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DYNASTICKÉ POÈÁTKY OPAVSKÝCH
PØEMYSLOVCÙ A JEJICH  VAZBY NA POLITIKU
ÈESKÝCH KRÁLÙ

Jana Konvièná

 Historie opavských Pøemyslovcù zaèíná, na první pohled snad trochu nelo-
gicky, v 50. létech 13. století v dobì bojù o babenberské dìdictví,1 které vzpla-
nuly po smrti markrabìte Heømana Badenského v roce 1250. U� následujícího
roku nabídla rakouská �lechta vládu nad uprázdnìným vévodstvím èeskému
králi Václavu I., jen� ji pøijal pro svého syna Pøemysla. Aby si Pøemysl nárok na
získané zemì pojistil, o�enil se v roce 1252 s mnohem star�í Markétou Baben-
berskou.

 Polovina 13. století byla vhodným obdobím pro utváøení mocenské politiky
èeského státu. Ústøední vládní moc øímsko-nìmecké øí�e se postupnì rozpada-
la, co� ve svých dùsledcích znamenalo úplnou rezignaci øímsko-nìmeckého krá-
le na výbojnou politiku ve støední Evropì. Tím byl zároveò vytvoøen prostor pro
uplatnìní se prùbojných panovníkù typu Pøemysla Otakara II. Zanedbatelnými
faktory v zápase o pøední postavení ve støedoevropském teritoriu nebylo ani
bohatství èeských králù plynoucí z tì�by støíbra a postupná vnitøní konsolidace
Èeského království.

 Presti�ní zále�itostí, která rovnì� posílila autoritu èeského krále, byla køí�ová
výprava do Pruska v zimì 1254/55. Jí Pøemysl projevil ochotu spolupracovat
s pape�skou kurií. Navíc si smlouvami se slezskými kní�aty zajistil vliv také ve
Slezsku. Kandidatura na øímsko-nìmecký trùn v roce 1255 byla pak celkem sa-
mozøejmým vyústìním Pøemyslovy dosavadní politiky. Pøíèinou jejího neúspì-
chu byl nesouhlas pape�e a vìt�iny øí�ských kní�at, která si nepøála mocného
panovníka. Na základì této zku�enosti Pøemysl v roce 1256 na øí�ský trùn ji�
nekandidoval, ale sna�il se zajistit si co nejpøíznivìj�í vztah k jednomu z novì
zvolených øímsko-nìmeckých králù.2

 Dosavadní, pøevá�nì úspì�né, vnitøní i zahranièní politice Pøemysla Otakara
II. a jejímu dal�ímu rùstu se postavila do cesty dynastická pøeká�ka: Pøemyslova
man�elka, ji� zmiòovaná Markéta Babenberská, nemohla dát èeskému trùnu vzhle-
dem ke svému vysokému vìku dìdice. Tato skuteènost mìla za následek navá-
zání veøejného vztahu mezi Pøemyslem a jednou z Markétiných dvorních dam,
které se podle nakrátko ostøíhaných vlasù øíkalo Palcéøík. U Pøibíka Pulkavy
z Radenína se poprvé setkáváme s informací, �e tato dívka pocházela z rodu
rakouských Kuenringù.3 I kdy� nìkteøí historikové (napø. Beda Dudík) pozdìji
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poukazovali na to, �e Ane�ka z Kuenringu nebyla Pøemyslovou dru�kou, ale
dcerou,4 nemù�eme pro nedostatek pramenù Pulkavùv názor zcela odmítnout.

 Markéta novì vzniklému vztahu nebránila, proto�e dost dobøe nemohla. Ra-
kouský historik W. Wattenbach sice uveøejnil fragment formuláøe, který svìdèí
o jakýchsi neshodách mezi Markétou a Pøemyslem, ov�em sám pochybuje o tom,
�e by tento formuláø mohl patøit Markétì. S nejvìt�í pravdìpodobností se jedná
o slohové cvièení, vzniklé na základì povìstí o Pøemyslových záletech.5

 Sou�ití Pøemysla a Ane�ky bylo mnohaleté. Z jejich vztahu se narodily tøi
dìti:6 syn Mikulá� (narozen kolem roku 1255), zakladatel dynastie opavských
Pøemyslovcù, a dvì dcery � Ane�ka a Eli�ka. Vzhledem ke svému neman�elské-
mu pùvodu nemohly být tyto dìti pova�ovány za právoplatné dìdice pøemyslovské-
ho státu.

 Mocný èeský král se nemohl smíøit se skuteèností, �e nemá zákonitého po-
tomka. Proto�e èeská králová Markéta mu ho z ji� zmiòovaného dùvodu dát
nemohla, po�ádal pape�e o legitimaci svých neman�elských dìtí, a to patrnì s tím,
�e v pøípadì kladného vyøízení své �ádosti setrvá v man�elském svazku s Mar-
kétou Babenberskou.

 6. øíjna 1260 vydal pape� Alexandr IV. tøi listiny adresované do Èeského
království. V první z nich vyhovuje �ádosti Pøemysla Otakara II. a udìluje pra�-
skému a olomouckému biskupovi právo korunovat pro tentokrát èeského krále,
proto�e mohuèský arcibiskup, do jeho� kompetence provedení tohoto obøadu
spadalo, zatím nebyl potvrzen.7 Výjimka byla udìlena bez jakýchkoli nárokù do
budoucna a nemìla z ní vzejít �ádná újma mohuèskému arcibiskupovi � tomu
mìla pøipadnout i odmìna za obøad, který sám neprovedl.8 Dal�í dvì listiny se
týkaly dìtí Pøemysla a Ane�ky: první z nich byla urèena Mikulá�i,9 druhá Pøe-
myslu Otakaru II. a týkala se jeho dvou dcer.10 Obì tyto listiny legitimují Pøe-
myslovy potomky a výslovnì uvádìjí, �e jejich neman�elský pùvod nemá být
pøeká�kou v dosa�ení v�ech hodností, dùstojností a svìtských kní�ectví, ke
kterým by byli pový�eni, nebo které by jim byly udìleny. Doruèením tìchto listin
do Prahy byl povìøen pape�ùv písaø Bernard de Furconio. Je�tì pøed jeho od-
jezdem do Èech sestavil pape� Alexandr IV. novou listinu, která mìla slou�it jako
výklad pøedcházejících dvou.11 Oznamoval v ní, �e udìlená dispens nemá být
v �ádném pøípadì vykládána tak, aby z ní Mikulá� nebo jeho dvì sestry nabývali
jakékoliv právo k Èeskému království.

 Problematická je otázka dal�ího dítìte � chlapce Jana � jen� v roce 1291
zastával úøad vy�ehradského probo�ta, a o nìm� V. V. Tomek pí�e jako o ne-
man�elském synovi Pøemysla Otakara II.12 Dnes ji� v�ak nemù�eme s urèitostí
zjistit, zda se jednalo o ètvrté dítì Pøemysla a Ane�ky z Kuenringu. Pokud by
tomu tak bylo, musel by se Jan vzhledem k listinám pape�e Alexandra IV. z øíjna
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1260 narodit a� po tomto datu. Zároveò musíme vzít v úvahu i fakt, �e se mohlo
jednat o dítì Pøemysla a nìkteré jiné dámy.

 V dobì kolem jednání o legitimaci dìtí krále Pøemysla a Ane�ky z Kuenringu
se zaèalo odehrávat dal�í kolo bojù o babenberské dìdictví. Jejich ukonèení
bitvou u Kressenbrunu, kde Pøemysl Otakar II. porazil uherského krále Bélu IV.,
se èeský král stal nejmocnìj�ím panovníkem ve støední Evropì.

 Po kressenbrunském vítìzství ji� Pøemysl nepova�oval za nutné vázat otázku
svého rozvodu s Markétou Babenberskou na souhlas pape�e a zaèal jednat. Po-
�ádal sice pape�skou kurii o povolení k tomuto kroku, ta se ale sna�ila taktizovat
a své rozhodnutí oddalovat, aby si co mo�ná nejdéle udr�ela na èeského panov-
níka vliv. Proto Pøemysl pøinutil jednoho z domácích biskupù,13 aby prohlásil
jeho man�elství s Markétou za neplatné s odùvodnìním, �e po smrti svého prv-
ního man�ela, krále Jindøicha VII., slo�ila v Trevíru slib èistoty a vstoupila do
dominikánského klá�tera ve Würzburku. Tohoto slibu nebyla zbavena ani pøi
sòatku s Pøemyslem Otakarem II. Dispens pro tento úèel vydaná odstraòovala
pouze pøeká�ky plynoucí z pøíbuzenského vztahu, o Markétinì slibu èistoty v�ak
nemluvila. V. Novotný se dokonce domnívá, �e Pøemysl ji� v dobì svého sòatku
tu�il, �e Markéta zùstane bez potomkù, a ponechával si tento dùvod pro pøípad-
ný rozvod.14 Markéta uvedenou skuteènost nepopírala, a tak bylo pape�ské kurii
rozhodnutí o neplatnosti sòatku Pøemysla Otakara II. a Markéty Babenberské
oznámeno z Prahy jako fakt.

 Ji� 25. øíjna 1261 vstoupil Pøemysl Otakar II. do nového man�elského svaz-
ku. Jeho �enou se stala Kunhuta,15 vnuèka uherského krále Bély IV. Pape� se
proti rozvodu ani novému sòatku neodvá�il protestovat a obojí dodateènì schvá-
lil. Nová èeská královna dala Pøemyslovi dvì dcery � Kunhutu a Ane�ku � a také
dlouho oèekávaného dìdice trùnu, budoucího èeského krále Václava II.

 Narozením zákonných potomkù nemizí zájem Pøemysla Otakara II. o jeho
star�í, i kdy� neman�elské dìti. Obì dcery byly provdány za významné �lechti-
ce16 a syn Mikulá� se zaøadil mezi pøední feudály Èeského království.

* * *

 O prvních létech �ivota Mikulá�e I. Opavského nemáme mnoho zpráv. Mù-
�eme usuzovat, �e byl vychováván na dvoøe svého královského otce jako krá-
lovský princ. První zmínka o nìm (mimo legitimaèní listinu Alexandra IV.) po-
chází a� z roku 1269, kdy na privilegiu vydaném 4. èervence Pøemyslem Otakarem
II. pro mìsto Jihlavu vystupuje Mikulá� s oznaèením �dominus Opavie� jako
jeden ze svìdkù.17 V dané dobì v�ak tento titul je�tì neoznaèoval samostatné
kní�ectví,18 a ne�lo ani o vyjádøení svrchované panovnické moci nad tímto úze-
mím. Titul �dominus Opavie� zde musíme chápat jako výraz urèitých vlastnic-
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kých a èásteènì snad i zemìpanských, i kdy� v nám neznámém rozsahu, práv na
Opavsku. 19 O faktu, �e Opavsko v této dobì spadalo pod svrchovanou moc
èeského krále a moravského markrabìte svìdèí rùzná ustanovení vydaná pro
mìsto Opavu v letech 1271 a 1277, nebo ve prospìch Hlubèic z roku 1270.20

I pøes toto nepøesné kompetenèní vymezení mù�eme v�ak Mikulá�ùv titul �do-
minus Opavie� pova�ovat za poèátek vývoje, který vedl ke zformování Opavska
jako zvlá�tní zemì Koruny èeské a k jeho oddìlení se od ostatní Moravy.

 Dal�í zpráva o Mikulá�ovì mládí pochází z dody èesko-uherského konfliktu
o Korutany. Tehdy, v roce 1273, bylo v Rábu pasováno za zvlá�tní stateènost pade-
sát mladých mu�ù na rytíøe, mezi nimi i Pøemyslùv neman�elský syn Mikulá�.

 Rok 1273 byl rokem, ve kterém do�lo ke zmìnì politických pomìrù v øí�i.
Smrtí Richarda Cornwalleského na jaøe 1272 se uprázdnil øí�ský trùn. Pøemysl
Otakar II. se tentokrát cítil dostateènì silný na to, aby na nìj mohl opìt kandido-
vat, i kdy� nemohl pøehlí�et urèité projevy nepøátelství vùèi své osobì, které
byly zpùsobeny jeho závratným vzestupem. Pøemyslova kandidatura ov�em opìt
ztroskotala na nesouhlasu pape�e a øí�ských kní�at, jim� nahánìl ��elezný a zlatý�
èeský král hrùzu. Nakonec byl v záøí 1273 na snìmu ve Frankfurtu nad Moha-
nem zvolen novým øímsko-nìmeckým králem témìø neznámý øí�ský hrabì Ru-
dolf Habsburský. Rozpory mezi ním a Pøemyslem Otakarem II. vyústily a�
v osudnou bitvu na Moravském poli 26. srpna 1278, ve které èeský král padl.
Bitvy se po otcovì boku zúèastnil také tehdy asi tøiadvacetiletý Mikulá�, vycho-
vaný patrnì, na rozdíl od svého nevlastního bratra Václava, jen� svého otce
poøádnì ani nepoznal, v duchu dobových rytíøských tradic. V bitvì v�ak padl
do uherského zajetí, o èem� svìdèí zpráva uherského kronikáøe �imona z Kézy,21

a po dobu nìkolika let o nìm prameny opìt mlèí.

 Po roce 1278 byla vláda v èeských zemích rozdìlena mezi Rudolfa Habsbur-
ského (Morava, a tedy i Opavsko), Otu Braniborského (Èechy a poruènictví
nad nezletilým Václavem) a Jindøicha IV. Vratislavského (do�ivotní správa Klad-
ska). Královna-vdova Kunhuta, která byla spolu s malým Václavem vìznìna nej-
prve v Praze, pozdìji na Bezdìzu, se po úèasti na pohøbu Pøemysla Otakara II.
ve Znojmì nevrátila do zajetí, ale ode�la na Opavsko. Zde jí toti� byly je�tì za
man�elova �ivota vyèlenìny vìnné statky, které jí potvrdil i Rudolf Habsburský. Ve
svém novém postavení u�ívala Kunhuta titul �domina terre Opavie� nebo �Opavien-
sis�.22

 Na Opavsko se ale uchýlil také Mikulá� I., který se nìkdy kolem roku 1280
vrátil z uherského zajetí. Jeho postavení zde nebylo zpoèátku pøíli� pevné. Do
roku 1283 ovládl pouze krnovskou èást Opavska, i kdy� u� v roce 1281 vydal
první listiny jako vévoda opavský � �dux Opavie�,23 k èemu� ov�em nemìl
�ádný právní nárok. Snad pro zvý�ení vlastní presti�e, nebo ze snahy nìjakým
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zpùsobem zdùvodnit své mocenské nároky, u�íval k tomuto titulu v prvních lé-
tech svého opavského pùsobení dodatek �filius Ottakari regis Bohemie�.24 Bì-
hem tohoto období nemìl ani své stálé sídlo � nejèastìji pobýval v Opavì, snì-
my konal na Cvilínì. K jeho prvním pøívr�encùm na Opavsku patøili páni z Kravaø,
páni z Ful�tejna a páni z Linavy.25

 Naopak královna-vdova Kunhuta si za své sídlo vybrala Hradec u Opavy. Na
jejím zdej�ím dvoøe se scházeli èe�tí a morav�tí �lechtici nespokojení s vládou
Oty Braniborského. Èastým hostem zde byl pøedev�ím Závi� z Falken�tejna.
Jeho vliv na Kunhutu byl patrnì jednou z pøíèin ne pøíli� dobrých vztahù mezi
Mikulá�em a královnou-vdovou. Vládychtivý Vítkovec mohl v Mikulá�ovi jako
dìdici královské krve vidìt soka v boji o moc v království, jeho� králem bylo
dítì � navíc dítì v zajetí � a vládcem-poruèníkem mezi v�emi vrstvami obyva-
telstva neoblíbený cizinec.

 Vliv a moc získal Falken�tejn pomocí královny Kunhuty, se kterou uzavøel
roku 1281 tajný sòatek,26 o jejich pomìru se v�ak �veøejnì �eptalo�. Tento vztah, na
dobové pomìry velmi opová�livý a nestoudný, se stal jednou z pøíèin odklonu mo-
ravských pánù od královny-vdovy a pøenesení jejich zájmu na Mikulá�e Opavského.

 Mikulá�ova presti� rostla nejen doma, ale také za hranicemi èeského státu.
Roku 1281 byl bìhem svého pobytu v Nise po�ádán Jindøichem Vratislavským,
aby se stal rozhodèím v jeho sporu s vratislavským biskupem Tomá�em.27

 Pro vybudování pevného a svému královskému pùvodu odpovídajícího po-
stavení potøeboval vévoda Mikulá� nejen podporu panstva, ale také peníze na
vydr�ování dvora. Proto se sna�il získat na svou stranu bohatá královská mìsta,
a to tím, �e jim opìtovnì potvrzoval v�echna jejich dosavadní privilegia.28

 A� do roku 1283 zastupoval Mikulá� na Opavsku absenci královské moci.
Do tohoto roku také rostl jeho vliv v tomto teritoriu.

 Návratem Václava II. do Èech v roce 1283 se Mikulá�ovo postavení na Opav-
sku zmìnilo, proto�e vévoda nemìl na toto území �ádný právnì podlo�ený ná-
rok. Václav chápal Opavsko jako souèást markrabství moravského, tedy jako
oblast spadající pod jeho pøímou vládu. Tento pøedpoklad by mohla potvrdit
skuteènost, �e u� v roce 1283 odmìnil Václav II. za vìrné slu�by královnì Kun-
hutì opavského mì��ana Vintíøe udìlením vsi na Opavsku.29 Zároveò v�ak mu-
síme na tento dokument pohlí�et s jistou dávkou kritiky, proto�e se jedná pouze
o formuláø, ve kterém není konkrétní název udìlované vesnice uveden. Navíc je
pravdìpodobné, �e se Falken�tejn v mezích svého vlivu na Václava II. sna�il
pùsobit v Mikulá�ùv neprospìch. Mikulá� se pokusil �krýt si záda� tím, �e v dubnu
1284 uzavøel s opavskými mì��any dohodu o poskytnutí si vzájemné pomoci
v pøípadì napadení Václavem II.30/ Tak nastala situace, kdy jak Václav, tak
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Mikulá� vykonávali vedle sebe vladaøskou správu � udìlovali zde statky, úøady,
privilegia.31 Z toho také mù�eme usuzovat, �e ka�dý z nich vládl právì v té èásti
Opavska, která byla pod jeho pøímou kontrolou.

 Situace na Opavsku se doèasnì stabilizovala a� v letech 1284�1286 po urov-
nání roztr�ky mezi Václavem a Mikulá�em (1283). Svou úlohu v tomto sporu
sehrál veèný rival Mikulá�e Opavského � Závi� z Falken�tejna, který se sna�il
Mikulá�e v oèích mladého krále oèernit. Namluvil mu, �e si prý vévoda dìlá
nárok na èeský trùn. Na základì tohoto obvinìní byl Mikulá� roku 1284 donucen
uzavøít s Václavem II. provizorní smlouvu, ve které se zavázal nikdy v budoucnu
nevzná�et po�adavky na èeský královský trùn.32 Dle této dohody mìl být spor
o Opavsko definitivnì rozhodnut králem Rudolfem Habsburským. Po následují-
cí tøi roky mìlo být Opavsko v dr�ení Mikulá�e, ov�em s tím, �e smlouva vyme-
zuje jakési povinnosti vazala a seniora (i kdy� o lenním pomìru se zde zatím
nemluví): Mikulá� se má úèastnit snìmù, váleèných výprav a vykonávat dal�í
pøípadné slu�by, které v�ak nemají být v rozporu s jeho právy. I kdy� tak není
v pramenech pøímo oznaèován, byl Mikulá� I. Opavský patrnì pova�ován za
kní�ete Èeského království (princeps regni) stejnì jako pra�ský a olomoucký
biskup.33 Nìkdy v této dobì byl Mikulá�i udìlen také úøad mar�álka Èeského
království.34

 Ke koneèné úpravì opavských pomìrù do�lo mírovou smlouvou, uzavøenou
bìhem svatby Václava II. s Gutou Habsburskou v lednu 1285 v Chebu, jejím�
úèastníkem byl také Mikulá� Opavský. Rudolf Habsburský patrnì vycítil, �e
Mikulá� mù�e sehrát dùle�itou roli pøi oslabování pozic Závi�e z Falken�tejna, na
èem� mìl eminentní zájem, a tak zaèal Mikulá�e zahrnovat pøízní. Na dùkaz ná-
klonnosti ho o�enil se svou pøíbuznou (snad neteøí) Adelheidou.35

 Smrtí královny Kunhuty (je�tì v roce 1285) do�lo k dal�ímu oslabení pozic
Závi�e z Falken�tejna na pra�ském královském dvoøe. Své postavení a mocenské
ambice se pokusil zachránit novým sòatkem � tentokrát s Al�bìtou Uherskou,
sestrou krále Ladislava IV. Snad aby více zapùsobil na uherský dvùr, pøisvojil si
Závi� k této pøíle�itosti titul opavského vévody, co� rozhodnì nepøispìlo ke
zlep�ení vztahù mezi ním a vévodou Mikulá�em.

 Závi�ovy nepøítomnosti v Èechách a jeho dlouhodobé absence u panovnic-
kého dvora vyu�ila skupina kolem biskupa Tobiá�e, aby získala ztracené pozice
mezi vladaøovými rádci. Prý z podnìtu Mikulá�e Opavského dal Václav II. Závi-
�e zatknout a uvìznit, èím� ov�em vyvolal vzpouru ostatních Vítkovcù.36 Krá-
lovské vojsko pod vedením Mikulá�e I. Opavského vodilo Závi�e od jednoho
hradu vzbouøencù ke druhému a hrozilo jeho popravou, nevzdají-li se. Kapitulo-
vat odmítla a� posádka Hluboké, pøed ní� dal Mikulá� na rozkaz krále Závi�e
z Falken�tejna popravit.
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 Smrtí Závi�e definitivnì skonèily pokusy èeské politiky o proniknutí do alp-
ských zemí a zaèala doba expanze do slezských a polských oblastí. Jako jeden
z vhodných nástrojù této orientace se jevil Mikulá� I., který byl pro tìsné sou-
sedství Opavska se slezskými kní�ectvími pravdìpodobnì dobøe obeznámen
s tamìj�ími pomìry. Tento pøedpoklad podporuje fakt, �e ji� v srpnu 1289 se
se�el právì v Opavì Václav II. s Kazimírem Bytomským, Mì�kem Tì�ínským
a Pøemkem Ratiboøským, aby uzavøeli spojenectví proti Jindøichu IV. Vratislav-
skému, kterému vzbouøení Vítkovci nabídli èeskou královskou korunu.37

 Je�tì pøed touto schùzkou, 10. ledna 1289,38 probìhl v Praze dùle�itý akt,
jím� bytomský kní�e Kazimír dal svou zemi Václavovi II., aby ji od nìj zpìtnì
pøijal v léno.39 Mezi �estnácti svìdky tohoto ujednání je uveden také Mikulá�,
vévoda opavský. Jeho pøítomnost je dolo�ena také pøi uzavøení spojenecké smlou-
vy 17. ledna 1291 v Olomouci mezi èeským králem a slezskými kní�aty, konkrét-
nì Bolkem Opolským a Mì�kem Tì�ínským.40 Z této Mikulá�ovy aktivní úèasti
na dùle�itých státních aktech mù�eme usuzovat nejen na jeho prostøednictví v zá-
le�itostech slezské politiky Václava II., ale také na to, �e se stal dùle�itým èinite-
lem jeho dvora.

 Roku 1291 podnikl Václav II. vojenskou výpravu do Polska, aby si je podro-
bil jako dìdictví po Jindøichu IV. Vratislavském. Kvùli volbì øímsko-nìmeckého
krále v�ak výpravu v Olomouci opustil a dál poslal jen vojsko. Ji� v následujícím
roce uskuteènil dal�í ta�ení do Polska, na nìm� jej dle R. Dvoøáka41 doprovázel
také Mikulá� Opavský. Václavovi se podaøilo porazit Vladislava Lokýtka, který
si rovnì� èinil nárok na Krakovsko, a pøimìl ho uznat vladaøská práva èeského
krále na Krakovsku a Sandomìøsku. Celá polská zále�itost se protáhla a� do
roku 1300, kdy Václav II. utvrdil své nároky na polskou korunu sòatkem s dcerou
zavra�dìného polského krále Pøemysla a nechal se v Hnìzdnì korunovat pol-
ským králem.

 V polských zemích, které Václav II. ovládl, byla vláda èeského krále vykoná-
vána prostøednictvím plnomocných královských hejtmanù, pro které se v Polsku
ustálilo oznaèení starosta. Nejvýznamnìj�í z nich byli starostové krakovský a vel-
kopolský. A právì v jedné z tìchto funkcí, v úøadu krakovského starosty, na-
cházíme v roce 1295 Mikulá�e Opavského,42 co� opìt nasvìdèuje jeho aktivní
úèasti pøi uskuteèòování polské politiky Václava II.

 Po odchodu Mikulá�e I. do Polska spadlo Opavsko pod svrchovanou vládu
Václava II.43 O pøevzetí Opavska do své správy rozhodl èeský král bez závislos-
ti na Mikulá�i. Tento krok v�ak není tøeba zdùvodòovat pøípadným nepøátel-
stvím mezi Václavem a Mikulá�em. Daný stav vyplynul z faktu, �e Mikulá� byl
nyní zaopatøen v Polsku jako královský úøedník. Odchodu z Opavska se patrnì
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ani pøíli� nebránil, proto�e jeho tvrdá správa a finanèní po�adavky vzbuzovaly
v�eobecnou nespokojenost tamìj�ího obyvatelstva.44

 Jako zástupce èeského krále Václava II. vystupuje Mikulá� I. Opavský v do-
chovaných pramenech je�tì dvakrát. Nejprve v srpnu 1299, kdy jako Václavùv
zplnomocnìnec projednával v Klece s Vladislavem Lokýtkem podmínky pøímì-
øí mezi ním a èeským králem, jednak v roce 1301, tentokrát ve funkci velkopol-
ského starosty.45 Z tohoto úøadu musel být záhy pro nepøimìøené finanèní po�a-
davky odvolán.46 I po slo�ení svého úøadu zùstal patrnì nadále v Polsku, i kdy�
pro nedostatek pramenného materiálu nevíme, kde se a� do roku 1306 pohybo-
val. Mù�eme pouze pøedpokládat, �e pro èeského krále plnil ménì významné
úkoly nám neznámého charakteru (s nejvìt�í pravdìpodobností vojenského),
a snad také patøil k tìm pánùm, kteøí v roce 1306 �ádali do Èech o pomoc proti
stále silnìj�í polské �lechtické opozici.47

 Polským pùsobením skonèila poslední významná kapitola v �ivotì Mikulá�e
I. Opavského. Na krátké období sice je�tì zasáhl do dìjin Opavska, jeho aktivní
úèast na èeské politice v�ak byla ji� definitivnì u konce.

* * *

 Jak ji� vyplynulo z úvodní èásti tohoto pøíspìvku, bylo Opavsko na zaèátku
14. století souèástí markrabství moravského, i kdy� u� od dob Mikulá�e I., tedy
od poslední tøetiny 13. století, mù�eme hovoøit o poèátcích procesu osamostat-
òování se tohoto území a o jeho postupném pøimykání se ke slezskému teritoriu.
Oznaèení �zemì opavská� (terra Opavia) se v této dobì stalo bì�ným politic-
kým a právním pojmem. Dokladem uvedené skuteènosti je listina Jana Lucem-
burského pro velehradský klá�ter z 2. bøezna 1315, ve které se od sebe zøetelnì
odli�ují zemì moravská a zemì opavská.48

 Poloha Opavska mezi Èeským královstvím a oblastí slezských kní�ectví byla
strategicky výhodná. Mohla slou�it èeským králùm jako opìrný bod v jejich sna-
hách o ovládnutí slezských oblastí, pøípadnì i samotného Polska.

 Dùle�ité postavení v rámci èeského státu zaujímalo Opavsko i po stránce
hospodáøské. Ekonomická prosperita se opírala o pomìrnì hustou sí� mìst (Opa-
va, Krnov, Bene�ov, Bruntál, Hluèín, Hlubèice, Nová Cerekev, Cukmantl) a tì�bu
kovù v Jeseníkách, zejména zlata a støíbra. Obchodní spojení s Moravou a se-
verními oblastmi bylo zaji�tìno tøemi cestami. Nejvýznamnìj�í z nich byla tzv.
polská neboli hradecká stezka z Olomouce pøes Opavu a Hlubèice do Opolí
a Krakova. Pøísun zbo�í z dálkových spojù z Èech zabezpeèovala tzv. jivovská
cesta, vedoucí z Olomouce pøes Jivovou, Doma�ov a Bruntál do Krnova. Vytì-
�ená ruda pak putovala zejména po tzv. rudné stezce pøes Dvorce a Opavu.
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 Roku 1306, po zavra�dìní Václava III., se na Opavsko vrátil Mikulá� I., dle
názoru V. Praska �... koje se nadìjí, �e on jako�to syn Pøemysla Otakara II. aè
levoboèek, dojde královského trùnu...�.49 S tímto Praskovým názorem nemù�e-
me v �ádném pøípadì souhlasit. Ne snad proto, �e by Mikulá� I. nebyl dostateè-
nì cti�ádostivý. Byl vychováván na panovnickém dvoøe jako syn krále, èo� mu-
selo ovlivnit jeho povahové vlastnosti, a rovnì� jeho pøedcházející èiny nesvìdèí
o nedostatku sebedùvìry. Proto je mo�né, �e se my�lenkou na královský trùn
obèas zabýval. Pøeká�kou pøi jejím uskuteèòování by byl jednak jeho neman�el-
ský pùvod, i kdy� byl pape�em Alexandrem IV. uznán za legitimního potomka
Pøemysla Otakara II., jednak absence hospodáøského zázemí, o které by se mohl
opírat.

 Jak ji� bylo øeèeno vý�e, pøi svém odchodu do Polska ve slu�bách Václava
II. roku 1295 ztratil Mikulá� ve�keré nároky na Opavsko. Je mo�né, �e bìhem
svého polského pobytu získal urèitý majetek, ne v�ak územní domínium, které
by se stalo mocenskou základnou jeho rodu. Mikulá� sice zdìdil po svém otci
Plumlov, ten mu ale nemohl poskytnout dostateèné zabezpeèení pro pøípadné
výboje. Domnívám se tedy, �e návrat Mikulá�e I. na Opavsko byl motivován
potøebou získat ekonomické zázemí, nikoliv touhou po královském titulu. To, �e
se tento návrat uskuteènil právì roku 1306, se zdá být logické. Smrtí Václava III.
se zkomplikovala ji� tak dost vratká pozice èeských pánù v Polsku, tak�e pro-
dlévat zde nemìlo smysl. Dále se dalo pøedpokládat, �e smrt posledního mu�-
ského potomka panující dynastie a volba nového krále budou pøíèinou zmakù
v království, a tak nikdo nebude mít èas vìnovat pozornost dìní v okrajové
èásti zemì.

 Moc Mikulá�e I. po pøíchodu na Opavsko se pravdìpodobnì mìla opírat
o královská mìsta Opavu, Hlubèice, Krnov a Bruntál, kterým 18. prosince 1306
potvrdil v�echna jejich dosavadní privilegia.50 Záhy se ale asi stal nepopulárním,
pravdìpodobnì pro opìtovnì velké finanèní nároky, jak tomu bylo ji� v pøed-
cházejícím období. Poslední listina, kterou na Opavsku vydal, je konfirmace
zakládací listiny klá�tera minoritù v Opavì a nese datum 29. kvìtna 1307.51 Nì-
kdy poté musel Mikulá� I. své doèasné útoèi�tì opustit52 a a� do roku 1318
o nìm v pramenech nenacházíme �ádné zprávy. Pouze Prasek uvádí,53 �e se po
odchodu z Opavska spolu s man�elkou a mlad�ími syny Václavem a Janem uchýlil
nejprve na plumlovské panství, které musel èasem postoupit Janovi Lucembur-
skému,54 poté se pøestìhoval do Brna, kde také zemøel.

 Dal�í vývoj Opavska je ponìkud nejasný. Titul opavského vévody se objevu-
je na listinách Boleslava Lehnického, man�ela Markéty, dcery Václava II., a jeho
bratrù Jindøicha a Vladislava.55 Boleslav obsadil Opavsko jako zástavu za nevy-
placené vìno své man�elky, co� vyplývá z pozdìj�ích jednání. I kdy� se  J.
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�usta domnívá, �e se tak stalo �nepochybnì v dohodì s korutanským �vak-
rem�,56 neexistují �ádné doklady o tom, �e k záboru do�lo skuteènì s vìdomím
èeského krále jako svrchovaného pána Opavska. Pravdìpodobnìj�í je, �e Bole-
slav vyu�il nepokojù v Èechách a obsadil opavské území svévolnì. Proti doho-
dì s Jindøichem Korutanským by svìdèil i fakt, �e Jindøich jako èeský král slíbil
Opavsko mí�eòskému markrabìti Fridrichu ml. za jeho pomoc pøi znovuzíská-
vání vzbouøeného království.57

 I kdy� uvedená vratislavská kní�ata pou�ívala titul opavského vévody od
roku 1309,58 vlastní zemìpanskou správu na Opavsku po dlouhou dobu nevy-
konávala. Jediná listina, která dosvìdèuje jejich vládu na tomto území, je a� z roku
1311.59 Její obsah potvrzuje práva johanitù v Krnovì.

 K vyjasnìní pomìrù na Opavsku do�lo a� po nástupu Jana Lucemburského
na èeský trùn. Jan uznal oprávnìnost poèínání Boleslava Lehnického, mìl ov�em
zájem získat toto území opìt pod vlastní správu. Dùvody tohoto jednání jsou
zcela jasné.

 Na poèátku své vlády u�íval Jan Lucemburský titul èeský a polský král, z èe-
ho� plyne, �e hodlal navázat na pøemyslovskou politiku v Polsku a po upevnìní
svých pozic v Èechách ovládnout i toto území. Jako výchozí bod tìchto zámì-
rù mohla velmi dobøe slou�it, jak jsem se ji� zmínila, poloha Opavska.

 Proti dohodì o úpravì pomìrù na Opavsku nebyl ani Boleslav Lehnický.
Boleslav byl, podobnì jako èeský král Jan, dobrodru�né povahy a èasto mìl
hodnì hluboko do kapsy. Proto vítal jakoukoliv pøíle�itost k ulehèení své tísnivé
finanèní situace a nezdráhal se uzavøít s èeským králem oboustrannì výhodnou
dohodu. Vlastní smlouva byla uzavøena bìhem Janovy cesty na Moravu v první
polovinì roku 1311. Obì strany se se�ly v Olomouci, kde 11. èervna podepsaly
listinu, dle ní� vratislavská kní�ata Boleslav, Jindøich a Vladislav mìla právo dr-
�et Opavsko pod vlastní správou, ale pouze do té doby, ne� jim král Jan vyplatí
dlu�né Markétino vìno v hodnotì 8 000 høiven støíbra. Ihned po zaplacení této
sumy mìla být opavská zemì postoupena èeskému králi.60  Toto ujednání potvr-
dili svými listinami dne 16. èervna 1311 také opav�tí, krnov�tí a hlubèiètí mì��a-
né, kteøí se králi Janovi zavázali slibem vìrnosti a na základì jeho pøíkazu slíbili
poslu�nost také vratislavským kní�atùm, a to na dobu splácení dlu�ného vìna.61

 O tom, �e Janovi velmi zále�elo na opìtovném získání opavského domínia,
svìdèí skuteènost, �e poslední listina vratislavských kní�at s titulací opavských
vévodù byla vydána 15. srpna 1311.62 Poté se Opavsko dostalo pod bezpro-
støední vládu èeského krále, který ji zde vykonával a� do roku 1318.

 Pro vylíèení dal�í historie Opavska pova�uji za dùle�ité zmínit se o události,
která sice s tímto územím pøímo nesouvisela, ve které se v�ak setkáváme popr-
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vé s osobností, je� bude v dal�ích letech tìsnì spjata s dìjinami opavského do-
mínia.

 Na jaøe roku 1312 musel král Jan uspoøádat dal�í ta�ení na Moravu, aby
zasáhl proti feudálùm, mezi nimi� byli napø. Fridrich z Linavy, bratøi Oldøich
a Artleb z Boskovic, Fridu� a Gunter z Brandýsa, kteøí, víceménì formou lap-
kovství, naru�ovali klid a poøádek v markrabství. J. �usta se domnívá, �e tato
skupina odbojníkù mohla být ve spojení s Vladislavem Lokýtkem, který bojoval
proti stoupencùm krále Jana v sousedním Krakovsku,63 J. Válka uvádí, �e �lo
o nìkdej�í prohabsburskou nebo propolskou stranu.64 Pro nedostatek pramen-
ného materiálu nejde tato tvrzení jednoznaènì ani pøijmout, ani popøít. Èinnost
této skupiny v�ak nemohla pøímo ohrozit královskou moc na Moravì. Pøíèinou
skuteènosti, �e proti odbojným pánùm byla svolána vojenská výprava,65 do její-
ho� èela se postavil samotný král, byla úèast Mikulá�e II., syna Mikulá�e I.
Opavského, na nepokojích v markrabství. V pøípadì, �e by akce nespokoje-
ných �lechticù byly úspì�né a �e by byli skuteènì ve spojení s Lokýtkem, který
14. èervna 1312 dobyl Krakov, a dalo se pøedpokládat, �e jeho dal�í postup je�tì
více oslabí èeské pozice v Polsku, mohla být pøítomnost potomka vedlej�í vìt-
ve domácí královské dynastie mezi odbojníky skuteèným ohro�ením pozic Jana
Lucemburského.

 Proti královskému vojsku nemìli vzbouøenci sebemen�í �anci a radìji se mla-
dému králi postupnì dobrovolnì vzdávali. Nìkteøí v�ak odmítli pøijmout milost
panovníka, jako napø. Artleb z Boskovic, a radìji ode�li do ciziny. Celá zále�i-
tost byla ukonèena slo�ením slibu vìrnosti vzbouøených moravských feudálù
èeskému králi, které se uskuteènilo 20. èervence 1312 v Brnì.66

 O dal�ích osudech Mikulá�e II. nenajdeme v nám známých pramenech �ádné
zprávy. Znovu se s ním setkáváme a� 3. èervence 1318 v Praze,67 kdy vyznává,
�e mu bylo èeským králem udìleno jako dìdièné léno opavské kní�ectví s titulem
�ducatus�. V. Prasek uvádí, �e tímto èinem uznal Jan Lucemburský jako panov-
ník z cizího rodu nárok opavských Pøemyslovcù na královský trùn a tímto zpù-
sobem chtìl smíøit Mikulá�e II. s danou situací.68 Tato úvaha je,podobnì jako
úvaha o aspiracích Mikulá�e I. na královský trùn, dosti naivní. Jan Lucemburský
mìl v této dobì starosti s hájením vlastních pozic v Èeském království a na pro-
sazování zájmù pøíslu�níkù jiných rodù, by� starobylých, mu nezbývalo energie
ani prostøedkù. V pøípadì, �e by pøece jen chtìl uznat dynastické nároky opav-
ských Pøemyslovcù, udìlil by Opavsko spí�e Mikulá�i I., který dosud �il.69 Sama
listina pak uvádí, �e léno bylo Mikulá�i II. udìleno za jeho zásluhy a vìrné slu�-
by. Proto�e nevíme, kde se Mikulá� II. mezi léty 1312 a 1318 nacházel, mù�eme
se opìt pouze dohadovat, jakého charakteru byly slu�by, které èeský panovník
odmìnil udìlením vévodství.
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 Situace Jana Lucemburského po pøíchodu do Èech roku 1310 nebyla jedno-
duchá. V dobì bojù o pøemyslovské dìdictví v letech 1306�1310 znaènì vzrostlo
sebevìdomí �lechty, co� se projevilo také tím, �e Jan musel pøi svém nástupu na
èeský trùn pøijmout jako první èeský panovník kapitulaèní podmínky, které ome-
zovaly jeho moc ve prospìch �lechty. K dal�ímu oslabení Janova postavení
do�lo po smrti jeho otce, císaøe Jindøicha VII., roku 1313 a po nuceném odcho-
du jeho cizích rádcù z Èech. Tento stav vedl k øadì sporù mezi králem a �lechtou.
K jejich øe�ení byl král nucen pou�ívat i vojenskou pomoc feudálù, a to i z jiných
zemí. Souhlasím se �ustovým názorem, �e mladý Mikulá� II. mohl bìhem tìch-
to sporù stát na stranì krále a �e jako vùdce vojenské èety mohl získat nárok na
finanèní náhradu. Na její vyplacení nemìl Jan prostøedky, proto vyrovnal dluh
udìlením opavského léna.70 Domnívám se, �e jako výklad uvedeného �ustova
pøedpokladu se nabízejí dvì hypotézy. Podle první z nich nemìl Mikulá� II.
majetek na vydr�ování vlastního vojenského oddílu, proto své slu�by poskyto-
val jako èlen dru�iny jiného �lechtice, pravdìpodobnì ze slezské oblasti, pøièem�
pova�uji za mo�né, �e tímto feudálem byl Boleslav Lehnický, který poskytl Ja-
novi Lucemburskému pomoc napø. na konci roku 1317 pøi zásahu proti èeské
�lechtì vzbouøiv�í se po zatèení pana Jindøicha z Lipé.71 Druhou hypotézu bych
podpoøila ji� zmiòovanou listinou z roku 1322, kdy Vok z Kravaø koupil od Jana
Lucemburského Plumlov. Vzhledem k tomu, �e v ní není Mikulá� Opavský blí-
�e urèen, mù�eme uva�ovat jako o jedné ze dvou mo�ností, �e se jednalo
o Mikulá�e II. Jako pán Plumlova by Mikulá� II. disponoval prostøedky
k vydr�ování vojenské dru�iny, která by pak mohla zasáhnout do sporù mezi
králem a �lechtou.72

 Dále se naskýtá otázka, proè bylo Mikulá�i II. udìleno právì Opavsko, o je-
ho� navrácení èeský král roku 1311 tolik usiloval. Myslím si, �e její zodpovìzení
opìt souvisí s postavením Jana Lucemburského v èeském státì.

 Jak jsem se ji� zmínila vý�e, z titulu èeský a polský král, který Jan u�íval od
poèátku své vlády, lze usuzovat, �e chtìl navázat na tradici svého slavného pøed-
chùdce Václava II. a ovládnout také polské území,73 k èemu� byla poloha Opav-
ska velmi výhodná. Roku 1318 byla situace zcela jiná. Ji� pøed tímto rokem
zaèínal Jan chápat, �e prosazení jeho plánù v èeském prostøedí nebude jednodu-
ché. Tvrdá realita doma�lických jednání v první polovinì roku 1318 jej zbavila
v�ech iluzí, co� vedlo k Janovì rezignaci na vnitøní èeskou politiku. Rozplynuly
se i jeho polské plány,74 èím� strategická poloha Opavska ztratila svùj význam.

 Ve prospìch faktu, �e bylo Mikulá�i II. udìleno právì Opavsko, svìdèí je�tì
jeden dùvod. Rezignace Jana na domácí politiku neznamenala, �e by se vzdal
pokusù o roz�iøování své rodové moci mimo hranice èeského státu, napø. do
Slezska. Opavsko le�elo v tìsném sousedství slezských kní�ectví a mù�eme se
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domnívat, �e Mikulá� II. udr�oval kontakty s nìkterými slezskými panovníky.
U� jeho otec se podílel na pøipojení nìkolika slezských kní�ectví k èeskému
státu a Jan mohl doufat, �e se také Mikulá� II. stane oporou svého krále v této
oblasti.

 A� byly dùvody Jana Lucemburského pro udìlení Opavska Mikulá�i II. jaké-
koliv, je nesporné, �e rok 1318 pøedstavuje dùle�itý mezník v dìjinách tohoto
teritoria. Opavsko se oddìlilo od markrabství moravského a stalo se lénem pøí-
mo podøízeným èeskému králi. Mikulá� II. a jeho potomci mìli na Opavsku
u�ívat v�echna práva, která plynula z jejich nového postavení. Vùèi èeskému
králi byli vázáni pouze vazalskou slu�bou.

 Spolu s opavským kní�ectvím byla Mikulá�i II. udìlena také hodnost komor-
níka Èeského království.75

 19. èervna 1318 pøijal mladý vévoda v Brnì za pøítomnosti krále Jana slib
vìrnosti opavských leníkù a mìst a sám se zaruèil dodr�ovat platná zemská prá-
va a mìstská privilegia.76

 Holdování novému opavskému kní�eti se zúèastnil také Mikulá� I. Z úspìchu
svého syna se v�ak netì�il dlouho. Nìkolik dnù poté zemøel a 25. èervence byl
pochován v minoritském kostele v Brnì.77

 * * *

 Udìlením Opavska v léno získal Mikulá� II. Opavský pevné postavení a bo-
haté hospodáøské zázemí, zaøadil se mezi �principes regni Bohemiae�. Zároveò
bylo tímto aktem z opavského teritoria vytvoøeno samostatné kní�ectví,78 vyòa-
té z pravomoci moravského markrabìte a podléhající pøímo èeskému králi.

 Je�tì v roce 1318 byl vytvoøen opavský zemský soud. Z úøedníkù starého
krajského soudu se postupem èasu vytvoøili úøedníci zem�tí, kteøí byli, stejnì
jako na Moravì, pouze tøi: komorník (camerarius cudae in Opavia), zemský sudí
(cudarius, magister cudae, judex) a zemský písaø (notarius, czudschreiber).

 Sounále�itost s Moravou a Èeským královstvím byla i pøes uvedené zmìny
velmi silná, co� potvrzují obì listiny z 19. èervence 1318 vydané v Brnì, kam se,
jak ji� bylo zmínìno vý�e, shromá�dili opav�tí stavové, aby holdovali novému
vévodovi. První z nich zaruèuje zachování v�ech privilegií, která byla doposud
opavským stavùm udìlena, a dodr�ování tìch práv a svobod, kterými se øídí
i stavové království Èeského a markrabství moravského.79 Druhou listinou se
Mikulá� II. zavazuje, �e bude zachovávat také v�echny svobody a privilegia ,
která èe�tí panovníci udìlí opavským stavùm v budoucnosti.80

 Pozice Mikulá�e II. byla navíc posílena sòatkem s Annou Ratiboøskou, dce-
rou vévody Pøemysla Ratiboøského, který byl uzavøen v èervenci 1318.81 Miku-
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lá� tak mohl navázat u��í kontakty v oblasti Slezska, kde se stal jedním z hlavních
èinitelù prosazování politiky Lucemburkù.

 Jak se pokusím dále ukázat, nebylo Slezsko jedinou oblastí, kde se Mikulá�
II. ve slu�bách svého krále uplatnil. Vévoda vystupuje v celé øadì královských
listin jako jeden z pøedních svìdkù èi pøímo povìøenec panovníka, co� svìdèí
o tom, �e se úèastnil øady diplomatických a vojenských akcí. Na jeho èastý po-
byt u královského dvora v Praze ukazuje i vlastnictví kní�ecího dvora na nynìj-
�ím Karlovì námìstí, v blízkosti emauzského klá�tera.82

 Svou vìrnost èeskému králi mìl Mikulá� II. mo�nost dokázat ji� v následují-
cím roce po obdr�ení opavského údìlu, tedy v roce 1319.

 Jak ji� bylo øeèeno vý�e, po sjezdu v Doma�licích roku 1318 rezignoval Jan
Lucemburský na domácí èeskou politiku. To ov�em neznamenalo, �e by od-
stoupil od svých finanèních po�adavkù vùèi Èeskému království, které byly
trnem v oku zejména mì��anstvu a duchovenstvu. Také panstvo, je� vedlo ná-
kladný �ivot a rozdmýchávalo mezi sebou èetné drobné války, spotøebovalo
mno�ství penìz, které �ly velmi èasto formou pùjèek, ov�em málokdy vráce-
ných, z mì�cù bohatého mì��anstva.

 V první polovinì roku 1319 se mì��anstvo koneènì odhodlalo skoncovat
s bezohlednou politikou �lechty, vedené panem Jindøichem z Lipé. Rozumnì zvá-
�ilo své síly, které by jistì nestaèily na odstranìní tak mocného feudála, jím�
Jindøich z Lipé bezesporu byl, a obrátilo se s �ádostí o pomoc na rivaly pana
Jindøicha, zejména na pana Viléma Zajíce z Landeka a pana Viléma z Land�tejna.
Významné podpory, pøedev�ím morální, se mì��anùm dostalo od královny Eli�ky,
zastávající zcela odli�né názory na vykonávání panovnické moci ne� její man�el.
Královna opustila Mìlník, místo svého nuceného pobytu, a 7. èervence slav-
nostnì vjela do bran Starého Mìsta pra�ského, kde byla srdeènì pøijata.

 V této dobì pobýval král Jan v Brnì, kde ho také zastihla zpráva o nepokojích
mezi mì��anstvem. V jeho doprovodu byli i Jindøich z Lipé a vévoda Mikulá�
Opavský.83 V�ichni tøi spolu s vojskem okam�itì vyrazili ku Praze, kterou do-
stihli ji� 8. èervence,84 a obsadili Pra�ský hrad. Zbraslavská kronika uvádí, �e
opavský vévoda, Jindøich z Lipé i v�ichni ostatní �lechtici vybízeli krále k tvrdému
zákroku proti vzbouøeným mì��anùm.85

 Královské vojsko zaujalo výhodnìj�í strategické postavení a mìlo také po-
èetní pøevahu. Zdar celé akce zvrátila ale øevnivost mezi jednotlivými feudály,
kdy� Petr z Ro�mberka, dávný protivník pana Jindøicha z Lipé, pøispìchal 11.
èervence na pomoc vzbouøené stranì a tím zabránil rychlému dobytí Prahy krá-
lem. Oba tábory tak byly pøinuceny uzavøít pøímìøí. 27. èervence vydal pak Jan
Lucemburský listinu, kterou, mimo jiné, potvrdil stará práva pra�ských Nìmcù a slíbil
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mì��anùm, �e jim bude pro pøí�tì nápomocen pøi vymáhání dlu�ných pùjèek od
�lechty.86

 V srpnu 1319 do�lo k události, je� pro nejbli��í období urèila oblast zájmù
Janovy expanzivní zahranièní politiky. Ètrnáctého dne tohoto mìsíce zemøel
braniborský markrabì Waldemar.87 Za svého �ivota ovládl tento feudál, mimo
jiná území, také Hotní Lu�ici (Budy�ínsko a Zhoøelecko) a Lu�ici Dolní, které se
ihned po jeho smrti staly pøedmìtem pozornosti krále Jana.

 Na Horní Lu�ici si dìlal nárok jako syn dcery braniborského markrabìte Oty
Dlouhého také Jindøich Javorský.88 Ten neváhal, okam�itým vojenským zásahem
získal Zhoøelecko a pøipravoval se k obsazení Budy�ínska. Zde se ale jeho zá-
jmy zkøí�ily s politikou Jana Lucemburského.

