne 27. května 1939, VOBl. 1939, s. 274.
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Venkovský okres Loket:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Loket  Loket

Venkovský okres Mariánské Lázně:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Mariánské Lázně Mariánské Lázně

obce soudního okresu Lázně Kynžvart Mariánské Lázně

obec Drmoul ze soudního okresu Planá Planá

Venkovský okres Nejdek:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Nejdek  Nejdek

obce soudního okresu Horní Blatná Nejdek

Venkovský okres Podbořany:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Podbořany  Podbořany

obce soudního okresu Jesenice  Podbořany

Venkovský okres Stříbro:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Stříbro  Stříbro

obce soudního okresu Stod  Stříbro

obce soudního okresu Touškov  Stříbro

obsazená část obcí 
soudního okresu Dobřany   Stříbro     

jediná obsazená obec (Litice) 
soudního okresu Plzeň   Plzeň

obce Hůrka a Zahrádka 
ze soudního okresu Manětín  Kralovice
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Venkovský okres Tachov:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Tachov  Tachov

obce soudního okresu Přimda  Tachov

obce soudního okresu Planá 
(bez obce Drmoul)   Planá

Venkovský okres Teplá:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Bečov nad Teplou Teplá

obce soudního okresu Teplá  Teplá

obce soudního okresu Bezdružice  Planá

Venkovský okres Žatec:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Žatec  Žatec

obsazená část obcí 
soudního okresu Postoloprty  Žatec

obsazená část obcí 
soudního okresu Rakovník  Rakovník

Venkovský okres Žlutice:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Bochov  Žlutice

obce soudního okresu Žlutice  Žlutice

obsazená část obcí 
soudního okresu Manětín 
(bez obcí Hůrka a Zahrádka)  Kralovice
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Obvod vládního prezidenta v Opavě:
Městský okres Opava

včleněno území    bývalý politický okres

obce Opava, Jaktař, Kateřinky a Kylešovice 
ze soudního okresu Opava  Opava

Venkovský okres Bílovec:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Bílovec  Bílovec

obce soudního okresu Klimkovice  Bílovec

obce Butovice, Kujavý a Pohořílky 
ze soudního okresu Fulnek  Nový Jičín

Venkovský okres Bruntál:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Horní Benešov 
(bez obcí Velké Heraltice a Sádek)  Bruntál

obce soudního okresu Bruntál  Bruntál

obce soudního okresu Vrbno  Bruntál

obce Karlovec, Nová Pláň a Roudno 
ze soudního okresu Dvorce  Moravský Beroun

Venkovský okres Frývaldov:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Frývaldov  Frývaldov

obce soudního okresu Javorník  Frývaldov

obce soudního okresu Vidnava  Frývaldov

obce soudního okresu Cukmantl  Frývaldov
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Venkovský okres Králíky:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Králíky  Žamberk

obce soudního okresu 
Rokytnice v Orlických Horách  Žamberk

osada Čihák ze soudního okresu Žamberk Žamberk

obsazená část obcí soudního okresu 
Nové Město nad Metují   Nové Město nad Metují

obsazená část obcí 
soudního okresu Opočno   Nové Město nad Metují

jediná obsazená část (osada Vlčinec) 
soudního okresu Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou

obce Zlatý Potok a Vysoký Potok 
ze soudního okresu Šumperk  Šumperk

obce Malá Morava, Velká Morava 
a Sklené ze soudního okresu Staré Město Šumperk

Venkovský okres Krnov:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Albrechtice  Krnov

obce soudního okresu Jindřichov  Krnov

obce soudního okresu Krnov  Krnov

obce soudního okresu Osoblaha  Krnov

Venkovský okres Lanškroun:

včleněno území    bývalý politický okres

obsazená část obcí 
soudního okresu Lanškroun  Lanškroun

obsazená část obcí 
soudního okresu Ústí nad Orlicí  Lanškroun

obec Jamné nad Orlicí 
ze soudního okresu Žamberk  Žamberk

obec Lubník ze soudního okresu Zábřeh Zábřeh
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Venkovský okres Moravská Třebová:

včleněno území    bývalý politický okres

obsazená část soudního okresu 
Moravská Třebová   Moravská Třebová

obsazená část obcí soudního okresu 
Jevíčko (bez obce Želívsko)  Moravská Třebová

obsazená část obcí 
soudního okresu Konice   Litovel

Venkovský okres Moravský Beroun:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Dvorce 
(bez obcí Karlovec, Nová Pláň a Roudno) Moravský Beroun

obce soudního okresu Město Libavá Moravský Beroun

obsazená část obcí soudního okresu 
Olomouc (bez obce Pohořany 
a osady Véska)    Olomouc

obsazená část obcí 
soudního okresu Lipník nad Bečvou Hranice

obce Potštát, Padesát Lánů, Kyžlířov, 
Heřmánky, Středolesí, Boškov, Boňkov 
a Kovářov z obsazené části 
soudního okresu Hranice   Hranice

obce Ondrášov, Dětřichov nad Bystřicí, 
Domašov nad Bystřicí, Bělá a Sedm Dvorů 
z obsazené části soudního okresu 
Šternberk    Šternberk
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Venkovský okres Nový Jičín:

včleněno území    bývalý politický okres

obsazená část obcí 
soudního okresu Nový Jičín  Nový Jičín

obsazená část obcí 
soudního okresu Příbor   Nový Jičín

obce soudního okresu Fulnek 
(bez obcí Butovice, Kujavý,
Pohořílky a osady Nové Vrbno)  Nový Jičín

obsazená část obcí 
soudního okresu Hranice 
(bez obcí Potštát, Padesát Lánů, Kyžlířov, 
Heřmánky, Středolesí,
Boškov, Boňkov a Kovářov) 
z obsazené části soudního okresu Hranice Hranice

obce soudního okresu Odry  Opava

Venkovský okres Opava:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Opava 
(bez obcí přičleněných 
k městskému okresu Opava)  Opava

obce soudního okresu Vítkov38   Opava

obce Velké Heraltice a Sádek
ze soudního okresu Horní Benešov Bruntál  

osada Nové Vrbno 
ze soudního okresu Fulnek  Nový Jičín

38 Původně měla ve venkovském okres Opava chybět obec Klokočůvek 
ze soudního okresu Vítkov, jež měla být součástí venkovského okresu Nový Jičín. 
Oprava Nařízení o členění Říšské župy Sudety na městské a venkovské okresy 
ze dne 1. srpna 1939, VOBl. 1939, s. 604.
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Venkovský okres Rýmařov:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Rýmařov  Rýmařov

Venkovský okres Svitavy (do vytvoření předpokladů pro samostatné 
úřadování dočasně spravován Landrátem v Moravské Třebové):

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Svitavy  Moravská Třebová

obsazená část obcí 
soudního okresu Polička   Polička

obsazená část obcí 
soudního okresu Litomyšl39   Litomyšl

obec Želívsko 
ze soudního okresu Jevíčko  Moravská Třebová

Venkovský okres Šternberk:

včleněno území    bývalý politický okres

obsazená část obcí 
soudního okresu Šternberk 
(bez obcí Ondrášov, Dětřichov nad Bystřicí, 
Domašov nad Bystřicí, Bělá a Sedm Dvorů) Šternberk

obsazená část obcí 
soudního okresu Uničov   Šternberk

jediná obsazená část (osada Nové Zámky) 
soudního okresu Litovel   Litovel

obec Pohořany a osada Véska 
ze soudního okresu Olomouc  Olomouc

39 Původně měly ve venkovském okrese Svitavy chybět obce Opatov a 
Semanín z obsazené části soudního okresu Litomyšl, které měly být součástí 
venkovského okresu Lanškroun. Oprava Nařízení o členění Říšské župy Sudety 
na městské a venkovské okresy ze dne 1. srpna 1939, VOBl. 1939, s. 604. 
K území Lanškrounska též Bartoš, Josef. Začlenění Lanškrounska a Králicka 
do východních Sudet 1938–1945. Vlastivědný sborník Ústí nad Orlicí 9, 1998, 
s. 3–11.
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Venkovský okres Šumperk:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Šumperk 
(bez obcí Zlatý Potok a Vysoký Potok) Šumperk

obce soudního okresu Staré Město 
(bez obcí Malá Morava, 
Velká Morava a Sklené)   Šumperk

obce soudního okresu Vízmberk  Šumperk

Venkovský okres Zábřeh:

včleněno území    bývalý politický okres

obsazená část 
soudního okresu Mohelnice  Zábřeh

obce soudního okresu Šilperk  Zábřeh

obce soudního okresu Zábřeh 
(bez obce Lubník)   Zábřeh

Ještě v roce 1939 byla provedena jedna důležitá změna v územní organi-
zaci župy, která se týkala obvodu vládního prezidenta v Ústí nad Labem. 
Od 1. srpna 1939 byl znovu zřízen okres Dubá40, který byl původně rozdě-
lený mezi okresy Litoměřice (soudní okres Štětí) a Česká Lípa:

Venkovský okres Dubá:

včleněno území    bývalý politický okres

obce soudního okresu Dubá  Dubá

obce soudního okresu Štětí  Dubá

obce Bezděz, Nosálov, Víska, Vrchbělá, 
osady Hlínoviště, Vazačka a Valdštýnsko,
2. část ze soudního okresu 
Bělá pod Bezdězem   Mnichovo Hradiště

40 Nařízení o změně Nařízení o členění Říšské župy Sudety na městské 
a venkovské okresy ze dne 1 srpna 1939, VOBl. 1939, s. 562.
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V roce 1940 bylo ještě uvažováno o znovuobnovení okresu Přísečni-
ce41. K faktické realizaci ale nikdy nedošlo, i když byl okres Přísečnice 
vykazován ve statistikách42 i zakreslen na mapách43. Ve statistikách však 
nikdy nebyly vyjmenovány obce náležející do tohoto okresu a vždy bylo 
v poznámce upozorněno na to, že okres je fakticky rozdělen na tři části, 
a ještě nebyl ustaven.

K jiným změnám v územní organizaci župy až do konce války nedošlo. 
V souvislosti s vyčerpáváním lidského potenciálu Říše a povoláváním 
dalších osob do armády byly u části okresů některé agendy spravovány 
sousedními okresy, popř. okres nevykonával činnost žádnou. Jinak tomu 
ostatně nebylo ani v Německu, ale pokusy o reformy státní správy a její 
zeštíhlení vždy zhatil sám Hitler44. Fakticky tedy nebyly zrušeny žádné 
okresy a tak si říšská župa ponechala výše popsanou územní strukturu 
až do konce války a porážky nacistického Německa.

Změny v územním rozdělení politické správy v období druhé 
republiky a protektorátu
Politická správa v období druhé republiky prakticky nedoznala žádných 
změn. Bylo to dáno tím, že na začlenění části obcí okresů, jež byly roz-
trženy německou, maďarskou a polskou okupací, nebyl za necelých 6 
měsíců existence druhé republiky čas. Ke změně došlo pouze na Podkar-
patské Rusi, protože bylo maďarskou armádou obsazeno sídlo této země 
Užhorod. S účinností od 22. listopadu 1938 bylo sídlo zemského úřadu 
pro Podkarpatskou Rus přeloženo do Chustu45.

41 Vyhláška o předběžném znovuobnovení okresu Přísečnice z 15. června 1940, 
VOBl 1940, s. 877.
42 Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich auf Grund 
der Volkzählung 1939. Berlin 1941.
43 Die Verwaltungsbezirke des Deutsches Reichs nach dem Stand vom 1. Januar 
1941, mapa je přílohou k Úřednímu seznamu obcí uvedeném 
v předchozí poznámce.
44 Kershaw, Ian. Hitler 1936–1945: Nemesis. Praha 2004, s. 518.
45 Vládní nařízení ze dne 19. listopadu 1938 č. 297/1938 Sb., 
o přeložení sídla zemského úřadu pro Podkarpatskou Rus.
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Po dobu krátké existence tzv. druhé republiky46 došlo ke změně názvu 
republiky v souvislosti s poskytnutím autonomie pro Slovensko a posléze 
Podkarpatskou Rus. Od vydání níže uvedených ústavních zákonů o auto-
nomii Slovenska a Podkarpatské Rusi byl oficiální název státu Česko-Slo-
venská republika. Cesta ke slovenské autonomii je přehledně popsána 
v již zmiňované knize Druhá republika 1938–193947. Výsledkem jednání 
byl ústavní zákon č. 299/1938 Sb.48, který měnil ústavní listinu, rozdělo-
val kompetence mezi Národní shromáždění a sněm Slovenskej krajiny, 
rozděloval moc vládní a výkonnou a také se zabýval soudní mocí. Tímto 
ústavním zákonem byla také kodifikována pomlčka, která se objevila v ná-
zvu státu. Obdobný ústavní zákon byl vydán rovněž pro Podkarpatskou 
Rus49.

V důsledku zahraničně politické situace v roce 1939 však ani tato auto-
nomie nebyla definitivní. Slovensko vyhlásilo 14. března 1939 pod ně-
meckým tlakem samostatnost a zároveň požádalo Říši o ochranu50. 
Krize vrcholila v březnu 1939 také na Podkarpatské Rusi, jejíž osud byl, 
stejně jako dalších částí republiky, rovněž předem určen. Tamní politická 
reprezentace se sice snažila o zřízení samostatného státu pod ochranou 
Německa, ale bezúspěšně. V době, kdy došlo k vyhlášení samostatnosti 
Slovenska, byla Podkarpatská Rus již okupována maďarskými vojsky. Do 
večera 15. března obsadila maďarská armáda celé území Podkarpatské 
Rusi.

Likvidace Československa byla dokonána obsazením českých zemí 15. 
března 1939. Po okupaci došlo k rozdvojení politické správy na 2 části 
– „autonomní” protektorátní správu a správu říšskou. Zatímco protektorát-
ní správa fungovala zpočátku beze změn, správa říšská se začala konsti-
tuovat hned po obsazení českých zemí.

46 Období druhé republiky přehledně mapuje publikace Gebhart, Jan – Kuklík, 
Jan. Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, 
společenském a kulturním životě. Praha 2004.
47 Zejména kapitola Slovenská otázka, jak vznikala Česko-Slovenská republika.
48 Ústavní zákon ze dne 22. listopadu 1938 č. 299/1938 Sb., o autonomii 
Slovenskej krajiny (ústavní zákon je pouze ve slovenštině). 
49 Ústavní zákon ze dne 22. listopadu 1938 č. 328/1938 Sb., o autonomii 
Podkarpatské Rusi.
50 Gebhart – Kuklík, c.d., s. 236.
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Základem této správy byl výnos Adolfa Hitlera o Protektorátu Čechy a 
Morava ze dne 16. března 193951. Tento výnos začlenil Protektorát Če-
chy a Morava “pod ochranu” Velkoněmecké říše jako její autonomní část 
s presidentem, vládou a autonomní politickou správou. Vzhledem k tomu, 
že tato linie správy se na poválečném stavu vůbec neodrážela, a také 
proto, že je již přehledně zpracována Stanislavem Šislerem52, jsou zde 
zopakována pouze nejdůležitější fakta. Jako zastánce říšských zájmů 
jmenoval Adolf Hitler říšského protektora v Čechách a na Moravě se síd-
lem v Praze, jenž měl k dispozici Úřad říšského protektora. Jemu náleželo 
potvrzování členů protektorátní vlády a sledování zájmů Říše v protekto-
rátu, tj. v praxi stál nad celou českou správou, která mu zcela podléhala. 
Nižším článkem německé linie správy byla síť oberlandrátů, zřízených 
v době okupační vojenské správy. Tyto úřady byly nejnižšími správními 
úřady pro říšskoněmecké státní příslušníky a současně vykonávaly dozor 
nad okresními a obecními úřady ve svém obvodu. V době vojenské oku-
pační správy vznikla velmi hustá síť oberlandrátů (23 v Čechách, 12 na 
Moravě). Po skončení vojenské správy byl jejich počet podstatně snížen a 
od 22. dubna 1939 jich působilo pouze 12 v Čechách a od 24. dubna 1939 
jen 8 na Moravě. Postupně se jejich počet dále snižoval až na konečné 
3 v Čechách (Hradec Králové, Plzeň a České Budějovice) a 3 na Moravě 
(Brno, Moravská Ostrava a Jihlava). Výrazné snížení jejich počtu bylo 
umožněno i tím, že docházelo k přesunům pravomocí na protektorátní 
úřady – zemské i okresní – pověřené správou z říšského příkazu.

Jiná situace byla se správou protektorátní. Této části státní správy a jejím 
změnám je potřeba věnovat větší pozornost, neboť na ni přímo navazova-
ly poválečné okresní národní výbory a s odchylkami oproti předmnichov-
skému stavu se bylo nutno vyrovnat. Organizace politické správy zůstala 
po okupaci zbytku republiky nezměněná. 

51 Výnos byl otištěn ve Sbírce zákonů a nařízení č. 75/1939 Sb.
52 Šisler, Stanislav. Příspěvek k vývoji a organizaci okupační správy v českých 
zemích v letech 1939–1945. SAP 13, 1963, s. 46–95 a dále speciální studie 
týkající se instituce oberlandrátů Šisler, Stanislav. Studie o organizaci a 
působnosti nacistické okupační správy v českých zemích v letech 1939–1945. 
Sborník archivních prací 22, 1972, s. 183–219. Nejnověji je téma protektorátní 
správy zpracováno v knize Pavla Maršálka. Protektorát Čechy a Morava. 
Státoprávní a politické aspekty nacistického okupačního režimu v českých 
zemích 1939–1945. Praha 2002. 
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První velkou změnou byl posun zemské hranice uskutečněný s účinností 
od 1. listopadu 194053. Z obvodu Zemského úřadu v Praze byly odloučeny 
a k obvodu Zemského úřadu v Brně připojeny všechny obce soudních 
okresů polenského, přibyslavského a štockého a 11 obcí ze soudního 
okresu Německý Brod54, 19 obcí ze soudního okresu Jindřichův Hradec 
(včetně města Jindřichův Hradec)55 a 12 obcí soudního okresu Polička56. 
Na tuto změnu navazovalo vládní nařízení57, které nově upravovalo obvo-
dy okresních úřadů, jichž se změna dotkla a zároveň byly zrušeny okresní 
úřady v Německém Brodě, Jindřichově Hradci a v Poličce. Současně byl 
od 1. listopadu 1940 nově zřízen okresní úřad ve Vodňanech (na necelé 
dva roky) a sídlo okresního úřadu v Dačicích bylo přeneseno do Telče. 
Tímto nařízením byly také právně zakotveny změny související s obsa-
zením části soudních okresů, jichž se vládní nařízení týkalo a následující 
přehled tedy obsahuje pouze ty části soudních okresů, které zůstaly sou-
částí Protektorátu Čechy a Morava:

Země Česká (u nově rozdělených okresů se jedná pouze o obce,
které zůstaly v obvodu Zemského úřadu v Praze)

Obvod okresního úřadu  tvoří obce soudních okresů

Humpolec   Humpolec, část obcí soudního   
    okresu Německý Brod

Litomyšl   Litomyšl, část obcí soudního okresu  
    Polička

53 Vládní nařízení ze dne 26. září 1940 č. 388/1940 Sb., o některých změnách 
obvodů zemských úřadů v Praze a Brně.
54 Bartoušov, Česká Bělá, Cibotín, Frýdnava, Hochtánov, Jilemník, Macourov, 
Pohled, Šejdorf, Dlouhá Ves a Krátká Ves.
55 Bednárec, Bednáreček, Bořetín, Hostějeves, Jindřichův Hradec, Jarošov 
nad Nežárkou, Kunžak, Leština, Lovětín, Kamenný Malíkov, Mosty, Německá 
Olešná, Rodvínov, Dolní Skrýchov, Horní Skrýchov, Střížovice, Strmilov, Vlčice 
a Zahrádky
56 Bystré, Hamry, Hartmanice, Hlásnice, Chrastavec, Nedvězí, Předměstí, 
Rohozná, Svojanov, Starý Svojanov, Trpín a Vítějeves.
57 Vládní nařízení ze dne 26. září 1940 č. 389/1940 Sb., kterým se upravují 
obvody a sídla některých okresních úřadů.
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Třeboň    Lomnice nad Lužnicí, Třeboň, 
    Veselí nad Lužnicí, Jindřichův   
    Hradec (Hatín, Lásenice, Dolní
    Lhota, Libořezy, Mníšek, Pístina,   
    Plavsko, Polště, Příbraz, Ratiboř,   
    Roseč, Stajka, Stráž nad Nežárkou 
    a Vydří)

K obvodu okresního úřadu se připojují obce 

Kamenice nad Lipou  Mostečný, Kostelní Radouň,   
    Okrouhlá Radouň a Pluhův Žďár 
    ze soudního okresu 
    Jindřichův Hradec

Země Moravskoslezská (u nově rozdělených okresů se jedná pouze 
o obce, které byly přesunuty do obvodu Zemského úřadu v Brně)

K obvodu okresního úřadu se připojují obce soudního okresu

Boskovice   Polička (12 obcí)

Nové Město na Moravě  Přibyslav, Německý Brod 
    (Česká Bělá, Cibotín, 
    Macourov a Krátká Ves)

Obvod okresního úřadu  tvoří obce soudních okresů

Jihlava    Jihlava, Polná, Štoky, Německý Brod
    (Bartoušov, Frýdnava, Hochtánov,
    Jilemník, Pohled, Šejdorf 
    a Dlouhá Ves)

Telč (bývalé Dačice)  Telč, Třešť, Dačice, Slavonice,   
    Jindřichův Hradec (19 obcí)

Změna mimo zemskou hranici

Obvod okresního úřadu  tvoří obce soudních okresů

Vodňany   Vodňany, Netolice, Prachatice, obce  
    Dub a Dubská Lhota 
    ze soudního okresu Volyně
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V roce 1941 zásahy do územních obvodů jednotlivých okresních úřadů po-
kračovaly v menší míře. První změna souvisela s prohlášením Moravské 
Ostravy s účinností od 1. července 1941 za statutární město58. Následkem 
toho byl ke stejnému datu zrušen okresní úřad v Moravské Ostravě59 a by-
ly nově změněny obvody okresních úřadů v Místku a ve Frýdku. Dalšími 
tentokráte drobnými změnami bylo převedení 5 obcí z obvodu okresního 
úřadu v Rakovníku do obvodu okresního úřadu v Berouně60 a zrušení po-
litických expozitur v Přelouči a Opočně61. K zásadnějšímu zásahu do prvo-
republikové územní organizace došlo k 1. lednu 194262. Tehdy byla úředně 
dokončena část změn, ke kterým došlo v důsledku mnichovského záboru 
z roku 1938 a obce, popř. jejich části, které zůstaly v Protektorátu, byly 
přičleněny k obvodům sousedních okresních úřadů. Jmenovitě se jednalo 
o rozšíření obvodů okresních úřadů uvedených v přehledu:

K obvodu okresního úřadu  se připojily obce z obvodů  
     bývalých okresních úřadů

v Českých Budějovicích    Kaplice a Český Krumlov

v Domažlicích     Horšovský Týn

v Plzni     Stříbro

v Lounech    Žatec

v Roudnici nad Labem   Litoměřice

v Náchodě    Dvůr Králové nad Labem,  
     Trutnov a Broumov

v Žamberku    Lanškroun

58 Vládní nařízení ze dne 29. května 1941 č. 236/1941 Sb., jímž se prohlašuje 
Moravská Ostrava za město se zvláštním statutem.
59 Vládní nařízení ze dne 29. května 1941 č. 245/1941 Sb., kterým se upravují 
obvody některých okresních úřadů.
60 Vládní nařízení ze dne 26. června 1941 č. 270/1941 Sb., kterým se mění 
obvody okresních úřadů v Berouně a v Rakovníku.
61 Vyhláška ministra vnitra ze dne 7. září 1941 č. 343/1941 Sb., o zrušení 
politických expositur v Přelouči a Opočně.
62 Vládní nařízení ze dne 18. září 1941 č. 371/1941 Sb., kterým se upravují 
obvody některých okresních úřadů.
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v Litomyšli    Lanškroun (obce soudního  
     okresu Ústí nad Orlicí)

v Boskovicích    Moravská Třebová (obce   
     soudního okresu Jevíčko)

v Litovli     Moravská Třebová, Zábřeh  
     a Šternberk (obec   
     Želechovice)

v Olomouci    Šternberk

v Valašském Meziříčí   Nový Jičín

Od 1. května 1942 došlo k prohlášení Plzně za statutární město63. V sou-
vislosti s tím došlo ke sloučení několika obcí s Plzní. Působnost okresního 
úřadu vykonávalo město Plzeň v přenesené působnosti.

K radikální změně v územní organizaci politické správy v Protektorátu 
došlo v květnu 1942, kdy byla provedena Heydrichova správní reforma64, 
jejímž cílem bylo zjednodušení správy a redukce jak českých, tak němec-
kých úřadů. Vzhledem k tomu, že německá správa není předmětem této 
práce, to ostatně bylo uvedeno již výše, pozornost bude věnována územ-
ním změnám v protektorátní politické správě. Základem pro tuto reformu 
byla značná redukce počtu okresních úřadů65 platná od 1. června 1942. 
V zemi České byly zrušeny okresní úřady v Týně nad Vltavou, Vodňanech, 
Blatné, Přešticích, Rokycanech, Hořovicích, Kralupech nad Vltavou, Říča-
nech, Jílovém, Mnichově Hradišti, Jilemnici, Nové Pace, Hořicích, Novém 
Městě nad Metují, Žamberku, Chotěboři, Poděbradech, Vlašimi, Milevsku 

63 Vládní nařízení ze dne 30. března 1942 č. 142/1942 Sb., jímž se prohlašuje 
Plzeň za město se zvláštním statutem.
64 Heydrichově správní reformě se věnuje disertační práce Jaroslavy Milotové. 
Heydrichova správní reforma v kontextu správně politického vývoje v českých 
zemích v letech nacistické okupace. FF UK Praha 1988 a z ní vycházející statě 
Jaroslavy Milotové uveřejněné ve sborníku Paginae historiae Státní ústředního 
archivu v Praze: Milotová, Jaroslava. Personální aspekty tzv. Heydrichovy 
správní reformy. Paginae historiae 1, 1993, s. 196–216; táž. Výsledky 
Heydrichovy správní reformy z pohledu okupačního aparátu. 
Paginae historiae 2, 1994, s. 161–174.
65 Nařízení ministerstva vnitra ze dne 26. května 1942 č. 185/1942 Sb., 
o nové úpravě obvodů a sídel okresních úřadů.
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a Kamenici nad Lipou. Mimo to byly zrušeny též expozitury okresních 
úřadů v Dobříši, Novém Strašecí a Nových Benátkách. Země Moravská 
byla postižena méně. Tam byly zrušeny pouze okresní úřady ve Frýdku, 
Holešově a v Tišnově. Území zrušených okresních úřadů většinou při-
padlo vedlejšímu okresnímu úřadu. V sídlech zrušených okresních úřadů, 
s výjimkou úřadu ve Frýdku, a expozitur zůstaly pobočky zvětšených 
okresních úřadů. Naproti tomu byl zřízen okresní úřad Praha-venkov-jih. 
Jeho obvod tvořily obce okresních úřadů v Jílovém a Říčanech a také 
obce soudního okresu Zbraslav vyčleněné z obvodu okresního úřadu Pra-
ha-venkov, který se nově přejmenoval na Praha-venkov-sever. Dále došlo 
k přesunům několika soudních okresů i jednotlivých obcí mezi jednotlivými 
okresy. V nařízení ministra vnitra jsou rovněž k obvodům okresních úřadů 
přičleněny obce z okresů, jež byly odtrženy po mnichovské dohodě v roce 
1938. Území těchto bývalých okresních úřadů však nepřipadlo do Říšské 
župy Sudety, ale jejich původní sídla byla přičleněna přímo k říšským úze-
mím. Konkrétně se jednalo o území bývalých okresů Prachatice, Husto-
peče, Moravský Krumlov a Znojmo. Všechny tyto změny jsou obsaženy 
v následujícím přehledu, který dobře dokumentuje, k jak velkému zásahu 
do původní organizace došlo:

K obvodu okresního úřadu se včlenily jednotlivé obce, resp. obce tvořící 
obvody soudních či politických okresů, v závorce uvedeno, ze kterých 
politických okresů byly vyčleněny:

Praha-venkov-jih   obce tvořící obvod okresního úřadu
    v Říčanech 

    obce tvořící obvod okresního úřadu  
    v Jílovém

    obce tvořící obvod soudního okresu  
    Zbraslav (pův. Praha-venkov)

v Českých Budějovicích  obce tvořící obvod okresního úřadu  
    v Týně nad Vltavou

    obce tvořící obvod soudního okresu  
    Netolice (pův. Vodňany)

v Písku    obce tvořící obvod soudního okresu  
    Vodňany (pův. Vodňany)

ve Strakonicích   obce tvořící obvod okresního úřadu  
    v Blatné 
    19 obcí bývalého okresu Prachatice,
    Javorník a Stachy (pův. Sušice)
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v Sušici    obce tvořící obvod soudního okresu  
    Horažďovice (pův. Strakonice)

v Klatovech   obce tvořící obvod 
    okresního úřadu Přeštice

v Domažlicích   Úborsko (pův. Klatovy)

Plzeň-venkov   obce tvořící obvod okresního úřadu  
    v Rokycanech

v Berouně   obce tvořící obvod okresního úřadu  
    v Hořovicích

v Roudnici nad Labem  obce tvořící obvod okresního úřadu  
    v Kralupech nad Vltavou

v Mladé Boleslavi  obce tvořící obvod okresního úřadu  
    v Mnichově Hradišti

v Brandýse nad Labem  obce tvořící obvod soudního okresu  
    Nové Benátky (pův. Mladá Boleslav)

v Semilech   obce tvořící obvod okresního úřadu  
    v Jilemnici,
    Bukovina u Čisté, Čistá,
    Horka u Staré Paky, Dolní Kalná,
    Horní Kalná, Slemeno a Ždírnice 
    z obvodu okresního úřadu 
    v Nové Pace

v Turnově   obce tvořící obvod soudního okresu  
    Železný Brod (pův. Semily)

v Jičíně    obce tvořící obvod okresního   
    úřadu v Nové Pace s výjimkou 7 obcí 
    včleněných do okresu Semily

ve Dvoře Králové n. Labem obce tvořící obvod okresního úřadu  
    v Hořicích

v Hradci Králové   obce tvořící obvod soudního okresu 
    Jaroměř (pův. Dvůr Králové 
    nad Labem)
    obce tvořící obvod soudního okresu  
    Opočno (pův. Nové Město nad Metují)

v Náchodě   obce tvořící obvod soudního okresu
    Nové Město nad Metují 
    (pův. Nové Město nad Metují)
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v Rychnově nad Kněžnou  obce tvořící obvod okresního úřadu
    v Žamberku

v Chrudimi    obce tvořící obvod okresního úřadu
    v Chotěboři

v Nymburce   obce tvořící obvod okresního úřadu
    v Poděbradech

v Benešově   obce tvořící obvod okresního úřadu
    ve Vlašimi

v Táboře   obce tvořící obvod okresního úřadu
    v Milevsku

v Pelhřimově   obce tvořící obvod okresního úřadu
    v Kamenici nad Lipou

v Místku   obce tvořící obvod okresního úřadu
    ve Frýdku

v Hranicích   obce tvořící obvod soudního okresu
    Bystřice pod Hostýnem 
    (pův.Holešov)

v Kroměříži   obce tvořící obvod soudního okresu
    Holešov (pův. Holešov)

Brno-venkov   obce tvořící obvod okresního úřadu
    v Tišnově,
    obce tvořící obvod soudního 
    okresu Židlochovice bývalého   
    politického okresu Hustopeče,
    11 obcí bývalého okresu    
    Moravský Krumlov 

v Hodoníně   obce tvořící obvod soudního okresu
    Klobouky bývalého politického 
    okresu Hustopeče

v Moravských Budějovicích obce tvořící obvod soudního okresu
    Hrotovice bývalého politického 
    okresu Moravský Krumlov, 
    30 obcí bývalého okresu Znojmo
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Na tento radikální řez do územní organizace navazovalo nařízení říšského 
protektora o správě z říšského příkazu66, platné od 15. června 1942. Vy-
brané okresní úřady (Praha-venkov-sever, Kladno, Kolín, Hradec Králové, 
Pardubice, Jičín, Plzeň-venkov, Klatovy, České Budějovice, Tábor, Brno-
-venkov, Zlín, Místek, Olomouc-venkov a Jihlava), jež byly nově sídlem 
vedoucího okresního hejtmana, převzaly velkou část agendy oberlandrá-
tů. U těchto úřadů vzniklo německé oddělení, jež se mělo přenesenou 
říšskou správou zabývat.

Výše uvedené změny v organizaci politické správy vydržely až do konce 
války, i když i v dalších letech docházelo ke změnám územní organizace. 
Vždy se však jednalo pouze o korekci hranic okresů, popř. přenesení sídla 
okresního úřadu67.

Ještě než budou popsány poválečné snahy o obnovu správní organiza-
ce a její stabilizaci na podzim 1945, je potřeba obecněji shrnout vývoj 
v letech 1938-1945. Na první pohled je patrné, k jak velkým územním 
zásahům do předválečného stavu územní organizace došlo. Tento fakt 
je možné si uvědomit ještě konkrétněji, pokud zjistíme, kolika okresů 
v českých zemích se územní změny nedotkly. Pro tyto účely je vhodné 
vycházet z přehledu územní organizace správy, který je přílohou dekretu 
č. 121/1945 Sb. Ze 110 správních okresů v zemi České, které jsou 
v přehledu vyjmenovány, zůstalo správními změnami z let 1938 – 1945 
nedotčeno pouze 19 okresů, z toho 8 z nich bylo součástí Říšské župy 
Sudety. Konkrétně se jednalo o správní okresy Aš, Český Brod, Nový 
Bydžov, Čáslav, Děčín, Duchcov, Falknov, Kutná Hora, Kladno, Kolín, 
Kraslice, Ledeč nad Sázavou, Loket, Vysoké Mýto, Nejdek, Pardubice, 
Podbořany, Příbram, Slaný. Lepší situace byla v zemi Moravskoslezské, 
v níž ze 44 správních okresů přestálo válečné období bez územních 
změn 13 okresů, z toho 3, které byly součástí Říšské župy Sudety. 

66 Nařízení říšského protektora ze dne 23. května 1942 o správě z říšského 
příkazu. Zveřejněno bylo ve Věstníku říšského protektora (Verordnungsblatt des 
Reichsprotektors in Böhmen und Mähren) 1942, č. 18, s. 118.
67 Nařízení ministra vnitra ze dne 14. července 1943 č. 199/1943 Sb., o přeložení 
sídla okresního úřadu v Sedlčanech (sídlo bylo přeloženo do Votic).

Nařízení ministra vnitra ze dne 25. listopadu 1942 č. 230/1943 Sb., o nové 
úpravě obvodů okresních úřadů Benešov a Praha-venkov-jih.

Nařízení ministra vnitra ze dne 30. prosince 1943 č. 9/1944 Sb., o nové úpravě 
obvodů okresních úřadů v Brandýse nad Labem a v Mělníku.
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Jednalo se o tyto okresy: Uherský Brod, Frývaldov, Uherské Hradiště, 
Krnov, Kyjov, Velké Meziříčí, Přerov, Prostějov, Rýmařov, Třebíč, Vsetín, 
Vyškov, Zlín. Je tedy jasné, že první práce musely směřovat k obnově a 
stabilizaci organizace politické správy. Tato činnost, popsaná v další kapi-
tole, pak naplňovala činnost zejména ministerstva vnitra až do října 1945, 
kdy byl podepsán dekret č. 121/1945 Sb. o územní organizaci správy. 

Obnova správní organizace a její stabilizace (1945–1948)
V roce 1944, v souvislosti s rychlým postupem Rudé armády na západ, 
začalo osvobozování nejvýchodnější části Československé republiky – 
Podkarpatské Rusi. Na území Československé republiky vstoupila vojska 
Rudé armády již 8. dubna 1944. Vzhledem k tomu, že Podkarpatská Rus 
se po roce 1945 již nestala součástí Československé republiky, není nutné 
tamní situaci popisovat a vysvětlovat68. Formálně připadla Podkarpatská 
Rus Sovětskému Svazu na základě smlouvy mezi Československou 
republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské 
Ukrajině ze dne 29. června 194569. 

Dalším osvobozovaným územím bývalé republiky bylo Slovensko. Pro-
to tam bylo nutné usměrňovat vznik a organizaci politické správy dříve. 
Tohoto úkolu se zhostila Slovenská národní rada, která již počátkem 
dubna vydala dvě základní směrnice pro vytváření a existenci okres-

68 Nejnověji se problematice osvobozené Podkarpatské Rusi věnuje edice Jana 
Němečka, Heleny Nováčkové a Moniky Sedlákové. Zpráva vládního delegáta 
Františka Němce o vývoji na Podkarpatské Rusi 1944. Sborník archivních prací 
50, 2000, s. 121–203.
69 Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů, 
díl 5. Praha 1988, s. 103–104, č. 46. Ustanovení této smlouvy prováděl ústavní 
dekret ze dne 24. srpna 1945 č. 60/1945 Sb., o přípravě provedení smlouvy 
mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině a následující vládní nařízení 
ze dne 24. srpna 1945 č. 61/1945 Sb., o přípravě opce podle smlouvy mezi ČSR 
a SSSR o Zakarpatské Ukrajině. Edici ústavního dekretu, smlouvy a dalších 
dokumentů přináší práce Jech, Karel – Kaplan, Karel. Dekrety prezidenta 
republiky 1940–1945. Dokumenty. Brno 1995, s. 422–445.
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ních národních výborů. Nařízení předsednictva SNR č. 26/1945 Sb. n. 
SNR70 o národních výborech a Organizační směrnice pro tvoření Ná-
rodních výborů a Okresních národních výborů ze dne 10. dubna 1945. 
Organizace politické správy byla upravena prvně jmenovaným nařízením 
SNR. Okresní národní výbory se zřizovaly v sídlech okresních úřadů, které 
byly nařízením současně rušeny. Okresní národní výbory podléhaly přímo 
Slovenské národní radě. Tato změna podřízenosti oproti předválečnému 
stavu byla umožněna tím, že na Slovensku nebyl obnoven zemský úřad, 
resp. zemský národní výbor, a byly zrušeny župní úřady vzniklé na Slo-
vensku v roce 193971. Vzhledem k tomu, že územní organizace politické 
správy na Slovensku není tématem této práce , i když hlavní zákony, resp. 
dekrety, jež jí upravovaly byly stejné jako v českých zemích, je možné od-
kázat na speciální práce věnující se slovenské problematice72.

Jiná situace územní organizace politické správy byla v zemích České 
a Moravskoslezské. Tam bylo nutné se vyrovnat s odlišným správním 
vývojem na územích obsazených v roce 193873 a územím bývalého 
Protektorátu Čechy a Morava. Na tyto skutečnosti reagovala ihned po 
skončení války Česká národní rada. Ta již 9. května schválila a 10. května 
1945 vydala Opatření o prozatímním vedení politické a obecní správy 
v oněch částech zemí České a Moravskoslezské, které byly obsazeny 
cizí mocí v roce 193874. V tomto opatření byla upravena působnost teh-
dy ještě okresních úřadů ve vnitřní oblasti pro kraje zřízené v oblasti 
vnější. Pro potřeby tohoto opatření byla vnitřní oblast charakterizována 

70 Nařízení předsednictva Slovenské národní rady ze dne 7. dubna 1945 
publikované ve Sbírce nařízení SNR pod číslem 26. 
71 Na základě zákona ze dne 25. července 1939 č. 190/1939 Slovenského 
zákoníku, o veřejné vnitřní správě. 
72 Např. Kufčák, Emil. Okresné národné výbory 1944–1960. Slovenská 
archivistika 13, 1978, č. 1, s. 3–41 či nejnověji Žatkuliak, Jozef. Počiatočný 
vývoj národných výborov na Slovensku (1945–1948). In: Československo na 
rozhraní dvou epoch nesvobody. Praha 2005, s. 185–193.
73 Používání názvu Sudety pro tuto oblast bylo zakázáno a přípustným 
ekvivalentem se stal termín pohraniční území, Úřední list Československé 
republiky 1945, č. 8, s. 29.
74 Národní archiv Praha (dále NA Praha), Ministerstvo vnitra – nová 
registratura (dále MV – NR), sign. B 2111, kart. 1804.
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jako území obsazená v roce 1939, tedy území bývalého Protektorátu Če-
chy a Morava, a vnější jako území obsazená cizí mocí v roce 1938. Okres-
ní úřady vnitřní oblasti měly vykonávat politickou správu krajů v oblasti 
vnější buďto přímo nebo prostřednictvím svých exponovaných úředníků 
podle níže uvedeného přehledu:

Okresní úřad   vykonával politickou správu v těchto
    bývalých, v době okupace zřízených
    venkovských, resp. městských krajích

v Českých Budějovicích  Kaplice a Český Krumlov

v Strakonicích   Prachatice

v Sušici    Kašperské Hory

v Klatovech   Železná Ruda

v Domažlicích   Horšovský Týn a v přilehlých částech 
    kraje Waldmünchen (tj. v obsazené 
    části obvodu okresního úřadu 
    v Domažlicích)

v Plzni-venkov   Stříbro, Tachov, Mariánské Lázně,
    Město Teplá, Cheb, Aš, Kraslice, 
    Falknov nad Ohří, Loket, Nejdek 
    a Karlovy Vary

v Kralovicích   Žlutice, Podbořany, Kadaň,
    Jáchymov a Vejprty

v Lounech   Žatec, Chomutov, Most, Bílina, 
    Duchcov a Teplice

v Roudnici   Ústí nad Labem, Děčín a Litoměřice

v Mladé Boleslavi  Šluknov, Rumburk, Varnsdorf, 
    Česká Lípa a Dubá

v Turnově   Německé Jablonné, Liberec, 
    Frýdlant a Jablonec nad Nisou

v Semilech   Vrchlabí

v Náchodě   Trutnov a Broumov

v Rychnově nad Kněžnou  Králíky

v Litomyšli   Lanškroun a v oné části kraje
    Svitavy, která patří do obvodu 
    zemského úřadu v Praze
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v Boskovicích   Moravská Třebová a v oné části
    kraje Svitavy, který patří do obvodu
    zemského úřadu v Brně

v Litovli    Zábřeh

v Olomouci-venkov  Šumperk, Šternberk, Rýmařov,
    Frývaldov, Bruntál, Krnov 
    a Moravský Beroun

v Hranicích   Opava, Bílovec a Nový Jičín

ve Frýdku   v části kraje Ratiboř (Hlučínsko) 
    a v části kraje Těšín 
    (Fryštátsko a České Těšínsko)

v Hodoníně   Mikulov a v části kraje Mistelbach 
    (tj. část obsazeného obvodu 
    okresního úřadu v Hodoníně)

v Moravských Budějovicích Znojmo

v Telči    Nová Bystřice a v částech krajů
    Waidhofen a Horn 
    (tj. v obsazené části obvodu   
    okresních úřadů 
    v Dačicích 
    a v Moravských Budějovicích)

Exponovaný úředník měl být jmenován tam, kde je ho potřeba, a jeho sídlo 
a obvod působnosti určil okresní úřad se souhlasem okresního národního 
výboru. Místní správu v obcích vnější oblasti, pokud se v nich neustaví míst-
ní národní výbory z českého obyvatelstva, měli vést vládní komisaři, jme-
novaní okresním úřadem příslušným podle výše uvedeného přehledu. Jak 
vidno toto opatření navazovalo na existující správní rozdělení státu a jeho 
úkolem mělo být rychlé zajištění území vnější oblasti neboli pohraničí. Proto 
se ani nepočítalo se zřizováním okresních národních výborů v okresech bý-
valé Říšské župy Sudety, které zanikly německými správními reformami.

Vzhledem k tomu, že Česká národní rada výše uvedené opatření 
z 10. května úředně neoznámila a ani ho nedala provést, vydalo minister-
stvo vnitra 18. května výnos o prozatímním vedení správy ve vnější oblasti 
zemí České a Moravskoslezské75. Tento výnos určený zemským národním 

75 Výnos ministerstva vnitra ze dne 18. května 1945, č. B-2111-16/5-1945-I/2, 
o prozatímním vedení správy ve vnější oblasti zemí České a Moravskoslezské. 
NA Praha, MV-NR, sign. B 2111, kart. 1804.
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výborům v Praze a Brně v podstatě kopíroval opatření České národní rady. 
Rovněž pracoval s termíny vnější a vnitřní oblasti, které stejně i vymezo-
val a také zachovával stávající územní členění státu. Tento výnos platil 
subsidiárně a jen potud, pokud ze strany místních činitelů anebo minister-
stva vnitra, popř. zemského národního výboru nebyla správa vnější oblasti 
zabezpečena již jinak. Tím bylo myšleno zejména ustavení samostatného 
okresního národního výboru či okresní správní komise pro určitý obvod 
nebo převzetí části vnější oblasti do správy okresního národního výboru 
z oblasti vnitřní. Kde již k takovým odchylným opatřením došlo, neměl být 
výnos uplatněn.

Stejně jako v opatření České národní rady mohla být přidělená území 
spravována buď přímo nebo exponovanými úředníky. Správa obcí ve vněj-
ší oblasti mohla být vedena místními národními výbory tam, kde počet pří-
slušníků české, slovenské nebo jiné slovanské národnosti dosáhl alespoň 
čtvrtiny celkového počtu obyvatelstva. Jinak měly být okresními národními 
výbory, resp. okresními správními komisemi jmenovány místní správní 
komise.

Zemské národní výbory měly co nejdříve, popř. telefonicky vyrozumět 
okresní národní výbory, jichž se výnos týkal, a provedení urychleně hlá-
sit. Zejména měly být hlášeny odchylky ve vedení správy podle tohoto 
výnosu. Součástí výnosu byl také níže uvedený přehled, který se však od 
původně navrhovaného v opatření České národní rady nijak nelišil. Došlo 
k jediné změně, že byly vypuštěny jakékoliv zmínky o okresních úřadech 
a tyto byly ve výnosu nahrazeny okresními národními výbory.

Okresní národní výbor   vedl správu v okresech

v Českých Budějovicích  Kaplice a Český Krumlov

v Strakonicích   Prachatice

v Sušici    Kašperské Hory

v Klatovech   Železná Ruda

v Domažlicích   Horšovský Týn a v přilehlých částech 
    kraje Waldmünchen (tj. v obsazené 
    části obvodu okresního úřadu 
    v Domažlicích)

v Plzni-venkov   Stříbro, Tachov, Mariánské Lázně, 
    Město Teplá, Cheb, Aš, Kraslice,
    Falknov nad Ohří, Loket, Nejdek 
    a Karlovy Vary
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v Kralovicích   Žlutice, Podbořany, Kadaň,Jáchymov 
    a Vejprty

v Lounech   Žatec, Chomutov, Most, Bílina, 
    Duchcov a Teplice

v Roudnici   Ústí nad Labem, Děčín a Litoměřice

v Mladé Boleslavi  Šluknov, Rumburk, Varnsdorf, 
    Česká Lípa a Dubá

v Turnově   Německé Jablonné, Liberec, 
    Frýdlant a Jablonec nad Nisou

v Semilech   Vrchlabí

v Náchodě   Trutnov a Broumov

v Rychnově nad Kněžnou  Králíky

v Litomyšli   Lanškroun a v oné části kraje 
    Svitavy, která patří do obvodu 
    zemského úřadu v Praze

v Boskovicích   Moravská Třebová a v oné části 
    kraje Svitavy, který patří do obvodu 
    zemského úřadu v Brně

v Litovli    Zábřeh

v Olomouci-venkov  Šumperk, Šternberk, Rýmařov, 
    Frývaldov, Bruntál, Krnov 
    a Moravský Beroun

v Hranicích   Opava, Bílovec a Nový Jičín

ve Frýdku   v části kraje Ratiboř (Hlučínsko) 
    a v části kraje Těšín
    (Fryštátsko a České Těšínsko)

v Hodoníně   Mikulov a v části kraje Mistelbach 
    (tj. část obsazeného obvodu 
    okresního úřadu v Hodoníně)

v Moravských Budějovicích Znojmo

v Telči    Nová Bystřice a v částech krajů 
    Waidhofen a Horn (tj. v obsazené 
    části obvodu okresních úřadů 
    v Dačicích a v Moravských   
    Budějovicích)
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Tento výnos byl v Čechách proveden intimátem Zemského národního 
výboru v Praze ze dne 21. května 194576. V něm bylo zopakováno vše, 
co již bylo řečeno ve výnosu ministerstva vnitra. V zemi Moravskoslezské 
prakticky výnos vůbec nevešel v platnost, protože politická správa byla 
ihned uváděna v činnost podle předmnichovského stavu.

Další reakcí na rychlý vývoj organizace politické správy byla ministerstvem 
vnitra vydaná Předběžná informace o nynějším stavu územní organisace 
politické správy v zemích České a Moravskoslezské77. Tento výnos minis-
terstva vnitra byl vyhotoven na základě hlášení došlých do 1. července 
1945. Hned v úvodu tohoto výnosu je uvedeno, že v praxi se ustanovení 
§ 1 vládního nařízení č. 4/1945 Sb. musí vysvětlovat tak, že jde o strukturu 
okresních úřadů ze dne 29. září 1938, jak bylo ostatně již praktikováno. 
V územní organizaci politické správy byl tedy obnoven stav k tomuto dni, 
včetně restituce historické zemské hranice mezi Čechami a Moravou 
a včetně navrácení sídla okresního národního výboru z Telče do Dačic.

Oproti předmnichovskému stavu však zůstávaly níže uvedené odchylky:

1) Zůstalo statutární město Plzeň vedle politického okresu Plzeň-venkov 
i statutární město Moravská Ostrava.

2) V politickém okrese Praha-venkov existovaly dva okresní národní výbo-
ry: Praha-venkov-sever a Praha-venkov-jih.

3) Naproti tomu politické okresy Frýdek a Místek, sloučené v době oku-
pace (v roce 194278) byly oba spravovány jedním okresním národním 
výborem.

4) V soudním okrese Jaroměř existoval samostatný okresní národní vý-
bor, který sice nebyl legalizován, ale prakticky vedl veškerou správu svého 
území.

76 Intimát ZNV v Praze čj. A 3-203 pres. 1945 ze dne 21. května 1945 
o prozatímním vedení správy ve vnější oblasti země České. NA Praha, MV-NR, 
sign. B 2111, kart. 1804.
77 Tento výnos ministerstva vnitra ze dne 8. července 1945, 
č. B-2111-12/6-1945-II/3 byl jednak rozeslán na příslušné orgány politické 
správy a jednak byl otištěn ve Věstníku Ministerstva vnitra ČSR pro rok 1945 
pod č. 17.
78 Okresní úřad ve Frýdku byl zrušen nařízením ministra vnitra č. 185/1942 Sb.
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5) Nebylo navráceno sídlo okresního národního výboru z Votic do Sedl-
čan.

6) Okresní národní výbor pro okres Lanškroun má svůj úřad v Ústí nad 
Orlicí, obdobně okresní správní komise pro okres Přísečnice měla svůj 
úřad ve Vejprtech.

7) Mezi některými okresními národními výbory nebyla skončena jednání 
o převzetí území, jež byla v době okupace přičleněna k sousedním okre-
sům.

8) Značná část nově zřízených okresních národních výborů nebyla ješ-
tě vybavena personálně a tyto ONV nemohly vykonávat plně veškerou 
správu svého obvodu. Těmto národním výborům vypomáhaly dočasně 
sousední okresní národní výbory.

9) Správa území vnější oblasti zemí České a Moravskoslezské je v tom-
to výnosu poprvé upravena podle předmnichovského stavu. Okresním 
správním komisím v pohraničí, dokud jejich správa nebude řádně uvede-
na v chod, vypomáhaly vnitrozemské okresní národní výbory podle níže 
uvedeného přehledu:

Okresní národní výbor   vykonával výpomocné správní úkoly
    v okresech

v Českých Budějovicích  Kaplice a Český Krumlov

ve Strakonicích   Prachatice

v Domažlicích   Horšovský Týn

v Plzni-venkov   Stříbro, Tachov, Planá, Mariánské
    Lázně, Teplá, Aš, Cheb, 
    Kraslice, Falknov nad Ohří, Loket, 
    Nejdek a Karlovy Vary

v Kralovicích   Žlutice, Podbořany, Kadaň,
    Jáchymov a Přísečnice

v Lounech   Žatec, Chomutov, Most, Bílina,
    Duchcov a Teplice-Šanov

v Roudnici   Ústí nad Labem, Děčín a Litoměřice

v Mělníku   Dubá

v Mladé Boleslavi  Šluknov, Rumburk, Varnsdorf 
    a Česká Lípa

v Turnově   Německé Jablonné, Liberec, 
    Frýdlant a Jablonec nad Nisou
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v Semilech   Vrchlabí

v Náchodě   Trutnov a Broumov

v Litomyšli   Lanškroun

v Boskovicích   Moravská Třebová

v Litovli    Zábřeh,

v Olomouci-venkov   Šumperk, Šternberk, Rýmařov, 
    Frývaldov, Bruntál, Krnov 
    a Moravský Beroun

v Hranicích   Opava, Bílovec a Nový Jičín

ve Frýdku   Hlučín, Fryštát a Český Těšín

v Hodoníně   Mikulov

v Brně-venkov   Hustopeče a Moravský Krumlov

v Moravských Budějovicích Znojmo

Obdobným způsobem byla v červnu 1945 rozdělena i účetní a pokladní 
služba u okresních národních výborů, resp. jim přináležejícím okresním 
správním komisím pokynem ministerstva vnitra79. V tomto pokynu bylo také 
stanoveno, že až na další obstarávají účetní a pokladní službu „pouze ony 
Okresní národní výbory ve vnitřní oblasti země České a Moravskoslezské 
(tj. na území zvaném v době nesvobody „Protektorát Čechy a Mora-
va”), které mají sídlo v místě, kde byl dne 8. května 1945 okresní úřad, 
nebo jejichž sídlo bylo v hranicích okresu pouze přeneseno”80. Z tohoto 
pokynu je jasné, že správa tzv. pohraničních oblastí byla až do července 
1945 plně v režii výše uvedených okresních národních výborů a také, že 
obnova původního územního uspořádání probíhala až se vznikem jednot-
livých okresních správních komisí, tedy také až v červenci 1945.

Díky těmto nařízením časem samozřejmě vzrůstalo pnutí mezi okresními 
správními komisemi a jejich „mateřskými” okresními národními výbory, 
protože obě instituce byly sobě rovné a podléhaly pouze ústředním orgá-
nům politické správy. 

79 Prováděcí pokyny ministerstva vnitra k účetní a pokladní službě u Okresních 
národních výborů a okresních správních komisí ze dne 22. června 1945, č. B-
5843-15/6-45-P2A. Otištěna též v práci Šulc, Stanislav. Národní výbory. Vývoj, 
právní základy, poslání, práce. Brno 1946, s. 34–38.
80 Šulc, c.d., s. 34, odstavec b) zmíněného pokynu.
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10) Výpomocné úkoly okresních národních výborů se netýkaly pouze po-
hraničí. Obdobným způsobem byly vyřešeny i problémy týkající se okresů, 
jichž se dotkla změna zemské hranice provedená v roce 1940, jak ukazuje 
tento přehled:

Okresní národní výbor  vykonával výpomocné správní úkoly
    v okrese

v Třeboni   Jindřichův Hradec

v Litomyšli   Polička

v Chrudimi   Chotěboř

v Humpolci   Německý Brod

11) Usnesením vlády ze dne 15. května 194581 byla uznána expozitura 
moravskoslezského zemského národního výboru v Moravské Ostravě 
(do té doby slezská národní rada) a její působnost stanovena na původní 
oblasti slezské (Opavsko, Hlučínsko a Těšínsko) a dále na okresy Nový 
Jičín, Místek a na Moravskou Ostravu82.

12) Expozitury okresních národních výborů nebo jejich úřadů nebyly 
prozatím zřízeny, resp. obnoveny žádné. Náhradou za ně zřídily některé 
okresní národní výbory v odlehlejších částech svého území pravidelné 
nebo stálé úřední dny. Řádné expozitury některých okresních národních 
výborů byly obnoveny až v listopadu 1945 dekretem č. 121/1945 Sb. 
(viz níže).

Výnos odkládal řešení výše jmenovaných odchylek zvláštnímu legisla-
tivnímu opatření, jež mělo být v projednávání. O tom, že tato jednání 
probíhala, svědčí i informace pro ministra vnitra k pozdějšímu dekretu 
presidenta republiky č. 121/1945 Sb.83 V tomto textu jsou shrnuty změny 
v organizaci politické správy, které ministerstvo, popř. další osoby, navr-
hovalo, a je navržena osnova dekretu. Jednalo se zejména o rozdělení 

81 NA Praha, Úřad předsednictva vlády, vládní usnesení ze dne 15. 5. 1945.
82 Více ke vzniku a činnosti této expozitury Šrámek, Pavel. 
Vývoj Moravskoslezského zemského národního výboru – expozitury v Ostravě 
v letech 1945–1948 (Organizace, struktura, spisová služba). II. Severomoravské 
archivní sympozium, Sborník příspěvků ze sympozia v Přerově 13.–14. 11. 1984. 
Opava 1986, s. 280–305.
83 Informace pro ministra čj. B-2111-26/10-45-II/3. NA Praha, MV-NR, 
sign. B 2111, kart. 1805.
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okresu Praha-venkov na dva okresy: Praha-venkov-jih (obsahující obce 
soudního okresu Zbraslav) a Praha-venkov-sever. Prvně jmenovaný 
měl mít sídlo na Zbraslavi a do jeho dosavadního sídla na Smíchově 
by se mohl nastěhovat národní výbor druhého okresu. Význam přenesení 
sídel tkvěl hlavně v uvolnění budovy filozofické fakulty, ve které druhý 
národní výbor doposud sídlil. Také další již vyjmenované odchylky měly 
být podle této osnovy schváleny. V meziministerském řízení byla navrže-
na ještě jedna změna, navržená ministrem spravedlnosti Dr. Jaroslavem 
Stránským. Tato se týkala dosavadního okresu Nové Město nad Metují, 
jehož sídlo mělo být přeneseno do Dobrušky. 

Všechny výše uvedené odchylky, popř. návrhy pak byly vtěleny do dekretu 
presidenta republiky č. 121/1945 Sb.84, o územní organizaci správy, vyko-
návané národními výbory, jenž definitivně vyřešil otázku správních obvo-
dů. Jak je ovšem připsáno k již zmíněné osnově tohoto dekretu, jeho účel 
byl hlavně stabilizační a nikoliv reformní, takže stále docházející návrhy na 
změnu územní organizace byly odsunuty až do druhé etapy85. Tato zákon-
ná norma také poprvé jasně zmiňuje fakt, že se organizace státní správy 
obnovuje podle stavu ke dni 29. září 1938 (§ 2, odst. 1). V pohraničí to 
znamenalo definitivní potvrzení návaznosti na předmnichovský stav a také 
právní potvrzení již jmenovaných okresních správních komisí v okresech, 
které vznikly po šestileté odmlce. Paragraf 2 dekretu také obsahoval nový 
termín – správní okres. Tento termín není uveden ani v organizačním 
zákoně č. 125/1927 Sb., který pro označení politických okresů používal 
termín obvod okresního úřadu nebo jen okresní úřad, ani ve vládním na-
řízení č. 4/1945 Sb., v němž se uvádí pouze termín okres. Aby se tyto ob-
vody politických okresů rozlišily od soudních okresů, zavádí dekret nové 
označení „správní okres”.

Dekret také nově upravoval počet statutárních měst a jejich právní 
postavení. Došlo tak k potvrzení stavu, který vznikl v době okupace. 
V zemi České byla města se zvláštním statutem 3: Praha, Liberec a Plzeň, 

84 Dekret presidenta republiky ze dne 27. října 1945 č. 121/1945 Sb., o územní 
organizaci správy, vykonávané národními výbory. Znění dekretu s výňatky 
důvodové zprávy k němu v práci Štafl, Adolf. Národní výbory místní, okresní, 
ústřední, zemské a Ústřední národní výbor hlavního města Prahy. Praha 1947, 
s. 369–399.
85 Informace pro ministra čj. B-2111-26/10-45-II/3. NA Praha, MV-NR, sign. 
B 2111, kart. 1805. Druhou etapou jsou nepochybně myšleny změny v organizaci 
státní správy, ke kterým došlo v roce 1949.
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v zemi Moravskoslezské 4: Brno, Olomouc, Opava a Moravská Třebová. 
Místní národní výbory statutárních měst vykonávaly rovněž působnost 
okresních národních výborů. Dekret také rozšiřoval územní obvody sta-
tutárních měst (opět se jednalo spíše o nové potvrzení již existujícího 
stavu). 