 Na poslední dny srpna 1319 byl do Prahy svolán dvorský snìm, jeho� se
zùèastnili i Mikulá� II. Opavský, který v Praze pravdìpodobnì pobýval je�tì od
èervnového zásahu proti mì��anùm, Petr z Ro�mberka, Vilém z Land�tejna, Hy-
nek Berka z Dubé a dal�í pøedstavitelé èeské �lechty. Ti v�ichni pøislíbili Janovi
úèast na jeho pøipravovaném lu�ickém ta�ení.

 Vojsko vyrazilo z Prahy v první polovinì záøí a ji� 22. záøí se v táboøe pøed
Ole�nicí89 setkali èeský král Jan a javorský vévoda Jindøich, aby øe�ili vzniklou
situaci stran Horní Lu�ice.90 Dohoda, jen� z tìchto jednání vze�la a kterou mìl
schválit øímsko-nìmecký král, ponechávala Jindøichu Javorskému ji� dobyté Zho-
øelecko, Janu Lucemburskému pak pøiøkla Budy�ínsko.91

 Po celou tuto dobu dlel Mikulá� II. mimo vlastní vévodství, èemu� nasvìd-
èuje i fakt, �e v letech 1318�1320 nevydal �ádnou listinu, která by se tohoto
území nìjakým zpùsobem dotýkala (mimo dvì vý�e uvedené listiny z 19. èer-
vence 1318). A� z písemnosti vydané 22. února 1320,92 ov�em bez uvedení
místa vzniku, mù�eme usuzovat, �e po dobu vévodovy nepøítomnosti v zemi
byl jeho majetek spravován hradeckým purkrabím Pøeskem. Nevíme v�ak, zda
tento Pøesko vykonával také zemìpanskou správu, èi zda byl tímto úkolem povìøen
nìkdo jiný.

 K roku 1322 máme koneènì doklad, �e vévoda Mikulá� zavítal na své léno.
28. kvìtna v Bene�ovì na Opavsku potvrdil velehradskému klá�teru dr�bu vesni-
ce Doloplazy le�ící mezi Pøerovem a Olomoucí.93

 Na základì nìkterých nepøímých faktù snad mù�eme usuzovat, �e Mikulá� II.
Opavský byl obdobné povahy jako Jan Lucemburský, pøièem� musíme samo-
zøejmì brát v úvahu, �e oba byli ovlivnìni tehdy módní rytíøskou kulturou. Miku-
lá�ovo mládí, alespoò to, co o nìm víme, svìdèí o tom, �e se nevyhýbal boji,
snad ho i vyhledával. Pozdìji, jako samostatný zemìpán, èasto pobýval mimo
svùj údìl. �ivot na pra�ském dvoøe a èastá úèast na Janových výpravách vy�a-
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doval znaèné finanèní prostøedky, které nemohly zajistit pouze pøíjmy
z Mikulá�ových osobních statkù. A tady mù�eme asi narazit na dal�í spoleèný
rys vévody a krále: na svá území zají�dìli hlavnì tehdy, kdy� byli ve finanèní
tísni, a proto potøebovali, aby jim stavy jejich zemì poskytly dal�í mimoøádnou
berni. Toto poèínání Mikulá�e II. dokládá skuteènost, �e si opav�tí stavové
vymohli na králi Janovi zvlá�tní privilegium, vydané 13. záøí 1323 v Brnì, dle
které byli povinni poskytnout vévodovi berni jen tehdy, bude-li ji v Èechách a na
Moravì vybírat také král.94 Zároveò bylo touto písemností opavským stavùm
potvrzeno pøijetí korunovaèní bernì a vìna pro Janovu dceru.

 Je pravdìpodobné, �e se Mikulá� II. 13. záøí osobnì úèastnil udìlení privile-
gia stavùm své zemì, nebo �e se v této dobì alespoò nacházel v Brnì, proto�e ji�
18. záøí jsme jej mohli zastihnout v Hodonínì, kde se podílel na mírových jedná-
ních mezi èeským a uherským králem a rakouskými vévody. Spolu s panem Pe-
trem z Ro�mberka a panem Vokem z Kravaø zpeèetil vévoda Mikulá� dohodu,
která rakouským vévodùm ukládala vydat králi Janovi mìsta Znojmo a Podivín,
zastavená jim roku 1311.95

 Dal�í kroky toulavého krále smìøovaly do Francie, kam ho pravdìpodobnì
následoval stejnì toulavý vévoda Mikulá�, proto�e na Opavsku ani jinde o nìm
opìt nemáme �ádných zpráv. Ve Francii byla právì aktuální otázka volby fran-
couzského panovníka Karla IV. øímsko-nìmeckým králem, jejím� zastáncem byl
pape� Jan XXII., který zasáhl i do osudù jednoho z pøíslu�níkù rodu opavských
Pøemyslovcù. Listinou z 30. prosince 1324 potvrdil Jan XXII. Václavu, mlad�í-
mu bratru vévody Mikulá�e, výnosné kanonikáty v Olomouci a v Praze.96 Proto-
�e k osobnímu setkání vévody a pape�e nedo�lo, musel ve Václavùv prospìch
intervenovat nìkdo jiný, vyslaný snad samotným králem Janem, který tak mohl
projevit Mikulá�i II. vdìènost za jeho dosavadní slu�by.

 Bìhem Janovy cesty do Francie do�lo také k jednání, které se nepøímo do-
tklo i Opavska. V èervenci 1324 se v Monselice (Müntzilles) setkali Jan Lucem-
burský a jeho �vagr, korutanský vévoda Jindøich, aby domluvili Jindøichùv sòa-
tek s Janovou sestøenicí Beatricí z Brabantu.97 Oba velmo�i se nakonec rozhodli
navázat je�tì u��í pøíbuzenské svazky, proto�e v listinì vydané 2. èervence se
mluví nejen o sòatku Jindøicha Korutanského, ale i o tom, �e Janùv syn se o�ení
s nìkterou ze dvou dcer korutanského vévody (muselo se jednat o Jana Jindøi-
cha, proto�e Václav � Karel IV. byl ji� �enatý � pozn. autora), pøièem� Jan udìlí
svému synovi Moravu, Opavsko, Kladsko, Budy�ínsko a polovinu výtì�ku z èeských
dolù.98

 Na skuteènost, co znamená toto �udìlení Opavska� Janu Jindøichovi, se vy-
skytlo nìkolik názorù. První z nich zastává J. Kapras ve své studii O státopráv-
ních pomìrech Opavska, kde uvádí, �e udìlení Opavska synovi Jana Lucem-
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burského máme rozumìt tak, ��e na Opavsku pøenést se má jen vrchní lenní
právo, co� dosvìdèují i slova �... das Land Troppau mit allen den rechten, als
wir es inne haben...� dostateènì�.99 Odli�ný názor na danou problematiku vyslo-
vil V. Prasek. Dle nìj �... ji� víme, �e kní�e Mikulá� nedostal celého Opavska, tak
se rozumí, �e král jako�to markrabí moravský dr�el ony èásti Opavska, které�
jako�to zbo�í biskupské zùstaly pøi Moravì�.100 Dále Prasek uvádí bez bli��í
specifikace názory, které vidí v dané skuteènosti snahu Jana Lucemburského
odebrat Mikulá�i II. Opavsko.101 Jinde jsem se s tìmito úvahami nesetkala, proto
mohu konfrontovat jen názory Kaprase a Praska.

 V dané otázce se pøikláním spí�e ke Kaprasovu hodnocení této problemati-
ky, �e toti� mìlo jít o pøenesení vrchního lenního práva. Mìlo-li by se udìlení
týkat jen biskupských statkù, jak tvrdí Prasek, bylo by asi v listinì blí�e specifi-
kováno a nemluvilo by se o �Land Troppau�.

 Za zajímavý fakt pova�uji to, �e jsou v písemnosti z 2. èervence 1324 vedle
sebe uvedeny zemì jako Morava, Opavsko, Kladsko a Budy�ínsko. Morava,
Kladsko a Budy�ínsko spadaly ve dvacátých létech 14. století pod pøímou vlá-
du èeského krále,102 kde�to Opavsko tvoøilo samostatnou zemi, vázanou vùèi
èeskému panovníkovi pouze lenním vztahem, co� znamenalo, �e vùèi Èeskému
království bylo jeho postavení rovnocenné postavení markrabství moravského
(samozøejmì v pøípadì, �e èeský král nebyl zároveò moravským markrabìtem).
Tím, �e by Jan Lucemburský pøenesl své vrchní lenní právo vùèi Opavsku na
svého druhorozeného syna, jen� by mohl v budoucnosti obdr�et titul moravské-
ho markrabìte, ale nepoèítalo se s ním pro hodnost èeského krále, bylo by
postavení Opavska degradováno na ni��í stupeò, proto�e jeho senior by byl
sám vazalem èeského panovníka.103

 Druhé kolo jednání ohlednì sòatku Jana Jindøicha a dcery Jindøicha Korutan-
ského probìhlo v listopadu 1327 v Meranu. Zde ji� bylo konkrétnì dojednáno,
�e onou dcerou bude Markéta, která po smrti svého otce zdìdí Tyrolsko. Byla
také sjednána èástka 40 000 høiven støíbra jako obvìnìní Jana jindøicha, za kte-
rou se zaruèilo tøináct pánù z Èeského království, pøièem� Tìma z Koldic a Vilém
z Land�tejna tak uèinili jménem opavského vévody Mikulá�e.104 V pøípadì ne-
dodr�ení finanèních závazkù Jana Lucemburského se mìli svìdèící feudálové
odebrat jako rukojmí do Øezna.105

 S vyhotovením listiny, kterou by se Mikulá� II. osobnì zavazoval k merán-
skému ruèitelství, tento �lechtic pøíli� nepospíchal. Vydal ji a� 30. èervence 1328
v Brnì,106 dle J. �usty asi na Janovu osobní �ádost.107

 Roku 1325 se Mikulá� objevil také na Opavsku, Dùvodem jeho pøíjezdu byly
patrnì opìt finance. Král Jan, který právì válèil s biskupy kolínským a münster-
ským, vybíral v Èechách mimoøádnou, stavy povolenou berni, co� dle ujednání
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z roku 1323 znamenalo, �e také vévoda má právo vybrat od stavù své zemì
zvlá�tní berni. Mikulá� této mo�nosti urèitì vyu�il, proto�e 16. èervna udìlil
mìstùm Opavì, Hlubèicím, Krnovu a Bruntálu výsady v soudnictví nad vrahy,
smilníky, zlodìji a palièi a ve vìci únosù pannen.108

 V lednu tého� roku zemøel v Brnì Jan, nejmlad�í bratr vévody Mikulá�e II.109

 Po del�í odmlce se stala opìt aktuální polská otázka a s ní spojená proble-
matika slezských kní�ectví. Slezsko tvoøilo jakousi pøechodnou oblast mezi Èes-
kým královstvím a polským státem. Slezská kní�ata, pocházející vìt�inou
z vedlej�í vìtve piastovského rodu, pou�ívala titul �vévoda�, aby tak dala najevo
svou nezávislost na polském panovníkovi. Od dob Václava II., jak ji� bylo uve-
deno vý�e, byla nìkterá slezská kní�ectví110 lény èeského státu. Smrtí Václava
III. tento stav �de facto� zanikl, èe�tí panovníci vùèi slezským vévodùm neu-
platòovali práva seniora, i kdy� �de iure� na nì mìli stále nárok. Jan Lucembur-
ský, pøesto�e pou�íval titul polského krále, nevyvíjel �ádnou aktivitu, jen� by
smìøovala k faktickému nabytí moci v Polském království. Nehodlal ale neèinnì
pøihlí�et, jak se rozpínavá politika Vladislava Lokýtka111 obrací i ke Slezsku,
zejména pak proti Vratislavi, kterou procházely dùle�ité obchodní trasy mající
jistý ekonomický význam i pro Moravu. Proto poèátkem roku 1327 uspoøádal
Jan váleènou výpravu proti Krakovu, sídlu Vladislava Lokýtka. Úder jeho vojska
byl tak silný, �e Lokýtek byl nucen po�ádat svého zetì, uherského krále Karla
Roberta, o zprostøedkování pøímìøí mezi ním a èeskou stranou.

 V této situaci museli hornoslez�tí vévodové volit, zda se pøikloní na stranu
Jana Lucemburského èi Vladislava Lokýtka. To, �e se pøidali k èeskému králi,
pova�uji na jedné stranì za výsledek logického uva�ování, proto�e mocný a ve
svìtì uznávaný èeský panovník jim mohl proti Lokýtkovi se stále nejistým po-
stavením poskytnout èetné výhody, na druhé stranì za doklad diplomatických
schopností Mikulá�e II. Opavského. Tìsné sousedství Opavska se slezskými
kní�ectvími a blízký pøíbuzenský vztah k ratiboøskému vévodovi pøedurèovaly
opavského kní�ete k tomu, aby jako spojenec èeského krále prosazoval v této
oblasti lucemburské zájmy. I kdy� to nemohu dolo�it pramennými materiály, po-
va�uji za pravdìpodobné, �e Mikulá� II. vyjednával s hornoslezskými vévody
o spojenectví s èeským panovníkem u� bìhem pøíprav na krakovské ta�ení,
pøièem� není vylouèeno, �e se touto otázkou zabýval ji� døíve. Za doklad toho,
�e �e vévoda Mikulá� byl v celé zále�itosti zainteresován, pova�uji fakt, �e tøi ze
slezských vévodù odevzdali Janovi Lucemburskému svou zemi do lenní závis-
losti právì v Opavì. 18. února 1327 zde Boleslav, vévoda opolský a falkenberský,
a Kazimír, vévoda tì�ínský, vyznali, �e jsou many èeského krále.112 O den poz-
dìji uèinil stejné prohlá�ení kozelský vévoda Vladislav.113 Je�tì do konce roku
1327 se leníky èeského krále stali také vévodové osvìtimský, zátorský, ratiboø-
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ský a vratislavský,114 pøièem� Jindøich VI. Vratislavský, nemaje mu�ského dìdi-
ce, odkázal po své smrti Vratislavsko Èeskému království. Tìmito akty získala
uvedená slezská kní�ectví vùèi èeskému státu stejné právní postavení jaké mìlo
i opavské vévodství.

 O vlastní zemìpanské èinnosti Mikulá�e II. na Opavsku v roce 1327 mù�eme
øíci tolik, �e za opìtovné vybírání bernì udìlil opavským kupcùm privilegium,
jen� ve mìstì povolovalo existenci 26 kupeckých komor zabývajících se ob-
chodem se suknem, a stanovilo, �e ve vzdálenosti jedné míle kolem mìsta se
nesmí nikdo, kdo nepøíslu�í k nìkteré z uvedených komor, obdobnou èinností
zabývat.115 Tento pøíklad mílového práva je zároveò ukázkou snahy panovníka
mít obchod, ze kterého plynuly i jemu zisky ve formì nejrùznìj�ích poplatkù
a daní, pod vlastní kontrolou.

 V následujících létech nemáme o opavském vévodovi mnoho zpráv. Nìkolik
listin z let 1329�1334 potvrzujících rùzné platy,116 dary117 a hodnosti118 dosvìd-
èuje, �e Mikulá� pobýval ve své zemi a staral se o její rozkvìt. Dbal rovnì�
o rozmno�ování majetku církve, která mu mohla v budoucnosti v pøípadì potøeby
poskytnout finanèní pùjèky. Tak napø. udìlil podací pøi kostele sv. Martina v Krnovì
øádu nìmeckých rytíøù119 a velehradskému klá�teru potvrdil dva lány v �ukovicích.120

 O tom, zda v uvedeném období pobýval Mikulá� II. také v blízkosti krále
Jana, nemáme �ádných zpráv. S urèitostí mù�eme øíci a� to, �e se roku 1335
zúèastnil Janova ta�ení do øí�e.121

 Jedním z dùle�itých mezníkù v �ivotì Mikulá�e II. byla smrt jeho �vagra Le�-
ka Ratiboøského v roce 1336. Vévoda Le�ek zemøel bez mu�ských potomkù,
co� vedlo k øadì sporù stran jeho kní�ectví. Nárok na nì si podle polského
dynastického práva, které zaruèovalo nárok na dìdictví i mu�ským potomkùm
z vedlej�í vìtve rodu, dìlali Le�kovi piastov�tí pøíbuzní. Své zájmy hájil také
opavský vévoda, který jako man�el Le�kovy sestry Anny po�adoval, aby bylo
o Ratiboøsku rozhodnuto dle práva nìmeckého.122 Celá zále�itost byla velmi chou-
lostivá, proto�e král Jan, který mìl v dané otázce poslední slovo, proti sobì nechtìl
popudit ani slezská kní�ata, ani opavského vévodu, jemu� vdìèil za èetné prokázané
slu�by.

 Janovo koneèné rozhodnutí ve vìci Ratiboøska padlo poèátkem ledna 1337
ve Vratislavi ve prospìch Mikulá�e II., kterému bylo ratiboøské kní�ectví udìle-
no v léno, i kdy� nepatrnì zmen�ené o Kozlí a Glivici, které pøipadly Vladislavu
Kozelskému.123 Souèasnì se listinou vydanou 14. ledna Jan Lucemburský zavá-
zal, �e bude vévodu Mikulá�e podporovat v dr�bì jeho nového údìlu proti ko-
mukoliv.124 Mù�eme øíci, �e Jan tímto zpùsobem ocenil Mikulá�ovy dosavadní
zásluhy a zároveò se pojistil pro pøípad, �e by nìkterý dal�í z jeho slezských
leníkù zemøel bez mu�ského dìdice. V tom pøípadì by ji� dle �vzoru� z roku
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1337 nebylo pochyb o tom, zda se má ve vìci uvolnìného léna postupovat dle
polského, èi dle nìmeckého práva.

 Ve stejné dobì, kdy Mikulá� II. získal ratiboøské vévodství, bylo od Opavska
odtr�eno Prudnicko, které král Jan prodal Boleslavovi, vévodovi opolskému a fal-
kenberskému.125

 Nabytím Ratiboøska se postavení opavského vévody podstatnì zlep�ilo. Jako
vlastník dvou údìlù byl mnohem lépe ekonomicky zaji�tìn, mohl vést rozsáhlej�í
dvùr, co� jistì vyhovovalo jeho rytíøské mentalitì, a dovolit si finanènì vydr�o-
vat vìt�í vojenskou dru�inu. Získání tohoto území ale na druhé stranì znamena-
lo dal�í oddalování Opavska od Moravy, které zapoèalo ji� roku 1318 udìlením
tohoto území v samostatné léno, a jeho pøidru�ování se k slezským kní�ectvím,
se kterými byla srovnatelná jeho rozloha i lenní závislost na èeském králi. Miku-
lá� zaèal pou�ívat titul �dei gratia Oppaviensis et Rathiboriensis terrarum dux�.126

V budoucnosti se stále èastìji stávalo, �e se opav�tí vévodové uvádìli mezi
slezskými kní�aty. Z pozice svého nového titulu musel vévoda èastìji pobývat
v Ratiboøsku, aby se zde osobnì podílel na vykonávání zemìpanské správy.127

 Na slezskou orientaci Mikulá�e II. mù�eme usuzovat také z jeho sòatkové
politiky. Mikulá�ova nejstar�í dcera Eufemie byla ve tøicátých letech provdána za
Semovita III. Mazovského a rovnì� v�echny tøi Mikulá�ovy man�elky pocházely
ze Slezska: díky ji� zmiòované Annì Ratiboøské získal Ratiboøsko, podruhé se
o�enil nìkdy kolem roku 1340 s Hedvikou Ole�nickou a jeho tøetí �ena Jitka byla
dcerou falkenberského vévody Boleslava.128 Také Mikulá�ovým synùm byly vy-
brány man�elky ve Slezsku: Janovi Anna Hlohovská, Pøemkovi Kateøina Mün-
sterberská. Kdy� vezmeme v úvahu, �e sòatková politika ve støedovìku nebyla
jen zále�itostí citù a majetku, ale také prostøedkem k získávání spojencù pro
pøípadné konflikty, vybudoval si Mikulá� II. dosti rozsáhlou mocenskou základ-
nu.

 Ve druhé polovinì ledna opustil král Jan Vratislav, aby táhl na Litvu bojovat
proti pohanùm. V èeském vojsku se nacházela øada Janových leníkù, kteøí se
úèastnili také jednání ve Vratislavi.129 Mikulá� II. mezi nimi nebyl,130 proto�e ji�
17. února 1337 prodal v Ratiboøi dominikánkám tamìj�ího klá�tera opavskou
ves Suchou P�tinu za 300 kop pra�ských gro�ù.131 Toto jednání vybízí k otázce,
zda udìlení ratiboøského léna Mikulá�i II. nebylo ze strany krále Jana pouze
projevem vdìènosti za ji� prokázané slu�by, ale také díkem za pohotovì poskytnuté
peníze (mo�ná pouze formou pùjèky), které Jan na pruskou výpravu jistì potøebo-
val.

 O dal�ím Mikulá�ovì pobytu na Ratiboøsku, kam byl èas od èasu volán vla-
daøskými povinnostmi, svìdèí listina vydaná 21. záøí 1338 v Ratiboøi opìt pro
tamìj�í dominikánský klá�ter.132
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 Doposud v�dy dobré vztahy mezi èeským králem Janem a opavsko-ratiboø-
ským vévodou Mikulá�em byly naru�eny nìkdy poèátkem roku 1339. Pøíèiny
tohoto sporu jsou dost nejasné, mù�eme se tedy pouze dohadovat, co bylo
podnìtem vzniklé roztr�ky. Jako jedna z mo�ných pøíèin dané situace se uvádí
nevra�ivost hornoslezských Piastovcù vùèi Mikulá�i II. poté, co mu král Jan
udìlil v léno Ratiboøsko. Dal�ím dùvodem rozchodu èeského krále a opavsko-
ratiboøského vévody mohly být stí�nosti opavských stavù na neúmìrné
a protiprávní finanèní po�adavky jejich zemìpána. Do tøetice se dá uva�ovat
o tom, �e v dobì urèitého napìtí mezi Janem Lucemburským a jeho synem Kar-
lem, ke kterému do�lo pro rozdílné názory na zpùsob vlády v Èeském králov-
ství, se Mikulá� II. postavil na stranu Karla, èím� proti sobì popudil doposud
pøátelsky naklonìného seniora.133 Proto�e se tøi právì uvedené mo�né dùvody
nevra�ivosti vzájemnì nevyluèují, domnívám se, �e daný stav byl výsledkem
pùsobení v�ech tìchto faktorù, co� se pokusím v následujících øádcích dolo�it.

 Pro první mo�ný podnìt sporu, tedy pro nevra�ivost hornoslezských Pi-
astovcù, nemám �ádný pøímý doklad. Zdá se mi v�ak být logické, �e se piastov-
ská kní�ata okam�itì nesmíøila s udìlením jednoho ze slezských kní�ectví

Mikulá�i II., co� znamenalo nedodr�ení jejich tradièních dynastických princi-
pù nástupnictví a mohlo být v budoucnosti pøíèinou poru�ení mocenské rovno-
váhy v této oblasti, a �e se sna�ila daný stav je�tì zvrátit, a to napø. osoèováním
Mikulá�e u krále Jana, zvlá�tì pak poukazováním na jeho mocichtivost. Pøíle�i-
tostí k tomu mìla dostatek, proto�e od 14. ledna 1337 a� do roku 1339 nemáme
�ádné zprávy o tom, �e by se vévoda Mikulá� pohyboval v Janovì blízkosti.
V dobì, kdy èeský král pøi�el o jedno oko,134 v dùsledku èeho� byl velmi nála-
dový, se mohlo stát, �e podlehl mstivým na�eptavaèùm.

 Pro druhý dùvod zmiòovaného nepøátelství máme i pramenné informace. Ji�
døíve jsem nìkolikrát uvádìla, �e Mikulá� udìloval stavùm své zemì za poskyt-
nutí mimoøádné bernì èetná privilegia a �e se v letech 1318 a 1323 zavázal vybí-
rat berni jen tehdy, bude-li tato vybírána také èeským králem. Poru�oval-li daná
ustanovení døíve, nemù�eme vylouèit, �e se tak nedìlo i ve tøicátých létech, zvlá�tì
kdy� víme, �e 8. èervence 1339 vydal Mikulá� v Olomouci listinu, kterou opav-
ským stavùm opìt potvrdil privilegia z roku 1318 s dodatkem, �e v pøípadì ne-
dodr�ování zemských práv ze strany vévody se mohou stavové Opavska obrátit
s �ádostí o spravedlnost na samotného krále.135

 Reálný základ sporu Jana a Mikulá�e by mìla i domnìnka o vévodovì pod-
poøe Karla v jeho roztr�ce s otcem. Pøihlédneme-li ke slovùm Karlova vlastního
�ivotopisu (Vita Caroli) �... Deinde pater meus processit versus Moraviam vo-
lens destruere Nicolaum, ducem Opavie et Ratiuarie quem patri meo vix reconci-
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liavi...�,136 mohli bychom uva�ovat, �e tato Karlova intervence v Mikulá�ùv pro-
spìch byla odplatou za vévodovu podporu v lucemburské rodinné pøi.

 Situace asi byla opravdu vá�ná a �chvíli se zdálo, �e se král sotva zdr�í od
pokusu Mikulá�e z jeho zemì vùbec vytlaèit�.137 Po Karlovì zásahu se celá zále-
�itost sice urovnala, ale Mikulá� II. musel králi vydat Cukmantl s hradem Edel-
�tejnem,138 Hermanovice a Arnoltovice.139

 Dal�í léta ubíhala opìt klidnì. Vévoda Mikulá� pobýval støídavì na Opav-
sku140 a Ratiboøsku.141 Zavítal také do Prahy, kde napø. 13. èervence 1341 zpe-
èetil jako jeden z nejvýznamnìj�ích svìdkù listinu o pøátelství mezi polským krá-
lem Kazimírem,142 èeským králem Janem a moravským markrabìtem Karlem.143

V první polovinì roku 1342 odjel jako èlen Karlovy dru�iny do Polska. Tady
spolu s Bolkem Bøe�ským, Bolkem Falkenberským, Bolkem Opolským, Vladi-
slavem Kozelským, Kazimírem Tì�ínským, Semovitem Glivickým a kon�ely mìsta
Vratislavi slo�il v èervenci opìtovný slib vìrnosti èeskému králi a jeho potomkùm.144

 O tøi roky pozdìji mìl Jan Lucemburský mo�nost dokázat, �e je jako senior
schopen poskytnout svému vazalovi vèasnou pomoc proti jakémukoli nepøíteli.
V èervnu 1345 byl toti� vévoda Mikulá� napaden ve svém ratiboøském údìlu
polským králem Kazimírem, je� byl právì spolu s císaøem Ludvíkem Bavorem,
uherským králem Ludvíkem, mí�eòským markrabìtem Bedøichem a svídnickým
vévodou Bolkem ve válce proti Lucemburkùm. Mikulá� po�ádal krále Jana o vo-
jenskou pomoc, které se mu skuteènì dostalo. Polské vojsko bylo z ratiboøského
území vyhnáno a brzy na to byly, i zásluhou pape�e Klimenta VI., urovnány také
èesko-polské vztahy.145

 Zimu roku 1346 strávil Mikulá� II. v Opavì. Svìdèí o tom listina z 15. února,
kterou vévoda potvrzuje Zbyòkovi z Tvorkova svou vesnici Odru.146

 Z hlediska èeské politiky byl rok 1346 velmi úspì�ný. Moravský markrabì
Karel byl za podpory pape�e Klimenta VI. 11. èervence zvolen proti Ludvíku
Bavorovi hlavou øímsko-nìmecké øí�e.147 Aèkoliv J. �usta nesouhlasí se zprá-
vou Bene�e Krabice z Weitmile,148 �e zakrátko po provedení volby byli vysláni
do Avignonu pra�ský arcibiskup Arno�t z Pardubic a opavsko-ratiboøský vévo-
da Mikulá�, mù�eme z ní usuzovat alespoò na to, �e Mikulá� II. jako vazal èeské-
ho krále doprovázel Lucemburky na jejich cestì za øímsko-nìmeckou králov-
skou korunou a �e se tedy také zúèastnil bitvy u Kresèaku, ve které èeský král
Jan Lucemburský padl. Vìrný leník tak mo�ná stál pøi svém králi a� do jeho
posledních dnù, èím� by dal opìtovnì najevo, �e zájmy lucemburské dynastie
pova�uje i za své vlastní.

 Nástupem Karla na èeský trùn spojenectví Lucemburkù a opavského vévody
neskonèilo, naopak se je�tì prohloubilo, co� by mohlo rovnì� nepøímo potvrdit
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hypotézu o døívìj�í vzájemné podpoøe obou mu�ù. I nadále Mikulá� II. peèetil
jako jeden z pøedních svìdkù významné státnické dokumenty, nadále se pohy-
boval v blízkosti èeského krále bìhem jeho váleèných a diplomatických výprav.
26. listopadu 1346 sice potvrdil v Opavì mì��anu Haukovi øeèenému Èech kou-
pi dvora v Kyle�ovicích,149 ale u� v únoru 1347 doprovázel Karla spolu s Vilémem
z Land�tejna, Bu�kem z Velhartic a dal�ími èeskými pány pøes rakouské území
a Korutany do Tridentu, odkud se Karel sna�il vyøe�it otázku Tyrolska.

 Jako leník èeského krále se Mikulá� zúèastnil Karlovy korunovace v Praze 2.
záøí 1347, kdy� si den pøed tím spolu s dal�ími pány Èeského království vymohl
na Karlovi jako na králi øímsko-nìmeckém majestát, dle nìj� mìli být budoucí
èe�tí králové korunováni pra�ským arcibiskupem.150

 Kdy� záhy po pra�ské korunovaci opustil král Karel Èechy a odjed do øí�e,
aby se s koneènou platností vypoøádal se svým protihráèem na øímsko-nìmec-
kém trùnu Ludvíkem Bavorem, Mikulá� v jeho doprovodu nesmìl chybìt.151

Ludvík v�ak neèekanì 11. øíjna 1347 zemøel, kdy� byl na lovu medvìdù ranìn
mrtvicí.

 Roku 1348 se s definitivní platností vyøe�il státoprávní pomìr Opavska k ze-
mím Koruny èeské. Stalo se tak bìhem dubnového dvorského sjezdu v Praze,
kdy listinou vydanou 7. tohoto mìsíce152 prohlásil Karel jako král øímský a èeský
olomoucké biskupství, moravské markrabství a opavské vévodství za bezpro-
støední léna Koruny èeské.153 Listina byla vydána na základì �ádosti olomoucké-
ho biskupa, Karlova mlad�ího bratra Jana Jindøicha a opavského vévody, jen� se
ve svých nárocích na Opavsko odvolával na listinu Pøemysla Otakara II., kterou
mìlo být opavské kní�ectví zøízeno.154 Jakýmsi doplnìním majestátu ze 7. dub-
na 1348 je listina vydaná 26. prosince 1349, kterou je Janu Jindøichovi udìleno
v léno markrabství moravské s výslovným vylouèením olomouckého biskup-
ství a opavského vévodství.155

 Dal�í zprávy o Mikulá�ovì èinnosti na Opavsku a v Ratiboøsku máme z 3.
února 1349, kdy v Hlubèicích potvrdil øádu johanitù jejich privilegia,156 a z 25.
záøí, kdy �pitálu sv. Mikulá�e v Opavì rovnì� potvrdil dvanáct høiven, které mu
daroval Petr, pán na Landeku.157

 Tìsný vztah opavských Pøemyslovcù s dynastií Lucemburkù byl je�tì upev-
nìn sòatkem moravského markrabìte Jana Jindøicha s Markétou, dcerou Mikulá-
�e II. Opavsko-ratiboøského, k nìmu� do�lo nìkdy v první polovinì roku 1350.158

 Tého� roku se Mikulá� II. stal kladským hejtmanem,159 co� lze pova�ovat za
jedno z dal�ích ocenìní jeho dosavadních zásluh. Vzhledem k dobì udìlení
hejtmanství (srpen 1350) se ale domnívám, �e �lo spí�e o projev díkù za pomoc
v dosti choulostivé zále�itosti, která se odehrála v únoru 1350 v Budy�ínì.



28

 Karel IV. mìl v této dobì zájem na urovnání vztahù s Ludvíkem Bavorem,
synem nìkdej�ího øímsko-nìmeckého krále, co� bylo podmínìno udìlením bra-
niborského markrabství právì zmiòovanému Ludvíkovi a jeho bratrùm. Brani-
borská marka v�ak byla v rukou fale�ného markrabìte Waldemara,160 kterého
dosadil na podzim roku 1348 právì Karel IV., proto�e potøeboval jeho kurfiøtský
hlas. Nyní byl fale�ný Waldemar na obtí� a Karel IV. musel vynalo�it v�echen
svùj diplomatický um, aby tohoto mu�e odstranil, ani� by pøi tom po�kodil své
vlastní zájmy. Proto povolal do Budy�ína dvanáct významných �lechticù, mezi
nimi i opavsko-ratiboøského vévodu, aby pod vedením Ruprechta st. Falckého
uznali èi popøeli Waldemarovu toto�nost. Jednání svolané komise bylo pouze
formální, proto�e nikdo ze zúèastnìných nebyl souèasníkem skuteèného Walde-
mara. Mikulá�ova úèast v této neseriózní zále�itosti mohla tedy být, dle mého
názoru, odmìnìna právì udìlením kladského hejtmanství.

 Své diplomatické schopnosti mìl Mikulá� II. mo�nost prokázat roku 1350
je�tì jednou, kdy� byl spolu s pra�ským arcibiskupem Arno�tem vyslán do Avi-
gnonu, aby zde projednali podmínky Karlovy císaøské korunovace v Øímì. Pa-
pe�

Kliment VI. nemìl na této korunovaci velký zájem, proto�e Karel IV. se nepro-
jevoval jako horlivý zástánce zájmù katolické církve, jakým se zdál být pøed
svým zvolením øímsko-nìmeckým králem roku 1346, ale nemohl ji pøímo od-
mítnout. Proto odeslal 1. února 1351 èeské poselstvo zpìt do vlasti s tím, �e
není pro jednání dostateènì vybaveno plnými mocemi. Zároveò v�ak �ádal, aby
k nìmu bylo vysláno poselstvo nové, se kterým bude jednat za úèasti pøedstavi-
telù italských komun o velikonocích.161

 K øímské jízdì Karla IV. do�lo teprve v roce 1355 a Mikulá� Opavsko-rati-
boøský se jí rovnì� zúèastnil, jak o tom svìdèí jeho jméno uvádìné mezi èleny
Karlova doprovodu.162

 Pro svùj vysoký vìk se Mikulá� II. stále èastìji zdr�oval na svém opavském
nebo ratiboøském údìlu, kde potvrdil èené nadace163 a udìlil øadu výsad.164 Své
místo po boku èeského krále pøenechával stále èastìji nejstar�ímu synu Jano-
vi.165 V �edesátých létech starostlivì peèoval o klá�ter klarisek v Opavì, kam se
uchýlila jeho dcera Anna.166 O jeho vlivu na císaøe Karla a diplomatickém nadání
se vìdìlo i v cizinì, Mikulá� II. byl nadále pova�ován za jednoho z pøedních
rádcù èeského krále a øímského císaøe, o èem� svìdèí skuteènost, �e se na nìj,
jako i na dal�í významné �lechtice (napø. pra�ského arcibiskupa Jana Oèka
z Vla�imi, Bolka II. Svídnického), v roce 1363 obrátil s �ádostí o intervenci u Karla
IV. v nám neznámé zále�itosti pape�ský legát.167

 O dva roky pozdìji, roku 1365, opavsko-ratiboøský vévoda Mikulá� zemøel
a tím se uzavøela jedna z kapitol dìjin Opavska. Bìhem svého dlouhého �ivota
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získal Mikulá� nejen rozsáhlé panství, kdy� jako první, a zároveò poslední, opav-
ský Pøemyslovec soustøedil ve svých rukou souèasnì Opavsko i Ratiboøsko, ale
vybudoval si také silnou pozici na dvorech Jana Lucemburského a Karla IV.
a stal se tak nepostradatelným pøi øe�ení øady vojenských i státnických problé-
mù. Ze tøí man�elství po sobì zanechal pìt dcer168 a ètyøi syny, kteøí rozdìlením
si otcova dìdictví oslabili své vlastní ekonomické a postupnì i politické pozice
a zapoèali tak proces pozvolného úpadku jak opavského, tak ratiboøského vé-
vodství.
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 97. První �enou Jindøicha Korutanského byla Anna, star�í  sestra sestra Janovy
man�elky Eli�ky. Zemøela 3. záøí  1313.

 98. CDM VI, s. 200�202, è. 264.

 99. Kapras, J.: c. d., s. 44.

100. Prasek, V.: Kní�e Mikulá� II. 1318�1365. VMO 24,  1918, s. 51.

101. Tamté�.
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102. A� do roku 1333 byl Jan Lucemburský také markrabìtem  moravským.

103. Mikulá� II. by musel skládat pøípadnému markrabìti  moravskému Janu
Jindøichovi novou vazalskou pøísahu.  Lenní slib z roku 1318 byl skládán
do rukou Jana  Lucemburského jako krále èeského a polského a hrabìte
lucemburského, nikoliv v�ak markrabìte moravského.

104. Listina vydaná 20. listopadu. CDM VI, s. 393�394,  è. 26.

105. Kdy� pak roku 1333 probìhla nová jednání v Meranu ve  vìci splácení
dlu�ného obvìnìní Jana Jindøicha,  Mikulá� II. Opavský se ji� mezi svìdky
nevyskytoval.  Srv. Spìváèek, Jiøí: Meránské úmluvy z roku 1333 a  jejich
pøedpoklady. Èeskoslovenský èasopis historický  16, 1968, s. 157.

106. CDM VII, s. 852, è. 251.

107. �usta, J.: Èeské dìjiny. II/3. Praha 1946, s. 275.  Obdobné listiny pro Jana
vydali 18. srpna 1328  Oldøich I., lantkrabì z Leuchtemberka (RBM III,  s.
577, è. 1479), a Ota, falckrabì rýnský (RBM III,  s. 584, è. 1494).

108. CDM VII, s. 830, è. 231.

109. CDS XVIII, s. 262, bez èísla.

110. Jednalo se o kní�ectví bytomské, tì�ínské, opolské a  ratiboøské.

111. Roku 1320 byl v Hnìzdnì korunován polským králem.

112. RBM III, s. 498, è. 1276 a 1275.

113. Tamté�, s. 500, è. 1279.

114. Tamté�, s. 500�501, è. 1280, s. 501, è. 1281, s. 501 �502, è. 1283, s. 509,
è. 1302.

115. CDS XXII, s. 2, è. 4604.

116. Tamté�, s. 126, è. 5035.

117. Tamté�, s. 122, è. 5023.

118. Tamté�, s. 175, è. 5185.

119. CDS XXIX, s. 22, è. 5335. Prasek pova�uje tuto listinu  za falzum. Srv.
Prasek, V.: c. d., s. 54.

120. CDS XXIX, s. 22, è. 5336.

121. Je uveden jako jeden ze svìdkù na listinì ze 16. záøí,  kterou Jan Lucembur-
ský uzavøel pøímìøí s  øímsko-nìmeckým králem Ludvíkem. Toto pøímìøí
mìlo  trvat do 24. èervna 1336. CDM VII, s. 64, è. 84.

122. Srv. �usta, J.: c. d., s. 241.

123. KR, s. 68�69, è. 249.

124. Tamté�, s. 69, è. 250.

125. CDS VI, s. 178, è. 1025.
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126. Napø. CDS XXIX, s. 140�141, è. 5839, CDS XXX, s. 37,  è. 6152, s. 177,
è. 6637.

127. Napø. CDS XXIX, s. 140�141, è. 5839, CDS XXX, s. 37,  è. 6152.

128. K tomuto sòatku musel pape� pro blízký pøíbuzenský  vztah udìlit dispens.
Stalo se tak na pøímluvu  Karla IV. a Ludvíka Uherského. KR, s. 88�89, è.
330.

129. Patøili k nim napø. Vladislav Bytomský a Václav, syn  Janova �vagra Bole-
slava Lehnického.

130. Pøíèinou nepøítomnosti vìrného vazala na Janovì pruském  ta�ení byla
pravdìpodobnì snaha zajistit si okam�itou  osobní pøítomností právì na-
bytý ratiboøský údìl proti  pøípadným projevùm nepøátelství ze strany slez-
ských  Piastovcù.

131. CDS XXIX, s. 140�141, è. 5839.

132. CDS XXX, s. 37, è. 6152.

133. Prasek, V.: c. d., s. 57. Srv. �usta, J.: c. d.,  s. 314.

134. Po návratu z ji� zmiòovaného pruského ta�ení se prudce  zhor�ila Janova
oèní choroba a po zásahu lékaøe Jan  zcela oslepl na jedno oko.

135. CDM VII, s. 176�177, è. 243.

136. Vita Caroli. In: FRB III, s. 361.

137. �usta, J.: c. d., s. 314. Tato pohrù�ka se patrnì  netýkala Opavska, ale jen
Ratiboøska, proto�e  9. èervence 1339 udìlil Jan Mikulá�ovi ratiboøské  vé-
vodství opìt v léno (CDS VI, s. 187, è. 1035).  Uvedený fakt by tak mohl
rovnì� dokládat domnìnku, �e  hornoslez�tí vévodové, chtìjíc Mikulá�e
pøipravit o  Ratiboøsko, se svou nevra�ivostí vùèi opavskému  vévodovi
byli jednou z pøíèin nepøátelství mezi Janem a  Mikulá�em.

138. Ztráta tohoto území byla pro Opavsko jistì citlivá,  proto�e se zde nacháze-
ly doly na zlato. Zásahem  Karla IV. z roku 1361 byla odtr�ená oblast opìt
pøipojena k opavskému vévodství (CDS VI, s. 184,  è. 1047).

139. CDM VII, s. 177�178, è. 244.

140. Napø. KR, s. 73, è. 262, s. 74, è. 264.

141. Napø. tamté�, s. 72�73, è. 260, s. 75�76, è. 270.

142. Na základì trenèínských a vi�egrádských jednání se Jan  Lucemburský
a jeho syn Karel zøekli titulu polského  krále ve prospìch Kazimíra, syna
Vladislava Lokýtka, za  co� jim byla ponechána slezská oblast.

143. CDM VII, s. 238�240, è. 333.

144. RBM IV, s. 465, è. 1149.

145. Srv. Èe�i a Poláci v minulosti. Red. Josef Macùrek.  Praha 1964, s. 97�98.
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146. CDS VI, s. 15, è. 876.

147. Z kurfiøtù se volby zúèastnili arcibiskupové kolínský,  mohuèský a trevírský,
èeský král Jan a saský vévoda  Rudolf.

148. �usta, J.: Èeské dìjiny. II/4. Praha 1948, s. 9. Srv.  Kronika pra�ského
kostela Bene�e Krabice z Weitmile.  In: FRB IV, s. 513. Podle �ustova
názoru bylo toto  poselstvo vysláno a� po 9. øíjnu a Mikulá�  Opavsko-
ratiboøský v nìm nebyl.

149. CDM VII, s. 505�506, è. 685.

150. Archivum Coronae regni Bohemiae (dále jen Archiv). Vyd.  Václav Hrubý.
II., s. 8�12, è. 9.

151. 21. listopadu byl v Norimberku svìdkem pøi sestavení  zakládací listiny
pra�ského slovanského klá�tera  (CDM VII, s. 544, è. 739) a v lednu 1348
byl jmenován  mezi ruèiteli finanèních závazkù Karla IV. Balduinu  Trevír-
skému, kterému byla na dobu Karlovy nepøítomnosti  svìøena vláda v øí�i
(srv. �usta, J.: c. d., s. 49 �52).

152. V tento den vydal Karel celkem 14 listin, mimo jiné i  zakládací listinu pra�-
ské univerzity. Archiv II, s. 39�69, è. 49�62.

153. �... episcopatum Olomucensem, marchionatum Moravie et  ducatum Oppa-
vie ad iurisdictionem et directum dominium  regum et corone regni Boemie
iure spectare...�.  Archiv II, s. 59�62, è. 60.

154. U� Jan Kapras upozornil na to, �e tato listina musela  být falzem, proto�e se
na ni Mikulá� I. ve svých  sporech o Opavsko s Václavem II. nikdy neod-
volal a  nemluvilo se o ní ani roku 1318, kdy bylo opavské  vévodství
udìleno Mikulá�i II. v léno. Srv. Kapras, J.:  c. d., s. 46.

155. Archiv II, s. 142 -154, è. 124.

156. KR, s. 80, è. 289. Bli��í specifikace tìchto privilegií  zde není uvedena.

157. CDM VII, s. 670�671, è. 960.

158. Pro blízký pøíbuzenský vztah musel pape� udìlit tomuto  svazku dispens
(KR, s. 82, è. 298). Z man�elství se  narodili synové Jo�t, Prokop a Jan
Sobìslav a dcery  Anna a Al�bìta.

159. KR, s. 82, è. 299.

160. Skuteèný Waldemar zemøel 14. srpna 1319 a Mikulá� II.  se podílel na
dobývání èásti jeho území.

161. Srv. �usta, J.: c. d., s. 312�313.

162. Napø. KR, s. 84�85, è. 309�311.

163. Napø. KR, s. 82, è. 301, s. 83, è. 304, s. 84, è. 306,  s. 90, è. 335.

164. Napø. KR, s. 87, è. 322 a 323.
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165. Napø. KR, s. 88�89, è. 327�329, 322, 333. Srv.  Kavka, Franti�ek: Vláda
Karla IV. za jeho císaøství  (1355�1378). I. Praha 1993, s. 26, 45, 77, 99
atd.

166. Dokládají to napø. tyto rùzné listiny: Opavský  listáø I. Vyd. F. �igut. Opava
1961, s. 8�9, è. 1,  s. 10�12, è. 3. Dále napø. CDM IX, s. 202, è. 274,  s.
275, è. 368.

167. Srv. Kavka, F.: c. d., s. 179.

168. Markéta, man�elka moravského markrabìte Jana Jindøicha,  zemøela ji� v ro-
ce 1363.

ZUSAMMENFASSUNG

DYNASTEANFÄNGE DER PRZEMYSLIDEN VON TROPPAU UND
IHRE VERBINDUNGEN ZUR POLITIK DER BÖHMISCHEN
KÖNIGE

Jana Konvièná

 Am Anfang der 60er Jahre des 13.Jhs. war der böhmische König Przemysl
Otakar II. auf dem Gipfel seiner Macht. Bei der Entwicklung seiner erfolgrei-
chen Innen- und Außenpolitik stand ihm im Wege nur ein dynastisches hinder-
nis � aus der Ehe mit der viel älteren Markéta von Babenberg hatte Przemysl
keinen Thronerben. Deshalb ersuchte er den Papst Alexander IV. um die Legi-
timierung seiner Kinder, die in der Beziehung mit Markétas Hofdame Ane�ka
von Kuenring, Palcéøík genannt, geboren wurden (einige Historiker, z. Beda
Dudík, halten sie für Przemysls Tochter). Der Papst gewährte den Wunsch von
Przemysl und stellte am 6.Oktober 1260 Urkunden aus, die die Kinder von
Przemysl und Ane�ka (den Sohn Nikolaus und zwei Töchter) dazu berechti-
gen, alle Würden zu erwerben, jedoch ohne Anspruch auf den böhmischen
Königsthron (Regesta diplomatica nec non epistolaria regni Bohemiae et Mo-
raviae. Band II, Seite 102�103, Nummer 268�270).

 Auch nach der zweiten Eheschließung � in zweiter Ehe verheiratet mit Kun-
huta, der Enkelin des ungarischen Königs Bela IV., blieben die Przemysls
unehelichen Kinder am königlichen Hofe. In der Urkunde vom 1269 wird
Nikolaus zum ersten Mal als �dominus Opavie� bezeichnet (Codex diplomati-
cus et epistolaris Moraviae. Band IV, Seite 27, Nummer 22). Nach der Schlacht
auf Moravské pole, wo er in ungarische Gefangenschaft geriet, schwiegen
historische Quellen eine Zeit über ihn. In Erscheinung trat er wieder um 1281,
und zwar in Land Troppau; er begann den Titel �dux Opavie� zu nutzen, auf
den er keinen Rechtsanschpruch hatte. Er geriet auch in Streit mit Kunhuta,
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der Witwe des Königs, der noch zu Lebzeiten des Przemysl Otakar II. Mitgift-
güter in Herzogtum Troppau zugesprochen wurden. Vor allem Závi� von Fal-
ken�tejn hetzte Kunhuta gegen Nikolaus auf, denn er sah in Nikolaus � dem
Erben des königlichen Blutes � einen Rivalen im Kampf um Macht im König-
sreich, dessen König ein Kind war, noch dazu in Gefangenschaft.

 Auch wenn sich Nikolaus anfänglich keinen dauerhaften Sitz aufbaute und
nicht das ganze Land Troppau beherrschte, verteidigte er dort die königliche
Macht bis ins 1283. In diesen Jahr kam König Wenzel II. nach Böhmen zurück
und übernahm Land Troppau unter seine direkte Verwaltung, als einen Teil
der Markgrafschaft Mähren. So herrschten dort eine Zeit Wenzel und Nikolaus
nebeneinander. Die Situation beruhigte sich erst 1284, als Wenzel mit Niko-
laus eine Vereinbarung hinsichtlich des Landes Troppau für drei Jahre traf.
Das endgültige Urteil betreffs dieses Gebietes sollte erst der römisch-deutsche-
-König Rudolf von Habsburg sprechen.

 Nikolaus von Troppau beteiligte sich am Durchsetzen der Politik von Wen-
zel II. in Schlesien und Polen, wohin er sich um 1295 als ein Beamter des
Königs begab. So gelangte Herzogtum Troppau unter die direkte Herrschaft
des böhmischen Königs.

 Nikolaus I. kehrte noch 1306 vorübergehend ins Land Troppau zurück, dana-
ch zog er, laut Vincenc Prasek, auf Plumlov und später nach Brno, wo er auch
1318 starb (Prasek, Vincenc: Dìjiny kraje Holasovského èili Opavského. Opava
1891).

 Nachdem Nikolaus I. von Troppau Land Troppau verließ, ist die Entwi-
cklung dieses Territoriums unklar. Den Titel Herzog von Troppau nutzte Bole-
slav von Lehnice, der ihn als Pfand für die Mitgift seiner Ehefrau Markéta,
der Tochter von Wenzel II., beschlagnahmte. Diesen Titel trugen auch seine
Brüder Jindøich und Vladislav. Ihre eigene landesfürstliche Verwaltung beweist
jedoch nur eine Urkunde vom 1311 (Regesta diplomatica nec non epistolaria
regni Bohemiae et Moraviae. Band III., Seite 8 � 9, Nummer 23). Die Situati-
on löste Johann von Luxemburg, der 1310 König von Böhmen wurde. Johann
erkannte die Ansprüche des Boleslav von Lehnice an; aber schon 1311 löste er
Herzogtum Troppau ein und gab es wieder der Markgrafchaft Mähren zurück.