V dekretu byla věnována pozornost též nové úpravě správních okresů. 
V § 5 jsou vyjmenovány nové správní okresy, jež měly sídlo ve statutár-
ních městech a k jejichž vzniku většinou došlo v souvislosti se vznikem 
statutárního města. Jednalo se o okresy Liberec-venkov, vzniklý ze zby-
lých obcí bývalého okresu Liberec, a analogicky vzniklé okresy Plzeň-ven-
kov a Opava-venkov. K těmto okresům jsou též přiřazeny oba dva okresy 
Praha-venkov, které též měly sídlo ve statutárním městě, tedy v Praze. 
Nově byl zřízen správní okres Jaroměř vzniklý ze správního okresu Hra-
dec Králové. Složitější situace nastala u okresů Frýdek, Místek a nového 
statutárního města Moravská Ostrava. Tato byla vyřešena zrušením 
okresu Frýdek a obce, jež nepřipadly Moravské Ostravě, se staly součástí 
okresu Místek. Stejně tak byl zrušen správní okres moravskoostravský 
a obce, které se nestaly součástí statutárního města, byly také připojeny 
k okresu Místek. Změnil se tedy počet okresů oproti stavu k září 1938. 
V zemi České bylo celkem 110 okresů, tedy o 2 více (Praha-venkov-jih 
a Jaroměř) v zemi Moravskoslezské 44, tedy naopak 2 méně (Frýdek 
a Moravská Ostrava). Rovněž se zvýšil počet statutárních měst v obou 
zemích o 2 (Liberec a Plzeň v zemi České a Moravská Ostrava a Opava 
v zemi Moravskoslezské).

V několika případech došlo ke změně sídel správních okresů. Z Nového 
města nad Metují bylo sídlo okresu přeneseno do Dobrušky, z Lanškrouna 
do Ústí nad Orlicí86 a z Přísečnice do Vejprt.

Další část je věnována správním expoziturám. Nově byl zřízena expozi-
tura Zemského národního výboru v Moravské Ostravě pro správní okresy 
Bílovec, Bruntál, Fryštát, Frývaldov, Hlučín, Nový Jičín, Krnov, Místek, 
Opava-venkov a Český Těšín a pro statutární města Moravskou Ostravu 
a Opavu. Okresní expozitury existující k 29. září 1938 byly až na Opočno 
obnoveny. Jednalo se o Nové Benátky (okres Mladá Boleslav), Dobříš 
(okres Příbram), Přelouč (okres Pardubice) a Nové Strašecí (okres Sla-
ný). Okresní expozitura v Opočně nebyla obnovena v důsledku přesunu 

86 Proti tomuto přesunu byl původně ministr financí, ale nakonec na negativním 
stanovisku netrval. Viz Informace pro ministra čj. B-2111-26/10-45-II/3. NA 
Praha, MV-NR, sign. B 2111, kart. 1805.
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sídla okresu do nedaleké Dobrušky, čímž ztratila smysl. Nově byly zřízeny 
okresní expozitury v Železném Brodě (okres Semily), Lanškrouně (okres 
Ústí nad Orlicí), Novém Městě nad Metují (okres Dobruška) a Vodňanech 
(okres Písek). Obvod působnosti všech vyjmenovaných okresních expo-
zitur byl tvořen stejnojmennými soudními okresy. Věcná působnost okres-
ních expozitur platila obdobně jak byla vymezena ve vyhlášce č. 5/1937 
Sb.87 a nově byla rozšířena o věci vyživovací a zásobovací.

Stav k 29. září 1938 byl obnoven rovněž u územních obvodů obcí. Neplat-
ná tak byla rozdělení obcí, územní úpravy vzniklé v souvislosti s okupační 
čárou, s rozšiřováním, resp. zakládáním vojenských střelnic a výcvikových 
prostorů. Neplatné bylo také zrušení obcí Lidice a Terezín88. Byly obnove-
ny obce zaniklé v době okupace sloučením se svými původními českými 
úředními názvy ze dne 29. září 1938, pokud tento dekret nestanovil jinak89. 
Dekret rovněž rušil přesuny celých osad mezi obcemi v době nesvobody. 
V platnosti naopak ponechával vládní nařízení90, jímž byly zrušeny osady 
jako právnické osoby a jako útvary územní samosprávy, a zároveň rozši-
řoval platnost tohoto nařízení i na pohraniční oblasti.

Druhý díl dekretu byl věnován zmocnění k novým opatřením, tedy který 
orgán politické správy, popř. vláda může zákonem či nařízením měnit stav 
obsažený v této zákonné normě. Závěr tvoří derogační ustanovení a likvi-
dace opatření z doby nesvobody. Podle § 24 tohoto dekretu byly právně 
likvidovány mimo jiné Sudetská župa, úřad říšského místodržícího, úřady 

87 Vyhláška ministra vnitra ze dne 31. prosince 1936 č. 5/1936 Sb., o zřízení 
politické expositury v Novém Strašecí.
88 K problému zrušení Lidic Gronský, Ján. Komentované dokumenty k ústavním 
dějinám Československa I (1914-1945), Praha 2005, s. 407, č. 25. Lidice 
byly obnoveny již rozhodnutím ministerstva vnitra ze dne 10. června 1945, 
č. B-8151-10/6-45-III/1, Věstník ministerstva vnitra 1945, s. 4. Terezín byl 
zrušen § 1 Nařízením říšského protektora ze dne 16. února 1942 týkajícího se 
pravidel pro umístění Židů v uzavřených sídlech,Věstník říšského protektora 
(Verordnungsblatt des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren) 1942, s. 38.
89 § 4 nově vymezující územní obvody statutárních měst Liberec, Plzeň, Brno, 
Opava a Moravská Ostrava.
90 Vládní nařízení ze dne 12. června 1941 č. 265/1941 Sb., kterým se zrušují 
osady ve smyslu obecního zřízení.
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vládních prezidentů, úřady zemských radů, venkovské a městské okresy 
a další. Přílohou tohoto dekretu je i přehled územní organizace úřadů 
politické správy91.

Tento dekret byl základem územní organizace v zemích České a Mo-
ravskoslezské až do roku 1949 a to i přes to, že na ministerstvo vnitra 
docházely stále návrhy na změny územního uspořádání. O tom svědčí 
též Podklady pro expozé ministra vnitra v parlamentu dne 30. ledna 
194692. V těchto podkladech je stručně shrnuto znovuvybudování státní 
správy a to i na Slovensku. Ve druhé části podkladů pak bylo naznačeno, 
že územní organizace, tak jak ji definoval dekret č. 121/1945 Sb., není 
konečná. Zároveň se ovšem staví i proti bezhlavé decentralizaci, která 
spíše připomíná atomizaci, zmiňuje též rivalitu mezi sousedními městy, 
lokální patriotismus a odsuzuje lokální separatismus, namísto něhož staví 
prosazování oprávněných hospodářských požadavků zákonnou cestou. 
Celkové stanovisko ministerstva je pak vyjádřeno v odstavci, jehož plat-
nost vydržela až do dnešních dnů: „Posléze, ale nikoliv na posledním 
místě je nutno postaviti občanstvu před oči, že rozšiřování počtu úřadů 
má své meze v hospodářské nosnosti státu. Čím více bude úřadů, tím 
obtížnější bude vybavit je hmotně i personálně. Je nutno prozíravě se 
zastavit, jakmile bude dosaženo jisté hranice, a ponechati raději méně 
úřadů, ale dobře vybavených specialisovanými silami a řádně fungujících, 
než míti mnoho úřadů, jejichž chod vázne pro nedostatek odborníků.”93. 

91 Příloha k § 29 dekretu č. 121/1945 Sb. Přehled územní organisace správy, 
kterou v zemích České a Moravskoslezské vykonávají zemské národní výbory 
a okresní národní výbory (okresní správní komise), a její vztah k územní 
organisaci okresních soudů. Připojen přehled statutárních měst.
92 NA Praha, MV-NR, sign. B 2111, kart. 1804. Část výkladu ministra vnitra 
Noska, která se věnuje národním výborům, předneseného v plénu Prozatímního 
národního shromáždění 31. ledna 1946 otiskl Šulc, c.d., s. 284–289. 
Stenoprotokol projevu ministra Noska je k dispozici na internetových stránkách 
Poslanecké sněmovny (http://www.psp.cz) v oddíle digitální knihovna.
93 NA Praha, MV-NR, sign. B 2111, kart. 1804. Podklady pro expose 
pana ministra vnitra v parlamentě dne 30. ledna 1946 z oddělení II/3. 
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Přesto ještě ve sledovaném období, tj. do roku 1948, došlo k několika 
změnám v územní organizaci. S účinností od 1. května 1946 došlo k zří-
zení správního okresu Nové Město nad Metují94, jenž se skládal z obcí 
stejnojmenného soudního okresu odloučených od správního okresu 
v Dobrušce. Tím samozřejmě zanikla i expozitura ONV Dobruška v No-
vém Městě nad Metují. Obdobně vznikl od počátku roku 1947 správní 
okres Lanškroun95 sestávající se z obcí soudního okresu lanškrounské-
ho, které byly vyloučeny ze správního okresu Ústí nad Orlicí. Obdobně 
jako v Novém Městě nad Metují i zde vznikem nového okresu zanikla 
expozitura ONV Ústí nad Orlicí v Lanškrouně. V roce 1947 proběhlo 
nové rozdělení hlavního města Prahy do 20 městských obvodů96 platné 
od 14. listopadu 1947. 

Rok 1948 byl, mimo jiné, ve znamení příprav nové územní organizace 
státu, jež souvisela se vznikem krajů, čímž bylo definitivně zlikvidováno 
zemské zřízení vzniklé v roce 1928. Od 1. ledna 1949 nahradilo krajské 
zřízení zřízení zemské a země byly zrušeny k 31. 12. 194897. I přesto 
došlo ještě v tomto roce k zásahu do staré územní organizace zrušením 
expozitury ONV Semily v Železném Brodě s účinností od 1. ledna 194998. 
Protože hranice krajů nerespektovaly hranice správních okresů byly 
od 1. února 1949 též upraveny jejich hranice99, čímž byla dosavadní územ-
ní organizace zcela zrušena.

94 Vládní nařízení ze dne 2. dubna 1946 č. 63/1946 Sb., o zřízení správního 
okresu Nové Město nad Metují.
95 Vládní nařízení ze dne 17. prosince 1946 č. 230/1946 Sb., o zřízení správního 
okresu lanškrounského.
96 Vládní nařízení ze dne 21. října 1947 č. 187/1947 Sb., o územním rozdělení 
hlavního města Prahy.
97 Zákon ze dne 21. prosince č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení.
98 Vyhláška ministerstva vnitra ze dne 17. prosince 1948 č. 282/1948 Sb., 
o zrušení expositury v Železném Brodě.
99 Vládní nařízení ze dne 18. ledna 1949 č. 3/1949 Sb., o územní organisaci 
okresů v českých zemích.
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100 Pro základní orientaci je použit Přehled obcí a částí v Československé 
socialistické republice, jejichž názvy zanikly, byly změněny, nebo se staly 
místními částmi v době od 5. V. 1945 – 1. VII. 1964. Praha 1964. Přesnější údaje 
obsahuje Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 
1850 – 1970 II/1. Praha 1978. Nejpřesnější údaje poskytují jednotlivé ročníky 
Věstníku ministerstva vnitra.

Příloha č. 1 – přehled změn názvů obcí
Vzhledem k tomu, že v textu jsou použity výhradně soudobé názvy obcí, 
je pro lepší místopisnou orientaci připojen základní přehled dnešních ná-
zvů obcí100. Účel tohoto přehledu je pouze informativní, takže zde není 
uvedeno, kdy došlo k přejmenování názvů jednotlivých obcí. V přehledu 
jsou uvedeny pouze ty obce, jejichž název se změnil a nikoliv ty, které se 
postupně staly místními částmi, ale jejich název zůstal stejný. Obdobně to 
platí i o obcích, které po válce zanikly, aniž by byl jejich název změněn.

název obce použitý v textu  dnešní název obce

Albrechtice    Město Albrechtice

Bor u České Lípy   Nový Bor

Cukmantl    Zlaté Hory

Falknov nad Ohří   Sokolov

Frýdnava    Mírovka

Frývaldov    Jeseník

Georgswalde    Jiříkov

Gränzendorf    Hraničná

Haňšpach    Lipová

Haselbach    Lísková

Herrnwalde    Panský

Hintring     Záhvozdí

Hochtánov    Vysoká

Kleneč pod Čerchovem   Klenčí pod Čerchovem
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Kohlstadt    Milíře

Ladung     Loučná

Maršov     Maršov u Úpice

Matzelbach    Maškov

Německá Olešná   Nová Olešná

Německé Bránice   Nové Bránice

Německé Jablonné   Jablonné v Podještědí

Německý Brod    Havlíčkův Brod

Nové Benátky    Benátky nad Jizerou

Pirkenhammer    Březová

Prenet     Spálenec

Ranzengrün    Pastviny

Schönborn    Studánka

Spittelgrund    Dolní Sedlo

Starý Ehrenberk    Staré Křečany

Šejdorf     Okrouhlička

Šilperk     Štíty

Teplice-Šanov    Teplice

Vildštejn    Skalná

Vízmberk    Loučná nad Desnou

Vrbno     Vrbno pod Pradědem

Zeidler     Brtníky

Zejbiš     Javorná
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Zusammenfassung

Übersicht der Änderungen in der Territorialorganisation der 
politischen Verwaltung in den Jahren 1928-1948
Jan Edl

Der Beitrag möchte den Leser  mit der Territorialorganisation der politi-
schen Verwaltung in den böhmischen Ländern in den Jahren 1928-1948 
bekannt zu machen. Im Text sind für Hervorhebung der Zusammenhän-
gen auch die Normen für die Slowakei und Karpatho-Ruthenien erwähnt. 
Der Autor widmet seine Aufmerksamkeit nicht nur den Motiven, die zur 
großen Menge von Änderungen führten, sondern war bemüht alle Ände-
rungen anzuführen, zu denen in dieser Zeitperiode kam. Der Beitrag ist in 
vier chronologisch geordnete Abschnitte geteilt. Im ersten Abschnitt kann 
man Grundlegung der Territorialorganisation in den böhmischen Ländern 
im Jahre 1928 zu beobachten  und sich mit allen ihren Änderungen bis 
Besetzung der Grenzgebiete durch Deutschland und Polen im Jahre 1938 
bekannt zu machen.

Der zweite, umfangreichere Teil ist den vom 1. bis 10. Oktober 1938 be-
setzten sog. Sudetengebieten und deren weiteren Teilungen gewidmet. 
Zuerst wird die Übersicht über das Gebiet, das zum Reich, bzw. zum 
österreichischen Territorium angegliedert wurde, angeführt und dann wird 
die Aufmerksamkeit schon der konkreten Teilung des Reichsgaus Sude-
ten, realisiert zum 1. Mai 1939, gewidmet.

In der Arbeit fehlt nicht eine Reihe von Änderungen, zu denen es 
in Jahren 1939-1945 in Protektorat Böhmen und Mähren kam. In die-
ser Zeit existierten auf dem Gebiet des Protektorats zwei Linien der 
politischen Verwaltung, die ursprüngliche tschechische, die von den 
Bezirks- und Landesbehörden repräsentiert wurde, und die deutsche Ok-
kupationslinie, repräsentiert von Oberlandräten. Die waren  die erste In-
stanz für die reichsdeutschen Angehörigen und beaufsichtigten ebenfalls 
die bestehenden Behörde. Da dieser Teil der Verwaltung auf neu gebaut 
wurde und mit dem Kriegsende einging, widmet ihr der Autor nur minimale 
Aufmerksamkeit zum Unterschied von der tschechischen Verwaltung, die 
in diesem Zeitraum mit vielen Änderungen betroffen wurde. Damit musste 
man sich nach dem Krieg verkraften.

Der letzte Teil dokumentiert die Territorialentwicklung in der durch den 
kommunistischen Putsch 1948 beendeten Nachkriegszeit, auch wenn 
aus Gesichtspunkt der untersuchten Problematik gerade die radikale und 
komplexe Reform der politischen Verwaltung in diesem Jahr die größere 
Bedeutung hat. Hier werden die Bemühungen um Stabilisation der durch 
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vorherige Eingriffe erschwerten politischen Verwaltung in den böhmischen 
Ländern verfolgt, gipfelnd mit der Herausgabe des Dekrets des Präsiden-
ten der Republik Nr. 121/1945 Bd. Der Beitrag wird mit den Änderungen 
aus den Jahren 1946-1948 und vor allem mit einer Tabelle mit heutigen 
Namen der in der Arbeit erwähnten Gemeinden, in Fall, dass der Name 
der Gemeine nach dem Jahre 1945 geändert wurde, geschlossen.
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Národní archiv v roce 2005

Eva Drašarová

Úvod

Ohlédnutí za minulým, inventura odevzdané práce, hodnocení 
dosaženého, konstatování neúspěchů – to vše neodmysli-
telně patří k novoročnímu bilancování a k plánování na další 
období. Statutární zástupci a další osoby z procesu řízení se 
obvykle hrozí tohoto časového úseku pro jeho náročnost a 

současně se pyšně pozastavují nad dosaženými výsledky, nad vším, co se 
podařilo stihnout a dokázat. Vždyť v úvodních větách plánu na toto období 
byli plni pesimismu a varování před nereálnými očekáváními. Povolání ar-
chiváře (samozřejmě včetně dalších profesí v archivu nepostradatelných) 
přináší jeho protagonistům mimořádné naplnění. Toto konstatování v sobě 
skrývá i odkrytí důvodu mimořádných výkonů řady jedinců i celé instituce. 
Motorem vysoké motivace nebyl a není (jen) kariérní postup či obecné 
uznání veřejnosti. Cítíme se povinováni a jsme zodpovědní, neživíme se 
pouze. O to více bolí zle míněné kritiky, laxnost či nekompetentnost, způ-
sobené řadou faktorů a vlivů. 

Výjimečnost uplynulého roku spočívala především v naplňování usta-
novení nového archivního zákona, v náročném vystěhování celého 
venkovského depozitáře z důvodu nařízeného snižování rozpočtových 
prostředků, v dobudování personálního jádra a v prvních výsledcích bu-
doucího   pracoviště pro elektronické archiválie či v úspěšném zahájení 
sušení a dezinfikování archiválií, jež zachráněné v době povodní v roce 
2002 čekaly v mrazírnách na tento skvělý okamžik. Vedle toho pak neza-
nikají velmi dobré výkony v oblasti klasické předarchivní péče, ve zpřístup-
ňování fondů i ve využívání archivu veřejností, v interakci s občany mnoha 
směry a způsoby, v oblasti ochrany archiválií či v neokázale a samozřejmě 
fungujícím provozně hospodářském zázemí. Kolegyním a kolegům všech 
povolání v archivu se vyskytujících patří upřímné poděkování.

Personální podmínky archivu
V Národním archivu bylo k 31. 12. 2005 systemizováno 147 pracovních 
míst, z toho 80 míst archivářských (50 vysokoškolských, 30 středoškol-
ských). Z tohoto počtu se 7 osob zabývalo předarchivní péčí v rámci 
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oddělení k tomu určeného, dále 1 osoba zajišťovala výkon předarchivní 
péče a získávání archiválií u nestátních původců, archivními inspektory 
však bylo jmenováno více archivářů, kteří jsou určeni pro správu fondů, 
a jeden pracovník oddělení péče o fyzický stav archiválií.  Celkem 12 osob 
je zaměstnáno ve dvou studovnách (včetně základních reprografických 
služeb). Pro práci s fondy je určeno 60 archivářů (38 VŠ a 22 SŠ), z to-
ho správci fondů je oprávněno být 55 archivářů (39 VŠ a 16 SŠ). Jeden 
archivář tedy spravuje 1 914 bm archiválií, pokud zahrnujeme do výpočtu 
i archiváře, jimž není svěřena správa fondů. 

Celkové množství uložených archiválií
K 31. 12. 2005 spravoval NA ve své základní evidenci celkem 1573 
archivních souborů v rozsahu 114 855,99 bm. Do evidence vnějších pří-
růstků a úbytků bylo zapsáno celkem 140 vnějších změn uskutečněných 
v roce 2005. Ve všech případech se jednalo o přírůstky (128 přírůstků 
výběrem a 12 přírůstků delimitací), úbytek nebyl zaznamenán žádný. Nej-
častějším druhem přírůstku byl přírůstek ve skartačním řízení - 60x, dále 
následovaly dar – 30x, přírůstek mimo skartační řízení – 16x, koupě – 12x 
a depozitum jiného subjektu – 10x. Celkem bylo v roce 2005 převzato 
690,66 bm archiválií a 7 368 evidenčních jednotek. V roce 2005 bylo pro-
vedeno celkem 1391 aktualizací evidenčních listů NAD (o 1206 více než 
v roce 2004!), které se týkaly 704 archivních souborů. 272 aktualizací bylo 
provedeno prostřednictvím vnějších a vnitřních změn, 1119 aktualizací 
pak přímou editací evidenčních listů. 

Z významnějších přejímek mimo skartační řízení jmenujme dodatky k fon-
du Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (nákup z an-
tikvariátu), České spolky Oregon, Karel Bartošek (historik; zajištěn převoz 
z Paříže díky porozumění a pomoci diplomatického zastoupení), Jaroslav 
Kabeš (ministr financí), Martin Rais (účastník protifašistického odboje 
- Petiční výbor „Věrni zůstaneme!”), Jiří Kosta (tajemník Šikova týmu pro 
přípravu ekonomické reformy, bratr poradce současného předsedy vlády Ji-
řího Paroubka a bývalého spolkového kancléře Gerharda Schrödera), Jan 
Čeřovský (archivář břevnovského kláštera), švýcarské krajanské spolky, 
František Kriegel (politik - 1968), Jan Masaryk (ministr zahraničních věcí), 
Svaz nuceně nasazených, Bohumil Šimon (politik - 1968), Julius Zajíc (ag-
rární politik). Značné publicity se dostalo předání archiválií shromážděných 
býv. žáky československých škol ve Velké Británii (předání se účastnil 
místopředseda Senátu Edvard Outrata) a v závěru roku také archivu Aloise 
Eliáše. Zcela výjimečnou pozornost si zasloužilo předání soudních spisů 
z 50. let 20. století velvyslancem USA v ČR Národnímu archivu. 
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Přehled archivních souborů, 
ke kterým byly v roce 2005 převzaty archiválie

a) přírůstky k již existujícím archivním souborům:

Apelační soud, Praha 59 1 0,1 2

Archiv Národního divadla, 
Praha

649 4 15 102

Archiv pražského arcibiskupství 
- velkostatek Týn nad Vltavou

120 1 0,02 1

Archiv Syndikátu novinářů, 
Praha

1308 1 1,5 10

Archivní registratura 241 1 3,3 27

Bazika Eduard, Ing. Dr. h. c. 1282 1 0,1 1

Burešovi Josef a Jiří 1372 1 1,5 80

Čechofracht a. s., Praha 1416 1 5,5 31

Česká správa sociálního 
zabezpečení, Praha

1549 2 4,37 34

České gubernium, Praha 203 1 0,01 1

České spolky Oregon 1543 1 0,12 1

Československá námořní 
plavba, a. s., Praha

1128 1 1 7

Desky zemské, Praha 172 1 0,08 2

Dokumentace 502 2 0,02 4

Eliáš Alois, Ing. 474 1 0,24 2

Františkáni - provincialát a 
konvent Praha

38 1 1,5 71

Chalupníček Miroslav, ak. arch. 1320 1 2 732

Chemapol a. s. 1414 1 13 130

Investa, organizace 
zahraničního obchodu, Praha

1122 1 1,3 17

Karlsson Blanka, PhDr., PhD. 1371 1 0,4 3

Kosta Jiří, Prof., Dr. 1508 1 5 20

Kriegel František, MUDr. 1432 1 0,5 12

Název archivního souboru Číslo 
NAD Počet přírůstků Počet 

bm
Počet 

EJ
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Název archivního souboru Číslo 
NAD Počet přírůstků Počet 

bm
Počet 

EJ

Likvidační fond měnový, Praha 1425 1 12,5 192

Masaryk Jan, Dr. h. c. 1103 3 0,07 3

Ministerstvo f inancí ČSR, Praha 1277 1 5 40

Ministerstvo f inancí I, Praha 517 2 1,5 16

Ministerstvo f inancí II, Praha 1027 2 33,5 267

Ministerstvo kultury ČSR/ČR, 
Praha

995 1 4 22

Ministerstvo lesního a vodního 
hospodářství, Praha

776 1 14 138

Ministerstvo spravedlnosti ČR, 
Praha

1534 2 7,12 58

Ministerstvo spravedlnosti 
ČSR, Praha

980 1 2,75 23

Ministerstvo školství a kultury, 
Praha

994 1 0,1 1

Ministerstvo vnitra ČSR/ČR, 
Praha

1442 1 3,2 34

Ministerstvo zdravotnictví ČR, 
Praha

1533 3 13,5 119

Ministerstvo zemědělství II 
- Ministerstvo zemědělství, 
lesního a vodního hospodářství

1085/58 1 2 17

Motokov, organizace 
zahraničního obchodu, Praha

1138 1 3,5 23

Orbis, Praha 807 1 3 12

Polytechna, organizace 
zahraničního obchodu, Praha

1133 1 2 15

Pražské sanatorium, Praha 1551 1 0,01 1

Republikánská strana 
zemědělského a malorolnického 
lidu, Praha

272 1 0,12 2

Rodinný archiv Metternichů, 
Plasy

611 1 0,25 2

Ruské a ukrajinské emigrantské 
spolky a organizace v ČSR, 
Praha, Poděbrady

820 1 0,01 2

Sbírka drobných tisků Národní 
knihovny ČR

1402 1 1,75 14
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Název archivního souboru Číslo 
NAD Počet přírůstků Počet 

bm
Počet 

EJ

Sbírka genealogicko-heraldická 
Wunschwitzova

98 2 0,06 2

Sbírka gramofonových desek 1358 1 2 221

Sbírka kinematograf ických 
f ilmů

1319 2 1,03 14

Sbírka map a plánů 324 1 0,8 51

Sbírka písemností osobní 
povahy, Praha

1273 4 0,13 5

Sbírka pozitivů 1315 1 0,02 1

Sbírka typářů 150 2 0,06 2

Sbírka zvukových nahrávek 1337 1 0,03 3

Státní plavební správa, Praha 1359 1 0,5 10

Státní sanatorium, Praha 1033 1 0,4 3

Strojimport, organizace 
zahraničního obchodu, Praha

1120 1 124 1116

Svaz československých 
dramatických umělců, Praha

362 1 1,12 8

Svaz nuceně nasazených 1527 2 29,5 168

Svaz spolků Čechů a Slováků 
ve Švýcarsku

1447 1 1,4 11

Tělovýchovná jednota Sokol 
Zürich

1462 2 0,3 2

Tisková sbírka 382 1 0,02 17

Úřad pro vynálezy a objevy, 
Praha

998 1 2,5 12

Úřad vlády ČR, Praha 1284 2 34,75 402

Ústav pro péči o matku a dítě, 
Praha

1506 1 0,25 2

Ústav silničního hospodářství, 
Praha

1377 1 87,5 632

Ústřední jednota 
hospodářských družstev, Praha

389 1 0,02 1

Vrchní státní zastupitelství 
Praha

876 1 1 8

Výzkumný ústav zemědělské 
ekonomiky, Praha

760 1 32 267
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Zátopkovi Dana a Emil 1531 1 0,05 2

Židovské kontrolní matriky 144 5 0,15 14

celkem: 93 486,03 5265

b) nově převzaté archivní soubory:

Název archivního souboru Číslo 
NAD Počet přírůstků Počet 

bm
Počet 

EJ

Název archivního souboru Číslo 
NAD Počet přírůstků Počet 

bm
Počet 

EJ

Archiv Václava Roubíka 
- dokumentace státních 
hranic

1580 1 6 57

Bartošek Karel, JUDr. 1581 1 3,8 27
C.H.C., a. s., v likvidaci, 
Praha

1599 1 1,5 23

Čeřovský Jan 1585 2 5,5 38
Český ekologický ústav, 
Praha

1598 1 0,8 35

Český svaz artistů a estrád-
ních umělců, Praha

1583 1 0,12 1

Danda Josef, Dr. Ing. arch. 1589 1 7 94
Hlavní správa státních spo-
řitelen Praha

1559 1 64,5 566

Institut pro vzdělávání 
Ministerstva spravedlnosti

1596 1 9 72

Kabeš Jaroslav 1587 1 3 33
Konfederace politických 
vězňů - západoevropská 
pobočka

1554 1 0,12 1

Konpo, s. r. o., Praha 1595 1 24 194
Kostílková Marie, prom. 
hist.

1597 1 6 48
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Název archivního souboru Číslo 
NAD Počet přírůstků Počet 

bm
Počet 

EJ

Laterna magika, Praha 1584 1 1 8
Madlafousek Jaroslav 1575 1 0,12 1
Ministerstvo dopravy ČR, 
Praha

1602 1 4 30

Ministerstvo f inancí ČR, 
Praha

1603 2 30 208

Ministerstvo kultury ČR, 
Praha

1576 3 2,17 371

Národní bezpečnostní úřad, 
Praha

1600 1 2,5 11

Národní informační a pora-
denské středisko pro kultu-
ru, Praha

1573 1 3 23

Národní lékařská knihovna, 
Praha

1592 1 1 10

Občanské forum Švýcarsko 1556 1 0,24 2
Orlov Vsevolod Andrejevič 1557 1 0,12 1
Rada svobodného 
Československa - švýcar-
ská skupina

1553 1 0,4 3

Rais Martin 1574 1 0,5 4
Rodinný archiv Srbů 1591 1 1,36 10
Sbírka Československé 
školy ve Velké Británii

1578 4 1,15 13

Správa státních hmotných 
rezerv ČR, Praha

1604 1 0,05 1

Státní letecká inspekce, 
Praha

1558 2 12,4 104

Svaz československých 
f ilmových a televizních 
tvůrců, Praha

1579 1 0,12 1

Svaz účetních, Praha 1582 1 0,12 1
Šimon Bohumil, Doc. Ing., 
CSc.

1560 1 1,12 9
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Tělocvičná jednota Sokol 
Baden

1555 1 0,75 13

Úřad pro civilní letectví, 
Praha

1601 1 2,3 26

Úřad průmyslového vlast-
nictví, Praha

1594 1 1,5 7

Ústav pro péči o matku a 
dítě II, Praha

1590 1 0,12 1

Ústav vědeckých lékař-
ských informací, Praha

1593 1 5,5 39

Vězeňská služba ČR, Praha 1588 2 1,75 17
celkem: 47 204,63 2103

Výběr archiválií
Během roku 2005 byl sestaven s ohledem na novou archivní legislativu 
poprvé zcela kompletní aktuální soupis veřejnoprávních původců, nále-
žejících do předarchivní péče Národního archivu. Mnoho práce bylo vy-
naloženo také na projednání případné spolupráce s jednotlivými státními 
oblastními archivy, a to jak v případech přenesení kompetencí pro celé 
původce, tak především v otázce regionálních a detašovaných pracovišť 
původců s celostátní působností. Soupis je od října 2005 zveřejněn na in-
tranetu a po posledních korekcích bude k dispozici veřejně, na internetu.

V seznamu veřejnoprávních původců v předarchivní péči Národního 
archivu je evidováno 252 původců (v tomto počtu nejsou zahrnuty jejich 
pobočky apod.). Uvedený soupis vytváří osu informačního subsystému 
Národního archivu určeného pro sledování údajů o výkonu předarchivní 
péče u veřejnoprávních původců.

Celkem provedli pracovníci oddělení předarchivní péče, v některých 
případech s pomocí pracovníků oddělení fondů státní správy z let 
1945–1992 a oddělení fondů nestátní provenience, výběr archiválií ve 
skartačním řízení u 45 veřejnoprávních institucí v předarchivní péči a při 
75 skartačních řízeních vybrali k trvalému uložení 529,5 bm archiválií (9,3 
procenta z množství předloženého k výběru). V mimořádných případech 
(především u likvidovaných bývalých podniků zahraničního obchodu) 

Název archivního souboru Číslo 
NAD Počet přírůstků Počet 

bm
Počet 

EJ
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využívali pracovníci u veřejnoprávních původců výběr v mimoskartačním 
řízení  u 13 původců a téměř ve všech případech byly všechny navržené 
písemnosti určeny ke zničení  (na rozdíl od výběru v mimoskartačním ří-
zení u původců soukromoprávních, náležejících do péče oddělení  fondů 
nestátní provenience, kde ve všech případech byly všechny navržené 
písemnosti vybrány jako archiválie).

Zásadním problémem bylo zvládnutí agendy související s povinností 
původců upravit nebo vydat nové spisové a skartační normy s ohledem 
na novou archivní legislativu. Konzultace  a kontroly proběhly u 118 veřej-
noprávních  původců, z toho normy zcela dokončilo ve vyhovující podobě 
60 z těchto institucí. V souvislosti s touto činností byly vytvořeny vzorové 
návody pro sestavení spisových a skartačních řádů a vzorový spisový 
a skartační plán pro organizace státní správy.

V rámci konzultací spisových norem byly často prováděny průzkumy 
spisové služby, registratur, popř. správních archivů, z časových důvodů 
však nemohly být tyto průzkumy důsledné a jednotnou formou. V zájmu 
racionalizace práce byly alespoň zavedeny nové formuláře pro skartační 
protokoly a souhlasy s vyřazením dokumentů, záznamy o přejímkách, 
byly vytvořeny interní pokyny pro administrativní postupy při vyřizování 
agendy předarchivní péče. Prokázala se nezbytnost dalšího prohlubová-
ní vzájemné součinnosti úseku informatiky s tradiční předarchivní péčí. 
Úspěšné byla setkání archivářů správních archivů a archivářů politických 
stran, která Národní archiv uspořádal.

Ostatní kontroly u původců nebyly v předpokládaném rozsahu realizová-
ny – byla provedena pouze jedna u Státního fondu životního prostředí. 
Účinnost státní kontroly byly ověřena, u několika původců, kontrolovaných 
v roce 2004, došlo k pronikavým zlepšením v komunikaci s archivem, 
ve spisové službě i ve vlastní péči o dokumenty.

Zvýšenou pozornost věnovali příslušní archiváři rušeným nebo trans-
formovaným institucím, u nichž tyto změny nastaly již v roce 2005 
(Český úřad bezpečnosti práce – k 1. 7. 2005, Fond Národního majetku 
– k 31. 12. 2005) nebo nastanou v roce 2006 (Justiční akademie Stráž 
pod Ralskem, Česká konsolidační agentura, Středisko cenných papírů, 
Komise pro cenné papíry, Stavební obnova železnic).

V důsledku oficiálního právního názoru Ministerstva vnitra náleží mezi 
veřejnoprávní původce nově také většina profesních komor. Způsob vý-
konu  předarchivní péče u této specifické skupiny původců se nepodařilo 
do konce roku 2005 ujasnit, jednání s odborem archivní správy a s pří-
slušnými pracovníky všech SOA budou v této věci pokračovat počátkem 
roku 2006. 
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Informace o novém archivním zákonu a povinnostech z něj vyplývají-
cích v oblasti předarchivní péče byla předána pro všechny církevní řády 
prostřednictvím jejich řádových konferencí, přičemž tyto projevily zájem 
o spolupráci. V současné době je příslušnými odborníky oddělení fondů 
samosprávy a státní správy do roku 1848 a církevních institucí a oddělení 
předarchivní péče ve spolupráci s  řádem premonstrátů vypracováván 
vzorový spisový a skartační plán pro tyto původce, o jejichž fondy archiv 
pečuje v rámci uzavřených depozitních smluv. V prosinci byla provedena 
na žádost původce skartace u České katolické charity. 

Konzultace, zpracování a připomínkování spisových norem poskytovalo i 
oddělení fondů nestátní provenience specializované na oblast soukromo-
právních původců. Jednalo se o tyto subjekty: Česká společnost pro ja-
kost, Česká strana sociálně demokratická, Český svaz ochránců přírody, 
Český svaz tělesné výchovy, Junák, Komunistická strana Čech a Moravy, 
Národní divadlo v Praze, Ochranný svaz autorský k právům hudebním, 
Sdružení sportovních svazů. Jako metodická pomůcka byl na setkání 
s archiváři politických stran a občanských sdružení dán k dispozici vzo-
rový spisový a skartační plán politických stran.  Je dále průběžně distri-
buován.

Oddělení vedle toho poskytovalo další konzultace, týkající se akreditace 
soukromých archivů (Česká strana sociálnědemokratická, Českomorav-
ská konfederace odborových svazů - Všeodborový archiv, Česká obec 
sokolská, Junák, Společnost pro soudobou dokumentaci), správy archivá-
lií a dokumentů, evidence NAD, přípravy vyřazování dokumentů a výběru 
archiválií i úředních a badatelských potřeb archivářů soukromoprávních 
subjektů.

K mimořádným úkolům patřilo jednání o uplatnění předkupního práva stá-
tu při nabídce na odkoupení archivu S. N. Nikolajeva, včetně posouzení 
legislativních aspektů (ve spolupráci s OAS MV a LA PNP); dále posouze-
ní žádosti o vyhlášení umělecké pozůstalosti spisovatele a herce Mirosla-
va Horníčka za národní kulturní památku, včetně posouzení legislativních 
aspektů (ve spolupráci s OAS MV a Ministerstvem kultury, konzultace 
o správě a přístupnosti rozsáhlého archivu cestovatelů Jiřího Hanzelky 
a Miroslava Zikmunda (muzeum ve Zlíně).
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Počet zkontrolovaných skartačních protokolů 
dle archivního zákona
Název archivu Počet protokolů 

podle § 52 písm. i)
Počet protokolů 

podle § 79 odst. 2 
písm. f)

Archiv Akademie věd 
České republiky

17

Archiv hlavního města Prahy 101
Archiv Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR

3

Archiv Senátu ČR 3

Zpracování archiválií
Do evidence archivních pomůcek bylo v roce 2005 zapsáno celkem 
28 nových archivních pomůcek, zrušeno bylo 6 starých pomůcek, které 
byly v roce 2005 nahrazeny nově schválenými pomůckami. Za uplynulý 
rok bylo formou definitivní archivní pomůcky inventarizováno 149 bm 
archiválií, zpracováno bylo pak 645,5 bm archiválií. Na oddělení foto-, 
fono- a kinodokumentů byla dokončena katalogizace 692 bm archiválií 
(1135 evidečních jednotek), zpracováno bylo dalších 4.497 bm archiválií 
(23.126 evidenčních jednotek).

Zpracování archiválií probíhalo dle dlouhodobého plánu a s ohledem 
na aktuální badatelské potřeby. Během roku 2005 bylo finalizováno zpra-
cování několika kmenových fondů Národního archivu. Jedná se zejména 
o výraznou část složitého fondu Ředitelství císařských rodinných a soukro-
mých statků – Administrace toskánských statků, v loňském roce byly do-
končeny definitivní pomůcky k pododdělením Kácov, Ploskovice a Zákupy 
a rozpracováno poslední oddělení Zvoleněves. Důležitým výsledkem je 
dokončení posledního (XV.) dílu katalogu spisů fondu Stavovský zemský 
výbor a komplexu nových inventářů fondů z roku 1848 (Svatováclavský 
výbor, Národní výbor, Národní gardy, Vyšetřovací komise, Sbírka tisků). 
Z oblasti novější správy představují důležitý výsledek obsáhlé pomůcky 
k fondům Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu a Minister-
stvo vnitra Londýn. V rámci studentských praxí realizovaných na základě 
dohody s FF UK v Praze byly vyhotoveny tři pomůcky k menším osobním 
fondům Glazar Richard, dipl. ek., Obrtel František a Proskowetz Emanuel.

I. oddělení pokračovalo v inventarizaci základního fondu Archiv pražské-
ho arcibiskupství IV., které je komplikováno neustálým přísunem dalších 
dodatků. Výrazně pokročila rovněž katalogizace sbírky vedut z fondu 
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Benediktini Břevnov a katalogizace židovských kontrolních matrik. II. od-
dělení kromě zmíněných dokončených úkolů pokračovalo ve zpracování 
katalogu k fondu Prezidium ministerské rady Vídeň, který bude v příštím 
roce dokončen. Pokračovalo rovněž zpracování fondu Staré montanum. 
Nově bylo přikročeno ke zpracování menších fondů Likvidační komisař 
Ministerstva zahraničních věcí Vídeň, Likvidační komisař Ministerstva 
železnic Vídeň, Zemský školní úřad a Intendance německého zemského 
divadla v Praze, pomůcky k těmto fondům by měly být dokončeny rov-
něž v příštím roce. III. oddělení bylo v loňském roce z hlediska finalizace 
dlouhodobých zpřístupňovacích prací nejúspěšnější. Kromě výše zmíně-
ných fondů byly zpracovány formou definitivní pomůcky dodatky k fondu 
Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností II. Pokračovaly práce na in-
ventarizaci rozsáhlého fondu Archiv Huberta Ripky, v souvislosti s novým 
uložením probíhala reinventarizace fondu Sčítání obyvatel 1939. Na IV. 
oddělení probíhalo paralelně zpracování tří kmenových fondů. Formou 
prozatímního inventárního soupisu byla zpřístupněna část fondu Minis-
terstvo zdravotnictví 1945–1968 – kolegia ministra, zpracování dalších 
částí fondů intenzivně probíhá, stejně jako zpracování fondů ÚV KSČ 
– kancelář generálního tajemníka Gustava Husáka a Československá 
vládní komise pro stíhání nacistických válečných zločinců. S ohledem 
na badatelskou agendu byly utříděny rozsáhlé části fondů Dům zahra-
ničních služeb Ministerstva školství a Úřad vlády ČSFR a ČR. Okamžitě 
po převzetí byla uspořádána rovněž krabice soudních spisů, předaná 
Národnímu archivu za velké pozornosti médií dne 7. června 2005 J. E. 
velvyslancem Spojených států amerických v České republice. Byl pořízen 
soupis jednotlivých 283 soudních spisů Okresní prokuratury Hranice z let 
1948–1951, Okresní prokuratury Přerov z let 1948–1953 a Okresní pro-
kuratury Kojetín z let 1948–1951. Podrobný soupis obsahuje pro každého 
jednotlivce: jméno odsouzeného, datum narození, zaměstnání v době 
zatčení, stručný záznam o důvodu odsouzení a nástupu trestu. Celý 
soubor nebude rozdělen, protože byl v sedmdesátých letech 20. století 
uchráněn před skartací a předán neznámou osobou americkému velvy-
slanectví, aby zůstal zachován. Jako takový získal další významnou his-
torickou hodnotu. Ve oddělení fondů státní správy z let 1945–1992 bude 
volně přiřazen k fondu Generální prokuratura. Intenzivní pořádací práce 
probíhaly rovněž v VI. oddělení. Správce Sbírky map a plánů předložil 
dlouhodobou koncepci sbírky, která byla projednána na metodické komisi 
Národního archivu a schválena. Po celkové revizi bude zahájeno zpraco-
vání dílčích částí. V programu JANUS databáze Sbírka map a plánů je 
celkem k 31. 12. 2005 uloženo 4579 inv. č. Byly roztříděny a zaevidovány 
přírůstky k SMP (celkem 120 položek). Pokračovaly práce na zpracování 
kmenového fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků, části Leopold 
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II., Sbírka map a plánů a nově též Ludvík Salvátor. Značně pokročila 
rovněž katalogizace historických a vzpomínkových prací, které jsou ulo-
ženy ve fondu Svaz protifašistických bojovníků (celkem je k dnešnímu dni 
uloženo 1493 záznamů; v roce 2005 nově uloženo 910 záznamů), stejně 
jako pořádání spisové části tohoto fondu, jeho první část (do roku 1969) 
je uspořádána a v příštím roce bude přistoupeno k vyhotovení inventáře. 
Dalším složitým úkolem je zpracování rozsáhlého fondu Archiv Syndikátu 
novinářů ČR, probíhající revize původního uspořádání je postupně dokon-
čována, v příštím roce bude zahájeno ukládání záznamů do databáze JA-
NUS. Oddělení fondů nestátní provenience dále plnilo o závazky plynoucí 
z darovacích a kupních smluv týkajících se osobních fondů. V roce 2005 
tak byly pořádány fondy Bílkovi a Nečasovi – rodinný archiv, Malypetr Jan, 
Nový Rostislav, doc. PhDr., CSc., Tigrid Pavel, Beran Rudolf, Kosta Jiří, 
Kárných Miroslav a Margita, Clementis Vladimír, JUDr., jakož i Sbírka 
Československé školy ve Velké Británii. Dokončena byla rovněž reinven-
tarizace fondu Sbírka staničních kronik. Průběžně probíhalo zpracování 
Sbírky výstřižků, Sbírky dokumentace a Sbírky písemností osobní povahy. 
VIII. oddělení dokončilo pomůcky k dílčím částem některých fondů obsa-
hujícím foto-, fono- a kinodokumenty. Jednalo se o fondy Správa infor-
mačních center, Chemapol, Koospol, Výstavnictví, Centrotex, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí a Ústav stavebních informací. Plynule probíhalo 
rovněž zpracování Sbírky pozitivů, Sbírky negativů, Sbírky mikrofilmů, 
Sbírky zvukových záznamů, Sbírky gramofonových desek, Fotoarchivu 
ČTK, a osobních fondů Ježek Vladimír, Pluhař Josef, Cigánek František 
a Bílkovi a Nečasovi – rodinný archiv.

Seznam nových archivních pomůcek 
Národního archivu za rok 2005

• Londýnský archiv – sbírka dokumentů (1924) 1939–1945 (1952), proza-
tímní inventární seznam, Ivan Šťovíček, 2005, 47 s., ev. č. pom. 1613.

• Ředitelství císařských, soukromých a rodinných statků Vídeň 1719–1918 
(1919), inventář, Jiřina Juněcová, 2005, 128 s., ev. č. pom. 1614.

• Ředitelství císařských, soukromých a rodinných statků Praha. Adminis-
trace toskánských statků, spisové pododdělení Kácov 1616–1850 (1888), 
dílčí inventář, Jiřina Juněcová, 2005, 39 s., ev. č. pom. 1615.

• Ředitelství císařských, soukromých a rodinných statků Praha. Adminis-
trace toskánských statků, spisové pododdělení Ploskovice 1579–1850 
(1889), dílčí inventář, Jiřina Juněcová, 2005, 37 s., ev. č. pom. 1616.
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• Koospol, organizace zahraničního obchodu Praha – kinematografické 
filmy 1974–1988, prozatímní inventární seznam, Iveta Mrvíková, 2005, 54 
s., ev. č. pom. 1617.

• Chemapol, organizace zahraničního obchodu Praha – kinematografické 
filmy a zvukové záznamy 1972–1989, prozatímní inventární seznam, Iveta 
Mrvíková, 2005, 25 s., ev. č. pom. 1618.

• Centrotex, organizace zahraničního obchodu Praha – kinematografické 
filmy 1958–1989, prozatímní inventární seznam, Iveta Mrvíková, 2005, 60 
s., ev. č. pom. 1619.

• Ústav stavebních informací Praha – obrazové a zvukové dokumenty 
1960–1993, prozatímní inventární seznam, Iveta Mrvíková, 2005, 34 s., 
ev. č. pom. 1620.

• Výstavnictví Praha – kinematografické filmy (1965)–1980, prozatímní 
inventární seznam, Iveta Mrvíková, 2005, 18 s., ev. č. pom. 1621.

• Správa informačních center Praha 1970–1989, prozatímní inventární 
seznam, Iveta Mrvíková, 2005, 31 s., ev. č. pom. 1622.

• Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha 1976–1988 – kinematogra-
fické filmy, prozatímní inventární seznam, Iveta Mrvíková, 2005, 32 s., ev. 
č. pom. 1623.

• Culka Zdeněk, JUDr. (1903) 1915–1998 (1999), inventář, Dagmar Cul-
ková, Jan Kahuda, 2005, 36 s., ev. č. pom. 1624.

• Ministerstvo vnitra I – nová registratura, soupis spolkových spisů signa-
tury D 3111 (1905) 1936–1953 (1958), soupis dokumentů, kolektiv studen-
tů pod vedením Heleny Nováčkové, 2005, 70 s., ev. č. pom. 1625.

• Glazar Richard, dipl. ek. 1937–1997, inventář, Renata Kuprová, Alena 
Vrbová, 2005, 26 s., ev. č. pom. 1626.

• Proskowetz Emanuel dr. h. c. (1843) 1849–1939, inventář, Hana Drábi-
ková, 2005, 11 s., ev. č. pom. 1627.

• Obrtel František (1866) 1873–1954, inventář, Alena Smítková, 2005, 23 
s., ev. č. pom. 1628.

• Stavovský zemský výbor v Čechách 1780–1784, katalog, Marie Lišková, 
Helena Kokešová, Pavla Lutovská, 2005, 186 s., ev. č. pom. 1629.
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• Národní výbor roku 1848, inventář, Hana Bartošová, Roman Horký, Ja-
roslav Koláčný, Milan Vojáček, 2005, 126 s., ev. č. pom. 1630.

• Vyšetřovací komise roku 1848, inventář, Hana Bartošová, Roman Hor-
ký, Jaroslav Koláčný, Milan Vojáček, 2005, 75 s., ev. č. pom. 1631.

• Národní gardy 1848–1851, inventář, Hana Bartošová, Roman Horký, 
Jaroslav Koláčný, Milan Vojáček, 2005, 34 s., ev. č. pom. 1632.

• Sbírka tisků roku 1848, inventář, Hana Bartošová, Roman Horký, Jaro-
slav Koláčný, Milan Vojáček, 2005, 107 s., ev. č. pom. 1633.

• Svatováclavský výbor roku 1848, inventář, Hana Bartošová, Roman 
Horký, Jaroslav Koláčný, 2005, 24 s., ev. č. pom. 1634.

• Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností – dodatky II 1919–1942, in-
ventář, Michaela Munková, 2005, 18 s., ev. č. pom. 1635.

• Svaz Čechů z Volyně, Žatec (1870) 1946–1958, inventář, Raisa Machat-
ková, 2005, 157 s., ev. č. pom. 1636.

• Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu (1906) 1939–1945 
(1965), inventář, Jaroslav Pažout, Monika Sedláková, 2005, 306 s., ev. č. 
pom. 1637.

• Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha. Adminis-
trace toskánských statků, spisové oddělení Zákupy 1559–1850 (1889), 
dílčí inventář, Jiřina Juněcová, 2005, 46 s., ev. č. pom. 1638.

• Ministerstvo vnitra Londýn (1913) 1940–1945 (1947), inventář, Ivan 
Šťovíček, 2005, 260 s., ev. č. pom. 1639.

• Guberniální listiny (933) 1261–1937, inventář, sv. 12, Věra Beránková, 
2005, 54 s., ev. č. pom. 1640.
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Soupisy
Práce na Soupisu pečetí pokračovaly plynule dle plánu ve stabilizovaném 
kolektivu oddělení fondů samosprávy a státní správy do roku 1848 a cír-
kevních institucí a bylo popsáno 1 422 ks pečetí. V oddělení fondů státní 
správy a zemské samosprávy z let 1848–1918 byly sepsány pečeti 150 listin.

Pokračoval soupis konfiskovaného tisku. Byl dokončen soupis tisku 
z fondu Vrchní státní zastupitelství (uloženo 725 záznamů) včetně nově 
zařazených reponend. Bude nutné provést revizi záznamů a se správcem 
programu Janus dořešit formu zpřístupnění pomůcky. Začalo ukládání 
katalogových záznamů z fondu České místodržitelství – prezídium do pro-
gramu Janus (uloženo cca 6398 záznamů). Pokračovalo ukládání zázna-
mů do databáze Spolky (1003 záznamy) z fondu České místodržitelství.

Anotace schválených archivních pomůcek
Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků 
– ATS Kácov 1616 – 1850 (1888)

Dílčí inventář, 2004, 39 s., Jiřina Juněcová, 130 kartonů 

Panství Kácov ležící v dnešním Středočeském kraji patřilo od počátku 
17. století Karlovi staršímu Čejkovi z Olbramovic. Majetek mu byl zkon-
fiskován v pobělohorské době a v roce 1623 koupil panství Jan Werda 
z Werdenbergu. Po Janu Werdovi se rychle vystřídala za sebou v držení 
dominia řada majitelů, k nimž patřil např. Jan de Witte a rod Lobkoviců. 
V roce 1713 je připomínán jako držitel panství Karel Breda, který připojil 
k tomuto dominiu statky Žichovice a Češtín. Roku 1726 koupila Kácov 
od Karla Bredy Marie Anna Františka, vévodkyně sasko-lauenburská 
provdaná za toskánského vévodu Gastona III. Medici. Nová majitelka při-
členila panství ke své majetkové državě, kterou tvořily statky Buštěhrad, 
Horní Police, Zákupy a Zvoleněves. Po smrti Marie Anny Františky přešel 
všechen majetek na její dceru Marii Annu Karolínu provdanou za bavor-
ského vévodu Ferdinanda. Po její smrtí zdědil statky syn Klement Franti-
šek. V držení bavorského rodu zůstala statková doména včetně Kácova 
do roku 1803, kdy přešla na sekundogenituru habsburského rodu. Podle 
rodinných ujednání Habsburků, převzatých později do smlouvy vídeňské-
ho kongresu, byly bývalé statky toskánských velkovévodů včetně Kácova 
určeny pro vnuka císaře Františka I., Františka Karla, vévodu zákupské-
ho, syna císaře Napoleona, a do jeho plnoletosti je měl užívat Ferdinand 
III., velkovévoda toskánský. V roce 1832 po smrti Františka Karla, vnuka 
císaře Františka I., přešla majetková država na Leopolda II. toskánské-
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ho velkovévodu, který ji držel až do roku 1847. Na základě článku 101 
Vídeňského kongresu z 9. června 1815 byla vytvořena dvorská komise, 
jejimž úkolem bylo převzít toskánské statky v Čechách. Ke skutečnému 
převedení panství došlo až roku 1849. Abdikace císaře Ferdinanda V. 
v roce 1848 nic nezměnila na faktickém stravu přejímaných statků, kte-
ré měl v doživotním užívání. Proto, když císař Ferdinand V. zemřel roku 
1875, majetek přešel na císaře Františka Josefa I. a po jeho smrti na ra-
kouské císaře. 

Panství Kácov se rozkládalo v tehdejším Čáslavském kraji. Podle Som-
mera mělo celkem 31 poddanských vesnic a 2 městečka, a to Čestín 
a Kácov. K nejdůležitějším hospodářským odvětvím dominia patřilo ze-
mědělství, lesnictví a pivovarnictví. Na dominiu bylo celkem 17 popluž-
ních dvorů, z toho v režii majitele bylo obhospodařováno 8 a zbytek byl 
pronajat. 

Rozsáhlý majetek sasko-lauenburských a bavorských vévodů, jehož sou-
částí byl i Kácov, vyžadoval vytvoření ústředního úřadu pro správu všech 
statků. Po přechodu komplexu dominií roku 1803 na Ferdinanda III., kur-
fiřta salzburského, vznikla Administrace toskánských statků v Čechách, 
která se  přeměnila po roce 1848 na ředitelství císařských statků.

K prvnímu pokusu o uspořádání registratury administrace bavorských 
vévodů v Čechách došlo v roce 1784 v souvislosti s jejím přestěhováním 
do Prahy, kdy účetní Antonín Birnbaum sestavil její inventář, který je vlast-
ně soupisem písemností. Po převzetí statků Ferdinandem III. byl pořízen 
k registratuře nový, dvojdílný inventář, který zachycoval spisy do konce 
září 1805. Tento inventář nazývaný “Inventarium über die Grossherzo-
glich-herzoglich und Pfalz-zweibrückisch, dann Kurpfalzbayerischen 
Haus- und Familienschriften bei den Gütern in Böhmen” byl opět pouhým 
soupisem písemností podle označení fasciklů v abecedním pořádku.

Se zvětšením agendy administrace v době toskánské vyvstala potřeba 
vytvořit nové spisové schéma, podle kterého by se ukládaly písemnosti 
od roku 1800 až do roku 1830. Ke spisům z let 1800-1830 byly poříze-
ny soupisy písemností podle osob a soupisy podle věcných hledisek. 
Ke skutečné odborné péči o registraturu původce došlo po roce 1830, 
kdy se stal registrátorem Moritz Tietz, který vytvořil pro ukládání spisů 
nový věcný systém. Archivní materiál registratury administrace včetně 
písemností Kácova rozdělil na devět oddělení. Ke každému pododdělení 
byl pořízen archivní repertář, který je v podstatě abecedním rejstříkem 
k názvům signatur a podsignatur. Věcné skupiny Tietz označil signaturou, 
která se skládala z číslice a pokud byla rozsáhlejší, byla dále členěna 
ještě na podsignaturu označenou písmeny. Do nově vytvořených signatur 
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u spisového pododdělení pro Kácov byly Tietzem začleněny dřívější věc-
né celky, které byly uloženy v původních obalech a opatřeny heslovitým 
udáním obsahu. Do zmíněných věcných skupin byl později zařazen obsa-
hově shodný materiál. Někdy dochází zdánlivě k opakování dvou hesel, 
i když písemnosti nejsou stejné. Nedostatkem z dnešního hlediska tohoto 
uložení písemností v registratuře bylo to, že nerespektovalo diplomatické 
kategorie archiválií.

Původní spisové pomůcky k administraci toskánských statků v Čechách 
včetně spisového pododdělení pro Kácov zpřístupňovaly dostatečně 
archivní materiál, jehož uložení zůstalo proto beze změny. Po přechodu 
bývalých císařských statků po roce 1918 na československý stát byla 
registratura administrace odevzdána v roce 1921 Státnímu archivu ze-
mědělskému. 

Spisové pododdělení ATS Kácov obsahuje spisy z let 1616 – 1850 (1888). 
Součástí písemné pozůstalosti administrace se staly některé spisy před-
chozích majitelů, které byly zařazeny dodatečně do její registratury. Vznik-
ly v kanceláři panství a následně byly zasílány ústřední správě k informaci 
nebo ke schválení a také k rozhodnutí. Jedná se převážně o schvalování 
agendy statku, dále o výtky a připomínky ústřední správy k chodu správy 
panství a jeho hospodářství.    

K písemnostem spisového pododdělení pro Kácov existuje, jak již bylo 
řečeno, původní Tietzův repertář zahrnující 108 věcných skupin. Některé 
z nich, které jsou větší, rozsáhlejší nebo byly považovány za důležité, 
se dále ještě člení na podsignatury označené v repertáři písmeny. Při po-
řádání byly písemnosti zpracovány podle věcných skupin a byl upřesněn 
časový rozsah. Jednu inventární jednotku tvoří jedna signatura, eventuel-
ně jedna podsignatura.

Některé věcné skupiny nejsou evidovány, protože se nedochovaly spisy 
a ani v repertáři nebyly tyto věcné skupiny podchyceny. Je možné před-
pokládat, že patrně došlo k jejich sloučení s jinými signaturami ještě u pů-
vodce nebo nebyly obsazeny a zůstaly volné pro další možnou agendu. 

Písemnosti této fondové části tvoří převážně smlouvy týkající se prodeje 
a pronájmů nemovitostí, spisy vztahující se ke stavbám a opravám vrch-
nostenských budov, hospodářské zprávy, dobrozdání a zprávy o lesním 
a rybničním hospodářství, dále o pivovarnictví, o mlýnech a o sklárně 
v Moránech, vyúčtování s odstupujícími úředníky, výtky účtárny k účtům 
a různé žádosti a stížnosti poddaných.

Uvedené písemnosti mohou posloužit pro studium správy panství a před-
stavují také bohatý pramen pro poznání hospodářské činnosti dominia, 
pivovarnictví a sociálních otázek poddaných. 
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Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků 
– ATS Ploskovice 1579 – 1850 (1889)
Dílčí inventář, 2005, 37 s., Jiřina Juněcová, 170 kartonů

Panství Ploskovice ležící v dnešním Severočeském kraji náleželo koncem 
16. století Petru staršímu Kostomlatskému na Býčkovicích a Soběnicích, 
který je záhy postoupil svému příbuznému Janu Habartovi Kostomlatské-
mu z Vřesovic. V roce 1631 se přidal Jan Habart Kostomlatský z Vřesovic 
na stranu nepřítele, a proto mu  byly statky zkonfiskovány. Jejich správou 
byl pověřen prezident dvorské válečné komory hrabě Jindřich Šlik z Pa-
saunu, který je získal do vlastnictví roku 1637. Dědičkou celého majetku 
se stala jeho dcera Marie Sidonie, která prodala Ploskovice roku 1663 
sasko-lauenburskému vévodovi Juliu Jindřichovi. Ten vytvořil v Čechách 
po třicetileté válce rozsáhlou državu statků. Ploskovice se staly od té doby 
součástí uvedeného komplexu panství. Vévoda Julius Jindřich přikoupil 
ještě ke svým statkům v roce 1665 Horní Chobolici, roku 1676 Svádov 
a v roce 1690 Trnovany. Majetek zdědil syn Julius František a po je-
ho smrti přešel na pozůstalé dcery Annu Marii Františku a Františku 
Sibylu. Anna Marie Františka, provdaná za Fridricha Viléma, falckraběte 
rýnského a později za toskánského vévodu Gastona III. Medici, získala 
středočeská a severočeská panství, a to Buštěhrad, Zvoleněves, Horní 
Polici, Zákupy a Ploskovice. Po smrti Marie Anny Františky přešel vše-
chen majetek na její dceru Marii Annu Karolínu provdanou za bavorského 
vévodu Ferdinanda. Statky zdědil syn Klement František. V držení bavor-
ského rodu zůstala statková doména včetně Ploskovic do roku 1803, kdy 
přešla na sekundogenituru habsburského rodu. Podle rodinných ujednání 
Habsburků, převzatých později do smlouvy vídeňského kongresu, byly 
bývalé statky toskánských velkovévodů včetně Ploskovic určeny pro vnu-
ka císaře Františka I., Františka Karla, vévodu zákupského, syna císaře 
Napoleona, a do jeho plnoletosti je měl užívat Ferdinand III., velkovévoda 
toskánský. V roce 1832, kdy zemřel František Karel, vnuk císaře Františka 
I., přešla majetková država na Leopolda II. toskánského velkovévodu, kte-
rý ji držel až do roku 1847. Na základě článku 101 Vídeňského kongresu 
z 9. června 1815 byla vytvořena dvorská komise, jejimž úkolem bylo pře-
vzít toskánské statky v Čechách. Ke skutečnému převedení panství došlo 
až roku 1849. Abdikace císaře Ferdinanda V. v roce 1848 nic nezměnila 
na faktickém stravu přejímaných statků, které měl v doživotním užívání. 
Proto, když císař Ferdinand V. zemřel roku 1875, majetek přešel na císaře 
Františka Josefa I. a po jeho smrti na rakouské císaře. 

Panství Ploskovice se Svádovem a Zahořany se rozkládalo v tehdejším 
Litoměřickém kraji. Dominium (včetně Svádova a Zahořan) mělo podle 
Sommera celkem 51 poddanských vesnic a 3 městečka, a to Ploskovice, 



570

Paginae 14 -  2006Zprávy z  NA 2005

Zahořany a Svádov. K nejdůležitějším hospodářským odvětvím dominia 
patřilo zemědělství, pivovarnictví a lesnictví. Na panství bylo celkem dva-
náct poplužních dvorů, z toho v režii majitele bylo obhospodařováno sedm 
a zbytek byl pronajat. 

Rozsáhlá majetková država sasko-lauenburských a bavorských vévodů, 
jejíž součástí byly i Ploskovice, vyžadovala vytvoření centrálního úřa-
du pro správu všech statků. Po přechodu komplexu dominií roku 1803 
na Ferdinanda III., kurfiřta salzburského vznikla Administrace toskánských 
statků v Čechách, která se  přeměnila po roce 1848 na ředitelství císař-
ských statků.

K prvnímu pokusu o uspořádání registratury administrace bavorských 
vévodů v Čechách došlo v roce 1784 v souvislosti s jejím přestěhováním 
do Prahy, kdy účetní Antonín Birnbaum sestavil její inventář, který je vlast-
ně soupisem písemností. Po převzetí statků Ferdinandem III. byl pořízen 
k registratuře nový, dvojdílný inventář, který zachycoval spisy do konce 
září 1805. Tento inventář nazývaný “Inventarium über die Grossherzo-
glich-herzoglich und Pfalz-zweibrückisch, dann Kurpfalzbayerischen 
Haus- und Familienschriften bei den Gütern in Böhmen” byl opět pouhým 
soupisem písemností podle označení fasciklů v abecedním pořádku. Se 
zvětšením agendy administrace v době toskánské vyvstala potřeba vytvo-
řit nové spisové schéma, podle kterého by se ukládaly písemnosti od roku 
1800 až do roku 1830. Ke spisům z let 1800-1830 byly pořízeny soupisy 
písemností podle osob a soupisy podle věcných hledisek. Ke skutečné 
odborné péči o registraturu původce došlo po roce 1830, kdy se stal regis-
trátorem Moritz Tietz, který vytvořil pro ukládání spisů nový věcný systém. 
Archivní materiál registratury administrace včetně písemností Ploskovic 
rozdělil na devět oddělení. Ke každému pododdělení byl pořízen archivní 
repertář. Věcné skupiny Tietz označil signaturou, která se skládala z čísli-
ce a pokud byla rozsáhlejší, byla dále členěna ještě na podsignaturu ozna-
čenou písmeny. Do nově vytvořených signatur u spisového pododdělení 
pro Ploskovice byly Tietzem začleněny dřívější věcné celky, které byly ulo-
ženy v původních obalech a opatřeny heslovitým udáním obsahu. Do zmí-
něných věcných skupin byl později zařazen obsahově shodný materiál. 
Někdy dochází zdánlivě k opakování dvou hesel, i když písemnosti nejsou 
stejné. Nedostatkem z dnešního hlediska tohoto uložení písemností v re-
gistratuře bylo to, že nerespektovalo diplomatické kategorie archiválií.

Původní spisové pomůcky k administraci toskánských statků v Čechách včet-
ně spisového pododdělení pro Ploskovice zpřístupňovaly dostatečně archivní 
materiál, jehož uložení zůstalo proto beze změny. Po přechodu bývalých císař-
ských statků po roce 1918 na československý stát byla registratura administra-
ce odevzdána v roce 1921 Státnímu archivu zemědělskému. 
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Spisové pododdělení ATS Ploskovice obsahuje spisy z let 1579 – 1850 
(1889). Součástí písemné pozůstalosti administrace se staly některé 
spisy předchozích majitelů, které byly zařazeny dodatečně do její registra-
tury. Vznikly v kanceláři panství a následně byly zasílány ústřední správě 
k informaci nebo ke schválení a také k rozhodnutí. Jedná se převážně 
o schvalování agendy statku, dále o výtky a připomínky ústřední správy 
k chodu správy panství a jeho hospodářství.    

Při pořádání byly písemnosti zpracovány podle věcných skupin a byl 
upřesněn časový rozsah. Jednu inventární jednotku tvoří jedna signatura, 
eventuelně jedna podsignatura. Některé věcné skupiny nejsou evidovány, 
protože se nedochovaly spisy a ani v repertáři nebyly tyto věcné skupiny 
podchyceny. Je možné předpokládat, že patrně došlo k jejich sloučení s ji-
nými signaturami ještě u původce nebo nebyly obsazeny a zůstaly volné 
pro další možnou agendu. 

Písemnosti této fondové části tvoří převážně smlouvy týkající se prode-
je a pronájmů nemovitostí, spisy vztahující se ke stavbám a opravám 
vrchnostenských budov, dále hospodářské zprávy a zprávy o lesním 
a rybničním hospodářství, o myslivosti, o pivovarnictví, mlýnech, o těžbě 
uhlí, vyúčtování s odstupujícími úředníky, výtky účtárny k účtům, zprávy 
o selských povstáních a různé žádosti a stížnosti poddaných.

Uvedené písemnosti mohou posloužit pro studium správy panství a před-
stavují také bohatý pramen pro poznání rostlinné a živočišné produkce 
dominia, pivovarnictví, těžby uhlí a sociálních otázek a života poddaných.

Svatováclavský výbor roku 1848; Národní výbor roku 1848; 
Vyšetřovací komise roku 1848; Národní gardy 1848–1851; 
Sbírka tisků roku 1848
Inventář, 2005, 24 + 126 + 75 + 34 + 107 s.; Hana Bartošová, Roman 
Horký, Jaroslav Koláčný, Milan Vojáček

Fondy byly dosud zpřístupněny badatelům sdruženým inventářem vypra-
covaným kolektivem autorů pod vedením Aleny Sakařové v roce 1965. 
Základem pro inventarizaci těchto velmi cenných fondů byly v případě 
Národního výboru a Národních gard studie Františka Roubíka o regist-
raturách těchto úřadů. S výjimkou Sbírky tisků, což je uměle vytvořená 
sbírka, se zpracovatelé sdruženého inventáře snažili zrekonstruovat resp. 
zachovat původní registraturní uspořádání. Jelikož v poslední době došlo 
k zařazení řady dodatků do fondů a k převodu inventáře do elektronic-
ké podoby (Janus), bylo přikročeno k reinventarizaci fondů. Inventáře 
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Svatováclavského a Národního výboru, fondů jež jsou archivní kulturní 
památkou, byly v podstatě zachovány  bez výrazných změn, byly pouze 
zrevidovány a doplněny věcným rejstříkem. U fondů Národní gardy a Vy-
šetřovací komise zůstalo také zachováno původní uspořádání, pouze byla 
doplněna nová inv. čísla, redigovány rejstříky, nově vypracován věcný 
rejstřík. Zásadní proměnou prošel inventář Sbírka tisků, kam byly téma-
ticky vřazeny dodatky do fondu, byly vypracovány nové regesty a nové 
rejstříky. Zcela nově byly u všech inventářů vypracovány úvody.

Jedná se o velmi cenné archiválie dokumentující dění revolučních let 
1848-1851 v českých zemích.  S ohledem na význam fondů byl vypra-
cován jejich velmi podrobný inventární seznam, který umožňuje detailní 
orientaci v jejich obsahu. Fond Svatováclavský výbor o rozsahu jednoho 
kartonu představuje zachovanou registraturu instituce, která působila 
v Praze od 11. března do 14. dubna 1848. Fond obsahuje 2 exhibitní 
protokoly, 22 protokolů ze schůzí výboru a 95 dalších jednotlivých spisů.  
Mezi spisy se nachází například stanovy výboru, oběžníky, vyhlášky, růz-
né návrhy, žádosti, stížnosti, výzvy a hlášení. Materiály týkající se zajištění 
cesty deputace  do Vídně a jejího návratu, zprávy o průběhu jednání de-
putace ve Vídni etc.

Nástupcem Svatováclavského výboru se stal Národní výbor, který působil 
od dubna 1848. Národní výbor byl rozpuštěn v souvislosti s červnovými 
událostmi v Praze vyhláškou prezidenta gubernia v Čechách Leopolda 
Lva hraběte Thuna z 26. června 1848. Fond o rozsahu 0,9 bm je uložen 
v 7 kartonech. Mezi písemnostmi nalezneme jednací řády, protokoly o ple-
nárních zasedáních výboru, o zasedáních jeho jednotlivých sekcí, proto-
koly o volbách funkcionářů a členů deputací. Z původních registraturních 
pomůcek se dochoval podací protokol, podací protokoly X. a XII. sekce. 
Ze spisů jsou to především petice venkovského lidu a měšťanů venkov-
ských měst, návrhy a žádosti o vysvětlení týkající se aktuálních problémů 
(např. zastoupení na zemském sněmu, vyvazení z roboty, placení poplat-
ků, školní platy, volby do Frankfurtu), organizační záležitosti NV, poděko-
vání adresovaná NV, žádosti o zlepšení situace, programy zasedání etc.

Komise pro vyšetřování účastníků bouří v Praze v červnu 1848 byla zříze-
na Alfrédem Windischgrätzem, zemským velícím  generálem v Čechách 
a působila od 19. června do 12. prosince 1848. Fond o rozsahu 5,37 bm 
je uložen ve 43 kartonech a jednotlivé fascikly zachycují průběh vyšetřo-
vání konkrétních osob a vše, co s nimi souviselo.

Na schůzi ve Svatováclavských lázních dne 11. března 1848 byl podán 
i návrh na vytvoření Národních gard. Během března 1848 začaly vznikat 
ozbrojené jednotky v řadě českých měst. Tyto gardy byly zrušeny v září 
1852. Fond o rozsahu 56 bm je uložen ve 47 kartonech. Nejcennější částí 
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je téměř v úplnosti dochovaná registratura vrchního velitelství, v níž nalez-
neme celkové výkazy stavu národních gard z let 1848-1850, podací a ko-
respondenční protokoly, došlou korespondenci s venkovskými gardami 
i různými úřady, registraturu vrchního disciplinárního soudu. Registratury 
venkovských gard obsahují zbytky jejich korespondence, protokoly z jed-
nání správních rad, jmenné seznamy a výkazy členstva, účty, subskripční 
listiny a spisy o volbách důstojnictva, soupisy zbraní, členské legitimace, 
stanovy pohřebních bratrstev a zpěváckých a hudebních spolků zřizova-
ných u některých gard, cirkuláře a vyhlášky, programy schůzí etc. Dále 
zde nalezneme administrativní knihy (knihy raportů, členských seznamů, 
expediční a exhibitní protokoly, účetní knihy, protokoly disciplinárních sou-
dů,  etc.) Zachovala se také 3 pečetidla (Bílina, Smíchov, Tachov).

Sbírka tisků je druhotně vytvořený archivní celek z archiválií uložených 
v Archivu MV. Jeho vznik byl s největší pravděpodobností motivován blíží-
cím se 100. výročím událostí v roce 1948. Fond o rozsahu 5,6 bm je ulo-
žen ve 44 kartonech a obsahuje tisky z let 1848 – 1851. Kartony č. 1 – 15 
obsahují 1038 ks různých tisků rozdělených do 10 věcných celků, v rámci 
nichž jsou členěny věcně a chronologicky. Následující kartony č. 16 – 40 
obsahují multiplicitní exempláře císařských patentů a listů, vyhlášek a tis-
ků v chronologickém řazení. Karton  č. 41 obsahuje multiplicitní nedatova-
né tisky. Kartony č. 42 – 44 obsahují dodatky multiplikátů.

První část sbírky představují tisky vydané císařským dvorem ( listy, paten-
ty, provolání a manifesty týkající se vyvázání z roboty, vyhlášení ústavy, 
zrušení poddanství, svolání zemského sněmu do Kroměříže etc.), druhá 
část jsou tisky vydané ministerskou radou, třetí část tisky vydané guber-
niem. Čtvrtá část představuje tisky magistrátu a městského hejtmanství, 
pátá tisky z činnosti Národního výboru, šestá tisky Národní gardy. Sedmá 
část obsahuje letáky vydávané jednotlivci a korporacemi (např. petice 
Pražanů, spolupráce Čechů a Němců, Slovanský sjezd etc.), osmá část 
zachycuje básně a písně. Devátou část tvoří příležitostné tisky a časopisy, 
desátá obsahuje karikatury a obrazy.
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Stavovský zemský výbor v Čechách (1763) 1780 – 1784
Katalog, 2005, 186 s., Marie Lišková, Helena Kokešová, Pavla Lutovská, 
54 kartonů 

Zemský výbor vznikl na základě reskriptu císaře Karla VI. z 30. srpna 1714 
jako stálý orgán zemské samosprávy. Jeho úkolem byl dozor nad činnos-
tí i personálním obsazením reorganizovaného vrchního berního úřadu 
a správa zemských daní, tj. jejich vybírání a rozhodování o daňových úle-
vách. V jeho kompetenci bylo také přidělování zimního ubytování vojsku, 
péče o jeho zásobování,  vypisování zemské půjčky a dozor nad jejím 
splácením. Zemský výbor měl jako výkonný orgán částečně nahrazovat 
činnost zemského sněmu v období mezi jeho zasedáním. Měl osm členů 
v čele s nejvyšším purkrabím jako direktorem. Zpočátku byl volen na dobu 
dvou let, po roce 1720 se volební období prodloužilo na šest let.

Zemský výbor stál vně jakýchkoli zeměpanských úřadů a veškerá jeho 
komunikace s nimi probíhala přes české místodržitelství. Nepříslušela mu 
ani nařizovací pravomoc, mohl ovlivňovat pouze práci u vrchního berního 
úřadu a krajských pokladen nebo pokladen zemských stavovských při-
rážek. Po roce 1781 zasáhly úřad reformy Josefa II., zemský výbor byl 
zrušen, jeho činnost však neustala okamžitě, a tak až tři roky poté dočas-
ně zanikla veškerá organizovaná správní činnost stavů mimo sněmovní 
zasedání.

Všechny úřední spisy zůstávaly ve spisovně zemského výboru až do do-
by, kdy byly předány do Archivu země České. Archiv přebíral spisy postup-
ně, chronologicky, a s přebíráním nejstarší části začal již záhy po svém 
vzniku v roce 1862. 

Veškerou písemnou agendu zemského výboru vedli zaměstnanci vrchní-
ho berního úřadu, a proto byla jeho registratura uchovávána při vrchním 
berním úřadě na Pražském hradě. Na počátku 19. století byla sloučena 
s tzv. stavovskou registraturou při obnoveném zemském výboru a s tou 
byly spisy po zřízení Archivu země České předány k němu do úschovy.

Spisy byly od počátku ukládány chronologicky, po měsících. Z protokolů 
se zachoval pouze jediný sešit, vedený od 1. února do 22. března 1715. 
Došlé spisy byly nejprve projednány na zasedání zemského výboru a pak 
postoupeny k vyřízení dle kompetence. Většina vyřízení je stylizována tak, 
že zemský výbor odpovídá jako sbor, pouze dobrozdání panovníkovi ne-
bo přípis nějakému význačnému šlechtici podává svým jménem nejvyšší 
purkrabí. Veškerou korespondenci vedl zemský výbor v němčině.

Co se týče obsahu písemností a věcné náplně registratury, obměňovala 
se s podmínkami zemského bernictví a pod náporem historických sou-
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vislostí, ač jeho základním tématem zůstává vybírání daní či nedoplatků 
všeho druhu, vyřizování vojenských záležitostí a personálie zemských 
zaměstnanců. Ve spisech zemského výboru lze sledovat vývoj zemského 
hospodářství i soudobou berniční praxi, lze z nich vyčíst hospodářské 
a sociální poměry na jednotlivých dominiích, a to jak z podání zemskému 
výboru, tak i z četných žádostí o snížení daní, zrušení exekucí či sekves-
trací pro daňové nedoplatky.

Tento svazek katalogu zpřístupňuje spisy z konečného období fungování 
zemského výboru z let 1780–1784. Spisy z tohoto období se nedochovaly 
v souvislé řadě, objevují se mezery způsobené buď ztrátou písemností 
nebo jejich převedením do registratury zemského výboru či k jiným institu-
cím po obnovení jeho činnosti za vlády Leopolda II. Patnáctý díl  katalogu 
je poslední částí rozsáhlé archivní pomůcky, která začala vznikat v polo-
vině 50. let 20. století. První díl byl vydán roku 1956. Katalogizační práce 
probíhaly až do poloviny 80. let, kdy v roce 1986 vyšel předposlední, čtr-
náctý svazek. Po dvaceti letech je tedy završeno dílo vydáním posledního 
dílu, na němž se při zpracovávání musely podílet již další pracovnice SÚA 
(NA). Katalog vypracovala Marie Lišková, revize katalogu, vypracování 
rejstříků i úvod jsou dílem Heleny Kokešové a Pavly Lutovské.

Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, 
Praha – dodatky II, 1919–1942
Inventář, 2005, 18 s., Michaela Munková, 24 kartonů a 1 kniha

Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností vzniklo v roce 1918 z bývalého 
rakouského ministerstva obchodu. Jeho právní základ byl dán tzv. recepč-
ním zákonem č. 11/1918 Sb. a zákonem č. 2/1918 Sb. Stalo se nejvyšší 
instancí státní správy pro oblast průmyslu, obchodu a živností. V roce 
1927 proběhla vnitřní reorganizace - ministerstvo bylo rozčleněno na pre-
zidium a čtyři sekce (I. průmyslovou, II. obchodně politickou, III. živnosten-
skou, IV. obchodní a dopravní).

Do působnosti ministerstva patřily záležitosti průmyslu, zejména kartelů 
a trustů, nostrifikace podniků, činnost průmyslových a obchodních spolků 
a svazů, otázky přechodného hospodářství, úprava výroby, státní a ve-
řejné dodávky. Dále ministerstvo připravovalo obchodní, celní a platební 
smlouvy s cizinou a provádělo obchodní zpravodajství, podporovalo za-
hraniční obchod, kontrolu dovozu a vývozu zboží aj. Ve své kompetenci 
mělo také záležitosti hospodářských a živnostenských poradních sborů 
(Státní rada živnostenská, celní rady aj.), obchodních a živnostenských 
komor, ochranu práv vyplývajících ze živnostenského vlastnictví, tj. vyná-
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lezů, ochranných známek a vzorků. Organizovalo a podporovalo tuzemské 
a mezinárodní veletrhy a výstavy včetně československé účasti na nich. 
V lednu 1942 došlo v rámci tzv. Heydrichových správních reforem k fak-
tickému zániku ministerstva. Nově bylo zřízeno ministerstvo hospodářství 
a práce, které převzalo kompetence zaniklého ministerstva průmyslu, 
obchodu a živností, stejně jako některé agendy zrušeného ministerstva 
veřejných prací a ministerstva sociální a zdravotní správy.

Zpracovaná fondová část obsahuje především materiály k českosloven-
ským a později protektorátním expozicím na zahraničních mezinárodních 
výstavách a veletrzích. Tyto dokumenty byly ve spisovně původce řazeny 
pouze chronologicky a proto se z důvodu větší přehlednosti přistoupilo 
k jejímu abecednímu uspořádání podle států, ve kterých se příslušné ex-
pozice konaly. Časově je tato část dodatků ohraničena, až na výjimku z ro-
ku 1931, lety 1934 – 1942. Zmíněné alfabetické členění podle jednotlivých 
států proto odpovídá státoprávním poměrům z roku 1934. Každý státní 
útvar, v němž se veletrhy či výstavy konaly, představuje jednu inventární 
jednotku. Jako samostatné inventární jednotky byly brány kolonie. V rámci 
inventárních jednotek jsou pak veletrhy řazeny chronologicky. 

Součástí dodatků je též malý, neucelený soubor materiálů týkajících se 
dovozních a vývozních cel, vodní a letecké dopravy, ochranných známek 
a patentů a spisy Státní rady živnostenské. Jsou zde uloženy i výroční 
publikace Vzájemně pojišťovací banky Slavie a Jednoty pro zvelebení 
průmyslu cihlářského a dále také publikace Zemského úvěrního fondu 
živnostenského v Praze a rozhodčího soudu obchodní a živnostenské 
komory v Brně.

Dodatky byly uspořádány podle výše uvedené organizační struktury mi-
nisterstva z roku 1927. Vzhledem k takřka monotematickému charakteru 
fondu bylo upuštěno od vytvoření věcného rejstříku. Osobní rejstřík nebyl 
vypracován pro absenci jmen v regestech. V zeměpisném rejstříku jsou 
jednotlivé lokality řazeny podle současného politického uspořádání.

Tento fond představuje zajímavý pramen především ke studiu českoslo-
venského zahraničního obchodu.

Ministerstvo vnitra, Londýn (1918) 1940-1945 (1947)
Inventář, 2005, 260 s., Ivan Šťovíček, 343 kartonů, 7 knih a 11 kartoték

Po ustanovení prozatímní československé vlády v Londýně v červenci 
1940 se postupně začal budovat i úřad Ministerstva vnitra. Nejprve se 
utvářely jednotlivé referáty, které se později přeměnily na odbory. O or-
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ganizaci Ministerstva vnitra a působnosti jeho jednotlivých organizačních 
složek v počátečním období nemáme sice žádné pramenné informace, 
lze však předpokládat, že vnitřní organizace úřadu se postupně vyvíjela 
do podoby, jakou známe z počátku roku 1942. K 1. únoru t.r. tvořily minis-
terstvo čtyři odbory s přesně vymezenou kompetencí:

I. odbor – prezidium

II. odbor - administrativně právní

III. odbor – školský

IV. odbor - politický a státně bezpečnostní

Nárůst práce, která souvisela s očekáváním brzkého konce války a blížící 
se dobou návratu do vlasti a s tím související přípravou na převzetí státní 
moci na osvobozeném území Československa, vedl na počátku roku 1943 
k úvahám o reorganizaci samotného úřadu. Výnosem ministra J. Slávika 
č.7019/1/43 vstoupila tato reorganizace ministerstva v platnost ke dni 
5. června 1943 a ministerstvo skládalo z následujících složek:

1. Prezidium

2. Odbor právně administrativní

3. Odbor pro organizaci státní správy

4. Odbor pro politické zpravodajství a věci státně bezpečnostní

5. Referát pro Podkarpatskou Rus

6. Školský a osvětový odbor

7. Studijní oddělení pro věci školské a osvětové.

Kompetence a náplň činnosti u dosud existujících odborů zůstaly větši-
nou nezměněny, byly však precizovány. U nových složek rozsah činností 
se nově definoval.

Po ustanovení nové československé vlády v Košicích ukončilo Minister-
stvo vnitra v Londýně, tak jako všechny orgány československého stát-
ního zřízení v zahraničí, svou činnost a začalo provádět likvidaci úřadu. 
V rámci likvidace se uzavíraly jednotlivé agendy a spisy se postupně 
stěhovaly do Prahy, kde byly uloženy v prostorách Ministerstva vnitra 
a patrně je spravoval 2. odbor politického zpravodajství. Počátkem pade-
sátých let fond přešel do správy Archivního a studijního ústavu Minister-
stva vnitra, kde byl zaevidován pod č. 2. Zde byl fond zmanipulován do 94 
věcných skupin a k 15. únoru 1952 byl k němu vypracován inventární 
soupis. Do Státního ústředního archivu v Praze  byl fond předán 3. listo-
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padu 1988. K jeho archivnímu zpracování se přikročilo v roce 2001.

Při zpracování byla zachována struktura uspořádání, jak ji vytvořil zmíně-
ný studijní ústav, jednotlivé záznamy inventárních jednotek však byly v in-
ventáři uspořádány podle organizace úřadu a podle věcných souvislostí.

Fond patří mezi nejvýznamnější archivní soubory, které dokumentují čin-
nost československé emigrace v Londýně v letech 1940-1945. Obsahuje 
písemnosti vztahující se k práci prezidenta E. Beneše, i dalších orgánů 
československého státního zřízení v exilu. Dokumentuje spolupráci s brit-
skými úřady, vládami protifašistické koalice, různými institucemi apod. Ob-
sahuje rozsáhlý materiál o jednotlivých osobách, jejich politické orientaci, 
sociálním postavení a činnosti za války. Zvlášť významné jsou archiválie, 
které informují o protibenešovské opozici a činnosti německé emigrace 
z ČSR.

Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, 
Praha, (1906) 1939–1945 (1965) 
Inventář, 2005, 306 s., Jaroslav Pažout, Monika Sedláková, 109 kartonů

Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu bylo od 20. srpna 1943 
nejvyšším orgánem německé okupační správy v protektorátu. Ve své 
činnosti navazovalo na  dosavadní Úřad říšského protektora v Čechách 
a na Moravě, jehož organizační strukturu také de facto převzalo. Podle 
výnosu ze 4. listopadu 1943 se ministerstvo skládalo z prezidia a devíti 
oddělení (I. Všeobecná a vnitřní správa, II. Justice, III. Školství, IV. Kul-
turní politika, V. Hospodářství a práce, IV. Výživa a zemědělství, VII. Fi-
nance, VIII. Doprava a technika, IX. Sdělovací technika  a pošta). Funkci 
německého státního ministra zastával po celou dobu jeho existence Karl 
Hermann Frank, který byl do vzniku ministerstva státním tajemníkem 
u říšského protektora. Frank působil zároveň ve funkci vyššího velitele SS 
a policie pro Čechy a Moravu.

Spisy Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu získala 
krátce po skončení druhé světové války do své správy Státní bezpečnost. 
Pocházely pravděpodobně z nálezu písemností ve Štěchovicích. Tyto ma-
teriály se staly součástí tzv. Studijního ústavu ministerstva vnitra, čemuž 
odpovídá i způsob jejich pozdějšího uspořádání vycházejícího z metodiky 
ústavu, která upřednostňovala státně bezpečnostní hledisko. Fondu bylo 
přiděleno číslo 110. Byl rozčleněn do jednotlivých složek označených sig-
naturami, které představují pestrou směs dokumentů, u nichž často chybí 
jakákoliv souvislost. Cílem tohoto zpracování nebylo systematické uspo-
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řádání fondu, ale umožnění rychlého vyhledávání informací o jednotlivých 
osobách. Jména osob nacházejících se v materiálech fondu byla zařaze-
na do jakéhosi  generálního osobního rejstříku zpracovávaného ke všem 
fondům studijního ústavu. Možnost věcných rešerší však byla značně 
omezena, a to i přes existenci inventárního soupisu z r. 1952, který je 
přes svou poměrnou obsáhlost značně nedokonalý, až zavádějící. 

Dodatečně byly k fondu přiřazeny další skupiny archiválií, především foto-
kopie dokumentů předaných ze Sovětského svazu v polovině 60. letech, 
které obsahovaly hlášení německé SD a abwehru o nacistické zpravo-
dajské síti v Československu v letech 1936 – 1939 a o československých 
zpravodajských složkách. Do Státního ústředního archivu v Praze byl fond 
předán v roce 1989.

Vzhledem k trvajícímu využívání osobní kartotéky bývalého studijního 
ústavu pro úřední i badatelské účely nebylo možno přistoupit k rozmani-
pulování fondu a k jeho novému uspořádání podle organizační struktury 
německého státního ministerstva, případně podle ucelenějších věcných 
celků. Existence kartotéky byla také jedním z hlavních důvodů, proč 
se zdálo neúčelné delimitovat z fondu materiály, které představují jeho 
provenienčně heterogenní součásti. Bylo proto přistoupeno k zinventa-
rizování fondu podle jeho stávající struktury. Základem pro stanovení 
inventární jednotky se staly původní složky označené signaturami, k nimž 
byly vypracovány podrobné regesty. Při inventarizaci fondu bylo nutné 
vypořádat se s problematikou německé terminologie zpracovávaných 
dokumentů. Inventář proto kromě běžných součástí, jako jsou jednotlivé 
rejstříky, obsahuje i výběrový heslář původních názvů institucí a dalších 
termínů s jejich českým překladem.

Fond Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu představuje klíčo-
vý pramen pro výzkum dějin protektorátu především v letech 1943 – 1945. 
Obsahuje též cenné materiály z předcházejícího období německé okupa-
ce pocházející především ze spisovny úřadu státního tajemníka u říšské-
ho protektora, které byly při vzniku nového ministerstva převedeny do jeho 
registratury, případně do fondu začleněny až po skončení války. 

Proskowetz Emanuel, dr. h. c. (1843) 1849–1939
Inventář, 2005, 11 s., Hana Drábiková, 2 kartony, 1 fotografie

Emanuel Proskowetz (16. listopadu 1849 – 20. listopadu 1944) se narodil 
v Praze v rodině nájemce velkostatku a propagátora pěstování cukrovky 
Emanuela Proskowtze st. Po gymnaziálních studiích v Praze a ve Vídni 
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si vzdělání doplnil několika semestry na vídeňské univerzitě, kde se 
zaměřil zejména na studium přírodních věd. Od roku 1871 působil 
v zemědělské praxi, nejprve na velkostatku svého tchána v Kopistech u 
Mostu, později na vlastních velkostatcích Židlochovice a Kvasice. Dosáhl 
významných úspěchů zejména v cukrovarnictví a pěstování ječmene; o 
těchto tématech publikoval řadu teoretických prací (zejména se věnoval 
problematice pěstování tzv. krajových odrůd ječmene). Podílel se zároveň 
na spolkovém životě (zejm. jako zakladatel Spolku pro zvelebení země-
dělského výzkumnictví a Společnosti pro pěstování rostlin) i na meziná-
rodních vědeckých aktivitách v oblasti zemědělství. 

Torzo osobního fondu obsahuje deníky původce z let 1849–1939 s auto-
biografickými záznamy i zprávami o problémech odborného a vědeckého 
zájmu.

Obrtel František (1866) 1873–1954
Inventář, 2005, 23 s., Alena Smítková, 2 kartony, 13 fotografií

František Obrtel (31. března 1873 – 13. února 1962) se narodil v obci 
Henčlov u Přerova. Po studiu Právnické fakulty nastoupil jako redaktor 
Selských listů v Olomouci (v letech 1902–1916 zde působil jako vedoucí 
redaktor), od roku 1916 pak působil jako novinář v redakci agrárních novin 
Venkov, a to až do odchodu do důchodu v roce 1933; v letech 1920–1924 
působil navíc v měsíčníku Brázda. Žurnalistická činnost Františka Obrtela 
se zaměřila zejména na problematiku historie venkova, kulturní historie 
a národopisu s akcentem na území střední Moravy. Kromě drobných 
článků byly postupně publikovány rovněž rozsáhlejší práce korunované 
syntézou Zemědělské družstevnictví v Československu (1928).

Torzo osobního archivu obsahuje zlomek korespondence původce, stro-
jopis nevydaných pamětí (314 s.) koncipovaných zároveň jako dějiny 
rodného Henčlova, rukopisy drobných novinových článků, podkladový 
a přípravný materiál a novinové výstřižky vlastních i cizích článků. Orien-
taci v inventáři umožňuje také osobní rejstřík.

Culka Zdeněk, JUDr. (1903) 1915–1998 (1999)
Inventář, 2005, 36 s., Dagmar Culková a Jan Kahuda, 24 kartonů, 
1 tubus, 426 fotografií, 1 mikrofilm

Zdeněk Culka (9. února 1915 – 29. ledna 1998) se narodil v Nymburce. 
Po studiu na nymburské reálce a doplňovací maturitě z latiny pokračoval 
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studiem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a současně muzikologie 
a hudební vědy na Filozofické fakultě téže univerzity. Studia mohl dokon-
čit až po II. světové válce, poté přijal zaměstnání jako právník ve Výsadní 
obilní společnosti, později Ministerstvu výživy. Od počátku 50. let byl jako 
kádrově nespolehlivý propuštěn a odpovídající místo nalezl až roku 1965 
v hudebním oddělení Národního muzea. Z. Culka vytvořil rozsáhlé vě-
decké dílo v oboru hudební vědy a dějiny hudby. Zaměřil se zejména na 
hudební dějiny rodného Nymburka a širšího okolí (dějiny nymburských hu-
debních spolků, zejm. Nymburského Hlaholu, sbírka lidových písní z Pola-
bí, soupis hudebníků okresu Nymburk apod.). Druhým tématem pak byla 
historie české varhanní hudby v nejširších souvislostech, zde zejména 
osobnosti významných varhaníků, dějiny české varhanářské a klavírnické 
výroby. 

Poměrně rozsáhlý a dobře zachovaný osobní archiv Z. Culky obsahuje 
kromě osobních dokladů a korespondence týkající se vědecké činnosti 
původce zejména rukopisy často nevydaných studií a článků, rozsáhlou 
přípravnou dokumentaci a výpisky (k osobnostem, firmám vyrábějící 
hudební nástroje apod.) V části věnované cizím osobám nalezneme 
řadu rukopisů, které byly Culkovi svěřeny k dokončení (např. katalog díla 
B. Smetany).

Glazar Richard, dipl. ek. 1937–1997
Inventář, 2005, 26 s., Renata Kuprová a Alena Vrbová; 1 diplom, 
10 kartonů, 1 plán, 64 fotografií, 9 fotoalb, 3 zvukové záznamy

Richard Glazar (29. listopadu 1920 – 20. prosince 1997) se narodil v Pra-
ze. Během II. světové války čelil kvůli židovskému původu rasové per-
sekuci a posléze byl vězněn v koncentračním táboře Treblinka (v letech 
1942–1945), odkud se mu podařilo uprchnout. Po válce vystudoval ekono-
mii a pracoval v zahraničním obchodě, od roku 1969 do počátku 90. let žil 
v emigraci ve Švýcarsku. Účastnil se jako svědek soudních procesů s do-
zorci v koncentračním táboře a systematickou publikační a přednáškovou 
činností seznamoval posluchače a čtenáře s  životem v koncentračním 
táboře a během okupace. Glazar podal důležitá svědectví o nacistické 
zvůli, holocaustu, antisemitismu a xenofobii, jeho osobnost se stala uzná-
vanou morální autoritou, což bylo oceněno rovněž propůjčením několika 
vyznamenání (mj. Řád T. G. Masaryka III. třídy). Úspěch u čtenářů získala 
zejména Glazarova vzpomínková kniha Treblinka – slovo jako z dětské ří-
kanky (Praha 1995) a předtím německy vydaná Die Falle mit dem grünen 
Zaun (1993).
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Osobní fond Richarda Glazara obsahuje kromě několika osobních do-
kladů a torza korespondence (zejm. z 90. let) především rukopisy obou 
monografií, audiokazety s namluvenými vzpomínkami, rukopisy novino-
vých článků, polemik a recenzí; dále též přípravný materiál a dokumentaci 
včetně plánu koncentračního tábora, fotografií a novinových výstřižků.

Svaz Čechů z Volyně, Žatec (1870) 1946–1958
Inventář, 2005, 157 s., Raisa Machatková, 33 úředních knih, 
15 registraturních pomůcek, 6 kartoték, 117 kartonů, 17 map, 10 plánů, 
14 kreseb, 131 plakátů, 1279 fotografií, 29 pohlednic, 3 prapory

Na základě zákona č. 74/1946 Sb. proběhla reemigrace zahraničních kra-
janů, mj. z oblasti ukrajinské Volyně, kam probíhala migrace Čechů od po-
loviny 19. století. Během druhé světové války bojovala řada volyňských 
Čechů v řadách čs. dobrovolných sborů. Na základě iniciativy Vojenské 
skupiny Žatec nalezli první skupiny volyňských Čechů svůj nový domov 
na počátku roku 1947 v Žatci a jeho okolí. Po zrušení vojenských skupin 
byl vytvořen v roce 1946 Svaz Čechů z Volyně. Jeho úkolem bylo zejména 
zastupování komunity volyňských Čechů při jednáních s československým 
státem, podpůrná, sociální, kulturní, vzdělávací a etnografická činnost. 
Nejvyššími orgány svazu byla valná hromada, dvanáctičlenný výkonný 
výbor a předsednictvo v čele s předsedou Jaroslavem Chudobou. Svaz 
byl vydavatelem časopisu Věrná stráž, jeho činnost probíhala v místních 
pobočkách, kterých bylo koncem 40. let dvacet. Důležitým bodem činnosti 
svazu byla i sběratelská činnost zaměřená nejen na písemný, ale i tiskový 
a fotografický materiál i trojrozměrné předměty. Činnost svazu byla ukon-
čena v roce 1958, v roce 1959 převzal jeho písemnosti Státní oblastní 
archiv Litoměřice, který je v roce 1976 delimitoval Státnímu ústřednímu 
archivu v Praze. 

Inventarizace fondu proběhla v letech 2003–2005, spisový materiál byl 
uspořádán podle organizační struktury původce. Součástí fondu je rovněž 
ilustrační materiál určený původně pro předpokládané volyňské oddělení 
žateckého muzea. Ve fondu nalezneme rovněž dokumentaci k jednotlivým 
volyňským obcím a drobné pozůstalosti padlých vojáků v SSSR. 

Inventář je doplněn jmenným, místním a věcným rejstříkem.
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Správa informačních center, Praha  1970–1989
Prozatímní inventární seznam, 2003, 31 s., Iveta Mrvíková, 
25 filmových pásů

Fond obsahuje dokumentární kinematografické filmy o českých osobnos-
tech z oblasti výtvarného umění, hudby, filmy týkající se české historie 
a o dalších zajímavostech v Čechách a na Moravě. Filmy jsou především 
ve francouzské verzi.

Fond předalo Národnímu archivu  Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
– Správa informačních center, pobočka Bukurešť. Jedná se o kinemato-
grafické filmy z pobočky v Bukurešti v roce 2000. 

Prozatímní inventární seznam byl vytvořen z důvodu neuzavřenosti fondu 
(předpokládá se předávání materiálů i z poboček v jiných zemích bývalé-
ho východního bloku) a je opatřen těmito rejstříky: názvů filmů, osobním, 
místním a věcným.

Chemapol, organizace zahraničního obchodu 
– kinematografické filmy a zvukové záznamy, 
Praha 1972–1989
Prozatímní inventární seznam (kinematografické filmy), 2003, 25 s., Iveta 
Mrvíková, 21 filmových pásů 

Jde o dílčí část archivního fondu Chemapol, organizace zahraničního 
obchodu, Praha, která obsahuje dokumentární a propagační kinemato-
grafické filmy, týkající se výrobní činnosti a výzkumu podniků z oblasti 
chemického průmyslu, zpracování ropy, farmaceutického průmyslu a ob-
chodních organizací zabývajících se vývozem a dovozem chemických 
surovin a výrobků. Filmy jsou v českých a cizojazyčných verzích. 

Zpřístupnění formou prozatímního inventárního seznamu bylo zvoleno 
především z toho důvodu, že materiál nebyl zatím převzat kompletně 
a není zpracován celý fond. Prozatímní inventární seznam je opatřen 
těmito rejstříky: názvů filmů, osobním, místním a institucí.
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Koospol, organizace zahraničního obchodu 
– kinematografické filmy, Praha 1974–1988
Prozatímní inventární seznam, 2003, 54 s., Iveta Mrvíková, 
84 filmových pásů 

Jde o dílčí část archivního fondu Koospol, organizace zahraničního obcho-
du, Praha, která obsahuje reklamní, propagační a dokumentární kinemato-
grafické filmy z oblasti potravinářského průmyslu. Nejvíce jsou zastoupeny 
filmy propagující export i výrobu českého piva, karlovarského likéru Jan 
Becher a cukrovinek. Filmy jsou v různých jazykových mutacích.

Zpřístupnění dílčí části archivního fondu formou prozatímního inventární-
ho seznamu bylo zvoleno především z toho důvodu, že materiál nebyl za-
tím převzat kompletně  a není zpracován celý fond. Prozatímní inventární 
seznam je opatřen těmito rejstříky: názvů filmů, osobním a místním.

Výstavnictví – kinematografické filmy, Praha (1965)–1980
Prozatímní inventární seznam, 2003, 18 s., Iveta Mrvíková, 
15  filmových pásů

Dílčí část archivního fondu Výstavnictví, Praha obsahuje dokumentární i in-
struktážní kinematografické filmy, související především s činností národ-
ního podniku: aranžování výkladních skříní, výstavba továrního komplexu 
pro národní podnik Výstavnictví, dokument ze zahájení provozu pražského 
metra na trase A, dokument k 75. výročí České filharmonie, dokument 
o založení komunistické strany na Slovensku, vzdělávací pořad z historie 
tiskových technik a střihový dokument o vzájemných vztazích Českoslo-
venska a Sovětského svazu. Filmy jsou v české a ve slovenské verzi.

Zpřístupnění formou prozatímního inventárního seznamu bylo zvoleno 
z  důvodu nezpracovanosti písemné části archivního fondu. Prozatímní 
inventární seznam je opatřen těmito rejstříky: názvů filmů a osobním.

Centrotex, organizace zahraničního obchodu 
– kinematografické filmy, Praha 1958–1989
Prozatímní inventární seznam, 2003, 60 s., Iveta Mrvíková, 
70  filmových pásů

Jde o dílčí část archivního fondu Centrotex, organizace zahraničního 
obchodu, Praha, která obsahuje dokumentární kinematografické filmy, tý-
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kající se propagace výrobků československého textilního průmyslu doma 
i v zahraničí. Na různých výstavních a veletržních akcích, pořádaných 
doma i ve světě, prezentuje Centrotex širokou škálu exponátů především 
formou módních přehlídek. Filmy jsou v různých jazykových verzích.

Prozatímní inventární seznam je opatřen těmito rejstříky: názvů filmů, 
osobním, místním a institucí).

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
– kinematografické filmy, Praha  1976–1988
Prozatímní inventární seznam, 2003, 32 s., Iveta Mrvíková, 
27  filmových pásů

Dílčí část archivního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha 
obsahuje dokumentární a osvětové kinematografické filmy s pracovní 
a sociální tématikou: zlepšení produktivity práce, využívání pracovní doby, 
výběr budoucího povolání školních dětí, organizace práce. 

Filmy jsou v české verzi. Zpřístupnění formou prozatímního inventárního 
seznamu bylo zvoleno především z důvodu nezpracovanosti písemné 
části archivního fondu. Prozatímní inventární seznam je opatřen těmito 
rejstříky: názvů filmů a osobním.

Ústav stavebních informací 
– obrazové a zvukové dokumenty, Praha  1960–1993
Prozatímní inventární seznam (kinematografické filmy), 2000, 
134 s., Iveta Mrvíková, 201  filmových pásů

Jde o dílčí část archivního fondu Ústav stavebních informací, Praha,  kte-
rá obsahuje instruktážní a dokumentární kinematografické filmy z oblasti 
stavebnictví. Tématicky jsou filmy zaměřené na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, organizaci a řízení práce ve stavebnictví, manipulaci s ma-
teriálem, stavební stroje a mechanizmy, dopravu, skladování, inženýrské 
stavby  a zakládání staveb, pozemní stavby (konstrukce a technologie), 
technické zařízení budov, výrobní procesy, stavební hmoty, beton a siliká-
tová prefabrikace, kamenoprůmysl, průmysl cementu a vápna ap. Jedná 
se tedy zejména o odborné filmy instruktážního charakteru, vyrobené 
v letech cca 1960–1990. Filmy sloužily jako názorný prostředek k výuce 
a školení zaměstnanců resortu stavebnictví nebo k pořádání odborných 
seminářů v oblasti vědecko technického rozvoje. 
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Filmy jsou v české verzi. Zpřístupnění formou prozatímního inventárního 
seznamu bylo zvoleno především z toho důvodu, že písemný archivní 
materiál není zpracován. Prozatímní inventární seznam je opatřen těmito 
rejstříky: názvů filmů, osobním, místním, institucí a věcným.

Využívání archiválií

Počet 
badatelů 
celkem

Z toho 
cizinců

Počet 
badatelských 
návštěv

Počet 
správních 
řízení podle 
§ 38 odst. 2

Počet 
zapůjčených 
evidenčních 
jednotek

Počet 
vypůjčených 
evidenčních 
jednotek

Počet 
rešerší 
pro úřední 
potřebu

Počet 
rešerší 
pro 
soukr. 
účely

2418 311 12811 237 313
       
2282

       
1177

Stejně jako v roce 2004, tak i v roce 2005 bylo dle informačního systému 
nejvíce zahraničních badatelů ze Slovenska (60). Dále pak následovali 
badatelé z Německa (40), USA (27), Rakouska (10), Itálie (6) a další. Le-
tos nás navštívili i dva badatelé z arabského světa. Systémem bylo zpro-
středkováno celkem 19.127 objednávek, což je zhruba o polovinu více 
než v roce 2004. Toto navýšení je dáno zvýšením limitu předkládaných 
archiválií na jeden den - ze tří kartonů na pět a z pěti jednotlivin na deset. 

Největší zájem je o dějiny dopravy, o československé dějiny 1945-1989 
a pak o československé dějiny 1918-1945. Nejvíce objednávek z jediného 
fondu, celkem 1297, bylo z fondu Ministerstvo železnic I., což je o 486 více 
než v minulém roce. Z fondů provenience bývalého ÚV KSČ, bylo před-
loženo celkem 3492 objednávek, což je o 583 více než v roce minulém. 
Na oddělení fondů státní správy z let 1945–1992  tak leží největší nápor 
na přípravu archiválií pro badatelnu ze všech oddělení. 

Domácí i zahraniční badatelé si z centrální badatelny odnesli a zaplatili 
celkem 33 797 kopií, což je o 19 539 kopií méně než v roce 2004. Toto 
razantní snížení je způsobeno umožněním badatelům používat vlastní re-
produkční zařízení. Povolení pro použití vlastního reprodukčního zařízení 
bylo v roce 2005 pro 21 388 snímků. Vlastní reprodukční zařízení používá 
přibližně jedna polovina badatelů, především zahraničních. 

Stanovený úkol pro rok 2005, a sice nastavit v informačním systému 
Badatelna ukládací jednotky podle jednotlivých fondů pro automatizaci 
objednávání badateli, se zatím podařilo splnit jen na 90 %. Pro badatelské 
využívání archivních pomůcek se dále doplňuje databáze zrušených ar-
chivních pomůcek, neplatných a dosud neschválených archivních pomů-
cek a pomůcek cizích archivů.
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Zahraniční styky v roce 2005
V plánu zahraničních služebních cest pracovníků Národního archivu pro 
rok 2005 bylo uvedeno celkem 19 cest. Tématicky se zahraniční služební 
cesty pracovníků Národního archivu dají rozdělit na několik okruhů, a to:

• bohemikální výzkum;

• účast na mezinárodních konferencích a seminářích;

• účast na zasedáních mezinárodních komisí;

• získávání zkušeností v oblasti archivnictví v zahraničních archivech;

• prezentace Národního archivu a českého archivnictví v zahraničí.

Národní archiv se každoročně podílí i na přijetí zahraničních hostů. Ta-
to přijetí jsou však realizována odborem archivní správy MV ČR. Většinou 
se jedná o archivní studium a zájem o seznámení se s odbornou činností 
Národního archivu.

V roce 2005 se v Praze uskutečnilo zasedání sfragistické komise Me-
zinárodní archivní rady, jejíž členkou je pracovnice Národního archivu 
PhDr. Helena Sedláčková. Toto zasedání organizoval a finančně zajišťo-
val odbor archivní správy MV ČR. 

Přehled zahraničních služebních cest 
zaměstnanců Národního archivu v roce 2005:

• BcA. Anna Rajnišová
Velká Británie - Skotsko (15. – 19. 3. 2005)
- pobyt v restaurátorském oddělení Národního archivu Skotska

• PhDr. Lenka Matušíková
Velká Británie – Londýn, Cambridge (19. – 24. 4. 2005)
- účast na zasedání komise pro hodnocení projektů podaných v rámci  
„Endangered Archives Programme” (Programu na záchranu ohrožených 
archivních fondů); konzultace v rámci projektu „Economic Mentalities 
of Czech Peasants, 1550-1750” (Univerzita Cambridge)
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• PhDr. Jaroslav Pažout
SRN – Berlín (1. - 14. 6. 2005)
- výzkum dokumentů ve Spolkovém archivu vztahující se k nacistické 
politice v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1943-1945

• PhDr. Tomáš Kalina, Ing. Miroslav Kunt
Nizozemí – Amsterdam, Haag (13. – 18. 6. 2005)
- seznámení se s aktuální koncepcí předarchivní péče s důrazem 
na problematiku elektronických dokumentů (ED), aktuální metody 
archivace ED a metody zajištění jejich autorizace a autenticity, 
zpřístupňování ED včetně využití Internetu, problematika tvorby 
archivních pomůcek s důrazem na mezinárodní standardy

• Mgr. Filip Paulus
(SRN – Marburg (19. – 22. 6. 2005)
- účast na kurzu v Archivní škole v Marburgu (kurz byl zaměřen 
na terminologické a teoretické otázky značení a klasifikace pozůstalostí 
v archivech, knihovnách a jiných institucí shromažďující pozůstalosti)

• PhDr. Tomáš Kalina, Ing. Miroslav Kunt
SRN – Drážďany (4. – 9. 9. 2005)
- získání poznatků o koncepci a praxi v přejímání a archivaci 
elektronických dokumentů v Sasku, koncepci předarchivní péče, 
archivního dohledu a standardizaci archivního popisu

• Mgr. Jitka Křečková
Rakousko – Vídeň (20. – 22. 10. 2005)
- účast na mezinárodní konferenci 
Alte Archive – neue Technologien”

• Alexandra Blodigová, Mgr. Jan Kahuda
Chorvatsko – Daruvar, Záhřeb (18. 9. – 2. 10. 2005)
- pokračování v pořádání archivu Svazu Čechů v Chorvatsku v Daruvaru 
a archivu České besedy v Záhřebu
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• PhDr. Eva Gregorovičová
Itálie – Florencie (6. – 23. 9. 2005)
- průzkum vztahů mezi fondem Rodinný archiv toskánských Habsburků 
a fondy Státního archivu ve Florencii

• Mgr. Milan Vojáček, Mgr. Jaroslav Koláčný
Rakousko – Vídeň (2. – 7. 10. 2005)
- výzkum bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního 
archivu do roku 1918

• Mgr. Zora Machková
Francie – Paříž (2. – 8. 10. 2005)
- jednání o převzetí osobního fondu Karel Bartošek a pokračování 
v akviziční činnosti v oblasti nestátních původců

• PaedDr. Bohumír Brom
Polsko – Varšava (9. – 14. 10. 2005)
- seznámení se současnou legislativou o archivní a spisové službě 
a výměna zkušeností z oblasti spisové služby a předarchivní péče

• PhDr. Jan Krlín, PhD.
Slovinsko – Lublaň (9. – 15. 10. 2005)
- výzkum bohemik  týkajících se období kolem 1. světové války 
v materiálech bývalých rakouských ministerstvech předaných Slovinsku
- studium archivních fondů ústředních státních orgánů na území 
dnešního Slovinska
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• PhDr. Alena Pazderová
Itálie – Řím (14. 10. – 7. 11. 2005)
- výzkum bohemik v Archivio di Stato di Roma s ohledem na edici 
korespondence papežského nuncia v Praze Cesare Speciana v letech 
1592-1598
- kolace textů edice Specianovy nunciatury z let 1592-1593 
ve Vatikánském tajném archivu
- studium fondů rukopisného oddělení Vatikánské knihovny a odborné 
literatury v její všeobecné studovně včetně doplňování jejího soupisu
- studium fondu “Acta Minucciana” a odborné literatury v Německém 
historickém ústavu v Římě

• Zuzana Zajačiková, Benjamin Bartl
SRN – Berlín (9. – 11. 11. 2005)
- účast na semináři “Conservation of tracing paper”, věnovaného 
problematice identifikace, použití, poškození a konzervace 
transparentních papírů

• PhDr. Alena Šimánková
Slovensko – Bratislava (10. – 11. 11. 2005)
- účast na semináři ÚPN “Úloha represie a politického násilia 
v komunizme”

• PhDr. Zdeňka Kokošková
SRN – Berlín (12. – 18. 11. 2005)
- získání personálních údajů z fondů centrálních říšských úřadů 
o předních představitelích nacistické okupační politiky v protektorátu 
v období 1943-1945 uložených v Bundesarchivu v Berlíně

 

• Ing. Miroslav Kunt, PhDr. Karel Koucký
SRN – Marburg (13. – 16. 11. 2005)
- účast na kurzu v Archivní škole v Marburgu (školení o elektronických 
dokumentech)
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• Mgr. Milan Vojáček
Rakousko – Vídeň (20. – 22. 11. 2005)
- studium archivních fondů a odborné literatury v rámci grantového 
projektu „Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 
19. století”

Vědecký výzkum 
Národní archiv pokračoval v uplynulém roce rovněž v provádění vědec-
kého výzkumu v oblasti archivnictví, pomocných věd historických, dějin 
správy, českých dějin a fyzické péče o archiválie, nově též v oblasti dlou-
hodobého ukládání elektronických dokumentů. 

Národní archiv je nositelem grantu GA ČR Reflexe a sebereflexe ženy 
v české národní elitě 2. poloviny 19. století (řešitel Milan Vojáček), je-
hož výsledkem bude mj. edice deníků Marie Červinkové-Riegrové. Dal-
ším projektem je grant GA ČR Nacistická okupační politika v Protektorátu 
Čechy a Morava 1943–1945. Edice dokumentů, jehož řešení probíhá 
ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR (řešitel Stanislav Ko-
koška, spolupracovníci Zdeňka Kokošková a Jaroslav Pažout). Úspěšnou 
obhajobou byl ukončen grant Československo-francouzské diplomatické 
vztahy 1940–1945 realizovaný ve spolupráci s Historickým ústavem AV 
ČR (spolupracovníci Helena Nováčková, Ivan Šťovíček). Anotace výsled-
né edice je otištěna na jiném místě sborníku. Závěrečným seminářem byl 
ukončen rovněž grant GA AV ČR s názvem KSČ a radikální socialismus 
v Československu v letech 1918–1989 (řešitel Zdeněk Kárník, spolupra-
covníci Jiří Křesťan, Jaroslav Pažout, Alexandra Blodigová). Pracovníci 
Národního archivu se zapojili do řešení dalších grantů a výzkumných 
projektů, například vědeckého projektu MZV ČR Společenské a politické 
aspekty arizačního procesu v českých zemích v letech 1939–1945. Profi-
tenti rasové a národnostní perzekuce (spolupracovnice Monika Sedláko-
vá), vědeckého projektu MZV ČR Mezinárodní obchod ČSR a neutrálních 
států v období studené války (spolupracovník Bohumír Brom).

Podle plánu pokračovala též spolupráce se zahraničními partnery (pře-
hled zahraničních cest pracovníků NA je uveden na jiném místě). Alena 
Pazderová pokračovala v práci na edici korespondence papežského 
nuncia na císařském dvoře Cesare Speciana z let 1592–1598, která je 
jedním ze základních úkolů Českého historického ústavu v Římě. Lenka 
Matušíková spolupracovala s univerzitou v Cambridge na řešení vědecké-
ho projektu Economic Mentalities of Czech Peasants 1550–1750. Zároveň 
působila jako oponentka grantových žádostí v rámci mezinárodního pro-
gramu Endangered Archives Programme. Podle plánu pokračoval výzkum 
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v archivech v Rakousku, Itálii, Francii, SRN, Slovinsku a Chorvatsku. Vel-
ký význam do budoucna má i účast pracovníků NA na odborných kursech 
pořádaných Archivní školou v Marburku. Alena Šimánková pokračovala ve 
spolupráci s Úřadem pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu 
na přípravě edičních projektů Československá justice v letech 1948–1953 
v dokumentech, sv. IV. a Vykonané tresty smrti v Československu 1918–
1989. Alexandra Blodigová a Jaroslav Bubeník pokračovali ve spolupráci 
s Centrem mediálních studií FSV UK na projektu Slovníku českosloven-
ských novinářů.

Pracovníci Národního archivu se zúčastnili v loňském roce řady odbor-
ných konferencí a seminářů. V rámci jednání 11. konference archivářů 
ČR v Chrudimi na téma Archiv jako informační centrum bylo přednese-
no 6 příspěvků pracovníků NA (Tomáš Kalina, Středisko pro archivaci 
elektronických dokumentů v Národním archivu; Monika Sedláková – Jan 
Kahuda, Poskytování služeb v nizozemských archivech; Miroslav Kunt, 
Zkušenosti s programem JANUS v Národním archivu; Milan Vojáček, 
Projekt digitalizace přihlášek pražského policejního ředitelství; Vladimír 
Waage, Zhodnocení dosavadního provozu studovny Národního archivu; 
Michal Ďurovič – Hana Paulusová – Lucie Weberová, Ochrana archiv-
ních materiálů před živelními pohromami v síti archivů ČR). Na semináři 
Moderní podnikatelské elity – metody a perspektivy bádání pořádaném 
FFUK vystoupili s příspěvky Monika Sedláková (Arizace v potravinářském 
průmyslu a obchodu jako násilná obměna elit) a Milan Vojáček (Politi-
ka a podnikání? Vztah formujících se politických a podnikatelských elit 
ve 2. polovině 19. století na příkladu F. L. Riegra). Milan Vojáček dále 
vystoupil na konferenci Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století 
(Středočeské muzeum Roztoky u Prahy) s příspěvkem Odkaz budoucím 
generacím. Literární obraz vlastní rodiny vytvořený Marií Červinkovou-
-Riegrovou a jejím chotěm Václavem Červinkou. Monika Sedláková 
vystoupila rovněž na konferenci Evropská města za druhé světové války 
(Archiv hlavního města Prahy) s příspěvkem „Bursa” s židovskými byty 
– součást protektorátní bytové politiky. Jiří Křesťan vystoupil na konferen-
ci Jaroslav Goll a jeho žáci (Historický ústav Jihočeské univerzity České 
Budějovice) s přípěvkem Zdeněk Nejedlý a Gollova škola, Alexandra 
Blodigová přednesla v rámci semináře FF UK a PF UK Zachráněni na 
ostrově. Život v exilu za druhé světové války referát na téma Prameny 
k dějinám českého exilového školství v Národním archivu. Eva Gregorovi-
čová se podílela ve spolupráci s Italským kulturním institutem a italskými 
partnery na uspořádání vědeckého kolokvia La Boemia e l´Ordine di San-
to Stefano, kde rovněž přednesla příspěvek o pramenech k dějinám řádu 
v rodinném archivu toskánských Habsburků. Jitka Křečková se zúčastnila 
mezinárodní konference Alte Archive – Neue Technologien s příspěvkem 
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o fondech klášterních archivů v Národním archivu. Tomáš Kalina a Jaro-
slav Šulc přednesli na semináři západočeských archivářů v Srní příspěvek 
na téma Seznam veřejnoprávních původců předarchivní péče v Národním 
archivu.

Přes problematické podmínky technického charakteru zahájilo v loňském 
roce svou činnost v rámci Národního archivu samostatné pracoviště 
pro dlouhodobé ukládání dokumentů v digitální podobě. Přestože se jed-
nalo o první rok jeho činnosti věnovaný jeho postupnému personálnímu 
obsazování a formulaci základní koncepce, podařilo se na tomto úseku 
dosáhnout několika důležitých výsledků. V rámci pracoviště byly vypra-
covány interní metodiky (Roman Mík, Přehled technologií dlouhodobé 
archivace elektronických dokumentů; Roman Mík, The UVC: a method 
for preservating digital documents. Proof of concept; Roman Mík, Plat-
forma Microsoft.NET). V rámci pracoviště byly zpracovány i metodické 
návody využitelné v „klasické” spisové službě (Miroslav Kunt, Elektronic-
ká podatelna ve spisovém řádu; Miroslav Kunt, Elektronické dokumenty 
z hlediska požadavků zákona č. 499/2004 Sb. a potřeba jejich dlouhodo-
bého ukládání). Pracoviště bylo spoluorganizátorem odborného semináře 
Ochrana dokumentů před elektromagnetickými poli ve Vyškově. Proble-
matika elektronických dokumentů byla konzultována se zahraničními pa-
trnery při služebních cestách do SRN a Nizozemí i v rámci odborného 
kurzu pořádaného Archivní školou v Marburku. Pracoviště bylo prezento-
váno rovněž na několika konferencích, zejm. zmíněné archivní konferenci 
v Chrudimi, dále konferenci ISSS v Hradci Králové (referát Miroslava 
Kunta a Tomáše Kaliny, Návrh strategie pro dlouhodobé ukládání elektro-
nických dokumentů), konferenci Archivy, knihovny a muzea v digitálním 
světě 2005 (referát Tomáše Kaliny a Miroslava Kunta, Pracoviště pro dlou-
hodobé ukládání dokumentů v digitální podobě v Národním archivu) a na 
odborném semináři uživatelů GINIS v Pardubicích.