 Am 3.Juli 1318 erhielt Nikolaus II., der Sohn des Nikolaus I., Land Trop-
pau zum selbständigen Lehen durch Johann von Luxemburg (Codex diploma-
ticus et epistolaris Moraviae. Band VI, Seite 108, Nummer 136). Damit be-
gann der Trennungsprozeß des Landes Troppau von Mähren und seine
Angliederung ans schlesische Gebiet. Nikolaus II. wurde einer der wichtigsten
Berater des Johann von Luxemburg und später auch Karls IV., er war bei
einer Reihe ihrer diplomatischen und militärischen Aktivitäten anwesend. Ak-
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tivånahm er an der Durchsetzung von Interessen der Luxemöurger teil, vor
allem im schlesischen Gebiet. 1337 vergrößerte Nikolaus II. seine Geschlecht-
sbesitzung um Land Rathiborzitz, das ihm Johann nach dem Tod des Le�ek
von Rathiborzitz, des Schwagers von Nikolaus II., zusprach. Mit dem Tod des
Nikolaus II. im Jahr 1365 endete die Zeit des wirtschaftlichen und politischen
Aufschwungs der Troppauer Przemysliden.

SEZNAMY DVOØANÙ CÍSAØE RUDOLFA II. Z LET
1580, 1584 A 1589.
EDICE.

Jaroslava Hausenblasová

ÚVOD

Pøedkládaná práce je souèástí �iroce koncipovaného programu, jeho� cílem je
systematický výzkum dìjin umìní a kultury v období vlády císaøe Rudolfa II.,
který byl v r. 1990 zahájen v Ústavu dìjin umìní AV ÈR ve spolupráci
s Kunsthistorisches Museum ve Vídni. Projekt navázal na døívìj�í pracovní úkoly
èlenù tohoto ústavu, které svými poèátky sahají do �edesátých let.1 Dùle�itou
souèástí programu je prùzkum na�ich i zahranièních archivù, transkripce vybra-
ných písemných pramenù a koneènì vydání tìch písemností, které mohou svým
obsahem významnì obohatit dal�í bádání na poli rudolfinského umìní.

Cílem této edice je zpøístupnìní dosud neznámých pramenù k dìjinám a skladbì
dvora císaøe Rudolfa II., tzv. hof�tátù, tj. seznamù v�ech osob, které mìly
u císaøského dvora v dobì, kdy byly sepsány, svoje postavení, definované urèi-
tým úøadem. Funkce u dvora byla buï representaèní, nebo správní, nebo její
nositel svým výkonem uspokojoval osobní potøeby panovníka èi zabezpeèoval
provoz dvora. O struktuøe císaøského dvora, který mìl v období vlády Rudolfa
II. ji� svou pevnou podobu se dozvídáme právì ze seznamù, které se nám z té
doby zachovaly.2

Dosud byly známy celkem tøi jmenné seznamy osob rudolfinského dvora.
Prvním z nich je seznam z roku 1576, který uvádí kromì v�ech funkcí a k nim
nále�ejících jmen dvoøanù také jejich mìsíèní, popø. roèní platy. V roce 1576
nastoupil Rudolf vládu po svém zemøelém otci, císaøi Maxmiliánovi II., jeho�
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dvùr èásteènì pøejal, ale pøedev�ím z vìt�í èásti doplnil o dvoøany, které kolem
sebe shromá�dil pøi své cestì do �panìlska nebo pozdìji, kdy� se po svém
návratu podílel vedle Maxmiliána na vládì. Tento seznam, který nás informuje
o jedné z nejranìj�ích podob rudolfinského dvora se doèkal ji� trojího vydání.
Prvním z nich je edice J.W. Riedlera z roku 1831, který se pokusil vydat seznam
in extenso, bohu�el v�ak s èetnými chybami a nepøesnostmi.3 Zkrácenou verzi
seznamu z r. 1576 vydal r. 1869 J.V. Goehlert4 a koneènì r. 1907 jej zaøadil, rovnì�
ve zkrácené verzi, do svého pojednání o dìjinách rakouské státní správy Th. Fell-
ner5.

Dal�ím dosud známým seznamem v�ech dvoøanù je seznam z r.1601, zachy-
cující zmìny v obsazení jednotlivých úøadù pravdìpodobnì a� do r. 1607. Ten-
to pøehled, který neobsahuje údaje o platech, nebyl pro svou �patnou èitelnost
dosud publikován.6 Oba dva zmínìné prameny jsou ulo�eny v Haus-, Hof und
Staatsarchivu ve Vídni.

Tøetí pøehled dvorských úøadù s uvedením plného jména, titulu jeho dr�itele
a jeho mìsíèního, event. roèního platu vydal r. 1793 J.A. Riegger.7 Zachycuje
stav Rudolfova dvora krátce po smrti císaøe r. 1612 a jedná se pravdìpodobnì
o opis nìkterého døívìj�ího seznamu. Místo ulo�eni pøedlohy, podle ní� J.A.
Riegger pøepis poøídil, není známo.

Vedle zmínìných seznamù existují je�tì ti�tìné soupisy dvoøanù, kteøí cesto-
vali s císaøem na øí�ské snìmy jako souèást jeho doprovodu. Vydal je r. 1582
a 1594 císaøský herold Peter Fleischmann.8 Jako pramen pro poznání skladby
rudolfínského dvora jsou znaènì nespolehlivé. V porovnání s ostatními docho-
vanými soupisy se zdá, �e zachycují pouze ty osoby, které císaøe na snìm sku-
teènì doprovázely. Z uvedeného pøehledu je patrné, �e historik, zabývající se
dìjinami vlády Rudolfa II. mìl k dispozici pouze údaje o poèáteèním a koneèném
stavu personálního obsazení jeho dvora. Tuto mezeru se do znaèné míry poda-
øilo odstranit objevením tøí dosud neznámých seznamù dvoøanù Rudolfa II.
v Bavorském státním archivu v Mnichovì. Seznamy, které zachycují personální
obsazení Rudolfova dvora v letech 15809, 158410 a 159011 na�la pøi prùzkumu
archivních pramenù k dìjinám výtvarného umìní paní Dr. Hilda Lietzmann, která
je dlouholetou spolupracovnicí Ústavu dìjin umìní a díky jejímu laskavému upo-
zornìní bylo mo�no pøistoupit k edièní práci.

O prvním seznamu z r.1580 víme témìø jistì, �e byl vypracován v souvislosti
s plánovanou cestou Rudolfa II. do Norimberka na schùzku kurfiøtù, kterou mìl
v úmyslu svolat a k ní� nakonec nedo�lo údajnì pro zdravotní potí�e mladého
císaøe.12 Do Norimberka byl seznam poslán pøedev�ím proto, aby se mìsto
mohlo vèas a dobøe pøipravit na panovníkùv pøíjezd. Zaji�tìní noclehu pro tak
znaèný poèet osob, jaký Rudolfùv dvùr mìl, jistì nebyla zále�itost jednoduchá
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a musela být pøipravována mnoho mìsícù dopøedu. Na základì seznamu, k nìmu�
jistì pùvodnì nále�ely je�tì dal�í zpøesóující pøehledy, zejména o doprovodu,
který mìli s sebou jednotliví dvoøané, bylo pøedem rozhodnuto, kde budou dvo-
øané a jejich èele  ubytováni, jak velkou zásobu jídla je tøeba zajistit, kde budou
ustájeni konì a kolik krmení je nutno zajistit. Seznam z r. 1580, který obsahuje
název úøadu a jméno jeho dr�itele, byl poslán z Prahy do Norimberku, kde byla
k nìkterým jménùm pøipsána poznámka s pøesným urèením domu, kde bude
dvoøan bydlet a kde budou ustájeni konì. Seznam byl je�tì v prùbìhu dal�ích
pøíprav dále upravován, jak o tom svìdèí nìkterá �krtnutá nebo pøipsaná jména.
Na jeho sepsání se podíleli celkem tøi písaøi. První, který sepsal pùvodní se-
znam, druhý, který k nìmu v Norimberku pøipsal poznámky o ubytování
a koneènì tøetí, který �krtnul jména lidí, kteøí buï zemøeli nebo jiným zpùsobem
opustili svojí funkci u dvora a nahradil je novými. V pøípadì úmrtí pøipsal po-
známku na okraj. Seznam je psán novogotickým polokurzívním písmem, místy
hùøe èitelným.

Seznamy z r. 1584 a 1589 vznikly pravdìpodobnì v souvislosti s jinými akti-
vitami Rudolfa v øí�i. Bohu�el stav na�ich znalostí o Rudolfových plánovaných
cestách nám nedovoluje �ádné pøesnìj�í urèení. Víme v�ak zcela jistì, �e se
nejednalo o �ádný øí�ský snìm, proto�e Rudolf II. se zúèastnil bìhem své vlády
pouze dvou øí�ských snìmù, a to r. 1582 v Augspurku a r. 1594 v Øeznì.13 Oba
dva seznamy uvádìjí pouze názvy úøadù a jména jejich dr�itelù. Soupis z r. 1589
obsahuje v úvodu velmi struènou dvo rskou instrukci, tj. pøehled pravomocí
a povinností nejdùle�itìj�ích dr�itelù úøadù. Tyto seznamy v zásadì nebyly poz-
dìji upravovány ani doplóovány, s výjimkou dvorské instrukce, která byla
k seznamu pøipojena pozdìji, a jediné poznámky o úmrtí tajného rady Hanse
Trautsona             (f. 88r). Seznamy z r. 1584 a 1589 jsou psány pomìrnì dobøe
èitelným polokurzívním novogotickým písmem.

Zpùsob sepsání a øazení jednotlivých funkcí je u v�ech zde zmínìných ho-
f�tátù obdobné. Jako první v hierarchii dvorských slu�ebníkù je v�dy uvádìn
nejvy��í hofmistr, potom následují radní kolegia (tajná rada, dvorská rada, dvor-
ská komora a váleèná rada) s dvorským mar�álkem. Dal�í v poøadí výètu úøadù
bývá stabelmeister a ti, kteøí podléhali jeho pravomoci, tj. slu�ebníci u tabule,
slu�ebníci bez úøadu, personál kanceláøí, tìlesná strá�, èeleï v kuchyni a skle-
pích v èele s nejvy��ím kuchmistrem, èeleï zabezpeèující lov, ubytování a dále
v�ichni ti, kdo patøili k císaøské kapli. Témìø na konci je v�dy uveden jeden
z nejdùle�itìj�ích oddílù dvora, komora, která zabezpeèovala osobní potøeby
panovníka a v jejím� èele stál nejvy��í komoøí. Zde také nalézáme vìt�inu umìl-
cù, øemeslníkù a vìdcù, kteøí Rudolfa obklopovali. Seznamy uzavírá pøehled
èeledi ve stájích a dozorci.
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Jako historický pramen jsou pro nás uvedené dvorské seznamy neobyèejnì
cenné. Jejich výhodou je pøedev�ím fakt, �e nás informují o celkové podobì
dvora a pøedev�ím obsazení jednotlivých úøadù k jednomu urèitému roku. Ta-
kovou pøedstavu si na základì jiných pramenù, napø. dvorských výplatních knih
(tzv. Hofzahlamtsbücher)14 nebo seznamech dluhù panovnického dvora15, tì�ko
mù�eme udìlat. Výplatní knihy toti� registrují pouze ty osoby, kterým byly vy-
placeny peníze za nìjakou slu�bu v urèitém období. Pokud nedostaly z rùzných
dùvodù zaplaceno, ve výplatních knihách se neobjeví. U seznamech dluhù je
situace obdobná. Pokud komora dvoøanovi nedlu�ila peníze v dobì, kdy se-
znam byl sepisován, nenajdeme zde o nìm rovnì� �ádnou zprávu. Jistým nedo-
statkem seznamù dvorských osob je skuteènost, �e nìkteré, z hlediska tvùrce
seznamu, nedùle�ité funkce, napø. harcíøi, trabanti nebo pomocníci v kuchyni,
nejsou vypisováni jmenovitì, ale je udán pouze jejich celkový poèet. Vzhledem
k tomu, �e právì jmenované dvorské výplatní knihy udávají dùslednì v�echny
osoby, jim� byl plat vyplacen, je jistì �ádoucí, oba typy pramenù pøi studiu
vzájemnì srovnávat.

Vzhledem k uvedeným skuteènostem je zøejmé, �e pøedkládaná edice mù�e
poslou�it jako východisko pro dal�í studium vývoje struktury a rozsahu panov-
nického dvora v raném novovìku, pro práci historika umìní a dìjin hudby a jistì
i jako orientaèní pomùcka pro badatele v archivu, který v ní nalezne jmenné se-
znamy úøedníkù, kteøí se podíleli na centrální správì habsburské monarchie
v osmdesátých letech 16. století.

EDIÈNÍ ZÁSADY

Text byl pøepsán in extenso se v�emi poznámkami a pozdìj�ími pøípisy. Po-
známky pøipsané k jednotlivým jménùm po stranì textu, jsou oznaèeny jako [pozn.]
a jsou uvedeny v edici za pøíslu�ným jménem. �krtnutá jména byla do edice
zahrnuta v�echna, u ostatních �krtnutých slov byla do pøepisu zahrnuta pouze ta,
která by svým významem mohla doplnit smysl textu. Vlastní jména byla pøepiso-
vána pøesnì podle pøedlohy s výjimkou psaní �u�, které bylo v nìkolika pøípa-
dech pøepsáno jako �v�, a to pouze tam, kde nebylo pochybností o tom, �e
bylo jako �v� vyslovováno (napø. Octauio � Octavio, Dauid � David, Viuarius �
Vivarius, apod.). Pøi pøepisování jmen, kde se objevilo spojení �sß�, bylo nahra-
zeno pouze �ß�. U ostatního textu byly provedeny jen malé úpravy. Interpunkce
byla upravena podle souèasných pravidel a vìt�ina zkratek, kromì titulaturních byla
rozepsána.
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Jmenný rejstøík byl sestaven na základì pùvodního psaní jednotlivých jmen
s odkazy na rùzné zpùsoby psaní. Pouze jména pøíslu�níkù �lechtických rodin
nalezneme v rejstøíku i pod novìj�ími podobami jejich jména. Za cenné pøipo-
mínky a pomoc pøi vyjasòování nìkterých jmen �lechtických rodù bych ráda na
tomto místì podìkovala Mgr. Pavlu Sedláèkovi ze SÚA Praha.

ZNAÈENÍ U�ITÉ V TEXTU:

<Joachim> ..... �krtnuté slovo

Joachim [?] ..... nejisté ètení

[...] ..... chybìjící (nedopsaný) text v originálu

[pozn.] ..... do textu byla vlo�ena poznámka pùvodnì uvedená na okraji
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pøehled literatury k tomuto tématu.

 3. J.W. Riedler: Oesterreichisches Archiv für Geschichte. Erdbeschreibung, Sta-
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erwölten Römischen Kaisers, ... erstgehaltenem Reichstag zu Augspurg, der
sich dann vermög gethaner Proposition, den 3. Julii Anno [15]82 angefangen,
und was darauff für Chur und Fürsten, auch andere Stendt des heiligen Röm.
Reichs, so wol der Abwesenden Gesandten Rehte und Pottschfften erschi-
nen, und was sonst in werendem Reichstag für offentliche Actus gehalten
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ten auff den Hungerischen, Wyndischen und Crabatischen Gränitzen yetziger
Zeit seyn, kurtzlich begriffen... . Auspurg 1582.
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Crabatischen Gränitzen für Bischifen, Prelaten, Obristen, Hauptleuth, Ritt-
maister und andere Beuelchhabere verhanden, und wie sie mit Namen hais-
sen. Zugleich was die Churfürsten und Fürsten, Gaistlich und Weltlich, für
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disem Reichstag bey sich gehabt. Und dannder Abwesenden Chur und Fürs-
ten, auch Stendt des heiligen Röm. Reichs allher gesandte fürneme Räthe und
Potschaften... . Regenspurg 1594.

 9. Mnichov, Bay. HStA, Auswärt. Staaten Österreich, Lit. 53, 1580, Praha ?,
pap., III + 57 ff., formát in folio, mìkká pergamenová vazba s pou�itím ilum.
rukopisu pravdìpodobnì z konce 14. nebo poèátku 15. stol., 4 ko�ené pás-
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Nürnberg 80�, tu�kou pøipsáno �Ka. R.�.
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pap., I + 26 ff., formát in folio, na titulní stranì pøebalu nápis: �Röm. Khay.
May. hofstatt vom jahr 1589�, na zadní stranì pøebalu poznámka tu�kou
�Kay. hoffstatt a[nn]o 89 �.
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13. K. Vocelka: Die politische Propaganda Kaiser Rudolfs II., Wien 1981,
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EDICE

1580

Röm. Kay. Mt. etc. hofstat
15 Nürnberg 80a

1r Obrister hofmaister etc.
Adam von Diettrichstain freyherr zu Hollenburg, Finckenstain unnd Tall-
berg etc.

[pozn.] No.4 in Jeronnus Schnitters erben hauß auf der festen, di
ubrigen pferde 40 No. 420 beim Oxenfeld.

Geheime räth
Hanß Trauttson freyherr zu Sprechenstain und Schrouenstain etc.

[pozn.] No.5 bei Jeorgen Christof Scheirl gebeued unnder der fes-
ten, die ubrigen 12 pferde No. 204 bei Michel Schmidt Zum gulden
leben.

Leonhardt von Harrach freyherr der eltter.
[pozn.] No.145 bei Erhardt Behem undter der festen, die ubrigen
pferde17 No. 382 Beim roten rößl.

Wradißlaw herr zu Bernstain etc.
[pozn.] In dem Welserischen hauß am Herrnmarckh, die pferdt 60
No. 331 Beim gulden huefeisen.

1v Rudolff Khuen von Balasy zu Lichtenberg, Gandegg freyherr zu Newen
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 Lembach etc.
[pozn.] No. 509 unndter der festen bei dem Baltasar Schweicker, di
ubrigen pferde No. 323 Beim schwarzen pern, 12.

Johan Babtista Weber zu Piesenberg, der rechten doctor etc.
Sigmundt Viehauser, der rechten doctor etc. und reichshofvicecantzler.

[pozn.] No. 197 am Milchmarckht bey Lucas von Werdan, die ubri-
gen daneben No. 198.

Hofmarschalch
Ott Heinrich graf zu Schwartzenberg etc.

[pozn.] No. 189 am Milchmarckht in der fraw Osterreicher behau-
sung, die roß 40 No. 286 in der hintern vil gassen.

2r Hofräth
Philipps freyherr zu Wienenberg unnd Beylstain, reichshofrathspresie-
dendt.
Ott Heinrich graf zu Schwartzenberg etc.

[pozn.] No. 189.
Juliuß graf zu Salmb etc.
Seyfried Preyner freyherr etc.
Paull Sixt Trautson freyherr etc.

[pozn.] No.4 bei seinem herrn vetern.
2v Hanß freiherr zu Welsperg etc.

Wolff Ernnst von Wirsperg etc.
Andreas Gayl, der rechten doctor.

[pozn.] No. 234 in der Zislgassen in dem fraw Pauls Behemin hauß.
Rueprecht von Statzingen etc.
Carll von Schwendi etc.

3r Joachim von Sintzendorff zu Gogitsch von Feureg etc.
Johann Hegenmüller etc., der rechten doctor.

[pozn.] No. 177 am Milichmarckht bei Bernhardt Nöttl, die ubrigen
3 pferde No. 227 im Arreßhof.

Georg Eder etc., der rechten doctor.
Johann Tunner von Truppach, der rechten doctor.

[pozn.] No. 507 unndter der festen bei Leonhards Angers wittib.
Georg Achati herr zu Losenstain auff Losensteinleuttenn.

3v Johann Babtista Weber zu Piesenberg etc.
[pozn.] No. 510 unndter der festen bey Wilhalm Heim, paretmacher,
die ubrigen pferde No. 508.

Jacob Kurtz von Senfftnaw etc.
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[pozn.] No. 185 am Milichmarckht bei Hanns Rottenbegkh, die ub-
rigen pferde No. 184.

Eliaß Gruenberger etc.
[pozn.] No. 266 in der vordern vill bei Moricz Furer.

Hanß Preiner freiherr etc.
[pozn.] No. 529 bei Valentin Schönborn am Vischmarckht, die ubri-
gen pferde No. 382 Beim roten rößl.

Melchior von Preitenbach etc.
[pozn.] No. 476 am neubaw bei <Albrecht> Joachim Oxenfelder, di
pferde No. 479.

4r Hofcahmerräth
Christoff von Althann freiherr etc., hofcahmerrathspresiedent.

[pozn.] No. 267 in der vordern vil bey der fraw Loffelholczin, die
ubrigen pferde No. 268 daneben.

Georg Braun von Ottendorff freyherr auf Warttenberg und Bralin etc.
Helffreich Guetth etc.
Hanß von Sintzendorff etc.

4v Ferdienand Hofmann freyherr etc.
Anßhelmus von Velß etc.

[pozn.] No. 271 in der vordern vill bei Jeorg Gießwein, die ubrigen 4
pferde No. 228 zu der Zißlgassen ins Niczlers höflein.

Kriegsräth
Graf Niclaß von Sallm etc.

[pozn.] Todte.
Wilhelm von Hofkirchen freiherr etc.
Friedrich von Tscherotin etc.

5r Christoff von Khunigsperg etc.
Felician freiherr zu Herberstain.
Jobst Joseph freiherr von Turnn etc.
Hanß Christoff herr von Zelgnitz[?] zum Weinperg etc.
Cesar de Ebeli, besteltter obrister etc.

[pozn.] No. 279 in der hintern vil bei Jobst Pruckhner, di roß No.
289 Beim gulden engl.

5v Stabelmaister etc.

Mundtschencken
Paluicino Sfortza.
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Graf Anthoni von Arch etc.
6r Graf Georg von Mundtfartt etc.

[pozn.] No. 465 aufm neupaw in Bartl Albrecht Oxenhändlers haus,
die ubrigen pferdt uber dem wasser beim preühauß No. 21 Beim
schwarzen farber.

Julius Cesar Gansago etc.
Christoff Schwarawßkhi.
Friedrich von Falckenhan.

[pozn.] No. 273 in der vordern vil in der frauen Etingerin, wittiben,
hauß, die ubrigen 3 pferde No. 208, Beim lott genandt.

Peter graf von Kallalto etc.
[pozn.] No. 396 in der Weißgerbergaßen in Paull Schardinger, sailer-
s, zuehauß, die ubrigen pferde uber dem wasser in der Englerßgas-
sen in Conrads Schmitmairs stadl.

6v Sigmundt Schmirsitzkhi.
Niclaß Wolßkhi etc.

[pozn.] No. 494, die ubrigen 7 pferde No. <323> 457 uber dem
wasser aufm steig.

Wolff herr von Stubenberg etc.
[pozn.] No. 371 im gäßl Bei den 7 thurnen zu fraw Sturmin hauß, die
ubrigen pferde 7 Bei dem roten rößl No. 382 am Weinmackht.

Steffan Niarib.

Fürschneider etc.
Don Johan de Castilia etc.

7r Wentzel Pleßkhi.
[pozn.] No.484 am Weinmarckht bei Reinner Folckhe, goltschmied-
t, die ubrigen pferde No. 400 in der Weißgerbergassen.

Georg von Opperßdorff etc.
[pozn.] No.183 am Milichmarckht bei Joan[?]c Andre Melfurer, ju-
belier, die ubrigen pferde No. 323.

Conhradt von Pemelberg etc.
Georg Zettritz etc.

[pozn.] No.55 am Ponnersperg bei Helias Paur, messingprener.
Balthasar Bornamißa von Capolna etc.

7v  Julius Aßcanig von Werdeman etc.
[pozn.] No. 366, Bei den 7 thürnen genandt.

Caspar Melchior von Tscheratin etc.
[pozn.] No. 521 am Hernmarckht in Carl Unnderholczers hauß, die
ubrigen 8 pferde No. 324 beim Neuen thor Bei dem scheibeisen.
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Ludwig von Hoyß freiherr zum Stixestein etc.
Hanß graf von Hardegg etc.
Bohußlaw Joachim herr von Haßenstain etc.

[pozn.] No. 220 in der Zislgassen bei Hanß Interfelder, seidennater,
die ubrigen bei sainem herrn Beim gulden engl.

8r Wentzel Ritschan von Metritz etc.
Wentzlaw Schaßstritzl.

[pozn.] No. 55 am Ponnersperg bei Eliaß Pauer.
Hanß von Kreckhowitz etc.
Georg Proßanßkhi von Wreßowitz etc.
Georg Christoff Teuffel freiherr von Gunderßdorff etc.

[pozn.] No. 371 in der gassen Bei den 7 thurnen in Catarina Sturmin
behausung, die ubrigen No. 382 Beim rotten rößl.

8v Aridia Breguntzo etc.
[pozn.] No. 183 am Milichmarckt bei Andreas Mehlfürer, jubelier,
die ubrigen Pferde No. 323 Beim schwarzen bern.

Petter Preschmand.
Moricz von Sepottendorffe.
Pannathier
Christoff Welczer etc.
<Eliaß Haidenreich> etc.

[pozn.] No. 200 am Milchmarckht bei David Maier.
Sebastian von Redern etc.

9r Carll von Hoberg etc.
[pozn.] No. 202 am Milchmarckht bei Merten Pergl, Zum weißn
pern genandt, die ubrigen pferde 7 im wirtshauß, Zum ratprunen
genandt, No. 312.

<Steffan Niari>
Bohußlaw Leßkhowitz etc.
Christoff von Tetschaw, Mettich genandt etc.

[pozn.] No. 259 in dem Hundtsgäßl bei Leonhardt Schöner, die
ubrigen 4 pferde No. 321.

Hanß Larisch von Ellgott etc.
Heliaß Haidenreichf.

9v Ernnfried von Minckhwitz etc.
[pozn.] No. 501 am Weinmarckht bei Hannß Stolcz, tuechhandler,
die ubrigen 6 pferde No. 321 beim Neuen thor Zum weintrauben.

Wenczel von Rotkhircheng.

Trugessen
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Matheß Teuffel freiherr zu Gunderßdorff etc.
Georg Humoney etc.

10r Alesch Werckho etc.
[pozn.] No. 117 in der unndern Schmidtgassen bei Steffan Bern-
hardt, Zum grienbaum genandt, die ubrigen roß gegen uber No. 208.

Gotthartt Schoff, Gotsch genandt etc.
Zdeßlaw Khaplirß etc.

[pozn.] No. 394 in der Weißgerbergaßen bei Erhardt Bischof, gärt-
ler, die ubrigen pferde No. 323 beim Neuen thor.

Eraßmus freiherr von Dittrichstain etc.
Albrecht Sednitzkhi etc.

10v <Moritz von Sepotendorf etc.>
[pozn.] No. 202 am Milchmarckht bei Merten Pergl, Zum weißbern
genandt, die ubrigen pferde No. 312.

<Wentzel von Rottkirchen>
[pozn.] No. 521 am Hernmarckht in Carl Unnderholczers hauß, die
ubrigen roß No. 324.
Ferdienand Volkra etc.
[pozn.] No. 462 am neupaw in der Sumerischen erben hauß, die
ubrigen pferde uberm wasser in Georgn Detzels hof.

Hanß Peß von Wirschloß.
[pozn.] No. 501 am Weinmarckht bei Hannß Stolcz, tuechhändler.

Laudißlaw Tay von Chemer etc.
11r Hanß freiherr von Leyp auff Mohrerischen Khrummaw etc.

Hanß Ulrich Schoff, Gotsch genandt etc.
[pozn.] No. 185 uber dem wasser, am Vischbach genandt bei Hertwig
Siebenbaum, die ubrigen pferde No. 191 bei Christof Weiller.

Johan Malczan freiherrh.
<Peter Praschmann etc.>

[pozn.] No. 504 am Weinmarckht bei Hannß Diettrich, die pferde 16
gegen uber No. 492, Beim wilten man genandt.

<Joachim Malczan> freiherr etc.
Carll Trivulsi etc.

[pozn.] Am Ponnersperg bei Conradt Pauer, messingprenner.
11v Wolff von Keytschach etc.

[pozn.] No. 219 in der Zislgassen bei Jeorg Kaiserin, wittib, die
ubrigen pferde No. 228 auch in der Zislgassen.

Carll Zaruba.
Francisca Derßphi freiherri.
Ernnreich von Neudegkh etc.
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[pozn.] No. 462 am neuen paw in dem Sumerischen erbern hauß,
die ubrigen pferde uberm wasser in Georgen Detzels hof.

Georg Caspar Neuhauser zu Plamaw etc.
<Hannß Prückner>j

Hannß Prückhner etck.
12r <N. Roßnowßkhi]> etc.

[pozn.] No. 314 beim Noien thor beim Hanß Lang, Zum rotn khreb-
sen genandt.

<Hanß Prückhner etc.>
[pozn.] No. 466 aufm noien paw bei Paulls Örttl und Fridrich
Wostrawicz neb im, die ubrigen pferde ubern wasser in der Enge-
lherczgassen in Conradt Schmitmairs stadl.

Georg Dreßkhi etc.
[pozn.] No. 117 in der vordern Schmidtsgaßen, die pferde 208.

Simon Necbesch von Lanndegg etc.
[pozn.] No. 394 in der Weißgerbergassen bei Bernhardt Bischof,
die ubrigen pferde No. 323.

Hannßl Adam Hofmann freyherr etc.
Hannß herr von Rosenaw auf Nipertm.
Baltasar Picklern.

12v Graf von Montecucuto etc.
[pozn.] No. 396 in der Weißgerbergassen in Paul Schardinger, sail-
lers, hauß.

Hannß Simon von grafo.

Huschier
Francisco Antonianus etc.

[pozn.] No. 46 am Ponersperg bei Sigmudt Wintterfeld.

Truchsessen taffeldiener etc.
Silvester Castian etc.

[pozn.] No. 40 am Ponersperg bei Hannß Wudicz, goltschmidt.
Gylluß Postperger etc.

[pozn.] No. 40 am Ponersperg bei Hannß Wudicz, goltschmidt.

13r Obrister sielbercahmerer etc.
Hanß Preyner freyherr etc., item hofrathp.

[pozn.] No. 529 am Vichmarckht bei Valentin Schönporn, die ubri-
gen Pferde No. 384.
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Under sielbercahmerer etc.

Sielberdiener etc.
Philip de Mulder etc.

[pozn.] No. 11 am Ponersperg bei Margretha Püllerin, wittib.
Andre Eßig etc.

[pozn.] No. 53 am Ponersperg bei Steffan Hierschvogl, drexler.
13v Jacob Nehner, sielberwascher etc.

[pozn.] No. 82 in der vordern Schmidtgassen bei Hannß Mülner,
platner.

Hanß Weintzürl
[pozn.] Zu hof.

Mundtweschin etc.
Margaretha Khuenen.

[pozn.]  No. 362 im obern wehr uber dem wasser in Hanß Engels
hinterhauß.

Diener auf drey unnd vier pferdt etc.
besoldt so ohn ambter seindt etc.

<Octavio Lando etc. herr, den rathstitlq>.
[pozn.] Todt.

14r <Terentian Alczignano de Padua etc.>
[pozn.] Todt.

Eduardo de Provisionali.
[pozn.] No. 70 am Alten roßmarckht bei Greger Vischer, die ubri-
gen pferde daneben No. 71.

Octavio Beta etc.
Hannibal graf zu Gaßaldo etc.
<Balthasar Pückhler etc.>

[pozn.] No. 327 uber dem wasser am Khornmarckht bei Hanns
Khüener, roßtauscher.

<Hannß Auerr.>
14v Hanß Awer etc.

Diener auf 2 pferdt etc.
Hieronimus Cordereal etc.
Carälo Deti.
[pozn.] No. 67 am Roßmarckht bei Bastian Zeltner.

15r Johan Babtista Siebenbürger etc.
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Luiß Zanobiß etc.
Steffan Poytschkhei etc.
Daniel Printz etc.
<Alonso de Valentia etc.>

15v Ladißlaw Caloßwarius.
[pozn.] No. 86 bei Sa. Lorenczen bei Phillip Trost, eisenhandler.

Hanß Karletzßkhi.
Andre Hiersch etc.
Ludwig Schilling etc.
Ferdienand Hennian etc.

[pozn.] No. 88 bei Sa. Lorenczen in fraw D. Ayrin hauß.
16r Hieronimus Tuonus etc.

[pozn.] No. 272 in der vordern vil.
Hanß Volckardt Wiedmer etc.

[pozn.] No. 187 am Vischbach bei Johan Schenckh, doctor.
Allige Fenitze etc.

[pozn.] No. 146 am Vischbach bei Hannß Folckh, wagner.
<Hanß Sigimudt von Grayß etc.>

[pozn.] No. 462 aufm neupaw in der Sumerischen erben hauß.
Ferdienandt Weidner etc.

16v Carll Manio etc.
[pozn.] No. 272 in der vordern vil.

Hanß Baschnißkhi.
[pozn.] No. 323 am Khornmarckht uber dem wasser.

Ferdienand Geyer zu Osterburg etc.
[pozn.] No.159 bei Sa. Lorenczen bei And[...]s.

Conratht Nemetsch etc.
Hanß von Tschetzaw, Mettich genandt etc.

[pozn.] No. 259 im Hundtsgäßl bei Leonhardt Schöner, die ubrigen
pferde No. 321.

17r Michael von Michalowitz etc.
[pozn.] No. 180 am Vischbach bei Francz Pockh, handelßman, die
ubrigen pferde 181.

Mathes Janckhowitz etc.
[pozn.] No. 180 am Vischbach bei Francz Pockh, handelßman, die
ubrigen pferde 181.

Friedrich Westrawicz von Khralowiczu.
Dionnisius von Michalowiczv.

Diener mit einem pferdt etc.
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Steffan Recomendt etc.
Wolff Weiß etc.

17v Octavio Strada etc.
[pozn.] Bei Wolf Heger in der Judengassen.

Gregor Fleischer etc.
Hanß Christoff Wolczagen etc.

[pozn.] Bei dem postmaister.
Johan Eberhardt von Hartterßhoven etc.
Johans de Mondtw.
Hanß Koblinßkhi.

18r Niclaß Peria etc.
[pozn.] No. 87 bei Sa. Laurencz bei Valentin Dhirleder.

Jeremias Fischer etc.
[pozn.] No. 187 am Vischbach bei Johan Schenckh, doctor.

<Johannes de Montt etc.>
Caspar Eberhardtx.

18v Cantzleyen
Vicecantzler
Sigmundt Viehauser, der rechten doctor etc.

Reichs und hofsecretarien
Peter Obernburger etc.
Andreaß Erstenberger etc.

19r Wolff Unuertzagt etc.
Frantz Raß Gotthardt etc., extraardinariy.

Kriegßsecretarien
Bernhardt Reisacher etc.
Heinrich Nicardt etc.

19v Lateinische secretari
Adam Alttensteig etc.

Hofcahmersecretari
Daniel Preuß etc.
Lorentz Nurnberger etc.

20r Abraham Pfendtler etc.
Johan Zigeliuß etc.

Hofcantzley etc.
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Christoff Ungeltter von Teußenhausen, taxator etc.
Steffan Braun, reichsregistrator und gegenschreiber etc.

20v Hanß Fraunberger, Osterreichischer registrator etc.

Hofcantzleyschreiber etc.
Hanß Pausegg etc.
Georg Püchel etc.
Christoff Peylstein etc.

21r Hanß Englhover etc.
Hanß Heinrich Fehlin etc.
Hanß Zapp etc.
Georg Trenpegg etc.
Sebastian Greyffeldinger.
Hanß Christoff Wagner.

21v Davidt Probst etc.
Hanß Jacob Schödler etc.
Werner Breittschwerdt.
Albrecht Hurtter, cantzleydiener etc.

22r Lateinische cantzley etc.
Jacob Püttner, registrator etc.
Ambrosi Benckh etc., concipistz.
<Herman Rentz etc.>
Paull Mainbegg etc.
Georg Christof Haidenaa.
Egidio Randachbb.

22v Hofcahmercantzley etc.
Wolff Streytperger, registrator und taxator etc.
Jeremias Penckh, concipist etc.
Jermias Müliuß, expeditor etc.

Hofcahmercantzleyschreiber etc.
<Adam Heugel>

23r <Hanß Farber>
Blasy Reicher.
Christoff Federle.
Andre Tallniger, diener bei der hofcahmerinventur etc.
Stentzel Ostaschowßkhi etc.
Reichardt Moseder etc.

23v Hanß Gottermayr.
Hanß Harrtman, hofcahmerregistratorambtsgehülff etc.
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Steffan Lindtner etc.
Paul Eißvogl.
Hanß Osterreicher.
Niclaß Hanuoldt etc.

24r Joachim Wolff.
Christoff Scharlinger etc.
Daniel Schleger.
Hanß Khiffer, cantzleidiener

Hofbuchhaltter etc.
Frantz Timpel.

24v Christoff Fueger, raitdiener.
Hanß Herr, ingroßist etc.

Krigscantzley etc.
Hanß Hueber, concipist.
Melchior Lerch etc.

25r Georg Schwanberger etc.
Jacob Pichler.
Gabriel Durnbacher.
Christoff Meurich.
Johan Babtista Katzensteiner, cantzleydiener.

25v Thuerhüetter etc.
Friedrich Weiß, hofrathstürhutter etc.
Georg Wilttperger, krigßrathsthürhutter.
Michael Münsterer, hofcahmerrathsthürhutter.
Christoff Tanner, thürhutter bei der hofcahmer.

26r Spanischer secretari
Hermando Mozuelo etc.

Hungerische cantzley etc.
Niclaß Istwanfy.
Johan Jo, secretari.

26v Der Cron Behaimb cantzler etc.
Wradißlaw herr zu Bernstain etc.
Doctor Georg Mehl, gedachter Cron Behaimb Deutscher vicecantzler.

Behaimische cantzley etc.
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David Khober, des Khunigreichs Behaimb Deutscher hofsecretari.

27r Hofpostmeisterambtsverwalter
Hanß Wolczogen.

Curier
Lamprecht de Muniaw.
Melchior Pruckher.

Tulmetsch

27v Krigßrathstulmetsch etc.
Niclaß Plümel etc.

Hartschier haubtmann
Wolff Georg Gylluß freiherr zu Sonberg etc.

Hartschier etc.
102.

28r Trabanten haubtmann etc.
Conrath zu Pappenhaimb des heiligen Rom. Reichs. erbmarschalch etc.

Trabanten
103.

Kuchelmaister etc.

28v Kellerpartey

Sumelier
Bartolome Schelhardt etc.

Kellerschreiber etc.
Caspar Sebaldt, <under>kellerschreiber.
Thoman Grißlhamercc.
Hanß Ulbeckh, kellerßgehülff.
Michael Graull, kellerpindter.
Seebaldt Tepmann, kellerpindter.

29r Hofpeckhen



58

Sebastian May.

Lichtcamerer
Hanß Aichler.

Zuckerpacher
Daniel Waltter.

29v Küchelpartey

Kuchelschreiber
Leonhardt Polster.

Einkauffer
Paul Mandl.

Zueschrotter
Hanß Schwandorffer.
Mundtkochdienstverwalter
Carll Zwickhel.

30r Maisterköch
Paul Rausch.
Wolff Frauenlob.
Barttlme Wolff.
Michael Schnabel.

Pastetenköch
Hanß Marttin.

30v  Steffan Perneder.

Underpastetenköch
Christoff Distlbach, gehulff.

Underköch
Georg Schmelczenbach.

[pozn.] Todt.
31r Christoff Edlmüler.

Adam Häckhel.
Steffan Steffanus.
Blasy Laubinger.
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Gregor Kerll.

31v Jungköch und zuesetzer
Andre Heroldt.
Dionisy Niederlander.
Wolff Feldtkircher.
Georg Leonhardt.

Kuchelpueben
8 person.

32r Kucheltrager
2 person.

Holtzhacker
Hanß Pardt.

Zergadentrager
3 person.

Zergadner etc.
Thomaß Khronperger.
Christoff Seckhler.

32v Kuchelthürhutter
Jacob de Gera.

Zinwascher und officiertaffeldiener
2.

Hofgesindtsdoctor
Johannes Maria de Lama Neopolitani.
Peter Monaw.

33r Hofzalmeister etc.
Peter Häckhel.

Hofzalmeisterrambtscontralor etc.
Hanß Riedtmann.

Hofcahmerdiener
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Leonhardt Oberhauser.
Carll Heyberger.

33v Michael Lindawer.
Georg Ernbreiß, extraordinaridd.

Hofcontralor etc.
Thoma Sonner.

Ernholden
Hanß Ponisott etc.

34r Marttin Stöckel.
Peter Krabat.
Peter Fleischman.
Saalthürhutter
Steffan Dollerin etc.

34v Josua Eybenstaller.
Franciscus Vallerdo.
Paull de la Gretta.

Hofporttier
Urban Khlain.
Jacob Ziggin.

35r Tapesier
Carll Dasentz, des tappesirs gehülff.

Hofbarbirer
Mathes Schrag etc.

Wundtartzt

35v Mayr
Mathes Ruedl.

Falckenmaister
Hanß Hager.

Falckner
Marx Manuschi.
<Christoff Manß.>
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36r Georg Grundtler.
Christof Manßee.
Veit Sträßl.
Bartlme Serin.
Hanß Muhlner.
Stachius Marttin.

36v Jagermaister etc.
Wolff Sigmundt von Auersperg etc.

Jäger etc.
Jan Provia.
Hanß Teutschenpauer.
Wilhalm Gundersperger.

37r Hanß Ware.
Christoff Schlögel.
Leonhardt Zigler.
Hanß Geyer.

37v Plahenknecht
Jeorg Falhuber.
Leonhardt Aißengl.
Emrich Ottmayer.

Hundtspueben
5.

38r Quartiermaister
Hanß Jocob Herbradt etc.

Hoffurier
Gregor Poulin.
Hanß Graf.
Mathes Eulner.

38v Hanß Friedel.
Hanß Ruda.
Mates Pirpoumerff.

Einspanniger
Mathes Tellwitz.

39r Christoff Leutner.
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Capellen

Hofpredigandt
Lamperttus Guetterus Venradius, der heilligen schriefft doctor und bis-
choff zur Neustadt etc.

Elemosinarius
Francißcus Marget de Nova Porta.

39v Caplan
Mathes Fletscha.
Jacob Timarcheus.
Simon Fabricius Radius.
Abraham Huschorttig.
Johannes Vivarius.

40r Oratoridiener
Hanß Perg ist des obristen camerers tafeldiener.
Hanß Clautori.

Capellndiener
Ulrich Mader.

40v Capelnmaister
Philippus de Monte.
Maurus Simboldi, musicus.
<Carollo Luithan.>

Baßissten
Corneli Celso, cahmermusicus.

41r Sebastian Rockhel.
Martinus Hasställ.
Lamperttus Vreue.
Thoman Hueberß von Neukirchen.
Benedict Gonßo.
Sigmundt Rieser.

41v Tenoristen
<Jacobus Regnardt.>
Egidius Plumier.
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<Jacobus Flama.>
[pozn.] Todt.

Peter Caniß.
Wilhelmus de Lafontein, musicus.

42r Cornelus Fabius.
Arnoldt Gertzl.
<Johan Babtista Binel.>

Altißten
Wilhelmus von der Muhlen.

42v Anßhelmus Cupers, musicus.
Niclaß Buse.
Gerhardus Marttin, cahmermusicus.
Hieronimus Ramieres.
Johannes de Beckher.
Hanß Cupers.

43r Michael de Jantz.
Weinandt de Hodege.
Christian Prandlgg.

Discantisten
Niclaß Seldertt.

43v Martinus de Quenca, cahmermusicushh

Franciscus Caruta, cahmermusicusii

Organisten
Guilhelmus Formebiß.
Paulus von Winde.

44r Notist
Oßwaldt Walner.

Concordero
Isaac Kalttenprunner.

Singerknabenpraecepter in literis
Johannes Libermeus.

44v Camer

Obrister camerer
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Wolff Rumpff zum Wilroß freyherr.

Cahmerer
Christoff Poppel herr von Lobkhowitz.
David von Tanberg freiherr.

45r Octavio Spinola.
Christoff von Buchaim freiherr etc.
Adam herr von Neuhauß etc.
Ludwig Colleredo etc.
Jaroßlaw Schmitschanßkhi herr von Metricz etc.

45v Don Lattron de Gnivarra etc.
Albrecht graf von Furstenberg etc.
Don Allonso de Artilla.
Georg Poppel herr von Lobkhowitz etc.
Maximilian von Dittrichstain freiherr etc.

46r Niclaß Balffi etc. zu Erthedt.

Cahmerdiener
Jeronimuß Gäberinjj.
Caspar Pernawer.
Jann Serabia.
<Francißca Gaberin.>

46v Hanß Popp.

Quardaroba
Porphirio Woß.
Carl Luidon, underquardarobakk.

Leibdoctor
Bartlme Guarinonius.

47r Jeronimus Stromayer.

Leibbarbierer
Alonso de Enzimis.

Undterbarbirer
Hieronimus Dufner.

47v Leibapodecker
Martinus Piatosa, genandt Beda.
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Bibliotecary
Hugo Blatius.

Distelirer
Michael Clauß etc.

48r Cahmerfurier etc.
Mathes Hundegg.

Cahmertürhütter
Wilhalmb Hofman.
Hanß Hackh.

Cahmerhaitzer
Adam Ebenstain.

48v Leibweschin
<Anna Raphela.>
Margretha Perginll.

Obristen camerers tafelweschin
Anna Strempflin.

Cahmertrabanten
Georg Gaag.
Petro Facino.

49r Lorentz Weingarttner.
<Veitt Schmidther.>
Caßpar Ferstermm.

Handtwercker

Puchsenmacher
Sebastian Schmeler.

Puchsenschiffter
Bernhardt Elsasstr.

49v Goldtschmidt
Maturin Culpin.
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Zacharias Glöckhinger.

Kurschner
Lorentz Lindtner.

50r Conterfecter und mahler
Joseph Arcimboldo.
Anthoni Abundi.
Marttin Rota, conterfecter und bildthauer.

Leibchneider
Jann Biscaino.

50v Hosenschneider
<Bartlme Galli.>

[pozn.] Todt.

Paretmacher
Ferento Castell.

Seidenschnürmacher
Vicentz Ferro.

Urmacher
Gerhardt Emoser.
Marthin Spornnn.

51r Tischler
Anthoni Muiß.

Pallmacher
Colin Oliver.

Stallpartey

Obrister stallmaister
Claudius graf zu Trivulß unnd Melcz etc.

51v Edelknabenhofmaister
Andreas Prudentius.
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Edelknaben

Edellknabenpraeceptor
Abraham Huschorttig, caplan.

Edelknabenunderhofmaister
Andreas Riba.

52r Edelknabentantzmaister
Evangelista Pogatzan.

Roßbereitter
Suan Petro Poliano.
Carll Resto, roßbereuttersgehülff.
Cranguil Machio, bereuter uber di klepper.

Futtermaister

52v Futterschreiber
Hanß Rieger.

Harnischmaister
Niclaß Mondtferdan.

Plattner
Ulrich Örttel.

Püchsenspanner
<Thomaß Nicolay.>

53r Obrister sattelknecht
Caspar Schlägel.

Undter sattelknecht
Leonhardt Schonckh.

Seidennätter
Johan Ambrosy Carcano.

Zelttmaister
Sebastian Lang.
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53v Sattler
Christian Constandt.

Leibschuester
Michael Jung.

Federmacher
Francz Pormanoo.
<Frantz Farman.>

Vergulter und rappiermacher
Lorentz de Nagron.

54r Hofsporer
Hanß Creutzpeger.

Hufschmidt
Diabaldt Grünagel, klepperschmidt.

Stallknechtl

Stieffelwischer
Mathes Behaimb etc.

54v Laggeyen
Bernhardt Gallet.
Valentin Rosen.
Mathes Paller.
Simon Peckh.
Marttin Grißauer.
N. Schreckh.

55r Hanß Murnauer.
Michael Starch.

Eselmaister
Thomaß Nicolaypp.
<Balthasar de Gyroß.>

Eseltreiber
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Eselsattler
<Lorentz Grabaschko.>

55v Eselschmidt
Conrath Pfannenschmidt.

Trometer
Franciscus Ritz, obrister trometer
Carolus Duracin.
Dominicus Capa.
Steffan Cadenera.

56r Albertus Artesis, camermusicus.
Caesar Bendinel.
<Jacob Veruna.>
Leonso Capa.
Paul Nasin.
Martin Wegensteiner.

56v Lucianus de Leoni.
Eduardo Ritzo.
<Hanß Jacob Träxl.>
Hanns Jacob Trexlqq.
Lucas Marin.
Carll Artesius.
Alexander Hohorlogia.

56ar Finarlindo Sertoria.
Pariß <Mergan> Pergonino.
Franciscus Sogaberia.
Andre Mosto.
Gregorius Darini.
Johan Paul Artesis.

56av Lucas Zigatto.

Hörpaucher
Steffan Wolff.

Leopartwarter
Corneli Delpardi.
Thomaß Tilpardi, sein gehülff.

57r Abrichter der wilden thier
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Geschiermaister
Christoff Griebel.

Schieffmann
Leonhardt Huetter.

57v Provoß
Bangratz Jorman.

Stechen knecht
2.

Wachtknecht
Wilhalmb Poglin.

1584

59r Rom. Khay. Mt. etc. jetziger zeit hoffstatt 1584rr

59v
60r Obrister hofmaister

Adam von Diettrichstein freyherr zu Hollenburg, Finckenstein unnd Tal-
berg.

Gehaimen räthe
Hannß Trautson freyherr zu Sprechenstein unnd Schrouenstein.
Leonhart von Harrach der elter freyherr zu Rorau etc.
Sigmund Vieheuser, der rechten doctor, gehaimer rath unnd vicecanczler.
Wolf Rumpf zum Wilroß freyherr.
Jacob Khurcz von Senfftenaw.

60v Hofmarschalck
Paul Sixt Trautson freyherr zu Sprechenstein unnd Schrouenstein etc.

Hofräth
Paul Sixt Trautson freyherr zu Sprechenstein und Schrauenstein, hofrath-
svicepresident
Gabriel Strein herr zu Schwarczenau etc.
Seyfrid Preinner freyherr.
Hannß freyherr zu Welsperg etc.
Wolff Ernst von Wiersperg etc.
Andreaß Gail, der rechten doctor.
Rudprecht von Staczingen.
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61r Carl von Schwendi.
Joachim von Sinczendorff zu Goggisch und Feuregg.
Johann Hegenmüller, der rechten doctor.
Georg Eder, der rechten doctor.
Johan Toner von Trupach, der rechten doctor.
Georg Achati herr zu Losenstein auf Losensteinleuten.
Johan Babtista Weber zum Pisemberg.
Jacob Kurcz von Senfftenau.
Melcher von Braidenpach, hofrath unnd kuchlmeister.

61v Johann Wolff freyman zu Oberhausein, der rechten doctor.
Christoff Pürckhamer, der rechten doctor.
Ludwig von Hoyß freyherr zum Stixenstein.
Maximilian von Tornberg.
Fabricio Corrego hat den rathstittel.
Fridrich von Krekhowitz.

62r Hofcamerräth
Ferdinandt Hofman freyherr, hofcamerrathspresident.
Helffreich Gutt.
Hanß von Sinczendorff.
Anßhelbm von Velß.
Georg von Redern zu Strechlicz.
Davidt Hag.

62v Kriegsräth
Fridrich von Tscherotin.
Christoff von Kinnigsperg.

Stablmaister

63r Mundtschenckhen
Graf Anthoni von Arch.
Cristoff Swarofßki hat auch den rathstittl.
Fridrich von Falckhenhan.
Petter graf von Collato.
Sigmund Smürsiczki.
Nicolauß Wolßki.
Wolff herr von Stubenberg.
Hanibald graf von Casolda.
Wolff von Knittschach.
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63v Fürschneider
Georg von Opperßdorff.
Georg Zettricz.
Julius Aßcanniuß von Werdeman.
Caspar Melcher von Tscherothin.
Hanß graf von Hardegg.
Wenczl Ritschan von Wetteritz.
Wenczl Sasstriczl.
Hanß von Krekhowitz.
Georg Prosanczki.
Georg Cristoff Teufl freyherr.
Arideo Burguntio.

64r Moricz von Sebottendorff.
Matheuß Teufl freyherr zu Gundersdorff.
Carl von Hoburg.
Hanß Treßkhowitz.
Juan Alfonso Spinuola.
Hanß Adam Hofman.
Joachum Malczon freyherr zu Warttemberg unnd Penczelin.

64v Panatier
Cristoff Welczer.
Bohußlaus Leßkhowitz.
Elias Haidenreich.
Wenczl von Rotkürchen.
Dionißi von Michalowitz.

65r Truchsässen
Allesch Werckho.
Gotthart Schof, Gotsch genant.
Zdeßlau Kabliers.
Albrecht Sedniczki.
Hanß Peß von Wierschloß.
Ferdinand Volkra.
Hanß freyherr von der Leip auf Marcharischen Krumau.
Hanß Ulrich Schof, Gottsch genandt.
Carl Tribulßi graf zu Molcz etc.
Carl Saruba.
Erndreich von Neidegg.

65v Georg Caspar Neuhauser zu Plummenaw.
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Hannß Pruggner.
Georg Dreßki.
Sigmund Neggisch von Lanndegg.
Hannß herr von Rosenaw auf Niepurtt.
Balthasser Pückhler.
Hanß Sigmund von Greiß.
Wenczl Haubicz.
Conrat Nymbsch.
Fridrich Westrowitz.
Bonofaci graf von Serego.
Michl von Michalowitz.
Carl Teufl freyherr.

66r Octavio Coreta herr auf <Zinkher[?]> Zucarela.
Ferdinand Geir zu Osterburg.
Albrecht Leßkhowicz.
Zacherias Slabata.
Johan Francißco Gonsago.
Paul Niari.
Andre Rebey.
Albrecht graf von Otting.
Adam Peß freyherr von Cölln und Keczendorff.
Proßper graf von Ladron.
Allexander Gonsago.
Francißcus Wilhelmuß Mallaspima.
66v Ferdinand Sossti graf von Rolli.
Hainrich Prommitz freyherr.
Johan Nowohradßki von Kollawart.
Johan Babtista Colleredo.

Huschier
Francißcus Anthoniannus.

Truchsässen tafldiener
Silwester Casstian.
Gillius Posperger.

67r Obrister silbercamerer
Hanß von Tschetschaw, Mettich gennant.

Under silbercamerer
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Silberdiener
Andre Essich.
Corneli Nicolauß.

Silberwascher
Hanß Weinzierl.
Isac Englman, extraordinari.

67v Diener auf 3 und 4 pferdt
Edoardo de Provisinali.
Octavio Betta.
Ferdinandt Henian.
Fabian de Newua Zwerg.

Diener auf 2 pferdt
Ladißlau Kollaßwarius.
Andre Hirsch.
Ludwig Schilling.
Jeronimuß Thuonus.
Hanß Wolckhardt Widmer.
Alluigi Fenice.
Ferdinand Weidner.
68r Carl Mangno.
Matheuß Janckhowitsch.
Octavio Strado.
Hanß Laßlau von Kienring.
Andre Ott.
Carl Tragenreitter.
Babtista Bertoli.
Ferand Wicz Conte.
Caspar Eberhart.
Benedict Toßo.
Conradt von Hasperg.
Hanß Eberhart.
Juan Ambrosio Anthoniano.
Urban Lanndo.
Georg Wilhelm Praun freyherr.
Johan Scharberger.
Gregor Flaischer.
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68v Diener mit ainem pferdt
Wolff Weiß.
Johan Eberhart von Harterßhofen.
Johanes de Monnt.
Hannß Koblinczki.
Niclauß Peria.
Johan Paptista Colloreda.
Joachim Purggraf von Than.
Melchior Danadt.

69r Cantzleyen

Vicecantzler
Sigmund Vieheuser, beider rechten doctor.

Reichs und hofsecretari
Petter Obernburger.
Andre Erstenberger.
Wolff Unuerzagt.
Sebastian Westernacher, hofsecretari.
Hanß Engelhofer, extraordinari secretari.

Kriegssecretari
Bernhardt Reisacher.
Hainrich Nigkhart.
Ambroßy Schmeisser.

69v Lateinische secretarien
Ambroßy Pennckh, lateinischer extraordinari hofsecretari.

Hofcamersecretarien
Daniel Preiß.
Lorencz Nürnberger.
Johan Zigeliß.
Jeronimuß <Panckhel> Pänggel.

Hofcantzlei
Christof Umbgelter von Teussenhausen, taxator.
Georg Puchel, reichsregistrator und gegenschreiber.
Hanß Fraunberger, Osterreichischer registrator.
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70r Hofcantzleischreiber
Hanß Pausegg.
Christoff Peilnstein.
Hanß Hainrich Wechlin.
Hannß Zapff.
Georg Trennpeckh.
Sebastian Greifldinger.
Hanß Cristof Wagner.
Davidt Probst.
Hanß Jacob Schedler.
Werner Braidtschwerdt.
Cristoff Humler.
Benedict Radner.
Michl Kürchamer.
Martin Ratter.
Hannß Pramhofer.
Hainrich Kern, canzleidiener.

70v Lateinische cantzlei
Jacob Püttner, registrator.
Paul Mainbegg.
Georg Christof Haiden.
Egidi Randach.
Egidi Grix.

Hofcamercantzlei
Wolf Streitberger, registrator und taxator.
Paul Jonaß, expetitor.
Matheus Preckhl, concipisst.
Hainrich Porsy, lateinischer concipist.
Michl Heimg, expeditor bei der hinderlassen hofcamer.
Paul Dänckhl, concipist.
Niclauß Reichl, concipist.

71r Hofcamercanntzleischreiber
Stanczl Ostaschofßky.
Steffan Lindner.
Paul Eißvogl.
Hannß Osterreicher.
Joachim Wolff.
Daniel Schleger.
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Leopoldt Schütpacher.
Thoman Plaßman.
Jacob Reichart.
Simon Lugg, registratorambsgehilff.
Hieronimmuß Klepichler.
Hanß Fuchs.
Hannß Polczius.
Balthasser Till, canzleidiener.
Thoman Mairhauser, canzleidiener.

71v Hofbuchhalterei
Ludwig Innderhell, raitdiener.
Ruprecht Greissenauer, raitdiener.
Wolf Pucher, raitdiener.
Andre Flechtner, raitdiener.
Hannß Graf, raitdiener.
Maxmilian Haiden, ingrossist.

Kriegscantzlei
Hanß Huber, registrator und expeditor.
Melchior Lerch.
Georg Schwanberger.
Jacob Püchler.
Gabriel Dürnbacher.
Cristof Merich.
Johan Babtista Kaczenstainer, canzleidiener.

72r Thürhüetter
Fridrich Weiß, hofrathsthurhüetter.
Petter Puchman, kriegsrathsthurhüetter.
Fridrich Pallinger, hofcamerrathsthurhüetter.
Cristof Taner, bei der hinderlassen hofcamerthurhüetter.

Spanischer secretari

Hungerische cantzlei

72v Der Cron Behaim cantzler
Doctor Georg Mell, gedachter Cron Behaim vicecanzler.
Sebastian Heugl, deß Kunigreichs Teutscher hofsecretari.
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Hofpostmaisterambtsverwalder
Hanß Wolzogen.

Currier
Lamprecht de Monau.
Melchior Prugkhner.

73r Tulmätsch

Kriegstulmätsch
Nicolauß Plimel.

Härtschier haubtman

Härtschier
sollen sambt iren furriern unnd trometer ordinariter sein 102.

Trabandten haubtman
Conradt deß heyligen Remischen reichs erbmarschalch zu Pappenhaim.
Trabandten
sollen sambt den spielleuten sein 103.

73v Kuchlmaister
Melchior von Braidenpach.

Kellerparthei
Sumelier
Bartlme Schelhardt.

Kellerschreiber
Caspar Sewald.
Thoman Grießlhamer, underkellner.
Hanß Ulbeckh, kellnergehilff.
Cristof Daminger, kellnerbindter.
Sewald Depman, kellerbindter.

Hofpeckh
Sebastian May.

Liechtcamerer
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74r Zuggerpacher
Daniel Walder.

Kuchelparthei

Kuchlschreiber
Paul Mandl.

Einkhauffer
Lorentz Schedl.

Zuschrotter
Hannß Schwandorffer.

Mundtkoch
Hannß Lillenperger.

Maisterköch
Paul Rausch.
Bartl Wolff.
Michl Schnabel.
Plausy Laubinger.

74v Pastettenköch

Underpastettenköch
Christof Distlbach.

Underköch
Adam Hagkhl.
Gregor Kerl.
Lucaß Scarolla.

Jungköch und zusetzer
Andre Herolt.
Hanß Jacob.
Hanß Reitter.
Petter von Riedt.

Kuchlpuben
sollen acht sein.
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Küchltrager
sollen 2 sein.

Holtzhagkher
Hannß Parth.

Zergadentrager
sollen 2 sein.

75r Kuchlthürhüetter

Zergadner
Cristof Sekhler.

Officiertafldiener
Thoman Gilhn.
Caspar Schuchberdt.

Hofgesindtsdoctor
Petter Munaw.

Hofzallmaistr
Petter Hagckhel.

Hofzalmaisterambtscontralor
Hannß Riettman.

75v Hofcamerdiener
Michl Lindawer.
Leonhart Oberhauser.
Georg Ernpreiß.
Wolff Diemb.
Wilhelm Herpradt.

Hofcontralor
Thoman Sonner.

Ernholden
Hannß Panisot.
Petter Flaischman.
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Hannß Ruda.
Leonhart Dettenhafer.

Saalthürhüetter
Paul Dellagreta.
Georg Gagg.

76r Hofporthier
Hannß Wilhelm Rechberger.
Vallentein Rosen.

Tappesier
Thoman Nicolaw, obrister.
Carl Destancz.
Oschwald Eder, gehilff.
Hofbarbierer
Matheuß Schrag.

Wundartzt

Mair
Matheuß Riedl.

76v Falckhenmaister
Hannß Hager.

Falckhner
Bartlme Serin.
Hannß Müller.
Michl Phillip.
Jacob Manußhi.
Allexander Trovolluschi.
Matheuß Loe.
Andre Sturmb.
Stanczl Gottschal.

Jägermaister
Wolff Sigmund von Auersperg, obrister landtjagermeister.

Jäger
Johan Provia.
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Hanß Teutschenpaur.
Wilhelm Gundelsperger.
Hanß Wär.
Cristof Schlegel.
Leonhart Ziegler.
Hanß Geir.

77r Plachenknecht
Georg Falhuber.
Leonhart Lißengl.
Enreich Ottmair.

Hundtsbuben
söllen fünff sein.

Quartiermaister
Hanß Jacob Herbradt.

Hoffurrier
Hannß Friedl.
Matheuß Pierpamer.
Cristof Zurler.
Severius Frischeisen.
Andre Mur.
Georg Hofman.

77v Ainspeninger
Matheuß Detlwicz.
Hannß Lutz.
Dobiaß Helmschmidt.

Capelln

Hofprediger

Elmosinarius

Cappolen
Jacobus Climarcheus, caplan und elmosinarius dienstverwaldter.
Simon Fabricus Radius.
Anthoni Peckher.
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Georg Kürchamer.
Jacob de Kerle.
Michl Oliverius, beider rechten doctor, deß riterlichen S. Johannes or-
dens camendator zu Ach, Mechl, Nideckh und Kierrugen.
Egidius Holly.
Petter Nolcofs.

78r Oratoridiener

Capelndiener
Urel Mader.

Capelmaistr
Phillipus de Monte.
Maurius Simbaldtus, mußicus.
Dominicus Capa, musicus.
Carl Ardesy, musicus.
Johan Paulo Artesi, musicus.
Bassisten
Carneli Celso.
Sebastian Reckhl.
Lambertus Vreue.
Benedict Ganso.
Sigmund Riser.
Caspar Undermair.

78v Tenoristen
Egidius Plouier.
Gilhelmus de Lafontein.
Carnelius Fabius.
Arnold Gertz.
Phillpert Michael.
Jeronimuß Mader.
Daniel de Mota.
Benedict Schnüchenberger.

Altisten
Wilhelmus von der Millen.
Anhelmuß Cupers.
Nicolauß Puße.
Hieronimuß Remiretz.
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Johannes de Peckher.
Hanß Cupers.
Michael de Ayantz.
Weyand de Hodeg.
Cristian Brandi.

Discantisten
Nicolauß Seldert.
Martinus de Curnea.
Francißcus Coruda.

79r Organisten
Pauluß von Winda.
Carl Luithan.

Nottist
Oschwaldt Waldner.

Corcordero
Isakh Kaltenbruner.

Singerknabenpreceptor in litteris
Johannes Lottinnuß.

Singerknaben
sollen zwelf sein.

79v Camerer

Obrister camerer
Wolf Rumpf zum Vielroß freiherr.

Camerer
Don Ladran de Gnevarra.
Cristof Popel her von Lobkhowicz.
Don Alfonso de Arcilla.
Davidt von Dannenberg freyherr etc.
Octavio Spinola.
Cristof van Puchhaim freyherr.
Adam herr von Neuhauß.
Ludwig Colloredo.
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Allbrecht graf zu Fürstenberg.
Georg Poppel herr von Lobkhowicz.
Maximilian von Diettrichstein freyherr zu Hellenburg, Finckhenstein und
Thalberg.
Niclauß Palfi zu Erdet.
Hanß Preiner freyher.
Georg Graf zu Mundfort.
Ladißlauß Werckho freyherr.

80r Camerdiener
Hieronimuß Caverin.
Caspar Pernauer.
Hanß Popp.
Prophirio Wosso.

Guardaroba
Georg Schwab.
Adam Ebenstan, underguardaroba.
Leibdoctor
Bartlome Guarianius.
Jacob Scutelarius.

Leibbarbierer
Alfonso da Anczimis hat neben auch den camerdienertittl.

Underbarbierer
Hanß Althauß.

Apotegger
Martinus Piatosa, genandt Beeta.

Bibliodecari
Hugo Blatinus.

80v Distelierer

Camerfurier
Matheus Hundegg.

Camerthürhüetter
Wilhelm Hofman.
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Steffan Dolberin.

Camerhaitzer
Georg Jacob.

Leibweschin
Margretha Pergin.

Leibnatterin
Anna de Moreta.

Obristen camerers taflweschin
Anna Daminngerin.

Camertrabandten
Petter Facino.
Lorencz Weingartner.
Caspar Forsstner.
Hanß Wetterle.

81r Obristen camerers tafldiener
Hannß Perg.
Petter Gail.

Handtwerckher

Biechsenmacher
Sebastian Schmeller.

Bichsenschiffter
Bernhart Elsässer.

Goldtschmidt
Martini Culpin, camergoldschmidt.
Eraßmus Hornickh.

Kirsner
Lorencz Lindner.

Conterfeter und maler
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Joßef Arczinwaldo.
Enthoni Abundi.
Bartlme Spranger.
Facbricio Martniengo, illuminist.

Leibschneider
Niclauß Lainradt.

81v Hosenschneider
Bernhart Mora.

Paretmacher
Ferranto Casstell.

Seidenschniermacher
Vaicentz Ferro.
Urmacher
Gerhart Emoser.
Tischler
Anthoni Muiß.

Palnmacher
Colin Olivier.

Obrister stallmaister
Claudius Tribulcz graf zu Melcz.

Staalparthei

Edlknabenhofmeister
Andre Prudentius ist auch daneben preceptor.

Edlknaben
sollen in die 18 oder aufs maist 20 gehalten werden.

82r Edlknabenunderhofmaistr
Christoff Sortorius.

Edlknabentantzmaister
Evangelista Papatzan.
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Roßbereitter
Suan Petter Paliano.

Füettermaister
Hannß Rieger.

Füetterschreiber
Martiin Greißauer.

Harnischmaister
Nicolauß Manfredon.

Plattner
Ulrich Orttl.

82v Pichsenspaner
Obersattlknecht
Caspar Schlegel.

Undersatlknecht
Leonhart Schregkh.

Seidennater

Zeltmaister
Sebastian Lanng.

Sattler
Cristan Constandt.

Leibschuster
Michael Jung.

Federmacher

83r Vergulter und rapiermacher
Lorentz de Negron.

Hofsporer
Hannß Kreiczberger.
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Huffschmidt
Jacob Castilia, Spanischer hufschmidt.
Diewoldt Grienagl, kleperschmidt.

Stallknecht
sollen sovil man bedürfftig gehalten werden.

Stiflwischer
Matheus Behem.

Laggeyen
sollen ordinaritter acht sein.

Esslmaister

Essltreiber
soll die notturfft gehalten werden.

83v Esslsattler

Esslschmidt

Trometter

Obrister über die trometz
Francißcuß Riczo.
Leancza Capa.
Paul Nassin.
Martini Wegsteiner.
Edouardo Riczo.
Lucas Zigato.
Allexander Herologio.
Fiorinto Sartorio.
Paris Bergannino.
Francißca Sagabria.
Andre Mossto.
Gregorius Durin.
Lucianus de Leoni.
Salomon Fero.
Georg Zigato.
Hanß Olivier.
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Paul Zigato, lerjung.
Ludwig Ricedo.

84r Hörpauckher
Jacob Wolff.

Leopardtwartter
Corneli Dilpardti.

Abrichter der wilden tier

Geschiermaister
Cristoff Griebel.

Siffman
Leonhart Hutter.
Profoß
Pangracz Jorman.

Stockhmaister

Steckhenknecht
sollen zwen sein.

1589

85r Rom. Khay. May. hofstatt vom jahr 1589

85v
86r Waß es für ain gestallt hab mit den kayserlichen officieren bei hoff.

Nach der Röm. Kayserlichen Mt. etc. ist die erste stell des obersten
hofmaisters, derselb hat in gemain sein gantzes aufsehen über alle andere
officier, außgenomen was den obersten camerer betrifft und seine under-
gebene.
Die ander stell ist des obersten camerers, auf denselben haben alle Iren
respect, so bei der Kayserlichen camer dienen, alß da seind die camerer,
camerdiener, quardaroba, leibbarbierer, camerfurier, camerportier, tape-
zier, leibschneider, leibweschin, camerhaitzer, camertrabandt etc.

Zum obersten hofmarschalckenampt gehört auch sonst alles hofge-
sinndt in gemain der recht und justici sachen halben, und seind ime yeder
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zeit gewerttig, der quartiermaister, furrier, hoffmarschalckssecretari, pro-
foß etc.

Dem obersten stallmaister wartten auf die edlknaben, deren hofmaister
und preceptor, fuettermaister, roßbereitter, laggeien, und was der stallpar-
tei mehr anhengig ist.
Der stäblmaister hat seinen bevelch uber die trucksässen, silbercamer,
fürschneider, panetier, und was dem taffldienst zugehörig, wann Ir M.
pflegen zu essen, die justici sachen aber, da sich ainiche undter disen
officieren begeben, werden dem obristen hofmaister oder marschalcken
zugeaignet.

Kuchelmaister und contralor haben Iren respect auf den obersten hof-
maister, seind aber sonst ime kuchelmaister undergeben alle die jhenigen,
so zu kuchel und keller gehörig.
Contralor aber ist des hoffstatts gegenhandler, und hat sein aufmercken
wie die officia dem instructionen gemeß, in empfang und außgab, kauff
und verkauff etc. administriert werden, dependiert sonst allerdings vom
obristen hofmaister.

86v Der  mundtkoch  hat sein anschaffen mit den underköchen oder ander
maisterköchen, item der somelier mit den koellern, also auch mundtbeck
und hofpeck mit den irigen, aber sy alle sonst gehören undter den kuchel-
maister.

Der sylbercamer hat auch seine sylberdiener und silberwoscher, und er
respectiert im dienst den stäblmaister und sonst den obristen hofmaister.
Hartschier und trabanten hauptleüth sehen auf dem obristen hofmaister,
schaffen den rottmaistern, iren furiern und undergebnen.

Also hat yede cantzlei sein haupt und directorium , die räthe aber in
gemain werden von Irer Mt. selbst oder dem obristen hofmaister bes-
chaiden.
Die jäger haben iren maister und vom ime bevelch. Er aber auch respecti-
ert den obristen hofmaister.

Die kauffleüth, marcatanten, handwerchsleüth, und was dem hof nach-
raiß seind des obristen marschalcks bevelch underworffen und derer jus-
tici sachen haben von ime ire außträg. Da aber die sachen so wichtig und
disputierlich, werden dieselben vilmals auf den hofrath remittiert.

Der Kay. capellen betreffendt, haben die gaistlichen iren magister cae-
rimoniarum oder an dessen stell den eltisten capellan, die musica seinen
capellmaister und werden im dienst bevelchß vom obristen hofmaister,
justicialia aber seind beim obristen marschalcken.

87r
87v Kurzer bericht, wie es am Kay. hof gehalten wirdetss.
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88r Rom. Khay. Mt. ordnung unnd hofstatt
für alle und yede derselben hoche und nidere ambtleuth, officiere und
diener an Ir Kh. Mt. hofe, was aines yeden ambt und dienst, sey yezo von
newen gnedigelich fürgenommen unnd geordnet, alls hernach volgt.

Rudolph der ander von Gottes genaden erwelter Römischer Khai-
ser, zu allen zeitten merer des Reichs.

Obrister hoffmaister
Adam von Dietrichstain freyherr zu Hollenburg, Finckhenstain und Tal-
berg herr auf Nickhelspurg.

Geheime räth
Hanns Trautson freyher zu Sprechenstain, Schravenstain und auf Falckhen-
stain etc.

[pozn.] Den 29. tag Decembris anno 89 1/4 von 9 in der nacht von
diser welt verschidentt.

Leonhard von Harrach der elter freyherr zu Roraw etc.
88v Wolf Rumpff freyherr zum Vielrost, geheimer rath und obrister camerer.

Jacob Khurcz von Senfftenaw.
Johann Wolf freyman zu Mühlfelden, doctor.
Hanns Christoff von Hornstain zu Grouingen.

Hoffmarschalch
Paul Sixt Trautson freyherr.

Hoffräth
Paul Sixt Trautson freyherr, hoffrathsprasident.
Seyfridt Preyner freyherr.
Hanns freyherr zu Welsperg.
Georg Achaczi herr zu Losenstain auf Losenstainleüthen.

89r Johann Baptista Weber zum Pisenberg.
Christoff Pürckhamer.
Maximilian von Dornberg.
Friderich von Khreckhowicz.
Wolf herr von Stubenberg der jünger.
Eberhard Wambolt von Umbstatt.
Hanns Jacob Eisengrein von Richtenfelß.
Johann Zinner, der rechten doctor.
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Hoffcamerrath
Ferdinandt Hofman freyherr, praesident.
Hanns von Sinczendorff.
Anselmus von Velß.
Georg von Redern zu Strelicz.
David Hag.
Wolf Georger freyherr.

89v Ludwig Gamicz von Hoys freyherr zu Sixenstain.

Khriegsrath
David Ungnadt, hofkhriegsrathpraesident.
Christoff von Khünigsperg.
Andre Khielman.
Erasim Praun.
Ferdinandt grave zu Hardtegg.
Paul von Eczing freyherr.

Stäblmaister

90r Mundtschenckhen
Graf Anthoni von Arch.
Christoff Schwarofskhi, rathstittl.
Petter grave von Khollato.
Sigmundt Schmirsißkhi.
Niclas Wolßkhi.
Bonefacius grave von Serego.
Ladislaw Poppl herr von Lowkhowicz dicte Junger.
Arideo Burguntio.
Franciscus Wilhelmus Malaspina.
Hanns freyherr von der Leip.
Ferdinandt Gabriel von Madrucz.
Ferdinandt Seßi graf von Roti.

Fürschneider
Georguu von Opperstorff.

90v Georg Zedricz.
Julius Ascanius von Werdeman.
Graf Hanns von Hardecgg.
Bohuslaw Joachim herr von Hasenstain.
Wenczl Ritschan von Watricz.
Wenczl Sastriczl.
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Hanns Khreckhowicz.
Petter Prasman.
Moricz von Sebottendorff.
Matheus Teüffl freyherr zu Gunderstorff.
Carl von Hoberg.
Hanns Dreskhowicz.
Hanns Adam Hofman freyherr.
Joachim Malczan freyherr.
Carl Saruba.
Hainrich Anselm von Pramnicz freyherr.
Hanns graf von Seerin.
Johann Neboradkhi von Khollewrath.

91r Sigmundt Neggisch.
Hanns Sigmunndt von Greiß.
Dionisius von Michalowicz.
Wespasianus graf von Arch.

Pannathier
Bothuslaw Lescowicz.
Christof von Tetschaw, Mettich genand.
Elias Haidenreich.
Wenczl von Rottkhirchen.
Johann Baptista Colloredo.
Octavio Coaredo.
Ladislaw Zedlicz.
Adam herr von Walstain.

Thruchsessen
Alesch Werckho.
Gotthardt Scheff, Gotsch genant.
Zeslaw Caplicz.
91v Ferdinandt Wolckhra.
Carl Tribulczi.
Ernreich von Neidegg.
Hanns Prückhner.
Hanns herr von Rosenaw auf Nipurt.
Conrad Nemetsch.
Fridrich Wesstrowicz von Khrallowicz.
Michael von Michalowicz.
Carl Teüffl freyherr.
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Ferdinandt Geyr.
Zacharias Zlabatha.
Johann Francisco Gonsaga.
Melchior Walaschi.
Paul Niari.
Andre Rebey.
Albrecht graf zu Ottingen.
Adam Peß freyherr von Coln und Kheczendorff.
Matheus Leupolt Poppel herr von Lobkhowicz.

92r Georg Wilhelm Praun freyherr.
Scipian graff von Gambra.
Melchior Danat.
Hainrich Reüß herr von Plawen der mittler herr zu Gräcz, Granichfeldt,
Gera, Schlacz, und Lowenstain.
Johann Burggraf von Thun.
Otto Stoß herr von Camicz.
Ladislaw von Seidlicz.
Hainrich Logo.
Gottfridt Wilhelm graf und herr zu Manspeldt etc.
Conrad von Habsperg.
Julius Caesar Straßolito.
Adam Corschenczkhi.
Hanns Thornowskhi.
Albrecht Bruckhner.
Benedict von Khollowart.
Maximilian Terczkha.
Maximilian de [...]vv

92v Otto Fridrich Ratschin.
Hainrich Cordula von Schlaupna.
Albrecht von Schleinicz.

Huscher
Franciscus Anthonianus.

Thruchsessen tafelldiener
Silvester Cassian.
Lorencz Spenßkho.
Hanns Mulbacher, thurhuetter.
Martin Sedlmair, einschenckh.
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Obrister silbercammerer
Hanns von Teschaw, Mettich genant.

Under silbercammerer

Silberdiener
Andre Essig.

93r Gall Oberschwender.
Bartholme Blall, silberwascher.
Caspar Plonner, silberbueb.

Mundtweschin
Margretha Rueprechtin.

Diener auf drey und vier pferdt
Besoldung so ohne ambten sein.
Eduardo de Provisionali.
Ferdinandt Henion.
Franciscus Quartier Milaneso.
Fabian de Neva Zwerg.
Francz Junckhowicz.

Diener auf zway pferdt
Andre Hirsch.
Ludwig Schilling.
Jheronimus Tunanus.
Aluigae Venize.
Carl Magno.
Mathes Janckhowicz.

93v Octavio Strada.
Hanns Ladislaw herr von Khiering.
Andre Otto.
Ferandt Viscanto.
Caspar Eberhardt.
Hanns Eberhardt.
Suan Ambrosio Anthoniano.
Urban Lando.
Johann Scharnberger.
Johann Eberhardt von Harttershaven.
Gregori Fleischer.
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Wolf Andre von Steinach zu Püchler.
Christoff Ulrich von Purgstorff.
Hanns von Pürckhach.
Otto Anthoniano Bundi.
Dionisius Khnoczer.
Leopoldt Schwarczbeckh.
Francz Broiart.
Ferdinandt Maschwander.
Hanns Fridel.
Zacharias Kholler.

94r Martin Roskhowicz Glogorschi von Glawicz.
Hanns der Moyen.
Hanns Züring.

Diener mit ainem pferdt
Hanns Khoblinskhi.

Andere diener von graven und herrn und adlstandt, welche zum thail
beheürath, zum thail sonsten iren abschied von hof genommen, aber doch
wann sie gehn hof ervordert, oder irer geschefft halber selbst khommen,
iren zuetritt, alls ander hofgesindt, haben mogen.
Julius grave zu Salm etc. rath.
Gabriel Strain zu Schwarczenaw, rath.
Fabricio Corego, rath.
Friderich von Zierotin, rath.
Georg Poppel herr von Lobkhowicz, camerer.
Caspar Melchior von Zierothin, rath und fürschneider.

94v Georg Christoff Teüffel freyherr zu Gunderstorff, fürschneider.
Hanns Ulrich Schof, Gotsch genant, truchseß.
Georg Caspar Neuhauser zu Plumaw, thruchses.
Balthasar Püchler, truchseß.
Orati Ganczaga marggraf, dient Ir Mt. von ersten Januarii [15]85 zu ehren.
Hainrich Bössel dient vom ersten Decembris anno [15]86 ohne besol-
dung, hofdiener.

Canzleyen

Vicecanzler

Reichßhoffsecretarien
Andre Erstenberger.
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Johann Barvitius.
Sebastian Westernacher.
Hanns Enghhofer, extraordinari hofsecretari.

95r Khriegßsecretari
Hainrich Nickhardt.
Ambrosi Schmeiser.
Hanns Hueber.

Lateinischer secretari
Ambrosi Penckh, extraordinari secretari.

Hoffcamersecretarien
Lorencz Nürmberger.
Jheronimus Pänckhl.
Paul Jonas von Lilgenaw.
Jheremias Benckh.
Hainrich Bonschius.

Hoffcanzlei
Wernherr Braittschwerdt, taxator.
Georg Püchl, reichshofregistrator und gegenschreiber.
Hanns Frawenberger, Osterreichischer registrator.

95v Hanns Mänhardt, lateinischer registrator.
Hanns Paußegg, bei der hinderlaßnen hofcanzlei expeditor.

Reichßhoffcanzleyschreiber
Christoff Peilnstain.
Hanns Hainrich Fehlin.
Hanns Zapff.
Hanns Christoff Wagner.
Hanns Jacob Schedler.
Christoff Humbler.
Marttin Khotter.
Hanns Pranchofer.
Michael Rosstinus.
Albrecht Mechtel.
Hanns Niclas Fletticher.
Georg Dernpeckh.
Hainrich Khreen, canzleidiener.
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Lateinische canzley
Paul Mainpeckh.

96r Egidi Grix.
Hanns Christoff Fugger.

Hoffcamercanzley
Simon Luckh, registrator und taxator.
Georg Spiller, expeditor.
Niclas Reichel, concipisst.
Johann Polczius, expeditor bei der hinderlassnen hofcammern.

Concipist
Paul Denckhl.
Stanczl Ostaschoffskhi.
Niclas Haunoldt.
Hanns Össterreicher.
Isaac Pfänndler.

Hoffcammercanzleyschreiber
Daniel Schleger.
Leüpolt Schüttenbacher.
Thoman Plaßman.
Jacob Reichardt.
Michael Stöll.

96v Sebastian Weining.
Carl Pleßkha.
Sebastian Bischoff.
Sebastian Schrettl.
Balthasar Teil.
Hanns Oßlaw.
Jacob Teuffel.
Georg Himelreich, <canzleidiener>
Christoff Wißkholeti, Ungerischer tollmetscher, bei der hinderlassnen ho-
fcamer zu Wien.
Martin Ortt, extraordinari canzleischreiber.
Jacob Altersteig, canzleidiener.
Thoman Mairhauser, canzleidiener.

Hoffpuechhalter

Raittdiener
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Ludwig in der Holl.
Andre Flechtner.

97r Hanns Pörczll.
Maximilian Hayden.
Georg Eyßvogl.
Georg Hänckhl, ingrosisst.
Joseph Ganncz.

Khriegscanzley
Jacob Püchler, concipist.
Christoff Meurich, concipist.
Jheronimus Arconat
Melchior Lerch.
Georg Khlein Strettel.
Georg Schwanberger.
Johann Babtista Khaczenstainer.
Thobias Liechtenberger, ingrosist.
Georg Leschenbrandt.
Mathes Baranisch.
Veitt Hellrich.
Hanns Lehenman, ingrosist.

97v Thüerhüetter
Sebaldt Haiden, reichshofraththürhüetter.
Ulrich Hofmair, khriegsraththürhüetter.

Hofcamerrathsthürhüetter
Fridrich Pollinger.
Christoff Thanner.

Hispanischer secretari

Hungerische canzley

Der Cron Boheimb canzler
Adam herr von und auf Neuhauß und Fraunberg.
Doctor Georg Mehl, gedachter Cron Boheim Teutscher vicecanzlerww

Oswaldt von Schonfelt, Bohemischer vicecanzler.

98r Boheimische canzley
Sebastian Heügl, des Khonigreichs Boheimb Teütscher hofsecretari.
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Hofpostmaisterambtsverwalter
Georg Habenschadt.

Curier
Lamprecht de Mainaw.
Christoff Jäger.

Thulmettschen

Khriegsraththulmetsch
Marthin Schedl.

Härtschier haubtman

98v Hartschier
per 102.

Trabanten haubtman
Conradt des Heyl. Rom. reichs erbmarschalch zu Pappenheimb.

Trabanten
N. 103.

Khuchlmaister

Khellerparthey

Summelier
Barthlme Schollhardt.

Khellerschreiber
Thomas Geislhamer.

99r Underkheller
Christoff Däninger.

Hofpeckh
Sebastian May.

Liechtcamerey
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Thorothea Aichlerin.

Zuckherpacher
Johann Khrauß.

Khuchlparthey

Khuchlschreiber
Martin Fröschl.

Einkhauffer
Lorencz Schedl.

Zueschrotter
Hanns Schwandorffer.

99v Mundtkhoch

Maisterkhoch
Bartlme Wolf.
Michael Schnabl.
Adam Häckhel.

Passtettenkhoch
Lucas Scayola.

Underpasstettenkhoch
Christoff Distelbach.

Underkhoch
Gregori Karl.
Hanns Jacob Penckhardt.
Hanns Reütter.
David Widman.
Peter von Riedt.

Jungkhoch und zuesezer
Jacob Diecz.
Caspar Khauch.

100r Khuchlpueben
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sein 8.

Khuchltrager
2.

Holzhackher
Georg Schlagenhauffen.

Zergadentrager
sein 3.

Khuchlthurhüetter
Hainrich Khollarr.
Hanns Prunkhfelden.

Zergadner
Michael Schober

Underzergadner
Thobias Khalcher.

Officiertafeldiener
Christoff Khelchen.
Christian Khettenhoff.

100v Hoffgesindtsdoctor
Jacob Khrauß.

Hoffzalmaister etc.
Hanns Rietman.

Hoffzalmaisterambtscontralor
Wolf Pucher.

Hofcammerdiener
Michael Lindtawer.
Leonhard Oberhauser.
Wolf Diem.
Wilhelm Herbratt.
Hanns Georg Vogel.
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Hofcontralor
Thoman Sonner.

Ehrnholden
Hanns Panisott.
Petter Fleischman.

101r Hanns Ruda.
Leonhard Dettenhofer.

Salthürhüetter
Petter Faczino.

Hofportier
Hanns Rechperger.
Valentin Rosen.

Tapesier
Thoman Nicolai, obrister tapesier.
Lorencz Weingarttner.
Oswaldt Oder, gehülff.

Hoffbalbierer
Mathes Schwag.
Hanns Scholttes.

Wundtarzt

Mayr
Mathes Ruedl.

101v Falckhenmaister

Falckhner
Bartlme Serin.
Hanns Müller.
Stachius Martin.
Jacob Monuschi.
Mathes Loye.
Albrecht von Orttenstain.
Mathes Feil.
Michael Philipp.
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Hanns Hackh.

Jägermaister
Wolf Sigimundt von Auersperg freyherr, obrister landtjegermaister in Öss-
terreich etc.

Jäger
Johann Provia.
Hanns Teutschenbaur.

102r Wilhelm Gunderspacher.
Hanns Währ.
Christoff Schlegl.
Leonhard Ziegler.
Hanns Geyer.

Plachenkhnecht
Georg Fahlhueber.
Leonhardt Lisewigl.
Ehrnreich Ottmair.

Hundtßpueben
sein 5.

Hofquartiermaister
Gregori Bönl.

Hofmarschalckhenambts undergebner secretari
Virgili Weingarttner.

Hoffurier
Mathes Pierpaumer.
Severinus Frischeisen.
Andre Muerr.

102v Hanns Graf.
Martin Lorencz Prögl.
Hanns Schönawer.

Ainspeniger
Hanns Lucz.
Michael Lucas.
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Hanns Erich.

Capellan

Hofpredicant

Elemosinarius

Capellanen
Jacob Chimarcheus, caplan unnd elemosinari dienstverwalter.
Mathes Fletscha.

103r Simon Fabricius Tadius.
Anthoni Peckher.
Jacob de Carle.
Michael Oliverius, rechten doctor.
Egidius Holi.
Peter de Cosces.
Innotius Maniga.
Roberto Ruggeri.

Oratoridiener
Ulriel Mader.

Capelndiener
Wilhelm Prewber.

Capelmaister
Philippus de Monte.

Musici
Maurus Sinnebaldus, musicus.
Dominicus Capa, musicus.
Carl Ardesy, musicus.
Johann Paul Ardesy, musicus.

103v  Bassisten
Sebastian Röckhl.
Lampertus Vreue.
Sigmundt Riser.
Caspar Nidermair.
David Herman.
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Stephan Wiltner.
Caspar Agricola.

Tenoristen
Egidius Plouier.
Daniel de Motta.
Benedict Scheuchenberger.
Gamillo Cenoti, vicecapelmaister.
Philipert Michel.
Wilhelm Han.
Christoff Perckhman.
Altisten
Wilhelmus von der Muln.
Niclas Buse.
Johannes de Berckher.
Hanns Ruperß.
Michel de Janncz.
Weynandt de Hodege.

104r Christian Brandi.
Bonaventur Losubrue.
Maximilian Khuperß.

Discantisten
Niclas Seldert.
Martinus de Gurna, camermusicus.
Petrus Lopez.
Francisco Navaro.

Organisten
Paul von der Winde.
Carl Loydon.
Hanns Lamperto, instrumentist.

Notist
Leonhard Francz.

Concordero
Isac Khaltenpruner.

Singerkhnabenpraeceptor in literis
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Johannes Lotinus.

Singerkhnaben
sein zwelff.

104v  Camer

Obrister camerer
Wolf Rumpff zum Wielroß freyherr etc.

Camerer
Don Ladron de Gnevara.
Christoff Poppel herr von Lobkhowicz.
Don Alphonso de Arcilla.
Octavi Spinola.
Christoff von Puechaimb freyherr.
Ludwig Colloredo.
Albrecht graf zu Fürstenberg.
Maximilian von Dietrichstain freyher.
Niclas Palvi zu Erdet etc.
Hanns Preiner.
Georg graf von Montforttxx.
Ladislai Werckho freyherr.

Camerdiener
Jheronimus Gabrin.
Caspar Pernawer.
Hanns Popp.
Provirio Woso.

105r  Quardaroba
Georg Schwab.

Undterquardaroba
Adam Ebenstain.

Leibdoctor
Bartlme Guarinonius.
Jacob Scudelariusyy.

Leibbarbierer
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Hanns Althauß.

Underbalbierer

Leibapoteckher
Martinus Piathosa, genant Beda.

Bibliotecarius
Hugo Blotius.

Distillierer

105v  Camerfurier
Mathes Hundegg.

Cammerthurhüetter
Wilhelm Hofman.
Georg Gag.

Cammerhaizer
Pancratius Wiset.

Leibweschin
Margretha Pergin.

Leibnatterin
Ester Althausin.

Obristen camerers tafelweschin
Anna Daningerin.

Camertrabanten
Caspar Forstner.
Hanns Sattler.
Veitt Reichardt.
Sebastian Schwindl.

106r  Obristen cammerers tafeldiener
Petter Gar.
Caspar Härlkhofer.
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Handtwerckher

Püchsenmacher

Püchsenschiffter
Bernhard Elsässer.

Goltsmidt
Maturini Culpin.
Zacharias Glockhinger.
Georg Lenckhner.
Anthoni Schweinberger.

Khürßner
Lorencz Lindtner.
Contrafetter und maler
Joseph Arsinbaldo.
Anthoni Abundi.
Bartlme Spranger.
Dietrich Raffenstainer.

106v  Leibschneider
Anthoni Khupffer.

Hosenschneider

Paretmacher
Feranto Castell.

Seidenschnüermacher
Vicencz Ferro.

Uhrmacher

Thischler
Anthoni Muß.
Bernhard Erhardt.

Palmacher
Colin Olivier.
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Stallparthey
Claudius graf zu Trybulcz und Melcz.

Edlkhnabenhofmaister unnd praeceptor
Andreas Pruedentius.

107r  Edlkhnaben
18 oder 20.

Edlkhnabenunderhofmaister
Christoff Sartorius.

Edlkhnabentanzmaister
Evangelista Papaczan.

Fechtmaister
Asconius Romanell.

Roßbereütter
Franciscus Monteo Mogonata.
Niclas Castillian.
Vicens Calso.

Füettermaister
Hanns Rieger.

Fuetterschreiber
Martin Griesawer.

Harnischmaister
Caspar Schlegl.

Plattner
Ulrich Örttl.

107v  Püchsenspanner
Andre Storch.

Obrister sattlkhnecht
Leonhard Schröckh.
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Unttersatlkhnecht
Hanns Müller.

Seidennader

Zeltmaister
Sebastian Lang.

Satler
Hanns Barthlme.

Leibschuesster

Federmacher
Ferando Castell.

108r  Vergulter und rapiermacher
Lorencz de Negron.

Hofsporer
Jheronimus Perstain.

Huefschmidt
Jacob Casstilian, Spanischer huefschmidtzz.
Diepolt Esell.

Stallkhnecht
Die notturfft.

Stifelwischer
Mathes Beheimb.

Laggeyen
sollen in 8 sein.

108v  Eselmaister

Eseltreiber

Eselsattler
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Eselschmitt

Trometter
Fronteso Riczo, obrister trometer.
Leonso Capa.
Martin Wegenstainer.
Eduardo Riczo.
Firindo Sertario.
Andre Mosto.
Gregorius Turini.

109r  Lucaß Zigota.
Lucianus de Leoni.
Georg Zigota.
Hanns Olivier.
Paul Zigota.
Ludwig Rittzetto.
Martin Neukhircher.
Anthoni de Anthoniano.
Thobias Piderman.
Pratasio Zelothi.
Mathias Khauffleüttner.
Bernhard Mosto.
Anthoni Wolf.
Marx Stiasodi.
Wenczl Pruchstaler.

Hörpaugger
Jacob Wolf.

109v  Leopardtwartter
Corneli di Pardi.

Abrichter der wilden thier

Geschiermaister
David Kholler.

Schiffman
Lienhard Hueter.
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Wachtkhnecht

Provoß
Bangracz Zorman.

110r Stockhmaister
Sigmundt Wimper.

Steckhenkhnecht
sein 2.