Pracovníky výzkumného úseku oddělení fyzické péče o archiválie byly 
řešeny v roce 2005 následující výzkumné úkoly:

• Vlastnosti kancelářského recyklovaného papíru

• Studium vlastností některých vybraných lepidel

• Vytvrzení poškozené fotografické želatiny plísněmi 

• Stanovení optimální koncentrace pracího a dezinfekčního prostředku 
při praní filmových pásů

• Studium enzymatické aktivity plísní izolovaných v archivních depozitářích 



594

Paginae 14 -  2006Zprávy z  NA 2005

• Studium metody hromadného odkyselování papíru metodou CSC 
BOOK SAVER 

• Vlastnosti azobarviv používaných pro barvení papíru

• Studium vlivu mikrovlnného sušení na fyzikálně-chemické a mikrobiolo-
gické vlastnosti různých druhů papíru

• Vlastnosti fixačního prostředku “Protecting spray 680”

• Posouzení původu barevných skvrn v knihách z fondu knihovny Národ-
ního muzea

• Vliv viditelného světla na archiválie

Národní archiv pokračoval rovněž v ediční činnosti dle schváleného edič-
ního plánu (seznam vydaných publikací a kompletní bibliografie pracovní-
ků NA je součástí této zprávy).

V roce 2005 pokračovalo 8 pracovníků archivu v doktorském studiu na 
vysokých školách. Jedná se o následující práce:

• Stanislava Jílková, Odraz josefínských církevních reforem (1780–1790) 
v chodu pražské konsistoře a církevní správě (FF UK Praha)

• Jan Kahuda, Dějiny rodinného archivu Metternichů (FF UK Praha)

• Karel Koucký, „Berounské zboží” – raně novověká keramika ve světle 
archeologických a písemných pramenů (FF UK Praha)

• Roman Mík, Standardizace přenosu CAD dat a jejich dlouhodobá archi-
vace (FEL ČVUT Praha)

• Jaroslav Pažout, Československé a západoevropské studentské hnutí 
v 60. letech 20. století (FF UK Praha)

• Monika Sedláková, Arizace v potravinářském průmyslu a obchodu (FF 
UK Praha)

• Jaroslav Šulc, Třicetiletá válka a venkovská společnost v Čechách (FF 
UK Praha)

• Milan Vojáček, Velkostatek Maleč v Riegrově éře (FF UK Praha)

Pracovníci Národního archivu pracovali v uplynulém roce rovněž v odbor-
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ných komisích a vědeckých grémiích (vědecké rady Národní knihovny ČR, 
Památníku národního písemnictví, Masarykova ústavu AV ČR, odborné 
komise při AS MV) a v redakčních radách (Archivní časopis, Sborník 
archivních prací, Soudobé dějiny, Paginae historiae, Masarykův sborník, 
Podbrdsko, Kuděj). Národní archiv měl své zastoupení rovněž ve výbo-
rech České archivní společnosti a České informační společnosti.

Akce pro veřejnost
Rok 2005 byl zahájen slavnostním shromážděním při příležitosti vzniku 
Národního archivu, kterého se zúčastnili současní i bývalí pracovníci ar-
chivu. Slavnostní ráz akce byl umocněn projevy ředitelky archivu a ředitele 
Odboru archivní správy MV ČR. 

V roce 2005 uspořádal archiv ve dnech 24. 9.–6. 11. samostatnou výstavu 
Návrat ke kořenům – běh života v archivních dokumentech (autorka Len-
ka Matušíková) věnovanou genealogické problematice. Výstavě, na které 
spolupracovali i partneři z řad amerických genealogických společností, 
předcházela dne 23. 9. konference ke stejné problematice spojená s pre-
zentací jednotlivých českých archivů a možností genealogického studia 
v nich. Ve dnech 24.–25. 5. 2005 proběhlo v prostorách archivu jednání 
mezinárodní konference Československo 1945 – na rozhraní epoch ne-
svobody uspořádané ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR. 
Národní archiv se podílel rovněž na vydání sborníku z této konference. 
Při příležitosti této konference byla ve foyer Národního archivu instalová-
na drobná výstavka První týdny míru. Národní archiv hostil rovněž řadu 
v uplynulém roce řadu akcí pořádaných mj. Českou archivní společností, 
Českou informační společností, Ministerstvem vnitra ČR nebo Spolkem 
knihovníků a informačních pracovníků. Stejně jako v minulých letech byl 
i v roce 2005 velký zájem o exkurze po obou budovách archivu. Archiv 
navštívilo celkem 64 organizovaných exkurzí, zejm. studentů středních 
a vysokých škol.

Národní archiv se dále podílel organizačně i zápůjčkou archiválií na řadě 
výstav mimo jeho prostory. K nejdůležitějším patřila výstava instalovaná 
v rámci projektu EU na zámku Brandýs nad Labem k 90. výročí úmrtí arci-
vévody Ludvíka Salvátora spojená s vědeckým kolokviem a doprovozená 
publikací Ludvík Salvátor, vědec a cestovatel (organizátory byly Městský 
úřad Brandýs nad Labem a Česká křesťanská akademie ve spolupráci 
s Národním archivem). Značnou pozornost měla i výstava Zlaté časy 
médií uspořádaná v Národním muzeu v Praze (organizátoři Knihovna 
Národního muzea, Centrum mediálních studií FSV UK). Z dalších výstav, 
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na kterých archiv nějakou formou spolupracoval, jmenujme výstavy Zlo 
a naděje (expozice v Pražském domu v Bruselu), putovní výstava Pocta 
všem, kteří vzdorovali ve spolupráci s Konfederací politických vězňů, 
Za mřížemi a ostnatým drátem (Galerie Františka Drtikola Příbram), 80 
let od založení Muzea osvobozovacího boje Ukrajiny v Praze (Slovan-
ská knihovna ČR), Židé v rezistenci (Parlament ČR), Spoutané paprsky. 
Osvětlování a svítidla v průběhu staletí (Muzeum Šumavy Sušice), Relik-
viář sv. Maura (Muzeum policie ČR), Exil v Praze a ČSR (Archiv hlavního 
města Prahy), Od té doby věřím na osud (Židovské muzeum v Praze) 
a nová expozice v Památníku Lidice.

Úlohu aktuálního zdroje informací plnila úspěšně internetová stránka 
Národního archivu www.nacr.cz, jejíž obsahová i grafická podoba byla 
na přelomu loňského a letošního roku zásadním způsobem změněna 
(autor Jaroslav Šulc).

Pedagogická činnost
Velice čile a ku prospěchu archivu i budoucích archivářů se rozvíjí na zá-
kladě smlouvy spolupráce s Filozofickou fakultou UK, Katedrou pomoc-
ných věd historických a archivního studia. Studenti vykonávají v archivu 
celoroční i prázdninovou praxi. Výuka archivnictví pro studenty bakalář-
ského a magisterského studia archivnictví FF UK v rozsahu 2 semestry 
probíhá jednou za 2 roky a podílí se na ní řada odborníků Národního 
(ale také Státního oblastního) archivu a odboru archivní správy. Jedná 
se o předměty Seminář ke zpřístupňování archiválií, Archivní legislativa, 
Archivní provoz a technika, Spisová služba, Předarchivní péče a výběr 
archiválií, Archivní praxe a Základy ochrany archiválií. Pracovníci archi-
vu se podílejí též na výuce v archivním kurzu. Dále se archiv podílí též 
na výběrových přednáškách katedry. Ředitelka archivu působila jako ex-
terní členka komisí pro bakalářské a státní závěrečné zkoušky na oboru 
archivnictví FF UK.

Katedra archivnictví využívá také prostory archivu k výuce – přednáško-
vý sál Chodovec (výuka archivnictví 2 semestry každý týden 1 celý den, 
výuka archivního kurzu nepravidelně); multimediální místnost na třídě 
Milady Horákové (výuka novověké paleografie pravidelně každý týden 
1 celý den).

Pracovníci oddělení péče o fyzický stav archiválií se tradičně podílejí 
na výuce studentů Střední průmyslové školy grafické v Praze, Ústavu 
chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze a Ústavu 
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historických věd Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci 
Králové včetně konzultace diplomových prací.

Fyzický stav archiválií
V rámci zajišťování preventivní péče o archivní fondy průběžně probíhaly 
průzkumy fyzického a mikrobiologického stavu archivních fondů dle poža-
davků správců fondů. Bylo provedeno 576 mikrobiologických rozborů (u 
pozitivních nálezů byla provedena identifikace mikroorganismů), 33 stěrů 
u povodňových materiálů (zde bylo prováděno širší spektrum analýz, 
včetně identifikace bakterií), 14 měření kontaminace ovzduší pomocí 
aeroskopu.

Ve spolupráci s pracovníky Krajské hygienické stanice Středočeského 
kraje byla provedena mikrobiologická kontrola vysušených povodňových 
archiválií, které jsou do archivu přiváženy k dezinfekci. Byla potvrzena 
jejich vysoká kontaminace plísněmi i bakteriemi, vyskytly se i podmíněné 
patogeny (Enterobacter sp., Escherichia vulneris). Na základě těchto vý-
sledků byla vylepšena hygienická opatření při manipulaci s těmito mate-
riály tak, aby pracovníci byli vystaveni co nejmenším rizikům. Jako každý 
rok byla rovněž provedena periodická kontrola stavu archivních kulturních 
památek a národních kulturních památek. Rovněž byla provedena hloub-
ková kontrola listin a pečetí fondu Archiv České koruny.

Národní archiv zhotovil v uplynulém roce celkem 87.791 políček bezpeč-
nostních kopií a 164.164 políček studijních reprodukcí archiválií. 

Koncem roku 2005 byly zahájena digitalizace fondu Stabilní katastr - in-
dikační skici, jejímž výsledkem je digitalizace 5.626 ks indikačních skic. 
Technické zabezpečení skic pro digitalizaci prováděli studenti pod vede-
ním správce fondu. Zvolená metodika se osvědčila, stejně se bude postu-
povat i v následujících letech. Průběžně probíhala spolupráce s ústavem 
Institut für Kirchengeschichte v St. Pölten, který je garantem projektu EU 
pro digitalizaci církevních listin. Výsledkem je, po souhlasu vlastníků archi-
válií, podepsaná dohoda o digitalizaci církevních listin do roku 1526, ulo-
žených v Národním archivu, která bude realizována na podzim roku 2006. 
V rámci problematiky digitalizace byl vypracován též návrh pro začlenění 
digitalizace fondu SK-IS do projektu EU Culture 2000, jež bude projedná-
ván v příslušné komisi EU v září 2006; výsledku bude záviset další postup 
financování digitalizačních prací. Současně byla zahájena digitalizace 
policejních přihlášek z fondu Policejní ředitelství v Praze. 
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Konzervace a restaurování
Práce související s odstraňováním následků povodní z rok 2002 pokračo-
valy v naplňování Usnesení vlády ČR číslo 216 z března 2003.  Ve veřejné 
obchodní soutěži zvítězila firma Belfor s.r.o., která vybudovala v blízkosti 
Prahy v obci Jirny vysoušecí pracoviště. V září 2005 byly zahájeny práce 
na záchraně dokumentů Městského soudu v Praze, Ministerstva země-
dělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva obrany a Českého 
statistického úřadu. Byly podepsány meziresortní i prováděcí smlouvy 
s jednotlivými resorty o dezinfekci vysušených dokumentů. Restaurování 
a konzervování těchto dokumentů bude řešeno v tomto roce, v současné 
době se jedná o konkrétních finančních podmínkách a způsobu úhrady.   

Dne 29. 7. 2004 schválila vláda ČR v návaznosti na jednání mezi minister-
stvy kultury České republiky a Iráku usnesení č.757/2004 a v prostorách 
Národního archivu proběhlo školení 6 iráckých pracovníků Národního 
archivu a knihovny v Bagdádu. V roce 2005 bylo schváleno nové vládní 
usnesení, ve kterém byly vyčleněny finanční prostředky na vybavení 
restaurátorského pracoviště Národního archivu a knihovny v Bagdádu. 
Projekt vypracovali pracovníci 10. oddělení. V současné době se jedná 
o umístění tohoto pracoviště. Bohužel bezpečností situace v Iráku ne-
umožňuje toto pracoviště vybudovat přímo v  Bagdádu. Dalšími městy, 
kde by mohlo být přechodně vybudováno a o kterých se uvažuje, jsou 
jordánský Ammán, město Erbil v Kurdistánu nebo dokonce Praha.  

Vysoce lze též hodnotit pokračování v navázané mezinárodní spolupráce 
s National Archives of Scotland v Edinburgu. 

Mimořádně důležitým úkolem v roce 2005 bylo dopracování Krizového 
plánu Národního archivu pro živelní katastrofy (oheň a voda). V současné 
době se dotváří ještě tzv. akční plán. 

V roce 2005 byla dokončena novelizace provozních řádů v chemických 
a mikrobiologických laboratoří a restaurátorských atelierech Národního 
archivu a s tím související doplnění bezpečnostních listů jednotlivých 
chemikálií a novelizace označení obalů chemikálií (symboly nebezpeč-
nosti, R a S věty). Vypracované provozní řády byly předány všem státním 
archivům jako vzorové.

Jedním z hlavních úkolů restaurátorského pracoviště umístěného v bu-
dově Národního archivu v budově na Milady Horákové bylo restaurování 
listin a pečetí listin pečetí z archivu Řád maltézských rytířů. Bylo zrestau-
rováno 82 pečetí a 161 listin bylo vyrovnáno a uloženo do speciálních kra-
bic pro pergamenové listiny firmy EMBA. Bylo vyrovnáno a uloženo 240 ks 
map z fondu Řád křižovníků. Dále bylo sejmuto 39 ks negativních forem 



599

Paginae 14 -  2006 Zprávy z  NA 2005

a vytvořeno 20ks kopií pečetí. Komplexně byly zrestaurovány 2 rukopisy 
(Řád piaristů  a Kapucíni).  

Jako již tradičně restaurátorské pracoviště na Chodovci pokračovalo v re-
staurování archiválií přijatých již minulých letech nebo zahájilo práce na 
nových pracích. Systematicky probíhala konzervace listin z fondů Rodinný 
archiv Metternichů a Ředitelství státních lesů a statků Praha, konzervace 
erbovníku z fondu RAM, odkyselování kvaternů desek zemských, kon-
zervace deníků Leopolda II. a dalších rukopisů z fondu Rodinný archiv 
toskánských Habsburků. Dle potřeby probíhaly konzervátorské a restau-
rátorské práce jednotlivých archiválií z řady fondů.

Knihovna 
K 31. 12. 2005 spravuje knihovna Národního archivu celkem 481.149 
svazků. Ve volném výběru je k dispozici celkem 19.775 svazků, knihovna 
odebírá celkem 397 seriálů. Za rok 2005 bylo registrováno celkem 2.513 
nových knihovních jednotek. Při katalogizaci bylo zpracováno celkem 
10.330 záznamů. Na centrálním pracovišti knihovny bylo registrováno 279 
čtenářů, na detašovaném pracovišti I. oddělení 198 čtenářů. V roce 2005 
bylo realizováno celkem 9.327 výpůjček. Knihovna uspořádala celkem 11 
výstavek knižních novinek, podílela se na zpracování oborových bibliogra-
fií a sama připravila k vydání 3 bibliografické soupisy.
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Publikační činnost Národního archivu 
a jeho pracovníků za rok 2005

Anna Vindušková

Monografické publikace

1
ALBUM amicorum: sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny / editoři Jan 
Royt, Petra Nevímová. – Praha : Ústav pro dějiny umění FF UK, 2005. 
– 220 s.

2
ATTI del convegno La Boemia e l’Ordine di Santo Stefano: (Praga, 20 
maggio 2005) / a cura di Danilo Marrara. – Pisa: Istituzione dei Cavalieri 
di S. Stefano : Dipartimento di scienze della politica dell’Università di Pisa: 
Istituto italiano di cultura di Praga : Archivio di Stato di Praga, 2005. – 90 
s. – (Cuaderni Stefaniani; Anno Ventiquattresimo).

3
BERÁNEK, Karel – BERÁNKOVÁ, Věra: Karel Beránek: výbor  prací z let 
1958-1999 / úvod Ivan Hlaváček. – 1. vyd. – Praha: Národní archiv, 2005. 
– 275 s.
ISBN 80-86712-24-9

4
ČESKO-FRANCOUZSKÉ vztahy v diplomatických jednáních 1940-1945 / 
ed. Jan Němeček, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček, Jan Kuklík. – 1. vyd. 
– Praha: Historický ústav AV ČR : Státní ústřední archiv: Univerzita Karlova 
v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2005. – 647 s.
ISBN 80-246-0941-X

5
ČESKOSLOVENSKO na rozhraní dvou epoch nesvobody: sborník 
z konference k 60. výročí konce druhé světové války / uspoř. Zdeňka 
Kokošková, Jiří Kocian, Stanislav Kokoška; angl. res. Derek Paton; 
překlad něm. textu Pavla Lutovská. – Praha: Národní archiv: Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 2005. – 419 s.
ISBN 80-86712-32-X. – ISBN 80-7285-000-8
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6
HISTORICKÁ fotografie : sborník pro prezentaci historické fotografie 
ve fondech a sbírkách České republiky. Roč. 5 / ved. red. Jiří Zikmund, 
Emilie Benešová. – Hradec Králové; Praha : Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové : Národní archiv, 2005. – 88 s.
ISBN 80-85031-60-4. – ISBN 80-86712-30-3

7
INFORMATIVNÍ přehled : výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných 
věd historických a příbuzných oborů. Č. 24 / sest. Anna Vindušková, 
Marie Šatochinová; excerpce Jaroslav Koláčný, Anna Vindušková, Hana 
Paulusová. – 1. vyd. – Praha: Národní archiv, 2005. – 140 s.
ISBN 80-86712-25-7

8
LUDVÍK Salvátor – vědec a cestovatel : zpráva o životě a díle rakouského 
arcivévody a toskánského prince se zvláštním zřetelem k městu Brandýsu 
nad Labem – Staré Boleslavi / Brigita Mader, Eva Gregorovičová, Petr 
Mašek, Milan Němeček, Milan Novák, Jiří Hyka; spoluprac. José María 
Sevilla, Wolfgang Löhnert, Vladimír Novák, Filip Paulus; editor Milan 
Novák; fotografie Kamil Voděra, Jiří Hyka, Karel Novák. – Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav : Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 
2005. – 71 s. – (Zámecká edice; [Sv.] 2).
ISBN 80-902897-62

9
MATUŠÍKOVÁ, Lenka: Návrat ke kořenům : běh života v archivních 
dokumentech = Back to One’s Roots : Our Ancestor’s Everyday Lives as 
Shown in Archival Documents : doprovodná publikace k výstavě pořádané 
Národním archivem, archivní areál Chodovec, 23. září až 6. listopadu 2005 
/ autoři Eugen Aksamit, Lenka Matušíková, David Pavelka; fotografie Jiřina 
Kopčáková; graf. úprava Anna Benešová; red. a ed. Lenka Matušíková; 
lektor. Karel Müller, Alena Pazderová; překlady Kateřina Kotíková, Lenka 
Matušíková. – 1. vyd. - Praha: Národní archiv, 2005. – 83 s.
ISBN 80-86712-26-5

10
NEVÍMOVÁ, Petra: La Capella Italiana della Città Vecchia = Vlašská 
kaple. – 1. vyd. – Praha : Istituto Italiano di Cultura in Praga; Kutná Hora: 
Edizioni Tichá Byzanc, 2005. – 31 s.
ISBN 80-86359-13-1
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11
NOTHING and Nobody Should Be Forgotten: On the Anniversary 
of the Central Archives of the Czech State 1954-2004 / kol. aut. pod 
vedením Emilie Benešové; fotografie Benjamin Bartl, Emilie Benešová, 
Martin Hrubeš, Jan Krlín, Miroslav Kunt, Jiřina Olsžewičzová, Naďa 
Slezáková, Roman Straka; reprodukce Blanka Hnulíková, Eva Hodíková, 
Martin Hrubeš; grafy, tabulky a schemata Rudolf Kaďorek; redaktor a 
editor Emilie Benešová. – 1. vyd. – Praha : Státní ústřední archiv, 2004. 
– 239 s.
ISBN 80-86712-14-1

12
PAGINAE historiae : sborník Národního archivu. Č. 13 / překlad résumé 
Jaroslav Koláčný. – 1. vyd. – Praha : Národní archiv, 2005. – 269 s.
ISBN 80-86712-31-1

13
PRŮVODCE po archivních fondech a sbírkách : Státní ústřední archiv 
v Praze. Díl 1, Sv. 3 / kol. aut. pod vedením Aleny Pazderové; aut. kol. 
Karel Beránek, Věra Beránková, Vácslav Babička, Pavla Burdová, 
Dagmar Culková, Eliška Čáňová, Denko Čumlivski, Jarmila Dubská, Eva 
Gregorovičová, Libor Gottfried, Jaroslava Hoffmannová, Jan Kahuda, 
Helena Klímová, Josef Kollmann, Miroslav Kronus, Marie Lišková, Raisa 
Machatková, Lenka Matušíková, Alena Pazderová, Helena Sedláčková, 
Dáša Šmerdová, Alexandra Špiritová, Magda Zahradníková. – 1. vyd. 
– Praha : Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR, 2005. – 437 s., 
16 obr.
ISBN 80-86466-02-7

14
PŘEHLED přírůstků knihovny Státního ústředního archivu : leden 2001 
– prosinec 2001 / sest. Dagmar Spáčilová. – 1. vyd. – Praha: Národní 
archiv, 2005. – 91 l., (634 zázn.)
ISBN 80-85712-22-2

15
XII. SEMINÁŘ restaurátorů a historiků Praha 2003 : sborník. – 1. vyd. 
– Praha: Národní archiv, 2005. 416 s., obr. příl.
ISBN 80-86712-29-X
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16
SOUPIS poddaných podle víry z roku 1651 : Boleslavsko / zprac. a úvod 
naps. Alena Pazderová. – 2. dopln. vyd. – Praha: Národní archiv, 2005.
 – 2 sv.; 367 s., S. 373-739.
ISBN 80-86712-28-1

17
SOUPIS židovských rodin v Čechách z roku 1793. [Sv.] 5, Čáslavský kraj. 
Klatovský kraj. Rakovnický kraj / editoři Ivana Ebelová, Mlada Holá, Michal 
Řezníček, Renáta Sádlová; lektor. Lenka Matušíková. – 1. vyd. – Praha: 
Národní archiv, 2005. – 405 s.
ISBN 80-86712-21-4

18
ŠAMBERGER, Zdeněk : Studie k dějinám československého archivnictví 
/ red. Jan Kahuda; úvod Eva Drašarová. – 1. vyd. – Praha: Národní archiv, 
2005. – 363 s.
ISBN 80-86712-23-0

19
THERESIENSTÄDTER Gedenkbuch : österreichische Jüdinnen und 
Juden in Theresienstadt 1942-1945 / die Herausgabe haben vorbereitet 
Michal Frankl, Christa Mehany-Mitterrutzner, Christine Schindler, 
Gerhard Ungar; in Zusammenarbeit mit René Donner, Othmar Fetz, 
Tomáš Fedorovič, Georg Hufgard, Martin Kolassa, Raisa Machatková, 
Jaroslava Milotová, Martin Niklas, Wolfgang Schellenbacher, Thomas 
Schoiswohl, Jarmila Škrábková, Michael Wögerbauer. – Prag : Institut 
Theresienstädter Initiative : Dokumentationsarchiv des österreichischen 
Widerstandes, 2005. - 702 s.
ISBN 3-8258-7590-3

20
ZEMĚDĚLSKÉ družstevnictví : kolektivizace zemědělství : podmínky pro 
vznik JZD – 1947 / připr. Jana Pšeničková. – 1. vyd. – Praha: Národní 
archiv, 2005. – 382 s. – (Edice dokumentů z fondů Národního archivu).
ISBN 80-86712-27-3
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Články a recenze

21
BACÍLKOVÁ, Bronislava: Studium účinků par butanolu a jiných alkoholů 
na plísně.
In: XII. Seminář restaurátorů a historiků Praha 2003 : sborník. – Praha: 
Národní archiv, 2005. – S. 156-162.

22
BARTL, Benjamin – WEBEROVÁ, Lucie: Mezinárodní konference 
„Durability of Paper and Writing” : Lublaň, listopad 2004.
In: Arch. Čas. – Roč. 55, č. 3 (2005), S. 199-202.

23
BARTL, Benjamin – PAULUSOVÁ, Hana – STRAKA, Roman: Preservation 
of Archival Fonds and Collections.
In: Nothing and Nobody Should Be Forgotten: On the Anniversary 
of the Central Archives of the Czech State 1954-2004 / kol. aut. pod 
vedením Emilie Benešové. – Praha : Státní ústřední archiv, 2004. 
– S. 209-227.

24
BARTOŠOVÁ, Hana – KŘESŤAN, Jiří: Soupis archivních pramenů 
k Tomáši Garriguovi Masarykovi a jeho rodině ve Státním ústředním 
archivu v Praze : rodinné a osobní archivy, archivy spolků, politických 
stran a kulturních institucí, archivní sbírky.
In: Masaryk. Sbor. – Sv. 11-12, 1999-2003 (2004), S. 435-473.

25
BARTŮŠEK, Václav: [Bacháček z Nauměřic, Martin; Bartlík, Bernard 
– biogramy].
In: Biografický slovník českých zemí. Seš. 2, B-Bař /ved. projektu 
Pavla Vošahlíková. – 1. vyd. – Praha: Historický ústav AV ČR, 2005. 
– S. 173-174; S. 232.

26
BARTŮŠEK, Václav: Co bylo dříve v aule školy.
In: 60 let Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické 
Františka Křižíka: Praha 1, Na Příkopě 16, www.vosaspsekrizik.cz. - 
Praha, 2005. – S. 6-8.
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27
BARTŮŠEK, Václav: Elementární školství církevních řádů v českých 
zemích v době baroka.
In: Barokní Praha – barokní Čechie 1620-1740: sborník příspěvků 
z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách /sest. Olga Fejtová, 
Václav Ledvinka, Jiří Pešek, Vít Vlnas. – Praha: Scriptorium, 2004. 
– S. 601-608.

28
BARTŮŠEK, Václav: Fauny běh.
In: ČAS v roce 2004: ročenka České archivní společnosti. – (2005), S. 167.

29
BARTŮŠEK, Václav: [Hesla o piaristických kolejích a rezidencích] / vb.
In: Encyklopedie moravských a slezských klášterů / Dušan Foltýn … [aj.] 
– Praha : Libri, 2005.

30
BARTŮŠEK, Václav: Jeremiáš Soudný (1702-1768) – život piaristy. [Část] 1.
In: Jiskra: týdeník Benešovska, Vlašimska a Voticka. – Roč. 45, č. 1 
(7.1.2004), S. 3.

• [Část]  2. : Jiskra. – Roč. 45, č. 2 (14.1.2004), S. 3.

• [Část]  3. : Jiskra. – Roč. 45, č. 4 (28.1.2004), S. 3.

• [Část]  4. : Jiskra. – Roč. 45, č. 5 (4.2.2004), S. 3.

• [Část]  5. : Jiskra. – Roč. 45, č. 13 (31.3.2004), S. 3.

• [Část]  6. : Jiskra. – Roč. 46, č. 3 (19.1.2005), S. 3.

• [Část]  7. : Jiskra. – Roč. 46, č. 4 (26.1.2005), S. 3.

• [Část]  8. : Jiskra. – Roč. 46, č. 5 (2.2.2005), S. 3.

• [Část]  9. : Jiskra. – Roč. 46, č. 6 (9.2.2005), S. 3.

• [Část] 10. : Jiskra. - Roč. 46, č. 7 (16.2.2005), S. 3.

• [Část] 11. : Jiskra. – Roč. 46, č. 8 (23.2.2005), S. 3.
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Evidence veřejnoprávních původců 
v předarchivní péči 
Národního archivu

Tomáš Kalina - Jaroslav Šulc

Ve Státním ústředním archivu vzniklo specializované pracoviště 
pro předarchivní péči  koncem 60. let a vzápětí byly vytvářeny 
jako základní pracovní a informační pomůcka různě koncipo-
vané seznamy původců příslušných podle tehdejší legislativy. 
Kromě základních údajů o původcích obsahovaly tyto kartoté-

ky i cenné aktualizované citace zřizovacích a zrušovacích norem a odkazy 
na předchůdce i nástupnické instituce. V roce 1988 prováděli pracovníci 
uvedeného oddělení průzkum spisové služby u ústředních správních 
institucí, získané informace zapisovali do k tomu vytvořených formulářů 
a nedlouho předtím zřízený „úsek automatizace” zajistil jejich zpracování 
pomocí výpočetní techniky. Výstup z této databáze se stal součástí a vzo-
rem následujících evidencí původců. Významnou koncepční proměnou 
prošel původně prostý soupis, když byl počátkem 90. let propojen s da-
tabází, podchycující veškerá skartační řízení, na nichž se Státní ústřední 
archiv podílel. Tato databáze umožňuje dodnes roční a dlouhodobější 
vyhodnocování výběru archiválií a jejich přejímání do archivu a to nejen 
celkově, ale i v analytické podobě pro jednotlivé původce. 

Kvalitativně na vyšší úrovni se ocitá soupis původců v předarchivní péči 
v Záměru archivního informačního systému Státního ústředního archivu, 
který za účelem vypsání výběrového řízení sestavil kolektiv pracovníků ar-
chivu v roce 1997 a který byl postupně doplňován až do roku 2000. V kon-
cepci budoucího informačního systému našeho archivu hraje segment 
„Původců” zcela klíčovou roli a v širokém smyslu jsou pod tímto pojmem 
chápány informace identifikující, evidující a přesně vymezeným způsobem 
charakterizující „fyzické nebo právnické osoby, které mají nebo výhledově 
mohou mít vztah k archiváliím Státního ústředního archivu” nebo k jím 
vykonávané předarchivní péči a mohou být potenciálními tvůrci jeho ar-
chivních fondů a sbírek. V tomto pojetí představuje evidence aktuálních 
původců v předarchivní péči našeho archivu podmnožinu uvedeného logic-
kého okruhu původců. Záměr předpokládá její propojení s evidencí spiso-
vých a skartačních norem, s databází o skartacích, s přírůstkovou knihou, 
s průzkumy spisové služby u původců a s evidencí archivních fondů. 
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K 1. lednu 2005 bylo v Národním archivu vytvořeno nové 5. oddělení 
nazvané „oddělení předarchivní péče, fondů státní správy po roce 1992 
a elektronických dokumentů”. Toto pracoviště ve srovnání s ostatními ev-
ropskými národními archivy ojedinělým způsobem organizačně propojuje 
na jedné straně předarchivní péči o tradiční druhy archiválií u veřejnopráv-
ních původců vymezených archivním zákonem, na druhé straně „uchová-
vání a zpřístupňování nových forem i nosičů informací včetně dokumentů 
v digitální podobě” (§ 46 odst. 2 písm. h) zák. č. 499/2004 Sb.). V rámci 
5. oddělení působí vysoce specializovaná skupina pracovníků, zaměřená 
ve smyslu usnesení vlády č. 11 ze 7. ledna 2004 na „dlouhodobé ucho-
vávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě”. Na rozdíl od tra-
diční předarchivní péče není působnost uvedeného úseku elektronických 
dokumentů legislativně jednoznačně určena, v citované pasáži archivního 
zákona se hovoří o jeho „ústřední” funkci v souvislosti s jeho vědecko-
výzkumnou, metodickou a školicí funkcí, průvodní zpráva k uvedenému 
usnesení vlády však předpokládá, že až do vybudování obdobných regio-
nálních pracovišť (patrně v rámci jednotlivých státních oblastních archivů) 
bude mít tzv. digitální archiv v Národním archivu charakter „centrálního 
pracoviště”. Podle této představy by tedy úsek pro elektronické dokumen-
ty v Národním archivu měl zajišťovat v prvním období své existence veš-
kerou péči o tento druh archiválií vznikajících v působnosti všech státních 
archivů a patrně i u těch původců, kteří ukládají archiválie do specializova-
ných nebo bezpečnostních archivů (např. Ministerstvo zahraničních věcí, 
Ministerstvo národní obrany,  Univerzita Karlova, Archiv České akademie 
věd, Národní bezpečnostní úřad apod.). 

Významným impulsem k sestavení nového soupisu původců v předarchivní 
péči Národního archivu se kromě vzniku uvedeného oddělení stal současně 
v platnost vstupující nový archivní zákon: pro 5. oddělení Národního archivu 
se stalo východiskem vymezení do jeho kompetence náležejících původců, 
jejich rozdělení na skupinu veřejnoprávních a soukromoprávních (§ 3 odst. 
1 a 2) v kombinaci s ustanoveními § 46 odst. 1a), 1b). Zde se vymezuje 
působnost Národního archivu při kontrole spisové služby, při výběru archi-
válií ve skartačním řízení a při přejímání vybraných archiválií (a to ve všech 
případech u původců, kteří jsou povinni výkonem spisové služby ve smyslu 
§ 63 odst. 2a), tedy obecně v oblasti tzv. předarchivní péče, pojmu, který 
bohužel nový archivní zákon vůbec nevyužívá. Nová legislativa tak napo-
mohla přesnějšímu vymezení působnosti těch oddělení Národního archivu, 
která se zabývají předarchivní péčí: zatímco 5. oddělení se v tomto směru 
specializuje výhradně na veřejnoprávní původce s celostátní působností 
(s výjimkou těch, které si zřídily specializované nebo bezpečnostní archivy), 
profilovala se oddělení 1. a 6. na ty původce soukromoprávní, kteří nenále-
žejí do péče příslušných státních oblastních archivů. 
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Oddělení foto-, fono-, kinodokumentů a služeb veřejnosti se potom věnuje 
všem těmto druhům archiválií bez rozdílu jejich původců. 

Za těchto nových okolností vznikal v 5. oddělení našeho archivu po celý 
rok 2005 nový soupis veřejnoprávních původců, který tak podchycuje 
kompetenci tohoto oddělení v oblasti předarchivní péče o všechny druhy 
archiválií kromě elektronických dokumentů – rozsah jejich původců není 
prozatím (jak výše naznačeno) v podstatě omezen. 

Pro vymezení pojmu „původce” jakožto objektu předarchivní péče určitého 
archivu jsou ustanovení § 2 odst. c, g archivního zákona příliš neurčitá. 
Vycházeli jsme proto (teoreticky poněkud zúženě) ze vžitého vymezení 
archivního fondu nebo sbírky, jejichž původcem je „určitá instituce  (úřad, 
korporace, podnik atd.), případně jejich operativně a organizačně odděle-
ná část ..... nebo jednotlivec” – tedy v podstatě jakákoliv právnická nebo 
fyzická osoba.1 Metodický problém nastává  při rozhodování, jaké části 
nebo organizační útvary určité instituce je možné považovat v tomto po-
jetí za samostatné původce, pokud vytvářejí regionální nebo detašovaná  
pracoviště a pobočky. Jako naprosto nereálné se jeví za tímto účelem 
aplikovat metodické doporučení, podle kterého je původcem archivního 
fondu jen taková organizační složka instituce, jejíž samostatnost je potvr-
zena právní normou, samostatným rozpočtem a personální systemizací.2 
Slovenská archivní příručka realisticky připouští, že původcem samostat-
ného archivního fondu může být i „organizačně nebo operativně oddělená 
část” instituce.3  Dislokovaná nebo regionální pracoviště neposuzujeme 
proto v tomto směru důsledně podle výše uvedených teoretických  kritérií, 
ale přihlížíme pragmaticky v každém individuálním případě k tomu, zda 
v předchozím období vykonával předarchivní péči u takovýchto pracovišť 
Národní archiv spolu s centrálou instituce (např. Ústřední kontrolní a zku-
šební ústav zemědělský) nebo zda tuto činnost zajišťoval regionálně pří-
slušný státní okresní respektive oblastní archiv (např. Národní památkový 
ústav). Dále jsme posuzovali, zda z činnosti dotyčného pracoviště vznikl 
samostatný archivní fond a kde je uložen (např. krajské reprezentace 

1 Archivní příručka, Praha 1965, s. 125 – 126.
2 Babička, Vácslav. Vymezení archivního fondu. In: Evidence jednotného 
archivního fondu, Archivní teorie, metodika a praxe 8, Státní ústřední archiv, 
Praha 1994, s. 43 – 46.
3 Ochrana, sprístupňovanie a využívanie archívnych dokumentov, Bratislava 
1988, s. 9.
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Českého statistického úřadu) nebo naopak zda se tam vznikající doku-
menty stávají součástí jednoho archivního fondu společného s dokumenty 
z činnosti ústředí (např. jednotlivé věznice v rámci Vězeňské služby nebo 
Zemědělské agentury a pozemkové úřady Ministerstva zemědělství). 
Podstatným kritériem je také dlouhodobější přetrvávání centralizovaného 
nebo naopak decentralizovaného systému evidence dokumentů a s tím 
ne vždy korespondující soustava útvarových nebo pouze centrální spi-
sovny. Rozhodujícím hlediskem je ovšem vůle původce, vyjádřená ne 
vždy jasně ve spisovém a skartačním řádu, zda bude provádět skartační 
řízení a ukládat vybrané archiválie z činnosti detašovaných pracovišť 
buď v Národním archivu nebo u příslušných státních oblastních archivů. 
Právě zjišťování existence různých druhů detašovaných a regionálních 
pracovišť veřejnoprávních institucí v předarchivní péči Národního archivu 
a upřesnění spolupráce se státními oblastními archivy dalo nejvíc práce, 
kterou jsme společně s tamními kolegy při řadě jednání během roku 2005 
vykonali. Ve výsledném soupisu vyjádřené rozhodnutí nemusí být však 
konečné, neboť součinnost při předarchivní péči a hlavně tvorbu samo-
statných archivních fondů u detašovaných pracovišť bude v budoucnosti 
stále významněji ovlivňovat ve státní správě a v podnikové sféře sílící 
tendence centralizovat spisovou službu v souvislosti s přechodem na vyš-
ší formy elektronických informačních systémů. Centrální podací deník 
vedený v elektronické podobě pro ústředí a všechna pracoviště, stejně 
tak jako stále častější ukládání úředních dokumentů do centrálních, někdy 
i soukromými firmami vedených registratur, bude v budoucnu klást ná-
strahy vytváření samostatných archivních fondů z činnosti dislokovaných 
pracovišť.

Při určení konkrétních původců veřejnoprávní povahy náležejících do pře-
darchivní péče 5. oddělení Národního archivu jsme vycházeli z jejich typo-
logie vyjádřené v § 3 odst. 1 archivního zákona. Interpretace tohoto pojetí 
však není jednoduchá. Především jsme naráželi na dilema, kam zařadit 
ty původce, kteří náležejí do okruhu veřejnoprávních původců podle § 3 
odst. 1 a současně podle § 3 odst. 2 nesou znaky původců soukromopráv-
ních  (např. profesní komory, které byly  zřízeny zákonem, jako je Česká 
lékařská komora), nebo podnikatelské subjekty zapsané v obchodním 
rejstříku a přitom zřízené zákonem jakožto právnické osoby zřízené záko-
nem podle § 3 odst. 1g téhož zákona (např. České dráhy a.s. nebo Čes-
ká konsolidační agentura). I když to v praxi nevede vždy k optimálnímu 
řešení, respektujeme Národním archivem vyžádané písemné stanovisko 
odboru legislativy a koordinace předpisů MV ze dne 14.11. 2005, podle 
kterého má v uvedených případech vždy přednost zařazení původce do 
okruhu veřejnoprávních. V důsledku tohoto zařazujeme naprostou většinu 
profesních komor zřízených zákonem mezi původce veřejnoprávní.
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Na druhé straně však považujeme za jednoznačně do kompetence stát-
ních oblastních archivů náležející i ty státní podniky, které byly zřízeny 
zvláštním zákonem, protože se výslovně uvádějí v příslušném § 49 odst. 
1c (např. Česká pošta, s.p.) a také všechny vysoké školy, které si nezřídily 
specializované nebo akreditované archivy (např. Vysoká škola chemicko-
-technologická v Praze) – v obou případech, přestože se uvádějí v § 3 
odst. 1 archivního zákona v okruhu původců veřejnoprávních a mají celo-
státní význam. 

Stejně tak nenáleží do předarchivní péče Národního archivu žádná  
z oborových zdravotních pojišťoven, zřízených podle zák. č. 280/1992 Sb. 
o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, 
protože jsou považovány jakožto podnikatelské subjekty zapsané v ob-
chodním rejstříku za původce soukromoprávní ve smyslu § 3 odst. 2a) 
archivního zákona. Pouze Všeobecná zdravotní pojišťovna zřízená zvlášt-
ním zákonem náleží do předarchivní péče Národního archivu, zatímco její 
regionální pracoviště patří do kompetence státních oblastních archivů.

Striktní aplikace archivního zákona vede ale někdy k řešením, která 
neprospívají ani předarchivní péčí pověřeným archivům ani badatelům 
přejímaných archiválií. Uveďme dva příklady:

Do předarchivní péče Národního archivu náleží zvláštním zákonem zříze-
ná Česká konsolidační agentura, která je fakticky státem kontrolovaným 
bankovním ústavem. Protože nemůže provádět určité finanční transak-
ce, zřídila si dceřiné soukromoprávní finanční instituce – Revitalizační 
agenturu a.s., Českou finanční agenturu, s.r.o., Českou inkasní, s.r.o. 
a Konpo s.r.o. Ty sice podle archivního zákona náleží jednoznačně 
do předarchivní péče Státního oblastního archivu Praha, vzhledem k pro-
vázanosti agendy s agendou zřizovatele a nadřízeného ministerstva nebu-
de však uložení vznikajících archivních fondů ve dvou různých archivech 
pro badatele výhodné. Obdobným případem je ve smyslu § 46 odst. 1a 
archivního zákona určená předarchivní péče a přejímání archiválií do Ná-
rodního archivu od těch zdravotnických zařízení, která v důsledku aktuál-
ní politické situace nenáleží ani do správy krajů ani nebyla privatizována 
a jejich formálním zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví: řada z těchto 
nemocnic, léčeben apod. uložila již přitom své archiválie (nebo svých 
předchůdců) u regionálně příslušných státních oblastních archivů, některá 
tato zařízení jsou rozmístěna prakticky ve všech krajích a nebýt ochotně 
nabídnuté pomocné ruky většiny oblastních archivů, nebylo by v silách 
Národního archivu zajistit předarchivní péči u nich (celkem se jedná o více 
než 40 původců, např. Dětská lázeňská léčebna v Lázních Kynžvart nebo 
Fakultní nemocnice v Olomouci). 
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Na rozdíl od předchozích soupisů představuje náš nový soupis veřejno-
právních původců v předarchivní péči Národního archivu zdroj informací 
na kvalitativně vyšší úrovni: zatímco předchozí seznamy byly vytvářeny 
jako prostý text určený pouze pro interní potřebu dotyčných oddělení ar-
chivu, bude nový soupis dostupný v rámci informačního systému Národní-
ho archivu všem jeho pracovníkům na intranetu a současně ve zkrácené 
verzi široké veřejnosti jako součást našich internetových stránek. Z prak-
tického hlediska je významné, že jak původci, tak i státní archivy budou 
mít možnost si ověřit aktuální příslušnost konkrétních původců nebo jejich 
organizačních částí do předarchivní péče Národního nebo ostatních stát-
ních archivů. Soupis tak představuje konkrétní interpretaci příslušných 
ustanovení archivního zákona, která – jak jsme výše ukázali – nemusí být 
vždy jednoznačná a takto vytvořený soupis původců je mnohdy určitým 
praktickým kompromisem.

V tomto směru je největší úlitbou snaze zajistit optimální předarchivní 
péči její  přenesení u některých původců na státní oblastní archivy, i když 
archivní zákon určuje jako příslušný Národním archiv. Zákon sice tuto 
možnost výslovně neuvádí, vycházíme však z metodického stanoviska 
odboru archivní správy, které takové přenesení kompetencí připouští 
v mimořádných případech, odůvodněných geografickou vzdáleností nebo 
tradičním uložením archivních fondů z činnosti dotyčných původců nebo 
jejich předchůdců. Platí to především o řadě příspěvkových organizací 
zřízených ministerstvy nebo jinými ústředními organizacemi státní sprá-
vy, které jsou rozptýleny na území celého státu: nejvíce jich je v resortu 
Ministerstva zdravotnictví v podobě velkého množství psychiatrických 
a lázeňských léčeben, léčeben pro dlouhodobě nemocné a fakultních 
a jiných nemocnic nebo v každém kraji se vyskytujících zdravotnických 
ústavů. Podobně jsme postupovali u třinácti muzeí a galerií zřízených 
ministerstvem kultury (např. Slezské zemské muzeum v Opavě, ukládající 
své archiválie do Zemského archivu v Opavě nebo chrudimské Muzeum 
loutkářských kultur, náležející již tradičně do péče SOA Zámrsk). Ve všech 
těchto případech lze jako doplňkový argument uvést výrazně regionální 
působnost původce a tedy těsnější obsahovou  provázanost jeho archiválií 
s ostatními archivními fondy uloženými v příslušných Státních oblastních 
archivech. Toto hledisko ovšem neplatí v těch  výjimečných případech, kdy 
z důvodů geografické vzdálenosti, dlouhodobé předarchivní tradice u ně-
kdejších podnikových archivů a případně již uložených  archivních fondů 
jsme se dohodli o přenesení předarchivní péče na Státní oblastní archivy 
u čtyř správních institucí s celostátní působností - Český metrologický in-
stitut v Brně,  České dráhy a. s., Všeobecná zdravotní pojišťovna a nově 
po přesídlení z Prahy Státní úřad inspekce práce v Opavě.
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Soupis veřejnoprávních původců v předarchivní péči Národního archivu 
představuje jen dílčí výstup komplexnějšího databázového informačního 
systému, který v současné době v Národním archivu vzniká. Jeho archi-
tektura je založena na integraci nově navržených segmentů a starších 
databázových aplikací, které byly v rámci informační podpory předarchivní 
péče provozovány v archivu již v minulosti (databáze Skartace, databáze 
Přejímky a přírůstky, databáze Průzkum spisové služby). Nově navrže-
ným jádrem systému je „Registr veřejnoprávních původců v předarchivní 
péči Národního archivu”, který soustřeďuje základní informace o každém 
z evidovaných původců. Náleží sem kromě názvu a sídla instituce, právní 
formy, příslušnosti do odvětví státní správy, zkratky názvu, webové adresy 
a kontaktních údajů také informace o zřízení či zániku původce, právních 
předchůdcích, organizační struktuře a podřízených organizacích. Násle-
duje vymezení kompetencí v oblasti předarchivní péče o příslušného pů-
vodce, a to jak u ústředí instituce, tak případně u poboček, detašovaných 
a podřízených pracovišť. Součástí registru jsou rovněž údaje o druhu 
spisové služby dle způsobu evidence dokumentů (centrální, decentrali-
zovaná), o eventuální platnosti společné normy pro pobočky, detašova-
ná a podřízená pracoviště, o způsobu ukládání obyčejných dokumentů 
a o poslední návštěvě archiváře ve spisovně. V souvislosti s povinností 
původců uvést své spisové a skartační normy do souladu s novou archiv-
ní legislativou získala v roce 2005 velký význam evidence stavu těchto 
norem u původců, která již průběhu roku 2005 poskytovala užitečný pře-
hled o činnosti dotčených institucí. Důležité je, že systém předpokládá 
uchování retrospektivních informací a v případě aktualizace kteréhokoliv 
datového pole je nahrazený údaj archivován.

Uvedený registr je provázán s dalšími podřízenými částmi systému, které 
tvoří sekce Průzkum spisové služby, Skartace, Státní kontroly, Evidence 
přírůstků, Normy a Monitoring instituce.

Shromažďování informací o původcích a spisovnách ústředních úřadů 
vycházející z  průzkumů spisové služby má v Národním archivu dlouhou 
tradici. Již v roce 1987 přistoupil tehdejší Státní ústřední archiv k počíta-
čovému zpracování shromážděných dat. Výsledkem byly databáze „Pů-
vodci” a „Spisovny”, které evidovaly údaje o původcích a stavu písemností 
ve spisovnách ústředních úřadů, o postupu při výběru archiválií a o skar-
tačním řízení.4 Později došlo k úpravě databázové struktury, která byla 

4 Srov. Brom, Bohumír. Předarchivní péče, spolupráce s původci, akvizice. 
In: Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto. K jubileu ústředního archivu 
českého státu 1954 – 2004, Národní archiv Praha 2004, s. 54.
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členěna na oddíly „Spisovna – depozitář – správní archiv” a „Elektronické 
dokumenty”. Prvně zmíněný oddíl soustředil informace o samotných spi-
sovnách (typ, adresa, kontaktní informace, organizačně nadřízený útvar, 
uložení písemností ve spisovně jiné instituce), o personálu spisovny (ve-
doucí, kumulovaná či samostatná funkce vedoucího, počet pracovníků) 
a o její prostorové situaci (počet depotních místností, ukládací kapacita 
v bm, klimatické a pracovní podmínky). Následoval popis písemností 
ve spisovně, který rozlišoval písemnosti předchůdců, písemnosti vlastní 
a písemnosti cizích institucí, pokud je bylo lze v konkrétních případech 
rozlišit. V rámci takto vymezených skupin měl být evidován časový roz-
sah dokumentů, jejich celkové množství, úplnost či torzovitost zachování, 
datum posledního skartačního řízení a popis písemností s důrazem na pí-
semnosti „A”. V oddílu „Elektronické dokumenty”, který byl nově navržen 
v roce 2005 v souvislosti se vznikem pracoviště pro dlouhodobé ucho-
vávání a zpřístupňování dokumentů v elektronické podobě, je věnována 
pozornost typům elektronických dokumentů vznikajících či uchovávaných 
v organizaci, jejich uložení, formátům dat, systémům jejich zpracování, 
způsobům zálohování, ochraně a objemům dat. Samostatně se sleduje 
elektronický systém spisové služby a jeho vlastnosti, správa úřední elek-
tronické pošty, intranetové a internetové prezentace, databáze a systémy 
CAD/GIS.5

Také segment “Skartace” navazuje na starší databázovou aplikaci téhož 
názvu, která vznikla již na přelomu let 1990 – 1991 a poskytovala cenný 
každoroční přehled o výsledcích skartačního řízení u jednotlivých původ-
ců. Evidence byla postavena hlavně na údajích protokolů o vykonaném 
skartačním řízení a zachycovala vedle identifikačních dat o původcích 
především informace o typech a rozsahu navržených dokumentů ke skar-
tačnímu řízení, o typech a rozsahu vybraných archiválií, úplnosti písem-
ností, charakteristice navržených dokumentů a vybraných archiválií „A”.6 
V souvislosti s převodem dat této evidence do nově budovaného kom-
plexního databázového informačního systému se počítá s její inovací.

5 Formulář je v úplnosti přístupný na webových stránkách Národního archivu 
(www.nacr.cz)  v sekci Výzkumy.
6 Kalina, Tomáš. Informatika a výpočetní technika. In: Aby na nic a na nikoho 
nebylo zapomenuto. K jubileu ústředního archivu českého státu 1954 – 2004, 
Národní archiv Praha 2004, s. 210.
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V roce 1996  byla uvedena do provozu databázová aplikace „Přejímky 
a přírůstky”, později zjednodušená a užívaná jako pomůcka v rámci evi-
dence JAF. Přírůstková kniha, užívaná v této podobě dodnes, zachycuje 
vedle základních údajů o původci archiválií označení příslušného archiv-
ního fondu či sbírky, číslo NAD, popis archiválií, časový a fyzický rozsah, 
zpracovanost, místo uložení, správce archivního souboru a předávací pro-
tokol. Samostatně jsou pak evidovány také úbytky archiválií (delimitace).

K nově navrženým segmentům systému náleží sekce „Normy”, a „Monito-
ring instituce”, které slouží k evidenci aktuálních i starších obecně závaz-
ných a vnitřních norem, jimiž se řídí činnost sledovaných institucí (obecně 
závazné právní předpisy, zřizovací a zrušovací dokumenty, organizační 
normy, spisové a skartační normy apod.), zatímco v sekci „Monitoring 
instituce” mají pracovníci archivu možnost evidovat např. záznamy z jed-
nání a telefonických rozhovorů, relevantní informace z tisku, televize, in-
ternetu a dalších médií. K oběma uvedeným typům záznamů bude možné 
připojovat libovolné obrazové či textové dokumenty.

Poslední oddíl systému pak slouží k zachycení průběhu a výsledku stát-
ních kontrol realizovaných u původců v předarchivní péči Národního archi-
vu. Podkladem této databáze jsou údaje pocházející z protokolu o státní 
kontrole, které specifikují datum, předmět, účastníky, průběh, výsledky 
kontroly, případná nápravná opatření a termín pro jejich splnění. Databá-
ze rovněž umožní evidovat všechny související dokumenty k příslušným 
kontrolám.

Nastíněný ucelený databázový informační systém by se v blízké bu-
doucnosti měl stát významnou oporou pracovníkům archivu při všech 
činnostech, které souvisejí s předarchivní péčí o veřejnoprávní původce 
spadající do kompetence Národního archivu. Míra uplatnění systému 
při vlastním výkonu předarchivní péče ovšem nezávisí jen na vhodně 
navržené architektuře systému nebo jeho rozhraní, ale jeho nezbytným 
předpokladem je rovněž trvalý zájem samotných pracovníků o jeho využití 
a zajištění pravidelné aktualizace.

Dílčím výstupem ze systému evidence je soupis veřejnoprávních původců 
v předarchivní péči Národního archivu, který v roce 2005 sloužil jako pod-
klad při jednání o rozdělení kompetencí v předarchivní péči mezi Národ-
ním archivem a státními oblastními archivy. Tento seznam byl zveřejněn 
na internetových stránkách archivu a bude se pravidelně aktualizovat. 
V současné době (březen 2006) je v databázi evidováno 252 právně 
samostatných původců. Pro veřejnost se na internetu uvádějí u každého 
z nich tyto údaje: pořadové číslo, charakter činnosti -  zda lze původce za-
řadit do skupiny institucí ústřední povahy nebo do jednoho ze 16 odvětví, 
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přičemž takto neurčení původci jsou zařazeni do poslední skupiny označe-
né jako “ostatní”. Dále se uvádí  úřední název, zkratka názvu, sídlo institu-
ce (pouze obec), odkaz na webové stránky s možností přímého přechodu 
k nim, sumárně nebo výčtově se uvádějí  pobočky, detašovaná a regionál-
ní pracoviště, jméno archiváře Národního archivu a jeho zástupce, kteří 
jsou pověřeni předarchivní péčí o instituci a spojení na ně, název státního 
oblastního archivu v tom případě, že mu Národní archiv předal instituci do 
předarchivní péče, dále se uvádí Národní nebo jiný archiv, jemuž náleží 
předarchivní péče o pobočky, detašovaná a regionální pracoviště. Posled-
ním údajem je vyznačení  existence dokončené spisové a skartační normy 
s rozlišením, zda je platná i pro uvedené pobočky a pracoviště. Skupina 
původců označená jako ústřední se až na dvě výjimky (Nejvyšší kontrolní 
úřad a Úřad pro ochranu osobních údajů) kryje s pojmem ústřední orgány 
státní správy (ÚOSS), které definuje § 3 zák. č. 219/2000 Sb. o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, přičemž  taxativ-
ní výčet těchto institucí je průběžně aktualizován v podobě nových znění 
zák. č. 2/69 Sb. o federaci o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgá-
nů státní správy ČR. Další instituce jsme rozdělili do odvětví podle jejich 
činnosti, přičemž kromě tradičních názvů odvětví jsme vytvořili i skupinu 
pro zeměměřictví, informatiku, místní rozvoj a justici. Posledně jmenova-
ná skupina původců podchycuje vedle odvětví nazvaného „spravedlnost” 
nejvyšší instance justičních institucí. Seznam uzavírá skupina „ostatní”, 
kam jsme soustředili ty instituce, jež nebyly z různých důvodů zařazeny 
do jedné z takto vymezených odvětvových skupin. 
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Předarchivní péče Národního archivu 
u soukromoprávních původců 

v roce 20051

Jiří Křesťan

Rok 2005 byl rokem, kdy vstoupil v platnost nový zákon o ar-
chivnictví a spisové službě, který podstatným způsobem 
ovlivňuje působnost Národního archivu ve směru k soukro-
moprávním původcům a soukromým držitelům archiválií. 
Nový zákon i z něho vycházející nařízení vlády nejsou určitě 

normami jednoduchými, snadno aplikovatelnými a bez problémů kompa-
tibilními s jinými právními předpisy. Projevilo se to ve chvílích, kdy jsme 
byli našimi partnery žádáni o výklad některých pasáží archivního zákona 
a konec konců i při přípravě metodických pokynů odboru archivní správy 
ministerstva vnitra, které se dotýkaly předarchivní péče a evidence Národ-
ního archivního dědictví a které jsme připomínkovali a tím ovlivnili jejich 
finální podobu. 

Úkolem přesahujícím rámec Národního archivu byl návrh na stanovení 
působnosti Národního archivu a státních oblastních archivů v oblasti pře-
darchivní péče u soukromoprávních původců. Tento návrh byl projednán 
dne 14. 12. 2005 na poradě, svolané odborem archivní správy do Brna. 
Na poradě byly posouzeny oblasti působnosti zmíněných archivů u poli-
tických stran, politických hnutí, občanských sdružení (s výjimkou odboro-
vých organizací), nadací a obecně prospěšných společností. Stranou byly 
zatím ponechány církve a náboženské společnosti a organizace s me-
zinárodním prvkem (posledně uvedené překvapivě v archivním zákonu 
nefigurují). Celkově lze říci, že vyjmenované subjekty tvoří skupinu velmi 
početnou (v řádu 100.000 subjektů – jen občanských sdružení je dnes 
registrováno téměř 70.000), dynamicky se rozvíjející (každý měsíc je na-
příklad registrováno v průměru 300 nově vzniklých občanských sdružení). 
Markantní je rovněž vzrůst váhy nestátního sektoru po roce 1989, který 

1 Tento informativní příspěvek nehodnotí ani plody práce v oblasti předarchivní 
péče u církví a náboženských společností, které shrnuje na jiném místě sborníku 
Jitka Křečková, ani výsledky dosažené 8. oddělením NA při shromažďování 
fotografických a audiovizuálních dokumentů od soukromých původců a držitelů.
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nutí státní archivy, zvyklé v minulosti komunikovat spíše se státními úřady 
a institucemi, věnovat mu odpovídající pozornost. 

Návrh na vymezení působnosti archivů, zpracovaný pro brněnskou po-
radu 6. oddělením ve spolupráci s 1., 5. a 8. oddělením, vycházel ze 
znění archivního zákona a bral do úvahy i zkušenosti získané s aplika-
cí pokynu ředitele archivní správy o delimitaci předarchivního dohledu 
ze 17. 5. 2001. Národní archiv by se měl i nadále věnovat spolupráci 
s původci, kteří budují vrcholné a obdobné orgány, tedy v praxi s těmi, kte-
ří mají vícestupňovou (nejméně třístupňovou) strukturu volených orgánů 
(mezi výbory základních organizací a ústředím je minimálně ještě jeden 
stupeň orgánů, např. okresních, župních, krajských či zemských). Návrh 
vzal do úvahy v některých případech také nutnost zachování kontinuity 
v předarchivní péči. V případě fyzických osob deklaroval Národní archiv 
svůj zájem shromažďovat nadále archivy špičkových politiků, vysokých 
státních úředníků, činovníků spolků a organizací, žurnalistů, archivářů, 
historiků a badatelů, spjatých svou prací s fondy a sbírkami Národního 
archivu. U soukromých osob (právnických i fyzických) pochopitelně vždy 
hraje podstatnou roli jejich dobrovolné rozhodnutí spolupracovat s tím 
či oním archivem.

S legislativním výkladem norem, týkajících se archivnictví, souvisely 
některé mimořádné úkoly, které řešilo 6. oddělení Národního archivu. 
Od roku 2004 jednáme o uplatnění předkupního práva státu při nabídce 
na odkoupení historicky cenných dokumentů Semjona Nikolajeviče Niko-
lajeva, Jekatěriny Breško-Breškovské a dalších významných představitelů 
emigrace z Ruska a členů strany socialistů-revolucionářů (eserů) v exilu. 
V roce 2005 jsme byli požádáni ministerstvem kultury o posouzení žá-
dosti o prohlášení umělecké pozůstalosti spisovatele a herce Miroslava 
Horníčka za národní kulturní památku. Tato kauza vzbudila velký zájem 
sdělovacích prostředků. Na tomto místě zmíníme další událost, která při-
poutala mimořádnou pozornost médií. Dne 15. 6. 2005 se sešli v archiv-
ním areálu Chodovec bývalí žáci a studenti československých škol, které 
působily v letech druhé světové války ve Velké Británii. V průběhu setkání, 
jehož se zúčastnil také místopředseda Senátu Parlamentu ČR Ing. Edvard 
Outrata (sám bývalý žák základní školy), byly Národnímu archivu předány 
archiválie, shromážděné bývalými žáky a studenty a pečlivě uspořádané 
paní Judith Woltovou z New Yorku. Milou událostí pro nás byla opakova-
ná setkání s cestovatelem Miroslavem Zikmundem a správci mimořádně 
významného archivu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda z Muzea 
Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, v průběhu kterých jsme si mohli vyměnit 
své zkušenosti. 
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Národní archiv se snaží přispívat k plnění čestného úkolu záchrany čes-
kého a československého archivního dědictví v zahraničí. Kromě kon-
krétních kontaktů, které jsme v minulosti rozvíjeli s představiteli českých 
spolků ve Francii, Chorvatsku, Rakousku, Rumunsku, Spojených státech 
amerických, nově i v Norsku (odkazuji na výroční zprávu archivu, kde 
jsou hodnoceny zahraniční styky Národního archivu), jsme spolupracovali 
s dalšími institucemi, podílejícími se na uchování českých archiválií v za-
hraničí. Jistým vyvrcholením těchto kontaktů by se mohlo stát dvoudenní 
odborné sympózium na téma „České archivy a prameny k dějinám zahra-
ničních Čechů“, které se uskuteční v červnu roku 2006 v rámci světového 
kongresu Společnosti pro vědy a umění v Českých Budějovicích. Národní 
archiv je spolupořadatelem tohoto setkání (spolu s Komisí Akademie věd 
ČR pro dějiny krajanů, Krajanskou knihovnou Náprstkova muzea a Stát-
ním okresním archivem v Českých Budějovicích). 