110v

SEZNAM DVORSKÝCH ÚØADÙ

Nejvy��í hofmistr (Obrister hofmeister): 1580/1r, 1584/60r, 1589/88r
Správní úøady

Tajná rada (Geheime Rat): 1580/1r, 1v. 1584/60r, 1589/88r, 88v
Dvorní mar�álek (Hofmarschall): 1580/1v, 1584/60v, 1589/88v
Øí�ská dvorská rada (Hofrat): 1580/2r-3v, 1584/60v-61v, 1589/88v, 89r
Rada dvorské komory (Hofkammerrat): 1580/4r, 4v, 1584/62r, 1589/89r,
89v
Váleèná rada (Kriegsrat): 1580/4v, 5r, 1584/62v, 1589/89v

Slu�ebníci u tabule
Stabelmeister (Stabelmeister): 1580/5v, 1584/62v, 1589/89v
Èí�níci (Mundschenken): 1580/5v-6v, 1584/63r, 1589/90r
Krajeèi (Fürschneider): 1580/6v-8v, 1584/63v, 64r, 1589/90r-91r
Nosièi jídla (Panathier): 1580/8v-9v, 1584/64v, 1589/91r
Stolníci (Truchsessen): 1580/9v-12v, 1584/65r, 65v-66v, 1589/91r-92v
Huschier (Huschier): 1580/12v, 1584/66v, 1589/92v
Slu�ebníci stolníkù (Truchsessen Tafeldiener): 1580/12v, 1584/66v, 1589/
92v
Nejvy��í komorník nad støíbrem (oberster Silberkämmerer): 1580/13r,
1584/67r, 1589/92v
Podkomorník nad støíbrem (unter Silberkämmerer): 1580/13r, 1584/67r,
1589/92v
Slu�ebníci støíbra (Silberdiener): 1580/13r, 13v, 1584/67r, 1589/92v, 93r
Umývaè støíbra (Mundweschin, Silberwascher): 1580/13v,1584/67r, 1589/
93r

Slu�ebníci bez úøadu
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Slu�ebníci se tøemi a ètyømi koni (Diener auf drei und vier Pferde):  1580/
13v-14v, 1584/67v, 1589/93r
Slu�ebníci se dvìma koni (Diener auf zwei Pferde): 1580/14v-17r, 1584/
67v, 68r, 1589/93r-94r
Slu�ebníci s jedním konìm (Diener mit einem Pferd): 1580/17r-18r, 1584/
68v, 1589/94r

Ostatní slu�ebníci (andere Diener): 1589/94r, 94v
Kanceláøe (Kanzleien): 1580/18v, 1584/69r, 1589/94v
Vicekancléø (Vizekanzler): 1580/18v, 1584/69r, 1589/94v
Øí��tí a dvor�tí sekretáøi (Reichs und Hofsekretäre): 1580/18v, 19r, 1584/
69r, 1589/94v
Sekretáøi váleèné rady (Kriegssekretäre): 1580/19r, 1584/69r, 1589/95r
Latinský sekretáø (Lateinischer Sekretär): 1580/19v, 1584/69v, 1589/95r
Sekretáøi dvorské komory (Hofkammersekretäre): 1580/19v, 20r, 1584/
69v, 1589/95r
Dvorská kanceláø (Hofkanzlei): 1580/20r, 20v, 1584/69v, 1589/95r, 95v
Písaøi dvorské kanceláøe (Hofkanzleischreiber): 1580/20v-21v, 1584/70r,
Písaøi øí�ské dvorské kanceláøe (Reichshofkanzleischreiber):  1589/95v
Latinská kanceláø (Lateinische Kanzlei): 1580/22r, 1584/70v, 1589/95v,
96r
Kanceláø dvorské komory (Hofkammerkanzlei): 1580/22v, 1584/70v, 1589/
96r
Koncipisté (Konzipisten): 1589/96r
Písaø kanceláøe dvorské komory (Hofkammerkanzleischreiber):  1580/
22v-24r, 1584/71r, 1589/96r, 96v
Vrchní dvorský úèetní (Hofbuchhalter): 1580/24r, 24v, 1584/71v, 1589/
96v
Úèetní (Raitdiener): 1589/96v, 97r
Kanceláø váleèné rady (Kriegskanzlei): 1580/24v, 25r, 1584/71v, 1589/97r
Dveøníci (Türhüter): 1580/25v, 1584/72r, 1589/97v
Dveøníci dvorské komory (Hofkammerratstürhüter): 1589/97v
�panìlský sekretáø (Spanischer Sekretär): 1580/26r, 1584/72r, 1589/97v
Uherská kanceláø (Hungerische Kanzlei): 1580/26r, 1584/72r, 1589/97v
Kancléø Èeské koruny (Der Kron Beheim Kanzler): 1580/26v, 1584/72v,
1589/97v
Èeská kanceláø (Beheimische Kanzlei): 1580/26v, 1589/98r
Dvorský po�tmistr (Hofpostmeisterambtsverwalter): 1580/27r, 1584/72v,
1589/98r
Kurýøi (Kurier): 1580/27r, 1584/72v, 1589/98r
Tlumoèníci (Dolmetsche): 1580/27r, 1584/73r, 1589/98r
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Tlumoèník váleèné rady (Kriegsratsdolmetscher): 1580/27v, 1584/73r,
1589/98r

Tìlesná strá�
Hejtman harcíøù (Hartschier-Haubtmann): 1580/27v, 1584/73r, 1589/98r
Harcíøi (Hartschier): 1580/27v, 1584/73r, 1589/98v
Hejtman trabantù (Trabanten-Haubtmann): 1580/28r, 1584/73r, 1589/98v
Trabanti (Trabanten): 1580/28r, 1584/73r, 1589/98v

Kuchynì a sklepy
Kuchmistr (Küchelmeister): 1580/28r, 1584/73v, 1589/98v
Èeleï ve sklepích (Kellerpartei): 1580/28v, 1584/73v, 1589/98v
Sumolier (Sumelier): 1580/28v, 1584/73v, 1589/98v
Písaø sklepa (Kellerschreiber): 1580/28v, 1584/73v, 1589/98v
Podsklepník (Unterkeller): 1589/99r
Dvorký pekaø (Hofbäcker): 1580/29r, 1584/73v, 1589/99r
Komorník nad svìtlem (Lichtkämmerer): 1580/29r, 1584/73v, 1589/99r
Cukráø (Zuckerbäcker): 1580/29r, 1584/74r, 1589/99r
Èeleï v kuchyni (Küchelpartei): 1580/29v, 1584/74r, 1589/99r
Písaø kuchynì (Küchelschreiber): 1580/29v, 1584/74r, 1589/99r
Nákupèí (Einkäufer): 1580/29v, 1584/74r, 1589/99r
Spí�ník (Zuschrotter): 1580/29v, 1584/74r, 1589/99r
Osobní kuchaø (Mundkoch): 1580/29v,1584/74r, 1589/99v
Mistøi kuchaøi (Meisterköche): 1580/30r, 1584/74r, 1589/99v
Pa�tikáø (Pastetenkoch): 1580/30r, 30v, 1584/74v, 1589/99v
Pomocník pa�tikáøe (Unterpastetenkoch): 1580/30v, 1584/74v, 1589/99v
Podkuchaøi (Unterköche): 1580/30v, 31r, 1584/74v, 1589/99v
Mladí kuchaøi (Jungköche und Zusetzer): 1580/31v, 1584/74v, 1589/99v
Chlapci v kuchyni (Küchelbuben): 1580/31v, 1584/74v, 1589/100r
Nosièi v kuchyni (Kücheltrager): 1580/32r, 1584/74v, 1589/100r
�típaè døíví (Holzhacker): 1580/32r, 1584/74v, 1589/100r
Nosièi spí�e (Zergadnerträger): 1580/32r, 1584/74v, 1589/100r
Spí�níci (Zergadner): 1580/32r, 1584/75r, 1589/100r
Podspí�níci (Unterzergadner): 1589/100r
Dveøníci v kuchyni (Kücheltürhuter) 1580/32v, 1584/75r, 1589/100r
Sluhové u tabule a myèi støíbra (Zinnwascher und Officiertafeldiener):
1580/32v, 1584/75r, s1589/100r

Dal�í dvorské úøady
Lékaø dvorské èeledì (Hofgesindsdoktor): 1580/32v, 1584/75r, 1589/100v
Dvorský pokladník (Hofzahlmeister): 1580/33r, 1584/75r, 1589/100v
Kontrolor úøadu dvorského pokladníka (Hofzahlmeisterambtskontrolor):
1580/33r, 1584/75r, 1589/100v
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Slu�ebníci dvorské komory (Hofkammerdiener): 1580/33r, 33v, 1584/
75v, 1589/100v
Dvorský kontrolor (Hofkontrollor): 1580/33v, 1584/75v, 1589/100v
Heroldi (Ehrenholden): 1580/33v, 34r, 1584/75v, 1589/100v, 101r
Sálový dveøník (Saaltürhuter): 1580/34r, 34v, 1584/75v, 1589/101r
Dvor�tí portýøi (Hofportier): 1580/34v, 1584/76r, 1589/101r
Èalouníci (Tapezier): 1580/35r, 1584/76r, 1589/101r
Dvor�tí lazebníci (Hofbarbier): 1580/35r, 1584/76r, 1589/101r
Ranhojiè (Wundarzt): 1580/35r, 1584/76r, 1589/101r
Správce statkù (Meier): 1580/35v, 1584/76r, 1589/101r

Lov
Mistr sokolník (Falkenmeister): 1580/35v, 1584/76v, 1589/101v
Sokolníci (Falkner): 1580/35v, 36r, 1584/76v, 1589/101v
Mistr lovèí (Jägermeister): 1580/36v, 1584/76v, 1589/101v
Lovci (Jäger): 1580/36v, 37r, 1584/76v, 1589/101v, 102r
Pacholci (Plahenknechte): 1580/37v, 1584/77r, 1589/102r
Chlapci k psùm (Hundsbuben): 1580/37v, 1589/102r

Ubytování
Dvorský ubytovatel (Hofquartiermeister): 1580/38r, 1584/77r, 1589/102r
Sekretáø úøadu dvorského mar�álka (Hofmarschallenambts undergebner
Sekretär): 1589/102r
Furýøi (Hoffurier): 1580/38r, 38v, 1584/77r, 1589/102r, 102v
Einspanniger: 1580/38v, 39r, 1584/77v, 1589/102v

Kaple (Kapelle): 1580/39r, 1584/77v, 1589/102v
Dvorský kazatel (Hofprädicant): 1580/39r, 1584/77v, 1589/102v
Almu�ník (Elemosinarius): 1580/39r, 1584/77v, 1589/102v
Kaplani (Kapläne): 1580/39v,1584/77v,1589/102v, 103r
Sluha v oratoøi (Oratordiener): 1580/40r, 1584/78r, 1589/103r
Sluha v kapli (Kapellendiener): 1580/40r, 1584/78r, 1589/103r
Kapelník (Kapellenmeister): 1580/40v, 1584/78r, 1589/103r
Hudebníci (Musici): 1589/103r
Basisté (Bassisten): 1580/40v, 41r, 1584/78r, 1589/103v
Tenoristé (Tenoristen): 1580/41v, 42r, 1584/78v, 1589/103v
Altisté (Altisten): 1580/42r, 42v, 43r, 1584/78v, 1589/103v, 104r
Diskantisté (Discantisten): 1580/43r, 43v, 1584/78v, 1589/104r
Varhaníci (Organisten): 1580/43v, 1584/79r, 1589/104r
Notista (Notist): 1580/44r, 1584/79r, 1589/104r
Varhanáø (Concordero): 1580/44r, 1584/79r, 1589/104r
Praeceptor in litteris (Singerknabenpraeceptor in litteris): 1580/44r, 1584/
79r, 1589/104r
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Zpìváèci (Singerknaben): 1584/79r, 1589/104r
Komora (Kammer): 1580/44v,1584/79v, 1589/104v

Nejvy��í komoøí (obrister Kämmerer): 1580/44v, 1584/79v, 1589/104v
Komorníci (Kämmerer): 1580/44v, 45r, 45v, 46r, 1584/79v, 1589/104v
Komorní slu�ebníci (Kammerdiener): 1580/46r, 46v, 1584/80r, 1589/104v
Garderobier (Garderobe):  1580/46v, 1584/80r, 1589/105r
Podgarderobier (Untergarderobe): 1589/105r
Tìlesní lékaøi (Leibdoktoren): 1580/46v, 47r, 1584/80r, 1589/105r
Tìlesný lazebník (Leibbarbier): 1580/47r, 1584/80r, 1589/105r
Podlazebník (Unterbarbier): 1580/47r, 1584/80r, 1589/105r
Tìlesný lékárník (Leibapotheker): 1580/47v, 1584/80r, 1589/105r
Bibliotekáø (Bibliothecarius): 1580/47v, 1584/80r, 1589/105r
Destilátor (Destillier): 1580/47v, 1584/80v, 1589/105r
Komorní zásobovatel (Kammerfurier): 1580/48r, 1584/80v, 1589/105v
Komorní dveøníci (Kammertürhuter): 1580/48r, 1584/80v, 1589/105v
Komorní topiè (Kammerheizer): 1580/48r, 1584/80v, 1589/105v
Tìlesná pradlena (Leibwäschin): 1580/48v, 1584/80v, 1589/105v
Tìlesná �vadlena (Leibnatterin): 1584/80v, 1589/105v
Pradlena tabule nejvy��ího komorníka (obristen Kämmerers Tafelwäschin):
1580/48v, 1584/80v, 1589/105v
Komorní trabanti (Kammertrabanten): 1580/48v, 49r, 1584/80v, 1589/105v
Sluhové u tabule nejvy��ího komorníka (obristen Kämmerers Tafeldie-
ner): 1584/81r, 1589/106r
 emeslníci komory (Handwerker): 1580/49r, 1584/81r, 1589/106r
Pu�kaø (Büchsenmacher): 1580/49r, 1584/81r, 1589/106r
Výrobce pa�ek k pu�kám (Büchsenschäfter): 1580/49r, 1584/81r, 1589/
106r
Zlatníci (Goldschmiede): 1580/49v, 1584/81r, 1589/106r
Ko�e�ník (Kürschner):  1580/49v, Kirsner 1584/81r, Khürâner 1589/106r
Malíøi (Conterfeter und Mahler): 1580/50r, 1584/81r, 1589/106r
Tìlesný krejèí (Leibschneider): 1580/50r, 1584/81r, 1589/106v
Krejèí kalhot (Hosenschneider): 1580/50v, 1584/81v, 1589/106v
Výrobce baretù (Baretmacher): 1580/50v, 1584/81v, 1589/106v
Výrobce hedvábných �òùr (Seidenschnurmacher): 1580/50v, 1584/81v,
1589/106v
Hodináø (Uhrmacher): 1580/50v, 1584/81v, 1589/106v
Truhláøi (Tischler): 1580/51r, 1584/81v, 1589/106v
Výrobce míèù (Ballmacher): 1580/51r, 1584/81v, 1589/106v

Stáje (Stallpartei): 1580/51r, 1584/81v, 1589/106v
Nejvy��í �tolba (obrister Stallmeister): 1580/51r, 1584/81v
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Hofmistr pano�ù (Edelknabenhofmeister): 1580/51v, 1584/81v, 1589/106v
Pano�ové (Edelknaben): 1580/51v, 1584/81v, 1589/107r
Preceptor pano�ù (Edelknabenpraeceptor): 1580/51v, 1584/81v, 1589/
106v
Podhofmistr pano�ù (Edelknabenunterhofmeister): 1580/51v, 1584/82r,
1589/107r
Taneèní mistr pano�ù (Edelknabentanzmeister): 1580/52r, 1584/82r, 1589/
107r
Uèitel �ermu (Fechtmeister): 1589/107r
Pojezdný (Rossbereiter): 1580/52r, 1584/82r, 1589/107r
Dozorce nad pící (Futtermeister): 1580/52r, 1584/82r, 1589/107r
Písaø píce (Futterschreiber): 1580/52v, 1584/82r, 1589/107r
Zbrojmistr (Harnischmeister): 1580/52v, 1584/82r, 1589/107r
Platnéø (Plattner): 1580/52v, 1584/82r, 1589/107r
Nabíjeè (Büchsenspanner): 1580/52v, 1584/82v, 1589/107v
Nejvy��í èeledín u koní (obrister Sattelknecht): 1580/53r, 1584/82v, 1589/
107v
Podèeledín u koní (Untersattelknecht): 1580/53r, 1584/82v, 1589/107v
Krejèí hedvábí (Seidennätter): 1580/53r, 1584/82v, 1589/107v
Výrobce stanù (Zeltmeister): 1580/53r, 1584/82v, 1589/107v
Sedláø (Sattler): 1580/53v, 1584/82v, 1589/107v
Tìlesný �vec (Leibschuster): 1580/53v, 1584/82v, 1589/107v
Výrobce ozdob z peøí (Federmacher): 1580/53v, 1584/82v, 1589/107v
Pozlaèovaè a výrobce rapírù (Vergolder und Rapiermacher): 1580/53v,
1584/83r, 1589/108r
Ostruháø (Hofsporer): 1580/54r, 1584/83r, 1589/108r
Podkováø (Hufschmied): 1580/54r, 1584/83r, 1589/108r
Pacholci (Stallknechte): 1580/54r, 1584/83r, 1589/108r
Èistiè bot (Stiefelwichser): 1580/54r, 1584/83r, 1589/108r
Lokajové (Lakaien): 1580/54v, 55r, 1584/83r, 1589/108r
Vrchní oslaø (Eselmeister): 1580/55r, 1584/83r, 1589/108v
Oslaø (Eseltreiber): 1580/55r, 1584/83r, 1589/108v
Sedláø oslù (Eselsattler): 1580/55r, 1584/83v, 1589/108v
Podkováø oslù (Eselschmied): 1580/55v, 1584/83v, 1589/108v
Trubaèi (Trommeter): 1580/55v-56av, 1584/83v, 1589/108v, 109r
Vrchní trubaè (Obrister über die Trommeter): 1584/83v
Bubeník (Hörpauker): 1580/56av, 1584/84r, 1589/109r
O�etøovatel lvù (Leopardwarter): 1580/56av, 1584/84r, 1589/109v
Cvièitel divé zvìøe (Abrichter der wilden Thiere): 1580/57r, 1584/84r, 1589/
109v
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Dozorce nad potahy (Geschirmeister): 1580/57r, 1584/84r, 1589/109v
Lodník (Schiffmann): 1580/57r, 1584/84r, 1589/109v
Profous (Provoâ): 1580/57v, 1584/84r, 1589/109v
Biøici (Steckenknechte): 1580/57v, 1589/110r
Dozorce vìznice (Stockmeister): 1584/84r, 1589/110r
Strá�ce (Wachtknecht): 1580/57v, 1589/109v

JMENNÝ REJSTØÍK

A
Abundi Anthoni 1580/50r, 1584/81r, 1589/106r,
Agricola Caspar 1589/103v
Achaczi viz Losenstein Achati von
Achati viz Losenstein Achati von
Aichler Hans 1580/29r
Aichlerin Dorothea 1589/99r
Aißengl Leonhard 1580/37v
Alczignano viz Padua de
Altersteig Jacob 1589/96v
Althann viz z Althanu
z Althanu Christoph (Althann) 1580/4r
Althausin Ester 1589/105v
Althauß Hans 1584/80r, 1589/105r
Alttensteig Adam 1580/19v
Anczimis Alfonso da (Enzimis Alonso de) 1580/47r, 1584/80r
Anger Leonhard

- vdova 1580/3r
Anthoniannus viz Antonianus
Anthoniano Anthoni de 1589/109r
Anthoniano Suan Ambrosio (Juan) 1584/68r, 1589/93v
Anthonianus viz Antonianus
Anthonianus viz Antonianus
Antonianus Francisco (Anthoniannus, Anthonianus) 1580/12v, 1584/66v, 1589/

92v
Arcilla Alfonso de (Artilla) 1580/45v, 1584/79v, 1589/104v
Arcimboldo Joseph (Arczinwaldo, Arsinbaldo) 1580/50r, 1584/81r, 1589/106r
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Arco von (Arch)
- Anthoni 1580/5v, 1584/63r, 1589/90r
- Wespasianus 1589/91r

Arconat Jeronimus 1589/97r
Arczinwaldo viz Arcimboldo
Ardesy (Artesi, Artesis, Artesius)

- Albertus 1580/56r
- Carl 1580/56v, 1584/78r, 1589/103r
- Johann Paul 1580/56ar, 1584/78r, 1589/103r,

Arch viz Arco von
Arsinbaldo viz Arcimboldo
Artesi viz Ardesy
Artesis viz Ardesy
Artesius viz Ardesy
Artilla viz Arcilla de
Auer Hans (Awer) 1580/14r, 1580/14v
z Auersperga Wolf Sigmund 1580/36v, 1584/76v, 1589/101v
Awer viz Auer
Ayantz viz Jantz de
Ayrin D. 1580/15v

B
Balasy viz Khuen von Belasy
Balffi viz Pálffy z Erdödu
Baranisch Mathes 1589/97r
Barthlme Hans 1589/107v
Barvitius Johann 1589/94v
Baschnißkhi Hans 1580/16v
Beckher Johannes de (Berckher, Peckher ) 1580/42v, 1584/78v, 1589/103v
Beda viz Piatosa
Beeta viz Piatosa
Behaimb Mathes (Behem) 1580/54r, 1584/83r, 1589/108r
Behem Erhard 1580/1r
Behem viz Behaimb
Behemin Paul 1580/2v
Beilstein viz Wienenberg
Belasy viz Khuen von Belasy
Benckh Ambrosi (Penckh, Pennckh) 1580/22r, 1584/69v, 1589/95r
Benckh Jeremias (Penckh) 1580/22v, 1589/95r
Bendinel Caesar 1580/56r
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Berckher viz Beckher de
Bergannino Paris (Pergonino) 1580/56ar, 1584/83v
Berka [z Dubé] (Werckho)

- Ale� 1580/10r, 1584/65r, 1589/91r
- Ladislav 1584/79v, 1589/104v

Bernhardt Stefan 1580/10r
Bernstain viz z Pern�tejna
Bertoli Babtista 1584/68r
Beta Octavio (Betta) 1580/14r, 1584/67v
Betta viz Beta
Beylstain viz Wienenberg und Beylstain zu
Binel Johann Babtista 1580/42r
Biscaino Jann 1580/50r
Bischof Bernhard (Erhard) 1580/10r, 1580/12r
Bischoff Sebastian 1589/96v
Blall Bartholme 1589/93r
Blatinus viz Blotius
Blatius viz Blotius
Blotius Hugo (Blatinus, Blatius) 1580/47v, 1584/80r, 1589/105r
Bönl Gregori 1589/102r
Bonschius Heinrich 1589/95r
Bornamißa von Capolna Balthasar 1580/7r
[Boøita] z Martinic Jaroslav (Schmitschanßkhi von Metricz) 1580/45r
Bössel Heinrich 1589/94v
Braidenpach Melchior von (Preitenbach) 1580/3v, 1584/61r, 1584/73v
Braidtschwerdt viz Breittschwerdt
Braittschwerdt viz Breittschwerdt
Brandi Christian (Prandl) 1580/43r, 1584/78v, 1589/104r
Braun Stefan 1580/20r
Braun von Ottendorff Georg Wilhelm (Praun) 1580/4r, 1584/68r, 1589/92r
Breguntzo Aridia 1580/8v
Breittschwerdt Werner (Braidtschwerdt, Braittschwerdt) 1580/21v, 1584/70r, 1589/

95r
Breuner (Preiner, Preinner,Preyner)

- Hans 1580/3v, 1580/13r, 1584/79v, 1589/104v
- Seifried 1580/2r, 1584/60v, 1589/88v

Broiart Franz 1589/93v
Brozanský z Vøesovic Georg (Prosanczki, Proßanßkhi von Wreßowitz) 1580/8r,

1584/63v
Bruckhner Albrecht 1589/92r
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Buchaim viz Puchheim von
Bundi Otto Anthoniano 1589/93v
Burguntio Arideo 1584/63v, 1589/90r
Buse viz Busi
Busi Niclas (Buse, Puße) 1580/42v,1584/78v, 1589/103v

C
Cadenera Stefan 1580/55v
Caloßwarius viz Kollaßwarius
Calso Vicens 1589/107r
Camicz viz Sto� z Kounic
Caniß Peter 1580/41v
Capa Dominicus 1580/55v, 1584/78r, 1589/103r
Capa Leonso 1580/56r, 1584/83v, 1589/108v
Caplicz viz Kaplíø [ze Sulevic]
Capolna viz Bornamißa von Capolna
Carcano Johan Ambrosy 1580/53r
Carle Jacob de (Kerle) 1584/77v, 1589/103r
Caruta Franciscus (Coruda) 1580/43v, 1584/78v
Casolda Hannibal von (Gaßaldo) 1580/14r, 1584/63r
Cassian viz Castian
Casstell viz Castell
Casstian viz Castian
Casstilian Jacob 1589/108r
Castell Ferando (Casstell) 1580/50v, 1584/81v, 1589/106v, 1589/107v
Castian Silvester (Cassian, Casstian) 1580/12v, 1584/66v, 1589/92v
Castilia Jacob 1584/83r
Castilia Johan de 1580/6v
Castillian Niclas 1589/107r
Caverin viz Gabrin
Celso Corneli 1580/40v, 1584/78r
Cenoti Gamillo 1589/103v
Clauß Michael 1580/47v
Clautori Hans 1580/40r
Climarcheus viz Chimarcheus
Coaredo Octavio 1589/91r
z Collalta Peter (Collato, Kallalto, Khollato) 1580/6r, 1584/63r, 1589/90r
Collato viz z Collalta
Colleredo viz z Colloreda
z Colloreda (Colleredo, Colloreda)
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 - Johann Baptista 1584/66v, 1584/68v, 1589/91r
 - Ludwig 1580/45r, 1584/79v, 1589/104v

Cölln viz Peß von Cölln und Keczendorff
Colloreda viz z Colloreda
Coln viz Peß von Cölln und Keczendorff
Constandt Christian (Cristan) 1580/53v, 1584/82v
Cordereal Hieronimus 1580/14v
Cordula viz Kordule ze Sloupna
Corego viz Corrego
Coreta auf Zucarela Octavio 1584/66r
Corrego Fabricio (Corego) 1584/61v, 1589/94r
Corschenczkhi viz Koøenský [z Tere�ova]
Coruda viz Caruta
Cosces Peter de 1589/103r
Creutzpeger viz Kreiczberger
Culpin Maturin (Martini) 1580/49v, 1584/81r, 1589/106r
Cupers

- Anselmus 1580/42v, 1584/78v
- Hans 1580/42v, 1584/78v

Curnea Martinus de 1584/78v

È
z Èeèova viz Metych z Èeèova

D
Daminger Christoph (Däninger) 1584/73v, 1589/99r
Daminngerin Anna (Daningerin) 1584/80v, 1589/105v
Danadt viz Danat
Danat Melchior (Danadt) 1584/68v, 1589/92r
Dänckhl viz Denckhl
Däninger viz Daminger
Daningerin viz Daminngerin
Dannenberg viz Tannberg von
Darini viz Turini
Dasentz viz Destancz
Dellagreta viz Gretta de la
Delpardi viz Pardi di
Denckhl Paul (Dänckhl) 1584/70v, 1589/96r
Depman viz Tepmann
Dernpeckh viz Trenpegg
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Derßphi Francisca 1580/11v
Destancz Carl (Dasentz) 1580/35r, 1584/76r
Deti Carälo 1580/14v
Detlwicz viz Tellwitz
Dettenhafer viz Dettenhofer
Dettenhofer Leonhard (Dettenhafer) 1584/75v, 1589/101r
Detzel Georg 1580/10v, 1580/11v
Dhirleder Valentin 1580/18r
Diecz Jacob 1589/99v
Diem Wolf (Diemb) 1584/75v, 1589/100v
Diemb viz Diem
Dietrichstain viz z Dietrichsteina
z Dietrichsteina (Dietrichstain, Diettrichstain, Diettrichstein, Dittrichstain)

- Adam 1580/1r, 1584/60r, 1589/88r
- Erasmus 1580/10r
- Maximilian 1580/45v, 1584/79v, 1589/104v

Diettrich Hans 1580/11r
Diettrichstain viz z Dietrichsteina
Diettrichstein viz z Dietrichsteina
Dilpardti viz Pardi di
Distelbach Christof (Distlbach) 1580/30v, 1584/74v, 1589/99v
Distlbach viz Distelbach
Dittrichstain viz z Dietrichsteina
Dolberin Stefan (Dollerin) 1584/80v, 1580/34r
Dollerin viz Dolberin
Dornberg viz Tornberg von
Dreskhowicz viz Treßkhowitz
Dreßkhi viz Dreßki
Dreßki Georg (Dreßkhi) 1580/12r, 1584/65v
Dufner Hieronimus 1580/47r
Duracin Carolus 1580/55v
Durin viz Turini
Durnbacher viz Dürnbacher
Dürnbacher Gabriel (Durnbacher) 1580/25r, 1584/71v

E
Ebeli Cesar de 1580/5r
Ebenstain Adam (Ebenstan) 1580/48r, 1584/80r, 1589/105r
Ebenstan viz Ebenstain
Eberhardt viz Eberhart



126

Eberhart Kaspar (Eberhardt) 1580/18r, 1584/68r, 1589/93v
Eberhart Hans (Eberhardt)1584/68r, 1589/93v
Eczing Paul von 1589/89v
Eder Georg 1580/3r, 1584/61r
Eder Oswald 1584/76r
Edlmüler Christoph 1580/31r
Eisengrein von Richtenfelß Hans Jacob 1589/89r
Eißvogl Paul 1580/23v, 1584/71r
Ellgott viz Lary� ze Lhoty
Elsässer Bernhard (Elsasstr, Elsässer) 1580/49r, 1584/81r, 1589/106r
Elsässer viz Elsässer
Elsasstr viz Elsässer
Emoser Gerhard 1580/50v, 1584/81v
Engel Hans 1580/13v
Engelhofer Hans (Enghhofer, Englhover) 1580/21r, 1584/69r, 1589/94v
Enghhofer viz Engelhofer
Engl viz Lisewigl
Englhover viz Engelhofer
Englman Isac 1584/67r
Enzimis viz Anczimis da
Erdet viz Pálffy z Erdödu
z Erdödu viz Pálffy z Erdödu
Erhardt Bernhard 1589/106v
Erich Hans 1589/102v
Ernbreiß viz Ernpreiß
Ernpreiß Georg (Ernbreiß) 1580/33v, 1584/75v
Erstenberger Andre 1580/18v, 1584/69r, 1589/94v
Erthedt viz Pálffy z Erdödu
Esell Diepolt 1589/108r
Essig Andre (Essich) 1580/13r, 1584/67r, 1589/92v
Essich viz Essig
Etinger 1580/6r
Eulner Mathes 1580/38r
Eybenstaller Josua 1580/34v
Eyßvogl Georg 1589/97r

F
Fabius Cornelius 1580/42r, 1584/78v
Facino Petter (Faczino) 1580/48v, 1584/80v, 1589/101r
Faczino viz Facino
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Fahlhueber viz Falhuber
Falckenhan viz Falkenhahn von
Falckhenhan viz Falkenhahn von
Falhuber Georg (Fahlhueber) 1580/37v, 1584/77r, 1589/102r
Falkenhahn Friedrich von (Falckenhan, Falckhenhan) 1580/6r, 1584/63r
Farber Hans 1580/23r
Farman viz Porman
Federle Christoph 1580/23r
Fehlin Hans Heinrich (Wechlin) 1580/21r, 1584/70r, 1589/95v
Feil Mathes 1589/101v
Feldtkircher Wolf 1580/31v
Fenice Alluigi (Fenitze) 1580/16r, 1584/67v
Fenitze viz Fenice
Fero Salomon 1584/83v
Ferro Vicenz 1580/50v, 1584/81v, 1589/106v
Ferster Caspar (Forsstner, Forstner) 1580/49r, 1584/80v, 1589/105v
Fischer Jeremias 1580/18r
Flaischer viz Fleischer
Flaischman viz Fleischman
Flama Jacobus 1580/41v
Flechtner Andre 1584/71v, 1589/96v
Fleischer Gregor (Flaischer) 1580/17v, 1584/68r, 1589/93v
Fleischman Peter (Flaischman) 1580/34r, 1584/75v, 1589/100v
Fletscha Mathes 1580/39v, 1589/102v
Fletticher Hans Niclas 1589/95v
Folckh Hans 1580/16r
Folckhe Reiner 1580/7r
Formebiß Guilhelmus 1580/43v
Forsstner viz Ferster
Forstner viz Ferster
Francz Leonhard 1589/104r
Frauenlob Wolf 1580/30r
Fraunberg viz z Hradce
Fraunberger Hans (Frawenberger) 1580/20v, 1584/69v, 1589/95r
Frawenberger viz Fraunberger
Fridel viz Friedel
Friedel Hans (Fridel, Friedl) 1580/38v, 1584/77r, 1589/93v
Friedl viz Friedel
Frischeisen Severinus 1584/77r, 1589/102r
Fröschl Martin 1589/99r
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Fueger Christoph 1580/24v
Fugger Hans Christoph 1589/96r
Fuchs Hans 1584/71r
Furer Moric 1580/3v
Furstenberg viz z Fürstenberka
Fürstenberg viz z Fürstenberka
z Fürstenberka Albrecht (Furstenberg, Fürstenberg) 1580/45v, 1584/79v, 1589/

104v

G
Gaag viz Gag
Gaberin Francisca 1580/46r
Gäberin viz Gabrin
Gabrin Jeronimus (Caverin, Gäberin) 1580/46r, 1584/80r, 1589/104v
Gag Georg (Gaag, Gagg) 1580/48v, 1584/75v, 1589/105v
Gagg viz Gag
Gail Andreas (Gayl) 1580/2v, 1584/60v
Gail Peter (Gar) 1584/81r, 1589/106r
Gallet Bernhard 1580/54v
Galli Bartlme 1580/50v
Gambra Scipian von 1589/92r
Ganczaga viz Gonzaga
Ganncz Joseph 1589/97r
Gansago viz Gonzaga
Ganso Benedict (Gonßo) 1580/41r, 1584/78r,
Gar viz Gail
Gaßaldo viz Casolda von
Gayl viz Gail
Geir viz Geyer von Osterberg
Geislhamer viz Grießlhamer
Gera Jacob de 1580/32v
Gertz Arnold (Gertzl) 1580/42r, 1584/78v
Gertzl viz Gertz
Geyer Hans (Geir) 1580/37r, 1584/76v, 1589/102r
Geyer von Osterberg Ferdinand (Geir, Geyr zu Osterburg) 1580/16v, 1584/66r,

1589/91v
Geyr viz Geyer von Osterberg
Gießwein Georg 1580/4v
Gilhn Thoman 1584/75r
Glawicz viz Roskhowicz-Glogorski
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Glockhinger Zacharias (Glöckhinger) 1580/49v, 1589/106r
Glöckhinger viz Glockhinger
Glogorschi viz Roskowietz-Glogorski
Glogorski viz Roskowietz-Glogorski
Gnevara Ladron de (Gnivarra, Gnevarra) 1580/45v, 1584/79v, 1589/104v
Gnevarra viz Gnevara de
Gnivarra viz Gnevara de
Gonsaga viz Gonzaga
Gonsago viz Gonzaga
Gonßo viz Ganso
Gonzaga (Gansago,Ganczaga, Gonsago, Gonsaga)

- Alexander 1584/66r
- Johann Francisco 1584/66r, 1589/91v
- Julius Cesar 1580/6r
- Orati 1589/94v

Gotsch viz Schaffgotsch
Gottermayr Hans 1580/23v
Gottsch viz Schaffgotsch
Gottschal Stanzl 1584/76v
Grabaschko Lorenz 1580/55r
Graf Hans 1580/38r, 1584/71v, 1589/102v
Graull Michael 1580/28v
Grayß viz Greiß von
Greifldinger viz Greyffeldinger
Greiß Hans Sigmund von (Grayß) 1580/16r, 1584/65v, 1589/91r
Greißauer viz Griesawer
Greissenauer Ruprecht 1584/71v
Gretta Paul de la (Dellagreta) 1580/34v, 1584/75v
Greyffeldinger Sebastian (Greifldinger) 1580/21r, 1584/70r
Griebel Christoph 1580/57r, 1584/84r
Grienagl viz Grünagel
Griesawer Martin (Greißauer, Grißauer) 1580/54v, 1584/82r, 1589/107r
Grießlhamer Thoman (Grißlhamer, Geislhamer) 1580/28v, 1584/73v, 1589/98v
Grißauer viz Griesawer
Grißlhamer viz Grießlhamer
Grix Egidi 1584/70v, 1589/96r
Gruenberger Elias 1580/3v
Grueningen viz Hornstein
Grünagel Diewold (Grienagl) 1580/54r, 1584/83r
Grundtler Georg 1580/36r
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Guarianius viz Guarinonius
Guarinonius Bartlme (Guarianius) 1580/46v, 1584/80r, 1589/105r
Guetth viz Gutt
Gundelsperger viz Gundersperger
Gundersdorf viz Teufel von Gundersdorf
Gunderspacher viz Gundersperger
Gundersperger Wilhelm (Gundelsperger, Gunderspacher) 1580/36v, 1584/76v,

1589/102r
Gunderßdorff viz Teufel von Gundersdorf
Gunderstorff viz Teufel von Gundersdorf
Gurna Martinus de 1589/104r
Gutt Helfreich (Guetth) 1580/4r, 1584/62r
Gylluß zu Sonberg Wolf Georg 1580/27v
Gyroß Balthasar de 1580/55r

H
Habenschadt Georg 1589/98r
Habsperg Konrad von (Hasperg) 1584/68r, 1589/92r
Hackh Hans, dveøník pøi komoøe 1580/48r,
Hackh Hans, sokolník 1589/101v
Häckhel Adam (Hagkhl) 1580/31r, 1584/74v, 1589/99v
Häckhel Peter (Hagkhel) 1580/33r, 1584/75r
Hag David 1584/62r, 1589/89r
Hager Hans 1580/35v, 1584/76v
Hagkhel viz Hagkhel
Hagkhl viz Häckhel
Haiden Georg Christoph 1580/22r, 1584/70v
Haiden Maxmilian (Hayden) 1584/71v, 1589/97r
Haiden Sebald 1589/97v
Haidenreich Elias (Heliaß) 1580/8v,1580/9r, 1584/64v, 1589/91r
Han Wilhelm 1589/103v
Hänckhl Georg 1589/97r
Hanuoldt Niclas (Haunoldt) 1580/23v, 1589/96r
Hardecgg viz z Hardeka
Hardegg viz z Hardeka
z Hardeka (Hardecgg, Hardegg, Hardtegg)
- Ferdinand 1589/89v
- Hans 1580/7v, 1584/63v, 1589/90v
Hardtegg viz z Hardeka
Härlkhofer Kaspar 1589/106r
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z Harrachu Leonhard der eltter (Harrach) 1580/1r, 1584/60r, 1589/88r
Harrtman Hans 1580/23v
Harterßhofen Johann Eberhard von (Harttershaven, Hartterßhoven) 1580/17v,

1584/68v, 1589/93v
Harttershaven viz Harterßhofen von
Hartterßhoven viz Harterßhofen von
Hasenstain viz Hasi�tejnský [z Lobkovic]
Hasi�tejnský [z Lobkovic] Bohuslav Joachim (Hasenstain, Haßenstain) 1580/7v,

1589/90v
Hasperg viz Habsperg von
Haßenstain viz Hasi�tejnský [z Lobkovic]
Hasställ Martinus 1580/41r
Haubicz Wenzel 1584/65v
Haunoldt viz Hanuoldt
Hayden viz Haiden
Hegenmüller Johann 1580/3r, 1584/61r
Heger Wolf 1580/17v
Heim Wilhelm 1580/3v
Heimg Michl 1584/70v
Hellrich Veit 1589/97r
Helmschmidt Dobias 1584/77v
Henian Ferdinand (Henion, Hennian) 1580/15v, 1584/67v, 1589/93r
Henion viz Henian
Hennian viz Henian
Herberstain viz z Herbersteina
z Herbersteina Felician (Herberstain) 1580/5r
Herbradt Hans Jocob 1580/38r, 1584/77r
Herbratt Wilhelm (Herpradt) 1584/75v, 1589/100v
Herman David 1589/103v
Heroldt viz Herolt
Herologio viz Hohorlogia
Herolt Andre (Heroldt) 1580/31v, 1584/74v
Herpradt viz Herbratt
Herr Hans 1580/24v
Heugel Adam 1580/22v
Heugl Sebastian (Heügl) 1584/72v, 1589/98r
Heügl viz Heugl
Heyberger Karl 1580/33r
Hiersch viz Hirsch
Hierschvogl Stefan 1580/13r
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Himelreich Georg 1589/96v
Hirsch Andre (Hiersch) 1580/15v, 1584/67v, 1589/93r
Hoberg Karl von (Hoburg) 1580/9r, 1584/64r, 1589/90v
Hoburg viz Hoberg von
Hoddege viz Hodege
Hodeg viz Hodege de
Hodege Weinand de (Hodeg) 1580/43r, 1584/78v, 1589/103v
Hofkirchen Wilhelm von 1580/4v
Hofmair Ulrich 1589/97v
Hofman Georg 1584/77r
Hofman viz Hofmann [z Grünbühelu a Støekova]
Hofman Wilhelm 1580/48r, 1584/80v, 1589/105v
Hofmann [z Grünbühelu a Støekova] (Hofman)

- Ferdinand 1580/4v, 1584/62r, 1589/89r
- Hans Adam 1580/12r, 1584/64r, 1589/90v

Hohorlogia Alexander (Herologio) 1580/56v, 1584/83v
Holi Egidius (Holly) 1584/77v, 1589/103r
Holl viz Innderhell
Holly viz Holi
Hornickh Erasmus 1584/81r
Hornstain viz Hornstein von
Hornstein Hans Christoph von (Hornstain) 1589/88v
Hoyos z Stüchsensteina Ludwig Gamicz (Hoys, Hoyß zum Stipenstein, Stixes-

tein, Sixenstain) 1580/7v, 1584/61v, 1589/89v
Hoys viz Hoyos z Stüchsensteina
Hoyß viz Hoyos z Stüchsensteina
z Hradce Adam (Neuhauß) 1580/45r, 1584/79v, 1589/97v
Huber Hans (Hueber) 1580/24v, 1584/71v, 1589/95r
Hueber viz Huber
Hueter viz Hutter
Huetter viz Hutter
Humbler viz Humler
Humler Christoph (Humbler) 1584/70r, 1589/95v
Humoney Georg 1580/9v
Hundegg Mathes 1580/48r, 1584/80v, 1589/105v
Hurtter Albrecht 1580/21v
Huschorttig Abraham 1580/39v, 1580/51v
[z Hustíøan] viz Záruba [z Hustíøan]
Hutter Leonhard (Hueter, Huetter, Lienhard) 1580/57r, 1584/84r, 1589/109v
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CH
Chemer viz Tay
Chimarcheus Jacob (Climarcheus) 1584/77v, 1589/102v

I
Innderhell Ludwig (in der Holl) 1584/71v, 1589/96v
Interfelder Hans 1580/7v
Istwanfy Niclas 1580/26r

J
Jacob Georg 1584/80v
Jacob Hans 1584/74v
Jäger Christoph 1589/98r
Janckhowicz Mathes (Janckhowitsch, Janckhowitz) 1580/17r, 1584/68r, 1589/

93r
Janckhowitsch viz Janckhowicz
Janckhowitz viz Janckhowicz
Janncz viz Jantz de
Jantz Michael de (Ayantz, Janncz) 1580/43r, 1584/78v, 1589/103v
Jo Johann 1580/26r
Jorman Pangraz 1580/57v, 1584/84r
Junckhowicz Franz 1589/93r
Jung Michael 1580/53v, 1584/82v

K
Kabliers viz Kaplíø [ze Sulevic]
Kaczenstainer Johann Babtista (Katzensteiner, Khaczenstainer) 1580/25r, 1584/

71v, 1589/97r
Kaiser Georg

- vdova 1580/11v
Kallalto viz z Collalta
Kaltenbruner Isac (Kalttenprunner, Khaltenpruner) 1580/44r, 1584/79r, 1589/104r
Kalttenprunner viz Kaltenbruner
Kaplíø [ze Sulevic] Zdeslav (Caplicz, Kabliers, Khaplirß) 1580/10r, 1584/65r,

1589/91r
[Karel] ze Svárova Christoph (Schwarawßkhi, Schwarofskhi, Swarofßki) 1580/

6r, 1584/63r, 1589/90r
Karl Gregor (Kerl, Kerll) 1580/31r, 1584/74v, 1589/99v
Karletzßkhi Hans 1580/15v
Katzensteiner viz Kaczenstainer
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Keczendorff viz Peß von Cölln und Keczendorff
Kerl viz Karl
Kerle viz Carle de
Kerll viz Karl
Kern Heinrich 1584/70r
Keytschach Wolf von 1580/11v
Khaczenstainer viz Kaczenstainer
Khalcher Thobias 1589/100r
Khaltenpruner viz Kaltenbruner
Khaplirß viz Kaplíø [ze Sulevic]
Khauffleüttner Mathias 1589/109r
Khauch Kaspar 1589/99v
Kheczendorff viz Peß von Cölln und Keczendorff
Khelchen Christoph 1589/100r
Khettenhoff Christian 1589/100r
Khielman Andre 1589/89v
Khiering Hans Ladislav von (Kienring) 1584/68r, 1589/93v
Khiffer Hans 1580/24r
Khlain Urban 1580/34v
Khlein viz Kleintreittl
Khnoczer Dionisius 1589/93v
Khober David 1580/26v
Khoblinskhi viz Koblinßkhi
Khollarr Heinrich 1589/100r
Khollato viz z Collalta
Kholler David 1589/109v
Kholler Zacharias 1589/93v
Khollewrath viz Novohradský z Kolovrat
Khollowart viz Novohradský z Kolovrat
Khotter Martin (Ratter) 1584/70r, 1589/95v
Khrallowicz viz Ostrovec z Kralovic
Khralowicz viz Ostrovec z Kralovic
Khrauß Jacob 1589/100v
Khrauß Johann 1589/99r
Khreckhowicz viz Kreckwitz von
Khreen Heinrich 1589/95v
Khronperger Thomas 1580/32r
Khuen von Belasy Rudolf (Balasy) 1580/1v
Khuenen Margareta 1580/13v
Khüener Hans 1580/14r
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Khunigsperg Christoph von (Kinnigsperg, Khünigsperg) 1580/5r, 1584/62v, 1589/
89v

Khünigsperg viz Khunigsperg von
Khuperß Maximilian 1589/104r
Khupffer Anthoni 1589/106v
Khurcz viz Kurz von Senftenau
Kienring viz Khiering von
Kinnigsperg viz Khunigsperg von
Kleintreittl Georg (Khlein Strettel) 1589/97r
Klepichler Hieronimus 1584/71r
Knittschach Wolf von 1584/63r
Koblinczki viz Koblinßkhi
Koblinßkhi Hans (Khoblinskhi, Koblinczki) 1580/17v, 1584/68v, 1589/94r
Kollaßwarius Ladislav (Caloßwarius) 1580/15v, 1584/67v
Kollawart viz Novohradský z Kolovrat
Kordule ze Sloupna Heinrich (Cordula von Schlaupna) 1589/92v
Koøenský [z Tere�ova] Adam (Corschenczkhi) 1589/92r
Kounic viz Sto� z Kounic
Krabat Peter 1580/34r
z Kralovic viz Ostrovec z Kralovic
Kreckhowitz viz Kreckwitz von
Kreckwitz von (Khreckhowicz, Kreckhowitz, Krekhowitz)

- Friedrich 1584/61v, 1589/89r
- Hans 1580/8r, 1584/63v, 1589/90v

Kreiczberger Hans (Creutzpeger) 1580/54r, 1584/83r
Krekhowitz viz Kreckwitz von
Kurcz viz Kurz von Senftenau
Kürchamer Georg 1584/77v
Kürchamer Michl 1584/70r
Kurtz viz Kurz von Senftenau
Kurz von Senftenau Jacob (Khurcz, Kurcz, Kurtz von Senfftenau) 1580/3v, 1584/

60r, 1584/61r, 1589/88v

L
Ladron Prosper von 1584/66r
Lafontein Wilhelmus de (Gilhelmus) 1580/41v, 1584/78v
Lainradt Niclaus 1584/81r
Lama Neopolitani Johannes Maria de 1580/32v
Lamperto Hans 1589/104r
z Landeka viz Neke� z Landeka
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Lando Octavio 1580/13v
Lando Urban (Lanndo) 1584/68r, 1589/93v
Lang Hans 1580/12r
Lang Sebastian (Lanng) 1580/53r, 1584/82v, 1589/107v
Lanndegg viz Neke� z Landeka
Lanndo viz Lando
Lanng viz Lang
Larisch viz Lary� ze Lhoty
Lary� ze Lhoty (Larisch von Ellgott) Hanß 1580/9r
Laubinger Blasi 1580/31r, 1584/74r
Lehenman Hans 1589/97r
Leip viz z Lipé
Lenckhner Georg 1589/106r
Leonhardt Georg 1580/31v
Leoni Lucianus de 1580/56v, 1584/83v, 1589/109r
Lerch Melchior 1580/4v, 1584/71v, 1589/97r
Lescowicz viz Leskovec [z Leskovce]
z Leskovce viz Leskovec [z Leskovce]
Leschenbrandt Georg 1589/97r
Leskovec [z Leskovce] (Lescowicz, Leßkhowitz, Leßkhowicz)

- Albrecht 1584/66r
- Bohuslav 1580/9r, 1584/64v, 1589/91r

Leßkhowicz viz Leskovec [z Leskovce]
Leßkhowitz viz Leskovec [z Leskovce]
Leutner Christoph 1580/39r
Leyp viz z Lipé
ze Lhoty viz Lary� ze Lhoty
Libermeus Johannes 1580/44r
Liechtenberger Thobias 1589/97r
Lilgenaw viz z Lilgenova
z Lilgenova Jonas Paul (Lilgenaw) 1584/70v, 1589/95r
Lillenperger Hans 1584/74r
Lindawer Michael (Lindtawer) 1580/33v, 1584/75v, 1589/100v
Lindner Lorenz (Lindtner) 1580/49v, 1584/81r, 1589/106r
Lindner Stefan (Lindtner) 1580/23v, 1584/71r
Lindtawer viz Lindawer
Lindtner viz Lindner
z Lipé Hans (Leip, Leyp) 1580/11r, 1584/65r, 1589/90r
[z Lípy] viz Trèka [z Lípy]
Lisewigl Leonhard (Liß Engl) 1584/77r, 1589/102r
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Liß viz Lisewigl
Lobkhowicz viz Popel z Lobkovic
Lobkhowitz viz Popel z Lobkovic
[z Lobkovic] viz Hasi�tejnský [z Lobkovic]
z Lobkovic viz Popel z Lobkovic
Loe Mathes (Loye) 1584/76v, 1589/101v
Loffelholczin 1580/4r
Logo Heinrich 1589/92r
Lopez Petrus 1589/104r
Losenstain viz Losenstein Achati von
Losenstein Achati Georg von (Achaczi, Achati zu Losenstain) 1580/3r, 1584/

61r, 1589/88v
Losubrue Bonaventur 1589/104r
Lotinus Johannes (Lottinnuß) 1584/79r, 1589/104r
Lottinnuß viz Lotinus
Lowkhowicz viz Popel z Lobkovic
Loydon viz Luithan
Loye viz Loe
Lucas Michael 1589/102v
Luckh viz Lugg
Lucz Hans (Lutz) 1584/77v, 1589/102v
Lugg Simon (Luckh) 1584/71r, 1589/96r
Luidon viz Luithan
Luithan Carl (Luidon, Loydon) 1580/40v, 1580/46v, 1584/79r, 1589/104r
Lutz viz Lucz

M
Mader Jeronimus 1584/78r
Mader Ulrich (Ulriel, Urel) 1580/40r, 1584/78r, 1589/103r
Madrucz Ferdinand Gabriel von 1589/90r
Magno Carl (Mangno, Manio) 1580/16v, 1584/68r,1589/93r
Machio Cranguil 1580/52r
Maier David 1580/8v
Mainaw viz Monau
Mainbegg Paul (Mainpeckh) 1580/22r, 1584/70v, 1589/95v
Mainpeckh viz Mainbegg
Mairhauser Thoman 1584/71r, 1589/96v
Malaspina Franciscus Wilhelmus (Mallaspima) 1584/66r, 1589/90r
Malczan viz z Maltzanu
Malczon viz z Maltzanu
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Mallaspima viz Malaspina
z Maltzanu (Malczan, Malczon)

 - Joachim 1580/11r, 1584/64r, 1589/90v
- Johann 1580/11r

Mandl Paul 1580/29v, 1584/74r
Manfredon viz Mondtferdan
Mangno viz Magno
Mänhardt Hans 1589/95v
Maniga Innotius 1589/103r
Manio viz Magno
z Mansfeldu Gottfried Wilhelm (Manspeldt) 1589/92r
Manspeldt viz z Mansfeldu
Manß Christoph 1580/35v, 1580/36r
Manuschi Marx 1580/35v
Manußhi Jacob (Monuschi) 1584/76v, 1589/101v
Marin Lukas 1580/56v
Martin Stachius (Marttin) 1580/36r, 1589/101v
Martniengo Fabricio 1584/81r
Marttin Gerhardus 1580/42v
Marttin Hans 1580/30r
Marttin viz Martin
Maschwander Ferdinand 1589/93v
Maximilian de [...] 1589/92r
May Sebastian 1580/29r, 1584/73v, 1589/99r
Mehl Georg (Mell) 1580/26v, 1584/72v, 1589/97v
Mehlfürer Andreas 1580/8v
Mechtel Albrecht 1589/95v
Melcz viz Trybulcz und Melcz zu
Melfurer Joan Andre 1580/7r
Mell viz Mehl
Merich viz Meurich
Metricz viz [Boøita] z Martinic
Mettich viz Metych z Èeèova
Metych z Èeèova (Mettich von Teschaw, Tetschaw, Tschetschaw, Tschetzaw)

- Hans 1580/16v, 1584/67r, 1589/92v
- Christoph 1580/9r, 1589/91r

Meurich Christoph (Merich) 1580/25r, 1584/71v, 1589/97r
Michael Philipert (Michel) 1584/78v,1589/103v
z Michalovic (Michalowitz, Michalowicz)

- Dionisius 1580/17r, 1584/64v, 1589/91r
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- Michael 1580/17r, 1584/65v, 1589/91v
Michalowicz viz z Michalovic
Michalowitz viz z Michalovic
Michel viz Michael
Millen viz Muhlen von der
Minckhwitz viz [Minkvic] z Minkvic
Minckwitz viz [Minkvic] z Minkvic
[Minkvic] z Minkvic Ernfried (Minckhwitz, Minckwitz) 1580/9v
Mogonata Franciscus Monteo 1589/107r
Molcz viz Trybulcz und Melcz zu
Monau de (Mainaw, Monaw, Munaw, Muniaw)

- Lamprecht 1580/27r, 1584/72v, 1589/98r
- Peter 1580/32v, 1584/75r

Monaw viz Monau
Mondt viz Monnt de
Mondtferdan Nicolaus (Manfredon) 1580/52v, 1584/82r
Monnt Johanes de (Montt, Mondt ) 1580/17v, 1580/18r, 1584/68v
Monte Philippus de 1580/40v, 1584/78r, 1589/103r
Montecuccoli von (Montecucuto) 1580/12v
Montecucuto viz Montecuccoli von
Montfort Georg von (Montfortt, Mundfort, Mundtfartt) 1580/6r, 1584/79v, 1589/

104v
Montfortt viz Montfort von
Montt viz Monnt de
Monuschi viz Manußhi
Mora Bernhard 1584/81v
Moreta Anna de 1584/80v
Moseder Reichardt 1580/23r
Mossto viz Mosto
Mosto Andre (Mossto) 1580/56ar, 1584/83v, 1589/108v
Mosto Bernhard 1589/109r
Mota viz Motta de
Motta Daniel de (Mota) 1584/78v, 1589/103v
Moyen der viz Vermayen
Mozuelo Hermando 1580/26r
Muerr viz Mur
Muhlen Wilhelmus von der (Millen, Muln) 1580/42r, 1584/78v, 1589/103v
Mühlfelden Johann Wolf zu 1589/88v
Muhlner Hans 1580/36r
Muiß Anthoni (Muß) 1580/51r, 1584/81v, 1589/106v
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Mulbacher Hans 1589/92v
Mulder Philipp de 1580/13r
Müliuß Jermias 1580/22v
Müller Hans, podèeledín u koní 1589/107v
Müller Hans, sokolník 1584/76v, 1589/101v
Muln viz Muhlen von der
Mülner Hans 1580/13v
Munaw viz Monau
Mundfort viz Montfort von
Mundtfartt viz Montfort von
Muniaw viz Monau
Münsterer Michael 1580/25v
Mur Andre (Muerr) 1584/77r, 1589/102r
Murnauer Hans 1580/55r
Muß viz Muiß

N
Nagron viz Negron de
Nasin Paul (Nassin) 1580/56r, 1584/83v
Nassin viz Nasin
Navaro Francisco 1589/104r
Neboradkhi viz Novohradský z Kolovrat
Necbesch viz Neke� z Landeka
Neggisch viz Neke� z Landeka
Negron Lorenz de (Nagron) 1580/53v, 1584/83r, 1589/108r
Nehner Jacob 1580/13v
Neidegg Ernreich von (Neudegkh) 1580/11v, 1584/65r, 1589/91v
Neke� z Landeka Sigmund (Necbesch, Neggisch von Lanndegg, Simon) 1580/

12r, 1584/65v, 1589/91r
Nemetsch Konrad (Nymbsch) 1580/16v, 1584/65v, 1589/91v
Neopolitani viz Lama
Neudegkh viz Neidegg
Neuhauser zu Plumaw Georg Kaspar (Plamaw, Plummenaw) 1580/11v, 1584/

65v,1589/94v
Neuhauß viz z Hradce
Neukhircher Martin 1589/109r
Neukirchen Thoman Huebers von 1580/41r
Neva Zwerg Fabian de (Newua Zwerg) 1584/67v, 1589/93r
Newua Zwerg viz Neva Zwerg de
Niari Paul 1584/66r, 1589/91v
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Niari Stefan 1580/6v, 1580/9r
Nicardt Heinrich (Nickhardt , Nigkhart) 1580/19r, 1584/69r, 1589/95r
Nickhardt viz Nicardt
Nicolai Thoman (Nicolaw), èalouník 1584/76r, 1589/101r
Nicolauß Corneli 1584/67r
Nicolaw viz Nicolai
Nicolay Thomas, vrchní oslaø 1580/55r, 1580/52v
Niczler 1580/4v
Nidermair Kaspar 1589/103v
Niederlander Dionisy 1580/31v
Nigkhart viz Nicardt
Nolcofs Peter 1584/77v
Nöttl Bernhard 1580/3r
Nova Porta Franciscus Marget de 1580/39r
Novohradský z Kolovrat (Neboradkhi, Nowohradßki von Khollewrath, Khollo-

wart, Kollawart)
- Benedict 1589/92r
- Johann 1584/66v1589/90v

Nowohradßki viz Novohradský z Kolovrat
Nürmberger Lorenz (Nürnberger, Nurnberger) 1580/19v, 1584/69v, 1589/95r
Nurnberger viz Nürmberger
Nürnberger viz Nürmberger
Nymbsch viz Nemetsch

O
Oberhausein Johann Wolf zu 1584/61v
Oberhauser Leonhard 1580/33r, 1584/75v, 1589/100v
Obernburger Peter 1580/18v, 1584/69r
Oberschwender Gall 1589/93r
Oder Oswald 1589/101r
Oliver viz Olivier
Oliverius Michael 1584/77v, 1589/103r
Olivier Colin (Oliver) 1580/51r, 1584/81v, 1589/106v
Olivier Hans 1584/83v, 1589/109r
Opperßdorff viz z Oppersdorfu
z Oppersdorfu Georg (Opperstorff, Opperßdorff) 1580/7r, 1584/63v, 1589/90r
Opperstorff viz z Oppersdorfu
Ortt Martin 1589/96v
Örttel Ulrich (Orttl, Örttl) 1580/52v, 1584/82r, 1589/107r
Orttenstain Albrecht von 1589/101v
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Orttl viz Örttel
Örttl Paul 1580/12r
Örttl viz Örttel
Oßlaw Hans 1589/96v
Össterreicher viz Osterreicher
Ostaschoffskhi viz Ostaschowßkhi
Ostaschofßky viz Ostaschowßkhi
Ostaschowßkhi Stanzl (Ostaschoffskhi, Ostaschofßky) 1580/23r, 1584/71r, 1589/

96r
Osterberg viz Geyer von Osterberg
Osterburg viz Geyer von Osterberg
Osterreicher 1580/1v
Osterreicher Hans (Össterreicher) 1580/23v, 1584/71r, 1589/96r
Ostrovec z Kralovic Friedrich ( Westrawicz, Westrowitz, Wesstrowicz von Kh-

rallowicz, Khralowicz) 1580/17r, 1584/65v, 1589/91v
Ott Andre (Otto) 1584/68r, 1589/93v
Ottendorff viz Braun von Ottendorff
Otting viz Öttingen von
Ottingen viz Öttingen von
Öttingen Albrecht von (Otting, Ottingen) 1584/66r, 1589/91v
Ottmair viz Ottmayer
Ottmayer Ernreich (Ottmair, Emrich) 1580/37v, 1584/77r, 1589/102r
Otto viz Ott
Oxenfelder Joachim 1580/3v
Oxenhändler Bartl Albrecht 1580/6r

P
Padua Terentian Alczignano de 1580/14r
Pálffy z Erdödu Niclas (Balffi, Palfi , Palvi zu Erthedt, Erdet) 1580/46r, 1584/79v,

1589/104v
Palfi viz Pálffy z Erdödu
Paliano viz Poliano
Paller Mathes 1580/54v
Pallinger viz Pollinger
Palvi viz Pálffy z Erdödu
Panckhel viz Pänggel
Pänckhl viz Pänggel
Pänggel Jeronimus (Panckhel, Pänckhl) 1584/69v, 1589/95r
Panisot viz Ponisott
Panisott viz Ponisott
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Papaczan Evangelista (Papatzan, Pogatzan) 1580/52r, 1584/82r, 1589/107r
Papatzan viz Papaczan
Pappenhaim viz Pappenheim von
Pappenhaimb viz Pappenheim von
Pappenheim Konrad von (Pappenhaimb, Pappenhaim, Pappenheimb) 1580/28r,

1584/73r, 1589/98v
Pappenheimb viz Pappenheim von
Pardi di (Delpardi, Dilpardti, Tilpardi)

 - Corneli 1580/56av, 1584/84r, 1589/109v
 - Thomas 1580/56av

Pardt viz Parth
Parth Hans (Pardt) 1580/32r, 1584/74v
Pauer Konrad 1580/11r
Pauer Elias (Paur, Helias) 1580/7r, 1580/8r
Paur viz Pauer
Pausegg Hans (Paußegg) 1580/20v, 1584/70r, 1589/95v
Paußegg viz Pausegg
Peckh Simon 1580/54v
Peckher Anthoni 1584/77v, 1589/103r
Peckher viz Beckher de
Peilnstain viz Peilnstein
Peilnstein Christoph (Peilnstain, Peylstein) 1580/20v, 1584/70r, 1589/95v
Pemelberg Konrad von 1580/7r
Penckh viz Benckh
Penckh viz Benckh
Penckhardt Hans Jacob 1589/99v
Pennckh viz Benckh
Perckhman Christoph 1589/103v
Perg Hans 1580/40r, 1584/81r
Pergin Margareta 1580/48v, 1584/80v, 1589/105v
Pergl Merten 1580/9r, 1580/10v
Pergonino viz Bergannino
Peria Niclas 1580/18r, 1584/68v
Pernauer viz Pernawer
Pernawer Kaspar (Pernauer) 1580/46r, 1584/80r, 1589/104v
Perneder Stefan 1580/30v
z Pern�tejna Vratislav (Bernstain) 1580/1r, 1580/26v
Perstain Jeronimus 1589/108r
Peß von Cölln und Keczendorff Adam (Coln und Kheczendorff) 1584/66r, 1589/

91v
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Peß von Wierschloß Hans (Wirschloß) 1580/10v, 1584/65r
Peylstein viz Peilnstein
Pfänndler Isac 1589/96r
Pfannenschmidt Konrad 1580/55v
Pfendtler Abraham 1580/20r
Phillip Michael 1584/76v, 1589/101v
Piathosa viz Piatosa
Piatosa Martinus genandt Beda (Piathosa, Beeta) 1580/47v, 1584/80r, 1589/105r
Pickler viz Püchler
Piderman Thobias 1589/109r
Pierpamer viz Pierpaumer
Pierpaumer Mathes (Pierpamer, Pirpoumer) 1580/38v, 1584/77r, 1589/102r
Piesenberg viz Weber von Pisenberg
Pichler viz Püchler
Pirpoumer viz Pierpaumer
Pisemberg viz Weber von Pisenberg
Pisenberg viz Weber von Pisenberg
Plamaw viz Neuhauser zu Plumaw
Plaßman Thoman 1584/71r, 1589/96r
z Plavna viz Reuss z Plavna
Plawen viz Reuss z Plavna
Pleßkha Karl 1589/96v
Pleßkhi Wenzel 1580/7r
Plimel viz Plümel
Plonner Kaspar 1589/93r
Plouier viz Plumier
Plumaw viz Neuhauser zu Plumaw
Plümel Nicolaus (Plimel) 1580/27v, 1584/73r
Plumier Egidius (Plouier) 1580/41v, 1584/78v, 1589/103v
Plummenaw viz Neuhauser zu Plumaw
Pockh Franz 1580/17r
Pogatzan viz Papaczan
Poglin Wilhelm 1580/57v
Polczius Hans 1584/71r, 1589/96r
Poliano Suan Petro (Paliano) 1580/52r, 1584/82r
Pollinger Friedrich (Pallinger) 1584/72r, 1589/97v
Polster Leonhard 1580/29v
Ponisott Hans (Panisot, Panisott) 1580/33v, 1584/75v, 1589/100v
Popel z Lobkovic (Poppel, Poppl von Lobkhowicz, Lobkhowitz, Lowkhowicz)

- Georg 1580/45v, 1584/79v, 1589/94r,
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- Christoph 1580/44v, 1584/79v, 1589/104v
- Ladislav, mlad�í 1589/90r
- Matheus Leopold 1589/91v

Popp Hans 1580/46v,1584/80r, 1589/104v
Poppel viz Popel z Lobkovic
Poppl viz Popel z Lobkovic
Pörczll Hans 1589/97r
Porman Franz (Farman) 1580/53v, 1580/53v
Porsy Heinrich 1584/70v
Posperger viz Postperger
Postperger Gillius (Posperger) 1580/12v, 1584/66v
Poulin Gregor 1580/38r
Poytschkhei Stefan 1580/15r
Pramhofer Hans (Pranchofer) 1584/70r, 1589/95v
Pramnicz viz z Promnic
Prandl viz Brandi
Pranchofer viz Pramhofer
Praschmann viz Preschman
Prasman viz Preschman
Praun Erasim 1589/89v
Praun viz Braun von Ottendorff
Preckhl Matheus 1584/70v
Preiner viz Breuner
Preinner viz Breuner
Preiß Daniel (Preuß) 1580/19v, 1584/69v
Preitenbach viz Braidenpach von
Preschman Peter (Praschmann, Prasman) 1580/8v, 1580/11r, 1589/90v
Preuß viz Preiß
Prewber Wilhelm 1589/103r
Preyner viz Breuner
Printz Daniel 1580/15r
Probst David 1580/21v, 1584/70r
Prögl Martin Lorenz 1589/102v
Prommitz viz z Promnic
z Promnic Heinrich Anselm von (Pramnicz, Prommitz) 1584/66v, 1589/90v
Prosanczki viz Brozanský z Vøesovic
Proßanßkhi viz Brozanský z Vøesovic
Provia Johann 1580/36v, 1584/76v, 1589/101v
Provisinali viz Provisionali de
Provisionali Eduardo de (Provisinali) 1580/14r, 1584/67v, 1589/93r
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Pruckher Melchior (Prugkhner) 1580/27r, 1584/72v
Pruckhner Jobst 1580/5r
Prückhner viz Prückner
Prückner Hans (Prückhner, Pruggner) 1580/11v, 1580/11v, 1580/12r, 1584/65v,

1589/91v
Prudentius Andreas (Pruedentius) 1580/51v,1584/81v, 1589/106v
Pruedentius viz Prudentius
Pruggner viz Prückner
Prugkhner viz Pruckher
Pruchstaler Wenzel 1589/109r
Prunkhfelden Hans 1589/100r
Pückhler viz Püchler
Puechaimb viz Puchheim von
Puchel viz Püchel
Püchel Georg (Puchel, Püchl) 1580/20v, 1584/69v, 1589/95r
Pucher Wolf 1584/71v, 1589/100
Puchheim Christoph von (Buchaim, Puechaimb) 1580/45r, 1584/79v, 1589/104v
Püchl viz Püchel
Püchler Balthasar (Pickler, Pückhler) 1580/12r, 1580/14r, 1584/65v, 1589/94v
Püchler Jacob (Pichler) 1580/25r, 1584/71v, 1589/97r
Puchman Peter 1584/72r
Püllerin Margareta 1580/13r
Pürckhach Hans von 1589/93v
Pürckhamer Christoph 1584/61v, 1589/89r
Purgstorff Christoph Ulrich von 1589/93v
Puße viz Busi
Püttner Jacob 1580/22r, 1584/70v

Q
Quartier Milaneso Franciscus 1589/93r
Quenca Martinus de 1580/43v

R
Radius Simon Fabricius 1580/39v, 1584/77v
Radner Benedict 1584/70r
Raffenstainer Dietrich 1589/106r
Ramieres Hieronimus (Remiretz) 1580/42v, 1584/78v
Randach Egidi 1580/22r, 1584/70v
Raphela Anna 1580/48v
Raß Gotthardt Franz 1580/19r
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Ratschin Otto Friedrich 1589/92v
Ratter viz Khotter
Rausch Paul 1580/30r, 1584/74r
Rebey Andre 1584/66r, 1589/91v
Reckhl viz Rockhel
Recomendt Stefan 1580/17r
z Redernu

 - Georg 1584/62r, 1589/89r
- Sebastian 1580/8v

Regnardt Jacobus 1580/41v
Rechberger Hans Wilhelm (Rechperger) 1584/76r, 1589/101r
Rechperger viz Rechberger
Reichardt Veit 1589/105v
Reichardt viz Reichart
Reichart Jacob (Reichardt ) 1584/71r, 1589/96r
Reichel Niclas (Reichl) 1584/70v, 1589/96r
Reicher Blasi 1580/23r
Reichl viz Reichel
Reisacher Bernhard 1580/19r, 1584/69r
Reitter viz Reütter
Remiretz viz Ramieres
Rentz Herman 1580/22r
Resto Carl 1580/52r
Reuss z Plavna Heinrich (Reüß von Plawen) 1589/92r
Reüß viz Reuss z Plavna
Reütter Hans (Reitter) 1584/74v, 1589/99v
Riba Andreas 1580/51v
Ricedo viz Rittzetto
Riczo (Ritz, Ritzo)

- Eduardo 1580/56v, 1584/83v, 1589/108v
- Franciscus (Fronteso) 1580/55v, 1584/83v, 1589/108v

Riedl Mathes (Ruedl) 1580/35v, 1584/76r, 1589/101r
Riedt Peter von 1584/74v, 1589/99v
Riedtmann Hans (Rietman, Riettman) 1580/33r, 1584/75r, 1589/100v
Rieger Hans 1580/52v, 1584/82r, 1589/107r
Rieser Sigmund (Riser) 1580/41r, 1584/78r, 1589/103v
Rietman viz Riedtmann
Riettmann viz Riedtmann
Richtenfelß viz Eisengrein von Richtenfelß
Riser viz Rieser
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Ritschan viz z Øíèan
Rittzetto Ludwig (Ricedo) 1584/83v, 1589/109r
Ritz viz Riczo
Ritzo viz Riczo
Rockhel Sebastian (Reckhl, Röckhl) 1580/41r, 1584/78r, 1589/103v
Röckhl viz Rockhel
Rolli viz Seßi von Roti
Romanell Asconius 1589/107r
Rosen Valentin 1580/54v, 1584/76r, 1589/101r
Rosenau Hans von (Rosenaw ) 1580/12r, 1584/65v, 1589/91v
Rosenaw viz Rosenau von
Roskhowicz viz Roskowietz-Glogorski
Roskowietz-Glogorski Martin (Roskhowicz Glogorschi von Glawicz)1589/94r
Roßnowßkhi N. 1580/12r
Rosstinus Michael 1589/95v
Rota Martin 1580/50r
Rothkirch Wenzel von (Rottkirchen, Rotkürchen, Rotkhirchen, Rottkhirchen)

1580/9v, 1580/10v, 1584/64v, 1589/91r
Roti viz Seßi von Roti
Rotkhirchen viz Rothkirch von
Rotkürchen viz Rothkirch von
Rottenbegkh Hans 1580/3v
Rottkhirchen viz Rothkirch von
Rottkirchen viz Rothkirch von
Ruda Hans 1580/38v, 1584/75v, 1589/101r
Ruedl viz Riedl
Rueprechtin Margareta 1589/93r
Ruggeri Roberto 1589/103r
Rumpf zum Wülross Wolf (Rumpff zum Vielroß, Vielrost, Wielroß, Wilroß) 1580/

44v, 1584/60r, 1584/79v, 1589/88v, 1589/104v
Rumpff viz Rumpf zum Wülross
Ruperß Hans 1589/103v

Ø
z Øíèan Wenzel (Ritschan) 1580/8r, 1584/63v, 1589/90v

S
Sagabria viz Sogaberia
Sailler 1580/12v
Sallm viz ze Salmu
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Salmb viz ze Salmu
ze Salmu (Sallm, Salmb)

- Julius 1580/2r, 1589/94r
- Niclas 1580/4v

Sartorio viz Sertoria
Sartorius Christoph (Sortorius) 1584/82r, 1589/107r
Saruba viz Záruba [z Hustíøan]
Sasstriczl Wenzel (Sastriczl, Schaßstritzl) 1580/8r, 1584/63v, 1589/90v
Sastriczl viz Sasstrizl
Sattler Hans 1589/105v
Scarolla viz Scayola
Scayola Lucas (Scarolla) 1584/74v, 1589/99v
Scudelarius Jacob (Scutelarius) 1584/80r, 1589/105r
Scutelarius viz Scudelarius
Sebaldt Kaspar (Sewald) 1580/28v, 1584/73v
Sebottendorff viz Sepottendorff von
Seckhler viz Sekhler
Sedlmair Martin 1589/92v
Sedlnický [z Choltic] Albrecht (Sedniczki, Sednitzkhi) 1580/10r, 1584/65r
Sedniczki viz Sedlnický [z Choltic]
Sednitzkhi viz Sedlnický [z Choltic]
Seerin viz Zrinský
Seidlicz viz Zejdlic [ze �enfeldu]
Sekhler Christoph (Seckhler) 1580/32r, 1584/75r
Seldert Niclas (Seldertt) 1580/43r, 1584/78v, 1589/104r
Seldertt viz Seldert
Senfftenau viz Kurz von Senftenau
Senftenau viz Kurz von Senftenau
Sepotendorf viz Sepottendorff von
Sepottendorff Moric von (Sebottendorff, Sepotendorf) 1580/8v, 1580/10v, 1584/

64r, 1589/90v
Serabia Jann 1580/46r
Serego Bonefacius von 1584/65v, 1589/90r
Serin Bartlme 1580/36r, 1584/76v, 1589/101v
Sertario viz Sertoria
Sertoria Finarlindo (Fiorinto, Firindo) 1580/56ar, 1584/83v, 1589/108v
Seßi von Roti (Sossti von Rolli) Ferdinand 1584/66v, 1589/90r
Sewald viz Sebaldt
Sfortza Paluicino 1580/5v
Schaffgotsch (Gotsch, Gottsch, Scheff, Schof, Schoff)
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- Gotthard 1580/10r, 1584/65r, 1589/91r
- Hans Ulrich 1580/11r, 1584/65r, 1589/94v

Scharberger Johann (Scharnberger) 1584/68r, 1589/93v
Schardinger Paul 1580/6r, 1580/12v
Scharlinger Christoph 1580/24r
Scharnberger viz Scharberger
Schaßstritzl viz Sasstrizl
Schedl Lorenz 1584/74r, 1589/99r
Schedl Martin 1589/98r
Schedler Hans Jacob (Schödler) 1580/21v, 1584/70r, 1589/95v,
Scheff viz Schaffgotsch
Scheirl Jeorgen Christoph 1580/1r
Schelhardt Bartolome (Schollhardt) 1580/28v, 1584/73v, 1589/98v
Schenckh Johann 1580/16r, 1580/18r
Scheuchenberger Benedict 1589/103v
Schilling Ludwig 1580/15v, 1584/67v, 1589/93r
Schlägel Kaspar (Schlegel), vrchní èeledín u koní 1580/53r, 1584/82v
Schlagenhauffen Georg 1589/100r
Schlaupna viz Kordule ze Sloupna
Schlegel Christoph (Schlögel, Schlegl) 1580/37r, 1584/76v, 1589/102r
Schlegel viz Schlägel Kaspar
Schleger Daniel 1580/24r, 1584/71r, 1589/96r
Schlegl Kaspar, zbrojmistr 1589/107r
Schlegl viz Schlegel Christoff
Schleinicz viz ze �lejnic
Schlögel viz Schlegel Christoph
Schmeiser viz Schmeisser
Schmeisser Ambrosi (Schmeiser) 1584/69r, 1589/95r
Schmelczenbach Georg 1580/30v
Schmeler viz Schmeller
Schmeller Sebastian (Schmeler) 1580/49r, 1584/81r
Schmidt Michel 1580/1r
Schmidther Veit 1580/49r
Schmirsißkhi viz Smiøický [ze Smiøic]
Schmirsitzkhi viz Smiøický [ze Smiøic]
Schmitmair Konrad 1580/6r, 1580/12r
Schmitschanßkhi viz [Boøita] z Martinic
Schnabel Michael (Schnabl) 1580/30r, 1584/74r, 1589/99v
Schnabl viz Schnabel
Schnitter Jeronnus



151

- dìdicové 1580/1r
Schnüchenberger Benedict 1584/78v
Schober Michael 1589/100r
Schödler viz Schedler
Schof viz Schaffgotsch
Schoff viz Schaffgotsch
Schollhardt viz Schelhardt
Scholttes Hans 1589/101r
Schönawer Hans 1589/102v
Schönborn Valentin (Schönporn) 1580/3v, 1580/13r
Schonckh viz Schregkh
Schöner Leonhard 1580/9r, 1580/16v
ze Schönfeldu Oswald [Schonfelt ] 1589/97v
Schonfelt viz ze Schönfeldu
Schönporn viz Schönborn
Schrag Mathes (Schwag) 1580/35r, 1584/76r, 1589/101r
Schreckh N. 1580/54v
Schregkh Leonhard (Schonckh, Schröckh) 1580/53r, 1584/82v, 1589/107v
Schrettl Sebastian 1589/96v
Schröckh viz Schregkh
Schuchberdt Kaspar 1584/75r
Schütpacher viz Schüttenbacher
Schüttenbacher Leopold (Schütpacher) 1584/71r, 1589/96r,
Schwab Georg 1584/80r, 1589/105r
Schwag viz Schrag
Schwanberger Georg 1580/25r, 1584/71v, 1589/97r
Schwandorffer Hans 1580/29v, 1584/74r, 1589/99r
Schwarawßkhi viz [Karel] ze Svárova
Schwarczbeckh Leopold 1589/93v
Schwarczenau viz Strein von Schwarzenau
Schwarczenaw viz Strein von Schwarzenau
Schwarofskhi viz [Karel] ze Svárova
Schwartzenberg viz ze Schwarzenberka
ze Schwarzenberka Ott Heinrich (Schwartzenberg) 1580/1v, 1580/2r
Schweicker Balthasar 1580/1v
Schweinberger Anthoni 1589/106r
Schwendi viz ze �vendy
Schwindl Sebastian 1589/105v
Siebenbaum Hertwig 1580/11r
Siebenbürger Johann Babtista 1580/15r
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Simbaldtus viz Sinnebaldus
Simboldi viz Sinnebaldus
Simon Hans von 1580/12v
Sinczendorff viz Sinzendorf von
Sinnebaldus Maurus (Simbaldtus, Simboldi) 1580/40v, 1584/78r, 1589/103r
Sintzendorff viz Sinzendorf von
Sinzendorf von (Sintzendorff, Sinczendorff)

- Hans 1580/4r, 1584/62r, 1589/89r
- Joachim 1580/3r, 1584/61r

Sixenstain viz Hoyos z Stüchsensteina
Slabata viz Slavata [z Chlumu]
Slavata [z Chlumu] Zacharias (Slabata, Zlabatha) 1584/66r, 1589/91v
ze Sloupna viz Kordule ze Sloupna
Smiøic viz Smiøický
Smiøický [ze Smiøic] Sigmund (Schmirsißkhi, Schmirsitzkhi, Smürsiczki) 1580/

6v, 1584/63r, 1589/90r
Smürsiczki viz Smiøický [ze Smiøic]
Sogaberia Franciscus (Sagabria) 1580/56ar, 1584/83v
Sonberg viz Gylluß zu Sonberg
Sonburg viz Gylluß zu Sonberg
Sonner Thoman 1580/33v, 1584/75v, 1589/100v
Sortorius viz Sartorius
Sossti viz Seßi von Roti
Spenßkho Lorenz 1589/92v
Spiller Georg 1589/96r
Spinola Octavio 1580/45r, 1584/79v, 1589/104v
Spinuola Juan Alfonso 1584/64r
Sporn Martin 1580/50v
Spranger Bartlme 1584/81r, 1589/106r,
Staczingen Ruprecht von (Statzingen) 1580/2v, 1584/60v
Starch Michael 1580/55r
Statzingen viz Staczingen von
Steffanus Stefan 1580/31r
Steinach Wolf Andre von 1589/93v
Stiasodi Marx 1589/109r
Stipenstein viz Hoyos z Stüchsensteina
Stixestein viz Hoyos z Stüchsensteina
Stöckel Martin 1580/34r
Stolcz Hans 1580/9v, 1580/10v
Stöll Michael 1589/96r
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Storch Andre 1589/107v
Stoß viz Sto� z Kounic
Sto� z Kounic Otto (Stoß von Camicz) 1589/92r
Strada Octavio (Strado) 1580/17v, 1584/68r, 1589/93v
Strado viz Strada
Sträßl Veit 1580/36r
Straßolito Julius Caesar 1589/92r
Strein von Schwarzenau Gabriel (Schwarczenau, Schwarczenaw ) 1584/60v, 1589/

94r
Streitberger Wolf (Streytperger) 1580/22v, 1584/70v
Strempflin Anna 1580/48v
Strettel viz Kleintreittl
Streytperger viz Streitberger
Stromayer Jeronimus 1580/47r
Stubenberg von

- Wolf 1580/6v, 1584/63r
- Wolf, mlad�í 1589/89r

z Stüchsensteina viz Hoyos z Stüchsensteina
Sturmb Andre 1584/76v
Sturmin Katharina 1580/6v, 1580/8r,
[ze Sulevic] viz Kaplíø [ze Sulevic]
Sumer

- dìdicové 1580/10v, 1580/11v, 1580/16r
Swarofßki viz [Karel] ze Svárova

�
ze �vendy Karl (Schwendi) 1580/2v, 1584/61r
ze �lejnic Albrecht (Schleinicz) 1589/92v

T
Tadius Simon Fabricius 1589/103r
Tallniger Andre 1580/23r
Taner viz Tanner
Tannberg David von (Dannenberg, Tanberg) 1580/44v, 1584/79v
Tanner Christoph (Taner, Thanner) 1580/25v, 1584/72r, 1589/97v
Tay von Chemer Ladislav 1580/10v
Teil viz Till
Tellwitz Mathes (Detlwicz) 1580/38v, 1584/77v
Tepmann Sebald (Depman) 1580/28v, 1584/73v
Terczkha viz Trèka [z Lípy]
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z Tere�ova viz Koøenský z Tere�ova
Teschaw viz Metych z Èeèova
Tetschaw viz Metych z Èeèova
Teufel von Gundersdorf (Teuffel, Teüffel, Teüffl, Teufl von Gunderßdorff, Gun-

derstorff)
- Karl 1584/65v, 1589/91v
- Georg Christoph 1580/8r,1584/63v, 1589/94v
- Matheus 1580/9v, 1584/64r, 1589/90v

Teuffel Jacob 1589/96v
Teuffel viz Teufel von Gundersdorf
Teüffel viz Teufel von Gundersdorf
Teüffl viz Teufel von Gundersdorf
Teufl viz Teufel von Gundersdorf
Teußenhausen viz Ungeltter
Teutschenbaur Hans (Teutschenpauer, Teutschenpaur) 1580/36v, 1584/76v, 1589/

101v
Teutschenpauer viz Teutschenbaur
Teutschenpaur viz Teutschenbaur
Than viz z Thunu
Thanner viz Tanner
Thornowskhi Hans 1589/92r
z Thunu (Than, Thun)

- Joachim 1584/68v
- Johann 1589/92r

Thuonus Hieronimus (Thuonus, Tunanus) 1580/16r, 1584/67v, 1589/93r
Thuonus viz Thuonus
Till Balthasar (Teil) 1584/71r, 1589/96v
Tilpardi viz Pardi di
Timarcheus Jacob 1580/9v
Timpel Franz 1580/24r
Toner viz Tonner von Trupach
Tonner von Trupach Johann (Toner, Tunner von Truppach) 1580/3r, 1584/61r
Tornberg Maximilian von (Dornberg) 1584/61v, 1589/89r
Toßo Benedict 1584/68r
Tragenreitter Karl 1584/68r
Trautson (Trauttson)

- Hans 1580/1r, 1584/60r, 1589/88r
- Paul Sixt 1580/2r, 1584/60v,1589/88v, 1589/88v

Trauttson viz Trautson
Träxl viz Trexl
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Trèka [z Lípy] Maximilian (Terczkha) 1589/92r
Trennpeckh viz Trenpegg
Trenpegg Georg (Dernpeckh, Trennpeckh) 1580/21r, 1584/70r, 1589/95v
Treßkhowitz Hans (Dreskhowicz) 1584/64r, 1589/90v
Trexl Hans Jacob (Träxl) 1580/56v, 1580/56v
Tribulcz viz Trybulcz und Melcz zu
Tribulczi viz Trybulcz und Melcz zu
Tribulßi viz Trybulcz und Melcz zu
Trivulsi viz Trybulcz und Melcz zu
Trivulß viz Trybulcz und Melcz zu
Trost Philipp 1580/15v,
Trovolluschi Allexander 1584/76v
Trupach viz Tonner von Trupach
Truppach viz Tonner von Trupach
Trybulcz und Melcz zu (Molcz und Tribulßi, Tribulczi,Trivulsi, Trivulß)

- Karl 1580/11r, 1584/65r, 1589/91v
- Claudius 1580/51r, 1584/81v, 1589/106v

Tscheratin viz ze �erotína
Tscherothin viz ze �erotína
Tscherotin viz ze �erotína
Tschetschaw viz Metych z Èeèova
Tschetzaw viz Metych z Èeèova
Tunanus viz Thuonus
Tunner viz Tonner von Trupach
Turini Gregorius (Darini, Durin) 1580/56ar, 1584/83v, 1589/108v
Turnn Jobst Joseph von 1580/5r

U
Ulbeckh Hans 1580/28v, 1584/73v
Umbgelter viz Ungeltter von Teußenhausen
Umbstatt viz Wambolt von Umstatt
Umstatt viz Wambolt von Umstatt
Undermair Kaspar 1584/78r
Ungeltter von Teußenhausen Christoph (Umbgelter) 1580/20r, 1584/69v
Ungnad [ze Sonegu] David (Ungnadt) 1589/89v
Ungnadt viz Ungnad [ze Sonegu]
Unnderholczer Karl 1580/7v, 1580/10v
Unuertzagt viz Unuerzagt
Unuerzagt Wolf (Unuertzagt) 1580/19r, 1584/69r
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V
z Vald�tejna Adam (Walstain) 1589/91r
Valentia Alonso de 1580/15r
Vallerdo Franciscus 1580/34v
Velß Anselmus von 1580/4v, 1584/62r, 1589/89r
Venize Aluigae 1589/93r
Venradius Lampertus Guetterus 1580/39r
Vermayen Hans (der Moyen) 1589/94r
Veruna Jacob 1580/56r
Viehauser viz Vieheuser
Vieheuser Sigmund (Viehauser) 1580/1v, 1580/18v, 1584/60r, 1584/69r
Vielroß viz Rumpf zum Wülross
Vielrost viz Rumpf zum Wülross
Viscanto Ferand 1589/93v
Vischer Greger 1580/14r
Vivarius Johannes 1580/39v
Vogel Hans Georg 1589/100v
Volkra Ferdinand (Wolckhra) 1580/10v, 1584/65r, 1589/91v
Vreue Lampertus 1580/41r, 1584/78r, 1589/103v
z Vøesovic viz Brozanský z Vøesovic

W
Wagner Hans Christoph 1580/21r, 1584/70r, 1589/95v
Währ Hans (Ware, Wär) 1580/37r, 1584/76v, 1589/102r
Walaschi Melchior 1589/91v
Walder viz Waltter
Waldner Oswald (Walner) 1580/44r, 1584/79r
Walner viz Waldner
Walstain viz z Vald�tejna
Waltter Daniel (Walder) 1580/29r, 1584/74r
Wambolt von Umstatt Eberhard (Umbstatt) 1589/89r
Wär viz Währ
Ware viz Währ
Weber von Pisenberg Johann Babtista (Piesenberg, Pisemberg) 1580/1v, 1580/

3v, 1584/61r, 1589/89r
Wegenstainer viz Wegensteiner
Wegensteiner Martin (Wegenstainer, Wegsteiner) 1580/56r, 1584/83v, 1589/108v
Wegsteiner viz Wegensteiner
Wechlin viz Fehlin
Weidner Ferdinand 1580/16r, 1584/67v
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Weiller Christoph 1580/11r
Weingartner Lorenz (Weingarttner) 1580/49r, 1584/80v, 1589/101r
Weingarttner Virgili 1589/102r
Weingarttner viz Weingartner
Weining Sebastian 1589/96v
Weintzürl viz Weinzierl
Weinzierl Hans (Weintzürl) 1580/13v, 1584/67r
Weiß Friedrich 1580/25v, 1584/72r
Weiß Wolf 1580/17r, 1584/68v
Welczer Christoph 1580/8v, 1584/64v
Welser 1580/1r
Welsperg Hans zu 1580/2v, 1584/60v, 1589/88v
Werckho viz Berka [z Dubé]
Werdan Lukas von 1580/1v
Werdeman Julius Ascanius von 1580/7v, 1584/63v, 1589/90v
Wesstrowicz viz Ostrovec z Kralovic
Westernacher Sebastian 1584/69r, 1589/94v
Westrawicz viz Ostrovec z Kralovic
Westrowitz viz Ostrovec z Kralovic
Wetterle Hans 1584/80v
Wicz Conte Ferand 1584/68r
Widman David 1589/99v
Widmer viz Wiedmer
Wiedmer Hans Volkard (Widmer) 1580/16r, 1584/67v
Wielroß viz Rumpf zum Wülross
Wienenberg und Beylstain Philipps zu 1580/2r
Wierschloß viz Peß von Wierschloß
Wiersperg viz Wirsberg von
Wilroß viz Rumpf zum Wülross
Wiltner Stefan 1589/103v
Wilttperger Georg 1580/25v
Wimper Sigmund 1589/110r
Winda viz Winde von der
Winde Paul von der (Winda) 1580/43v, 1584/79r, 1589/104r
Winnenburg viz Wienenberg
Wintterfeld Sigmud 1580/12v
Wirsberg Wolf Ernst von (Wiersperg, Wirsperg) 1580/2v, 1584/60v
Wirschloß viz Peß von Wierschloß
Wirsperg viz Wirsberg von
Wiset Pancratius 1589/105v
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Wißkholeti Christoph 1589/96v
Wolckhra viz Volkra
Wolczagen Hans Christoph (Wolczogen) 1580/17v, 1580/27r, 1584/72v
Wolczogen viz Wolczagen
Wolf Anthoni 1589/109r
Wolf Georger [von] 1589/89r
Wolf Jacob 1589/109r
Wolf viz Wolf Bartlme
Wolff Bartlme (Wolf) 1580/30r, 1584/74r, 1589/99v
Wolff Joachim 1580/24r, 1584/71r
Wolff Stefan 1580/56av
Wolßkhi viz Wolßki
Wolßki Nicolaus (Wolßkhi) 1580/6v, 1584/63r, 1589/90r
Woß viz Wosso
Wosso Prophirio (Woß) 1580/46v, 1584/80r, 1589/104v
Wostrawicz Friedrich 1580/12r
Wreßowitz viz Brozanský z Vøesovic
Wudicz Hans 1580/12v

Z
Zanobiß Luis 1580/15r
Zapff Hans (Zapp) 1580/21r, 1584/70r, 1589/95v
Zapp viz Zapff
Záruba [z Hustíøan] Karl (Saruba) 1580/11v, 1584/65r, 1589/90v
Zedlicz viz Zejdlic [ze �enfeldu]
Zedricz Georg [von] (Zettritz, Zettricz) 1580/7r, 1584/63v, 1589/90v
Zejdlic [ze �enfeldu] Ladislav (Seidlicz, Zedlicz) 1589/91r, 1589/92r,
Zelgnitz Hans Christoph von 1580/5r
Zelothi Pratasio 1589/109r
Zeltner Bastian 1580/14v
Zettricz viz Zedricz
Zettritz viz Zedricz
Ziegler Leonhard (Zigler) 1580/37r, 1584/76v, 1589/102r
Zierothin viz ze �erotína
Zierotin viz ze �erotína
Zigato viz Zigota
Zigatto viz Zigota
Zigeliß viz Zigeliuß
Zigeliuß Johann (Zigeliß) 1580/20r, 1584/69v
Ziggin Jacob 1580/34v
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Zigler viz Ziegler
Zigota (Zigato, Zigatto)

- Georg 1584/83v, 1589/109r
- Lukas 1580/56av, 1584/83v, 1589/109r
- Paul 1584/83v, 1589/109r

Zinner Johann 1589/89r
Zlabatha viz Slavata [z Chlumu]
Zorman Pangraz 1589/109v
Zrinský Hans (Seerin) 1589/90v
Zucarela viz Coreta auf Zucarela
Züring Hans 1589/94r
Zurler Cristoph 1584/77r
Zwickhel Karl 1580/29v

�
ze �erotína (Tscheratin, Tscherothin, Tscherotin, Zierothin, Zierotin)

- Kaspar Melchior 1580/7v, 1584/63v, 1589/94r
- Friedrich 1580/4v, 1584/62v, 1589/94r

a Ka. R. pozdìj�í poznámka tu�kou
b Steffan Niari pozdìj�í pøípis
c Joan písmo rozpito
d Petter Preschman pozdìj�í pøípis
e Moriz von Sepottendorff pozdìj�í pøípis
f Heliaß Haidenreich pozdìj�í pøípis
g Wenzel von Rotkhirchen pozdìj�í pøípis
h Johan Malczan freiherr pozdìj�í pøípis
i freiherr pozdìj�í pøípis
j <Hannß Prückner> pozdìj�í pøípis
k Hannß Prückhner etc. pozdìj�í pøípis
l Hannß pozdìj�í pøípis
m Hannß herr von Rosenaw auf Nipert pozdìj�í pøípis
n Baltasar Pickler pozdìj�í pøípis
o Hannß Simon v[on] graf pozdìj�í pøípis
p item hofrath pozdìj�í pøípis
q herr, den rathstitl pozdìj�í pøípis
r Hannß Auer pozdìj�í pøípis
s zápis nedokonèen
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t v originále Corath
u Friedrich Westrawicz von Khralowicz pozdìj�í pøípis
v Dionnisius von Michalowiz pozdìj�í pøípis
w Johans de Mondt pozdìj�í pøípis
x Caspar Eberhardt pozdìj�í pøípis
y extraardinari pozdìj�í pøípis
z concipist pozdìj�í pøípis
aa Georg Christof Haiden pozdìj�í pøípis
bb Egidio Randach pozdìj�í pøípis
cc Thoman Grißlhamer pozdìj�í pøípis
dd Georg Ernbreiß, extraordinari pozdìj�í pøípis
ee Chrispof Manß pozdìj�í pøípis
ff Mates Pirpoumer pozdìj�í pøípis
gg Christian Prandl pozdìj�í pøípis
hh v originále jména Martinus de Quenca a Franciscus Caruta spojena svorkou
a oznaèena cahmermusici
ii v originále jména Martinus de Quenca a Franciscus Caruta spojena svorkou
a oznaèena cahmermusici
jj Jeronimuß Gäberin pozdìj�í pøípis
kk Carl Luidon, underquardaroba  pozdìj�í pøípis
ll Margretha Pergin  pozdìj�í pøípis
mm Caßpar Fernster pozdìj�í pøípis
nn Marthin Sporn pozdìj�í pøípis
oo Francz Porman pozdìj�í pøípis
pp Thomaß Nicolay pozdìj�í pøípis
qq Hanns Jacob Trexl pozdìj�í pøípis
rr Rudolph II. pozdìj�í poznámka tu�kou
ss kanceláøská poznámka
tt Den 29. tag Decembris anno 89 1/4 von 9 in der nacht von diser welt verschi-
den. pozdìj�í pøípis
uu v originále Gerorg
vv nedopsáno
ww pøed jménem køí�ek
xx pøed jménem køí�ek
yy pøed jménem køí�ek
zz pøed jménem køí�ek
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SOUPIS MATRIK �IDOVSKÝCH NÁBO�ENSKÝCH
OBCÍ V ÈECHÁCH - IV. ÈÁST

Zlatu�e Kukánová, Lenka Matu�íková

 Na stránkách tohoto sborníku je ètenáøùm pøedkládán ji� ètvrtý díl soupisu
matrik �idovských nábo�enských obcí v Èechách.1 Podobnì jako v pøedchozích
dílech obsahují záznamy tyto údaje: název sídla matrièního úøadu, pøíslu�ný
okres (podle Statistického lexikonu obcí z roku 1974),2 pøehled dochovaných
matrik a indexù (N = narozených, O = oddaných, Z = zemøelých). Následuje
abecední seznam lokalit, které jsou v matrikách uvádìny jako místo narození,
sòatku èi úmrtí (okres je zaznamenán pouze v pøípadì, �e se nekryje s okresem
matrièního úøadu). Vedle dochovaných originálù a za originály prohlá�ených du-
plikátù byly do soupisu zaøazeny i matriky kontrolní, které dosud nejsou opatøe-
ny místním rejstøíkem.

 Na závìr byl k soupisu pøipojen pøehled kontrolních matrik, postoupených
Státnímu ústøednímu archivu a� po pøedání pøedchozích èástí textu do tisku.

TÁBOR (o. Tábor)
 N 1784-1949
 O 1785-1818, 1820-1949
 Z 1786-1841, 1869-1949
 N, O, Z 1869-1876

indexy  N 1785-1905
 O 1785-1905
 Z 1786-1897

Balkova Lhota, Beèice, Bechynì, Bendovo Záhoøí, Bene�ov (o. Bene�ov), Be-
ranova Lhota, Bezdìèín, Bolechovice (o. Bene�ov), Borotín, Brouèkova Lhota,
Bøeznice, Bystøice (o. Bene�ov), Cerhonice (o. Písek), Cunkov, Èápùv Dvùr
(neuvádí se), Èekanice, Èelkovice, Èenkov u Mal�ic, Èerná v Po�umaví, Èer-
novice (o. Pelhøimov), Èervená Lhota, Èervené Záhoøí, Èeské Budìjovice (o.
Èeské Budìjovice), Dìdice, De�ná (o. Jindøichùv Hradec), Dolní Hrachovice,
Doma�lice (o. Doma�lice), Dra�ice, Dra�ièky, Drhovice, Dudov, Hlasivo, Hla-
vatce, Hlinice, Hodu�ín, Horky, Hoøepník (o. Pelhøimov), Hoøice (o. Pelhøi-
mov), Ho�tice, Hroby, Chotoviny, Choustník, Chýnov, Chy�ky (o. Písek), Jan-
kov (o. Bene�ov), Jedlany, Jeníèkova Lhota, Jistebnice, Kamenice nad Lipou (o.
Pelhøimov), Karda�ova Øeèice (o. Jindøichùv Hradec), Kdynì (o. Doma�lice),
Klokoty, Kolín    (o. Kolín), Kolodìje nad Lu�nicí (o. Èeské Budìjovice), Ko�i-
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ce, Libìjice, Liderovice, Lom, Lomnice nad Lu�nicí (o. Jindøichùv Hradec),
L�ín, Makov, Mal�ice, Mì�ice, Mezimostí (neuvádí se), Meziøíèí, Milevsko (o.
Písek), Milièín (o. Bene�ov), Mitrovice (o. Bene�ov), Moraveè, Myslkovice,
Naèeradec (o. Bene�ov), Nadìjkov (o. Písek), Náchod (o. Náchod), Oblajovi-
ce, Obora, Ol�í, Oltynì, Pacov (o. Pelhøimov), Paseka, Pelhøimov (o. Pelhøi-
mov), Petrovice (o. Bene�ov), Písek (o. Písek), Planá nad Lu�nicí, Podìbrady
(o. Nymburk), Podolí (o. Písek), Pohnání, Polánka, Poøín, Pracevský dvùr,
Praha (hl. m.), Prèice (o. Bene�ov), Proseè u Po�né (o. Pelhøimov), Prudice,
Radenín, Radimovice u Tábora, Radkov, Ratiboøice, Ratiboøské Hory, Øevnov,
Sedlec-Prèice (o. Bene�ov), Sedleèko u Chotovin, Sezimovo Ústí, Skoèidolo-
vice (o. Pelhøimov), Skrýchov u Mal�ic, Sobìslav, Srlín (o. Písek), Stádlec,
Stoklasná Lhota, Støezimíø (o. Bene�ov), Støíte� u Èernovic (o. Pelhøimov), Su-
domìøice u Tábora, Svrabov, �urany (o. Nové Zámky), Tábor, Tìmice (o. Pel-
høimov), Tøebelice, Tuèapy, Turovec, Uhlíøské Janovice (o. Kutná Hora), Úraz,
Varva�ov (o. Písek), Velký Dvùr (neuvádí se), Veselí nad Lu�nicí, Veselíèko (o.
Písek), Veselka (neuvádí se), Vlásenice, Vodòany (o. Strakonice), Votice (o.
Bene�ov), Vrá�ná, Vøesce, Vysoký Chlumec     (o. Pøíbram), Záhoøí, Zárybnièná
Lhota, Zbì�ièky (o. Písek), Zlaté Hory (o. Bene�ov).

TÁBOR (kontrolní) (o. Tábor)
 N 1844-1860
 O 1845-1861
 Z 1845-1860

TACHLOVICE (kontrolní) (o. Beroun)
 N, O, Z (1801) 1816-1837 (1839)

TACHOV (o. Tachov)
 N 1867-1860
 O 1867-1911
 Z 1867-1903
 N,O,Z 1818-1860
 O,Z 1904-1912

Beèov nad Teplou (o. Karlovy Vary), Bor, Brod nad Tichou, Ctiboø, Èástkov
(zanikla), Èerno�ín, Dlouhý Újezd, Dobøany (o. Plzeò-jih), Drmoul (o. Cheb),
Franti�kovy Láznì (o. Cheb), Frauenthal (zanikla), Hal�e, Hartmanice (o. Klato-
vy), Horní Sekyøany (è. o. Heømanova Hu�, o. Plzeò-sever), Ho��ka, Hranièky
(zanikla), Chodová Planá, Chodský Újezd, Kateøina, Kladruby, Klatovy (o. Kla-
tovy), Koèov, Konstantinovy Láznì, Labu�, Lesná, Lestkov, Luèina (neuvádí
se), Lukavice (neuvádí se), Mariánské Láznì (o. Cheb), Mar�ovy Chody, Milíøe,
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Mimoò (o. Èeská Lípa), Míøkov (o. Doma�lice), Nahý Újezdec, Nová Hospoda
(o. Karlovy Vary), Nová Kní�ecí Hu� (zanikla), Nová Ves, Nové Sedli�tì, Obo-
ra, Ostrov (o. Karlovy Vary), O�elín, Pavlùv Studenec (zanikla), Písaøova Ves-
ce, Planá, Plzeò (o. Plzeò-mìsto), Pobì�ovice (o. Doma�lice), Poøejov (zanikla),
Praha (hl. m.), Prostiboø, Pøimda, Rozvadov, Sobìslav (o. Tábor), Stará Sklár-
na, Staré Sedli�tì, Strá�, Støeble (zanikla), Støíbro, Studánka, Svobodka, Svoj-
�ín, �itboø (dnes Malá i Velká, o. Cheb), �tìnovice (o. Plzeò-jih), �tokov, Ta-
chov, Teplice (o. Teplice), Tisová, Ústí nad Labem (o. Ústí nad Labem), Ú�ava,
Velká Hleïsebe, Vítkov, Vlký� ( o. Plzeò-sever), Zahájí (zanikla).

TELEÈ (o. Karlovy Vary)
 N 1840-1860
 O 1843-1852
 Z 1840-1868

Dlouhá Ves, Teleè, Údrè

TÌNOVICE (kontrolní) (o. Plzeò-jih)
 N, O, Z 1814-1867

TEPLICE (o. Teplice)
 N 1816-1949
 O 1815-1819, 1821-1824, 1826-1938
 Z 1815-1942, 1945-1949

indexy  N 1840-1856, 1860-1938, 1945-1949
 O 1861-1938
 Z 1861-1939, 1945-1949

Arnultovice (o. Ústí nad Labem), Beèov (o. Most), Bìlu�ice (o. Most), Bene�ov
(o. Bene�ov), Bílina, Bohosudov, Bochov (o. Karlovy Vary), Boøislav, Bratisla-
va (hl. m. SSR), Brno (o. Brno-mìsto), Budynì nad Ohøí (o. Litomìøice), Bu-
kov     (o. Ústí nad Labem), Bukovice, Bystøany, Bystøice, Cínovec, Èeradice
(o. Louny), Èeský Jiøetín (o. Most), Dìèín (o. Dìèín), Dobru�ka (o. Rychnov
nad Knì�nou), Dolní Jiøetín (o. Most), Døínek (neuvádí se), Døíò (neuvádí se),
Dubí, Duchcov, Dvùr Králové nad Labem (o. Trutnov), Fláje (o. Most), Franti�-
kovy Láznì (o. Cheb), Golèùv Jeníkov (o. Havlíèkùv Brod), Háj u Duchcova,
Hamr (o. Most), Hetov (zanikla), Horní Beøkovice (o. Litomìøice), Horní Litví-
nov (o. Most), Hostomice, Hostovice (o. Ústí nad Labem), Hrad Osek, Hrádek
(o. Louny), Hrdlovka, Hrob, Hudcov, Chabaøovice (o. Ústí nad Labem), Chlu-
mec (o. Ústí nad Labem), Chomutov (o. Chomutov), Chrámce (o. Most), Chu-
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deøice, Chudeøín               (o. Most), Jablonec nad Nisou (o. Jablonec nad
Nisou), Jeni�ùv Újezd, Jílové    (o. Dìèín), Kadaò (o. Chomutov), Karlovy Vary
(o. Karlovy Vary), Klá�terec nad Ohøí (o. Chomutov), Klatovy (o. Klatovy),
Klí�e (o. Ústí nad Labem), Kolín             (o. Kolín), Korozluky (o. Most),
Kosmonosy (o. Mladá Boleslav), Kostelec nad Èernými Lesy (o. Kolín), Kosto-
mlaty pod Mile�ovkou, Ko��any, Kozly (o. Louny), Krupka, Kryry (o. Louny),
Køemý�, Kuøívody (o. Èeská Lípa), Laho��, Ledvice, Libì�ice (o. Most), Lib-
kovice (o. Most), Libochovice (o. Litomìøice), Liboøice (o. Louny), Libouchec
(o. Ústí nad Labem), Lipová (o. Ústí nad Labem), Liptice, Li�nice (o. Most),
Litomìøice (o. Litomìøice), Lochoèice (o. Ústí nad Labem), Lom (o. Most),
Lovosice (o. Litomìøice), Lukov, Lysá nad Labem              (o. Nymburk), Lysec,
Lyskovice, Malý �achov (o. Dìèín), Mariánské Láznì           (o. Cheb), Marián-
ské Radèice (o. Most), Markvarec (o. Sokolov), Ma��ov               (o. Chomuto-
v), Mikulov, Mile�ov (o. Litomìøice), Milo�ice (o. Louny), Mladá Boleslav (o.
Mladá Boleslav), Mnichovo Hradi�tì (o. Mladá Boleslav), Modlany, Moj�íø (o.
Ústí nad Labem), Moravská Tøebová (o. Svitavy), Most (o. Most), Msti�ov,
Nìmeèky, Nepomy�l (o. Louny), Ne�tìmice (o. Ústí nad Labem), Nová Ves,
Nové Dvory, Nové Mìsto, Novosedlice, Ohníè, Oldøi� (neuvádí se), Osek, Os-
trava (o. Ostrava-mìsto), Petrovice (o. Ústí nad Labem), Plzeò (o. Plzeò-mìs-
to), Podmokly (o. Dìèín), Pohradice (neuvádí se), Pozorka, Praha (hl. m.),
Probo�tov, Probo�tov (o. Ústí nad Labem), Prosetice, Pøerov (o. Pøerov), Pøí-
seènice (o. Chomutov), P�ovka (o. Mìlník), Rakovník (o. Rakovník), Roèov
(o. Louny), Roudnice nad Labem (o. Litomìøice), Rumburk (o. Dìèín), Rtynì
nad Bílinou, Rybòany (o. Louny), Øetenice, Sezemice, Skorotice (o. Ústí nad
Labem), Skr�ín (o. Most), Slaný (o. Kladno), Slavìtín (o. Louny), Snì�ník (o.
Dìèín), Sobìdruhy, Starosedly (neuvádí se), Stebno (o. Ústí nad Labem), Sý-
rovice (o. Louny), �achov (o. Ústí nad Labem), �anov (neuvádí se), �kvorec
(o. Praha - východ), �trbice, Teplá (o. Litomìøice), Teplice, Tisá (o. Ústí nad
Labem), Trmice (o. Ústí nad Labem), Trnovany, Tøebenice (o. Litomìøice), Tøe-
bívlice (o. Litomìøice), Tuchomy�l (o. Ústí nad Labem), Turnov (o. Semily),
Újezd (neuvádí se), Újezdeèek, Unèín, Úpoøiny, Ústí nad Labem (o. Ústí nad
Labem), Ú�tìk (o. Litomìøice), Václavov (o. Dìèín), Varnsdorf (o. Dìèín), Var-
va�ov (o. Ústí nad Labem), Velemín (o. Litomìøice), Velemy�leves (o. Louny),
Velvìty, Vidim (o. Mìlník), V�eboøice (o. Ústí nad Labem), V�echlapy (neuvádí
se), Zabru�any, �alany, �atec (o. Louny).