V roce 2005 působil Národní archiv v podstatě „rutinně“ ve vztahu k sou-
kromoprávním původcům, kterým stejně jako v minulosti připomínkoval 
a pomáhal zpracovávat spisové a skartační normy (celkem u 9 subjektů), 
poskytoval odborné informace týkající se akreditace soukromých archivů 
(v součinosti s odborem archivní správy), správy archiválií a dokumentů, 
evidence NAD, přípravy vyřazování dokumentů a výběru archiválií i úřed-
ních a badatelských potřeb archivářů soukromoprávních subjektů. V sou-
vislosti s novým archivním zákonem jsme zaznamenali nárůst zájmu o tyto 
služby. Určitou možností, jak se vypořádat s rostoucími nároky našich part-
nerů, se jeví forma „hromadné“ spolupráce, jakou bylo například setkání 
s archiváři politických stran a občanských sdružení, konané na archivním 
areálu Chodovec dne 8. 6. 2005. Na tomto setkání, jehož se zúčastnili 
ředitel odboru archivní správy MV PhDr. Vácslav Babička a ředitelka 
Národního archivu PhDr. Eva Drašarová, CSc., jsme poskytli účastníkům 
setkání aktuální informace, týkající se aplikace nového archivního zákona 
a zodpověděli jim na jejich dotazy. Účastníkům byl poskytnut vzorový spi-
sový a skartační plán politických stran, který iniciativně zpracovala archi-
vářka 6. oddělení Alexandra Blodigová.

Příslovečnou „třešničkou na dortu“ v oblasti předarchivní péče bývá výběr 
archiválií a jejich přejímky. Většina archiválií soukromoprávního původu 
se vybírá mimo skartační řízení, přesto však bylo 6. oddělením realizová-
no 7 skartačních řízení, v průběhu kterých bylo vyřazeno 130,5 běžných 
metrů dokumentů. V roce 2005 6. oddělení převzalo (ve skartačním řízení 
i mimo ně) 85,26 bm archiválií (746 ukládacích jednotek). Kvantitativní 
údaje o realizovaných přejímkách podává následující tabulka:
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Počty přejímek archiválií:

rok: počet přejímek: z toho osobních fondů a archiválií osobní provenience:

1996–97 43 26

1998 47 22

1999 40 17

2000 35 17

2001 39 26

2002 49 27

2003 54 30

2004 48 31

2005 60 24

Koupí bylo získáno 6 přírůstků, ve skartačním řízení se uskutečnilo 5 pře-
jímek, do úschovy (jako depozitum) bylo převzato 6 přejímek (převážně 
se jednalo o archiválie zahraničních Čechů). Nových archivních souborů 
získalo 6. oddělení celkem 18. V roce 2005 se bohužel i kvantitativně 
v počtu přejímek projevil pokles našich aktivit ve směru k držitelům fondů 
osobní provenience, ke kterému došlo již v minulých letech. Odkládání 
jednání s držiteli osobních archivů vede k jejich ničení. V ohrožení se oci-
tají skutečné poklady národní historie, jinými prameny sotva nahraditelné. 
Lze přitom odhadnout, že trvalým trendem bude nárůst úkolů ve směru 
k soukromoprávním původcům – právnickým osobám. 

Z významnějších přejímek, které byly realizovány v roce 2005, lze zmínit 
cenné dodatky k fondu Republikánská strana zemědělského a malorol-
nického lidu (nákupy z antikvariátu), sbírku České spolky Oregon, fondy 
Karel Bartošek (historik), Jaroslav Kabeš (ministr financí), Martin Rais 
(účastník protifašistického odboje – Petiční výbor „Věrni zůstaneme“), Jiří 
Kosta (tajemník Šikova týmu pro přípravu ekonomické reformy), František 
Kriegel (politik), Jan Masaryk (politik), Svaz nuceně nasazených, Bohumil 
Šimon (politik), Julius Zajíc (agrární politik), Jan Čeřovský (archivář břev-
novského kláštera), Josef Danda (architekt; realizováno ing. Miroslavem 
Kuntem z 5. oddělení NA) a archiválie švýcarských krajanských spolků. 
Značné publicity se dostalo kromě již zmíněného předání archiválií shro-
mážděných bývalými žáky československých škol ve Velké Británii také 
přejímkám písemností a předmětů olympioniků Dany a Emila Zátopko-
vých, realizovaným v letech 2004–2005. V závěru roku 2005 vzbudil živý 
zájem médií také archiv bývalého ministerského předsedy, armádního ge-
nerála Aloise Eliáše (tento archiv přebíráme od roku 2003) – v souvislosti 
s přípravou pohřbu uren s popelem manželů Eliášových (myšlenku pohřbu 
se státními poctami podpořil také předseda vlády Jiří Paroubek).
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Vzhledem k tomu, že předarchivní péči v oblasti soukromoprávních 
původců může být věnován skutečně velmi malý objem pracovní doby 
(všechny výše popsané výsledky byly realizovány v časovém objemu příliš 
nepřesahujícím 1 pracovní úvazek; je nutno si uvědomit, že jen samotné 
6. oddělení spravuje téměř 16 běžných kilometrů archiválií – z velké části 
se jedná o archiválie z období po roce 1945, které se těší stále vzrůstající 
pozornosti badatelů), chci vyjádřit na tomto místě uznání svým kolegyním 
a kolegům, kteří jsou ochotni nastavit veškeré své síly a um i svůj volný 
čas, aby dostáli naléhavým a nanejvýše čestným úkolům se ctí. Povzbu-
zující je zájem kolegů z jiných oddělení (kromě archivních oddělení chci 
vyzvednout především spolupráci s knihovnou NA), kteří často přispívají 
ke zdaru konkrétních úkolů (například při přejímkách, při spolupráci se za-
hraničními Čechy atd.). Velice nás těší uznání a především účinná pomoc, 
které se nám dostává také mimo Národní archiv.
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K péči Národního archivu 
o klášterní dokumenty

Jitka Křečková

„Přišel jsem si pro archiv”, tak často začínalo naše seznámení se zá-
stupcem nějakého řádu. Po následném projednání záležitosti a pro-
hlídce depozitáře došlo k uzavření depozitní smlouvy. Tato situace 
se občas opakuje znovu, např. při změně řádového představeného.

Tomu, že řádové instituce ponechávají své v 50. letech 20. sto-
letí násilím odebrané archiválie nadále v péči Národního 
archivu, napomáhá nejen naše vstřícnost k jejich přáním, 
ale i stavební úpravy budovy prvního oddělení, především 
zavedení klimatizace, bezpečnostního zajištění a provedení 

celkové rekonstrukce depozitáře, ve kterém jsou řádové archivní fondy 
uložené. Počáteční nedůvěra k archivu z doby krátce po sametové revo-
luci ustoupila a Národní archiv začíná být vnímán jako odborné pracoviště 
usilující o co nejlepší zabezpečení a uchování archiválií. Podle depozit-
ních smluv řeholní instituce za uložení archiválií ani za odbornou péči 
neplatí. Nutné konzervátorské a restaurátorské zásahy jsou prováděny 
většinou také zdarma. V případě větších konzervátorských prací je možná 
dohoda obou stran o finanční spolupráci. Tímto způsobem budou konzer-
vovány a restaurovány listiny a pečeti archivního fondu Premonstráti Stra-
hov. Kromě toho Královská kanonie premonstrátů na Strahově v minulém 
roce finančně přispěla také na zrestaurování tzv. Altmannova panoramatu 
v restaurátorských dílnách Národního archivu. 

Řádovým bratřím jsou často poskytovány odborné konzultace a pomoc 
při vyhledávání archiválií. Na požádání mohou provádět revize svých fon-
dů a vykonávat pravidelné kontroly fyzického stavu a uložení archiválií. 
V roce 2002 takto např. proběhla společně s archivářem kapucínského 
řádu celková revize fondu Kapucíni – provincialát a konventy. Zapůjčo-
vání archiválií ke studiu v badatelně se řídí platnými právními předpisy 
a badatelským řádem, avšak řeholní instituce si mohou vyžádat informace 
o badatelích a zápůjčkách. Některé z nich požadují předchozí souhlas 
se studiem, a to nejčastěji pro období let 1918 – 1950, jiným stačí zasílání 
seznamů badatelů, a to v pravidelných intervalech nebo na požádání. Mají 
nárok i na uložení dalších archiválií ke stávajícímu fondu, čehož některé 
z nich využívají a přispívají tím ke zcelování svých archivů. To platí hlavně 



640

Paginae 14 -  2006Zprávy z  NA 2005

v případech nálezů archiválií patřících do historického fondu. Pokud ne-
chtějí archiválie přímo předat, žádáme je alespoň o vypracování seznamu, 
aby bylo jasné, že archiválie existují a kde jsou uloženy. Velmi úzká je 
v tomto směru spolupráce např. s řády premonstrátů, obutých augustini-
ánů a františkánů. 

Smlouvy o úschově postupně uzavřené během 90. let 20. století byly 
po změně statutu Národního archivu na samostatnou organizační složku 
státu obnoveny podle nové situace, bylo uzavřeno i několik smluv nových. 
Pokud by chtěl některý řád smlouvu o úschově vypovědět, musí prokázat, 
že splňuje zákonné podmínky pro uložení archivního materiálu dle přísluš-
ných ustanovení zákona o archivnictví.

Doposud byly uzavřené smlouvy o úschově s Královskou kanonií pre-
monstrátů na Strahově (1992 a nově 2003), Rytířským řádem křižovníků 
s červenou hvězdou v Praze (1992 a nově 2004), Benediktinským arci-
opatstvím sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově (1995 a nově 2004), Be-
nediktinským opatstvím Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích (1995 
a nově 2004), Českomoravskou provincií sv. Václava bratří františkánů 
(1993 a nově 2003), Provincií kapucínů v ČR (1998), Českou provincií 
řádu sv. Augustina (2003), Pražskou provincií kongregace Nejsvětějšího 
Vykupitele – redemptoristy (2003), Českomoravskou provincií Římské 
unie řádu sv. Voršily (1993 a nově 2003) a nejnověji s Konventem sester 
alžbětinek v Praze (2005).

V roce 1995 byl do správy salesiánů předán archivní fond Salesiáni 
– dům, Praha. Obsahuje archiválie vzniklé z činnosti Salesiánského chla-
peckého domova kardinála Karla Kašpara v Praze – Kobylisích v letech 
1933 – 1950. 

Pracovníci Národního archivu neodmítají ani spolupráci na řádových 
výstavách. Např. ve dnech 20. února až 7. března 2003 připravili společ-
ně s bratry augustiniány výstavu k historii kláštera sv. Tomáše na Malé 
Straně, která se konala v klášterním refektáři. U příležitosti 400. výročí 
uvedení františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné na Novém Městě 
pražském uspořádala Provincie bratří františkánů a Státní ústřední archiv 
v Praze výstavu Historia Franciscana, která se konala ve dnech 28. září 
až 13. listopadu 2004. Výstava v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné 
přibližovala dějinný vývoj české františkánské provincie v rozmezí let 1604 
– 1991, tedy od příchodu františkánů do Prahy až po navrácení kláštera, 
zabraného komunistickou vládou, zpět do rukou řádu. Na podzim roku 
2005 oslavovaly výročí svého příchodu do Prahy sestry voršilky. Při této 
příležitosti si uspořádaly malou výstavku, na které se Národní archiv podí-
lel zapůjčením a instalací dvou originálů jejich zakládacích listin. 
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Z odborného hlediska je velmi důležitá pracovní spolupráce a výměna 
zkušeností archivářů zabývajících se církevní problematikou. V roce 2003 
se v klášteře paulánů ve Vranově u Brna uskutečnil seminář pořádaný 
Moravským zemským archivem, Centrem pro církevní dějiny při České 
biskupské konferenci a Katedrou historie Pedagogické fakulty Masary-
kovy univerzity v Brně. Šlo o zatím první setkání církevních a státních 
archivářů, zástupců katolických i nekatolických církevních institucí a uni-
verzitních pedagogů k péči o církevní fondy, otázkám spisové a archivní 
služby u církevních institucí, depozitních smluv apod. Pracovníci prvního 
oddělení na semináři přednesli referáty k problematice péče o církevní 
archiválie ve Státním ústředním archivu. 

V roce 2005 došlo v souvislosti s novým zákonem č. 499/2004 Sb., o ar-
chivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, k velkému ná-
růstu činnosti Národního archivu v oblasti předarchivní péče, což se dotklo 
i spolupráce s řeholními institucemi. Řeholní instituce patří podle nového 
zákona do skupiny soukromoprávních původců (jako „církve a nábožen-
ské společnosti”) a mají povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr 
archiválií za podmínek stanovených tímto zákonem. Nejsou tedy povinné 
vykonávat spisovou službu a proto ani nemusí provádět skartační řízení, 
pouze pokud by to považovaly za účelné. Výběr archiválií mimo skartační 
řízení jsou u těchto institucí povinné vykonávat příslušné státní archivy, 
ale pouze na jejich žádost a v termínech, které si samy určují. U jejich 
„vrcholných a obdobných orgánů” tato povinnost přísluší Národnímu ar-
chivu. Situace je komplikovaná o to víc, že církevní instituce se řídí také 
církevním právem a každý řád má vlastní interní předpisy. 

Kvůli nárůstu pracovních povinností oddělení Národního archivu, která 
mají předarchivní péči ve své pracovní náplni, připadla předarchivní 
péče o církevní instituce vybraným pracovníkům I. oddělení. Kromě 
péče o stávající fondy musejí tedy tito pracovníci na požádání poskytovat 
konzultace k novodobým písemnostem přímo v řádových domech, popř. 
provést výběr archiválií mimo skartační řízení. První oddělení Národního 
archivu se bude nadále věnovat těm řeholním institucím, kterým pečuje 
o archivní fondy do roku 1950, ale jeho působnost se vztahuje i na další 
„klienty”. Byl vypracován jejich rámcový seznam, do kterého patří i další 
katolické instituce, kterým se první oddělení stará o archivní fondy, přede-
vším Arcibiskupství pražské, Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě 
pražském a Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 
Několikastránkový seznam dále obsahuje další katolické řeholní institu-
ce vrcholného charakteru, instituce církví nekatolických podle seznamu 
registrovaných církví u Ministerstva kultury ČR i „vrcholné orgány” růz-
ných církevních charitativních organizací. Všechny v seznamu uvedené 
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katolické řeholní instituce jsme na změny související s novým zákonem 
o archivnictví upozornili prostřednictvím konferencí vyšších představe-
ných mužských a ženských řeholí v ČR, které nám v tomto směru ochotně 
vyšly vstříc. 

V roce 2005 se na první oddělení Národního archivu obrátila Česká 
katolická charita s návrhem na vyřazení písemností. Tento první případ 
skartačního řízení tohoto oddělení naznačuje, s jakými problémy se v dů-
sledku nového archivního zákona můžeme setkávat. Během skartačního 
řízení byly převzaty personální spisy zaměstnanců Charity. V Archivu hl. 
m. Prahy však již existuje malý nezpracovaný archivní fond České kato-
lické charity, protože předarchivní péči v této organizaci dosud prováděl 
tento archiv. Bude tedy nutné všechny převzaté písemnosti zcelit v jeden 
fond uložený v Národním archivu. Není vyloučeno, že taková situace na-
stane také v jiných případech. 

Vzhledem k tomu, že z činnosti řeholních institucí vznikají dokumenty tr-
valé hodnoty, doporučujeme jim i přes výše uvedené skutečnosti spisovou 
službu vést a k tomu účelu si vytvořit vlastní spisový a skartační řád i spi-
sový a skartační plán. Vodítkem by mohl být ve spolupráci s premonstráty 
připravovaný vzorový spisový a skartační řád pro řeholní instituce.

Řádoví bratři možnosti obrátit se na archiv se svými problémy s nově 
vznikajícími písemnostmi, s jejich pořádáním a ukládáním v klášterních 
spisovnách, využívají. Jak se ukazuje po prvních návštěvách v několika 
klášterech, zdaleka ne ve všech jsou vedeny podací deníky a používají 
se spisové plány. Ve větších klášterech, ve kterých je více oddělení (např. 
ústřední kancelář, exerciční dům, knihovna, ekonomické oddělení, inves-
tiční oddělení apod.), je systém spisové služby decentralizovaný, každé 
oddělení si své spisy ponechává a ne vždy se vede centrální podací 
deník. Vedle sebe vznikají dokumenty pocházející z činnosti hlavního 
řádového domu (provincialátu), tamního konventu a fary. Navíc kromě 
dokumentů pocházejících z běžné činnosti, mnohé kláštery mají nebo 
svážejí písemnosti z dalších řádových far a uchovávají pozůstalosti po 
řádových členech. Často se mezi písemnostmi nacházejí matriky, které již 
patří do státních oblastních archivů. 

Důležité je upozorňovat na správné fyzické ukládání dokumentů. U do-
kumentů určených k archivování doporučujeme ukládání do nekyselých 
krabic a upozorňujeme na nutnost jejich vyjímání z průhledných desek, 
fotografií z igelitových sáčků apod. Nemálo dotazů řádových archivářů 
bývá směřováno i na vhodné podmínky v místnostech určených pro ar-
chiv. V některých případech jim doporučujeme obrátit se na naše specia-
lizované konzervátorské a restaurátorské pracoviště, což již např. učinili 
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kapucíni, kteří s ing. Ďurovičem konzultovali své plány na stavební úpravu 
prostor určených pro jejich archiv. Konzervátorské oddělení také provedlo 
chemický rozbor krabic, které používají ve své klášterní spisovně bratři 
františkáni.

Doufejme jen, že nové úkoly vyplývající ze zákona o archivnictví nás ne-
zahltí natolik, že nebude čas na zapracovávání nově přejímaných archivá-
lií a další běžnou archivní činnost. 

Zpráva o průzkumu dokumentů 
ze zámku ve Zbirohu

Zdeňka Kokošková

Na základě pokynu Odboru archivní správy MV ČR ze dne 
8. června 2005 čj. AS-958/Ř-2005 navštívili pracovníci 
Národního archivu PhDr. Zdeňka Kokošková, Ing. Michal 
Ďurovič a Mgr. Rudolf Kaďorek spolu se zástupkyní OAS 
MVČR PhDr. Lenkou Linhartovou a zástupcem Vojenského 

historického archivu prom. hist. Václavem Slukou dne 21. června zámek 
Zbiroh, kde byly při předchozím čistění staré hradní studně nalezeny vedle 
různých předmětů vojenského i nevojenského charakteru také písemnosti 
z období druhé světové války. 

Prohlídka nalezených dokumentů proběhla za přítomnosti ředitelky SOKA 
Rokycany Mgr. Hany Hrachové, majitele zámku pana Jaroslava Páchy 
a kastelána zámku pana Martina Drhovského. Dokumenty byly umístěny 
v jedné zámecké místnosti poblíž studny a  jejich fyzický stav byl díky 
předchozímu umístění ve vlhkém prostředí velmi špatný. Již při prvním 
shlédnutí písemností bylo zřejmé, že se jedná o torza německých spisů 
a tištěných materiálů, které se po vyjmutí ze studny při usychání slepily. 
Přesto bylo možné konstatovat, že naprostou většinu tvoří právě zmíněné 
dobové  tisky – nejrůznější sbírky nařízení vojenské povahy (tzv. Verord-
nungsblatty), seznamy zemřelých, zraněných apod. Pouze malou část ná-
lezu můžeme charakterizovat jako vlastní písemnosti SS-Kraftfahrschule 
I Waffen-SS, která sem byla v říjnu roku 1944 přeložena z Vídně, a jejíž 
velitelství působilo na zámku zřejmě až do posledních dnů války (srv. NA, 
NSM, sign. 110-7-65/21-22). Podle zmíněných torz můžeme nalezené 
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písemnosti datovat lety 1940–1944. Jedná se zpravidla jen o běžné účty 
(dodávky předmětů vyrobených v koncentračních táborech Dachau či Bu-
chenwald, což byla u formací SS zcela obvyklá záležitost) a části provozní 
dokumentace, která se vedla k jednotlivým motorovým vozidlům. 

Na základě důkladné prohlídky několika nejzajímavějších torz nálezu, 
kterou bylo možno provést až  po vysušení písemných dokumentů 
v restaurátorském oddělení NA, lze tedy konstatovat, že písemnosti 
SS-Kraftfahrschule jsou v naprosto kritickém fyzickém stavu. Z hlediska 
provenienčního principu spadají  do kompetence příslušného oddělení 
Vojenského historického archivu, kde jsou uloženy archiválie i jiných 
jednotek SS. Písemnosti, respektive jejich torza, však nemají žádnou 
vypovídací hodnotu. I ty části, které byly po záchranných pracích čitelné, 
by pravděpodobně při běžné přejímce byly považovány za skart. Desinfi-
kovaná torza nálezu budou proto na počátku letní sezóny opět vrácena na 
zámek Zbiroh, kde po umístění v zámecké expozici mohou dokumentovat 
osudy této památky v období druhé světové války.

Sbírka Československé státní školy 
ve Velké Británii

Alexandra Blodigová

Za velkého zájmu sdělovacích prostředků proběhlo dne 15. červ-
na 2005 slavnostní předání sbírky písemností shromážděných 
bývalými žáky československých škol ve Velké Británii v ob-
dobí druhé světové války do Národního archivu. Slavnostní 
předání korunovalo dlouholeté jednání mezi archivy a zástupci 

skupiny žáků, kteří se nakonec rozhodli o uložení sbírky nesmírné hod-
noty v našem archivu. Toto rozhodnutí ve svém projevu vysoce hodnotila 
rovněž ředitelka Národního archivu Eva Drašarová i místopředseda Sená-
tu ČR Eduard Outrata (sám bývalý žák jedné ze škol). Hlavní poděkování 
pak patří paní Judith Woltové, která celou sbírku po léta shromažďovala, 
odborně utřídila, opatřila podrobnými seznamy a připravila k transportu 
z USA do Prahy. Transport sbírky byl umožněn zásluhou senátora Outraty 
a za součinnosti našeho zastupitelského úřadu v USA. Velkou zásluhu na 
předání archiválií mají rovněž bývalé žákyně školy lady Milena Grenfell-
-Baines a Alice Klímová. Nesmírný dík však patří všem, kteří se rozhodli 
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podělit se o část svého osudu a dát k dispozici své osobní archiválie 
podávající cenné svědectví o nelehkém období života československé ko-
munity v období druhé světové války ve Velké Británii. Jen někteří z nich 
se mohli zúčastnit slavnostního aktu na půdě Národního archivu.

První Československá státní škola ve Velké Británii zahájila zásluhou 
školského a osvětového odboru exilového Ministerstva vnitra v Londýně 
již v říjnu 1940 vyučování dětí emigrantů, z nichž řada byla z rodin úřed-
níků československých exilových úřadů či vládních činitelů, zaměstnanců 
československých podniků v zahraniční (mj. firem Baťa a Sigma) a dětí 
zachráněné z Československa Nicolasem Wintonem. Nicolas Winton zor-
ganizoval odjezd několika vlakových souprav v nichž se zachránilo okolo 
670 dětí převážně židovského původu. Těchto dětí se po příjezdu ujaly 
britské rodiny.

Zpočátku byla internátní obecná a střední škola umístěna v Camberley, 
kraj Surrey. Zde však nezůstala dlouho, neboť československá vláda 
nepovažovala místo pro děti za bezpečné, protože se městečko nalézalo 
na trase německých letadel směřujících při náletech na Londýn. Po váno-
cích v roce 1940 se škola přestěhovala do bývalého panského sídla Hin-
ton Hall nedaleko městečka Witchurch v kraji Shropshire, které předtím 
sloužilo jako ubytovna československých důstojníků. Později v roce 1943 
se střední škola přestěhovala do budovy hotelu Abernant Lake v městeč-
ku Llanwrtyd Wells ve středním Walesu, kde vyučování pokračovalo až 
do konce školního roku 1944/1945. V létě 1942 došlo k oddělení školy 
obecné, která byla přestěhována do Maesfen Hallu u Maltasu a od 3. říj-
na začala působit jako samostatná Československá státní škola národní 
Hany Benešové. Od 1. ledna 1943 byl při této škole zřízen i dětský útulek. 
České školy ukončily pedagogickou činnost na konci jarního semestru 
1945. Žáci se mohli rozhodnout, zda v Anglii dokončí své vzdělání na ang-
lických školách, či zda se vrátí zpět do vlasti. Mnozí z nich se po repatriaci 
museli vypořádat se skutečností, že z rodiny se kromě nich nezachránil 
nikdo. 

Myšlenka shromáždění sbírky archiválií a dokumentace na období stu-
dia na československých školách v období druhé světové války vznikla 
při pravidelných setkáních bývalých žáků škol. Tohoto úkolu se ujala paní 
Judith Woltová, manželka jednoho z bývalých studentů Jana Volta, dnes 
Johna Wolta. Manželé žijící ve Spojených státech amerických různými 
formami oslovili řadu bývalých žáků nejen střední školy a podařilo se jim 
soustředit cennou sbírku originálů i kopií osobních dokladů, zápisníků, 
učebnic, vysvědčení, fotografií a dalších memorabilií v rozsahu 12 karto-
nů. Sbírka zahrnuje 91 inventárních jednotek uspořádaných podle původ-
ních signatur do 12 archivních kartonů. Pro snadnější orientaci ve Sbírce 
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byly vypracovány osobní a věcný rejstřík, do něhož byly zahrnuty i typy 
dokumentů, např. fotografie. Osoby zobrazené na fotografiích nejsou totiž 
mnohde určeny, proto nemohou být zařazeny do osobního rejstříku a z to-
hoto důvodu je lze vyhledat v rejstříku věcném. Korespondence J. Wolto-
vé s jednotlivými pisateli byla zpracována do osobního rejstříku. 

Ve Sbírce jsou uloženy originály i kopie různých dokumentů ze školní 
výuky i mimoškolních aktivit převážně žáků střední školy. Nalezneme 
zde různé typy dokumentů: osobní doklady, jako legitimace, v menší míře 
opisy rodných listů, vysvědčení, zprávy učitelů rodičům nebo jejich zá-
stupcům, deníkové záznamy, vzpomínky, knihy o válečných zážitcích, fo-
tografie, referáty žáků, učebnice, výstřižky s články o českých školách atp. 
Někteří žáci svůj osud zpracovali literárně, podle textů některých z nich 
byly natočeny filmové dokumenty. Zřejmě nejznámější se stala předloha 
Věry Gissingové Perličky dětství, která vychází z autorčiných deníkových 
záznamů, které si psala po celá válečná léta. Česky vyšla kniha teprve 
v r. 1992. Osud dětí a jejich zachránce filmově i literárně zpracoval Matej 
Mináč do knihy Loterie života Nicholase Wintona, která vyšla v r. 2004 
s podtitulem Po stopách unikátní akce záchrany dětí, která nemá v no-
vodobé historii lidstva obdoby. Věra Gissingová je spoluautorkou další 
knihy o svém zachránci, která vyšla v r. 2002 u nás pod názvem Nicholas 
Winton a zachráněná generace. Spoluautorkou je Muriel Emanuelová. 
Významný novinář Joe Schlesinger vydal v r. 1990 v Torontu svoji auto-
biografickou knihu pod názvem The Zones A Journalist On The World. 
Sylva Součková, neteř Prokopa Drtiny, vydala svědectví nazvané Psáno 
osudem a politikou. Ve všech uvedených publikacích nalezneme zmínku 
o české škole v exilu. Sbírka významně doplňuje fondy československých 
institucí v exilu, které jsou uloženy v Národním archivu.
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Americký dar Národnímu archivu

Alena Šimánková – Alena Nosková

Dne 7. června 2005 předal americký velvyslanec v České 
republice William J. Cabaniss Národnímu archivu vzácný 
dar. V krabici bylo uloženo 283 soudních spisů týkajících 
se politických procesů z let 1948–1953. Dokumenty vypoví-
dají o persekuci obyvatel třech moravských okresů Přerova, 

Hranic a Kojetína. Byly nalezeny v prostorách americké ambasády, kam je 
údajně předala neznámá osoba na začátku sedmdesátých let a tím zabrá-
nila jejich zničení. 

Američtí diplomaté tak pomohli zachránit významné dokumenty svědčící 
o zvůli komunistické justice, která se obracela v tomto případě proti jed-
notlivcům z řad drobných zemědělců a živnostníků i proti ostatním obyva-
telům venkova. 

Během násilné kolektivizace byly vystěhovány a zbaveny majetku celé 
rodiny tzv. kulaků, rodiny byly rozděleny, muži často uvězněni, ženy, děti 
a staří rodiče přemístěni do vzdálených oblastí v celé republice. Veškerý 
majetek propadl ve prospěch státu. Podobné osudy sdílela početná skupi-
na živnostníků a malovýrobců. 

Násilné odtržení od půdy a řemesla tvrdě zasáhlo do jejich životů a vyvo-
lalo silné projevy nespokojenosti a odporu od protistátních výroků, tzv. po-
buřování a letákových akcí až k otevřenému odboji, který byl před soudem 
označován jako velezrada. Nejčastěji byli zemědělci postihováni za tzv. 
sabotáže při neplnění úmyslně zveličovaných dodávek a osevních plánů. 

Dokumenty v záhlaví označené jako „politické“ byly posílány Krajské 
prokuratuře v Olomouci a jejím prostřednictvím se v nich objevuje kore-
spondence s Nejvyšším soudem, Generální prokuraturou a Ministerstvem 
spravedlnosti. 

Jsou určitým torzem, ale ve spojitosti s dokumenty fondu Generální 
prokuratury, uloženého v Národním archivu, ukazují rozsah komunistic-
ké represe, která jako nejpočetnější skupinu postihla právě venkovské 
obyvatelstvo. 

Při archivním zpracování nebyl soubor prokurátorských spisů rozdělen, 
jeho uchránění před skartací a místo nálezu mu totiž dalo další význam-
nou historickou hodnotu. Ve 4. oddělení Národního archivu byl soubor 
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uspořádán a zpřístupněn podrobným soupisem, který obsahuje jméno od-
souzeného, datum narození, zaměstnání v době zatčení, stručný záznam 
o důvodu odsouzení a nástupu trestu. 

Americký dar pomohl obrátit pozornost tisku na tisíce lidí, jejichž osudy 
poznamenala politická persekuce na celý další život. Dosud bylo pub-
likováno několik nejzajímavějších příběhů. Vzápětí se ozvali pamětníci 
se vzpomínkami na jednoho z odsouzených a jeho rodinní příslušníci 
navštívili Národní archiv, aby se seznámili s uloženými dokumenty. Měli 
jsme tak možnost seznámit se s mimořádnou osobností rokytnického fa-
ráře Františka Petrů, člověka jehož milovala pro jeho obětavost a pomoc 
druhým celá vesnice. Komunistický režim jej „odměnil“ desetiletým nepod-
míněným trestem. 

Pracovníci Národního archivu se spojili s předsedkyní Konfederace poli-
tických vězňů, aby společně posoudili, co lze ještě na základě nově získa-
ných jmen poškozených rodin pro tyto rodiny učinit. 
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Velvyslanec Spojených států amerických William J. Cabaniss předává ředitelce 
Národního archivu Evě Drašarové archiválie nalezené v budově velvyslanectví 
USA v Praze.
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Ivana Tigridová při své 
návštěvě Národního archivu.
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Osobní archiv Pavla Tigrida

Zora Machková

Fondy Národního archivu byly v nedávné době obohaceny 
o velmi cenný osobní archiv Pavla Tigrida. Jedná se o unikátní 
soubor písemností zesnulého Pavla Tigrida (1917–2003), po-
cházející z jeho činnosti novináře, spisovatele a politika.

Převzetí fondu předcházela jednání s paní Ivanou Tigridovou, 
manželkou Pavla Tigrida, která přijala naši nabídku uložit osobní archiv 
svého zesnulého manžela v Národním archivu. Paní Tigridová se velkory-
se rozhodla tento archiv darovat České republice. Písemnosti se nachá-
zely v jejich domku v městečku Héricy ve Francii, kde měl Pavel Tigrid 
pracovnu. V rámci služební cesty jsem, na žádost paní Tigridové, prošla 
písemnosti Pavla Tigrida, oddělila je od jejích osobních písemností, roz-
třídila je do věcných celků (přičemž jsem se snažila maximálně zachovat 
členění původce), vypracovala jejich soupis a připravila je k převozu do 
České republiky. Jednalo se asi o cca 10 bm písemností. Kromě písem-
ností Pavla Tigrida se rozhodla paní Tigridová nám předat kompletní řadu 
časopisu Svědectví, knih Pavla Tigrida a časopisů Výboru Entr´Aide et Ac-
tion (Help and Action), které redigovala sama. Převoz písemností se usku-
tečnil prostřednictvím našeho velvyslanectví v Paříži. Písemnosti prošly 
dezinfekcí a byly uloženy do kartonů. V současnosti se fond pořádá. 

Fond lze vymezit lety 1941–2003, větší část materiálů pochází z let 
1989–2003. Nejstarší písemnosti, které se ve fondu nacházejí, se vztahují 
k Tigridově první emigraci, kdy v Anglii během 2. světové války redigoval 
časopis Kulturní zápisník, jenž přinášel informace o umění v okupované 
vlasti, ale také o anglickém divadle a literatuře. Z jeho druhé emigrace 
po roce 1948 se zde nachází rozsáhlá agenda spojená se založením 
a vydáváním čtvrtletníku Svědectví. Fond dále obsahuje řadu rukopisů 
Tigridových děl, včetně korespondence s nimi spojené, edičních plánů 
nakladatelství, jež tato díla vydala, a ohlasů v tisku. Z jeho činnosti politic-
kého publicisty se zachovaly jeho články a komentáře pro tisk i komentáře 
a poznámky pro rozhlasové vysílání (a to jak z dob emigrace, tak i z obdo-
bí po roce 1989), či texty jeho vystoupení v televizi. 

Další velký celek tvoří materiály vzniklé z jeho činnosti politické. Zahrnují 
jeho působení jako poradce, člena kolegia a asistenta prezidenta Václava 
Havla, jako ministra kultury České republiky a jako předsedajícího české 
části Koordinační rady česko-německého diskusního fóra. Část písem-
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ností se vztahuje ke státním návštěvám, jichž se v letech 1990–1993 
zúčastnil. Ke své politické činnosti si Pavel Tigrid shromažďoval množství 
dokumentačního materiálu, který je ve fondu rovněž obsažen. 

Cenným pramenem pro badatele se jistě stane jeho korespondence, kte-
rá zachycuje pestrou škálu jeho aktivit, ať již veřejných či soukromých. 

Fond doplňují rodokmeny rodiny Schönfeldovy, písemnosti týkající se oce-
nění, jichž se Pavlu Tigridovi za života dostalo (Řád čestné legie a jiné), 
nejrůznější pozvánky, programy akcí a schůzek, včetně jeho časových 
rozvrhů.

Zpřístupnění souboru mikrofilmů 
s dokumenty k problematice okupace 
českých zemí v letech 1938 – 1945

Zdeňka Kokošková – Jaroslav Pažout

Od druhé poloviny 60. let 20. století probíhal pod vedením Ar-
chivní správy Ministerstva vnitra ČSR systematický výzkum 
bohemik v zahraničních archivech. Velká pozornost přitom 
byla věnována archivům tehdejší Německé demokratické 
republiky, především fondům uloženým v bývalém Ústřed-

ním státním archivu v Postupimi (Zentrales Staatsarchiv Potsdam).1 
Těžištěm výzkumu se stala zejména problematika meziválečné německé 
levice a období nacistické okupace českých zemí. Jedním z výsledků 
studijních cest pracovníků Státního ústředního archivu v Praze (dnes 
Národního archivu) byla objednávka souboru mikrofilmů s  dokumenty 
ústředních nacistických úřadů vztahujícími se k problematice odtrženého 
pohraničí a Protektorátu Čechy a Morava, především k perzekuci českého 
obyvatelstva. Ke zpracování tohoto celku, uloženého v Národním archivu 
před rokem 1984 a čítajícího dnes 35 kotoučů, se přistoupilo až v souvis-
losti s řešením grantu GA ČR č. 409/04/1374 Nacistická okupační politika 
v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1943 – 1945 (edice dokumentů).

1 Tyto fondy byly po sjednocení  Německa začleněny do Spolkového archivu 
(Bundesarchiv) a nacházejí se v současnosti na příslušném pracovišti v Berlíně. 
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Většinu tohoto souboru, který je badatelské veřejnosti zpřístupněn formou 
prozatímního inventárního seznamu s názvem Bohemika z bývalého 
Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934-1945), tvoří části trest-
ních spisů československých občanů, později protektorátních příslušníků  
a českých obyvatel z území přičleněných v r. 1938 k Říši, ale i německých 
a jiných státních příslušníků, kteří měli nějaký vztah k českému území 
(mikrofilmy č. 5 – 29)2.  Všechny tyto spisy pocházejí z fondu Říšské mi-
nisterstvo spravedlnosti (Reichsjustizministerium)3 a chronologicky spadají 
do období 1934-1945. Z téhož fondu pocházejí též kopie kartotéčních listů 
protektorátních příslušníků z tzv. rejstříku popravených (Mordregister). Po-
krývají období 1940–1945 a obsahují základní údaje o osobách, které byly 
odsouzeny k trestu smrti a popraveny, o rozsudku,  výsledku rozhodnutí 
ve věci žádosti o milost a  místě a datu popravy (mikrofilmy č. 30 – 34). 

Ve zbylých pěti mikrofilmech (mikrofilmy č. 1 – 4 a mikrofilm č. 35) se na-
cházejí kopie dokumentů Říšského ministerstva vnitra (Reichsministerium 
des Innern), Říšského ministerstva financí (Reichsfinanzministerium), Říš-
ského ministerstva hospodářství (Reichswirtschaftsministerium), Říšské-
ho ministerstva práce (Reichsarbeitsministerium) a Říšského statistického 
úřadu (Statistisches Reichsamt). Časově spadají v naprosté většině do 
období 1938-1943, ale zvláštní pozornost byla při původním výběru klade-
na na léta 1938-1939. Spisy se týkají především hospodářské podpory ně-
meckého obyvatelstva v Sudetech, nové správní organizace odtrženého 
sudetoněmeckého území a jeho hospodářského začleňování do Říše, ale 
i německých podniků a bank působících na celém území Čech a Moravy. 
Mikrofilmy dále obsahují písemnosti k výstavbě Úřadu říšského protektora 
v Čechách a na Moravě i organizace protektorátní správy obecně.

2 Mikrofilm č. 29 obsahuje též fotokopii 1. ročníku (1940) tiskoviny Befehlsblatt 
des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD vydávané v Berlíně Hlavním 
úřadem říšské bezpečnosti (Reichssicherheitshauptamt, RSHA). 
3 Tyto materiály se částečně překrývají s podobně rozsáhlým souborem 
mikrofilmů (26 kotoučů) pocházejících z téhož fondu, které byly získány 
v roce 1958 od Státní archivní správy v Postupimi a dnes tvoří v Národním 
archivu fond Říšské ministerstvo spravedlnosti Berlín. Fond byl zpřístupněný 
prostřednictvím pomůcky Říšské ministerstvo spravedlnosti Berlín (Reichs-
justitzministerium) Berlín 1933–1944. Zpracovala M. Ponocná. Praha 1960. 
Dalších 11 mikrofilmů, které byly předány v návaznosti,  je rovněž opatřeno 
pomůckou:  Říšské ministerstvo spravedlnosti Berlín (Reichsjustitzministerium) 
Berlín 1933–1944. Inventární soupis mikrofilmových procesních spisů souzených 
československých občanů. 2. díl. 2 části. Zpracoval Vojtěch Sýkora. Praha 1964. 
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Dlouhodobý plán bezpečnostního 
snímkování fondů Národního archivu

Emilie Benešová

V roce 2005 byl v Národním archivu schválen dlouhodobý plán 
bezpečnostního snímkování archiválií. Vytvoření tohoto plánu 
nebylo nikterak jednoduché. Archiválií I. kategorie je v archi-
vu uloženo více než 20 000 bm, a proto byl akcent položen 
především na národní kulturní a archivní kulturní památky, 

což jsou většinou dokumenty listinné. Již dávno před tím se však ukázalo, 
že pro bezpečnostní snímkování listin je mikrografická forma (tj. 35mm 
mikrofilm) zcela nevhodná. Mikrografické reprodukce listin jsou nečitelné, 
z pečetí jsou patrné pouze tmavé „fleky“, a to pomíjíme pochopitelné ne-
dostatky v podání polotónů. Snímkování listin do 35mm mikrofilmu by by-
lo mrháním finančních i lidských zdrojů. Proto bylo již v minulých letech 
hledáno jiné řešení. Většina listin prochází postupně rukama restaurátorů 
a pro jejich účely jsou pořizovány tzv. náhledy (pozitivní zvětšeniny na pa-
pírové podložce formátu 13x18), které se zvětšují z kvalitní reprodukce, 
prováděné na listové filmy 13x18 (listiny) a 9x12 (pečeti), a to jak před 
konzervací, tak i po konzervaci. Listové filmy mají podobné vlastnosti jako 
halogenidostříbrný 35mm svitkový film (mikrofilm). Proto vedení archivu 
rozhodlo, že negativy s reprodukcemi listin po konzervaci budou plnit bez-
pečnostní funkci, což neodporuje mezinárodním normám. Dále jsme řešili 
formu studijních reprodukcí, které měly až dosud podobu fotografických 
zvětšenin formátu 30x40 nebo větší. Vzhledem k tomu, že ceny černo-
bílých fotografických materiálů neustále rostou a vyrábějí se stále menší 
série, rozhodli jsme se, že jako studijní reprodukce budou využívány zdi-
gitalizované negativy (listové filmy), které budou k dispozici v badatelnách 
archivu pro případné zájemce z řad badatelské veřejnosti. 

Při sestavování dlouhodobého plánu bezpečnostního snímkování jsme 
přihlédli k nutnosti dokončení již započatých prací. Zároveň probíhá revize 
dříve zhotovených bezpečnostních mikrofilmů při níž se posuzuje přede-
vším čitelnost dokumentů. Režim pro uložení bezpečnostních reprodukcí 
archiválií, předepsaný celou řadou mezinárodních norem, neumožňuje 
duplikování bezpečnostních médií (více než 1x), proto byla zavedena dal-
ší tzv. matriční řada, která je určena k duplikaci v případě poškození nebo 
ztráty studijní kopie bezpečnostního média. 
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Do plánu bezpečnostního snímkování Národního archivu byly zařazeny 
archivní soubory nejen s ohledem na kategorii, ale také s ohledem na je-
jich fyzický stav a četnost badatelského využívání. Do konce října 2006 
bude dokončeno snímkování Sbírky staničních kronik a osobního fondu 
Antonín Švehla. Ještě na konci roku 2005 bylo zahájeno snímkování dílčí 
části archivního souboru ÚV KSČ – předsednictvo. Od roku 2008 budou 
zahájeny práce na další dílčí části tohoto složitého archivního souboru, 
a to ÚV KSČ – K. Gottwald. Zároveň bude snímkován archivní fond Před-
sednictvo ministerské rady. Snímkování uvedených archivních souborů 
by mělo být dokončeno v roce 2010. Dále bude v roce 2006 dokončeno 
bezpečnostní snímkování archivních souborů: Registra, Stará manipulace 
a Apelační soud (2007) a nově bude zahájeno snímkování Židovských 
kontrolních matrik. Od roku 2007 se začnou snímkovat archivní soubory: 
Desky hejtmanství německých lén a Komorní soud. V tomto případě jde 
o velmi rozsáhlé archivní soubory, dokončení bezpečnostního snímkování 
se předpokládá v roce 2014. Z listinných archivních souborů byly do plá-
nu bezpečnostního snímkování zařazeny především řádové archivy: 
Františkáni, Dominikáni, Benediktini, Křížovníci, Maltézští rytíři a Archivy 
zrušených klášterů, u těchto archiválií je postup fotografických prací vázán 
na postup prací restaurátorských, takže prozatím slouží jako jejich bez-
pečnostní kopie negativy, pořízené před konzervací.

Ne každá fotografická reprodukce splňuje požadavky na zabezpeče-
ní archiválií. Kromě toho, že musí být zhotovena na vhodný materiál, 
který je nutno kvalitně zpracovat, musí být dále vybavena celou řadou 
identifikačních a technických příloh. Důležitá je pak evidence bezpeč-
nostních reprodukcí, jejich správná adjustace a uložení. Karty, do nichž 
se zaznamenávají všechny potřebné údaje jsme zavedli již v polovině 90. 
let, ale vlastní evidence stále probíhá „ručně“. Snad se podaří zprovoznit 
segment databáze Janus, který umožní evidenční a identifikační práce 
bezpečnostních kopií archiválií urychlit. 

Bezpečnostní snímkování je časově nesmírně náročné. V Národním ar-
chivu probíhá od poloviny 50. let 20. stol. Mohlo by se zdát, že většina 
archiválií již nesnímkována byla, ale opak je pravdou. V současné době 
jsou k dispozici dvě klasické mikrografické kamery a dvě operátorky. Lidé 
i stroje mají určité kapacitní možnosti, leccos se dá zlepšit i za stávajících 
podmínek, ale stále je to málo. Některé archiválie nelze za současného 
technického vybavení vůbec snímkovat tak, aby byly dobře čitelné. Proto 
zjišťujeme, jakým způsobem postupovat dále; některé možnosti se rýsují. 
Např. některé knižní skenery mají takové možnosti, že dokáží „zviditelnit“ 
i to co na originálu ani vidět není a řešením by pak mohlo být zpětné uklá-
dání digitálních obrázků do 35mm mikrofilmu. Otázkou však je: jak dlouho 
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ještě se bude černobílý fotografický materiál vyrábět, specializované firmy 
výrazně omezují jeho výrobu. 

Bezpečnostní snímkování archiválií bylo v průběhu uplynulých 50 let upra-
vováno legislativními a metodickými předpisy a směrnicemi (viz příloha). 
Nejnověji získalo oporu v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů. Konkrétně v § 20, odst. 4, který uklá-
dá zřizovateli archivu, v němž jsou uloženy archiválie I. kategorie zajistit 
zhotovení kopií archiválií zaručujících nejvyšší trvanlivost a kopií archiválií 
určených k uživatelské práci. Dále § 30, odst. 1, uvedeného zákona, 
ukládá vlastníku nebo držiteli archiválie prohlášené za archivní kulturní 
památku povinnost, pořídit do 90 dnů od prohlášení na vlastní náklady její 
bezpečnostní kopii. Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů pak v § 6, odst. 4, písm. aa) ukládá archivům povinnost uvádět 
údaje o počtu bezpečnostních kopií a o počtu kopií určených k uživatelské 
práci v evidenčních listech Národního archivního dědictví. Dále pak § 14 
uvedené vyhlášky stanoví nutnost ukládat bezpečnostní kopie archiválií 
v jiném objektu, něž jsou uloženy originály archiválií. Ani jedna z uvede-
ných zákonných norem neuvádí konkrétní formu bezpečnostních kopií, 
ale pouze to, že se má jednat o kopie archiválií „které svými vlastnostmi 
a způsobem zpracování zaručují nejvyšší trvanlivost pro dlouhodobé ulo-
žení…“. 

Zatím posledním normativem, v němž je patrná snaha o úpravu bezpeč-
nostního snímkování archiválií, je „Metodický návod k postupu prohlášení 
archiválií, archivních sbírek a archivních fondů nebo jejich ucelených částí 
za archivní kulturní památky, prohlášení archivních kulturních památek 
za národní kulturní památky a o nakládání s archiváliemi prohlášenými 
za tyto památky a péči o ně“, který rozeslal odbor archivní správy MV 
dne 2. ledna 2006. Metodický návod nešel nad rámec ustanovení zákona 
o archivnictví a jeho prováděcí vyhlášky avšak avizuje, že podrobnosti, 
týkající se užití bezpečnostních kopií a kopií určených pro uživatelskou 
práci určí odbor archivní správy MV samostatně.

Bylo by nanejvýš potřebné celou situaci přehodnotit z pohledu dnešních 
technických a technologických možností (snad i bez ohledu na ustanovení 
mezinárodních norem a doporučení) a s přihlédnutím k tomu, že klasický 
fotografický materiál se pomalu přestává vyrábět. Nový rozměr by do pro-
blematiky bezpečnostního snímkování archiválií mohla přinést výzkumná 
zpráva, řešící dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů, která by 
měla být v letošním roce dokončena.



657

Paginae 14 -  2006 Zprávy z  NA 2005

Právní předpisy 

• Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb., 
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., 
o archivnictví

• Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně někte-
rých zákonů

• Vyhláška Ministerstva vnitra ČSR č. 101/1974 Sb., o prohlášení archi-
válií za kulturní památky a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních 
a národních kulturních památek

• Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení záko-
na o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

• Směrnice pro přefotografování archivního materiálu I. a II. kategorie 
prováděné z hlediska protipožární ochrany a civilní obrany ve státních 
archivech, ASMV k čj. As-2498/20-64, 1964

• Směrnice Ministerstva vnitra ČSR č. 1/1975 Ú.v., o způsobu vedení evi-
dence archiválií a skladbě Jednotného archivního fondu v ČSR

• Směrnice Ministerstva vnitra ČSR č. 2/1975 Ú.v., o ochraně a kategori-
zaci archiválií

• Směrnice Ministerstva vnitra ČSR č. 7/1975 Ú.v., o využívání archiválií

• Základní pravidla pro zpracování archivního materiálu, 1958

• Metodické návody a instrukce pro zpracování archivního materiálu, SAP, 
roč. X., č. 2, 1960

• Přechodný pokyn o konzervačním mikrofilmování a kategorizaci archiv-
ního materiálu, AS MV k čj. As-258/20-69 ze dne 4.2.1969

• Metodické pokyny pro reprodukování archiválií I. a II. kategorie ulože-
ných v archivech na území ČSR za účelem zajišťovacím a studijním, AS 
MV 1975

• Metodický pokyn k využívíní digitálních reprodukčních technologií v ar-
chivní praxi, AS MV k čj. AS/1-3518/98 ze dne 25.9. 1998
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• Metodický návod k postupu prohlášení archiválií, archivních sbírek a 
archivních fondů nebo jejich ucelených částí za archivní kulturní památky, 
prohlášení archivních kulturních památek za národní kulturní památky a o 
nakládání s archiváliemi prohlášenými za tyto památky a péči o ně, OAS 
MV 2006 

Související normativní a technologické dokumenty:

• Konečný, Stanislav, Komentář k technickým normám v oboru reprogra-
fie, 1981

• Mikrografie - Mikrosnímkování novin pro archivní účely na 35mm mik-
rofilm, Národní knihovna České republiky, Odbor správy a ochrany fondů, 
Praha 1996

• Dokument M 2: Technická zpráva ISO/TR 10200 - Právní přípustnost 
mikrografických médií, Mikrografie s.r.o., Praha 1993

• Dokument M 4: Kontroly kvality zobrazení v mikrografii, diagnostické 
pomůcky. Mikrografie s.r.o., Praha 1993

• Dokument M 6: Kontroly kvality v mikrografii. Obecné informace ke zku-
šebním obrazcům - QK 001. Mikrografie s.r.o., Praha 1993

• Dokument M 7: Hustota pozadí mikrozáznamů, nastavení, kontrola - QK 
002. Mikrografie s.r.o., Praha 1993

• Dokument M 8: Optimalizace expozice a vyvolání při krokovém snímko-
vání - QK 003. Mikrografie s.r.o., Praha 1993

• Dokument M 10: Zjištění meze čitelnosti při krokovém snímkování - QK 
005. Mikrografie s.r.o., Praha 1993

• Dokument M 14: Dlouhodobé uložení mikrografických médií a jejich 
periodické kontroly, Mikrografie s.r.o., Praha 1993

• Dokument M 16: Kopírování na halogenidostříbrné filmy. Optimalizace 
režimu - QK 007. Mikrografie s.r.o., Praha 1993

• Dokument M 17: Kopírování na vezikulární filmy. Základy procesu. Opti-
malizace kopírovacího režimu - QK 008. Mikrografie s.r.o., Praha 1993
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• Dokument M 18: Chemické zpracování mikrografických filmů. Preventiv-
ní kontroly - QK 011. Mikrografie s.r.o., Praha 1994

• Dokument M 19: Kontroly dlouhodobě uložených halogenidostříbrných 
mikrografických médií, Mikrografie s.r.o., Praha 1994

• Dokument M 20: Pokyny pro práci s vyvolávacím automatem. Mikrogra-
fie s.r.o., Praha 1994

• Dokument M 21: Snímkování do 35mm mikrofilmu. Příručka pro operá-
tory a jejich nadřízené. Mikrografie s.r.o., Praha 1994

• Dokument M 24: Technická dokumentace na 35mm mikrofilmu. Příručka 
systémového minima pro organizační pracovníky. Mikrografie s.r.o., Praha 
1995

• Dokument M 25: Zkušební předlohy M-ZP na zbarvených podložkách. 
Pro optimalizaci režimu snímkování dokumentů se sníženým kontrastem. 
Mikrografie s.r.o., Praha 1996

• Dokument M 33: Požadavky na 35mm mikrofilm pro dlouhodobé ulože-
ní. Mikrografie s.r.o., Praha 1997

• ČSN 01 3801: 1981 Reprografie - Názvosloví v reprografii.

• ČSN 01 3805: 1988 Reprografie - Symboly na mikrografických médiích 
a technické předlohy.

• ČSN 01 3820 Reprografie - Zkušební obrazce čitelnosti. Stanovení 
meze čitelnosti.

• ČSN 01 3823 Reprografie -Zkušební obrazec rozlišovací schopnosti.

• ČSN 01 3829 Reprografie - Technologické kontroly v mikrografii.

• ČSN 01 3844 Reprografie - Mikrofilmy.

• ČSN 01 3850: 1986 Ukládání mikrografických médií.

• ČSN 66 6655 Fotografické materiály - Metody kontroly uchovatelnosti 
fotografického obrazu.
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• ISO 417 Fotografie - Stanovení thiosulfátu a ostatních zbytkových látek 
ve zpracovaných fotografických filmech, deskách a papírech. Fotometric-
ká metoda s metylénovou modří a denzitometrická metoda.

• ISO 446: 1991 Mikrografie - Zkušební znak a zkušební obrazec ISO 1 
- Popis a užití.

• ČSN ISO 446 Mikrografie - Zkušební znak a zkušební obrazce ISO 1.)

• ISO 543: 1990 Fotografie - Fotografické filmy - Požadavky na bezpeč-
ný filmový materiál.

• ISO 3334: 1989 Mikrografie - Zkušební obrazec ISO 2 - rozlišovací 
schopnosti - Popis a užití.

• ISO 4087: 1991 Mikrografie - Snímkování novin.

• ISO 4331: 1986 Fotografie - Zpracovaný fotografický černobílý film 
pro archivní záznamy - Halogenidostříbrný typ na celulózo-esterové pod-
ložce - Požadavky.

• ISO 4332: 1986 Fotografie - Zpracovaný fotografický černobílý film pro 
archivní záznamy - Halogenidostříbrný typ na celulózo-tereftalátové pod-
ložce - Požadavky.

• ČSN ISO 5127: 2003 Informace a dokumentace - Slovník 

• ISO 5466: 1986 Fotografie - Zpracovaný bezpečný fotografický film - 
Pokyny k uložení.

• ISO 6196-1: 1980 Mikrografie - Slovník - Část 01: Obecné termíny.

• (ČSN ISO 6196-1 Mikrografie - Slovník - Část 01: Obecné termíny.)

• ISO 6196-2:1982 Mikrografie - Slovník - Část 02: Polohy obrazu a me-
tody záznamu.

• (ČSN ISO 6196-2 Mikrografie - Slovník - Část 02: Polohy obrazu a me-
tody záznamu.)

• ISO 6196-3: 1983 Mikrografie - Slovník - Část 03: Zpracování filmu.

• ISO 6196-5: 1987 Mikrografie - Slovník - Část 05: Kvality obrazu, čitel-
nost, kontrola.
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• (ČSN ISO 6196-5 Mikrografie - Slovník - Část 05: Kvalita obrazu, čitel-
nost, kontrola.)

• ISO 6196-6: 1992 Mikrografie - Slovník - Část 06: Přístroje.

• ISO 6199: 1992 Snímkování dokumentů na 16mm a 35mm halogenido-
stříbrný film - Postupy.

• (ČSN ISO 6199 Snímkování dokumentů na 16mm a 35mm halogenido-
stříbrný film - Postupy.)

• ISO 6200: 1990 Mikrografie - Prvotní mikrografická média primárních 
dokumentů - Požadavky na denzitu.

• ISO 9878: 1990 Mikrografie - Grafické symboly v mikrografii.

• ISO 10550: 1992 Mikrografie - Krokové kamery - Zkušební předlohy 
pro kontrolu zobrazovací soustavy.
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Projekt edičního zpracování 
korespondence Cesare Speciana, 

papežského nuncia na císařském dvoře 
v Praze v letech 1592–1598

Alena Pazderová

I. Přehled českého výzkumu nunciaturní korespondence
do současnosti.

První vlaštovkou českého nunciaturního výzkumu bylo studium 
ředitele Zemského archivu království českého Antonína Gin-
delyho v římských a vatikánských archivech roku 1882, který 
zde soustřeďoval materiály k dějinám třicetileté války. Na Gin-
delyho výzkum navázalo od roku 1887 bádání české historic-

ké expedice, jejíž členové byli zároveň mimořádnými členy Rakouského 
historického ústavu v Římě. Čeští historici a archiváři začali poměrně záhy 
zpracovávat ve větší míře i korespondenci papežských nunciů z přelomu 
16. a 17. století, z níž vytěžili velké množství materiálu k českým dějinám 
a pro edici Sněmů českých. Nejednalo se ještě o systematický výzkum 
nunciaturní korespondence ani nebylo pomýšleno na její samostatné edič-
ní zpracování, protože tento úkol byl tehdy součástí pracovního programu 
tří německých ústavů v Římě – pruského, rakouského a Görresovy spo-
lečnosti. Obrat nastal v roce 1900, kdy došlo k reorganizaci a modernizaci 
edice Sněmů českých a kdy bylo rozhodnuto vydat nunciaturní zprávy 
ve zvláštní edici. 1

1 Novák, Jan Bedřich. O důležitosti zpráv nunciů pro „Sněmy české”. Zprávy 
zemského archivu království Českého 1 (1906), s. 62–95; týž. Další úkoly 
zemského archivu. Zprávy českého zemského archivu V (1918), s. 271–312 , zvl. 
otisk Praha 1918; Stloukal, Karel. Práce československého ústavu historického 
v Římě na výzkumu nunciatur. Časopis archivní školy 7 (1930), s. 57–76; týž. 
L’Istituto Storico Cecoslovacco in Roma e le indagini sulle nunziature. Bolletino 
dell’Istituto Storico Cecoslovacco in Roma 1 (1937), 
s. 3–25. Souhrnný přehled viz Hledíková, Zdeňka – Skýbová, Anna. 
Opět „in margine českého výzkumu v archivech vatikánských”. In: In memoriam 
Zdeňka Fialy. Z pomocných věd historických. Univerzita Karlova 1978, 
s. 259–305.
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Významným mezníkem v systematickém výzkumu nunciatur bylo založe-
ní Československého historického ústavu v Římě v roce 1923 a dohoda 
s německými ústavy, které se kolegiálně zřekly vydávání nunciaturní 
korespondence z let 1592–1628 v jeho prospěch.2 Vzápětí byly zahájeny 
práce na české edici nazvané „Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum 
apud imperatorem” a rozvržené do 30 svazků, v nichž měla být vydá-
vána diplomatická korespondence dvanácti nunciů působících v letech 
1592–1628 u císařského dvora v Praze a ve Vídni. Co se týče způsobu 
vydávání, bylo rozhodnuto publikovat listy nunciů a papežského sekre-
tariátu v plném rozsahu a eliminovat materiály historicky bezvýznamné; 
kritický výběr, nezbytný při tak rozsáhlém materiálu, byl ponechán na vůli 
editora. Za časové mezníky byla zvolena období nunciatur a jako ediční 
jazyk latina. V první etapě byli zajištěni editoři pro prvních pět nunciatur 
uskutečněných v letech 1592–1616, tj. Cesare Speciana (1592–1598), 
Filippa Spinelliho (1598–1603), Giovanni Ferreriho (1604–1607), Antonia 
Caetana (1607–1610) a Placida de Marra (1611–1616).3 V letech 1923–
1939 bylo pořízeno několik desítek tisíc opisů, ponejvíce najatými kopisty, 

2 Důvody pro zvolení tohoto časového období spočívaly v tom, že němečtí 
historikové soustřeďovali svůj zájem především na dějiny německé říše 
a německých provincií v užším slova smyslu a převládal u nich zájem o říšskou 
politiku; poměry v Uhrách, které nepatřily do rámce římské říše německého 
národa, vypouštěli jako superflua. Podle německých editorů mělo publikování 
zpráv nunciů in extenso význam pro období reformace, kdy se dotýkaly 
především velké politiky. Pro období protireformační, kdy se papežská politika 
i diplomacie soustřeďovaly více na drobnou protireformační práci v užším 
okruhu nunciatury, navrhovali povšechný výběr dokumentů nebo jejich 
náhradu pouhými výtahy či regesty. Pro českého historika však zprávy nunciů 
měly význam v opačném sledu: odklon od velké politiky znamenal soustředění 
pozornosti na poměry v Českém království, kam nunciatura trvale přesídlila 
spolu s císařským dvorem roku 1583. Více viz Stloukal. Práce československého 
historického ústavu, s. 58–60.
3 Jako editoři byli určeni: Pro nunciaturu Cesare Speciana  Josef Matoušek 
z Archivu země České, pro nunciaturu Filippa Spinelliho Karel Stloukal,  
archivář  Národního muzea, pro nunciaturu Giovanni Ferreriho Zdeněk Kristen 
z Archivu země České, pro nunciaturu Antonia Caetana Milena Linhartová 
ze Státního ústavu vydavatelského a pro nunciaturu Placida de Mara František 
Beneš z Archivu země České.
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které jsou v současné době uloženy v Národním archivu.4 Přes velmi slib-
né začátky zůstal tento velký ediční podnik torzem. V letech 1932 až 1946 
byla publikována pouze část korespondence Antonia Caetana a Giovanni 
Ferreriho.5 Příčiny tohoto stavu tkví nikoli v neschopnosti českých editorů, 
ale v politické situaci, která – počínaje 2. světovou válkou, přes železnou 
oponu až do sametové revoluce – znemožňovala jakoukoli práci českých 
historiků na výzkumu nunciatur. Příznivý obrat nastal až založením Čes-
kého historického ústavu v Římě v roce 1993, který programově navázal 
na ediční úkoly svého předchůdce.6 

V roce 1994 byl Komisí ČHÚ v Římě schválen můj návrh na ediční zpraco-
vání korespondence Cesare Speciana, papežského nuncia na císařském 
dvoře v Praze v letech 1592–98. Výběr této nunciatury nebyl náhodný 
a má své logické opodstatnění. Jedná se totiž o první nunciaturu z nám 
svěřeného období, která je časově blízká nebo se více či méně překrývá 
s nunciaturními edicemi, zejména německými a rakouskými, již vydanými 

4 Veškeré opisy archivních materiálů pro nunciatury, vytěžené z italských 
a vatikánských archivů a knihoven, jsou uloženy ve Sbírce přepisů z italských 
a vatikánských archivů 1323–1814, která je součástí rozsáhlé Sbírky přepisů 
z domácích a zahraničních archivů, uložené v 1. oddělení Národního archivu 
(dále NA, Přepisy).
5 Tom. III, Epistulae et Acta G.S. Ferreri 1604–1607, pars 1, sectio 1. Ed. 
Kristen, Zdeněk. Praha 1944; Tom. IV, Epistulae et Acta A. Caetani 1607–1611, 
pars 1, 2 a 3, sec. 1, 2. Ed. Linhartová, Milena. Praha 1932, 1937, 1940, 1946. 
Dosud vydané svazky edice jsou pouze torzem původního záměru a neobsahují 
bohužel ani rejstříky.
6 Český historický ústav v Římě byl slavnostně otevřen dne 6. prosince 1993 
v budově koleje Pontificio Collegio Nepomuceno v Římě. Blíže o slavnostním aktu 
a referátech přibližujících jeho historii i program činnosti 
viz Eršil, Jaroslav. Historie českých výzkumů v italských a vatikánských archívech 
a edice Monumenta Vaticana. Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma 
(dále Bollettino), fascicolo straordinario (1997), 29–33; Pazderová, Alena. 
Historie a program českého výzkumu nunciatur. Tamtéž, s. 45–49; Hledíková, 
Zdeňka. Il programma base della ricerca scientifica dell’Istituto Storico Ceco di 
Roma. Bollettino 1 (1997), s. 8. Nejnověji byla rekapitulována činnost římského 
historického ústavu u příležitosti oslav 10. výročí jeho činnosti. Viz Hledíková, 
Zdeňka. I dieci anni dell’Istituto Storico Ceco di Roma. Bollettino 4  (2004), 
s. 12–30; Pazderová, Alena. L’edizione della corrispondenza dei nunzi apostolici 
presso la corte imperiale negli anni 1592–1628. Tamtéž, s. 37–46.
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nebo vydávanými v současnosti.7 Důležitým faktorem bylo, že první edi-
tor, Josef Matoušek, shromáždil materiál k edici poměrně v úplnosti (cca 
75%). Jeho podrobné zprávy z výzkumu ve Vatikánském tajném archivu 
a Vatikánské apoštolské knihovně, v biskupském archivu a knihovně měs-
ta Cremony – Specianova rodiště a biskupského působiště, v Bibliotéce 
Ambrosianě v Miláně, kde objevil do té doby nezvěstnou Specianovu 
korespondenci z let 1592–1593 adresovanou do Říma, i v archivech 
německých (Mnichov, Hannover), byly dalším užitečným vodítkem a ne-
postradatelným pomocníkem při směrování mého vlastního výzkumu.8 Dů-

7 Schweizer, Josef. Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden 
Aktenstücken 1589–1592. II. Abteilung: Die Nuntiatuer am Kaiserhofe, 
vol. 3: Die Nuntien in Prag: Alfonso Visconte 1589–1591, Camillo Caetano 
1591–1592. Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte Hrsg. 
v. d. Görres-Gesellschaft, Bd. 18, Paderborn 1919; Grazer Nuntiatur, 3. Bd.: 
Nuntiatur des Girolamo Portia und Korrespondenz des Hans Kobenzl 1592–
1595. Bearbeitet von Johann Rainer unter Mitarbeit von Hainz Noflatscher 
und Christian Rainer, Wien 2001; Roberg, Burkhard. Nuntiaturberichte aus 
Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken. Die Kölner Nuntiatur hrs g. v.d. 
Görres-Gesellschaft. Bd. II/2: Nuntius Ottavio Mirto Frangipani (1590 August 
– 1592 Juni). München  Paderborn – Wien 1969; týž. Bd. II/3: Nuntius Ottavio 
Mitro Frangipani (1592 Juli – 1593 Dezember). München – Paderborn – Wien 
1971; Acta Nuntiaturae Polonae moderatore Henrico Damiano Wiojtyska 
CP. Tom. I:  De fontibus eorumque investigatione et editionibus. Instructio 
ad editionem. Nuntiorum series chronologica auctore Damiano Wojtyska CP. 
Institutum Historicum Polonicum Romae, Fundatio Lanckoroński, Romae 1990; 
Acta nuntiaturae Poloniae. Tom. XV: Germanicus Malaspina (1591–1598), vol. 
1 (1 XII 1591–31 XII 1592) in quo publicantur etiam documenta legationem 
a latere cardinalis Georgii Radziwill necnon munera ab Attilio Amalteo 
et Maximiliano de Pernštejn expleta illustrantia, edidit Lescus Jarminski. 
Academia scientiarum et literarum Polona, Sumptibus fundationis Lanckoroński, 
Cracoviae 2000.
8 K ediční činnosti Josefa Matouška a osudům jeho pozůstalosti viz Pazderová, 
A. Historie a program, s. 45–49; táž. L’edizione della nunziatura di Cesare 
Speciano (1592–1598). Origini, stato attuale, problemi e prospettive. 
In: Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der Nunziaturforschung, hrsg. von 
Alexander Koller. Bibliothek des Deutschen historischen Instituts in Rom, 
Bd. 87, 1999, s. 165–174. Výzkumné zprávy Josefa Matouška viz NA, Přepisy, 
kart. č. 226 a 227.
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ležité informace jsem čerpala i z dalších dochovaných zpráv ze studijních 
pobytů zaměřených na výzkum nunciaturní korespondence a bohemik 
ve vatikánských, italských, německých, rakouských a španělských archi-
vech a knihovnách.9 Nezanedbatelným důvodem pro mě byl i fakt, že se 
jednalo o nunciaturu, které byla v minulosti věnována velká pozornost 
českých historiků a archivářů, aniž by jejich snahy došly naplnění v ediční 
formě10 a že na základě Specianovy korespondence s papežským státním 

9 Z výzkumných zpráv Matouškových předchůdců a kolegů se jedná zejména 
o zprávy  Hynka Kollmanna, Jana B. Nováka, Vojtěcha J. Nováčka,  Karla 
Stloukala, Josefa Borovičky a Zdeňka Kristena, uložené v NA, Přepisy, 
kart. č. 226 a 227.
10 Zde mám na mysli zejména velkou edici Sněmů českých, jejíž editoři 
(a zejména Kamil Krofta) zúročili Specianovu korespondenci s Římem, 
a Stloukalovy a Matouškovy studie. Viz Sněmy české VIII, Praha 1895; IX, 
Praha 1897; X, Praha 1900 a XI, Praha 1910, s. 38–80 (zde obšírný úvod 
Kamila Krofty); Nováček, Vojtěch J. Spor o nářek cti mezi Marií Valdštejnskou 
z Lobkovic a pražským arcibiskupem 1596–1600. Věstník král. České společnosti 
nauk (1904), s. 1–58; Dvořák, Max jun., Process Jiřího z Lobkovic. Český 
časopis historický 2 (1896), s. 271–292; Krofta, Kamil. Boj o konsistoř podobojí 
v letech 1562–1579 a jeho historický základ. Český časopis historický  17 
(1911), s. 28–57, 178–190, 271–282, 383–420; Hrejsa, Ferdinand. Česká 
konfese. Praha 1911; Navrátil, Bohumil. Jesuité olomoučtí za protireformace. 
Akty a listiny z let 1558 až 1619. I. 1558–1590. Brno 1916;  Borovička Josef. 
Pád Želinského. Obsazení nejvyšších zemských úřadů v Čechách v letech 1597–
1599. Český časopis historický 28 (1922), s. 277–304; Stloukal, Karel. Papežská 
politika a císařský dvůr pražský na předělu XVI. A XVII. věku. Praha 1925; týž. 
Počátky nunciatury v Praze. Nuncius Bonhomini v Čechách v letech 1581–1584. 
Český časopis historický 34 (1928), s. 1–24, 237–279; Kristen, Zdeněk. O osobní 
účasti Klimenta VIII. při vyřizování politické korespondence. In: Fridrichův 
sborník, Praha 1931, s. 210–224;  Matoušek, Josef. Turecká válka v evropské 
politice v letech 1592–1594. Obraz z dějin diplomacie protireformační. Praha 
1935; týž. Kurie a boj o konsistoř pod obojí za administrátora Rezka. Český 
časopis historický 37, 1937, s. 16–41, 252–292.
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sekretariátem vznikl i solidní počet publikací zahraničních.11 V neposlední 
řadě to byla také neúplná a zpochybňovaná edice Specianovy nunciatury 
z pera ferrarského arcibiskupa Natale Mosconiho, která podchycuje pou-
ze necelou polovinu dochovaných pramenů, nerespektuje žádná ediční 
pravidla, ignoruje odbornou literaturu a jak pro říšské, tak pro české dějiny 
přináší zkreslené informace v úvodech i v poznámkovém aparátu.12

11 Jaitner, Klaus. Die Hauptinstruktionen Clemens´ VIII. für die Nuntien und 
Legaten an den europäischen Fürstenhöfen 1592–1605. Bd. 2, Tübingen 1984, 
s. 53–79; Roberg, Burghard. Türkenkrieg und Kirchenpolitik. Die Sendung 
Kardinal Madruzzos an den Kaiserhof 1593 und zum Reichstag von 1594. 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
65, I (1985), s. 192–305 a  66, II (1986), 192–267; Niederkorn, Jan Paul. 
Die europäischen Mächte und der “Lange Türkenkrieg” Kaiser Rudolfs II. 
(1593–1606). Wien 1993; Peraldo, Giuseppe. Studi sulla riforma cattolica: 
Cesare Speciano. Studia Patavina 16/2, 1969, s. 271–278; Rangognini, Enzo. 
Le cinquecentine praghesi del nunzio Speciano. Annali della Biblioteca statale 
e libreria civica di Cremona 37/1, 1986 (Studi e bibliografie 3, Cremona 1987), 
67–94; týž. Pražské latinské a italské tisky vydané z iniciativy a nákladem 
papežského nuncia Cesare Speciana. Knihy a dějiny 4/1, Knihovna AV ČR, 
Praha 1997, 1–19. V neposlední řadě je třeba zmínit starou maďarskou edici 
korespondence španělského jezuity P. Alfonse Carilla, zvláštního papežského 
nuncia pro Sedmihradsko, která přináší i vzájemnou korespondenci mezi ním 
a Specianem, četné Specianovy dopisy adresované do Říma i dopisy státního 
sekretáře Minucciho a kardinálů-nepotů Cinzia a Pietra Aldobrandiniů 
adresované Specianovi do Prahy. Viz Veress, Andreas. Epistolae et acta 
P. Alfonsi Carilli S.I. (1591–1618). In: Monumenta Hungariae Historica 
Diplomataria XXXIII, Budapest 1906. 
12 La nunziatura di Praga di Cesare Speciano (1592–1598) nelle carte inedite 
vaticane e ambrosiane a cura di Mosconi, Natale. Arcivescovo di Ferrara. In: 
Studi e documenti di storia religiosa. Morcelliana-Brescia 1966–1967, vol. 
I (Introduzione, Anno 1592), vol. II (Anni 1592–1593), vol. III (Anno 1593), 
vol. IV (Introduzione, Anno 1597), vol. V (Giugno – Settembre 1597, Gennaio–
Aprile 1598). Kritický pohled na Mosconiho edici viz Lutz, Georg. Die Prager 
Nuntiatur des Speciano (1592–1598). Quellenbestand und Edition seiner 
diplomatischen Korrespondenz. Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken 47 (1968), s. 369–381.
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II. Hlavní témata Specianovy nunciatury.
Úkoly papežských nunciů byly v raném novověku ovlivňovány mnoha 
faktory – osobností panovníka, specifickými podmínkami panujícími 
u dvora, především ale konfesionální situací v obvodu jejich působnosti 
a situací mezinárodní. Papežští nunciové u císařského dvora byli tradičně 
příslušní pro celou Říši, i když byl tento rozsah působnosti relativizován 
za pontifikátu Řehoře XIII. v 70. letech 16. století vysíláním dalších nunciů 
do problematických oblastí. Hlavním posláním nunciů v tomto období bylo 
jejich angažmá v církevních otázkách a důsledné prosazování závěrů 
Tridentského koncilu; konkrétním otázkám vnitřní a zahraniční politiky 
byl přikládán význam zejména v těch případech, kdy se přímo dotýkaly 
církevních zájmů (propůjčování církevních beneficií a regálů císařem). 
Specianova nunciatura spadá do období pontifikátu Klimenta VIII., v ně-
mž se papežství vymaňuje ze španělského vlivu, úspěšně se vyrovnává 
s důsledky své francouzské politiky a začleněním Ferrary upevňuje své 
postavení v Itálii, ale je také vtaženo do dlouhé turecké války. Současně je 
to i období razantnějšího postupu kurie v protireformační politice a v pro-
sazování závěrů Tridentského koncilu. Viděno pod zorným úhlem těchto 
faktorů, vyžadovala nunciatura na císařském dvoře zvláštní přístup.

 Kremonský biskup Cesare Speciano, vyslaný v květnu 1592 k císařské-
mu dvoru do Prahy, patřil k čelným představitelům katolické restaurace 
z okruhu Karla Boromejského a v diplomatické branži nebyl žádným 
nováčkem. Kromě krátkodobějších legací měl za sebou i tříleté působení 
v čele nunciatury v Madridu, v němž se osvědčil.13 Úkoly, které jej v Praze 
čekaly, nebylo lehké splnit; některé zdědil po svých předchůdcích, další 
přibyly postupem času. Obecně lze konstatovat, že zatímco v oblasti 
mezinárodních vztahů a říšské politiky zastával postoj obezřetného pozo-
rovatele, v náboženských otázkách a v oblasti církevní politiky důsledně 
prosazoval kuriální zájmy, jejichž obsahem byla vnitrocírkevní reforma 
a potlačování sílícího protestantismu. Co se týče konkrétních problémů, 
z těch nejdůležitějších to byla stálá hrozba tureckého nebezpečí, vedoucí 
k otevřené válce v letech 1593–1606, spor opata fuldského s biskupem 
würzburským, vlekoucí se od roku 1576, nutnost zajištění katolických 
zájmů ve Štrasburku, Cáchách, Halberstadtu a Jülišsku-Klévsku, otázka 
saských biskupství, která se snažili nekatolíci “reformovat” pomocí pos-

13 Edici Specianovy korespondence z nunciatury v Madridu vydal též Mosconi, 
Natale. La nunziatura di Spagna di Cesare Speciano 1586–1588. Bollettino 
Storico Cremonese, Cremona 1939; reedice beze změn Brescia 1961. Tato edice 
trpí stejnými nedostatky jako edice Specianovy pražské nunciatury.
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tulace protestantských knížat, problémy spojené s působením některých 
předních představitelů světského kléru – zejména biskupů salcburského, 
pasovského a z Vídeňského Nového Města, snaha obsadit uvolněná bis-
kupství v Uhrách, z nichž Rudolf sanoval náklady na válku proti Turkům, 
a neuspořádané poměry v Sedmihradsku. Hlavní náplň svého působení 
spatřoval Speciano – ve shodě s papežskou instrukcí – v protireformační 
činnosti. Předpokladem její zdárné realizace bylo splnění dalšího důleži-
tého požadavku kurie, aby v čele nejvyšších úřadů působily důvěryhodné 
osoby věrné Římu. Splnění tohoto úkolu však znesnadňoval sílící vliv 
protestantů na císařském dvoře, a to zejména ve vrcholných úřadech 
Českého království, které se mělo stát vzorem protireformační činnosti 
v Říši. Zatímco v Čechách, kde katolíci tvořili pouhých 10% všeho oby-
vatelstva, Speciano neuspěl, neboť zdejší vláda nebyla pouze poradním 
orgánem panovníka, nýbrž reprezentovala skutečnou vládu země zakot-
venou ústavou, v případě říšských úřadů byl poměrně úspěšný. Ústřední 
říšská vláda byla totiž závislá na panovníkovi, jenž byl katolík, a její styk 
s Říší, která byla v té době pestrým konglomerátem samostatných dominií 
spravovaných vlastními vládami, byl volný. Byla především panovníkovou 
radou a pouze v případě jednání o společných záležitostech na sněmu 
vystupovala jako reprezentant celku. Velká důležitost byla kurií přikládána 
sněmům – říšským i jednotlivých zemí, jichž se nunciové pravidelně účast-
nili a jichž využívali zejména pro protireformační účely. Velkým tématem 
Specianovy nunciatury je proto říšský sněm z roku 1594. Z vnitrocírkev-
ních otázek stálo v popředí Specianova zájmu naplňování závěrů Trident-
ského koncilu, a to zejména v zemích Koruny české. Do této oblasti patří 
vizitace demoralizovaných církevních řádů, snaha o splynutí utrakvistů 
s katolíky v Čechách, korunovaná částečným úspěchem, zakládání no-
vých a podpora stávajících jezuitských kolejí, spolupůsobení při výchově 
kněžského dorostu a realizace opatření proti šíření protestantismu (dohled 
nad knihtiskárnami, indexy zákázaných knih, vyhošťování protestantských 
kazatelů), ale i morální a finanční podpora konvertitů a v neposlední řadě 
i Specianovy soukromé vydavatelské aktivity. Při plnění úkolů se Specia-
no opíral o příslušníky katolické šlechty a zejména o jezuity, kteří byli jeho 
věrnými spojenci po celý čas jeho působení v Praze. Fakticky se Speci-
anův vliv vztahoval pouze na země bezprostředně podléhající Rudolfovi, 
nikoli na Říši, v níž Rudolf zastával stejně zdrženlivou politiku jako jeho 
otec i děd. Význam Specianovy korespondence pro politické, nábožen-
ské, hospodářské, sociální a kulturní dějiny Evropy i jednotlivých zemí je 
z výše řečeného evidentní.
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14 Archivio Segreto Vaticano, fondy: Fondo Borghese; Fondo Pio; Segreteria 
di Stato – Nunziatura di Germania 15; Miscellanea (papežská instrukce); Epistolae 
ad principes (brevia Klimenta VIII.). Biblioteca Apostolica Vaticana: fondy Chigi 
a Barberini (ve zdejším  Codex Urbinatus latinus 866 dochována finální relace 
Specianova předchůdce Camilla Caetana).
15 Biblioteca Ambrosiana, Milano: kodexy D 124 a 125 suss.
16 Archivio di Stato di Roma (AS Roma): fond Camerale I, část Depositeria generale 
di Papa Clemente VIII; Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (HHStA Wien): fondy 
Romkorrespondenz; Hofkorrespondenz – Dispacci di Germania; I. Italien, Kleine 
Staaten a II. Italien, Diplomatische Korrespondenz. Opisy zpráv ambasadorů, 
rezidentů a agentů  na dvoře císaře Rudolfa II., uložené v zahraničních archivech, 
viz NA, Přepisy. Jedná se o relace benátských vyslanců Franceska Guiccciardiniho 
z r. 1592, Giovanni Dolfina z let 1592–1593, Giaccoma Vendramina z r. 1593 a 
Tommassa Contariniho z let 1593–1595 (Dispacci di Germania 19–22, HHStA Wien); 
relace florentských vyslanců a rezidentů Giovanni Battisty Conciniho de’ Conti della 
Penna, Franceska Lenzoniho, Giovanni Battisty Conciniho, Giulia Guidiho a Curtia 
Picheny z let 1594–1598 (SA Firenze, Mediceo 4339, 4350, 4352); relace mantovských 
vyslanců, rezidentů a agentů Enea Gonzagy, Marc’Antonia Avegni, Guida Avellaniho, 
Adherbala Manerbia, Guidobona Guidoboniho, Ottavia Vivaldina, Federica Gonzagy, 
Fabritia Spinoly z let 1592–1597 (SA Mantova, Busta 466–473); relace ferrarských 
vyslanců a rezidentů Guida Calcagniniho, Luigi Montecuccoliho, Ercole Rondinelliho, 
Edoarda  Mantoy Provisionaliho, Marc’Antonia Ricciho, Giulia Thiene, Cesare Floria 
a Valentina Floria z let 1592–1598 (SA Modena, Cancelleria Ducale – Carteggio 
Ambasciatori Estensi – Germania, busta 41, 47, 50–52, 54–57, 66); Bohemica z let 
1580–1610 (SA Napoli, Carte Farnesiane). Důležité informace poskytují i instrukce 
pro výše uváděné vyslance, agenty a rezidenty nacházející se též v NA, Přepisy.

III. Písemné prameny ke Specianově nunciatuře
Písemnosti pro Specianovu nunciaturu se nacházejí převážně ve Vati-
kánském tajném archivu a ve Vatikánské apoštolské knihovně v Římě.14 
Výjimkou jsou Specianovy listy do Říma z let 1592–93, které jsou uloženy 
v Ambrosiánské knihovně v Miláně15; malé množství písemností najdeme 
též v Archivio Aldobrandini, Archivio Doria Pamfili a v Biblioteca Casanaten-
se v Římě. Ve Sbírce přepisů z italských a vatikánských archivů, uložené 
v Národním archivu, se nachází 1 065 kusů přepisů pro Specianovu nunci-
aturu, pořízených z výše jmenovaných fondů, které jsem průběžně doplnila 
o cca 200 chybějících kusů. Doprovodný materiál ke Specianově nunciatuře 
se nachází ve Státních archivech v Římě, Benátkách, Florencii, Mantově, 
Modeně, Neapoli a v Domácím, dvorním a státním archivu ve Vídni.16 Pří-
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jemci Specianových listů adresovaných papežskému sekretariátu do Říma 
byli státní sekretář Minucio Minucci (do počátku roku 1596), papežští ne-
poti Cinzio a Pietro Aldobrandiniové, případně sám papež Kliment VIII.

IV. Podoba edice
Co se týče vlastní podoby edice a jejího rozvržení, potýkala jsem 
se s mnoha problémy, neboť původní návrh mého předchůdce Matouš-
ka je v současné době již zastaralý.17 Matoušek sám správně poukázal 
na nutnost výběru materiálu a na základní rozdíl mezi jím připravovanou 
edicí Specianovy korespondence a edicemi předchozích nunciatur vy-
dávaných Görresovou společností. Korespondence Specianových před-
chůdců je totiž dochována pouze zlomkovitě, a proto se editoři snažili 
doplnit mezery adekvátním dochovaným materiálem – zejména relacemi 
soudobých diplomatů působících na císařském dvoře. Pro období Specia-
novy nunciatury je naopak materiál dochován téměř v úplnosti, s výjimkou 
posledních měsíců jeho pobytu v Praze, kdy – již jako odvolaný nuncius 
– marně čekal na příchod svého nástupce. Matoušek proto navrhoval pu-
blikovat in extenso pouze korespondenci mezi Specianem a papežským 
sekretariátem a veškerý další dochovaný materiál použít v poznámkách. 
Pouze v jediném případě navrhoval odchylku od tohoto pravidla, a to 
v případě říšského sněmu konaného roku 1594 v Řezně. Vzhledem 
k důležitosti tohoto sněmu doporučoval publikovat veškeré Specianovy 
listy dochované v Ambrosiánské knihovně v Miláně, tedy i ty, jež byly 
adresovány dalším významným osobnostem tehdejšího politického ži-
vota a které osvětlují jeho konání na říšském sněmu. Současně si plně 
uvědomoval, že tento sněm má sice zásadní význam pro říšské dějiny, 

17 Zde odkazuji na můj příspěvek přednesený na mezinárodním kolokviu 
věnovaném současnému stavu a perspektivám nunciaturního bádání, 
které pořádal Německý historický ústav v Římě na podzim roku 1996 pod názvem 
„Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der Nuntiaturberichtsforschung”. 
Viz Pazderová, Alena. L‘edizione della nunziatura di Cesare Speciano (1592–
1598). Origini, stato attuale, problemi e prospettive. In: Kurie und Politik. Stand 
und Perspektiven der Nuntiaturforschung. Hrsg. von Alexander Koller, Tübingen 
1998,  165–174. Na tomto kolokviu jsem mohla se zpracovateli nunciaturních 
edic konzultovat ediční techniku. Díky nezištné pomoci kolegů z Německého 
historického ústavu  jsem získala řadu kopií podnětných článků vztahujících se 
k problematice nunciaturních edic a mohla se seznámit s výsledky  dlouholeté 
diskuse na toto téma.
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avšak odsouvá záležitosti českých zemí na vedlejší kolej. Proto navrhoval 
vydat korespondenci z období tohoto sněmu zvlášť pod názvem „Říšský 
sněm v Řezně roku 1594”. Edice Specianovy nunciatury měla být vydána 
ve třech dílech, členěných dále do svazků, a to následovně: Korespon-
dence květen 1592 – duben 1594, Říšský sněm v Řezně 1594 a kore-
spondence říjen 1594 – červen 1598. V prvním dílu edice Matoušek hodlal 
otisknout papežskou instrukci pro Speciana, finální relaci jeho předchůdce 
Caetaniho, Specianovy listy z cesty do Prahy a poté úplnou koresponden-
ci mezi nunciem a papežským sekretariátem v Římě. Aby edice nebyla za-
těžována zbytečnými detaily, navrhoval uvádět v poznámkovém aparátu 
pouze významové odlišnosti v dochovaných variantách korespondence, 
zatímco různé formy jednotlivých příjmení a názvů lokalit doporučoval 
svést vyčerpávajícím způsobem do rejstříku. Závěrem každého dílu hodlal 
před rejstříkem otisknout tabelární přehled veškerých užitých dokumentů. 
Vzhledem k jejich velkému množství navrhoval vydat zvláštní samostatný 
svazek – buď jako první díl nebo tomus prodromus – který by obsahoval 
komentář k editovanému materiálu, popis úřadu pražské nunciatury a zá-
ležitostí jí vyřizovaných podle register milánské Ambrosiánské knihovny, 
Specianův životopis na základě pramenů z Milána a Cremony a analýzu 
předmětů nunciaturní korespondence. U některých z nich, například v pří-
padě vleklého štrasburského sporu, navrhoval podat pouze stručný pře-
hled a odkázat na detailní popis ve Schweizerově edici, aby se zbytečně 
neopakovaly věci již známé. Naopak u problémů, které se ve Specianově 
období objevují poprvé nebo jimž editoři předchozích svazků nevěnovali 
adekvátní pozornost, jako například v případě protireformace v českých 
zemích, doporučoval publikovat obšírnější historický výklad.18 Co se týkalo 
vnějšího vzhledu edice, navrhoval graficky odlišit autografy nuncia od listů 
psaných písařem nunciatury, jako obrazové přílohy pak Specianův portrét 
dochovaný na jeho náhrobku v kremonské katedrále a několik kopií Spe-
cianových autografů z Ambrosiánské knihovny v Miláně a originálů listů 
papežského sekretariátu z Vatikánského archivu.

 S některými z výše uvedených návrhů lze souhlasit do jisté míry i dnes. Na 
základě výsledků dosavadních mezinárodních diskusí na téma vydávání 
nunciaturní korespondence však považuji Matouškovu koncepci za dnes 

18 Součástí Matouškových prací na úvodním svazku edice měly být dvě jím 
avizované studie: První k problematice protireformačního programu v českých 
zemích v letech 1580–1598, druhá o štrasburském sporu. Zatímco v první, 
publikované studii  z větší míry dostál svému původnímu záměru (Matoušek, 
J. Kurie a boj o konsistoř), napsání druhé studie nikdy nerealizoval.
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již zastaralou, neboť od jejího návrhu uplynulo více než 80 let a historická 
produkce i edice nunciatur doznaly značných změn. Právě s ohledem na 
odborné práce historické i nunciaturní edice vyšlé v tomto mezidobí po-
važuji při členění edice za optimální hledisko chronologické, nikoli věcné, 
a písemnosti Specianovy nunciatury jsem se rozhodla vydat v menších 
celcích, tj. pro období dvou let.19 Korespondence mezi Specianem a pa-
pežským sekretariátem bude vydána in extenso. Veškerý doprovodný 
materiál, tj. avvisi (dobové aktuální zprávy), Specianovu korespondenci 
s nuncii v Polsku, Kolíně nad Rýnem, Grazu a Sedmihradsku, jakož i do-
provodné zprávy významných soudobých diplomatů na císařském dvoře 
Rudolfa II., tj. benátských, florentských, ferrarských a mantovských,20 je 
třeba silně eliminovat a v případě potřeby využít v poznámkách. Jako 
ediční jazyk jsem – s ohledem na předpokládané nejčastější uživatele 
edice – zvolila němčinu. Vzorem pro mou práci jsou poslední svazky 
nunciatur vydávaných Německým historickým ústavem v Římě, s jejichž 
autory mě váže přátelská spolupráce. 

 První díl edice, vzhledem k jeho proponovanému rozsahu cca 600 stran, 
bude věnován pouze roku 1592. Bude obsahovat Specianův životopis, 
přehled nejdůležitější problematiky jeho nunciatury jako celku a po-
drobnější přehled téhož pro rok 1592, informaci o papežském státním 
sekretariátu a nunciaturní kanceláři v Praze a o způsobu vyřizování kore-
spondence v nich, stručný diplomatický rozbor písemností s informacemi 
o jejich uložení a fyzickém stavu, ediční kritéria a vlastní edici nuncia-
turní korespondence z roku 1592 v pořadí: papežská instrukce, fakulty, 
Caetanova finální relace a 220 ks vlastní korespondence mezi Prahou 

19 Menší celky umožňují rozdělit dlouhodobou nunciaturu mezi více editorů 
a tím urychlit její vydání; v případě výpadku některého z editorů je pak snažší 
hledat náhradu. Takto v současné době postupuje při vydávání nunciaturní 
korespondence většina historických ústavů západních zemí, akreditovaných 
v Římě.
20 Avvisi zasílané Specianem z Prahy spolu s oficiálními listy v případě, 
že přinášejí zajímavé podrobnosti k významným soudobým problémům, 
charakteristiky významných příslušníků šlechtických rodů či důvěrné zprávy 
o nich ponechávám in extenso za příslušným listem, neboť je na ně často 
odkazováno v oboustranné korespondenci mezi Prahou a Římem.  Co se týče 
vzájemné korespondence mezi Specianem a jeho kolegy – nuncii v Polsku, 
Kolíně nad Rýnem, Grazu či v Sedmihradsku – v těchto případech odkazuji 
v poznámce na příslušné svazky dosud vyšlých edicí těchto nunciatur, případně 
cituji vybrané vysvětlující pasáže.
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kolegů – editorů nunciaturní korespondence – je diametrálně odlišná. 
Pro zpracování dvou let nunciaturní korespondence mají zajištěný tříletý 
pobyt v mateřských historických ústavech v Římě, kde mají k dispozici i 
příslušný servis a bohaté knihovny, případně mohou cestovat za doplňu-
jícími prameny i po dalších italských, rakouských či německých archivech 
a knihovnách, nehledě na možnost každodenní vzájemné komunikace. 
Závěrem je třeba vyzdvihnout velkorysý a fundovaný bohemikální výzkum 
bývalého zemského archivu v Itálii, Německu, Rakousku a v dalších ev-
ropských zemích, dnes již v této šíři nemyslitelný, jehož výsledkem jsou 
i desetitisíce přepisů, bez jejichž existence by nebylo možné navázat na 
prvorepublikové práce na edicích nunciatur.

Grantový projekt 
KSČ a radikální socialismus 

v Československu 1918–1989

Jiří Křesťan

Projekt, zaměřený na výzkum komunismu, bolševismu a radi-
kálního socialismu v Československu od vzniku první republiky 
po pád komunismu jako vládnoucího systému, byl realizován 
v letech 2001–2005. Jeho nositelem byl Ústav pro soudobé 
dějiny Akademie věd ČR, řešitelem prof. PhDr. Zdeněk Kárník, 

DrSc. a vědeckým tajemníkem Mgr. Michal Kopeček. Projekt byl podpo-
rován Grantovou agenturou Akademie věd ČR a registrován pod č. A 806 
3101. Cílem této zprávy není hodnocení výsledků grantu (autor by při tom 
musel hodnotit také své vlastní plody práce, což by bylo poněkud nevkus-
né), ale jen věcná informace o podílu Národního archivu, respektive jeho 
jednotlivých pracovníků, na realizaci grantu. Zájemce o celkové hodnoce-
ní grantu lze odkázat na zevrubnou shrnující zprávu řešitele grantu, uve-
řejněnou v posledním sborníku projektu,1 dále na recenze v odborných 

1 Kárník, Zdeněk. Doslov. In: Kárník, Zdeněk – Kopeček, Michal (edd.). 
Bolševismus a radikální socialismus v Československu, sv. 5. Praha 2005, 
s. 297–332.
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časopisech2 a konec konců i na „tržní kritérium“, t.j. prodejnost sborníků, 
která, pokud vím, byla i v podmínkách ostrého konkurenčního zápasu 
o čtenáře na současném knižních trhu slušná (odkazuji na reprezentativní 
žebříček Svaz nakladatelů a knihkupců).

Řešitel neusiloval o vytvoření nějaké nové přehledné příručky k dějinám 
KSČ. Pokusil se podnítit seriózní bádání o jednotlivých etapách a problé-
mech dějin komunismu a radikálního socialismu u nás v pevném přesvěd-
čení, že taková etapa musí předcházet pokusu o významnější syntetické 
a monografické dílo. V průběhu grantu bylo uspořádáno několik pracov-
ních porad, spojených v některých případech s odbornými exkurzemi. 
Hlavní výstupy grantu pak představují grantové vědecké sborníky (celkem 
jich bylo vydáno 5) a informativní a materiálové věstníky (ty se zastavily 
u čísla 12).3 Jen v samotných sbornících bylo předloženo odborné veřej-
nosti 50 odborných statí. V těchto statích i materiálech publikovaných 
ve věstnících naleznou zájemci pestré spektrum příspěvků k dějinám ko-
munismu a v menší míře i radikálního socialismu za první a druhé repub-
liky, v letech válečných a bezprostředně poválečných i v období po Únoru 
1948. Objevily se některé tematicky vyhraněné okruhy, kterým se autoři 
věnovali častěji (např. komunistické ženské hnutí, životopisné příspěvky). 
Zvláště je nutno ocenit, že v průběhu grantu se podařilo zapojit do jeho 
řešení slovenské historiky, kteří posléze sami zahájili obdobný grantový 
projekt.

Národní archiv, který je jedním z nejvýznamnějších správců té části 
archivního dědictví, jež se vztahuje k soudobým dějinám a k fenoménu 
komunismu, nese svůj díl odpovědnosti za historický výzkum v tomto 
směru, za vytváření optimálních podmínek badatelům. Bezprostředně 

2 Pravidelné informativní zprávy o sbornících přinášel např. Český časopis 
historický. Zvláště je třeba upozornit na dva diskusní příspěvky, hodnotící 
výsledky grantu v jeho první třetině, resp. polovině: Křen, Jan. Silný projekt 
– slabší začátek – jaký konec? Soudobé dějiny 11, 2004, č. 3, s. 127–132; Hrubý, 
Karel. Radikální socialismus a jeho návraty. Soudobé dějiny 12, 2005, č. 2, 
s. 334–342. 
3 Obsahy všech sborníků a věstníků jsou součástí výše citované Kárníkovy 
zprávy.
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se náš archiv podílel na organizaci pracovní porady grantového projektu 
KSČ a radikální socialismus, konané dne 14. května 2002 na archivním 
areálu Chodovec.4 Součástí porady byla i odborná exkurze, která poskytla 
zájemcům informaci o pramenech, relevantních tématu grantu. Na organi-
zaci porady a exkurze se podílely kromě odborných oddělení (3., 4. a 6.) 
také centrální badatelna a knihovna archivu. Tři pracovníci Národního 
archivu se zapojili do prací na grantu také jako autoři studií (viz přiložený 
soupis). Odvedené výsledky práce snad důstojně reprezentovaly náš ar-
chiv a současně naznačily budoucí možnosti této významné instituce při 
výzkumu nejnovějších dějin.

Soupis publikovaných studií v rámci grantového projektu

• Blodigová, Alexandra. Fondy a sbírky bývalých archivů ÚV KSČ a ÚML 
a jejich nynější začlenění ve fondech SÚA Praha. In: Věstník grantu 
KSČ a radikální socialismus v Československu 1918–1989, č. 3, 2002, 
s. 45–55.

• Křesťan, Jiří. Intelektuálové bez rozumu? Učenec Zdeněk Nejedlý a fas-
cinující půvab komunismu. In: Kárník, Zdeněk – Kopeček, Michal (edd.). 
Bolševismus a radikální socialismus v Československu, sv. 5. Praha 2005, 
s. 15–41, pozn. s. 333–337.

• Týž. KSČ, Společnost pro hospodářské a kulturní styky s SSSR a obraz 
Sovětského svazu v prostředí české levicové inteligence (1925–1939). 
In: Kárník, Zdeněk – Kopeček, Michal (edd.). Bolševismus a radikální 
socialismus v Československu, sv. 2. Praha 2004, s. 84–109, pozn. 
s. 321–326.

• Týž. KSČ, spolek Dělnická pomoc a vnímání ideje proletářské solidarity 
v prostředí levicové inteligence v Československu (1928–1932). In: Kár-
ník, Zdeněk – Kopeček, Michal (edd.). Bolševismus a radikální socialis-
mus v Československu, sv. 3. Praha 2004, s. 58–74, pozn. s. 189–192.

• Týž. Mezinárodní konference Archivy v mezinárodním kontextu. In: Věst-
ník grantu KSČ a mezinárodní socialismus v Československu 1918–1989, 
č. 10, 2004, s. 109–110.

 4 Zápis z uvedené porady byl uveřejněn ve 3. čísle grantového věstníku 
v roce 2002. 
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• Týž. Zdeněk Nejedlý a Komunistická strana Československa v letech 
1921–1925. Příspěvek k historii vztahů mezi KSČ a levicovou inteligencí. 
In: Kárník, Zdeněk – Kopeček, Michal (edd.), Bolševismus a radikál-
ní socialismus v Československu, sv. 1. Praha 2003, s. 15–42, pozn. 
s. 285–292.

• Pažout, Jaroslav. Reakce československých studentů v době Pražského 
jara na protestní hnutí na Západě. In: Kárník, Zdeněk – Kopeček, Michal 
(edd.), Bolševismus a radikální socialismus v Československu, sv. 2. Pra-
ha 2004, s. 213–227, pozn. s. 340–342.

Digitalizace indikačních skic 
stabilního katastru

Libor Gottfried

Indikační skicy jsou původní rukopisné mapy, které byly rozděleny 
na  malé sekce stabilního rozměru (vždy jedna čtvrtina mapového 
listu, který byl stanoven na 25 x 20 palců = 56 x 63 cm) a sloužily 
jako podklad pro zhotovení definitivních (reambulovaných) map sta-
bilního katastru. Sloužily též jako pracovní exempláře a jsou do nich 

dodatečně provedeny první opravy katastru až do reambulace. Přesto 
mají nezastupitelnou hodnotu jako originál a v kombinaci s ostatními ma-
pami, zejména tzv. císařskými otisky (v Ústředním archivu zeměměřičství 
a katastru) a s mapami první reklamace (RM v Národním archivu) mohou 
poskytnout neobyčejně cenné informace o prvotním stavu katastrů a kul-
turní krajiny v Čechách v první polovině 19. století.

Tyto kolorované mapy (v nichž mají jednotlivé barvy také svou informační 
hodnotu) jsou vyhotoveny v měřítku 1 : 2880, intravillány měst a některých 
vesnic jsou v dvojnásobném měřítku 1 : 1440, vzácně ve čtyřnásobném 
měřítku 1 : 720 (a existují i odchylky, např. měřítko 1 : 960). Měřítko ka-
tastrálních map bylo odvozeno od měřítka tzv. druhého, tzv. Františkova 
vojenského mapování (1 : 28800).

První práce na mapování proběhly v roce 1815, ale vlastní mapování 
začalo až podle  upravené instrukce z 24. února 1824 podle císařského 
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patentu z 23. prosince 1817. Mapovací práce v terénu představovaly do-
sud největší vyměřovací práce v habsburské monarchii, protože vyměřo-
vání probíhalo nejen v Království Českém, ale i v Markrabství Moravském 
a ostatních zemích. Základní mapovací práce byly dokončeny roku 1843, 
i když ještě po tomto datu vznikaly některé revidované mapy.

Indikační skicy jsou prvním přesným a detailním zobrazením zemského 
povrchu celých Čech (a ostatních zemí monarchie) a posloužily jako 
základ odvozených map menšího měřítka. Pomocí barevných informací 
a značek obsahují velké množství údajů topografického i faktického cha-
rakteru, a spolu se spisy popisují i kvalitu a druh lesů a kulturních plodin, 
které se na našem území vyskytovaly.

Katastrálními mapami byly též definitivně pevně určeny pozemkové a sta-
vební parcely a hranice katastrálních obcí, které se od té doby odvozují 
až dodnes.

Řada indikačních skic se zachovala v relativní úplnosti v Národním archi-
vu jako fond Indikační skicy stabilního katastru. Má 9 101 inventárních 
čísel a odhadem cca 182 000 sekcí. 

Indikační skicy jsou badatelsky nejžádanější a nejvyužívanější fond našeho 
archivu, a to nikoli jen v posledních letech nebo desetiletích, ale od samé-
ho počátku jeho uložení v Archivu země české. Máme dochovány statistiky 
zápůjček indikačních skic už z let 1933-1951, z nichž vyplývá, že jen v prv-
ních sedmi letech jejich uložení v budově Archivu země české bylo půjčeno 
badatelům 20767 skic, tj ročně průměrně 2966 skic. Badatelská agenda 
prudce poklesla pouze v době okupace (1940-1945) a pak se opět vrátila 
téměř na původní výši (alespoň co se týče indikačních skic).

Situace zůstává stejná dodnes. Přes všechny možnosti reprodukcí, které 
částečně omezují opakované půjčování týchž skic stejným badatelům, 
se v posledních letech půjčuje ke studiu cca 2000 – 2500 skic ročně. 
Skicy nesmírně trpí neustálou manipulací, ke které trvale dochází při-
nejmenším v posledních sedmdesáti letech, a řada skic je na pokraji své 
fyzické integrity či čitelnosti. Některé skicy také nesou stopy staré plísně, 
snad z dob nedokonalé vzduchotechniky v původní budově archivu nebo 
z dob jejich uložení v předešlých nevyhovujících depozitářích zemského 
archivu. Zvláště tyto skicy potřebují urgentní restaurování a celému fon-
du by už mnoho let nejvíce prospělo, kdyby byl pro veřejnost uzavřen. 
To však do této doby nebylo možné, protože neexistovaly technické pro-
středky, jak zajistit studijní kopie skic pro badatele místo originálů. 

Jediný dosavadní prostředek záložních a studijních fotografií – mikrofilm, 
je z hlediska skic nevyhovující, protože nedovede zprostředkovat barev-



680

Paginae 14 -  2006Zprávy z  NA 2005

nou informaci map, ani nezajistí dostatečnou čitelnost drobných nebo 
nejasných detailů.

O digitalizaci skic se ve Státním ústředním archivu uvažovalo od roku 
2000, kdy byly provedeny první zkoušky u firmy Albertina Icome a později 
u některých dalších firem. Z těchto kontaktů vyplynula metodika skenová-
ní (rozlišení nad 300 dpi, formát JPG), nutné technické prostředky (velko-
plošný plošný skener A3) i přibližné představy o prohlížecím programu.

Hlavním omezením Státního ústředního (později Národního) archivu 
bylo od počátku nedostatečné počítačové vybavení a nedostatek financí 
na jeho pořízení. Stejně neschůdné bylo i zadání celé digitalizace firmě, 
protože finanční požadavky některých firem zvláště v minulých letech byly 
pro nás nedostupné. Proto se dočasně uvažovalo i o zahájení digitalizace 
vlastními prostředky (a pochopitelně pomalejším tempem) na vlastních 
zařízeních, tj. na nově získaném skeneru A3 nebo na  již existující skeno-
vací stěně PhaseOne. Po provedených zkouškách bylo jasné, že skeno-
vací stěna je pro digitalizaci skic nevhodná, a ani rozlišení, ani barevnost 
není vyhovující, nehledě již na rozdílné rozměry skenů různě velikých skic 
a nemožnost zachovat stejné měřítko. Skenovací stěna navíc je optické 
zařízení (má objektiv) a dochází ke zkreslení předlohy jako v jakémkoli fo-
toaparátu. Také na základě dobrozdání od některých externích odborníků 
fotografů byla tato forma digitalizace indikačních skic zamítnuta.

Zbývala tedy možnost skenování na skeneru A3 (takto skenují podobné 
mapy i všechny dosud kontaktované firmy). Ovšem zřízení digitalizač-
ního pracoviště NA by vyžadovalo buď personální posílení, nebo za-
městnání většího množství vyškolených pomocných studentských sil, 
které by se u zařízení střídaly, protože jinak by práce trvala na digitalizaci 
celého fondu neúměrně dlouho.

Naštěstí zde byla čerstvá zkušenost Zemského archivu v Opavě, který 
si nechal zdigitalizovat svůj (malý) fond skic pro území Slezska. Na tuto 
zkušenost jsme mohli navázat a tak jsme se mohli vyvarovat jakéhokoli 
amatérského řešení, jehož bylo možno dosáhnout vlastními silami v Ná-
rodním archivu.

Náš projekt digitalizace indikačních skic vycházel tedy ze zkušeností 
Zemského archivu v Opavě, který si u firmy Elsyst zadal naskenování 
svého (malého) souboru indikačních skic (cca 5000 sekcí – aversy) 
v roce 2005. Museli jsme ovšem řešit i negativní zkušenosti z tohoto za-
dání, respektive jsme k zadání prací přistoupili již v mnohém poučenější. 
Narozdíl od kolegů ze ZA Opava jsme nepovažovali za účelné skenovat 
veškeré zadní strany skic, které nesou jednak stále se opakující informace 
(podpisy rychtáře a radních) a často jsou naprosto prázdné bez jakýchkoli 
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informací. Kdybychom totiž skenovali i všechny zadní strany IS, narostl by 
počet obrázků na dvojnásobné množství. Co si mohli dovolit v ZA Opava 
se svými cca 250 skicami, nemůžeme si dovolit v Národním archivu s cca 
9000 skicami.

Proto jsme zvolili úzký výběr: skenuje se zásadně jedna vzorová zadní 
strana s podpisy (nejsou-li výjimečně dvě nebo více různých sad podpisů 
na jedné mapě) a jen ty zadní strany, které obsahují dodatečné nákresy 
nebo poznámky tužkou či perem, které mohou nést důležité informace 
pro badatele. Tento výběr mohou po poučení provést i studenti, kteří skicy 
pro skenování připravují.

Příprava skic pro skenování zahrnuje také (na rozdíl od ZA Opava, který 
tyto problémy ve svém zadání vůbec neřešil) dodání podrobných meta-
dat (textových informací k jednotlivým skicám) a také pečlivé očíslování 
rozložené skicy podle stanovené mřížky (a přitom i zjištění chybějících 
částí) a označení každé sekce přiloženým adhezivním papírkem. Toto 
pročíslování nejen podstatně urychlí práci pracovníků firmy před vlastním 
skenováním, ale předejde také v 99% jakýmkoli možným chybám v pře-
hození sekcí, jak se nakonec ukázalo po dodání první části skenů (100% 
přesnost ve složení skic).

Způsob značení sekcí v mřížce a schematický název každého obrázku 
(skenu) byl vytvořen s ohledem na zásadu, že jednotlivé obrázky mají být 
kdykoli použitelné i v jakémkoli jiném prohlížecím nebo grafickém progra-
mu tak, aby každý jednotlivý obrázek už svým názvem nesl maximum in-
formací o sobě samém, bez ohledu na připojení nebo nepřipojení metadat 
(jak se v počítačové mluvě říká inventárním a katalogizačním údajům) a 
nebo jejich formě. Tento systém značení byl vytvořen správcem fondu a 
doplněn podle připomínek firmy i podle zkušeností z Moravského zemské-
ho archivu, kde po konzultacích s námi zvolili stejný způsob popisu a také 
jejich zvláštnostem byl náš popis přizpůsoben.

Pro ukázku (a pro ty, kteří budou s obrázky skic v budoucnu jakkoli praco-
vat) uvedu příklad:

Název obrázku: ZAT130018420A03C.jpg

Obsahuje:

• signaturu Žat 130

• informaci, že nejde o signaturu např. 130 ½  (takové se vyskytují do-
datečně zařazené do původní řady, na tento údaj je rezervována jedna 
„volná“ nula)
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• rok zhotovení mapy 1842 (kvůli MZA zvolen celý rok, ne jen  koncové 
dvojčíslí, protože u nich  přicházejí v úvahu i roky po 1900)

• další „volná“ nula je na pořadové číslo exempláře u multiplikátů z téhož 
roku (opět spíše pro potřeby MZA)

• informace, že jde o avers nebo revers A

• zařazení do mřížky (souřadnice) 03C (tj. v třetí řadě třetí zleva; rady jsou 
značeny čísly, pořadí v řádku písmeny abecedy)

Uvedené schéma bylo počítačovými pracovníky firmy Elsyst shledáno 
jako velmi užitečné a použitelné i pro automatické řazení obrázků v náhle-
du mapy. Jakákoli chyba či překlep v názvu se naopak okamžitě v tomto 
řazení projeví a proto může být hned následně opraven, takže můžeme 
konstatovat 100% správnost v nazývání sekcí (alespoň nebyla dosud zjiš-
těna žádná chyba).

Správce fondu při své návštěvě digitalizačního pracoviště firmy Elsyst 
ve Vyškově 13. února byl seznámen s celým procesem digitalizace, 
od manipulace se skicami, skenování, po ořezávání obrázků a vytváření 
náhledů. Seznámil se s pracovníky firmy a také s jejím ředitelem a vyjádřil 
svou spokojenost s dosavadními pracemi a prodiskutoval i výhledy další 
spolupráce. Byla zmíněna i možnost dalšího programového dotvoření 
produktu podle připomínek a dodaných požadavků na plnější badatelské 
využití (další práce o s obrázky, vytváření výřezů, přímý tisk a zálohování 
v badatelně - vypalování detailů a sekcí na CD-R - možnost odměřování 
vzdáleností přímo na skenu apod.), což by měl řešit nikoli základní pro-
hlížecí program, ale speciální software, který firma vyvíjí. Detaily tohoto 
dodatečného zpřístupňovacího programu musí ovšem s firmou probrat 
na zvláštním jednání odborníci z oddělení informatiky Národního archivu.

Hotové výstupy, tj. naskenované obrázky včetně základního prohlížecího 
programu, dodala firma Elsyst Engineering na třech DVD v lednu 2006. 
Zároveň bylo dohodnuto, že firma bude dodávat výstupy na dvou DVD, 
přičemž jedna sada nebude vůbec používána a hned uložena, a teprve 
z druhé sady budou zhotoveny uživatelské kopie pro badatelnu I. oddělení 
a badatele. Nemusí být ovšem obava ze ztráty dat ani v případě, kdy by 
byla poškozena všechna DVD, poněvadž firma Elsyst samozřejmě pone-
chává dlouhodobě získaná data uložena na svém serveru. Konečný způ-
sob dlouhodobého uložení dat z originálních DVD v Národním archivu se 
ponechává na rozhodnutí oddělení informatiky, které vytváří datový sklad 
Národního archivu.
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O započaté digitalizaci indikačních skic jsem podal stručnou zprávu 
na konferenci Historická krajina a mapové bohatství Česka (prameny, 
evidence, zpřístupňování, využívání), kterou pořádala Komise pro his-
torickou geografii při Historickém ústavu AV ČR 25. ledna 2006. Tato 
konference byla mimořádně zajímavá i prezentací ostatních pracovišť, 
které již v digitalizaci historických map pokročily (například zpřístupnění 
digitalizovaného josefského vojenského mapování a druhého vojenského 
mapování na Internetu) a které se okrajově dotkly i map stabilního katast-
ru (zejména tzv. císařských otisků).

Informace o digitalizaci indikačních skic byla přijata kolegy se zájmem, 
v diskusích bylo ovšem s určitým zklamáním konstatováno, že celkové 
zpřístupnění fondu bude trvat ještě několik let. Někteří kolegové také pro-
jevili obavu, zda rozlišení 300 dpi, které bylo pro indikační skicy zvoleno, 
bude dostatečné, a zda po několika letech, než bude projekt dokončen, 
nebude vnímáno jako technicky  nedokonalé a zastaralé. Bylo argumen-
továno také tím, že v jiných archivech (například na Slovensku) bylo zvo-
leno pro archivní předlohy rozlišení 600 dpi podle doporučení Evropské 
unie. Moravský zemský archiv požaduje u svých skic rozlišení 400 dpi. 
Na to bylo možno odpovědět jen tím, že Národní archiv nemá v součas-
né době dostatečná úložiště na tak velké datové objemy (navíc se jedná 
jen o jeden fond z mnoha, které budou zřejmě v nejbližším budoucnu 
zdigitalizovány) a otázka dostatečných datových skladů bude řešena až 
v budoucnu. V současné době jde o rychlou digitalizaci z důvodu ohrožení 
existence fondu a proto se šlo cestou kompromisu mezi kvalitou a velikostí 
obrazových souborů.

Na této konferenci bylo také v plénu konstatováno, že za skutečnou 
digitalizaci (mapových i jiných) předloh se může považovat jen takové 
snímání originálů, které zajistí jejich naprostou reprodukovatelnost 1:1 
a v nezměněné barevnosti a v nezměněných rozměrových poměrech, 
tj. v podstatě pouze kontaktní skenování na plošných skenerech. Veške-
ré ostatní snímání předloh jakýmikoli optickými zařízeními s sebou nese 
nutné rozměrové a vektorové zkreslení a barevné posuny, takže nejde 
o digitalizaci ve vlastním užším slova smyslu, ale o pořizování digitálních 
fotografií, tj. studijních náhledů (i když mohou být i dosti vysoké kvality 
podle použitého druhu zařízení). Není to však „faksimile“ předlohy (tento 
termín je zde chápán jinak než z obvyklého restaurátorského hlediska), 
ale pouze náhledová přibližná reprodukce.

První část zdigitalizovaných skic (kraj Žatecký) bude v nejbližší době 
zpřístupněna v badatelně I. oddělení na jednom PC ze záložních DVD 
nosičů. V průběhu roku 2006 by měl být zdigitalizován také kraj Táborský 
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a je připraven k digitalizaci další kraj Rakovnický. Hotové části fondu 
budou zároveň uzavřeny pro běžnou badatelskou agendu a nebudou již 
(kromě nutných a odůvodněných případů) půjčovány v originálech. Část 
nejvíce poškozených skic z kraje Žateckého byla již předána restaurá-
torskému oddělení a další velmi poškozené mapy byly již vyčleněny pro 
restaurátorský zásah. V budoucnu, až bude celý fond zdigitalizován, by 
měla proběhnout celková postupná konzervace fondu, skicy by měly být 
jednotlivě umístěny do speciálních obalů, a tím dokončena jeho celková 
záchrana pro budoucnost.

Zkušenosti z digitalizace indikačních skic mohou následně posloužit i jako 
vzor nebo zdroj poučení pro digitalizaci dalších ohrožených fondů archivu.

Literatura:
Ke stabilnímu katastru je poměrně četná literatura a další informace je 
možno získat i na internetu. Doporučuji proto poslední přehledný článek 
Martina Ebela: Stabilní katastr a jeho využití pro dějiny staveb, in: Dějiny 
staveb 2004, s. 5 – 14, a internetovou stránku: http://oldmaps.geolab.cz/
stkatr/.
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Zpráva o zasedání 
prozatímní sfragistické sekce MARu 

v Praze (29. 5. – 3. 6. 2005) 

Helena Sedláčková

Pravidelné každoroční zasedání prozatímní sfragistické sekce 
(dříve sfragistické komise) Mezinárodní archivní rady (MAR) 
se na rozhraní května a června roku 2005 konalo v Praze. 
Na organizaci akce se spolupodílel odbor archivní správy MV 
ČR a Národní archiv. Archivní správa zajistila technické záze-

mí, Národní archiv pak sestavil program zasedání.

Letošního setkání se zúčastnilo deset členů sekce z patnácti. Během za-
sedání stálo před nimi několik nevyřešených úkolů. Nejdůležitějším z nich 
bylo sestavení nových stanov sekce určených ke schválení MARu. Na 
jejich přijetí bude záviset budoucí působení sekce. Konečnou verzi se po-
dařilo sestavit po dlouhém jednání až po třech dnech jednání. Při přehledu 
plnění úkolů z minulých let se ukázalo, že dokončení některých z nich 
brání spíše problémy finanční než odborné, např. pro vydání publikace 
„Lire de sceaux“ se prozatím nedaří najít vydavatele. Obdobné potíže 
znemožnily přijmout konečné rozhodnutí také ohledně uspořádání třetího 
setkání konzervátorů a dokonce i pravidelného zasedání sekce v roce 
2006. Nedaří se totiž nalézt instituci, která by byla ochotna hradit pobyt 
účastníků obou akcí. Dalším zděděným problémem, o kterém se jedná 
již několik let, je vlastní webová stránka sekce. Opět se bohužel nenašlo 
konečné řešení. Možnost vést stránky buď při Národním archivu v Kew 
nebo při Národním archivu v Paříži padla a jiná se zatím neobjevuje, vše 
komplikují finanční nároky na vedení stránky.

Sestavování bibliografie z oboru sfragistiky, také tradiční bod programu, 
se řeší průběžně. Bylo dohodnuto, že jednotlivé soupisy prací se budou 
zasílat Marie Adélaide Nielenové z Národního archivu v Paříži a připojí se 
k bibliografii publikované francouzskou heraldickou společností. 

Obtížným bodem programu, řešeným několik let, je přijetí zásad popisu 
pečetí, které by byly v souladu s mezinárodními normami popisu archivní-
ho materiálu (ISAD). Posuzovaly se dva návrhy, jednak zásady vytvořené 
v letech 2004–2005 komisí francouzských archivářů a jednak návrh sesta-
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vený členy sekce Stefanií Ricci-Noé (italská archivní správa) a Martinem 
de Framondem (ředitel Archivu departementu Haute Loire v Puy-en-Va-
ley). Nakonec se dospělo k závěru, že se sekci, zabývající se zásadami 
mezinárodního popisu archivního materiálu při MARu, předloží ke schvá-
lení upravená verze popisu vytvořená členy sfragistické sekce.

Kromě odborné části programu je zvykem seznámit účastníky setkání se 
způsobem uložení a metodami konzervace sfragistického materiálu v na-
vštívené zemi. Díky tomu, že se zasedání konalo v Praze, nebylo obtížné 
navštívit 1. oddělení NA, dále depozitáře v centrále na Chodovci i obě kon-
zervátorská pracoviště. Účastníky zaujala také návštěva Archivu hl. města 
Prahy a nadchla je prohlídka ojedinělé sbírky odlitků pečetí v knihovně 
strahovského kláštera.