TEPLICE (kontrolní) (o. Teplice)
 N, O, Z 1840-1848 (1860)

TEPLICE NAD METUJÍ (kontrolní) (o. Náchod)  N, O, Z 1842-1861
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TERE�OV (o. Rokycany)
 N 1801-1859
 O 1822-1836
 Z 1822-1839
 O, Z 1844-1847

 Beèov nad Teplou (o. Karlovy Vary), Cerhovice (o. Beroun), Hlohovièky, Chez-
novice, Lhotka, Miro�ov, Nezabudice (o. Rakovník), Plískov, Plzeò (o. Plzeò-
mìsto), Pra�ný Újezd, Svatá Benigna (neuvádí se), �vabín, Tere�ov, Zbiroh.

TEREZÍN (o. Litomìøice)
 N 1942-1945
 O 1942-1943
 Z 1941-1945

 Terezín.  TETÍN (kontrolní) (o. Beroun)  N, O, Z (1802) 1829-1844

 TISOVÁ (o. Tachov)
 N 1819-1875, 1892-1894
 O 1819-1873 (vlo�ena oddací matrika Tachova)
 Z 1819-1875, 1892

 Bor, Brod nad Tichou, Èástkov, Koèov, Lesná, Lhotka, Mariánské Láznì
(o. Cheb), Nové Sedli�tì, Pernolec, Planá, Staré Sedli�tì, Tachov, Tisová, Trno-
vá, Ú�ava.

 TMAÒ (o. Beroun)
 N 1840-1852
 O 1842-1852
 Z 1840-1852
 N, O, Z 1811-1812, 1816-1876 (1879)

 Konìprusy, Kostelec nad Èernými Lesy (o. Kolín), Lounín, Málkov, Poèaply
(neuvádí se), Praha (hl. m.), Suchomasty, Tmaò, Vy�lovka (o. Kolín), �elkovi-
ce.

TOU�KOV viz KOZOLUPY

 TOU�IM (o. Karlovy Vary)
 N 1840-1936
 O 1840-1924
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 Z 1842-1938
 N, O, Z 1851-1913

index  N, O, Z 1840-1934 (1938)

 Beèov nad Teplou, Bra�c (neuvádí se), Brlo�ec, Dolní Kramolín (o. Tachov),
Horní Slavkov (o. Sokolov), Chylice, Javorná, Koj�ovice, Krásné Údolí, Krás-
no (o. Sokolov), Krásný Les, Kra�ov (o. Plzeò- sever), Kyn�perk nad Ohøí (o.
Sokolov), Luka, Mariánské Láznì (o. Cheb), Náchod (o. Náchod), Plzeò (o.
Plzeò-mìsto), Radynì, Sedlo, Sokolov (o. Sokolov), Støíbro (o. Tachov), �tìd-
rá, �tipoklasy (o. Plzeò-sever), Tou�kov (o. Písek), Tou�im, Tøebouò, Útvina,
�lutice.

TRHANOV (o. Doma�lice)
 N, O, Z 1801-1809, 1814-1868

Kanice, Louèim, Pobì�ovice, Trhanov, �elkovice (o. Beroun).

 TRHOVÁ KAMENICE (kontrolní) (o. Chrudim)
  N, O, Z 1860-1862

TRHOVÉ SVINY (kontrolní) (o. Èeské Budìjovice)
  N, O, Z (1805) 1825-1868 (1885)

 TRHOVÝ �TÌPÁNOV (kontrolní) (o. Bene�ov)
 N 1840-1857
 O 1840-1856
 Z 1840-1857

TRNOVÁ (kontrolní) (o. Praha-západ)
  N, O, Z 1810-1841 (1858)

 TRUTNOV (o. Trutnov)
 N, O, Z 1872-1938, 1945-1950

 Arnultovice, Batòovice, Bernartice, Bohuslavice nad Úpou, Bratislava (hl. m.
SSR), Brno (o. Brno-mìsto), Broumov (o. Náchod), Èerná Hora, Èeská Lípa
(o. Èeská Lípa), Èeská Skalice (o. Náchod), Èistá, Dobrá Mysl (zanikla), Dolní
Lánov, Foøt, Glashütte (zanikla), Heømanùv Mìstec (o. Chrudim), Holovousy
(o. Jièín), Horní Kalná, Horní Lánov, Horní Mar�ov, Horní Ole�nice, Horní
Staré Mìsto, Hoøej�í Vrchlabí, Hostinné, Hradec Králové (o. Hradec Králové),
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Chomutov (o. Chomutov), Chrudim (o. Chrudim), Janské Láznì, Javorník (o.
Svitavy), Jièín (o. Jièín), Jilemnice (o. Semily), Kalná Voda, Kladno (o. Kladno),
Kolín (o. Kolín), Královec, Køenov, Kunèice, Kyje, Lampertice, Lánov, Lan-
�kroun (o. Ústí nad Orlicí), Ledeè nad Sázavou (o. Havlíèkùv Brod), Libeè,
Liberec            (o. Liberec), Lib�tát (o. Semily), Lvová (o. Èeská Lípa), Mladé
Buky, Mostecké Láznì, Náchod (o. Náchod), Nové Voletiny, Nymburk (o. Nym-
burk), Pardubice (o. Pardubice), Petøíkovice, Pilníkov, Podhùøí, Polièka (o.
Svitavy), Poøíèí, Praha (hl. m.), Proseèné, Prostøední Lánov, Pøední Labská,
Radvanice, Rakovník               (o. Rakovník), Rosice (o. Pardubice), Rudník
(døíve Heømanovy Sejfy), Staré Buky, Starý Rokytník, Starý Sedloòov, Strá�né,
Supí Hora, Svoboda nad Úpou, �pindlerùv Mlýn, Temný Dùl, Trutnov, Úpice,
Ústí nad Orlicí (o. Ústí nad Orlicí), Varnsdorf (o. Dìèín), Velká Úpa, Volanov,
Voletiny, Vrchlabí, Zadní �dírnice, Znojmo (o. Znojmo), �acléø.

 TØEBECHOVICE POD OREBEM (kontrolní) (o. Hradec Králové)
 N, O, Z 1792-1859

TØEBEÒ (o. Cheb)
 N 1847

 Lesinka

 TØEBENICE (kontrolní) (o. Litomìøice)
  N 1799-1875

TØEBE�ICE (o. Bene�ov)
 N, O, Z 1827-1837
 N, Z 1840-1858

Býkovice, Divi�ov, Svatý Jan, Tøebe�ice

 TØEBÍVLICE (o. Litomìøice)
 N 1840-1928
 O 1840-1919
 Z 1841-1935
 N, O, Z 1807-1839, 1868-1921

 Bílina (o. Teplice), Budynì nad Ohøí, Èí�kovice, Dìèany, Dla�kovice, Dobr�,
Døemèice, Høí�kov (o. Louny), Chlumèany (o. Louny), Cho�ov (o. Louny),
Chrá��any, Jenèice, Ko��álov (neuvádí se), Ledvice (o. Teplice), Libèeves (o.
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Louny), Libochovice, Litomìøice, Louny (o. Louny), Lukohoøany, Milý (o. Ra-
kovník), Mnichovský Týnec (o. Louny), Pelhøimov (o. Pelhøimov), Pnìtluky,
Podsedice, Postoloprty (o. Louny), Praha (hl. m.), Prosmyky, Raná (o. Louny),
Roudnice nad Labem, Øisuty (o. Louny), Semeè, Siøem (o. Louny), Slavìtín (o.
Louny), Solany, �epetely, Tøebenice, Tøebívlice, Uhøinìves (o. Praha- východ),
Ústí nad Labem (o. Ústí nad Labem), Velké �ernoseky, Vlastislav, Vojkovice (o.
Mìlník), Vojnice (o. Louny), Vojnièky (o. Louny), Vrbièany, Vr�ovice (o. Lou-
ny), �elkovice (o. Louny).

  TØEBÍVLICE (kontrolní) (o. Litomìøice)
 N, O, Z 1861-1868

 TØEBOÒ (o. Jindøichùv Hradec)
 N, O, Z 1894-1943

indexy  N 1894-1938
 O 1894-1933
 Z 1896-1940

 Branná, Bøilice, Èeské Budìjovice (o. Èeské Budìjovice), Èeské Velenice, Dol-
ní Bukovsko (o. Èeské Budìjovice), Drahotì�ice (o. Èeské Budìjovice), Fran-
ti�kov, Halámky, Hamr, Chlum u Tøebonì, Jihlava (o. Jihlava), Jindøichùv Hra-
dec, Klikov, Lomnice nad Lu�nicí, Lu�nice, Majdalena, Mezimostí (o. Tábor),
Mlado�ovice (o. Èeské Budìjovice), Nepomuk (o. Èeské Budìjovice), Nepo-
muk         (o. Èeské Budìjovice), Nová Ves nad Lu�nicí, Petrovice (o. Èeské
Budìjovice), Ponìdra� (o. Èeské Budìjovice), Praha (hl. m.), Radenín (o. Tá-
bor), Suchdol nad Lu�nicí, Sviny (o. Tábor), �almanovice (o. Èeské Budìjovi-
ce), �evìtín (o. Èeské Budìjovice), Tu��, Záblatí.

TØEBORADICE (kontrolní) (Praha hl. m.-9)
 N, O, Z 1840-1880

TØEBOTOV (kontrolní) (o. Praha-západ)
 N, Z 1793-1864 (1869)

 TØEBSKO (kontrolní) (o. Pøíbram)  N 1792-1869
 O 1839-1866
 Z 1840-1867
 O, Z 1792-1869

 TUÈAPY (o. Tábor)
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 N, O, Z 1869-1930

 Brandlín, Bøezina (o. Jindøichùv Hradec), Budislav, Bukovsko (dnes Dolní i Hor-
ní, o. Èeské Budìjovice), Èervená Lhota (o. Jindøichùv Hradec), De�tná (o.
Jindøichùv Hradec), Dírná, Dvorce, Hlavòov, Horní Stropnice (o. Èeské Budì-
jovice), Choustník, Køem�e (o. Èeský Krumlov), Kvasejovice, Lomnice (o. Jin-
døichùv Hradec), Mezimostí, Mezná, Nová Ves, Sedleèko, Sobìslav, Svìtce (o.
Jindøichùv Hradec), Tøiklasovice, Tuèapy, Veselí nad Lu�nicí, Vlkov, Závsí,
Zlatá Koruna (o. Èeské Budìjovice), �írovnice (o. Pelhøimov).

 TUÈAPY (kontrolní) (o. Tábor)
 N 1851-1863
 O 1849-1863
 Z 1851-1863

TUCHLOVICE - KAMENNÉ �EHROVICE (o. Kladno)
 N 1860-1868

Kamenné �ehrovice

TUKLATY (kontrolní) (o. Kolín)
 N, Z 1840-1857

TURKOVICE (kontrolní) (o. Pardubice)
  N, O 1842-1848 (1875)

TURNOV (o. Semily)
 N 1788-1901, 1924-1949
 O 1788-1839, 1874-1900, 1924-1949
 Z 1788-1839, 1869-1901, 1924-1949
 N, O, Z 1863-1873, 1902-1923

indexy  N 1788-1941
 O 1788-1941
 Z 1788-1941

Bezdìèín (o. Jablonec nad Nisou), Blatec, Bohnice (Praha hl. m.-8), Borèice
(neuvádí se), Bøezina (o. Mladá Boleslav), Bukovina, Bzí (o. Jablonec nad Ni-
sou), Èeská Skalice (o. Náchod), Èeský Dub (o. Liberec), Èímy�l (o. Jièín),
Dalimìøice, Dolní Maxov (o. Jablonec nad Nisou), Dolní Rokytnice, Dolní Øas-
nice               (o. Liberec), Domaslavice (o. Liberec), Doubí (o. Liberec),
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Doubrava (o. Mladá Boleslav), Doubravice (zanikla), Dr�kov (o. Jablonec nad
Nisou), Durychov, Frýdlant (o. Liberec), Frýd�tejn (o. Jablonec nad Nisou),
Grab�tejn (o. Liberec), Hejnice (o. Liberec), Hlavice (o. Liberec), Hodkovice
nad Mohelkou (o. Liberec), Horní Maxov (o. Jablonec nad Nisou), Hradec Krá-
lové (o. Hradec Králové), Hrádek nad Nisou (o. Liberec), Hrdoòovice (o. Jièín),
Hroubovice (o. Chrudim), Hrubá Skála, Hrubý Rohozec, Hu� (o. Jablonec nad
Nisou), Chrastava (o. Liberec), Jablonec (o. Jablonec nad Nisou, neuvádí se),
Jablonec (o. Èeská Lípa, zanikla), Jablonec nad Nisou (o. Jablonec nad Nisou),
Jablonecké Paseky (o. Jablonec nad Nisou), Janov nad Nisou (o. Jablonec nad
Nisou), Jeni�ovice (o. Jablonec nad Nisou), Jesenný, Jièín (o. Jièín), Jihlava (o.
Jihlava), Jilemnice, Jílové u Dr�kova (o. Jablonec nad Nisou), Jizerodolí (neuvá-
dí se), Kalna, Kozlov, Kuøívody (zanikla), Láznì Kundratice (o. Liberec), Libe-
rec (o. Liberec), Libo�ovice (o. Jièín), Libuò (o. Jièín), Lomnice nad Popelkou,
Louèná nad Nisou (o. Jablonec nad Nisou), Lu�ec (o. Liberec), Malý Rohozec,
Ma�ov, Mìlník (o. Mìlník), Milíøe            (o. Jablonec nad Nisou), Mladá
Boleslav (o. Mladá Boleslav), M�eno nad Nisou (o. Jablonec nad Nisou), Nové
Mìsto pod Smrkem (o. Liberec), Odolenovice     (o. Jablonec nad Nisou),
Ol�ina (o. Mladá Boleslav), Oseèná (o. Liberec), Paceøice (o. Liberec), Pìnèín
(o. Liberec), Petra�ovice (o. Liberec), Ploukonice, Plou�nice, Podhájí, Pod-
moklice, Praha (hl. m.), Podolí (o. Mladá Boleslav), Pøepeøe, Pøí�ovice (o. Libe-
rec), Puleèný (o. Jablonec nad Nisou), Rádlo (o. Jablonec nad Nisou), Rochlice
u Liberce (o. Liberec), Rovensko pod Troskami, Rù�odol I.     (o. Liberec),
Rychnov u Jablonce nad Nisou (o. Jablonec nad Nisou), Sedlejovice ( o. Libe-
rec), Sedli��ka (o. Liberec), Semily, Smíchov (Praha hl. m.-5), Smr�ovka (o.
Jablonec nad Nisou), Sobotka (o. Jièín), Starý Dub (o. Liberec), Strá� pod
Ralskem (o. Èeská Lípa), Su�ice (o. Èeská Lípa), Svijany (o. Liberec), �kvorec
(o. Praha-východ), �umburk nad Desnou (o. Jablonec nad Nisou), Tanvald
(o. Jablonec nad Nisou), Tatobity, Troskovice, Turnov, Újezd pod Troskami
(o. Jièín), Ves (o. Liberec), Víska (o. Liberec), V�eò, Vranové (o. Jablonec nad
Nisou), Vysoké nad Jizerou, Zásada (o. Jablonec nad Nisou), Zlatá Ole�nice
(o. Jablonec nad Nisou), �ïár (o. Mladá Boleslav), �ehrov (o. Mladá Boleslav),
�elezný Brod (o. Jablonec nad Nisou), �ernov.

TURNOV (kontrolní) (o. Semily)
 N 1788-1863
 O 1788-1863
 Z 1788-1863

TÝN NAD VLTAVOU (kontrolní) (o. Èeské Budìjovice)
 N 1840-1863
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 O 1839-1862
 Z 1839-1863

 TÝNEC NAD LABEM (kontrolní) (o. Kolín)
  N, O, Z 1846-1867

ÚBOÈÍ (o. Cheb)
 N 1784-1884
 O 1784-1835
 Z 1783-1894
 N, O, Z 1840-1855 (1861)

index  N, O, Z 1784-1841

 A�, Dolní Rychnov (zanikla), Dolní �andov, Gibacht (neuvádí se), Cheb, Cho-
dová Planá (o. Tachov), Klimentov, Oldøichov, Ovèárna (neuvádí se), Podlesí,
Úboèí, Ú�ovice, Velká �itboø.

  ÚDLICE (o. Chomutov)
 N 1788-1894
 O 1788-1890
 Z 1788-1893

Beèov (o. Most), Bílence, Bílina, Bochov (o. Karlovy Vary), Bøezno, Èeradice
(o. Louny), Èernovice, Èervený Hrádek, Èichalov (o. Karlovy Vary), Dìèín
(o. Dìèín), Dìkov (o. Rakovník), Dobru�ka (o. Rychnov nad Knì�nou), Dolní
Jiøetín (o. Most), Dolní Litvínov (neuvádí se), Drou�kovice (o. Most), Duchcov
(o. Teplice), Ervìnice (zanikla), Franti�kovy Láznì (o. Cheb), Havraò (o. Most),
Hersto�ice (o. Karlovy Vary), Hole�ice (o. Most), Horní Litvínov (o. Most),
Horní Ves (neuvádí se), Hoøany (o. Most), Hoøenice, Chomutov, Jáchymov (o.
Karlovy Vary), Jesenice (o. Rakovník), Jirkov, Kadaò, Karlovy Vary (o. Karlovy
Vary), Kopisty (o. Most), Korozluky (o. Most), Kozlov (o. Karlovy Vary), Kun-
dratice, Kyn�perk nad Ohøí (o. Sokolov), Letov (o. Louny), Libì�ice (o. Lou-
ny), Liboèany (o. Louny), Li�nice (o. Most), Louny (o. Louny), Lovosice (o.
Litomìøice), Lika (o. Karlovy Vary), Mìcholupy (o. Louny), Most (o. Most),
Nezabylice, Nová Ves, Ostrov (o. Karlovy Vary), Postoloprty (o. Louny), Praha
(hl. m.), Prosetice (o. Teplice), Prunéøov (zanikla), Pøeèaply, Sobìdruhy (o. Tep-
lice), Sobìchleby (o. Teplice), Sou� (o. Most), Strupèice, Stru�ná (o. Karlovy
Vary), �iroké Tøebèice, Teplice (o. Teplice), Terezín (o. Litomìøice), Trmová
(neuvádí se), Tuhnice (neuvádí se), Údlice, Údrè (o. Karlovy Vary), Ústí nad
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Labem               (o. Ústí nad Labem), Vejprty, Velemy�leves (o. Louny), Veselov
(o. Karlovy Vary), Vintíøov, �atec, �idovice (o. Most), �entice (o. Karlovy Vary).

 UHELNÁ PØÍBRAM (kontrolní) (o. Havlíèkùv Brod)
N, O, Z 1840-1851

UHLÍØSKÉ JANOVICE (o. Kutná Hora)
N 1840-1944
O 1862-1944
Z 1862-1944
N, O, Z 1808-1839

indexy N 1850-1944
N, O, Z 1808-1839, 1851-1895

 Beèváry (o. Kolín), Bìlokozly, Benátky, Bláto, Bouhouòovice (o. Kolín), Bo�i-
ce (o. Kolín), Církvice, Èekanov, Èerné Budy, Èestín, Dobrovítov, Doubravèa-
ny (o. Kolín), Drahobudice (o. Kolín), Golèùv Jeníkov (o. Havlíèkùv Brod),
Habry (neuvádí se), Hol�ice, Horní Jelèany (o. Kolín), Horní Kruty (o. Kolín),
Hoøice  (o. Jièín), Hrozenice, Chabeøice, Chmeli�tì, Chodouò (o. Beroun), Ja-
novická Lhota, Je�ovice, Jindice, Jiøice, Kácov, Kamenice nad Lipou (o. Pelhøi-
mov), Kamenná Lhota, Karlovice (zanikla), Kasanice, Knì�, Kolín (o. Kolín),
Kostelní Støímelice (o. Kolín), Kralice, Krsovice, Kutná Hora, Krymlov (o. Ko-
lín), Ledeèko, Losiny, Makolusky, Malé Beèváry (zanikla), Malejovice, Malovi-
dy, Malotice (o. Kolín), Manèice (o. Kolín), Mìlník, Miletín, Miro�ovice, Mit-
rov, Mrchojedy, Nechyba, Nemy�l (o. Tábor), Nepomìøice, Nová Ves, Nové
Nespeøice, Nový Dvùr (zanikla), Opatovice, Otryby, Petrovice II, Pivnisko, Pod-
veky, Polipsy, Praha (hl. m.), Pravonín (o. Bene�ov), Raèínìves, Radlice (o.
Kolín), Radovesnice (o. Kolín), Sázava, Skvròov (o. Kolín), Smilovice, Smrk,
Svìt (o. Bene�ov), Solopysky, Staòkovice, Sudìjov, Talmberk, Uhlíøské Janovi-
ce, Újezdec, Útìchvosty, Ú�ice, Vavøinec, Vlkanèice (o. Kolín), Vlková, Vo-
blasko, Votice (o. Bene�ov), Vranice, Zásmuky (o. Kolín), Zbizuby, Zderadiny,
�andov.

 UHLÍØSKÉ JANOVICE (kontrolní) (o. Kutná Hora)
N 1840-1860
O 1840-1861
Z 1840-1841
N, O, Z 1804-1839

 ÚHONICE (kontrolní) (o. Kladno)
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 N, O, Z 1840-1858

 UHØÍNÌVES (o. Praha - východ)
N, O, Z 1898-1914, 1919-1944

index N 1884-1938 (spoleèný pro obce Stranèice, Roztoky, Davle)
 Babice, Benice, Bìchovice, Blatov, Bratislava (hl. m. SSR), Bøezí, Èestlice,
Èeský Krumlov (o. Èeský Krumlov), Hole, Chotý�any (o. Bene�ov), Karlín
(Praha hl. m.-8), Kolodìje, Kolovraty, Královice, Køemice, Kuøí, Modletice,
Modøany (Praha hl. m.-4), Náchod (o. Náchod), Nedvìzí, Nupaky, Pacov, Pet-
rovice (Praha hl. m.-10), Pitkovice, Praha (hl. m.), Prùhonice (o. Praha - západ),
Radìjovice, Rado�ovice (o. Bene�ov), Øíèany, Sibøina, Stranèice, Svojetice,
Úvaly, Vinohrady (Praha hl. m.-2).

 UHØÍNÌVES (kontrolní) (o. Praha - východ)
N, O, Z (1826) 1840-1852 (1862)

ÚNÌTICE (kontrolní) (o. Praha - západ)
N, O, Z 1809-1853

UNHO�� (o. Kladno)
N, O, Z 1914-1916, 1918-1943

index N, O, Z 1896-1941

Bìleè, Ky�ice, Pletený Újezd, Srby, Újezd pod Kladnem (zanikla), Unho��, Vel-
ké Pøítoèno, �ilina.

UNHO�� (kontrolní) (o. KLadno)
N, O, Z (1787) 1810-1840

ÚSOBÍ (o. Havlíèkùv Brod)
N 1874-1939
O, Z 1874-1939

Antonienthal (zanikla), Bedøichov (o. Jihlava), Bìlá, Brani�ov (o. Jihlava), Dob-
ronín (o. Jihlava), Havlíèkùv Brod, Heroltice (o. Jihlava), Humpolec (o. Pelhøi-
mov), Hybrálec (o. Jihlava), Chy�ka, Jihlava, Kalhov (o. Jihlava), Karlswald (ne-
uvádí se), Lípa, Okrouhlièka, Pávov (o. Jihlava), Plandry (o. Jihlava), Praha (hl.
m.), Skøivánek, Smilov, Smrèná (o. Jihlava), Støíbrné Hory, Støíte� (o. Jihlava),
�toky, �lapanov, Úsobí, Vìtrný Jeníkov (o. Jihlava), Zbilidy (o. Jihlava), Zbino-
hy (o. Jihlava), Zvonìjov, �eliv (o. Pelhøimov), �dírec (o. Jihlava).
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 ÚSOBÍ (kontrolní) (o. Havlíèkùv Brod)
N 1844-1861
O 1844-1859
Z 1844-1858
N, O, Z 1814-1844

ÚSTÍ NAD LABEM (o. Ústí nad Labem)
N 1870-1938, 1946-1949
O 1870-1938, 1946-1949
Z 1871-1938, 1946-1947
N, O, Z 1874-1878

indexy N 1874-1877
O 1874-1877
Z 1874-1877
N, O, Z 1877-1934

Bene�ov nad Plouènicí (o. Dìèín), Bílence (o. Chomutov), Bílina (o. Teplice),
Bohosudov (o. Teplice), Bo�tì�ice, Brná nad Labem, Brozánky, Bukev, Bynov
(o. Dìèín), Èermná, Dìèín (o. Dìèín), Dìlou� (neuvádí se), Dolní Zìlezly, Dubí
(o. Teplice), Dubice, Duchcov (o. Teplice), Franti�kovy Láznì (o. Cheb), Hab-
rovany, Habøí, Hliòany, Hodonín (o. Hodonín), Horní Chøibská, Horní Litvínov
(o. Most), Chabaøovice, Chlumec, Chomutov (o. Chomutov), Chotimìø (o. Li-
tomìøice), Kamenná (o. Dìèín), Klí�e, Kolín (o. Kolín), Ko�tov, Kozlov (o.
Karlovy Vary), Kramoly (neuvádí se), Krásné Bøezno, Le�tina, Libov, Litomìøi-
ce             (o. Litomìøice), Lovosice (o. Litomìøice), Mar�ov (neuvádí se),
Ma��ov (o. Chomutov), Mirkov, Modlany (o. Teplice), Moj�íø, Most (o. Most),
Ne�tìdice, Ne�tìmice, Novosedlice (neuvádí se), Okøí�ky (o. Tøebíè), Ole�ni-
ce, Ol�inky, Petrovice, Plzeò (o. Plzeò-mìsto), Podmokly (o. Dìèín), Povrly,
Prackovice nad Labem (o. Litomìøice), Praha (hl. m.), Pøedlice, Rade�ín, Øeh-
lovice, Skorotice, Staøec, Stebno, Støekov, �achov, Teplice (o. Teplice), Tisá,
Trmice, Trnovany (o. Teplice), Tøebenice (o. Litomìøice), Tuchomy�l, Unèín
(o. Teplice), Ústí nad Labem, Varva�ov, Velké Bøezno, Veselí, Vitín (neuvádí
se), Vyklice, Weiher (neuvádí se), Zubrnice (o. Dìèín).

Ú�OVICE (kontrolní) (o. Cheb)
 N, O, Z 1840-1870

 Ú�TÌK (o. Litomìøice)
 N 1840-1935
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 O 1840-1895, 1897-1928
 Z 1840-1938
 N, O, Z 1801-1937 (1938)

index  N bez èasového vymezení
 Blí�evedly (o. Èeská Lípa), Bohnice (Praha hl. m.-8), Býèkovice, Èeská Lípa
(o. Èeská Lípa), Dìèín (o. Dìèín), Dolní Chobolice, Drahobuz, Duba (o. Èeská
Lípa), Encovany, Horní �ebíøov, Ji�tìrpy, Karlín (Praha hl. m.-8), Kolín (o.
Kolín), Konojedy, Kravaøe (o. Èeská Lípa), Levín, Libì�ice, Liteò (o. Beroun),
Litomìøice, Lovosice, Malý �achov (o. Dìèín), Mladé, Moøina (o. Beroun),
My�tice, Nový Jièín (o. Nový Jièín), Obroh (o. Èeská Lípa), Ploskovice, Pod-
mokly                 (o. Dìèín), Praha (hl. m.), Robeè, Roudnice nad Labem,
Rozbìlesy (zanikla), Øevnice (o. Praha-západ), Skalka (o. Èeská Lípa), Smí-
chov (Praha hl. m.-5), Strakonice (o. Strakonice), Strá�i�tì, Suchomasty (o.
Beroun), Teplice (o. Teplice), Terezín, Tetèinìves, Úpice (o. Trutnov), Ústí nad
Labem (o. Ústí nad Labem), Ú�tìk, Velké Bøezno, Verneøice, Vítov, Zimoø.

 ÚTVINA (o. Karlovy Vary)
 N, O, Z 1824-1865

Brlo�ec, Chra��any (o. Louny), Lu�ec, Tou�im, Tøebouò, Útvina.

ÚVALY (kontrolní) (o. Praha - východ)
N, Z 1857-1859 (1885)

Ú�ICE (kontrolní) (o. Kutná Hora)
N 1804-1861

VÁCLAVICE (kontrolní) (o. Bene�ov)
N, O, Z 1847-1863 (1867)

VALEÈ (o. Karlovy Vary)
O, N, Z 1807-1824, 1840-1851

Lochotín (o. Plzeò-mìsto), Siøem (o. Louny), Valeè.

VEJPRNICE (kontrolní) (o. Plzeò - sever)
N, Z 1848-1857

VEJVANOVICE (kontrolní) (o. Chrudim)
N, O, Z 1838-1862 (1877)
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index N, O, Z bez èasového vymezení

VELEMÍN (kontrolní) (o. Litomìøice)
N, O, Z (1809) 1824-1857

VELHARTICE (kontrolní) (o. Klatovy)
 N, O, Z 1840-1861 (1888)

VELICHOV (o. Louny)
 N 1815-1875
 O 1849
 Z 1848-1870

Velichov

VELI� (o. Bene�ov)
 N, O, Z 1840-1868

Bedøichovice, Chotoviny (o. Tábor), Nespery, Ostrov, Sedleèko, Vla�im.

VELI� (kontrolní) (o. Jièín)
 N 1840, 1842

VELKÝ ÚJEZD
index

VELTRUBY (kontrolní) (o. Kolín)
 N, O, Z 1853-1865

VELVARY (o. Kladno)
 N 1840-1942
 O 1868-1943
 Z 1874-1943

index  N 1869-1930

Blevice, Brandýsek, Bratkovice, Bøíza (o. Litomìøice), Budihostice, Bukol
(o. Mìlník), Èernuc, Debrno, Holubice (o. Praha - západ), Hospozínek, Chr�ín,
Je�ín, Kamenný Most, Kmetinìves, Koleè, Kralupy nad Vltavou (o. Mìlník),
Krouèová (o. Rakovník), Libèice nad Vltavou (o. Praha - západ), Lobeè, Lobe-
èek, Mikovice (o. Mìlník), Miletice, Mozolín, Motyèín, Nelahozeves (o. Mìl-
ník), Neumìøice, Nové Ouholice (o. Mìlník), Nový Dvùr (zanikla), Olovnice,
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Otvovice, Podhoøany (o. Mìlník), Podle�ín, Postøi�ín (o. Praha - východ), Pøí-
bram              (o. Pøíbram), Sazená, Skùry, Slatina, Staré Ouholice (o. Mìlník),
Trnìný Újezd, Tøebusice, Uhy, Velvary, Veltrusy (o. Mìlník), Zákolany, Zemì-
chy (o. Mìlník), Zlosyò (o. Mìlník), Zvolenìves.
VELVARY (kontrolní) (o. Kladno)

 N, O, Z (1789) 1827-1856

VEPØEK (kontrolní) (o. Mìlník)
 N, O, Z (1796) 1826-1861 (1886)

VESELÍÈKO (kontrolní) (o. Písek)
 N, O, Z 1822-1864

VÌ�NÁ (kontrolní) (o. Pelhøimov)
 N 1818-1869
 O 1851
 Z 1848

VILÉMOV (o. Havlíèkùv Brod)
 N 1842-1850
 O 1842-1850
 Z 1842-1850

Borek, Èechtice (o. Bene�ov), Golèùv Jeníkov, Jakubovice, Kraborovice, Le�-
kovice, Lipovec (o. Chrudim), Moravany (o. Chrudim), Ol�inka (zanikla), Spyti-
ce, Úhrov, Vilémov, Zvìstovice.

VIKTOROVO ÚDOLÍ (o. Cheb)
 N 1827-1849
 O 1842-1851
 Z 1827-1849

Drmoul, Háj (zanikla), Chodský Újezd (o. Tachov), Láznì Kyn�vart, Stará Voda,
Úboèí (zanikla), Viktorovo Údolí (zanikla).

VIMPERK (o. Prachatice)
 N 1896-1936
 O 1897-1936
 Z 1896-1936
 N, O, Z 1896-1936
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Bo�ice, Boubská, Budilov, Èkynì, Dubí (o. Teplice), Horní Vltavice, Cheb
(o. Cheb), Jaro�kov, Klá�terec, Kvilda, Nezna�ov (o. Èeské Budìjovice), Plzeò
(o. Plzeò - mìsto), Praha (hl. m.), Strakonice (o. Strakonice), Strá�ný, �umavské
Ho�tice, Vimperk,Zátoò, Zdíkov.

VINAØICE (kontrolní) (o. Louny)
 N, O, Z 1829-1855 (1863)

VI�ÒOVÁ (kontrolní) (o. Pøíbram)
 N, O (1810) 1834-1855 (1861)

VITICE (kontrolní) (o. Kolín)
 N, O, Z (1840) 1844-1862 (1893)

VLACHOVO BØEZÍ (o. Prachatice)
 N 1793-1839
 O 1793-1832
 Z 1793-1839
 N, O, Z 1896-1936

Husinec, Láznì sv. Markéty (neuvádí se), Netolice, Prachatice, Vlachovo Bøezí,
Záblatí.

VLA�IM (o. Bene�ov)
 N 1839-1854, 1869-1940
 O 1869-1940 (od r. 1874 spoleèná pro obec Naèeradec)
 Z 1869-1943 (od r. 1874 spoleèná pro obec Naèeradec)
 Z 1890-1940 (sestavena podle høbitovního plánu)

indexy  N 1874-bez èasového urèení
 O 1874-1900

Anina Lhota (zanikla), Bene�ov, Bolina, Boøkovice, Ctiboø, Èáslavsko (o. Pelhøi-
mov), Èastrovice, Èechtice, Damìnice, Doma�ín, Dub, Dubìjovice, Hol�ice
(o. Kutná Hora), Hradi�tì, Hulice, Chabeøice (o. Kutná Hora), Chmelná, Cho-
tý�any, Chýnov (o. Tábor), Jankovská Lhota, Javorník, Jeníkov, Jihlava (o. Jih-
lava), Jiøice (o. Kutná Hora), Kácov (o. Kutná Hora), Kaèerov, Kalná, Keblov,
Kladruby, Knì�, Kolín (o. Kolín), Kondrac, Køivsoudov, Laby, Libouò, Louòo-
vice pod Blaníkem, Malovice, Naèeradec, Nemíø, Nespery, Olomouc (o. Olo-
mouc), Ostrov, Otryby (o. Kutná Hora), Pavlovice, Petrovice II (o. Kutná Hora),
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Plzeò (o. Plzeò - mìsto), Polipsy (o. Kutná Hora), Postupice, Praha (hl. m.),
Pravìtice, Pøedboøice, Pøíseka, Psáøe, Rado�ovice, Ramena (zanikla), Rataje,
Ratmìøice, Rýzmburk, Øímovice, Øísnice, Sedlec (o. Kutná Hora), Sedmpány,
Slavìtín, Soutice, Støechov nad Sázavou, �vihov (zanikla), Tábor (o. Tábor),
Takonín, Tehov, Tichonice, Trhový �tìpánov, Veli�, Vitín (o. Èeské Budìjovi-
ce), Vlastìjovice  (o. Kutná Hora), Vla�im, Vracovice, Vranice (o. Kutná Hora),
Výskytná nad Jihlavou (o. Jihlava), Zbraslavice (o. Kutná Hora), Zdebuzeves,
Zdislavice, Znosim, Zvìstov, Zruè nad Sázavou (o. Kutná Hora).

VLA�IM (kontrolní) (o. Bene�ov)
 N, Z 1802-1839
 N, O, Z 1839-1851

VLINÌVES (kontrolní) (o. Mìlník)
 N 1807-1833
 N, Z 1839-1844

VLKANEÈ (kontrolní) (o. Kutná Hora)
 O 1845-1848
 Z 1846-1848
 N, Z 1822-1833 (1839)

VODÒANY (o. Strakonice)
 N 1794-1944
 O 1869-1944
 Z 1869-1944
 O, Z 1788-1819

index  O bez èasového vymezení
 N, O, Z 1784-1941 spoleèný pro Èichtice, Protivín,  Vodòany

Bavorov, Bílá Hùrka (o. Èeské Budìjovice), Èeské Budìjovice (o. Èeské Budì-
jovice), Èíèenice, Dobøany (o. Plzeò - jih), Drahonice, Døíteò, Dub (o. Prachati-
ce), Heømaò (o. Písek), Hlavatce (o. Èeské Budìjovice), Horní Beøkovice
(o. Litomìøice), Jablonné v Podje�tìdí (o. Èeská Lípa), Jindøichùv Hradec
(o. Jindøichùv Hradec), Kamenný Újezd (o. Èeské Budìjovice), Kestøany (o.
Písek), Klokoèín (o. Písek), Kloub, Kluky (o. Písek), Køem�e (o. Èeský Krum-
lov), Køtìnice, Libìjovice, Maletice (o. Písek), Malovice (o. Prachatice), Mileno-
vice (o. Písek), My�enec (o. Písek), Nìmèice (o. Prachatice), Nestanice, Netoli-
ce           (o. Prachatice), Nová Ves u Protivína (o. Písek), Nové Kestøany, Nový
Dvùr           (o. Písek), Pohorovice, Praha (hl. m.), Protivín (o. Písek), Sedlec (o.
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Èeské Budìjovice), Skály (o. Písek), Stádlec (o. Tábor), Stará Dobev (o. Pí-
sek), Strakonice, Svinìtice, �tìtice (o. Písek), Tábor (o. Tábor), Tì�ínov (o.
Písek), Truskovice, Újezd, Vitín, Vlachovo Bøezí (o. Prachatice), Vodòany, Záblatí
(o. Èeské Budìjovice), Záboøí (o. Písek), �ïár (o. Písek).

VODÒANY (kontrolní) (o. Strakonice)
 N, O, Z 1839-1856

VOJKOV (o. Bene�ov)
 N 1866-1871
 Z 1865-1872

viz té� KOSOVA HORA

Bezmíø, Mezno, Oseèany (o. Pøíbram), Sledovice, Vojkov, Voraèice, Tøebnice
(o. Pøíbram), Zahrádka.

VOLYNÌ (o. Strakonice)
 N 1788-1841
 O 1804-1817, 1834-1838, 1841
 Z 1788-1841
 N, O, Z 1842-1850, 1896-1943

index  N 1788-1942

Bìlèice, Èervìtice, Èeské Budìjovice, Èestice, Èkynì (o. Prachatice), Doubra-
vice, Døe�ín, Døe�ínek, Dub (o. Prachatice), Hodìjov, Hora�ïovice (o. Klato-
vy), Ho�tice, Chvaletice (o. Písek), Karlovy Vary (o. Karlovy Vary), Kraselov,
Miro�ovice, Nìmèice, Niho�ovice, Nová Hospoda (neuvádí se), Praha (hl. m.),
Prachatice (o. Prachatice), Pøeèín (o. Prachatice), Pøechovice, Rade�ov, Strako-
nice, Støídka, Sv. Anna, �tìkeò, Vlachovo Bøezí (o. Prachatice), Volynì, Zdí-
kov.

VOLYNÌ (kontrolní) (o. Strakonice)
 N, O 1841-1860

VOTICE (o. Bene�ov)
 N 1813-1877, 1895-1936, 1942-1943
 O 1788-1838, 1869-1877, 1895-1936, 1942-1943
 Z 1788-1839, 1869-1877, 1895-1943, 1947
 N, O, Z 1878-1894
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index  N, Z 1831-1943, 1947

Arno�tovice, Bedøichovice, Bene�ov, Bezmíø, Beztahov, Bo�kovice,Budenín,
Bystøice, Èastrov (o. Pelhøimov), Èeèkov, Èelivo, Èeské Budìjovice (o. Èeské
Budìjovice), Èeská Cejle (o. Jindøichùv Hradec), Èestín, Èím (o. Pøíbram),
Èí��ovice, Dìdice (o. Tábor), Dìdkov, Divi�ovice, Dolní Poèernice (o. Praha -
východ), Drachkov, Heømanièky, Heømanùv Mìstec (o. Chrudim), Hlinice o.
Tábor), Hlivín, Hlohov, Hluboká nad Vltavou (o. Èeské Budìjovice), Hlubo�
(o. Pøíbram), Holèovice, Horky (o. Tábor), Hosti�ov, Chotìtice, Chvojenec
(o. Pardubice), Jankov, Jankovská Lhota, Jeleneè, Je�etice, Jetøichovice, Jino�i-
ce, Jiøín, Kamenná Lhota, Karlín (Praha hl. m.-8), Kfely (o. Karlovy Vary), Ko-
bylí, Kohout (neuvádí se), Konopi�tì, Krato�ice (o. Tábor), Køe�ice, Libeò (Praha
hl. m.-7, 8, 9), Le�tina (o. Tábor), Lhota (o. Èeské Budìjovice), Lí�no, Lí�tìnec
(o. Bene�ov), Louòovice pod Blaníkem, Martinice, Martinov (o. Mìlník), Mili-
èín, Miroslav, Mladovice, Mrvice, Naèeradec, Nesvaèily, Neustupov, Nosákov,
Nová Ves, Nové Dvory (neuvádí se), Odlochovice, Ohrada (o. Pøíbram), Olbra-
movice, Ondøejovec, On�ovice, Otradovice, Oubìnice, Pazderná Lhota, Pelhøi-
mov (o. Pelhøimov), Petrovice, Petrovice (o. Pøíbram), Pièín, Plchov, Podmar-
�ovice, Popovice, Pore�ín (o. Pøíbram), Postupice, Praha (hl. m.), Prèice, Prudice
(o. Tábor), Pøestavlky, Radíè, Radotín, Ratmìøice, Rudoltice, Øíkov, Sedlèany
(o. Pøíbram), Semtín, Semtínek, Skrý�ov, Sobìslav (o. Tábor), Smilkov, Srbi-
ce, Staré Benátky (o. Mladá Boleslav), Stranèice (o. Praha - východ), Str�enec,
Støelítov, Svìtlá (neuvádí se), Tisem, Tomice, To�ice, Tøebnice (o. Pøíbram),
Tvor�ovice, Uhøice (o. Bene�ov), Velká Lhota, Velké Heømanice, Veselí nad
Lu�nicí  (o. Tábor), Vì�nièky, Vojkov, Voraèice, Votice, Vrchotovy Janovice,
V�eradice (o. Beroun), Vysoké Záhoøí, Vysoký Chlumec (o. Pøíbram), Zahoøa-
ny (o. Praha - západ), Zahrádka, Zálesí, Zlaté Hory, Zvìstov.

VOTICE (kontrolní) (o. Bene�ov)
 N, O, Z 1788-1852 (1865)

VRANÝ (kontrolní) (o. Kladno)
 N, O, Z (1822) 1841-1853 (1874)

VRBNO NAD LESY (kontrolní) (o. Louny)
 N, Z 1836-1849

VRCHLABÍ (o. Trutnov)
 N, O, Z 1856-1892
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Borovnice, Borovnièka, Brusnice (dnes Dolní i Horní), Èeská Skalice (o. Ná-
chod), Dobrá Mysl (zanikla), Holovousy (o. Jièín), Hoøice (o. Jièín), Hostinné,
Karlovy Vary (o. Karlovy Vary), Pardubice (o. Pardubice), Vrchlabí.
VR�CE (kontrolní) (o. Jièín)

 N, Z 1826-1841 (1866)

VØESKOVICE (kontrolní) (o. Klatovy)
 N, O, Z (1810) 1813-1842 (1861)

V�ENORY (o. Praha - západ) indexy
 N 1839-1896
 Z 1839-1941

V�ERADICE (kontrolní) (o. Beroun)
 N 1839-1859
 O 1840-1859
 Z 1840-1859
 N, O, Z (1808)1819-1839

 V�ERUBY (o. Doma�lice)
 N 1806-1839, 1841-1864
 O 1809-1828, 1841-1847
 Z 1808-1818, 1821-1830, 1833-1848, 1853-1861

Klatovy (o. Klatovy), Lu�any (o. Plzeò-jih), Mochtín (o. Klatovy), Ole�ná
(o. Plzeò-jih), V�eruby.

V�ERUBY (o. Plzeò-sever)
 N 1839-1851

Chranèovice, Kra�ovice, Ledec, Lipno, Lí��any, Nekmíø, Týnec (o. Klatovy),
V�eruby.

V�ETATY (kontrolní) (o. Mìlník)
 N, O, Z 1788-1867 (1884)

 VYSOKÝ CHLUMEC (o. Pøíbram)
 N, O, Z 1862-1873
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Dublovice, Kamýk nad Vltavou, Kòovice, Krásná Hora nad Vltavou, Kra�ovice,
Køepenice, Kuní, Kùsová, Líchovy, Ohrada, Petrovice, Poèepice, Poøe�ice, Rab-
�tejn nad Støelou (o. Plzeò-sever), Radiè Rovina, Skoupý, Skrý�ov, Tøebnice,
Týnèany, Vilasova Lhota, Zvìstovice (neuvádí se).
VY�EHOØOVICE (kontrolní) (o. Praha - východ)

 N, O, Z (1809) 1821-1879 (1884)

ZÁBOØÍ (kontrolní) (o. Mìlník)
 N, Z 1834-1856

ZADNÍ CHODOV (o. Tachov)
 N, O, Z 1865-1868, 1875-1876, 1889, 1891

Broumov (zanikla), Nový Heimhausen (zanikla), Zadní Chodov.

ZÁJEZDEC (o. Chrudim)
 N 1839-1848
 O 1839-1868
 O, N, Z (1789) 1798-1836 (1838)

index  N, O, Z 1789-1895 (spoleèný pro obce Zájezdec- Pøestavlky)

Albrechtice nad Orlicí (o. Rychnov nad Knì�nou), Bradlo, Bratòov, Bøezovice,
Èekov, Dachov, Da�ice (o. Pardubice), Dobøíkov (o. Ústí nad Orlicí), Doudle-
by nad Orlicí (o. Rychnov nad Knì�nou), Døevíkov, Dvakaèovice, Heømanùv
Mìstec, Hrochùv Týnec, Hroubovice, Chrast, Chrudim, Jihlava (o. Jihlava),
Kvasiny (o. Rychnov nad Knì�nou), Libecina (o. Ústí nad Orlicí), Lu�e, Miøeti-
ce, Nasavrky, Orel, Pardubice (o. Pardubice), Polièka (o. Svitavy), Praha (hl.
m.), Pøestavlky, Radim, Rohozná (o. Svitavy), Roho�ná, Rosice, Slatiòany, Srní,
Stan, Trhová Kamenice, Vèelákov, Vejvanovice, Vysoké Mýto (o. Ústí nad Orli-
cí), Zajeèice, Zájezdec, Zámrsk, Zbraslavice (o. Kutná Hora), �amberk (o. Ústí
nad Orlicí).

ZÁSMUKY (o. Kolín)
 N, O, Z 1860-1894

Barchovice, Blinka, Bøe�any I., Cerhenice, Cerhýnky, Církvice, Drahobudice,
Hatì, Hradenín, Chocenice, Chvaltiny (dnes Dolní i Horní), Kolín, Lhotky, Li-
bodøice, Lo�ánky, Malotice, Manèice, Peèky (o. Nymburk), Plaòany, Poboøí,
Polní Vodìrady, Radim, Ratenice (o. Nymburk), Skvròov, Soboèice, Zale�any,
Zásmuky, Zámrsk (o. Ústí nad Orlicí).
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ZBEÈNO (kontrolní) (o. Rakovník)
 N, Z 1851-1894

ZBRASLAV (o. Praha - západ)
 N, O, Z 1874-1944

index  O 1895-1929

Bánì (neuvádí se), Èerno�ice, Davle, Dobøichovice, Dolní Bøe�any, Dolní Mok-
ropsy, Holynì, Horní Mokropsy, Choteè, Jílovi�tì, Kosoø, Lahovice, (Praha hl.
m.-5), Lety, Lipany, Lipence, Li�nice, Lochkov, Mní�ek pod Brdy (o. Pøíbram),
Modøany (Praha hl. m.-4), Moøina (o. Beroun), Oøech, Praha (hl. m.), Radotín,
Rakovník (o. Rakovník), Øeporyje, Øevnice, Øitka, Slivenec, Smíchov (Praha
hl. m.-5), Stodùlky, Suchdol (Praha hl. m.-6), Toèná, Tøebotov, Velká Chuchle
(Praha hl. m.-5), Vinohrady (Praha hl. m.-2), Vonoklasy, Vrané nad Vltavou,
V�enory, Zábìhlice (Praha hl. m.-4, 10), Zbraslav, Zvole, �abovøesky.