Zasedání prozatímní sfragistické sekce v Praze lze hodnotit jako úspěšné, 
jeho průběh byl velmi kladně hodnocen všemi účastníky a také dojem, 
který zanechala naše pracoviště, byl velmi dobrý. 

Zachráněni na ostrově
Kapitoly ze života čs. emigrace ve Velké Britanii 

za 2. světové války

Jana Čechurová

Právnická fakulta Univerzity Karlovy se stala hostitelkou pra-
covního setkání, které uspořádali 8. prosince 2005 řešitelé 
stejnojmenného grantového projektu (GA ČR 409/04/0204) 
Jan Kuklík, ml. a Jana Čechurová. V slunečném předvánoč-
ním dopoledni se v reprezentativních prostorách této fakulty 

sešli organizátoři celé akce, referenti z řady institucí, a také doktorandi, 
studenti magisterského a bakalářského studia i ostatní zájemci. Celkem 
se zde sešly bezmála tři desítky zájemců. Cílem tohoto setkání bylo při-
blížit téma projektu širšímu publiku, představit některé problémy, které je 
možno v daném kontextu studovat, a zároveň na se na základě diskuse 
nechat inspirovat a také definovat nové otázky a pohledy.

Studium čs. emigrace ve Velké Britanii není sice badatelskou novinkou, 
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není možno však přehlédnout, že jeho těžiště se doposud soustředilo 
především na politické a právně historické dimenze této problematiky. 
Projekt „Zachráněni na ostrově“ se snaží přinést nové přístupy k danému 
tématu, všímat si především každodennosti, volí sociálně-historické me-
tody a otázky, které považuje pro dané téma za velmi inspirující a zatím 
českou literaturou nevyužité. Podle tohoto klíče byly také voleny náměty 
jednotlivých příspěvků, které bez výjimky vycházely z pramenné heuristi-
ky, ať už archivní, či z editovaných pamětí a také fotografií. Z přednese-
ných příspěvků bylo zcela zřejmé, že Národní archiv v Praze je i pro toto 
téma tím nevýznamnějším z českých archivů.

Vstupním referátem zahájil setkání Jan Kuklík (Katedra právních dějin, 
Právnická fakulta UK), který na základě svých výzkumů v londýnských ar-
chivech přiblížil organizaci, která hrála pro většinu čs. emigrantů alespoň 
v prvních měsících jejich pobytu ve Velké Británii roli zcela klíčovou, jako 
základní prostředník jejich cesty do emigrace i garant ekonomických a so-
ciálních podmínek života, tedy Czech Refugee Trust Fund. Komplemen-
tárním referátem k tomuto tématu pak bylo vystoupení Jakuba Rákosníka 
(Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta UK), který 
především na základě materiálů londýnského ministerstva sociální péče 
a státní rady, uložených v NA,  rekonstruoval zabezpečení emigrantů, 
které jim poskytovalo čs. státní zřízení v Londýně, stejně jako plány, které 
vznikaly pro poválečnou dobu na stejné institucionální bázi. Představu 
o „sociálním servisu“ v emigraci doplnila velmi zajímavě Alexandra Blodi-
gová (Národní archiv), která hovořila o čs. základním a středním školství 
ve Velké Británii a zároveň představila bohaté archivní fondy instituce, jíž 
reprezentuje, které se dají pro dané téma badatelsky využít.

Se zajímavým a osvěžujícím příspěvkem vystoupil Jan Štemberk (Ka-
tedra společenských věd, Vysoká škola obchodní v Praze), který přiblížil 
dopravní opatření či omezení, vytvářející speciální rámec válečné kaž-
dodennosti. Věnoval se pochopitelně situaci v Británii, ale komparoval ji 
s realitou Protektorátu Čechy a Morava, což přineslo mnohá pozoruhodná 
zjištění. S gendrovou tématikou přišla na konci prvního bloku Jana Čechu-
rová (Ústav českých dějin, Filozofická fakulta UK), která se zamyslela nad 
změnou životních rolích, nad jejich kontinuitou a diskontinuitou. Připomně-
la, že žen v emigraci nebylo o mnoho méně než mužů, a přesto je tento 
problém českou literaturou opomíjené. Diskuse poté ukázala, že se jedná 
o badatelsky velmi lákavé téma.

Přestávka na kávu proběhla v opravdu tvůrčím a přátelském duchu, kte-
rý odboural komunikační a stavovské bariéry mezi studenty a ostatními 
účastníky setkání. Bylo proto logické, že po přestávce byl druhý blok 
otevřen právě diskusí, tentokrát již moderovanou. V ní jako první rázně 
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vystoupil Jaroslav Čechura, poté již se hlásili ke slovu studenti, doktorandi 
a pozvaní účastníci semináře, takže k radosti organizátorů se podařilo 
v této části naplnit původní smysl slova workshop. 

Druhou sadu referátů otevřel Milan Drápala (Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR) zamyšlením nad vlivem britské exilové zkušenosti na světonázorový 
vývoj Pavla Tigrida. Poté následovaly dva referáty věnované problematice 
každodennosti. Nejprve Pavel Muecke (Ústav českých dějin, Filozofická 
fakulta UK a Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého 
Olomouc) přiblížil obraz života ve Velké Británii, jak jej vnímali a zachytili 
vojáci čs. zahraničního odboje a poté si Piotr M. Majewski (Instytut Histo-
ryczny Uniwersytetu Warszawskiego) získal většinu publika svou češtinou 
i svižným a vtipným referátem, porovnávajícím polskou a českosloven-
skou exilovou každodennost na základě zachovaných pamětí a vzpomí-
nek. Blok referátů pak uzavřel velmi neotřelým příspěvkem Filip Wittlich 
(Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze). Účastníkům názorně přiblížil 
tématiku fotografie jako specifického pramene k dějinám válečného exilu 
a každodennosti. Následná diskuse se pak soustředila především k jeho 
referátu, ukázalo se, že zájemců o historickou fotografii a její interpretaci 
je v publiku opravdu hodně. 

Po skončení oficiální části jednání se všichni referenti a část posluchačů 
společně přesunuli mimo akademickou půdu, kde poté ještě mnoho hodin 
diskutovali o „Zachráněných na ostrově“, ale nejen o nich. K radosti orga-
nizátorů se ukázalo, že téma jejich projektu dokáže vzbudit zájem a oživit 
fantazii, badatelskou i obecně lidskou. A to je patrně to nejdůležitější.

Připomenutí 60. výročí 
konce druhé světové války v Národním archivu

Zdeňka Kokošková

U příležitosti 60. výročí konce druhé světové války uspořádal  
Národní archiv spolu s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR 
ve dnech 24. a 25. května 2005 mezinárodní vědeckou kon-
ferenci s názvem Československo na rozhraní dvou epoch 
nesvobody. Cílem tohoto dvoudenního zasedání, které 

se setkalo se značným zájem odborné veřejnosti, bylo zhodnotit z různých 
pohledů dilematický charakter roku 1945 a jeho význam pro další osudy 
Československa.
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Sborník z konference
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Zprava - Zdeňka Kokošková, Eva Drašarová a Jiří Kocian při zahájení konference 
k výročí událostí roku 1945
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Po slavnostním zahájení v kinosále NA probíhala jednání ve čtyřech té-
matických sekcích, a to paralelně ve všech třech sálech archivního areálu 
v Praze 4 na Chodovci. Pořadatelé pro konferenci vymezili následující 
tematické okruhy: 

I. Československo v osvobozené Evropě (zahrnující zahraničněpolitickou 
koncepci nové republiky a její faktickou realizaci, principy poválečného 
zákonodárství)

II. Politický systém nové republiky (obsahující zejména přípravy na obno-
vu Československa, vládu Národní fronty, politizaci státní správy)

III. Poválečné migrace a národnostní proměny (tvořící např. národnostní 
politiku vlády, odsun Němců, reemigraci a repatriaci)

IV. Společnost na rozhraní dvou epoch (zahrnující především sociální 
a národnostní vztahy v Československu, nové kolektivní identity i masové 
společenské organizace)

V průběhu jednotlivých bloků zaznělo celkem jednapadesát referátů, které 
zkoumaly danou problematiku z různých zorných úhlů i s rozdílnou mírou 
erudice. Kromě řady nových informací poskytlo toto zasedání i obraz sou-
časného stavu historického výzkumu. Ukázalo rovněž tradiční dominanci 
některých témat, ale i příslovečná bílá místa tohoto úseku našich novodo-
bých dějin. 

Naprostou většinu příspěvků se podařilo editorům (Z. Kokošková, J. Koci-
an, S. Kokoška) posléze shromáždit ve stejnojmenném sborníku, do ně-
hož bylo dodatečně zařazeno i pět nepřednesených referátů. Všechny 
příspěvky pak byly utříděny tak, aby jejich obsah co nejlépe odpovídal 
tématickým sekcím. Publikace byla vydána v závěru roku 2005 za finanční 
podpory České rady pro oběti nacismu. 

V podvečer prvního dne konference proběhla ve vestibulu archivního 
areálu vernisáž doprovodné výstavky kopií  dobových fotografií a pla-
kátů zachycujících každodenní život poválečného Československa. Vý-
stavka nazvaná První týdny míru, jejímiž autory byli Z. Kokošková z NA 
a S. Kokoška z ÚSD AV ČR, poutala pozornost návštěvníků archivního 
areálu po celé tři měsíce.
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Soutěž vzpomínkových, historických 
a dokumentačních prací ČSBS a NA

Maria Chaloupková

Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu pořádá 
každoročně – od roku 1996 ve spolupráci s Národním archi-
vem (SÚA) – soutěž k dějinám 1. a 2. odboje. Práce jsou 
ukládány v archivním fondu Svaz protifašistických bojovníků 
(SPB) – Paměti bojovníků, čítající dnes 3 900 prací. V sou-

časné době probíhá katalogizace prací do programu Janus.

Soutěž vznikla v roce 1949 na Slovensku pod názvem Súťaž 29. augusta. 
V roce 1951 se stala celostátní a od roku 1955 se její organizace ujal Svaz 
protifašistických bojovníků a soutěži se dostal název Soutěž SPB. Loňský 
rok proběhl již její 52. ročník.

V roce 2000 byla vydána účelová publikace Odkaz pro budoucnost. 
45 ročníků soutěží vzpomínek a historických prací, kterou připravili pra-
covníci SÚA (NA) a SBS Jiří Jožák, Maria Chaloupková a Miloslav Moulis. 
Tato publikace obsahuje kromě historie a jmen všech účastníků soutěže, 
soupis oceněných příspěvků včetně prací ze soutěží, které poté vyšly 
v ústředních či krajských nakladatelstvích.

Archiv sám se podílel na vydání několika oceněných prací, a to publikací 
Stanislavy Zvěřinové Devatenáct nám bylo pryč... v roce 2001 či otištěním 
příspěvku Akce Albrecht der Erste. Události 1. září 1939 se zvláštním za-
měřením na Brno a jižní Moravu autorů Miroslavy Menšíkové a Františka 
Vaška v časopisu Paginae historiae (7, 1999). Ve Sborníku k životnímu 
jubileu Raisy Machatkové Kde je domov (SÚA v Praze 2002) je otištěn 
úryvek z Pamětí Vladimíra Brtníka, ruského legionáře. Soutěže se zúčast-
ňují vedle bohužel ubývajících pamětníků i historikové, publicisté, studenti 
a ostatní zájemci o problematiku čs. dějin, zejména let 1914–1918 a 1938–
1945. Nejinak tomu bylo vloni, kdy oceněné práce zpracovávaly tematiku 
Květnového povstání, obětí nacistického násilí a druhé světové války, 
medailonky odbojářů či zážitky rakouského vojáka z let 1914–1918. 

Práce zaslané do soutěže ČSBS-NA zůstávají v jednom exempláři ulo-
ženy v Národním archivu (fond SPB), aby mohly být k dispozici pro další 
historická bádání.
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I pro letošní rok byl vyhlášen nový (53.) ročník, který je již v běhu. (Koneč-
ný termín odevzdání prací je každoročně do konce kalendářního roku (tj. 
2005) a výsledky soutěže se vyhlašují v květnových dnech roku následu-
jícího.

Byli bychom rádi, kdyby i Vy jste se do této soutěže zapojili a doporučili 
svým známým účast v ní. Pro všechny práce existuje jediná podmínka: 
pravdivost a dokumentární doloženost prací. (Naopak nelze však počítat 
se zařazováním prací románového charakteru, básnických děl a rukopisů, 
které byly před vyhlášením soutěže zadány do tisku nebo již vyšly.)

Výstava v Národním archivu 
„Návrat ke kořenům – běh života 

v archivních dokumentech 
Back to One’s Roots – Our Ancestor’s Everyday 

Lives as Shown in Archival Documents”

Lenka Matušíková

Genealogie jako jedna z cest, jak poznat vlastní minulost, aby-
chom se lépe orientovali v přítomnosti a nalezli víru v budoucnost. 
Genealogy as a Way to Learn about One’s Past, to Gain Understan-
ding of the Present and Confidence in the Future.

Zájem o historii vlastní rodiny spolu se zájmem o dějiny rodné 
obce jsou ve studovnách našich archivů nejčastěji uváděným 
badatelským tématem. Není výjimkou, že žadatelé o výpis 
z matrik a starých pozemkových knih, o kopie školních vy-
svědčení, soudních rozhodnutí či jiných úředních záznamů, 

se vracejí a zůstávají jako pravidelní návštěvníci. Proměnu z prvotního 
žadatele na zkušeného badatele, který se naučil práci s archivními pra-
meny a odbornou literaturou, je možné přirovnat k „běhu na dlouhou trať“. 
Jedinou odměnou za dny, měsíce a často i roky na ní strávené je mnohdy 
překvapivé setkání s vlastní minulostí a nahlédnutí do života předků.

Ku pomoci všem, kteří na trnitou cestu rodopisných studií chtějí vykročit, 
a k pobavení zkušeným připravil Národní archiv za finanční podpory Cze-
choslovak Genealogical Society International (CGSI), St. Paul, Minnesota, 
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USA výstavu pod názvem „Návrat ke kořenům – běh života v archivních 
dokumentech“. Jejím cílem bylo představit návštěvníkům genealogii nejen 
jako vědu, ale především jako náročnou zálibu těch, kteří zatoužili přiřadit 
k vyhledaným jménům konkrétní tvář a nahlédnout více do života předků. 
Ve spolupráci se zemskými, oblastními a okresními archivy se autoři expo-
zice snažili vyhledat v archivních depozitářích vedle známých především 
méně využívané písemnosti vztahující se k lidskému životnímu cyklu, 
ve čtyřech zastaveních je představit návštěvníkům a obrátit jejich pozor-
nost od pouhých rodokmenů k příběhům ze života předchozích generací, 
o nichž bohaté fondy našich archivů mohou hodně vyprávět. Ve spolupráci 
se členy CGSI byl k výstavě připraven také katalog.

Slavnostní vernisáž proběhla dne 23. září 2005. Úvodní slovo pronesl 
vojenský atašé velvyslanectví USA v České republice, jehož rodina má 
v našich zemích také své kořeny. Otevření výstavy bylo součástí akce 
„Den v archivu“, kterou Czechoslovak Genealogical Society Internati-
onal z Minnesoty uspořádala pro své členy na závěr týdenní cesty po 
Slovenské a České republice. V průběhu celodenního setkání seznámili 
pracovníci z Národního archivu , ze Státních oblastních archivů v Třeboni, 
Praze, Plzni, Moravského zemského archivu a Zemského archivu v Opa-
vě americké krajany o zde uložených pramenech a možnostech jejich 
využití k rodopisným studiím. „Den v archivu“ se u všech účastníků setkal 
s velkým ohlasem. 

Výstavu „Návrat ke kořenům“, která byla otevřena v budově Národního 
archivu v Praze 4 – Chodovci ve dnech 24. září – 6. listopadu navštívilo 
1150 zájemců.
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Autorka výstavy Lenka Matušíková při úvodním projevu na vernisáži.
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Katalog výstavy
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Život a dílo Ludvíka Salvátora 
– výstava z Rodinného archivu 

toskánských Habsburků

Eva Gregorovičová

Ve spolupráci s odborem pro kulturu Městského úřadu Bran-
dýs nad Labem a Českou křesťanskou akademií v Brandýse 
připravil Národní archiv u příležitosti 90. výročí úmrtí arcivé-
vody Ludvíka Salvátora (narodil se 7. srpna 1847 ve Florencii 
– zemřel 12. října 1915 na Brandýse) z pobočné větve habs-

bursko – lotrinského rodu, vládnoucího v Toskánském velkovévodství 
od roku 1737 do 1859, biografickou výstavu originálních dokumentů 
z Rodinného archivu toskánských Habsburků, který je uložen v Národním 
archivu v Praze. Expozice se konala na zámku Brandýs nad Labem ve 
dnech 15. října – 13. listopadu 2005. Slavnostní otevření výstavy bylo 
v sobotu dne 15. října za účasti představitelů města, zahraničních hostů 
z Rakouska a Itálie a odborné i laické veřejnosti. Při této příležitosti bylo 
také odborem pro kulturu MÚ uspořádáno symposium „Život a dílo Lud-
víka Salvátora”. Se svými referáty vystoupili jednak badatelé z Rakouska 
dr. Brigita Maderová, profesor Wolfgang Löhnert, dále italský znalec Lud-
víkova díla profesor Angelo Raffa a byl přečten příspěvek MUDr. Antonia 
Sevilly z Palmy de Mallorca. Za českou odbornou veřejnost vystoupila dr. 
Eva Gregorovičová, správkyně toskánského rodinného archivu, dr. Mi-
lan Němeček s příspěvkem o architektu Wachsmannovi, který pracoval 
pro Ludvíka Salvátora na Brandýse i Mallorce, dr. Helga Turková z oddě-
lení zámeckých knihoven Národního muzea v Praze. Byl také přítomen 
jako vzácný host doc. Vrchotka, který v roce 1948 poprvé inventarizoval 
brandýskou toskánskou knihovnu. Dále ještě promluvil dr. Vinduška, ředi-
tel Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem, který hovořil 
o založení etnografického muzea v Přerově Ludvíkem Salvátorem. Jako 
čestní hosté byli pozváni městem Brandýs nad Labem i habsburští arcivé-
vodové Johann a Andreas a toskánskou linii zastupoval arcivévoda Ratbot 
a představitelé toskánského města Montescudaio. 

U příležitosti otevření výstavy byla také slavnostně pokřtěna publikace 
„Ludvík Salvátor, vědec a cestovatel. Zpráva o životě a díle rakouského 
arcivévody a toskánského prince se zvláštním zřetelem k městu Brandýsu 
nad Labem – Staré Boleslavi”, kterou vydalo v Edici císařského a králov-
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ského zámku Brandýs nad Labem město Brandýs nad Labem – Stará Bo-
leslav ve spolupráci s nakladatelstvím PhDr. Milana Nováka a Národním 
archivem. Publikace je dílem kolektivu autorů (B. Mader, E. Gregorovičo-
vá, P. Mašek, M. Němeček, M. Novák a J. Hyka), kteří české veřejnosti 
poprvé představili arcivévodovy životní osudy, jeho vědeckou, cestovatel-
skou a vydavatelskou činnost, zájem o své rodové dědictví Brandýs nad 
Labem či své statky na Mallorce. Knížka je bohatě ilustrována reproduk-
cemi víc jak šedesáti archivních dokumentů z Rodinného archivu toskán-
ských Habsburků, dále dobovými fotografiemi Ludvíkových příbuzných a 
přátel, záběry interiérů i exteriérů arcivévodových sídel v Čechách, na 
Mallorce a Terstu, či obrázky ze Salvátorových cest a jeho děl, vydáva-
ných pražským nakladatelem Heinrichem Mercym, či slavným lipským 
Brockhausem, na kterých se podíleli především čeští umělci jako krajinář 
Bedřich Havránek, Václav Fousek, František Kliment nebo Quido Mánes. 

Arcivévodovu pozoruhodnou osobnost lze stručně a výstižně prezentovat 
jako cestovatele, geografa, přírodovědce, spisovatele, jinými slovy učence 
své doby, který za svou práci získal celou řadu mezinárodních ocenění 
a byl členem významných evropských vědeckých společností.

Vlastní expozice navazovala na dvě mezinárodní výstavy o této významné 
osobnosti, jež se stala pro svou cestovatelskou vášeň spisovateli Julesi 
Vernovi inspirací pro hlavní postavu románu „Matyáš Sandorf” jiným ti-
tulem „Nový hrabě Monte Christo”. V roce 1997 připravil Národní archiv 
z toskánského rodinného archivu u příležitosti 150. výročí Ludvíkova na-
rození jednu výstavu pod názvem „DalľAdriatico alle Baleari attraverso le 
Eolie: Arciduca e il Mediterraneo” - „Od Jadranu na Baleáry přes Liparské 
ostrovy: Arcivévoda a Středomoří.” - instalovanou v květnu téhož roku 
v Itálii přímo na ostrově Lipari. Druhá „Exposició en homenatge a ľarxiduc 
Lluís Salvador d´Austria” - „Expozice o osobnosti arcivévody Ludvíka Sal-
vátora Rakouského”, byla o rok později otevřena ve Španělsku v hlavním 
městě Baleárského souostroví v Palmě de Mallorca. Obě expozice se ko-
naly na místech, která Ludvíkovi přirostla k srdci. Liparským čili Eolským 
ostrovům, které Ludvík navštívil poprvé v roce 1869, věnoval rozsáhlou 
osmisvazkovou práci, doprovozenou nádhernými rytinami, které podle 
vlastnoručních Ludvíkových kreseb vyhotovil pražský krajinář a rytec Bed-
řich Havránek. Mallorca se stala od poloviny 70. let 19. století Ludvíkovým 
druhým domovem, jeho útočištěm a bez nadsázky malým soukromým 
královstvím. 

Díky arcivévodovu rozsáhlému dílu, čítajícímu desítky prací, které jsou 
dnes nedílnou součástí brandýské zámecké knihovny, máme povědomost 
o přírodních poměrech, geografické poloze, povětrnostních podmínkách, 
flóře, fauně, kultuře, obyvatelích, jejich jazyku a zvycích či historii míst 
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Snímek z vernisáže 
biografi cké výstavy 
originálních dokumentů 
z Rodinného archivu 
toskánských Habsburků 
uloženého v Národním 
archivu v Praze 
k osobnosti arcivévody 
Ludvíka Salvátora 
Toskánského konané 
na zámku Brandýs nad 
Labem dne 15. října 
2005. Pod snímkem 
z vernisáže je záběr 
na vystavený exponát 
slavnostní listiny 
z roku 1867, 
kterou císař František 
Josef I. udělil Ludvíku 
Salvátorovi Řád zlatého 
rouna.

Obálka publikace o životě a díle Ludvíka Salvátora 
vydaná u příležitosti otevření výstavy k 90. výročí 
arcivévodova úmrtí na Brandýse v roce 1915. 
Výstava se konala na zámku Brandýs nad Labem 
ve dnech 15. října - 13. listopadu 2005.
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Dopis Ludvíka 
Salvátora správci 
panství Brandýs 
nad Labem 
z 21. srpna 1876 
se záhlavím hotelu 
„El Capitan“ 
ve městě Merced 
City v Kalifornii.

Ludvíkova parní jachta 
Nixe I. spuštěná na moře 
v srpnu 1872, 
s níž se plavil ve vodách 
celého Středomoří.
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a oblastí od Středomoří, přes Jadran a Severní moře, až po Ameriku 
a Austrálii. Proto není divu, že arcivévodova osobnost a jeho životní osudy 
jsou stále předmětem bádání historiků či zanícenců. Právě při oslavách 
životních jubileí se zvedá vlna zájmu o tuto osobu a každý chce přispět 
novými údaji o životě a díle Ludvíka Salvátora.

Brandýská výstava měla přiblížit nejen arcivévodovu osobnost a jeho 
životní pouť, ale vybrané exponáty z Rodinného archivu toskánských 
Habsburků prezentovaly návštěvníkům i význačné členy pobočné toskán-
ské větve habsbursko – lotrinského rodu, jejich vládu v Toskánsku, vazby 
k vídeňskému habsburskému domu i smutné osudy exulantů v dobách 
napoleonských válek a sjednocování Itálie, kdy je nepříznivý osud v roce 
1859 natrvalo zavál do Rakouska a do Čech. Právě zde si poslední vlád-
noucí toskánský velkovévoda Leopold II., Ludvíkův otec, zakoupil v roce 
1860 panství Brandýs nad Labem, které pak od roku 1870 až do své smrti 
spravoval Ludvík Salvátor. 

Expozice se členila podle obsahu na 6 vitrín a 9 panelů, jejichž tituly samy 
napovídají o čem vypovídaly vybrané archivní a fotografické dokumenty: 
I. vitrína: Ludvík Salvátor – pravnuk císaře Leopolda II. obsahovala ori-
ginální archiválie charakterizující vládu Ludvíkova děda Petra Leopolda, 
od roku 1790 císaře Leopolda II., a jeho nástupce Ferdinanda III. v Tos-
kánsku, oznámení o narození Ludvíka Salvátora, jeho deník a kresby 
z cesty po Tripolsku z roku 1873. V II. vitríně: Rodina arcivévody Ludvíka 
Salvátora byly reprodukce rodinných fotografií z toskánského archivu, 
jež zachycují nejbližší Ludvíkovy příbuzné: portrét matky Marie Antonie, 
fota starších bratrů Ferdinanda IV. a Karla Salvátora, majitele panství Pře-
rov a Houšťka, malého Ludvíka na společné fotografii (kol. 1860) s mat-
kou, babičkou Marií Saskou, sestrou Luisou, mladším bratrem Janem 
Nepomukem (později občanským jménem Orth) a vychovateli Piersem 
a Sforzou. Fotografie byly doplněny originálními dopisy členů rodiny a pro-
gramy Ludvíkova vzdělání. Další dvě vitríny byly věnovány Ludvíkovu otci 
Leopoldovi II., poslednímu toskánskému velkovévodovi a majiteli panství 
Brandýs, jeho vědeckým aktivitám (dokumenty k přípravě edice básní Lo-
renza Medicejského a k souhrnnému vydání vědeckých prací Galiea Gali-
eiho), a Leopoldovu vztahu k Brandýsu s ukázkami deníků a pamětí, které 
začal psát v novém sídle po odchodu z Toskánska. V. vitrína: Toskánská 
zámecká knihovna byla věnována ukázkám vydaných Ludvíkových děl. 
V poslední vitríně: Poslední rozloučení a Ludvíkovy osobní předměty 
– němí svědkové arcivévodovy životní pouti byly umístěny jednak doklady 
k arcivévodově úmrtí na Brandýse, pohřbu a převozu jeho ostatků v roce 
1918 do Vídně a jednak Ludvíkovy drobnůstky nalezené v rodinném archi-
vu (např. portrét jeho tragicky zemřelé lásky arcivévodkyně Matyldy).
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Na panelech byly instalovány především originální dopisy, reprodukce 
fotografií, kresby, účty a jiné archiválie dokumentující Ludvíkovo dětství; 
pobyt v Benátkách 1861 – 1863; Ludvíkovy první cesty (Helgoland 1865, 
Dalmácie 1867, Palma, Lipari, Tunisko, Gibraltar, Philadelphia, San 
Francisco); dále vztahy s císařským arcidomem Habsburský císařský rod 
a Ludvík Salvátor (císařský manželský pár František Josef I. a Alžběta); 
Ludvíkův vztah k zámku Ludvík Salvátor a Brandýs (interiér a exteriér 
zámku, Wachsmannovy stavební úpravy, návštěvy V. Výborného); další 
panely byly tématicky zaměřeny na Mallorcu – Ludvíkův druhý domov 
(reprodukce Miramar, Porto Pí, Valldemossy, pobyt ve vile Formiguera, 
koupě sídla Miramar, nejbližší přátelé Výborný a Vives); stavbu a plavby 
parních jachet Nixe I. a Nixe II. (reprodukce lodí, stavební nákresy, dopi-
sy kapitána Nixe I. Randicha); na vytvoření monumentálního Ludvíkova 
díla Baleáry (Ludvíkovy autografické zápisky, vědecká ocenění za dílo 
Die Balearen); poslední panel, s titulem Nakladatelské domy, přibližoval 
arcivévodu vydavatelskou činnost (Mercy, R. von Waldheim, Reiffenstein 
a Roesch, Grégr, Brockhaus). 

Návštěvník měl proto jedinečnou příležitost si např. prohlédnout originály 
konceptu ústavy Petra Leopolda pro Toskánsko z roku 1787, projekty 
vydání sebrané poezie Lorenza Medicejského, včetně faksimile jedné 
z originálních básní psané přímo rukou il Magnifica, které jsou uloženy 
v rodinném souboru, a děl Galilea Galieiho. Návštěvnickou pozornost prá-
vem vzbuzovaly tři nádherně vypracované pergamenové listiny (Zlaté rou-
no 1867, jmenování plukovníkem z 1865 a majetníkem pěšího regimentu 
z 1867), které pro Ludvíka postupně vydal a podepsal sám císař František 
Josef I., nebo autografy dopisů francouzského egyptologa Champolliona 
a význačného německého přírodovědce Humboltda. Z bohaté rodinné 
korespondence jmenujme listy Ludvíkových rodičů Leopolda II. a Marie 
Antonie, bratrů Ferdinanda IV., Karla Salvátora nebo tajemstvím opřede-
ného Jana Nepomuka Ortha. Spojení s habsburským císařským domem 
nejlépe dokumentují originální dopisy císaře Františka Josefa I. adreso-
vané přímo Ludvíkovi, v nichž se panovník zaobíral vzděláním mladého 
arcivévody v Praze či mu povoloval jeho cesty.

Byly tu vystaveny i Ludvíkovy první písemné projevy, rukopisy jeho prací, 
arcivévodovy kresby, dokumenty o jeho pobytu v Benátkách, o cestách 
na Helgoland, Lipari, Baleáry, či po Tunisku a Spojených státech americ-
kých, nebo doklady k arcivévodovým milovaným jachtám Nixe I. a Nixe II. 

V dopisech se nám představili také Ludvíkovi přátelé a spolupracovníci 
jako kutnohorský rodák Vratislav Výborný, kapitán jeho lodi Randich, 
Mallorčan Manuel de los Herreros a řada dalších. Na stěnách arkádové 
chodby brandýského zámku visely originály vzácných rukopisných map 
a plánů Toskánska a Florencie z 18. století z bohaté kartografické ko-
lekce uložené v toskánském archivním souboru. Celkem bylo vystaveno 
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na 80 originálních exponátů z Rodinného archivu toskánských Habsbur-
ků. Řadu z nich může v kopii návštěvník při prohlídce zámku shlédnout v 
trvalé expozici.

Výstava byla koncipována tak, aby ukázala vztah všech protagonistů 
k zámku Brandýs nad Labem. Tímto způsobem splnil Národní archiv 
v Praze dluh k tomuto půvabnému a historickému místu ve středních Če-
chách, v němž našli toskánští Habsburkové útočiště a silné zázemí. 

Na okraj prvního svazku 
druhého vydání Soupisu poddaných 

podle víry z roku 1651 
Boleslavsko 1 – 2

Zpracovala Alena Pazderová, 
Národní archiv v Praze 2005.

Jaroslav Šulc

V krátké době po vydání závěrečného svazku edice Soupisu 
poddaných podle víry z roku 1651, která odborné i laické 
veřejnosti v úplnosti zpřístupnila jeden z našich nejcennějších 
pramenů hromadné evidence obyvatelstva z období raného 
novověku, přistoupil Národní archiv k přípravě nového vydá-

ní již rozebraných dílů. Na sklonku roku 2005 byla nová řada otevřena 
dvousvazkovým soupisem pro Boleslavský kraj, připraveným péčí Aleny 
Pazderové.

O úspěšnosti a užitečnosti celého edičního podniku pro český historický 
výzkum není třeba pochybovat. Soudě dle hodnocení recenzentů nebyl 
přínos edice znehodnocen ani drobnými nepřesnostmi v určování lokalit 
nebo nedostatky rejstříků některých dílů, které podnik podobného rozsa-
hu vždy v určité míře provázejí.1 Vděčíme za to především vesměs peč-

1 Jednotlivé svazky soupisu byly průběžně recenzovány především v časopise 
Historická demografie z let 1994 – 2004. Nejčastějším recenzentem byl Eduard 
Maur.
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livé a svědomité práci všech editorek. Náročnější uživatel by snad mohl 
i u vědeckopopulární edice požadovat obsáhlejší poznámkový aparát 
textového či věcného rázu, na druhé straně ale úsporně zvolený aparát 
urychlil přípravu jednotlivých svazků edice, vydávaných v rychlém sledu 
v průběhu let 1993 – 2003. Mohl tak být splněn hlavní záměr, totiž nahradit 
originál pramene, jehož fyzický stav byl dlouhodobě ohrožován velkým 
zájmem ze strany badatelů.2

Význam Soupisu poddaných podle víry z roku 1651 pro sociální, hos-
podářské a církevní dějiny, pro historickou demografii či jazykovědu 
byl pochopitelně dostatečně znám již dlouhou dobu před jeho edičním 
zpřístupněním.3 Ani dnes, kdy se historická věda pod vlivem změny pa-
radigmatu odklání od strukturálních výzkumů a před prameny hromadné 
evidence dává přednost svědectvím, jež umožňují ozřejmit strategie 
a jednání přirozených sociálních útvarů a jednotlivců z perspektivy jich 
samých, neztrácí soupis na vysoké výpovědní hodnotě. Ukazuje to stálý 
zájem historiků o jeho využití, který byl od první poloviny 90. let 20. století 
patrný především na poli výzkumu dějin rodiny a sociálních dějin. Ediční 
zpřístupnění soupisu tomu vytvořilo vynikající předpoklady. Zkoumání 
rodinných forem předmoderní společnosti, respektive snaha o nalezení 
konkrétních vzorů demografického chování vázaných na jisté typy v utvá-
ření a vnitřním členění rodiny jako základního článku sociální struktury 
každé společnosti, u nás v devadesátých letech nabylo na intenzitě.4 

2 K tomu srov. Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Boleslavsko 1. 
Ed. Alena Pazderová, Praha 2005, s. 11.
3 K situaci na počátku 70. let 20. století Maur, Eduard. Problémy demografické 
struktury Čech v polovině 17. Století. Československý časopis historický 19, 1971, 
s. 839–870. Většího využití se pramen dočkal od přelomu 60./70. let 20. století 
v historicko-demografickém bádání a ve výzkumu vývoje sociálních struktur. 
O těchto pracích informují Cerman, Markus – Matušíková, Lenka – Zeitlhofer, 
Hermann. Projekt „Sociální struktury v Čechách“. Rozbor pramenů s použitím 
počítače. Archivní časopis 49, 1999, s. 107–128, 171–190, zde s. 112–119. 
4 Srov. Horský, Jan. Studium rodinných struktur v raném novověku v českém 
prostředí (Přehled bádání za uplynulých 10 let). In: Česko-francouzský dialog 
o dějinách evropské rodiny. Cahiers du CEFRES no. 22. Praha 2001, s. 33–52; 
Grulich, Josef. Historická demografie a dějiny rodiny v Evropě a v České 
republice po roce 1950. Historická demografie 26, 2002, s. 123–146; Horský, Jan 
– Maur, Eduard. Die Familie, Familienstrukturen und Typologie der Familien 
in der böhmischen Historiographie. Historická demografie 17, 1993, s. 7–35.
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Prvotním úkolem bylo ověření již dříve předpokládané příslušnosti valné 
části českých zemí k tzv. severozápadnímu typu utváření rodiny, který byl 
vedle jiného charakterizován převahou jednodušších typů domácností, re-
lativně vyšším sňatkovým věkem a existencí čelední služby, a to na rozdíl 
od tzv. typu jihovýchodního, kde naopak měly převládat komplikovanější 
rodinné struktury a existovala tendence k brzkému uzavírání sňatků. Čes-
ké bádání tak současně získalo možnost přispívat k ověření explanační 
relevance některých typologií a výkladových modelů, spojovaných v zá-
padní historiografii se jmény Petera Lasletta, Michaela Mitterauera, Johna 
Hajnala nebo Hanse Medicka.5 Byly to právě rozbory vybraných lokalit 
ze Soupisu poddaných podle víry z roku 1651, které se staly podkladem 
těchto výzkumů. Vedle toho, že český vývoj zařadily z hlediska typologie 
domácností jednoznačně do západoevropského kontextu, v otázce sňat-
kového věku potvrdily dřívější zjištění, že Čechy ležely svými hodnotami 
na půli cesty mezi modely vytvořenými pro „východ“ a „západ“.6 S otáz-
kou sňatkového věku také úzce souvisí teoretický model vzorů utváření 
rodiny zkonstruovaný pro tzv. protoindustriální oblasti Hansem Medic-
kem, který kladl do souvislosti proces protoindustrializace s proměnami 
rodinných strategií, snižováním sňatkového věku a růstem natality. Také 
jemu byla v posledních letech opakovaně věnována pozornost. Kromě 
jiného se přitom projevila možná nebezpečí spojená se zobecňováním 
zjištění plynoucích jen ze soupisu a z přecenění vypovídací hodnoty to-
hoto pramene pro zařazení českých zemí do širšího evropského kontexu. 
Dílčí analýzy totiž již dříve poukázaly na vysoké zastoupení vdaných žen 
v nízkých věkových skupinách v agrární oblasti úrodného Polabí po skon-
čení třicetileté války. Vysvětlení tohoto jevu nabídl rozsáhlý výzkum sle-
dující vývoj přirozené měny obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století, 

5 Základní charakteristiku „západního typu“ s odkazy na příslušnou zahraniční 
literaturu přináší Horský, J. Studium historického utváření rodiny v 16. až 18. 
století. Demografie 38, 1996, s. 165–172. Aktuální výsledky zahraničních 
výzkumů utváření historické rodiny shrnují Gestrich, Andreas – Krause, 
Jens-Uwe – Mitterauer, Michael. Geschichte der Familie, Stuttgart 2003.
6 Většina těchto prací byla publikována od počátku 90. let 20. století ve sborníku 
Historická demografie. Na tomto místě není možné podat jejich výčet. Srov. 
přehledy zmíněné v poznámce 4. Již na přelomu 60. a 70. let položil základy 
zkoumání vazeb demografického chování na typologii utváření rodiny svými 
výzkumy komorních velkostatků Eduard Maur. Srov. Maur, Eduard. Populační 
vývoj českých komorních panství po válce třicetileté. Acta Universitatis 
Carolinae – Philosophica et historica 3, Studia Historica VIII., 1972, s. 9–80.
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z něhož vyšlo najevo že populační růst zemědělských oblastí po roce 
1650 byl především důsledkem vyšší míry válečné devastace.7 Na data 
soupisů byla aplikována také teorie tzv. „ekotypů“ Michaela Mitterauera, 
která rovněž vycházela z předpokladu korelace demografického chování 
a ekonomických makrostruktur. Testována byla především vazba různých 
ekotypů na zastoupení a skladbu selské čeledi a i v našich poměrech 
byla shledána relevantním a užitečným modelem, třebaže, jak bylo kon-
statováno, v praxi se jen zřídkakdy setkáváme s čistými typy.8 Posledně 
zmíněná studie vznikla v rámci mezinárodního projektu „Soziale Struk-
turen in Böhmen“, realizovaného v průběhu 90. let na bázi společného 
výzkumu českých, rakouských, německých a anglických historiků. Projekt 
si kladl za cíl na srovnávacím základě zmapovat problematiku vývoje 
venkovských sociálních struktur zkoumaných prostřednictvím lokálních 
sond, které měly postihnout specifika hospodářského a sociálního vývoje 
různých oblastí Čech. Autoři studií vycházeli jednak z jednotného souboru 
pramenů, tvořeného Berní rulou, Tereziánským katastrem a Soupisem 
poddaných podle víry z roku 1651, kombinovaného v rámci lokálních a te-
maticky úžeji vymezených studií také prameny místní provenience. V rám-
ci projektu tak mohla být problematika vývoje rodinných struktur zasazena 
do širšího kontextu ekonomického a sociálního vývoje příslušných oblastí 
a zkoumání byla podrobena další kriteria, jež ovlivňovala vzory utváření 
rodiny a demografického chování (např. dědická praxe).9

7 Dokoupil, Lumír – Fialová, Ludmila – Maur, Eduard – Nesládková, Ludmila. 
Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století. Praha 1999, 
hlavně s. 107–113.
8 Tento výzkum provedl Maur, E. Čeleď a tovaryši v Čechách v soupisu podle 
víry z roku 1651. Historická demografie 23, 1999, s. 98–100. K „ekotypům“ také 
Horský, Jan – Sedláčková, Iva – Seligová, Markéta. Ein einheitliches „Altes 
demographisches Regime“ oder die Bindung eines demographischen Verhaltens 
zu „Ökotypen“. Historická demografie 20, 1996, s. 57–91.
9 Výsledky projektu jsou představeny ve sborníku Cerman, Markus – Zeitlhofer, 
Hermann (Hg.). Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von 
Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften 16.–19. Jahrhundert, Wien 
– München 2002; dále Cerman, Markus – Maur, Eduard. Proměny vesnických 
sociálních struktur v Čechách 1650–1750. Český časopis historický 98, 2000, 
s. 737–774; Cerman, M. – Luft, R. (Hg.). Untertanen, Herrschaft und Staat in 
Böhmen und im „Alten Reich“. Sozialgeschichtliche Studien zur Frühen Neuzeit, 
München 2005; kriticky výsledky projektu v recenzi reflektoval Jan Horský 
v Historické demografii 26, 2002, s. 201–210.
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Potenciál soupisu nebyl uvedenými pracemi samozřejmě zdaleka vy-
čerpán. Z hlediska studia rozličných kritérií, která působila na utváření 
rodinných struktur a vzorů či strategií demografického chování bude 
i nadále třeba lokálních sond, realizovaných pokud možno v kombinaci 
s dalšími dostupnými zdroji poznání. Vedle toho pramen přináší vhodný 
materiál také pro další závažné otázky sociálních dějin raného novově-
ku, ať už se jedná o problematiku účasti rozličných sociálních kategorií 
obyvatelstva na různých typech čelední služby, problematiku migrací, 
postavení ženy a dítěte v hierarchii hospodářských a sociálních vztahů, 
etnickou skladbu obyvatelstva, stav farní sítě po skončení třicetileté války, 
vazby náboženské identity obyvatelstva ve vztahu k jeho ekonomickému, 
sociálnímu a rodinnému statutu nebo též např. v poměru k prostorové hi-
erarchii (působení centrálních míst) a specifikům historického vývoje (jako 
vysvětlení koncentrace nekatolíků na některých panstvích), případně též 
vliv rekatolizace na mentalitu různých vrstev obyvatelstva (rozbor křest-
ních jmen dětí). Pozornost by se rovněž měla soustředit na lepší poznání 
pozice podruhů a osob na výměnku v životě příslušných kolektivů a jejich 
účasti na rodinných strukturách, na řadě míst se nabízí možnost studia 
rodinné skladby židovské menšiny. Je nesporné, že vydání všech svazků 
soupisu vytvořilo velmi vhodné podmínky pro uplatnění komparativního 
přístupu. Stejně tak ale nelze pochybovat o tom, že tyto možnosti by ještě 
více prohloubilo případné vydání celé edice na elektronickém nosiči v ta-
kové podobě, která by uživatelům umožňovala hromadné zpracování dat 
soupisu a statistické vyhodnocení bez nutnosti časově i jinak náročného 
mechanického přepisu dat. Vzhledem k tomu, že edice byla zpracovávána 
za pomoci výpočetní techniky a Národní archiv disponuje daty soupisu 
uloženými na elektronických nosičích, elektronické vydání by nebylo patr-
ně nijak zvlášť technicky ani finančně náročným počinem a stalo by se jis-
tě cenným a vítaným završením celého edičního podniku.

Zhodnocení svazků pro Boleslavský kraj již před časem provedl Eduard 
Maur.10 Lze jen souhlasit, že soupis je vybaven informačně hodnotnou 
předmluvou, která oproti prvnímu vydání doznala jen dílčích úprav.11 
Pozornosti by neměla uniknout změna v identifikaci lokalit, které již ne-
jsou určovány podle statistického lexikonu obcí z roku 1982, ale podle 
aktuálnějšího lexikonu z roku 1992, případně též podle Retrospektivního 

10 Recenze byla publikována v Historické demografii 19, 1995, na s. 229–231.
11 Drobné opravy se týkají např. uložení pramene v Národním archivu (s. 4), 
data vydání patentu českých místodržících, který nařizoval vyhotovení soupisu 
(s. 3) nebo užití názvů některých lokalit (porůznu).
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lexikonu obcí ČSSR 1850–1970 a některých starších místopisných příru-
ček.12 Tím se dostáváme k patrně nejvýraznější inovaci reedice soupisu 
pro Boleslavsko, jíž jsou práce na rejstříku míst. Ten byl doplněn o lokality 
obsažené v textu soupisu, jež v rejstříku prvního vydání scházely, což se 
na první pohled projevilo např. u evidence dvorů, ale i jinde. Rejstřík byl 
rovněž obohacen o řadu vsí, které v prvním vydání zůstaly neidentifiková-
ny, a to v těch případech, kdy pramen jako sídelní jednotku neuvádí ves, 
ale rychtu zahrnující několik sídlišť. U řady míst se v rejstříku objevují další 
varianty v názvu sídlišť.13 Uživatelé soupisu jistě ocení možnost rozlišení 
vsí náležejících k jednotlivým rychtám u rozsáhlého panství Hrubý Roho-
zec a Semily nebo výčet sídlišť náležejících k panství Březno, kde určení 
vsí v originále soupisu rovněž schází.14 Podobně vstřícným krokem vůči 
badatelům je nová podoba obsahu edice na konci druhého svazku, který 
umožňuje rychlou orientaci,15 laická veřejnost pak má možnost seznámit 
se v nově připojených fotografických reprodukcích se strukturou zápisů 
v originálu pramene.16 Nakonec bych zmínil rovněž nově připojený ang-
lický překlad úvodní studie a poznámkového aparátu, který usnadní práci 
s edicí těm zahraničním uživatelům, kteří neovládají český nebo německý 
jazyk.17 

12 Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Boleslavsko 1. Ed. Alena 
Pazderová, Praha 2005, s. 12.
13 Tamtéž, s. 715–734.
14 Tamtéž, s. 535–593, 37–40.
15 Tamtéž, s. 737.  
16 Tamtéž, s. 737.
17 Tamtéž, s. 738–739.
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Soupis poddaných 
podle víry z roku 1651, 
Boleslavsko, 2 svazky.
Publikace je součástí 
souborné systematické řady.
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Soupis židovských rodin v Čechách 
z roku 1793, I–V, edice pramene, 

Národní archiv Praha, 2002–2005

Karel Koucký

V minulém roce 2005 jsme měli možnost seznámit se s předpo-
sledním svazkem edice Soupisu židovských rodin v Čechách 
z roku 1793. Tento svazek navazuje na čtyři předchozí, kte-
ré vycházely nákladem tehdy Státního ústředního archivu 
v rozmezí let 2002–2004. Následně připojuji stručný přehled 

jednotlivých svazků s datem jejich publikování, v nich zpracovaných krajů, 
společně s jejich editory. 

• Svazek 1. (2002) 
Loketský kraj (J. Boháček) 
Boleslavský kraj (J. Hálek, K. Kučerová) 
Budějovický kraj (V. Mádlová)

• Svazek 2. (2003)
Kouřimský kraj (M. Jiřinec, M. Řezníček)
Bydžovský kraj (Z. Vácha)
Litoměřický kraj (J. Boňková)

• Svazek 3. (2003)
Prácheňský kraj (J. Marek, K. Skalický, I. Veselá)
Berounský kraj (J. Hálek, K. Kučerová)
Táborský kraj (M. Švadlenová)

• Svazek 4. (2004)
Chrudimský kraj (M. Holý)
Plzeňský kraj (M. Wasková, J. Boháček)
Žatecký kraj (J. Boháček, V. Mádlová)
Hradecký kraj (M. Holý, R. Sádlová, M. Štěpánová)

• Svazek 5. (2005)
Čáslavský kraj (M. Holá, R. Sádlová)
Klatovský kraj (I. Ebelová, R. Sádlová)
Rakovnický kraj (M. Řezníček)
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1 Souhrnné informace o vzniku a významu tohoto fondu podává v předmluvě 
k vlastnímu inventáři A. Křepelková; Křepelková, Anita. Soupisy židů (HBS) 
1724 (1723) – 1811. Inventář, Praha 1965.

Poslední, v pořadí šestý plánovaný svazek bude věnován soupisu židov-
ských rodin v Pražských městech, součástí bude i podrobné resumé v ně-
meckém jazyce, generální rejstříky (jmenné i místní), ilustrativní mapky 
a nezbytná errata. 

Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 je jedním segmentem 
z rozsáhlého fondu Soupisů židů, který je deponován v Národním archivu. 
Kromě některých menších skupin písemností nebo jednotlivin tvoří zmíně-
ný fond (sbírku) dalších 5 velkých soupisů z let 1724 (1723), 1729, 1783, 
1799 a 1811. První dva, vyhotovené tzv. židovskou komisí, měly původně 
posloužit jako podklad k chystané redukci židovského obyvatelstva v ze-
mi. Soupisy z 2. poloviny 18. století, respektive z počátku století 19. vze-
šly z činnosti českého gubernia, v tomto případě byl zohledněn především 
účel daňový než restrikce populační. 

Soupisy židů představují v každém směru významný pramen ke studiu 
sociálních a hospodářských poměrů i postavení různých vrstev židov-
ského obyvatelstva na území Čech v 18. a na počátku 19. století. Tyto 
materiály obsahující hromadné údaje vybízí k provádění statistických 
operací demografického studia, komplexní plošné podchycení židovského 
etnika činí z tohoto pramene vytěžitelný dokument židovské genealogie. 
V neposlední řadě zde máme k dispozici užitečný pramen, na základě 
jehož rozboru lze sledovat vývoj přístupů a jejich změn státní moci k určité 
skupině obyvatelstva v čase.1 

Edice Soupisu židovských rodin z roku 1793 se zdárně chopili studenti 
oboru archivnictví a PVH na FF UK. Vůdčím motivem projektu bylo osvoje-
ní si ediční práce s vybraným typem pramene a jeho následné zpřístupnění 
formou publikace. Zmíněný Soupis z 1793 byl z fondu vybrán na základě 
zhodnocení několika podstatných kritérií. Předně se jedná o jediný pra-
men svého druhu kompletně dochovaný pro všech 16 krajů, zároveň jako 
první z uvedených soupisů zmiňuje židovská jména korespondující s údaji 
obsaženými v soudobých matrikách, což z něho činí zásadní pomůcku 
genealogického studia, a oproti starším seznamům je charakterizován 
jednotnější strukturou, která zpracování jednoznačně usnadňovala. 

Z úvodního stručného přehledu je patrné, že každý z edičních dílů je se-
staven z několika (ze tří, v jednom případě ze čtyř) částí odpovídajícím 
jednotlivým krajům. Tyto části byly zpracovány podle rámcových pravidel, 
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které autoři definovali na počátku s platností pro celou edici. Společným 
jmenovatelem tištěných výstupů je shodná struktura a sled oddílů (ka-
pitol). V každém soupise nalezneme úvod, vlastní seznam židovských 
rodin, závěrečný sumář v tabulkovém provedení, osobní a místní rejstřík, 
seznam pramenů a literatury, seznam zkratek a obrazové přílohy. Náplní 
úvodní kapitoly jsou zpravidla informace o podobě formuláře rozesílaného 
guberniem (obsahuje kolonky, které ve vyplněné formě nalezneme v Sou-
pise, tj. jméno panství nebo statku, jméno vsi, jméno židovské rodiny 
s dětmi s označením pořadí narození, jména svobodných židů mužského 
nebo ženského pohlaví, pod čí ochranu patří, zda vlastní nebo má v držbě 
usedlost a konečně způsob obživy), stručná analýza údajů obsažených 
v Soupise,2 ediční poznámka, zhodnocení pramene apod. Obrazové pří-
lohy se omezují výlučně na reprodukci jedné strany originálu Seznamu 
a závěrečného sumáře. Posloupnost vydávání Soupisů k jednotlivým 
krajům nerespektuje původní uspořádání v archivním fondu, jako hlavní 
faktor zde působila momentální připravenost svazků k publikaci.

Ještě než se zmíníme o některých momentech, které stojí v rámci této edi-
ce za zamyšlení, je třeba na prvním místě ocenit myšlenku i samotnou re-
alizaci celého edičního projektu. Díky pracovnímu úsilí několika jednotlivců 
nám byl zpřístupněn badatelsky velmi vytěžitelný pramen, jenž s určitostí 
v budoucnu přispěje k rozvoji odborného poznání dějin židovského etnika 
v Čechách na sklonku raného novověku,3 stejně jako splní očekávanou 
funkci relevantní náhrady za původní listový materiál, jenž je s narůstající 
tendencí vystaven negativním vlivům fyzického používání. K pojetí edice 
jako celku nemůžeme mít zásadnější výhrady. Z „řemeslného“ hlediska je 
edice velice kvalitně zvládnutá. Kromě několika drobností formálního cha-
rakteru (příležitostné vkládání poznámkových odkazů před nebo za inter-
punkční znaménko bez zjevného pravidla, dělení úvodní kapitoly na oddíly 
s vlastním názvem, aniž by byly tyto názvy zmíněny v obsahu) se lze po-

2 V některých případech pojetí tohoto rozboru vytváří vhodný předpoklad pro 
další odbornou studii, stejně jako inspiraci k dalšímu studiu zájemcům z řad 
historiků; viz zpracování Bydžovského kraje Z. Váchou (II. svazek edice). 
3 Zběžný pohled na dosud publikované práce k danému tématu jasně 
dokumentuje stav směřování soudobého historického zájmu. Logicky 
„nepřitažlivější“ oblastí jsou zde dějiny židovského etnika v období 2. světové 
války, případně formování sionistického hnutí z přelomu 19. a 20. století. Silně 
zastoupenou složkou jsou rovněž tématické studie s regionálním zaměřením. 
Analytických  studií mapujících komplexní dějiny židů v Čechách již není tolik, 
práce s tématikou raného novověku bývají pak spíše výjimkou.
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zastavit pouze u pravidelného výskytu úvodních souhrnných textů v rámci 
každého ze Soupisů krajů, respektive u jejich obsahového sdělení. Když 
budeme postupně procházet všechny úvodní odstavce, jistě narazíme na 
řadu sdělení k vlastnímu soupisu i k historii vzniku pramene, které naše 
znalosti rozšíří, na druhou stranu stejně tak v mnoha bodech se budou 
tyto informace shodovat, a troufám si říci, že těch druhých aspektů bude 
více. Teprve z předmluvy ke čtvrtému svazku je patrné, že opakování sa-
mostatného úvodu není náhodnou záležitostí, nýbrž cíleným záměrem. 
Protože jedním z účelů zpracování edice bylo i akcentování didaktické-
ho hlediska, studenti měli za úkol pojmout edici v komplexním záběru. 
Součástí tohoto záměru byla i zmiňovaná úvodní kapitola, se souhrnným 
kompendiem základních údajů společným všem krajům, kde by si editoři 
vyzkoušeli komplexní historické zpracování tématu. Zde měla být zároveň 
naznačena některá specifika sledovaného pramene i příslušné oblasti. 
Snad by bylo vhodné upozornit na tento moment již v samém počátku 
edice, přinejmenším bychom potom nemuseli marnit čas přemítáním, 
co vedlo autory k podobnému přístupu. Předpoklad výskytu konkrétních 
specifik jednotlivých krajů se v konečném výsledku ukázal jako oprávně-
ný, nešťastný způsob vyjádření ovšem těmto regionálním odlišnostem 
neumožnil vyniknout. Neustálé opakování známých skutečností může 
negativně ovlivnit vnímání edice jako celku, což by bylo s ohledem na do-
saženou kvalitu edičního zpracování jistě škoda. Je otázkou, zda by jedna 
souhrnná kapitola v úvodu každého svazku edice, která by agregovala 
získané informace a upozorňovala na případné odchylky, nevyřešila výše 
nastíněné problémy. 

Na závěr bych si dovolil ve vztahu k této edici vznést k diskuzi jeden ná-
mět. Jelikož v tomto případě pracujeme s údaji hromadné povahy, které 
lze vyhodnocovat pomocí statistických metod, jistě by nebylo od věci 
v budoucnu uvažovat o zpřístupnění tohoto pramene také v elektronické 
podobě. Elektronický dokument díky své povaze nabízí řadu výhod, které 
by s určitostí posunuly naše možnosti zpracovávání a využívání recenzo-
vaného Soupisu. 
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1 V této řadě byl dosud publikován svazek B/1: Od rozpadu Česko-Slovenska 
do uznání československé prozatímní vlády 1939 – 1940. Ed. Jan Němeček, Jan 
Kuklík, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček. Praha, Karolinum 2002, a příloha 
k tomuto svazku Zápisy ze zasedání Československého národního výboru 1939 
– 1940. Ed. Jan Kuklík, Jan Němeček, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček. Praha, 
Karolinum 1999.  

Československo-francouzské vztahy 
v diplomatických jednáních 

1940-1945

Vydal Historický ústav Akademie věd ČR 
a Státní ústřední archiv v Praze. 
Praha,  Karolinum 2005, 648 s.

Ed. Jan Němeček, Helena Nováčková, 
Ivan Šťovíček, Jan Kuklík.

Jaroslav Pažout

N a počátku loňského roku byla za podpory Grantové 
agentury ČR vydána ve spolupráci Národního archivu 
(uváděn ještě původní název Státní ústřední archiv 
v Praze) a Historického ústavu AV ČR edice dokumentů, 
která si klade za cíl zdokumentovat vztahy mezi česko-

slovenskou a francouzskou exilovou reprezentací od porážky Francie 
v červnu 1940 do konce druhé světové války. Autorský kolektiv, tvoře-
ný Janem Němečkem z Historického ústavu AV ČR, Helenou Nováč-
kovou a Ivanem Šťovíčkem z Národního archivu a Janem Kuklíkem 
z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jejím vydáním navázal 
naediční podnik zaštítěný Ústavem mezinárodních vztahů Dokumenty 
československé zahraniční politiky, konkrétně na řadu B vztahující 
se k období druhé světové války.1 Práce představuje plnohodnotný 



716

Paginae 14 -  2006Zprávy z  NA 2005

pendant k předchozím edicím zaměřeným na československo-polské2 
a československo-sovětské vztahy v době války.3 Dané téma je v ní 
zpracováno podstatně podrobněji než ve výběrové edici dokumentů 
Pavola Petrufa Politické vzťahy medzi Francúzskom a Českosloven-
skom a Francúzskom a Slovenskom (1939 – 1948),4 jejíž časový i te-
matický záběr je, jak již z názvu vyplývá, širší.

Úvodní historická studie napsaná Janem Němečkem seznamuje čte-
náře s problematikou vztahů mezi československým a francouzským 
zahraničním odbojem, které byly vedeny a do značné míry i personi-
fikovány Edvardem Benešem a Charlesem de Gaullem. Soubor 328 
publikovaných dokumentů pak umožňuje často detailně nahlédnout na 
jednotlivé etapy vývoje těchto vztahů. Podrobně jsou zmapována např. 
jednání o francouzském oduznání Mnichovské dohody nebo vzájemné 
snahy o obnovení předválečných spojeneckých svazků a o úpravě 

2 Československo-polská jednání o vytvoření konfederace 1939–1944. 4 díly. 
Ed. Ivan Šťovíček a Jaroslav Valenta. Praha, Historický ústav AV ČR 1994; 
Czechoslovak-Polish Negotiations of the Establishment of Confederation and 
Alliance 1939–1944. Ed. Ivan Šťovíček a Jaroslav Valenta. Praha, Karolinum 
1995. 
3 Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945. 
Dokumenty. 2 díly. Ed. Jan Němeček, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček, 
Miroslav Tejchman. Praha, Státní ústřední archiv v Praze 1998 a 1999.
4 Petruf, Pavol. Politické vzťahy medzi Francúzskom a Československom 
a Francúzskom a Slovenskom (1939–1948). Výber z dokumentov. Martin, Matica 
Slovenská 2003. 
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vztahů obou států po skončení války. Zajímavá je ovšem též česko-
slovenská reflexe vnitřního složení francouzského odboje, jeho úsilí 
o dosažení mezinárodního uznání a vztahů se spojenci v protifašis-
tické koalici. Mimo poměru k USA, Velké Británii a Sovětskému svazu 
jsou v některých publikovaných dokumentech podchyceny též kom-
plikované vztahy Svobodné Francie s polskou exilovou vládou, které 
byly z československé strany pozorně sledovány např. v souvislosti 
s polským postojem k francouzskému oduznání Mnichovské dohody. 
Řada dokumentů se dotýká i nepříliš známého tématu působení čes-
koslovenských představitelů ve prospěch Čechů a Slováků nacházejí-
cích se na území jižní části Francie, kterou ovládal do roku 1942, kdy 
byla obsazena nacistickým Německem, vichistický režim.

Publikované dokumenty byly vybrány na základě rozsáhlého výzku-
mu provedeného především v archivech nacházejících se na území 
České republiky. Jsou uloženy ve fondech Archivu Ministerstva za-
hraničních věcí, Národního archivu, v tzv. Benešově archivu, který byl 
do roku 1990 uložen v Archivu marxismu-leninismu ÚV KSČ a v sou-
časnosti se nachází v péči Masarykova ústavu - Archivu Akademie věd 
ČR, ve Vojenském historickém archivu, v Archivu Národního muzea 
atd. Pokud jde o archiválie uložené v Národním archivu, byly využity 
především fondy bývalého tzv. Studijního ústavu Ministerstva vnitra,5 
konkrétně fond Hubert Ripka, na jehož pořádání v současnosti pra-
cuje jeden ze spoluautoru edice Ivan Šťovíček, a dále fondů Státní 
rada Londýn a Ministerstvo vnitra Londýn, stranou pozornosti nezůstal 
ani fond Předsednictvo ministerské rady – Londýn. Edice vychází 
v prvé řadě z dokumentů československé provenience, doplňková 
rešerše však byla provedena též v některých zahraničních archivech. 
Za zmínku stojí především využití materiálů z archivu francouzského 
ministerstva zahraničních věcí (Archives du Ministère des Affaires 
Étrangéres), které přinášejí zajímavý pohled na problematiku česko-
slovensko-francouzských vztahů z francouzské strany. Pro komentáře 
k editovaným dokumentů byl využit i výzkum provedený v amerických, 
britských a slovenských archivech.

5 Ke studijnímu ústavu viz článek Jana Frolíka Osud fondů Studijního ústavu 
MV. Archivní časopis 44, 1994, s. 4–7. 
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Dokumenty jsou opatřeny pečlivě vypracovaným poznámkovým 
aparátem. Kromě již zmiňovaného historického úvodu jsou součástí 
práce ediční úvod, poznámka o literatuře k tématu, seznam publi-
kovaných dokumentů a jejich anglické náhradní a záhlavní regesty. 
Cenný již sám o sobě je bezesporu podrobný osobní rejstřík. Celkově 
edice představuje významný přínos ke studiu mezinárodních vztahů 
československého zahraničního odboje v době druhé světové války, 
zásadním způsobem ovšem též doplňuje povědomí českého čtenáře 
o problematice francouzské gaullistické rezistence.
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Edice JZD
Jiřina Juněcová

• Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství – Podmínky 
pro vznik JZD – 1945. Připravila Jana Pšeničková. Praha, Státní 
ústřední archiv 2003, 290 s.

• Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství – Podmínky 
pro vznik JZD – 1946. Připravila Jana Pšeničková. Praha, Státní 
ústřední archiv 2004, 374 s.

• Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství – Podmínky 
pro vznik JZD – 1947. Připravila Jana Pšeničková. Praha, Národní 
archiv 2005, 382 s.

• Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství – Vznik JZD 
1948–1949. Připravily Jana Pšeničková a Jiřina Juněcová. Praha, 
Státní ústřední archiv 1995, 211 s.

• Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství – Vznik 
JZD 1950. Připravila Jana Pšeničková. Praha, Státní ústřední archiv 
1998, 219 s.

• Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství – Vznik 
JZD 1951. Připravila Jana Pšeničková. Praha, Státní ústřední archiv 
1999, 246 s.

• Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství – Vznik 
JZD 1952. Připravila Jana Pšeničková. Praha, Státní ústřední archiv 
2000, 322 s.

• Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství – Vznik JZD 
1953. Praha, Státní ústřední archiv 2002, 310 s.

Edice dokumentů Státního ústředního archivu a současného 
Národního archivu v Praze, jejímž záměrem bylo pokrýt 
a zmapovat původně československé a posléze české druž-
stevnictví od vzniku samostatného státu do roku 1960, začala 
vycházet v roce 1995. Dosud vydané svazky uvedené edice 

zahrnují vývoj československého zemědělství od roku 1945, zemědělské-
ho družstevnictví a posléze JZD od jejich vzniku do roku 1953 v českých 
zemích a okrajově zachycují situaci i na Slovensku. 
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Obsahují doklady centrální povahy zobrazující zakládání jednotných 
zemědělských družstev u nás, nedůvěru zemědělců ke vznikajícím druž-
stvům, represi ze strany státu, zvýhodňování členů JZD, přidělování strojů 
a hnojiv JZD, rozšiřování půdního fondu o půdu ze zkonfiskovaných velko-
statků a pozemkového majetku z revize I. pozemkové reformy a celkový 
přechod v zemědělství od malovýroby k velkovýrobě. Výběr dokumentů 
edice je omezen pouze na písemnosti uložené ve fondech Národního 
archivu (Státního ústředního archivu), které nebyly ve většině případů do-
sud publikovány. Písemný materiál je řazen v jednotlivých svazcích edice 
chronologicky za sebou, otištěný v nezkráceném znění. Byly vypuštěny 
pasáže, které přímo nesouvisely s tématem sborníku, nebo se opakovaly, 
anebo byly již uveřejněny v tisku. V některých případech autorka upustila 
od přetiskování příloh nebo částí dokumentu, což také důsledně označila 
v textu tečkami nebo poznámkami. 

Každý dokument byl opatřen pořadovým číslem a záhlavním regestem, 
datem a místem vzniku písemnosti, uvedením jejího typu, údaji o původci 
a adresátovi a stručnou charakteristikou obsahu dokladu. U každého spi-
su je poznamenán ve zkratce pramen, a to místo uložení, značka fondu, 
úložná jednotka a způsob vyhotovení dokumentu, tj. zda jde o originál, 
koncept, kopii, průklep, prvopis nebo kopii strojopisu, rukopis, rozmno-
žený strojopis, cyklostyl atd. Pomocný aparát edice se omezuje pouze 
na nezbytné archeografické údaje týkající se přímo určitého dokumentu. 
Věcné poznámky byly uvedeny, pokud si je vyžádalo znění dokumentu 
a jestliže bylo zapotřebí upozornit na některé věcné souvislosti. Všechny 
svazky zmíněné ediční řady jsou opatřeny vlastním seznamem zkratek, 
seznamem dokumentů, samostatným rejstříkem věcným, osobním a ze-
měpisným.

Prvním svazkem ediční řady dokumentů Státního ústředního archivu 
v Praze týkající se zemědělského družstevnictví je díl, který byl vydán 
v roce 2003. Zmíněný svazek zahrnuje písemnosti z roku 1945, které 
pojednávají o poměrech na českém venkově po ukončení druhé světové 
války, o přípravě a prosazování nové pozemkové reformy, o přidělování 
zkonfiskované zemědělské půdy, o osídlovací akci, návrzích na reorgani-
zaci stávajících družstev, vybudování nového družstevnictví, organizování 
společných prací rolníků při žních a zobrazující výstavbu státních a druž-
stevních strojních stanic a vytváření podmínek pro zakládání jednotných 
zemědělských družstev u nás. 

Druhým dílem edice dokumentů ke kolektivizaci zemědělství uveřejněným 
v roce 2004 je svazek obsahující doklady z roku 1946 k probíhajícímu 
zakládání družstev nového typu, jako byla zemědělská družstva pro spo-
lečné obhospodařování půdy, strojní družstva, elektrárenská družstva, 



723

Paginae 14 -  2006 Zprávy z  NA 2005

pokračovalo se v soutěžním hnutí, plánování, schválení dvouletého hos-
podářského plánu. V tomto období došlo ke zvýšené činnosti jednotlivých 
politických stran, a to především u KSČ. Značnou úlohu sehrály také 
místní a okresní rolnické komise a národní výbory. Uskutečňování nových 
trendů v zemědělství napomáhalo tehdy také příjímání nových zákonů 
a vládních nařízení.

V roce 2005 vyšel další svazek této edice dokumentů v pořadí jako čtvrtý, 
který pojednává o zemědělském družstevnictví roku 1947. Tehdy nadále 
pokračoval zápas o budoucí charakter zemědělské politiky v českosloven-
ském státě, 4. dubna téhož roku došlo k vyhlášení Hradeckého programu 
a návrhy šesti zemědělských zákony byly předloženy k veřejné diskuzi. 
Doklady v tomto dílu zmíněné edice odrážejí veškeré události uvedeného 
roku. 

Svazek edice dokumentů k zemědělskému družstevnictví obsahující 
doklady z let 1948–1949, byl uveřejněn v roce 1995. Zabývá se počá-
teční etapou kolektivizace zemědělství v českých zemích po únorových 
událostech roku 1948, kdy vládnoucí komunistická strana prosazovala 
mocenskými prostředky své pojetí tehdejší zemědělské politiky. Edice vě-
nuje pozornost proto připomínkám předsednictva vlády a dalších institucí 
k návrhu zákona o jednotných zemědělských družstvech. 

Další díl ediční řady vydaný roku 1998 obsahuje písemnosti z roku 1950, 
které se týkají zemědělského družstevnictví a které postihují zesílený tlak 
na rolníky, zneužívání moci a uplatňování metod manipulace ze strany 
KSČ a státního aparátu. Při přechodu zemědělské malovýroby na velko-
výrobu v jednotných zemědělských družstvech a státních statcích byly 
často uplatňovány různé typy represí, ale také metody zvýhodňování 
velkovýroby. 

Písemnosti v edici se snaží objektivně postihnout určité rysy dobrovolnos-
ti při vstupu jednotlivců do JZD nebo přeměnu zemědělského družstva 
jiného typu na jednotné zemědělské družstvo, přechod JZD nižšího typu 
na vyšší, případně zrušení již existující družstva nebo výstup zemědělců 
z jednotného zemědělského družstva. Písemný materiál zařazený do 
tohoto svazku edice má různou vypovídací hodnotu, ale přesto odráží 
konkrétní jevy a rysy zmíněného období.

Svazek edice vydaný v roce 1999 zahrnuje písemnosti, které dokumen-
tují vývoj a budování struktury jednotných zemědělských družstev v roce 
1951. Písemný materiál zařazený do tohoto svazku věnuje pozornost 
rozvoji JZD, mechanizaci zemědělství, dalšímu tzv. zatlačování kapita-
listických živlů na vesnici a snahám ze strany státu o získávání rolníků 
pro vstup do JZD. 
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Budování a dalšímu upevňování jednotných zemědělských družstev 
v roce 1952 je zasvěcen svazek ediční řady dokumentů k zemědělskému 
družstevnictví, který vyšel v roce 2000 a navazuje tak přímo na předchozí 
svazky uvedené ediční řady. 

Vývojem JZD a jejich činností v roce 1953 se zabývá díl ediční řady, který 
byl uveřejněn roku 2002. Doklady v tomto svazku zobrazují události, které 
se týkaly dokončení počátečních fází ve vývoji jednotných zemědělských 
družstev. Dále líčí přípravy na I. celostátní sjezd družstevníků, posjezdové 
kampaně strany a vlády za upevňování a rozvoj JZD, informační zprávy 
o situaci na venkově a náladě obyvatelstva v ČSR. 

Tento poslední vydaný svazek ediční řady k zemědělskému družstevnictví 
vlastně završil období 1945–1953, kdy se projevila celá řada změn v čes-
koslovenském zemědělství. Byla provedena reorganizace stávajících 
družstev a jejich přeměna na typ nových družstev, revize pozemkové 
reformy, na jejímž základě byla zkonfiskována zemědělská půda vel-
kostatků, vytvořily se podmínky pro zakládání přípravných výboru JZD, 
stále více vzrůstala nedůvěra a obavy rolníků vůči rostoucímu tlaku KSČ 
a zneužívání moci a represím státu při prosazování kolektivizace v země-
dělství. Ve zmíněném období došlo v tehdejším zemědělství k přechodu 
od malovýroby k velkovýrobě.

Písemnosti obsažené v jednotlivých dílech uvedené ediční řady dokumen-
tů k zemědělskému družstevnictví, v naprosté většině dosud nepublikova-
né, postihují všechny konkrétní jevy a rysy v zemědělství, které se projevily 
v českých zemích a částečně také na Slovensku v období 1945–1953. 
Představují proto velmi cenný pramen pro studium dějin našeho zeměděl-
ství a družstevnictví v letech 1945–1953, a to jak pro profesní historiky, tak 
pro všechny vážné badatele, kteří se zabývají uvedenou problematikou. 
Proto je možné jedině uvítat záměr autorky v dalším pokračování ediční 
řady k zemědělskému družstevnictví, která jistě přinese značný přínos 
pro poznání dějin našeho zemědělství i v následujícím období. 
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Československá justice v letech 
1948–1953 v dokumentech

Karolína Šimůnková

• Díl I. Ed. Jaroslav Vorel, Alena Šimánková a kol. Praha, Úřad 
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR (ÚDV PČR) 
2003, 415 s. (Sešity ÚDV č. 8)

• Díl II. Ed. Jaroslav Vorel, Alena Šimánková, Lukáš Babka. Praha, 
ÚDV PČR 2004, 311 s. (Sešity ÚDV č. 9)

• Díl III. Ed. Jaroslav Vorel, Alena Šimánková, Lukáš Babka. Praha, 
ÚDV PČR 2004, 479 s. (Sešity ÚDV č. 10)

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR 
vydal postupně ve své edici Sešity v letech 2003–2004 tři 
díly dokumentů, které vznikly z činnosti nejrůznějších složek 
státní moci. Tento vzorek reprezentuje neslavnou činnost 
československé justice v letech 1948–1953. V tragickém 

období uvedených let v největší míře poznamenaném etablováním a utu-
žováním komunistického aparátu jako aparátu státního je zřetelně vidět, 
jaké následky může mít porušení demokratické rovnováhy mezi třemi pilíři 
státní moci (Montesquieu – teorie dělby moci na výkonnou, soudní, záko-
nodárnou). Nebezpečné prolínání a opanování moci soudní mocí výkon-
nou v uvedeném období mělo pro mnohé občany fatální důsledky. 

 V díle prvním máme možnost seznámit se s tzv. kabinetní justicí, která 
nalezla normativní zázemí v zákonech č. 231 a 232/1948 Sb., jimiž byl 
zřízen Státní soud a Státní prokuratura a založeny nové skutkové podstaty 
umožňující politickou perzekuci. Tato tzv. kabinetní justice se vyznačovala 
zejména rozhodnutím o vině a výši trestu ještě před vlastním soudním 
projednáním. Zákonem č. 231/1948 Sb. došlo ke zvýšení trestních sazeb 
včetně možnosti udělení trestu smrti u většího množství trestných činů. 
Samy dobové dokumenty pak vypovídají o „pásové výrobě velezrady“, 
devalvaci úlohy obhájce v soudním řízení, používání nezákonných vy-
šetřovacích metod (provokace, fyzické i psychické násilí, porušování 
zásady zjištění objektivní pravdy). Odhalují místy až pitoreskní rivalitu 
mezi Státní bezpečností, Státní prokuraturou, Státním soudem a Nejvyš-
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ším soudem, stojící ovšem zcela ve stínu stanovisek komunistické strany 
reprezentovaných tzv. bezpečnostními pětkami KV KSČ a bezpečnostní 
komisí ÚV KSČ. Nikoliv na posledním místě prozrazují též mnohé o takřka 
až „divadelním aranžmá“ některých „velkých“ politických procesů těchto 
let – např. procesu s Miladou Horákovou, s Rudolfem Slánským, a dosud 
ne zcela odhaleném podílu sovětských poradců v těchto kauzách. Dále 
edice umožňuje nahlédnout do závěrečných výstupů dvou ze čtyř reha-
bilitačních komisí vzniklých při ÚV KSČ, a to komise Kolderovy (od září 
1962) a Pillerovy (od dubna 1968). Tyto komise vznikly primárně z vnitřní 
potřeby komunistické strany vyrovnat se se zjevnými přehmaty justice 
z inkriminovaných let 1948 – 1954, ale výsledky jejich šetření zůstaly 
většinou v mezích „stranického myšlení“. Povědomí o demokratické justici 
a způsobech jejího fungování probleskuje těmito zprávami jen velmi opa-
trně. Edice ukazuje na to, jak nečekaně bohaté materiály skrývají fondy 
Vojenského ústředního archivu, Národního archivu, Archivu Ministerstva 
vnitra České republiky a dalších k danému období. 

 Druhý díl edice se věnuje zejména organizační struktuře a personální-
mu zajištění funkčnosti orgánů účastnících se v soudním řízení. Stranou 
zájmu by neměla zůstat ani vyjádření K. Klose i nechvalně proslulého 
prokurátora J. Urválka k situaci v justici a soudnictví ve 40.a 50. letech. 
Dále má čtenář možnost seznámit se s konkrétním personálním obsaze-
ním některých soudů, prokuratury i jednoleté Právnické školy pracujících, 
která zásobovala justici mj. tzv. dělnickými prokurátory. (Plná třetina to-
hoto jednoletého právnického studia byla věnována marxismu-leninismu.) 
Stranou pozornosti čtenáře by neměly zůstat ani osobní charakteristiky 
některých pracovníků justice, kteří se účastnili na politických procesech 
1949–1954. Samostatnou kapitolu tvoří soudci z lidu. Obzvlášť kurióz-
ně působí některá prohlášení těchto soudců, která dávají tušit hloubku 
jejich nepochopení pro pojem spravedlivá justice. Celkovou atmosféru 
dokresluje situační přehled a kádrové hodnocení zaměstnanců Generální 
prokuratury. Nenápadně působí až nepatřičně krátké zápisy z jednání 
tzv. krajských bezpečnostních pětek, to ale jen do doby, než si čtenář 
uvědomí, o čem tyto bezpečnostní pětky rozhodují, aniž by k tomu měly 
jakékoliv zákonné oprávnění. Samostatná kapitola je věnována veřejným 
politickým procesům. Vybrané dokumenty objasňují detailnost přípravy 
k teatrálnímu a propagandistickému průběhu, účinku i načasování vybra-
ných politických procesů. Prospěšné je i publikování základních zákon-
ných norem (nebo jejich částí), které tvořily rámec pro justiční procesy 
konce čtyřicátých a začátku padesátých let – zejména zákona 231/1948 
Sb. na ochranu lidově demokratické republiky, zákona 232/1948 Sb. 
o Státním soudu, zákona 247/1948 Sb. o táborech nucených prací, záko-
na 319/1948 Sb. o zlidovění soudnictví. 
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Třetí díl pak přináší konkrétní dokumenty z vybraných politických kauz 
konce 40.a začátku 50.let. Odpůrce komunistického režimu a perzekvo-
vané z řad vojáků zde čtrnácti dokumenty reprezentuje kauza generála 
Kutlvašra. Dobově oblíbené stíhání politických hospodářských deliktů 
zastupuje tzv. akce BUDOVÁNÍ, která postihla vedoucí pracovníky i dal-
ší zaměstnance podniku Jáchymovské doly a některých dalších firem. 
Ze soudních procesů se soukromými zemědělci byla vybrána jihomo-
ravská kauza Jana Vlčka. Z procesů zaměřených proti církvím je v této 
edici publikován proces s římskokatolickým knězem a teologem ThDr. Oto 
Mádrem. Všechny tyto procesy sledují vybrané dokumenty chronologic-
ky – od vyšetřování, přes odsouzení, nejrůznější úspěšné i neúspěšné 
pokusy o odvolání, revize, případná disciplinární řízení s perzekvujícími 
příslušníky Ministerstva vnitra až po závěrečné rehabilitace obětí těchto 
politických perzekucí. Nejtristnějším zjištěním je fakt, že spravedlnosti 
trvalo často přes čtyřicet let, než byl její hlas vyslyšen. 

Všechny tři díly jsou doplněny bohatým poznámkovým aparátem, sou-
pisem pramenů a literatury, seznamem zkratek, z nichž mnohé dobové 
zkratky již upadají v zapomnění, a nepostradatelným jmenným rejstříkem. 
Jako prameny pro editované dokumenty posloužily nejen fondy tradičních 
archivů (Národního archivu, Archivu Ministerstva vnitra ČR, Moravského 
zemského archivu, Vojenského ústředního archivu), ale i soukromé archi-
vy perzekvovaných a spisovny některých soudů. Témata jednotlivých dílů 
jsou řazena logicky a navazují na sebe. Zatímco první díl se svým výbě-
rem dokumentů snaží o obecné postižení zázemí a mechanismů bujení 
mocenského aparátu výkonné moci a její pronikání a následné ovládnutí 
moci soudní a zároveň odpovídá na otázky „Jak?“ a „Proč?“, díl druhý 
výběrem dokumentů popisujících organizační strukturu, personální obsa-
zení a odborné kvality justičních orgánů a výběrem legislativních norem 
odpovídá na otázku „Kdo?“. Díl třetí pak na konkrétních kauzách diverzi-
fikovaných do čtyř oblastí (vojáci, církve, zemědělci, podnikatelé) ukazuje 
Koho? tento nezdravě zbujelý aparát moci postihl. Pro utvoření si zá-
kladního obrazu o politických kauzách a nezákonnostech justice koncem 
40. a počátkem 50. let minulého století poskytují tyto tři díly dokumentů 
více než bohatý materiál, za což je nutné autorům edice poděkovat.
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Karel Beránek
Výbor prací z let 1958−1999

Národní archiv 2005 (275 s.)

Petra Oulíková

Doba sborníků vydávaných při příležitosti životního jubilea vý-
znamných osobností pomalu končí. Národní archiv se proto 
loňského roku rozhodl uctít zásluhy svého dlouholetého pra-
covníka PhDr. Karla Beránka výborem jeho prací. 

Karel Beránek se narodil 15. 7. 1924 v Praze, po studiu la-
tiny a dějepisu na Filosofické fakultě UK v Praze nastoupil v roce 1945 
do archivu Univerzity Karlovy. V letech 1952−1984 pracoval ve Státním 
ústředním archivu. Jeho nevídanou věrnost jednomu pracovišti narušily 
pouze vnější okolnosti, a to přejmenování Ústředního archivu ministerstva 
vnitra na Státní ústřední archiv v roce 1954. Karlu Beránkovi vděčíme 
za uspořádání několika desítek archivních fondů a sepsání inventářů. 
Díky vynikající znalosti latiny vydal samostatné edice z dějin Karlovy 
univerzity – např. Manuál rektora UK, 1–2 (1981), Bakaláři a mistři FF UK 
1586−1620 (1989). 

Drobnější edice obsahují i vybrané práce Beránkova jubilejního sborní-
ku. Jde o třiadvacet rozptýlených a mnohdy těžko dostupných statí z let 
1958−1999, publikovaných v českých i zahraničních časopisech a sbor-
nících. Najdeme zde články k dějinám pražské univerzity (Příspěvek 
k nejstarším dějinám pražských univerzitních kolejí, K otázce palatinátu 
pražské univerzity), k lékařské fakultě a dějinám lékárnictví (Farmaceu-
tické diplomy pražské lékařské fakulty, Lékárnická privilegia v českých 
zemích), ale také cenný soupis jezuitik ve Státním ústředním archivu 
(od 1. ledna 2005 Národní archiv), ve kterém autor částečně navázal 
na svůj článek o bohemikách archivní povahy v rukopisném oddělení 
Rakouské národní knihovny (SAP 24, 1974). Odborný zájem K. Beránka 
se však neomezuje pouze na dějiny pražského vysokého učení, ale vy-
náší na světlo i jiné archivní prameny z fondů Národního archivu– např. 
k rušení klášterů za Josefa II., tiskařská privilegia z fondu České dvorské 
kanceláře atd. 
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Za všemi příspěvky je vidět mravenčí práce a neúnavná píle, se kterou 
se autor snažil zpřístupnit bohatý archivní materiál. Úctyhodný seznam 
archivních pomůcek, které K. Beránek sám či se svými kolegy sepsal, 
samostatné publikace a edice (21 děl), více jak sto článků a studií, desítky 
zpráv a recenzí, drobnější popularizační práce jsou uvedeny na konci to-
hoto v pořadí již třetího jubilantova sborníku. 

Zdeněk Šamberger, 
Studie k dějinám 

československého archivnictví
Národní archiv Praha, 2005, 363 s.

Zdeňka Kokošková

V roce 50. výročí svého vzniku zařadil Národní archiv (tehdy 
ještě nesoucí název Státní ústřední archiv v Praze) do edič-
ního plánu publikaci tvořenou souborem zásadních děl PhDr. 
Zdeňka Šambergera, CSc., které postihují dějiny a metodiku 
moderního československého archivnictví. Tento sborník je 

zároveň chápán i jako nekonvenční pocta dlouholetému praktikovi oboru 
u příležitosti jeho významného životního jubilea.

Do publikace byly redakcí zařazeny a autorem následně upraveny tyto 
studie: Československé archivnictví po r. 1918. Stav a organizační vývoj 
(původně otištěna ve Sborníku archivních prací /dále jen SAP/ 18, 1968, 
s. 3–85), Československé archivnictví po r. 1945 (tamtéž, s. 321–362), Ar-
chivně teoretické názory u nás po roce 1918. Stav a vývoj (SAP 20, 1970, 
s. 3–56), Archivní teorie a praxe po roce 1945. Stav a vývoj (SAP 21, 
1971, s. 385–464), K archivní restituci s Rakouskem po roce 1918 (Práv-
něhistorické studie 33, 1993, s. 117–139), Slovensko a archivní restituce 
s Budapeští po roce 1918 (Slovenská archivistika 25, 1990, s. 21–42). 

Ze stručného ale velmi výstižného úvodu Jana Kahudy se dozvídáme 
jak základní údaje z profesionální dráhy Z. Šambergera, tak především 
důvod výběru předkládaných studií a jejich význam pro současnost. Lze 
téměř s jistotou konstatovat, že se v českém archivnictví nenachází vyso-
koškolsky vzdělaný odborník, který by zmíněné práce detailně neprostu-
doval nebo aspoň zběžně nepřehlédl. Většina z nás některé z autorových 
četných poznatků upotřebila ve své vlastní archivní praxi, někteří se jen 
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prostřednictvím zajímavých informací z podrobné historie oboru přenesli 
o několik desetiletí zpět k zajímavým momentům ale i závažným problé-
mům moderního československého archivnictví.

Obsáhlý sborník doplňuje bibliografie autora, ve které se v průběhu šede-
sáti let nahromadilo úctyhodné množství prací nejrůznějšího charakteru 
– od archivních pomůcek přes tématicky velmi pestré odborné publika-
ce, edice a studie až k populárním článkům v novinách a časopisech. 
Z. Šamberger se pak v připojeném doslovu zamýšlí nad připravovanými 
organizačními změnami českého archivnictví v období Pražského jara 
a tím i nad důvodem vzniku svých studií o vývoji organizace a metodiky 
oboru. Publikace je zakončena obsahovými anotacemi k prvním čtyřem 
rozsáhlým studiím, které jsou pravděpodobně dílem redakce, podobně 
jako již zmíněná bibliografie.

Historická fotografie
Sborník pro prezentaci historické fotografie 

ve fondech a sbírkách České republiky. 
Vydává Národní archiv 

a Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

Vladimír Waage

Pod uvedeným názvem se skrývá sličný časopis, vydávaný 
v pravidelných ročních intervalech, plný starých krásných foto-
grafií a zajímavých článků. Jak jinak u fotografického časopisu 
ani nemůže být, fotografie tvoří větší část rozsahu všech vy-
daných čísel. Pod redakcí Evy Drašarové, Radka Pokorného 

a Zdeňka Zahradníka vyšlo tiskem již pět čísel.

Fotografovat umožnil vynález světlocitlivé vrstvy (1841), která byla schop-
na trvale uchovat obraz vytvořený optickou soustavou a na ní v kameře 
vykreslený. Význam tohoto vynálezu je pro lidstvo nesporný. Dá se 
srovnat i s vynálezem železnice, který pochází prakticky ze stejné doby, 
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vynálezem knihtisku či vynálezem Internetu. Vynalezení fotografie umož-
nilo lidstvu zobrazovat sama sebe, výtvory lidské činnosti či současnou 
krajinu bez nutnosti použít tužku či štětec a malířské plátno. Z fotografie 
se na jedné straně stalo umění a na druhé straně dokumentaristika. Fo-
tografie vstoupila do různých vědních oborů jako lékařství a mikroskopie. 
Začala vznikat fotografie profesionální a amatérská. Postupně fotografie 
vstoupila do života většiny obyvatel naší planety. Dnes se s ní setkáváme 
na každém kroku. 

Vynález fotografie zapříčinil rozvoj fotografického průmyslu, výrobu 
fotografických přístrojů a fotografického materiálu. Vynález filmového 
pásu širokého 35 mm dal vzniknout především filmu. Filmový pás, zná-
mý pod názvem „kinofilm“, je spojen se vznikem fotoaparátů vhodných 
pro pohotovou reportážní fotografii. Tím byl dán základ obrazové fotožur-
nalistiky. 

Od svých začátků se fotografie stala významným historickým pramenem, 
dokumentujícím nejrůznější historické události. Pramen o kterém se neu-
stále vedou diskuse, především o jeho vypovídací hodnotě.

V čísle 1/2001 prvním článkem je článek Jana Jugmanna „Momentní foto-
graf na dvoře republikánském“ je obsáhlejší sonda do souboru fotografií 
Rudolfa Brunera-Dvořáka, z let 1918–1921, uchovávaných v Muzeu hlav-
ního města Prahy. Obsahem článku je komentář k jednotlivým snímkům 
se snahou zdůraznit určité historické souvislosti. Autor článku upozorňuje 
na soubor 229 skleněných negativů snímků objevených v muzeu města 
Prahy. Jedná se o pozdní snímky fotografa Brunera (zemřel 1921), které 
jsou spojeny s historickými událostmi spojenými se vznikem Českoslo-
venska v roce 1918. Autor stati v závěru zdůrazňuje, že „pro vnímavého 
čtenáře fotografií mohou mít tyto snímky stejnou vypovídací hodnotu jako 
písemné materiály.“ Tato myšlenka platí obecněji pro využívání fotografií 
pro historickou práci.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy se stará o odkaz Zdenky 
Braunerové a v jeho expozici bývala i pamětní síň s vystavenými malířči-
nými díly. Táňa Hůlková a Miroslav Vlk v krátkém článečku „Zdenka Brau-
nerová – soubor sbírkových fotografií fotoarchivu Středočeského muzea 
v Roztokách“ ukazují řadu zdařilých snímků z roztockého ateliéru, několik 
malířčiných portrétů a momentek. Řada snímků pochází z významných 
pražských fotoateliérů (Langhans nebo Eckert). Celkem má muzeum 
ve své správě 733 kusů fotografií týkajících se Zdenky Braunerové.

Fotografie ve službách etnografie, z této oblasti je příspěvek Heleny 
Beránkové „Josef Braun – Fotografie 1901–1910“. Mnozí fotografové 
byli uchváceni venkovským lidem. Jedním z takových je i Josef Braun 
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(1855–1929). Autorka, pracovnice Etnografického oddělení Moravského 
zemského muzea, stručně seznamuje čtenáře s velmi zajímavým životem 
autora snímků a v příloze reprodukuje snímky s moravskou etnografickou 
tvorbou J. Brauna. Reprodukované snímky jsou umělecky i dokumentárně 
velice cenné. Článek je doplněn seznamem skleněných negativů ve sbír-
kách Moravského zemského muzea.

Jak se žilo a pracovalo v lesích na Královéhradecku, ukazuje článek 
Jana Koška a Radka Pokorného ze Státního okresního archivu v Hradci 
Králové. Autoři v článku „Fotografické dokumenty fondu Lesní úřad města 
Hradec Králové“ prezentují snímky, které mohou být vedle lesních map 
důležitým pramenem pro historii českého lesa a životního prostředí. 
V tomto případě se jedná o dokumentární fotografie, které nemusí vynikat 
emotivností, přesto pro historii lesů mohou mít značný význam.

Historické památky na historických fotografiích a negativech jsou v centru 
pozornosti všech ochránců a milovníků památek. Fotografie jsou pro pra-
covníky památkové péče pramenem nenahraditelným, který velice dobře 
dokumentuje stav památky v čase. Luděk Krčmář ze Západočeského 
muzea v Plzni seznamuje čtenáře se sbírkou negativů panských sídel 
uložených v této instituci („Panská sídla na historických negativech Zápa-
dočeského muzea v Plzni“).

Když není fotografie datována, může se přibližná doba jejího vzniku určit 
např. podle oblečení osob na fotografii zobrazených. Metodám této pod-
půrné datace se ve svých příspěvcích „Datování fotografií podle oděvu“ 
věnuje Zdena Lenderová z Muzea východních Čech v Hradci Králové: ve 
sborníku číslo 1/2001 fotografiím, resp. oděvům, od poloviny 19. století 
do roku 1918 a v čísle1/2002 v letech 1918–1945. Fotografie ze sbírek 
Muzea východních Čech, ilustrující článek, jsou vhodně doplněny nákresy 
oděvů typických pro jednotlivá období.

Sborník „Historická fotografie“ přináší také články věnované péči a ochra-
ně fotografického materiálu, který je uložen prakticky ve všech paměťo-
vých institucích. 

V čísle 1/2001 jsou z této oblasti dva příspěvky. Článek Ivany Maxové 
„Přehled poškození černobílých fotografií s želatino-stříbrnou emulzní 
vrstvou a metody jejich nápravy“ je prezentací výsledků náročného výzku-
mu uchovávání fotografického materiálu pro budoucnost.

Závěr prvého čísla je věnován vzpomínce na zesnulého českého fotografa 
Zdenka Feyfara.

V úvodu čísla 2/2002 „Historické fotografie“ Radim Urbánek z Okresní-
ho muzea ve Vysokém Mýtě upozorňuje čtenáře na kresby a fotografie 
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Vratislava Votrubce z let 1891–1894. Jedná se o bývalého gymnasiálního 
profesora ve Vysokém Mýtě, který se velmi aktivně podílel na přípravě 
Národopisné výstavy českoslovanské. Votrubec aktivně fotografoval 
ve východních Čechách. Díky jeho zájem l o lidovou architekturu máme 
před sebou cenné dobové snímky stodol, usedlostí a chalup včetně jejich 
interiérů. Článek je doplněn soupisem negativů uložených v muzeu ve Vy-
sokém Mýtě.

Snímkům „ztraceného“ Brna se věnuje v článku „Kunzfeldovy obrazy 
Brna na rozhraní věků“ Petra Trnková z Moravské galerie Brno. Jedná se 
o vybraný soubor snímků nejdéle působícího brněnského fotografa Josefa 
Kunzfelda (1842–1915), který je uložen v brněnském městském archivu. 
Josef Kunzfeld byl živnostník, který si založil vlastní ateliér. Vzniklé sním-
ky jsou spojeny s regulací města Brna v roce 1895, kdy byly zbourány 
městské hradby a celá řada významných staveb. Snímky jsou tak svědky 
stavu města před regulací. Autorka příspěvkem osvětluje okolnosti vzniku 
snímků a jejich celkovou historii. Záměr se povedl a článek, jeden z nej-
větších rozsahem textu, není jen suchým popisem snímků. Dobrý text byl 
inspirován vynikajícími snímky starého Brna. 

„Pražské reportážní snímky z fotoarchivu Národní politiky v Praze“ 
od Jana Jungmana z Muzea hlavního města Prahy se věnuje ukázkám 
redakčního archivu jednoho významného pražského deníku. Autorství 
snímků není známo, ale celkově se jedná o velmi dobré reportážní záběry 
nejrůznějších událostí po roce 1918 do roku1932.

Alena Karkošková, Státní okresní archiv Zlín, v článku „Zahraniční 
učni Baťovy školy práce ve Zlíně“. Přináší několik snímků zahraničních 
frekventantů na učňovské škole založené v roce 1925 Tomášem Baťou 
pro vzdělávání vlastních pracovníků. Zahraniční učňové se ve Zlíně obje-
vují po expanzi Baťovy firmy do zahraničí. O jejich pobytu vypovídá jinak 
obsáhlý soubor fotografií, dnes uložený ve Zlínském okresním archivu.

Snímkům z pražského 9. května 1945 se věnuje Mgr. Tomáš Jakl v článku 
Pražský 9. květen ve fotografii“. Autor článku se na základě interpretace 
snímků. zachovaných v různých sbírkách, snaží rekonstruovat průběh 
9. května v Čechách. Autor si je plně vědom problémovosti fotografie jako 
svědka doby.

„Letecké měřické snímky“ – článek o snímcích pořizovaných z letadel 
v přesně stanovených výškách sloužících jako podklad k výrobě mapo-
vých děl. Moderní kartografie se bez těchto snímků prakticky neobejde. 
Petr Stehlík z Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce 
informuje čtenáře o tomto druhu snímků pořizovaných jako podklady 
pro mapy pro vedení bojů, ale z těchto snímků lze vyčíst velkou řadu 



740

Paginae 14 -  2006Zprávy z  NA 2005

informací, které člověk na zemi nemůže vidět. Technika a fotografický 
materiál k tomuto snímkování musel splňovat velké požadavky na rozlišo-
vací schopnost a spektrální citlivost ke všem viditelným barvám. V tomto 
případě se jedná o čistě technickou fotografii, kde je omezena tvůrčí čin-
nost fotografa. V závěru příspěvku autor článku podává malou informaci 
i o archivu leteckých snímků dnes uložených ve VTOPÚ Dobruška.

Úvodní článek čísla 1/2003 autora Libora Jůna z Archivu Národního 
muzea „Právník a diplomat Vojtěch Mastný na snímcích ateliérů Drtikol, 
Eckert a Langhans“ se věnuje portrétům Vojtěcha Mastného, které jsou 
součástí osobního fondu Dr. Mastného v archivu muzea. Jedná se o krás-
né osobní portrétní snímky od tří významných pražských fotografů. Všech-
ny fotografie dokazují zvládnuté řemeslo a pochopení osobnosti.

„Vysokomýtští třicátníci. Činnost 30. pěšího pluku v letech 1918–1920 
ve fotografii“ – Tento článek Jiřího Junka z Regionálního muzea ve Vyso-
kém Mýtě je malým historickým medailónkem působení 30. pěšího pluku 
z Vysokého Mýta, doplněným snímky dokumentujícími činnost jednotky 
a život jejích vojáků z uvedených let. I ve vojenských fotografiích lze nalézt 
fotografie zajímavých objektů jako most přes Poprad či venkovské stavby. 
Na snímcích je vidět i různorodost zobrazených vojenských stejnokrojů.

Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu v Praze ve svém příspěvku 
„Označení sovětských tankových armád v Čechách v květnu 1945“ přiná-
ší informace o ne zcela probádané oblasti a dokumentuje je fotografiemi 
z různých sbírek (včetně vlastní kolekce).

Emilie Benešová ze Státního ústředního archivu, dnes již Národního ar-
chivu, ve svém průřezovém příspěvku „Fotografie ve fondech a sbírkách 
Státního ústředního archivu“odbornou veřejnost a zájemce o historické 
fotografické prameny seznamuje s fotografickým bohatstvím Národního 
archivu. Archiv má vybudované zvláštní oddělení pro tento typ dokumentů 
se specializovanými depozitáři. Článek je doplněn seznamem archivních 
fondů, jejichž součástí jsou fotografie.

Příběh muzejního fotografa a jeho snímků připomíná ve svém příspěvku 
Jiří Zikmund, Muzeum východních Čech („Fotografie ve sbírkách muzea 
Východních Čech v Hradci Králové“). Již v roce 1904 hradecké muzeum 
získalo od města fotoaparát, který měl původně sloužit městské policii. 
Dodnes je uložen ve sbírkách muzea. Prvním kdo pro muzeum na tomto 
fotografickém přístroji formátu 13 x 18 ostřil snímky, byl František Žalou-
dek (1863–1935). Zároveň byl zakladatelem muzejní fotografické sbírky. 
Jeho hlavní náplní bylo tvůrčí fotografování, při kterém vytvořil jedinečný 
fotografický dokument Hradce Králové. Přílohou článku je řada snímků 
z přelomu 19. a 20. století, které jsou autorskými díly jiných fotografů. 
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Škoda, že článku není ilustrován žádnou Žaloudkovou fotografií, možná 
neexistuje.

„Půvab a otazníky starých policejních fotografií“ je název příspěvku od Lu-
bomíra Uhlíře z Policejní akademie ČR v Praze. Článek je vybaven vel-
kým množstvím snímků patřících čistě do oblasti dokumentární fotografie. 
Na uvedených fotografiích je vidět práce policie a pozornost je věnována 
policejním uniformám v různých etapách vývoje. Takovéto snímky jsou ví-
taným pramenem pro historiky a autory hraných filmů s policejní či četnic-
kou tematikou. Na rozdíl od ostatních článků ve sborníku je popis snímků 
ukryt v textu, což považuji za redakční chybičku.

V tomto čísle sborníku je rovněž zveřejněna informace Dany Modráčkové 
o zprovoznění chlazeného depozitáře pro uložení fotografických doku-
mentů v regionálním muzeu Chrudimi s popisem instalovaného zařízení, 
a také s uvedením problémů,které mohou při takové akci nastat. Radka 
Durmanová píše o počítačové aplikaci firmy Bach systém s.r.o. Olomouc 
„Demus“ pro evidenci muzejních sbírek. Jedná se o aplikaci, která pro svůj 
provoz vyžaduje nainstalovaný MS Access 97. Aplikace dle autorky umož-
ňuje přenos dat do centrální evidence sbírek. 

Číslo 1/2004 začíná „Galerií významných osobností Jindřicha Vaňka“ 
s řadou fotografických portrétů (autorem příspěvku je Libor Jůn z Archivu 
Národního muzea). Zabývá se životem a tvorbou dnes zapomenutého 
fotografa Jindřicha Vaňka (1888–1965). Jindřich Vaněk byl pro veřejnost 
prakticky znovu objeven až díky výstavě pořádané v Národním muzeu 
v roce 2004. Vaňkova sbírka, spíše životní dílo, vznikala 50 let. Při foto-
grafování Vaněk využíval kinofilmového přístroje Leica, velmi vhodného 
pro momentní a pohotové snímky. Objektivem jeho Leicy byly zachyceny 
známé osobnosti především z uměleckého světa, pěvci Národního diva-
dla, významní malíři, spisovatelé, herci a vědci. Historiky a archiváře po-
těší otištění portrétu Gustava Friedricha v rektorském taláru. Autor článku 
přiřazuje Jindřicha Vaňka do řady významných fotografů vedle Drtikola 
a Langhase.

I ženy se umějí vynikajícím způsobem dívat na svět objektivem fotoapará-
tu. Jednou z takových ženy byla i Grete Popper nebo též Markéta Poppe-
rová (1897–1977). Pocházela z německo-české rodiny a její život a umění 
jsou spojeny s obojími kulturami. O ní, jejím původu, životě, působení a 
technice jejího fotografování se věnuje Zuzana Kopecká, studentka FF 
Masarykovy univerzity v Brně, obor dějiny umění – pomocné vědy his-
torické. Jedná se o velmi dobrou studii o vynikající fotografce, která se 
ve své době, v třicátých letech vyrovnávala významným fotografům, ale 
také o prolínání české a německé kultury na příkladě fotografií. Článek 
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„Poznámky o životě a díle fotografky Grete Popper“ je doplněn krásnými 
ukázkami z různých let. Dnes je fotografická pozůstalost Popperové ulo-
žena v Moravské galerii v Brně.

Filosofická fakulta Masarykovy university v Brně je zajímavou líhní budou-
cích odborníků na dějiny fotografie, protože další velmi zajímavý a hod-
notný článek – „Club Deutschen Amatheurphotographen in Prag a jeho 
umělecké směřování na počátku 20. století“– pochází též z FF MU. Je vý-
sledkem práce interní doktorandky na semináři dějin umění Petry Trnkové. 
Článek se věnuje počátkům amatérské umělecké fotografie, která mohla 
vzniknout až po vynálezu suchých desek v roce 1871. V Praze se amatér-
ské fotografii začali věnovat v roce 1889 členové Klubu amatérské foto-
grafie. Později byly zakládány podobné německé kluby. Autorka ve svém 
článku rozebírá stručně historii klubu německých fotoamatérů v Praze a 
uměleckou úroveň snímků jeho členů. Článek je doplněn krásnými poetic-
kými ukázkami německých fotoamatérů z první dekády 20. století. Článek 
je opět příspěvkem k dějinám české německé kultury.

Jitka Bartůšková a Vladimíra Hradecká ve svých článcích prezentují 
fotografické sbírky uložených ve Státním oblastním archivu Praha: Jitka 
Bartůšková se v článku „Dobové fotografie z Janovického archivu“ věnuje 
fotografiím ve fondu Velkostatek Vrchotovy Janovice. Drobný příspěvek 
je doplněn ukázkami fotografií zámku a rodinných fotografií Nádherných. 
Článek Vladimíry Hradecké „Fotografie a sbírkách Státního oblastního 
archivu v Praze“ je souhrnnou informací o archivních fondech SOA Praha, 
ve kterých jsou uloženy fotografické dokumenty. Článek je doplněn soupi-
sem fondů a několika ilustrativními snímky. 

Helena Beránková v příspěvku „Etnografická sbírka etnografického ústavu 
Moravského zemského muzea“ podává krátkou informaci o fotografické 
sbírce zemského muzea s etnografickou tématikou. Hlavní sbírky vznikly 
v prvním desetiletí 20. století a autory snímků byli významní fotografové, 
například Josef Braun (viz samostatná studie v čísle 1/2001), Karel Plicka 
a další. 

Příspěvek Roberta Speychala z Vojenského historického ústavu Praha 
„Československé stejnokroje ve fotografiích z let 1918–1939 (1)“ přináší 
historické fotografie stejnokrojů prvorepublikové československé armády, 
četnictva, státní policie a finanční stráže. 

Alena Lábová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se ve svém 
důkladném článku „Jak je to s pravdomluvností fotografie?“ zabývá vypo-
vídací hodnotou fotografického snímku pro historii. Tento článek by měl 
být doporučenou literaturou pro studenty historie při studiu úvodu do stu-
dia dějepisu. Autorka v úvodu článku uvádí, že k manipulaci se snímkem 
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po jeho expozici a vyvolání docházelo prakticky hned v době vynálezu fo-
tografie. V roce 1840 se prakticky jednalo o režírování a hraní na snímku 
za účelem klamání diváků. Před vynálezem autotypického štočku (1882) 
se fotografie publikovaly v tisku grafickou technikou dřevořezu. Při této 
technice vznikly v tisku změny oproti původnímu fotografickému snímku. 
Dále se autorka věnuje fotomontáži a retuši fotografií, které měly zakrýt 
vady fotografovaných osob či vady snímku. Dalším trikem pro změnu 
skutečnosti na snímku může být fotomontáž. Ta se vyvíjela až k svébyt-
nému výtvarnému výrazu například ve fotomontážích Johna Heartfielda 
či Alexandra Rodčenka. Zde si myslím, že se nejedná o klamavost, ale 
svébytný výtvarný projev. Jedná se o emotivní fotografii. Pro historiky je 
však důležitá „politická retuš“, kterou prováděli všichni fotografové pracu-
jící na politické objednávky ve všech režimech. Při této retuši se využívaly 
techniky klasické retušovací práce a režírování snímků. V době digitální 
fotografie by měl historik být velmi skeptický k publikovaným snímkům. 
Vše mohlo být úplně jinak než je prezentováno. I takové příklady autorka 
uvádí. Tento článek považuji ze všech článků za nejpřínosnější.

Závěr čtvrtého čísla je věnován fotografické konferenci na Vysoké škole 
umělecko průmyslové v únoru 2004. 

Tomáš Jakl informuje o Britském válečném muzeu, respektive fotoarchivu. 
Popisuje archivem poskytované služby a způsoby vyhledávání. Zaujalo 
mne poskytování elektrografických kopií zdarma. 

Dosud poslední vydané páté (jubilejní) číslo sborníku Historická fotografie 
vyšlo v roce 2005. Je uvedeno kolektivním dílem tří autorů – Jana Bílka, 
Erika Maršouna a Ivana Šťovíčka „Fotografie v archivním fondu Edvarda 
Beneše“. Za života naše druhého prezidenta Edvarda Beneše vznikla řada 
snímků, které po čase a bloudění světem skončily v osobním archivu, 
který je dnes v péči Masarykova ústavu Akademie věd. Fotoarchiv sdílel 
osudu E. Beneše a ČSR. Soukromý archiv si podle autorů Beneš založil již 
ve funkci ministra zahraničí. Autoři ve studii popisují osudy archivu od jeho 
vzniku v několika kapitolkách: První část, o vzniku fotografické části Be-
nešova archivu, část končí zvolením E. Beneše prezidentem. Druhá část 
popisuje pohnuté osudy archivu v době okupace, kdy část archivu zůstala 
na území protektorátu a nová část archivu vznikala v exilovém prostředí 
v Londýně. Třetí část se věnuje popisu osudů archivu v letech 1945–1948. 
V té době se Benešův archiv stal součástí kanceláře prezidenta repub-
liky. Ještě pohnutější osudy zažíval archiv po úmrtí E. Beneše, kdy byl 
v centru pozornosti bezpečnostních orgánů. Od roku 1953 byl součástí 
Ústavu dějin KSČ. Po roce 1989 se osobní archiv E. Beneše dostal do 
nově otevřeného ústavu TGM. Tam byl také zpracován. Tištěná pomůcka 
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k tomuto archivu je k dispozici v ústavní studovně a na internetové adrese 
Masarykova ústavu je zase databáze s náhledy fotografií.

Fotografií v osobním Benešově fondu je 3094 inventárních jednotek. Člá-
nek se zabývá popisem fondu, nikoli hodnocením skupin fotografií. Jedná 
se čistě o reportážní záběry bez snahy proniknout do duše fotografova-
ných. Studie patří spíše k archivně historickým studiím.

Jiří Zikmund z Muzea východních Čech v Hradci Králové se zabývá 
v článku „Vesnický fotoateliér rodinné firmy Novotný v Dětenicích na Li-
báni“ živnostenskou a amatérskou fotografií na našem venkově. Podle 
autora se nikdo dosud toto zajímavou tematikou nezabýval. Jako muzej-
ník ví, kde hledat stopy po této činnosti. Jsou to především nejrůznější 
sbírky fotografií ve fondech muzeí. Nevelký článek jde po stopách foto-
grafické dětenické dynastie, kterou založil Vincenc Novotný (1848–1928). 
Fotografický ateliér v Dětenicích působil od roku 1901 až do znárodnění 
v roce 1949. Článek je ilustrován několika ukázkami z tvorby Novotných, 
tak i současnými snímky Jiřího Zikmunda dokumentujícími to, co zbylo 
z fotoateliéru Novotných. Příspěvek je cennou a důkladnou informací ma-
pující část dějin české fotografie.

Článkem „Fotografie mlýnů v regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě“ se 
Radim Urbánek (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě) zabývá historií 
vodních mlýnů u Vysokého Mýta. Článek je ukázkou, jak lze využít foto-
grafický pramen k dějinám techniky, je doplněn řadou pěkných dokumen-
tárních fotografií.

„Spisovatel Ignát Herrmann ve fotografických dokumentech fotoarchivu 
Muzea východních Čech v Hradci Králové“ je název příspěvku Pavly Kori-
tenské (Muzeum východních Čech). V tomto muzeu je zachována sbírka 
fotografií, v níž je uložen soubor snímků z osobního vlastnictví I. Herr-
manna. Z Hradce pocházeli Herrmannovi rodiče a předci a on sám v něm 
strávil dětství a mládí. Proto podle jeho přání byla hradeckému muzeu 
odkázána spisovatelova pražská pracovna, knihovna, osobní předměty 
a řada fotografií. Vedle malého životopisného medailónku jsou v rozpravě 
otištěny na ukázku některé fotografie ze spisovatelova soukromí.

Jan Košek, Státní okresní archiv Hradec Králové, se ve svém článku 
„Osobní fond amatérského fotografa Miroslav Koska ve Státním okresním 
archivu“ věnuje výjimečnému osobnímu fondu, který je uložen ve zmí-
něném okresním archivu. Jeho atypičnost spočívá ve velkém množství 
fotografického materiálu oproti běžným osobním fondům. Miroslav Koska, 
hradecký rodák, se narodil v roce 1903. Autor článku se věnuje pozoru-
hodnému životu autora fotografií a uspořádání fotografické části osobního 
fondu Miroslav Koska. Článek je ilustrován mnoha Koskovými díly. Veli-
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ce zajímavé jsou snímky z Podkarpatské Rusi, kde Kosek určitou dobu 
působil. Působivé jsou snímky venkovanů z Podkarpatské Rusi, Židů 
z Mukačeva aj. V osobním fondu jsou rovněž další snímky z Koskových 
cest po světě.

Pozoruhodným příspěvkem je črta Marcely Suchomelové „Fotografický 
pohled“ malíře Jana Vochoče“. Jedná se v podstatě o edici jednoho do-
pise malíře Jana Vochoče (1865–1920) Arnoštu Chotkovi. Dopis je dosud 
v soukromí. Je zachován pouze v konceptu a je datován počátkem roku 
1918. Obsahem dopisu je vyjádření vztahu pisatele k tehdy novému vy-
nálezu fotografie, který se počátkem 20. století rychle rozšiřoval. Vochoč 
považuje fotografii na jedné straně za velký vynález a na druhé straně 
za pomíjivou záležitost. Kupodivu si všímá i stránky sociální, fotografii 
si mohou na rozdíl od malířských portrétů dovolit i méně majetní. Dopis 
vznikl v době, kdy malíři a různí „umělci“ ve fotografech viděli velkou, za-
bíjející konkurenci. Fotografie ze začátku své existence hodně využívala 
kompozičních metod malířství. Postupem doby si fotografové našli vlastní 
výrazové prostředky. Někteří významní malíři i dobře fotografovali. Příkla-
dem může být Alfons Mucha. Ten je možná autorem jedné z otištěných 
fotografií – portrétu Jana Vochoče s manželkou Magdalenou. Edice dopi-
su je dobrým edičním počinem. Dopis by měl rozhodně patřit i do učebnic 
dějin fotografie a výtvarného umění.

„Historický fotografický materiál mobiliárních fondů hradů a zámků spravo-
vaný Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm 
středních Čech v Praze“ pod tímto téměř „barokním“ názvem článku je 
skryta informace o projektu Ministerstva kultury „Evidence a odborné 
zhodnocení fotografických fondů na zpřístupněných objektech spravova-
ných Státním ústavem středních Čech v Praze a jejich ochrana“. Cílem 
projektu je, jak vyplývá z názvu příspěvku, evidence, dokumentace odbor-
ná interpretace, zpracování fotografických fondů a jejich zhodnocení. In-
formativní článek je doplněn fotografiemi, a také reprodukcí daguerrotypie 
s pouzdrem ze zámku Hořovice.

„Fotodokumentace v archivních souborech firem a průmyslových podniků 
v Zemském archivu v Opavě“ je článkem o oboru reklamní fotografie, která 
vlastně zboží firmám pomáhala prodávat. Autorka článku Ivana Tarabová 
ze Zemského archivu Opava se věnuje právě těmto fotografiím ze sbírek 
archivu. Článek je doplněn řadou ukázek, které vynikají vysokou profesio-
nální úrovní, jako například vzorník užitkového skla (sklo patří k objektům, 
které se nejobtížněji fotografují). Uveřejněné snímky kolejových vozidel 
z Vagónky ze Studénky ukazují to, co jsme uměli úspěšně vyrábět, a záro-
veň jsou vyhledávaným pramenem pro případné rekonstrukce vozů.
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Každé regionální muzeum má ve svých sbírkách řadu fotografií ze svého 
regionu, nevyjímaje ani Krkonošské muzeum ve Vrchlabí. Naše nejvyšší 
hory kromě lyžařů lákaly i celé generace významných mistrů krajinářské 
fotografie. V článku „Fotografie a negativy ve sbírkách Krkonošského 
muzea ve Vrchlabí“ Blanka Zázvorková, pracovnice tohoto muzea, čte-
náře informuje o fotografických sbírkách muzea, mezi jejichž autory jsou 
Jindřich Eckert, J. F. Langhans a další, především místní fotografové; 
z moderních fotografů např. Z. Feyfar. Muzeum má bohatou akvizici foto-
grafií. Bohaté sbírky muzea mu mohou přinést i komerční úspěch ve formě 
fotografických publikací.

Emilie Benešová ve své cestovní správě z Itálie čtenáře informuje o digi-
talizaci historických fotografií a o zpřístupňování skenů badatelům a ve-
řejnosti.

Závěr posledního čísla Historické fotografie patří zajímavému seznamu 
bakalářských a magisterských diplomových teoretických prací vypraco-
vaných studenty Institutu tvůrčí fotografie Slezské university v Opavě 
(1993/8–2004).

Dosud vydané sborníky pohladí čtenáře po těle i po duši. Jedná se o po-
vedený podnik, který potěší především ty, kteří se umějí na svět dívat 
prostřednictvím hledáčku svého fotoaparátu. Historikové z různých oblastí 
získají zajímavou inspiraci a přehled o sbírkách fotografií v českých pamě-
ťových institucích. Sborník je zároveň pěknou ukázkou spolupráce muzeí 
a archivů. Velkým kladem je, že redakce dává příležitost publikacím autorů 
regionálních pracovišť sbírkových institucí. Úroveň všech článků je velmi 
dobrá. Většina článků je doplněna kvalitními reprodukcemi traktovaných 
artefaktů. Ve sbornících se najdou příspěvky k dějinám fotografie, ději-
nám regionů a k osudům zajímavých osobností před i za fotoaparátem. 
U některých článků jsou fotografie podkladem pro hlubší historickou stu-
dii, v jiných případech jde spíše o výčet či popis, ale i tyto popisné články 
jsou přínosné upozorněním na existenci zajímavých a někdy i unikátních 
fotografických dokumentů. Zároveň se zde najdou užitečné informace 
technického rázu, především k ukládání a restaurování fotomateriálů. 

Po technické a výtvarné stránce nelze sborníkům nic vytknout. Netradič-
ní zešikmená obálka se stylizovanou perforací kinofilmu, která překrývá 
titulní fotografii, dává tušit zaměření obsahu. Tisk je velice kvalitní. Každé 
číslo je v jiném barevném odstínu, který napodobuje historické tónování 
fotografií.

Zatím schází články o materiálně technické základně fotografie u nás, 
myslím tím výrobu přístrojů a fotomateriálu, a také příspěvky o vzniku 
a rozšiřování barevné fotografie.

Zprávy z  NA 2005
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Pár drobností asi při redakci uniklo, jako je například nejednotnost popisu 
fotografií doprovázejících texty. Co ovšem působí nedobrým dojmem, je 
číslování sborníků. Doporučoval bych průběžné číslování. Neznalý čtenář 
je při uvádění citací zmaten, kolik vlastně jednotlivých čísel v tom či onom 
roce vyšlo.

Redaktorům je nutno poděkovat za vykonanou práci a popřát jim hodně 
zdaru v dalších ročnících Historické fotografie.

Zprávy z  NA 2005
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a Římem21. Na závěr budou připojeny tabelární přehled korespondence, 
seznamy archivů a institucí, užitých siglů a zkratek, použitých pramenů 
a literatury včetně literatury vážící se k tématu a sdružený věcný, jmenný 
a místní rejstřík. Za pravděpodobný termín odevzdání prvního dílu edice 
do tisku považuji konec roku 2007.22 

 Závěrem je třeba dodat, že příprava Specianovy edice je pro českého 
editora velmi náročná, neboť stále chybí zahraniční odborná literatura 
nejen z 2. poloviny minulého století, ale i z posledních let. Navíc je tato 
nunciatura obtížná jak pro svůj obrovský teritoriální záběr, tak pro výji-
mečně dlouhé období sedmi let. Z důvodů pracovního zaneprázdnění se 
ediční práci nemohu systematicky věnovat po celý rok, byť se o to snažím 
ve svém volném čase. Při dvanácti studijních pobytech v Římě v rámci 
kulturní dohody s Itálií jsem zde strávila necelých dvanáct měsíců; kromě 
doplňování chybějících kusů korespondence a kolacionování přepisů jsem 
sháněla i odbornou literaturu v knihovnách zdejších historických ústavů, 
zejména německého a rakouského, a prováděla výzkum bohemik ve 
Státním archivu v Římě, i když z větší míry směrovaný k nunciaturní edici. 
Jistě by bylo přínosnější soustředit se na menší celek, vydat jej edičně, a 
poté pokračovat ve výzkumech. Protože ale není nikdy jisté přijetí italskou 
archivní správou i na další rok, snažila jsem se za svých pobytů v Římě co 
nejrychleji porovnat naše přepisy s vatikánskými prameny a doplnit chybě-
jící kusy, abych měla veškerý materiál k dispozici v Praze a mohla přikročit 
k jeho postupnému vydávání bez obav o další výjezd. Výstupy a poznatky 
ze svých výzkumů jsem publikovala doma i v zahraničí či ve formě referátů 
přednesla na zahraničních konferencích. V současné době mám v počí-
tači zaneseno cca 50% všech písemností Specianovy nunciatury a u cca 
90 % písemností jsem provedla jejich kontrolu s originálem. Nebýt většího 
množství listů z let 1597–1598, z neznámých důvodů neopsaných kopis-
ty najatými zemským archivem, měla bych již základní práce ukončeny. 
Zbývá ještě kontrola Specinovy korespondence pro rok 1593 v Ambrosi-
ánské knihovně v Miláně, kontrolu korespondence pro rok 1592 jsem zde 
provedla v roce 2003. Pro ilustraci uvádím, že praxe mých zahraničních 

21 Protože listy z Říma jsou dochovány souběžně ve třech fondech Vatikánského 
archivu (Borghese, Segreteria di Stato – Nunziatura di Germania 15 a Pio), 
musela jsem ve skutečnosti pročíst a porovnat  více než 500 ks listů z r. 1592.
22 Dále budou následovat: 2. díl pro léta 1593–1594, 3. díl pro léta 1595–1596 
a  4. díl pro léta 1597–1598. Tyto díly budou mít jednotnou podobu, která bude 
shodná s prvním dílem, avšak bez Specianova životopisu, instrukcí a fakult.
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