ZBRASLAV (kontrolní) (o. Praha - západ)
 N, O, Z 1812-1858 (1866)

ZBRASLAVICE (o. Kutná Hora)
 N 1803-1871
 O 1805-1839
 Z 1805-1839
 N, O, Z 1869-1895

index  N 1896-1944 (viz té� Kutná Hora)

Bendov, Bohouòovice II (o. Kolín), Borová, Buda, Èáslav, Èerníny, Èervené
Janovice, Èervený Hrádek (o. Kolín), Èestín, Dìdice, Dobrovítov, Dolní Po-
hleï, Domahoø, Golèùv Jeníkov (o. Havlíèkùv Brod), Heømanùv Mìstec (o.
Chrudim), Hodkov, Hranice, Humpolec (o. Pelhøimov), Chabeøice, Chotìmìøi-
ce, Chroustkov, Jiøice, Kácov, Kácovská Lhota, Kali�tì (o. Bene�ov), Kamenná
Lhota, Kateøina, Kateøinky, Knì�, Koblasko, Kolín (o. Kolín), Korotice, Kouni-
ce, Kralice, Krasoòovice, Køivsoudov (o. Bene�ov), Kutná Hora, Lipina, Lo-
mec, Lomeèek, Losiny, Malá Skalice, Malín, Mìchonice, Nové Nespeøice, Opa-
tovice, Ostrov, Pertoltice, Petrovice I., Petrovice II., Písek (o. Písek), Polipsy,
Praha (hl. m.), Pøedboøice, Psáøe (o. Bene�ov), Raèínìves, Radvanèice, Radva-
nice, Rápo�ov, Øendìjov, Sedmpány (o. Bene�ov), Senetín, Slavo�ov, Solo-
pysky, Soutice               (o. Bene�ov), Staro�ov, Støechov nad Sázavou, Svìtlá
nad Sázavou (o. Havlíèkùv Brod), Telèice (o. Pardubice), Tichonice (o. Bene-
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�ov), Újezdec, Útì�enovice, Velká Skalice, Vì�níkov, Vilémovice, Vlková, Zbi-
zuby, Zbraslavice, Zderadiny, Zdeslavice, Zhoø, Zliv, Zruè nad Sázavou, �eliv
(o. Pelhøimov), �elivec.

ZBRASLAVICE (kontrolní) (o. Kutná Hora)
 N 1795-1864
 O 1797-1847
 Z 1794-1865

ZBYNICE (kontrolní) (o. Klatovy)
 N, O, Z 1824-1840 (1851)

ZBYSLAV (kontrolní) (o. Kutná Hora)
 N, O, Z 1841-1857 (1865)

ZBÝ�OV (kontrolní) (o. Kutná Hora)
 N 1841-1879
 Z 1839-1865

ZDEBUZEVES (kontrolní) (o. Bene�ov)
 N, O, Z 1840-1857 (1867)

ZDERAZ (o. Rakovník)
 O 1842-1893
 Z 1840-1938

Beèov nad Teplou (o. Karlovy Vary), Bìsno (o. Louny), Èíèkovice (o. Litomì-
øice), Èistá, Dejvice (Praha hl. m.-6), Dìkov, Heømanov, Hokov, Hoøesedly, Ho-
øovièky, Chomutov (o. Chomutov), Chøíè (o. Plzeò -sever), Jesenice, Karlovy
Vary (o. Karlovy Vary), Kleteèná (o. Litomìøice), Kole�ovice, Ko�lany, Most (o.
Most), Mutìjovice, Nouzov, Oráèov, Petrovice, Plzeò (o. Plezeò-mìsto), Pod-
boøanský Rohozec (o. Louny), Potvorov (o. Plzeò-sever), P�ovlky, Rakovník,
Øeøichy, Slaný (o. Kladno), Strojetice (o. Louny), �anov, �vihov, Údlice (o.
Chomutov), Václavy, Velká Chmeli��ná, Vlkov, Vrbice, Vroutek (o. Louny), Vyso-
ká Libynì (o. Plzeò-sever), Zderaz, �abokliky (o. Louny), �atec (o. Louny), �eleè
(o. Louny).

ZDISLAVICE (kontrolní) (o. Bene�ov)
 N 1795-1839
 O, Z 1803-1833



186

ZDUCHOVICE (o. Pøíbram)
 N, O, Z 1869-1895

index  bez vymezení (spoleèný pro obce Kamenná, Milín, Zduchovice)

Dolní Hbity, Pøíbram, Velká, Vestec, Zduchovice.

ZEMÌCHY (kontrolní) (o. Mìlník)
 N, O, Z 1819-1828 (1838)

ZHOØ (kontrolní) (o. Bene�ov)
 N 1844-1862
 O 1845-1859
 Z 1844-1862

ZLATÉ HORY (o. Bene�ov)
 N, O, Z 1804-1862

Lhý�ov (o. Tábor), Zlaté Hory

ZLATNÍKY (kontrolní) (o. Praha - západ)
 N, O, Z 1840-1879 (1881)

ZLONICE (kontrolní) (o. Kladno)
 N, O, Z (1795) 1828-1852

ZVÍKOVEC (kontrolní) (o. Rokycany)
 N 1789-1882
 Z 1815-1868

ZVOLENÌVES (kontrolní) (o. Kladno)
 N 1843-1864
 N, O, Z 1823-1858

�AMBERK (o. Ústí nad Orlicí)
 N 1873-1933, 1942-1944
 O 1897-1904, 1941-1944
 Z 1896-1934, 1941-1944
 N, O, Z 1874-1910 (1930)



187

Barto�ovice v Orlických horách (o. Rychnov nad Knì�nou), Brandýs nad La-
bem (o. Praha - východ), Èernovír, Èeská Tøebová, Èeské Libchavy, Èeské
Petrovice, Hnátnice, Horní Beøkovice (o. Litomìøice), Horní Libchavy, Hylváty,
Jedlová v Orlických horách (o. Rychnov nad Knì�nou), Kaèerov (o. Rychnov
nad Knì�nou), Kali�tì, Kerhartice, Králíky, Lan�kroun, Letohrad, Lukovice, Mlad-
kov, Nekoø, Olomouc (o. Olomouc), Orlice, Parník (zanikla), Pastviny, Pìèín,
Perná, Podìbrady (o. Nymburk), Rokytnice v Orlických horách (o. Rychnov
nad Knì�nou), Rychnov nad Knì�nou (o. Rychnov nad Knì�nou), Øíèky, Slati-
na nad Zdobnicí (o. Rychnov nad Knì�nou), Smíchov (Praha hl. m.-5), Sopot-
nice, Sudislav nad Orlicí, �edivec, Tìchonín, Ústí nad Orlicí (o. Ústí nad Orli-
cí), Zdobnice             (o. Rychnov nad Knì�nou), �amberk, �ampach.

�AMBERK (kontrolní) (o. Ústí nad Orlicí)
 N 1788-1859
 O 1788-1858
 Z 1812-1858

�ATEC (o. Louny)
 N 1872-1949
 O 1873-1949
 Z 1880-1949
 N, O, Z 1859-1873 (1880)
 N, O, Z 1901-1937, 1946

indexy  N 1840-1915
 O 1840-1912
 Z 1840-1923

Bezdìkov, Bílina (o. Teplice), Bohnice (Praha hl. m.-8), Bochov (o. Karlovy
Vary), Bratislava (hl. m. SSR), Brno (o. Brno-mìsto), Bøezno, Bøe�any, Bube-
neè (Praha hl. m.-7), Bukov (o. Ústí nad Labem), Èeradice, De�tnice, Dobøany,
Dobøíèany, Dolany (zanikla), Dolní Chodov (zanikla), Doupov (zanikla), Draho-
my�l, Dubí (o. Teplice), Duchcov (o. Teplice), Franti�kovy Láznì (o. Cheb),
Holedeè, Holetice, Hoøetice, Hradi�tì, Cheb (o. Cheb), Chomutov (o. Chomu-
tov), Jihlava              (o. Jihlava), Karlovy Vary (o. Karlovy Vary), Ka�perské
Hory (o. Klatovy), Klièín, Kounov (o. Rakovník), Kutná Hora (o. Kutná Hora),
Libì�ice, Liboèany, Liboèeves, Lièkov, Lipno, Ma��ov (o. Chomutov), Marián-
ské Láznì (o. Cheb), Mìcholupy, Milèeves, Minice, Most (o. Most), Nehasice,
Nové Sedlo, Nýrsko (o. Klatovy), Oplaty, Ostrov, Plzeò (o. Plzeò-mìsto), Pod-
boøany, Postoloprty, Praha (hl. m.), Radíèeves, Roèov, Sedèice, Sobìsuky (o.
Chomutov), Staòkovice, Stebník, Strakonice (o. Strakonice), Støíbro (o. Ta-
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chov), Svahová (o. Chomutov), �anov (o. Teplice), Teplice (o. Teplice), Tere-
zín (o. Litomìøice), Trnovany, Tøeskonice, Tvr�ice, Tvrzenice, Tuchoøice, Vad-
kovice (o. Chomutov), Velemy�leves, Veleslavín (Praha hl. m.-6), Veletice, Veli-
chov, Velká Èernoc, Vìtru�ice, Vikletice, Vinohrady (Praha hl. m.-2), Vrchlabí
(o. Trutnov), �abokliky, �atec, �eleè, �elezná, �ichovice (o. Klatovy), �i�elice,
�i�kov (Praha hl. m.-3).

 �ÏÁR (døíve o. Kadaò-zanikl)
 N 1796-1894
 O 1797-1880
 Z 1841-1893
 N, O, Z 1875-1894

Bøíza (o. Cheb), Dalovice (o. Karlovy Vary)), Doupov (zanikla), Kadaò (o. Cho-
mutov), Karlovy Vary (o. Karlovy Vary), Tocov (zanikla), Údrè (o. Karlovy
Vary), �dár (zanikla).

�ÏÁR (kontrolní)
 N, O, Z 1852-1861

 �DÍREC (kontrolní) (o. Havlíèkùv Brod)
 N, Z 1817-1835 (1845)

�EBNICE (kontrolní) (o. Plzeò-sever)
 N, O, Z 1847-1861 (1869)

�EBRÁK (kontrolní) (o. Beroun)
 N, Z 1839-1855

�ELEZNÁ (kontrolní) (o. Beroun)
 N, O, Z (1801) 1818-1857 (1871)

�ELEZNICE (kontrolní) (o. Jièín)
 N, Z 1839-1849

�IROVNICE (kontrolní) (o. Pelhøimov)
 N, Z 1853-1864

�IVOHO�� (kontrolní) O. Bene�ov)
 N, Z 1800-1867
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�I�ELICE (kontrolní) (o. Kolín)
 N, Z 1838-1862

�EHU�ICE (o. Kutná Hora)
 N, O, Z 1849-1895

Bílé Podolí, Borek, Bukovina (o. Pardubice), Èáslav, Dolní Buèice, Golèùv
Jeníkov, Habry, Herálec (o. Havlíèkùv Brod), Heømanùv Mìstec (o. Chrudim),
Horka I., Horní Buèice, Hone�ice, Ho��álovice (o. Chrudim), Hroubovice (o.
Chrudim), Chotusice, Kolín (o. Kolín), Komárovice, Kutná Hora, Libice nad
Doubravou (o. Havlíèkùv Brod), Lipovec (o. Chrudim), Luèice (o. Havlíèkùv
Brod), Malín, Pertoltice, Podboøany u Ronova (o. Chrudim), Rohozec, Semtì�,
Starkoè, Svobodná Ves, �trampouch, Turkovice (o. Pardubice), Vlaèice, Zaøí-
èany, Zbyslav, �ehu�ice.

�ELEÈ (o. Louny)
 N 1798-1895
 O, Z 1802-1882 (1895)

Ma��ov (o. Chomutov), Podboøany, �atec, �eleè.

�ELIV (o. Pelhøimov)
 N 1798-1828

�eliv.

�LUTICE (o. Karlovy Vary)
 N, O, Z 1784-1793, 1813-1872, 1874-1937

Beèov nad Teplou, Bezvìrov (o. Plzeò-sever), Blovice (o. Plzeò-jih), Bohuslav
(zanikla), Bochov, Bøezín (o. Pzeò-sever), Budov, Èeský Krumlov (o. Èeský
Krumlov), Èichalov, Dlouhá (zanikla), Drahonice (o. Louny), Chlum, Chy�e,
Karlovy Vary, Komárov, Kozlov, Libkovice (o. Louny), Libynì (o. Louny), Lu-
benec (o. Louny), Luka, Mìtikalov (zanikla), Moèidlec, Neètiny (o. Plzeò-se-
ver), Novosedly, Ostrov, Plzeò (o. Plzeò-mìsto), Praha (hl. m.), Prohoø, Proti-
vec, P�ov (o. Louny), Rado�ov (zanikla), Stvolny (o. Plzeò-sever), �iroké
Tøebèice (o. Chomutov), �tìdrá, �toutov, Tis u Blatna (o. Plzeò-sever), Tis u Luk
(zanikla), Tøeboò (o. Jindøichùv Hradec), Týni�tì, Údrè, Valeè, Veru�ièky, Vese-
lov, Vítkovice (o. Ostrava-mìsto), Vrbice, �lutice.
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Na závìr:

 Soupis matrik �idovských obcí byl vypracován se zámìrem seznámit �ir�í
badatelskou veøejnost s obsahem sbírky matrik z Èech a Moravy, ulo�ené ve
Státním ústøedním archivu v Praze. Rozdìlení seznamu na dvì èásti si vy�áda-
la skuteènost, �e na Moravì nebyly kontrolní matriky soustøedìny v nìkterém ze
státních archivù jako samostatný fond. Podrobný pøehled dochovaných matrik
(originálních i kontrolních) moravských �idovských obcí z let 1784 a� 1949
bude proto publikován a� po ukonèení systematického výzkumu.

 Pøíprava velkého soupisu pramenù s sebou v�dy pøiná�í nebezpeèí, �e se
autoøi dopustí øady opomenutí èi nepøesností, pøípadnì, �e u�ivatel nebude
zcela rozumìt tomu, co se autorùm zdá být samozøejmé. Pova�ujeme proto za
potøebné dodateènì opravit nìkteré chyby a nejasnosti uvést na pravou míru.3

Na rozdíl od obvykle u�ívaného popisu smí�ených matrik, se obèas v textu obje-
vují svazky, oznaèované �O, N, Z� (N, Z; O, Z a podobnì), co� napovídá
u�ivateli, který typ matrièních záznamù pøichází v matrice jako první a nebo
který je vynechán. Èasový údaj vymezuje období, pro které byla matrika vede-
na, bez ohledu na poèet svazkù. Letopoèty v závorkách pøed nebo za èasovým
údajem (nejèastìji u matrik smí�ených) naznaèují mezní rozpìtí zápisù.

 Za v�echny pøipomínky u�ivatelù k uveøejnìnému soupisu na tomto místì
dìkujeme. Zároveò uvítáme ka�dé upozornìní na dosud neznámé matriky èi
matrièní listiny (rodné, oddací èi úmrtní listy ze �idovských obcí, seznamy �i-
dovských rodin, zápisy v matrikách farních apod.).

PØEHLED V SOUPISU NEUVEØEJNÌNÝCH �IDOVSKÝCH KONT-
ROLNÍCH MATRIK

DLOUHÁ VES (o. Klatovy)
 Z 1847-1851

HROZNÌTÍN (o. Karlovy Vary)
 N 1833-1857

CHLÍSTOV (o. Klatovy)
 N 1840-1862
 O 1842-1860
 Z 1840-1862
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LOBZY (o. Tachov)
 N 1816-1840

LUBY (o. Karlovy Vary)
 N 1828-1868
 O 1833-1863
 Z 1829-1862

NOVÝ KOSTEL (o. Cheb)
 N, O, Z 1794-1891

PALIÈ (o. Cheb)
 N 1863-1865

POBÌ�OVICE (o. Doma�lice)
 N 1840-1868
 O 1840-1866
 Z 1840-1868

POSTOLOPRTY (o. Louny)
 N 1840-1858
 Z 1840-1856

RYBNÍK (o. Doma�lice)
 N, O, Z 1838-1866

RUDNÍK (o. Trutnov)
 N 1858-1872

SU�ICE (o. Klatovy)
 N, O, Z 1839-1862

�IROKÉ TØEBÈICE (o. Chomutov)
 N 1840-1861
 O 1838-1861
 Z 1839-1861

POZNÁMKY:
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 1. Z. Kukánová, L. Matu�íková, Soupis matrik �idovských  nábo�enských obcí
v Èechách. Paginae historiae 1, 1993, s. 72�151; Paginae historiae 2, 1994, s.
90�138; Paginae historiae  3, 1995, s. 208�247.

 2. Statistický lexikon obcí ÈSSR 1974. Praha 1976.

3. Ve III. èásti soupisu matrik (Paginae historiae 3, Praha 1995)  byl na s. 244
nedopatøením vynechán záznam o matrikách  �idovské obce v Su�ici. Uvá-
díme jej proto dodateènì, aby si  ètenáøi mohli soupis doplnit.

SU�ICE (o. Klatovy)
 N 1839-1859, 1862-1893, 1942-1944
 O 1784-1839, 1862-1893, 1942-1944
 Z 1784-1839, 1862-1893, 1942-1944
 N, O, Z 1780-1845, 1873-1914, 1918-1941
 N, O 1826-1850

indexy  N 1896-1939
 O 1861-1938
 Z 1861-1939

Annín, Bene�ov (o. Pelhøimov), Bílenice, Brno (o. Brno-mìsto), Budìti-
ce, Bukovník, Cihelna, Èeské Budìjovice (o. Èeské Budìjovice), Èesti-
ce (o. Strakonice), Dlouhá Ves, Dobrá Voda, Dolej�í Kru�ec, Dolej�í
Tì�ov, Dolní Kochánov, Dolní Staòkov, Franti�kova Ves, Glaserwald
(zanikla), Hartmanice, Haslovice (o. Strakonice), Hlavòovice, Hory Mat-
ky Bo�í, Hoøej�í Tì�ov, Hrádek, Chlum, Chomutice, Chotì�ov, Jarkovi-
ce, Jiøièná, Kade�ice, Kaplice (o. Èeský Krumlov), Ka�perské Hory, Kla-
tovy, Kundratice, Louèová, Mariánské Láznì (o. Cheb), Milínov,
Mokrosuky, Nal�ovské Hory, Nal�ovy, Nemilkov, Nezdice, Odolenov,
Paseka (zanikla), Pavlínov (zanikla), Petrovice, Písek (o. Písek), Plánice,
Plzeò (o. Plzeò-mìsto), Pomferhütte (zanikla), Praha (Praha-hl.m.), Prá-
�ily, Protivín (o. Písek), Rade�ov, Slaný (o. Kladno), Srní, Stodùlky,
Su�ice, Svoj�ice, �vihov, Tábor (o. Tábor), Tere�ov (o. Rokycany),
Velhartice, Velká (o. Písek), Vodòany (o. Strakonice), Votice (o. Bene-
�ov), Zámy�l, Zbynice, Zhùøí, Zlatá Koruna (o. Èeský Krumlov), �ele-
nov, �elezná Ruda, �ihobce.
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VÁLEÈNÉ OD�KODNÌNÍ OBYVATELSTVA
V ÈECHÁCH ZEJMÉNA NA BOLESLAVSKU PO
ROCE 1866.

Alexandra �piritová

 O pøíèinách i prùbìhu prusko-rakouské války v roce 1866 bylo ji� napsáno
mnoho odborných prací.1 V�echny rozebírají válku z vojenského hlediska nebo
z hlediska jejích politických dùsledkù pro rakouskou monarchii. Pouze nepatrná
èást prací se více vìnuje dopadu váleèných událostí na civilní obyvatelstvo.
I v tìchto pøípadech pøeva�uje pozornost k politickému vlivu událostí na smý�-
lení a postoje prostých obyvatel èeských zemí k vídeòské vládì.2 Jejich reakce
v�ak vìt�inou nebyla vyvolána roztrpèením nad vojenskými porá�kami rakouské
armády, ale zcela prozaicky ekonomickými dùsledky války � ztrátou majetku
a mnohdy i �ivotního minima. V dùsledku �patného odhadu rakouských vojen-
ských strategù byly toti� èeské zemì v druhé polovinì roku 1866 vydány nejmé-
nì jedenáctkrát proudùm vystìhovalcù a prùchodùm vojska, spojených pøevá�-
nì s drancováním, vymáháním rekvisic nebo po�kozením soukromého i obecního
majetku. Pokusme se tuto migraci sledovat:

1. Saská armáda � pøed vyhlá�ením války Sasku Prusy bylo 10. èervna 1866
v Drá�ïanech dohodnuto, �e saské vojsko ustoupí bez boje do Èech, kde se
spojí s rakouskou armádou. Ji� 15. èervna projel Podmokly zvlá�tní vlak, ve-
zoucí pøes Prahu do Lince saský korunní poklad.3 Do Prahy ustoupil i saský
královský dvùr se svou vojenskou ochranou. 16. èervna Prusové zaèali bez vo-
jenského odporu obsazovat saské království a jeho armáda v poètu 23 000 vojá-
kù ustupovala do Èech. Ústup skonèil 25. èervna, kdy se saská armáda rozlo�ila
spolu s prvním rakouským armádním sborem u Mladé Boleslavi a Mnichova
Hradi�tì. Se saským sborem ustupovalo i 2 000 rakouských vojákù z Prusy ob-
sazeného Hol�týnska. Vojáci byli zpoèátku transportování vlakem, ale v dùsledku
zvy�ujícího se tlaku postupujících Prusù se jejich ústup mìnil na útìk za èeské
hranice v�emi komunikacemi;
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2. Sa�tí uprchlíci � jakákoliv vojenská okupace vyvolá v�dy u civilního oby-
vatelstva pocity nejistoty a nebezpeèí. Nebylo tomu jinak ani v Sasku a severo-
èeské vesnice a mìsta byla od 16.èervna vydána náporu uprchlíkù pøed postu-
pující pruskou okupací. Je samozøejmé, �e se mezi vydì�ené a zbídaèené uprchlíky
pøimíchali i uprchlíci pøed zákonem a bezpeènost místního obyvatelstva byla
naru�ena;

3. Rakouská armáda pøed rozhodující bitvou � vrchní velení rakouské armá-
dy bylo a� do napadení Saska pøesvìdèeno, �e k válce buï nedojde nebo Prus-
ko povede invazi na Vídeò nejkrat�í cestou pøes Kladsko a Moravu.4 Proto byla
strategicky upøednostnìna Olomouc a severní Èechy byly ponechány prakticky
bez armády, v Pojizeøí byl ponechán jen první armádní sbor. Napadení Saska
a jeho obsazování smìrem k èeským hranicím si vynutilo zmìnu vojenské stra-
tegie. Ji� 17. èervna, v den vydání rakouského císaøského manifestu o válce
s Pruskem, dal novì jmenovaný vrchní velitel rakouské Severní armády generál
Benedek rozkaz k pøesunu armády z Moravy do Èech na linii Miletín � Dvùr
Králové � Josefov (dnes souèást Jaromìøe), kam byl urèen i hlavní vojenský
stan. Proto�e i Benedek pøedpokládal vpád Prusù z Kladska u Náchoda, byl je-
den rakouský sbor dislokován do oblasti �amberka a Opoèna. Pøesun armády
znamenal prakticky pochod kolem 200 000 vojákù z Moravy do Èech po hlav-
ních silnicích. �eleznice byla vyhra�ena pro pøesun zásob a tì�kévojenské tech-
niky.5  Je pochopitelné, �e silnice se záhy ucpaly. Po pøechodu èeských hranic
Prusy 22. èervna se pøesun rakouské armády musel urychlovat. Vojsko se tlaèilo
krajem jako povodeò bez ohledu na místní obyvatelstvo a jejich hospodáøský
majetek. Tento pøíval trval celých deset dní. Jeho délka i ekonomické a politické
dùsledky vzhledem k vzbuzování nálad u obyvatelstva, byly pøedznamenáním
krutého osudu této armády;

4. Èe�tí uprchlíci � obyvatelé èeského vnitrozemí se v druhé polovinì èervna
stále více stávali svìdky pøíchodu uprchlíkù ze severních Èech pøed pruskou
armádou. Spolu s nimi se ov�em �íøily i popla�né zprávy o postupu a krutosti
pruské okupaèní armády.6 Mnozí se k uprchlíkùm pøidávali a do støedních Èech
se zaèal tlaèit proud vystìhovalcù s jen velmi malým existenèním minimem;

5. Pruská armáda pøed rozhodující bitvou.

Pruské vojsko prakticky bez odporu obsadilo ve dnech 16.�21. èervna saské
království. Dìlilo se na tøi armády: a) Labskou, která obsadila Lipsko, Drá�ïany
a 21. èervna do�la k èeským hranicím u �luknova, b) První pruskou, která se
posunula k èeským hranicím v prostoru �itavy a Zhoøelce a c) Druhou pruskou,
která obsadila Kladsko a Slezsko. 22. èervna vstoupila do Èech jako první Lab-
ská armáda v poètu 54 tisíc osob.7 Postupovala prakticky bez vojenského od-
poru ( rakouská armáda se teprve pøesunovala z Moravy ) pøes �luknov
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a Rumburk ve smìru na Cvikov. První bitvu svedla a� 26. èervna u Kuøivod. Po
vítìzství je�tì tého� dne obsadila Mnichovo Hradi�tì a prorazila tak Benedeko-
vou zamý�lenou linii obrany. Cílem této armády bylo povodí Jizery mezi �elez-
ným Brodem a Turnovem, kde se mìla setkat s První pruskou armádou. Ta
pøekroèila èeské hranice také 22. èervna a pøes Frýdlant smìøovala na Liberec,
který 24. èervna té� bez boje obsadila. První bitvu svedla a� 25. èervna, kdy
u Sychrova zvítìzila a umo�nilo ji to 26. èervna obsadit Turnov. Síla této armády
je uvádìna poètem 86 tisíc. Poslední prusky vojenský útvar, Druhá armáda, byla
nejsilnìj�í. Pochod pøes èeské hranice zahájil a� 26. èervna tøemi proudy: a) pøes
�acléø na Trutnov, b) pøes Mezimìstí a Broumov na Polici nad Metují a koneènì
c) pøes Náchod. Není úèelem této práce popisovat prùbìh bitev, které po sobì
zanechávaly civilnímu místnímu obyvatelstvu po�lapaná pole, vypálené lesy
a mnohde i vesnice s otevøenými hroby nepochovaných padlých a umírajících
bez pomoci. Omezím se na konstatování, �e do svedení rozhodné bitvy 3. èer-
vence 1866 u Sadové obsadilo severní polovinu Èech pøes 200 tisíc pruských
vojákù;

6. Rakouská armáda po bitvì.

Po prohrané bitvì u Sadové nastal samozøejmì ústup rakouské armády, po-
dobný v prvních dnech chaotickému útìku. Brány nejbli��í rakouské pevnosti
v Hradci Králové se veèer 3. èervence uzavøely a pora�ení vojáci byli nuceni
hledat záchranu v �irokém okolí. Teprve po dvou dnech se vedení rakouské
armády pokusilo z nich opìt formovat vojenské útvary a organizovat ústup na
Moravu. V té dobì ji� Rakousko odevzdalo Benátky a francouzský císaø se
uvolil být prostøedníkem prusko-rakouského mírového jednání;

7. Pruská armáda po bitvì do uzavøení pøímìøí.

Pruské vojsko mìlo k 3. èervenci své síly koncentrovány u Hradce Králové,
kde také vítìznì svedlo rozhodnou bitvu. Jen nepatrná èást armády zaèala oka-
m�itì po bitvì pronásledovat pora�ené, v�eobecnì byl pro armádu vyhlá�en
tøídenní odpoèinek. Po nìm se rozdìlila na dvì èásti: vìt�í èást se vydala stíhat
ustupující rakouskou armádu s cílem pøípadného oblehnutí Vídnì, men�í celky
dostaly za úkol postupné obsazování Èech a pøípadný pochod obchvatem pøes
Jihlavu k Vídni. 8. èervence dorazila tato èást do Prahy, která byla vyhlá�ena
otevøeným mìstem a v dùsledku toho obsazena bez boje. Po dal�ím odpoèinku
èást okupaèní armády pokraèovala ve smìru na Èeské Budìjovice a Jihlavu.
Jejich postup byl znaènì ztí�en vytrvalým de�tìm, který jednak ztì�oval pochod
a jednak pøispíval k epidemii cholery, �íøící se za vojskem ze severních Èech.
Nemoc ohrozila dokonce i samotného Bismarka, který v té dobì postupoval se
svou vítìznou armádou na Moravì.8 Po zvá�ení její situace i dosa�ených výsled-
kù pøistoupil na zahájení jednání a 22. èervence 1866 bylo v Mikulovì sjednáno
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pìtidenní pøímìøí. Ji� 26. èervence v�ak pruský postup v Èechách pokraèoval
a byly napøíklad obsazeny Zdice 1200 èlenným pruským plukem.9

 9. Pruská armáda po uzavøení pøímìøí.

Sjednání pøímìøí bylo zaèátkem mírového vyjednávání. Protahovalo se v dù-
sledku sporu o váleèné reparace. Pruská strana si nárokovala odstoupení 1100
km2 území s pøibli�nì 10 000 obyvateli. V Èechách tak byla ohro�ena oblast
mezi Frýdlantem a Libercem a západnì od Broumova. Potom, co Bismark pøi-
stoupil na finanèní náhradu 20 milionù pruských tolarù, byla 26. èervence pode-
psána pøedbì�ná mírová smlouva se stanovením demarkaèní linie pro pruskou
okupaci do uzavøení míru: Cheb � Plzeò � Tábor � Jindøichùv Hradec � Znojmo
� Bøeclav � Bohumín. Pro místní obyvatelstvo na Moravì i v Èechách to zna-
menalo zahájení pøesunu pruského vojska z Moravy zpìt za demarkaèní linii.
Aby jeho pøechod byl urychlen, bylo ve tøetím paragrafu smlouvy povoleno, �e
Prusové mohou po dobu pøesunu pøekraèovat linii, co� v ji�ních Èechách napøí-
klad znamenalo její prota�ení z Tábora a� k Tøeboni.10 Nejvìt�í dopad pro míst-
ní obyvatelstvo v�ak mìl sedmý paragraf smlouvy. Stanovil, �e na dohodnutém
okupovaném území se postará o vý�ivu okupaèní armády s výhradou vybírání
daní.

 Jestli�e do uzavøení pøímìøí (22.7.1866) trpìly válkou pøedev�ím severní èásti
èeských zemí, pak bìhem srpna byly válkou posti�eny i jejich støední a ji�ní
èásti. V severovýchodních Èechách se k vy�ivování okupaèní armády pøipojila
i nutnost zaji��ovat zásobování pevností, které zùstaly v rakouských rukách.
V Terezínì byla posádka 7000 mu�ù, v Josefovì té� kolem 5000 a v Hradci Králvé
3000 mu�ù;

10. Pruská armáda po uzavøení míru.

Od 9. srpna 1866 bylo zahájeno jednání o prusko-rakouské mírové smlouvì.
K jejímu podepsání do�lo 23. srpna.11 Znamenalo ukonèení války, ale zdaleka ne
ukonèení váleèných útrap obyvatelstva. V dùsledku uzavøení miru zaèalo staho-
vání pruské armády z okupovaného území, které trvalo do 19. záøí. Z èásti byla
transportována zpìt do Pruska po �eleznici a spolu s lazaretními vlaky prakticky
ochromila její provoz. V období 5.�15. záøí bylo napøíklad jen z Prahy vyprave-
no 80 zvlá�tních vlakù se 60 000 vojáky k hranicím.12 Dal�í èást okupaèní armá-
dy postupovala k saským hranicím v�emi dostupnými komunikacemi pøes pøí-
kazy a uji��ování jejích velitelù. Situace s jejím zásobováním byla slo�itá, proto�e
procházela ji� kraji zubo�enými válkou. Vesnice byly jednak opu�tìny, jednak
jejich zcela zbídaèené obyvatelstvo bylo ochotno i s holýma rukama chránit zbytek
svého majetku.13

11. Pruská domobrana.
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Je�tì pøed propuknutím války nabízeli èe�tí politiètí pøedáci i dobrovolné or-
ganizace vládì formování domobrany. Vídeò v obavì pøed ozbrojenými Èechy,
kterým nedùvìøovala, odmítla.14 Povolila domobranu a� v dobì, kdy válku prak-
ticky prohrála a na èeské stranì o domobranu nebyl zájem. Opaènì se zachovala
pruská vláda. Pøed zahájením války byl ji� v Berlínì pøipraven k nasazení domo-
branecký sbor. Nestal se pøedvojem pruské armády, ale vstoupil do Èech za
Labskou a První pruskou armádou. Byli to hlavnì pøíslu�níci tohoto domobra-
neckého sboru, kteøí na okupovaném území nastoupili doèasnì na místa evaku-
ovaných a uprchlých pracovníkù místní veøejné správy nebo i øemeslnictva pro
potøeby pruské armády. Na druhé stranì se v øadách domobraneckého sboru
nacházelo i mnoho pøíslu�níkù lumpenproletariátu. Tato èást pruské armády proto
vzbuzovala mezi místním obyvatelstvem nejvíce nedùvìry a obav. Navíc bylo
podezøení, �e v øadách domobrany je mnoho dezertérù a pruských zvìdù. Od
samého zaèátku války se pruská invaze vyznaèovala výbornou znalostí krajiny,
umístìní rakouské armády a pruské mapy byly pøesnìj�í, ne� mapy rakouského
armádního �tábu. Bylo nesporné, �e pruská zpravodajská slu�ba, navzdory v�em
opatøením rakouských úøadù, pracovala v Èechách na vysoké úrovni.15 Nelze se
proto divit, �e obyvatelstvo podezíralo pøíslu�níky pruské domobrany ze �pio-
ná�e, vinilo je ze své bídy více, ne� pøíslu�níky pruské armády a chovalo se
k nim i nepøátel�tìji.16 Èást domobrany odcházela z Èech a� s uzavøením prus-
ko-saského míru 21. øíjna 1866, jako poslední souèást okupaèní armády.

 Ve�keré vylíèené pøesuny vojska i prùchody uprchlíkù mìly ov�em tì�ký
dopad na hospodáøství zemì a existenèní �ivotní podmínky civilního obyvatel-
stva. Tím spí�e, �e na mnoha okupovaných místech do�lo k naru�ení organiza-
ce obèanského �ivota i chodu a provozu obchodu, dopravy, øemesla a jiných
institucí v dùsledku evakuace místních státních úøadù pøed nepøítelem. Vedle
deprimujícího vlivu na obyvatelstvo mìla tato skuteènost za následek, �e nebyla
provádìna �ádná opatøení na ochranu jeho bezpeènosti a potøeb. Naopak ho
víceménì nabádala k útìku èi pasivnímu oèekávání okupace, co� urychlovalo
její postup. Veøejnost takové poèínání odsuzovala. Z neznalosti pozadí evakua-
ce ji kladla hlavnì za vinu zemskému ústøedí státní správy, èeskému místodr�itel-
ství. Je samozøejmé, �e u mnoha místních úøadù �lo o projev zbabìlosti, ale
evakuace sama a pøedev�ím evakuace státních úøadù, byla pøedem na pokyn
z Vídnì pøipravena. Proto�e v�ak vìt�ina pokynù zùstala veøejnosti utajena a nebyla
zveøejnìna ani po válce, unikla z valné èásti i pozornosti odborné literatury. Ro-
zeberme si ji proto na základì písemných pramenù podrobnìji.

 Postupový plán evakuace státních úøadù byl zpracován na pokyn vídeòské-
ho ministerstva vnitra z dubna 1866. Vzhledem k vývoji prusko-rakouských vztahù
se v�ak ministerstvo více zajistilo. Nespoléhalo, jako armádní �táb, na zprávy
zpravodajské slu�by o invazi Pruska pøes Moravu a vydalo stejný pokyn morav-
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skému i èeskému místodr�itelství. Proto�e za situaci a chod státní správy v Èe-
chách zodpovídal èeský místodr�itel, zastavme se nejprve u obsazení této funk-
ce. Zaèít musíme ji� v druhé polovinì roku 1865. Poèátkem léta byl dosavadní
èeský místodr�itel hrabì Richard Belcredi jmenován státním ministrem a funkce
místodr�itele nebyla obsazena. Jejím vykonáváním byl provizornì povìøen èes-
ký vicemístodr�itel hrabì Antonín La�anský. Z této skuteènosti není nutno nic
usuzovat, roèní provizorní povìøení vedením místodr�itelství vicemístodr�iteli
se v letech 1863�1871 stalo pravidlem a jakousi jejich zku�ební dobou. V tomto
pøípadì v�ak velmi obtí�nou. Po válce byl La�anský kritizován a jmenování mís-
todr�itelem se nedoèkal. Pov�imnìme si proto více jeho pøedpokladù pro vede-
ní zemské státní správy. Padesátiletý právník mìl za sebou tøináct let u morav-
ského gubernia, sedm let ve funkci dvorního rady uherského místodr�itelství
s pøidìlením v Ko�icích a koneènì ve stejné funkci pracoval v letech 1860�1864
v Praze u èeského místodr�itelství, kde byl v roce 1864 jmenován vicemístodr-
�itelem.17 Lze tedy o nìm øíci, �e byl zku�ený praktik. Vedení èeského místodr-
�itelství pøejímal v dobì, kdy zejména ve støedních a západních Èechách zaèí-
nala sociální pnutí mezi dìlnictvem. V únoru � bøeznu 1866 pøerostla dokonce
v nepokoje, které uklidòovala armáda. Lze si ov�em dnes polo�it otázku, zda
byly nepokoje opravdu vyvolány sociálními dùvody a jakou roli v nich sehrála
i politika Pruska, pøípadnì èinnost jeho emisarù.18 To v�ak v té dobì zøejmì
nikoho nenapadlo a státní správa se spokojila s obnovením klidu. Tím spí�e, �e
dubnový pokyn k sestavení plánu evakuace ji plnì zamìstnal jinými starostmi.

 Ji� 6. kvìtna 1866 pøedlo�il La�anský ministerstvu vnitra návrh opatøení na
zaji�tìní organizace státní správy a pøípadní postupné evakuace úøadù pøi prus-
ké invazi do Èech.19 Po pøekvapivì rychlém schválení návrhu 7. kvìtna s ním
prezídium èeského místodr�itelství seznámilo obì�níkem z 11. kvìtna pøednos-
ty krajských úøadù s tím, aby u okresních úøadù zajistili morální pevnost jejich
vedoucích a byli jim nápomocni pøi udr�ování klidu v pøípadì ohro�ení.20 Úøa-
dy dostaly výslovný pokyn pøipravit evakuaci, ale provést ji a� v pøípadì bez-
prostøedního ohro�ení obsazení místa nepøítelem. Jednotliví okresní pøednos-
tové byli hodnoceni z hlediska své pracovní morálky, odvahy i energiènosti
a v nìkterých pøípadech bylo dokonce uva�ováno o jejich výmìnì.21 Nelze pro-
to zcela vinit místodr�itelství z toho, �e nìkteøí z hodnocených nakonec selhali
a ze svého místa pøedèasnì ode�li. Na druhé stranì je mo�né, �e to bylo zavinì-
no i �patnou informovaností o postupu nepøítele. Koneènì je mo�no pøedpoklá-
dat, �e mnozí skuteènì vytrvali do poslední chvíle, ale podle pokynù pøedem
evakuovali majetek úøadù do vnitrozemí s pøedstihem. To v�e mohlo
u neinformované veøejnosti vzbudit dojem chaotického a zbabìlého útìku.

 Obdobnì byla pøipravována evakuace zemských úøadù a èeského místodr�i-
telství do ji�ních Èech, proto�e u Prahy bylo stanoveno její vydání nepøíteli. Za
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provizorní sídla úøadù byla stanovena Plzeò, Klatovy, Písek a Èeské Budìjovi-
ce. 18. èervna podal La�anský do Vídnì zprávu, �e evakuace zemských úøadù je
pøipravena.22 �lo se do takových podrobností, �e 21. èervna dostala zemská
pokladna pøíkaz vyplatit v�em úøedníkùm i zøízencùm èeského místodr�itelství
i policejního øeditelství dvoumìsíèní plat pøedem. Poèítalo se zøejmì s jejich
náklady pøi pøesunu na provizorní stanovi�tì a La�anský si chtìl nepochybnì
zajistit jejich spolehlivost.

 K praktickému zvládnutí evakuace zemských úøadù byla 23. èervna 1866 v Pra-
ze zøízena vzlá�tní Ústøední pøípøe�ní komise.23 Jejím úkolem bylo organizovat
vyu�ití zákonné pøípøe�ní povinnosti civilního obyvatelstva, která byla pro ten
úèel novì upravena. Ze støedních a ji�ních Èech byli evidováni majitelé vìt�ích
usedlostí a byla jim pøedepsána povinnost pøistavit na vyzvání úøadù povoz s po-
tahem a koèím. Komise svou funkci dispeèera odvozu majetku úøadù skonèila
dnem obsazení Prahy (8.7.1866), ale pøípøe�ní povinnosti byli i nadále vymáhá-
ny po celých Èechách z rakouské i pruské strany a èasto i násilnì.

 Èeské místodr�itelství evakuovalo z Prahy do Plznì jako poslední zemský
úøad 6. èervence. Hrabì La�anský to veøejnosti ohlásil dosti rozpaèitým provolá-
ním, ve kterém na jedné stranì vyzýval ke klidu, odvolával se na vy��í rozkaz
a víceménì se pøiznával k trapným pocitùm, vyvolaným tímto ústupem.24

 Odchodem èeského místodr�itelství z Prahy byla ukonèena evakuace zem-
ských úøadù do ji�ních Èech. Policejní øeditelství napøíklad dostalo z Vídnì
pøíkaz k evakuaci ji� 14. èervna, tedy je�tì pøed zahájením války,25 finanèní pro-
kuratura a zemské finanèní øeditelství 4. � 5. èervence.26 Pøed jejich odjezdem
bylo jejich hlavním úkolem bìhem kvìtna � èervna zajistit ochranu státních pe-
nìz. Korunovaèní klenoty byly z Prahy odvezeny ji� koncem kvìtna,27 okresní
a krajské pokladny byly bìhem èervna svezeny do pevností Josefov, Hradec
Králové aj.28 Dìlo se tak za spolupráce s pra�ským vojenským velitelstvím, které
opustilo Prahu 4. èervence a evakuovalo do Èeských Budìjovic.29 Po stanovení
odstoupení Plznì Prusùm demarkaèní linií se do Èeských Budìjovic bylo nuce-
no evakuovat i èeské místodr�itelství.30 V�em úøedníkùm evakuovaných institu-
cí byla po dobu nemo�nosti vykonávat sku�bu udìlována placená dovolená.31

Týkalo se to i po�tovních a èetnických stanic.

 Zastavme se je�tì podrobnìji u po�tovních spojù. Jejich význam néjen pro
vedení války, ale i pro politickou situaci v zemi v té dobì nesmírnì stoupl. Vzhle-
dem k novinové i telegrafní dopravì se po�ta stala skuteèným tvùrcem politické
a hospodáøské situace v èeských zemích a na jejím zpravodajství nakonec závi-
sel do znaèné míry i postup evakuace státní správy. Pro vojenské úèely byla ji�
15. èervna 1866 zøízena v Praze u hlavního po�tovního úøadu polní po�ta. Po
zahájení války byla polní po�ta umístìna na vozech a jezdila za hlavním armád-
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ním stanem, od 23. èervna byla umístìna ve Svitavech. Odtud byly rozesílány
zásilky vìt�inou jízdními kurýry k jednotlivým vojenským útvarùm.32 Èeské po�-
tovní øeditelství zaji�tovalo civilní provoz z Prahy do 3. èervence, kdy bylo
evakuováno do Plznì. Tého� dne byla vídeòským ministerstvem obchodu, kte-
rému po�tovní øeditelství podléhalo, roz�íøena pravomoc hlavního po�tovního
úøadu v Praze na ve�keré neokupované území severních a støedních Èech. Sou-
èasnì byl z Vídnì do Prahy vyslán po�tovní inspektor Käuffel, povìøený sty-
kem s pruskými okupaèními orgány. Prusové sami mìli zájem na po�tovním
provozu, a tak 11. èervence, kdy èeské po�tovní øeditelství evakuovalo z Plznì
do Èeských Budìjovic, bylo upozornìno od Käuffla, �e pra�ské pruské vojen-
ské velitelství s ním navázalo styk a má zájem o obnovení provozu.33 Je samo-
zøejmé, �e jako okresní úøady politické a soudní správy i po�tovní a telegrafní
úøady a stanice uzavíraly pøed postupující okupací svou èinnost (viz v pøíloze
tabulku).34 Následkem toho byla pøeru�ena telegrafní spojení, slou�ící v té dobì
jako nejrychlej�í prostøedek zpravodajství néjen rakouské, ale i pruské stranì.
Pro náladu a morálku obyvatel i pøíslu�níkù obou armád mìl velký význam
i nepøeru�ený provoz listovní po�ty. Proto po dvoudenním pøeru�ení èinnosti
hlavního po�tovního úøadu v Praze (8. � 10.7.) pøistoupilo pruské velitelství
k dohodì s Käufflem o zaji��ování nìkterých slu�eb pøíslu�níky pruské zemì-
brany.35 Proto�e docházelo na mnoha pøípadech k uzavøení èinnosti po�tovních
úøadù ve vìt�ím pøedstihu pøed okupací, vydal 17. èervence pra�ský po�tovní
úøad výzvu k místním po�tovním úøadùm k zaji��ování provozu do jeho úplné-
ho znemo�nìní.36 Po uzavøení pøímìøí se po�tovní pracovníci postupnì vraceli
na svá místa a k pøeru�ení po�tovního spojení ji� nedo�lo. Spojení s Vídní bylo
zaji��ováno pøes Èeské Budìjovice a Linec bez pøeru�ení po celou dobu vál-
ky.37

 Zlep�ování situace a její normalizace v oblasti státní správy nastaly v souvis-
losti s uzavøením pøímìøí 22. èervence 1866. Po dohodì s pruskou vojenskou
správou bylo v Praze zøízeno zvlá�tní deta�ované oddìlení èeského místodr�i-
telství, vedené dvorním radou Vojtìchem baronem Hennigerem.38 Jeho hlavním
úkolem bylo zprostøedkovávat styk rakouské i pruské správy a zaji��ovat
v nezbytné míøe zájmy zemské státní správy.39 Pokyn k odstraòování dùsledkù
války vydala rakouská vláda ji� 3. srpna 1866. Jedním z jeho hlavních èlánkù
bylo obnovení èinnosti rakouských státních úøadù na obsazeném území.40 Ná-
vrat zemských správních orgánù do Prahy byl opìt organizován postupnì. Prv-
ní se ji� 9. srpna opìt vracelo po�tovní øeditelství, které mìlo zajistit organizaci
pøípøe�í pro evakuaci ostatních úøadù. Jako poslední se 3. záøí, tedy a� po
uzavøení míru, vracelo do Prahy èeské místodr�itelství, policejní øeditelství
a koneènì 4. záøí zemská hlavní pokladna.41Dovr�ením konzolidace zemské státní
správy se stalo jmenování hrabìte Karla Rothkircha � Panthena èeským místo-
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dr�itelem. Dosavadní zemský mar�álek tuto funkci pøevzal týden po odchodu
pruské armády 26. záøí 1866.

 Literatura uvádí, �e hrabìti La�anskému bylo vysloveno zvlá�tní podìkování
za vedení zemské státní správy v dobì války ve funkci vicemístodr�itele, ale
k jeho jmenování èeským místodr�itelem nemohlo dojít, proto�e byl v Èechách
�v dùsledku selhání státních úøadù� v této dobì velmi neoblíbenou osobou.42

Byl mu vyèítán zbabìlý útìk zemských úøadù, proto�e veøejnost se nikdy nedo-
zvìdìla, �e v�e bylo na pøíkaz Vídnì. Bylo mu vyèítáno nezaji�tìní chodu správ-
ních úøadù v pohranièních oblastech Èech, proto�e skuteèný prùbìh událostí
zastøel fakt, �e v dubnu i kvìtnu se místodr�itelství pøes krajské úøady právì toto
pokou�elo zajistit. Zdá se, �e pøípad La�anského lze pøirovnat k pøípadu generá-
la Benedeka, na kterém do jeho smrti zùstal stín prohrané války. La�anský ostat-
nì nebyl sám, kdo byl odsouzen veøejností a je ironii, �e se tak stalo i jeho ná-
stupci. Hrabì Rothkirch-Panthen zastával v dobì války funkci zemského mar�álka.
Tak, jako se zachovalo èeské místodr�itelství, zachoval se i èeský snìm. V dobì
války pøevá�ná èást jeho poslancù i sám zemský mar�álek opustili Prahu a uchýlili
se do soukromí. Stín podezøení ze zbabìlosti proto padl na hrabìte Rothkrcha
i ve funkci místodr�itele. Ji� 8. bøezna 1867 byl na vlastní �ádost penzionován,
vzdal se i svého poslaneckého mandátu a ode�el do soukromí.43

 Podobný osud hrozil dokonce i samotnému Franti�ku Palackému. Spoleènì
s dr. Riegrem byli povìøeni, aby jako pøísedící zemského snìmu odvezli 2. èer-
vence 1866 zemské peníze pøed nebezpeèím pruské okupace z Prahy do Lince.
Pøi návratu, kdy ji� je dostihla zpráva o porá�ce u Hradce Králové, zamíøili na
Riegrùv statek v Mal�i. Teprve po písemném upozornìní pøátel, �e pra�ská ve-
øejnost odsuzuje jejich nepøitomnost jako zbabìlost, vydali se oba na cestu do
Prahy.44 Èekala je ov�em dobrodru�ná cesta z èásti ji� okupovaným územím.
Vy�ádali si proto v Kutné Hoøe od pruského velitelství propou�tìcí list
a pokraèovali po Èernokostelecké silnici. 16. èervence dorazili do Rado�ovic,
kde byli navzdory propou�tìcímu listu zatèeni pruskou hlídkou. Mlad�í
a horkokrevnìj�í dr. Rieger se ohradil. Byl proto eskortován k pruskému velitel-
ství do Kostelce nad Èernými Lesy. Uvá�livìj�í Palacký mohl pokraèovat na
cestì do Prahy. Veèer toho dne ji� srovnával své zá�itky se zá�itky pøátel z okupace
Prahy a shrnul je v dodnes pøipomínanou vìtu: Byli jsme pøed Rakouskem, bu-
deme i po nìm.45

 Na pøíkladech hrabìte La�anského a Rothkircha i dr. Riegra a Palackého si
mù�eme dokumentovat postoje obyvatelstva k prusko-rakouské válce. Je�tì
v dubnu hlásily krajské úøady ve svých zprávách o náladì obyvatelstva souhlas
s prusko-rakouskou válkou pouze z Chebu a Litomìøic. V kvìtnu ji� policejní
øeditelství i pra�ské vojenské velitelství upozoròuje na snahy vytváøet zemìbra-
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ny.46 Císaøský manifest s ohlá�ením války ze 17. èervna u�il obrat �válka Nìmcù
s Nìmci�. To v�ak platilo jen o armádì, kde opravdu byla pomìrnì málo zastou-
pena èeská národnost.47 V dobì zveøejnìní manifestu ji� byla v Praze saská ustu-
pující armáda a vzrùstaly obavy z pruské invaze do Èech, tedy zata�ení èeského
obyvatelstva do války. Obavy byly postupnì zesilovány proudem uprchlíkù ze
severních Èech a s pøedstihem neoznamovaným uzavíráním èinnosti státních
úøadù. Postupnì se zmìnily na mnoha místech v paniku obyvatel. V Praze na-
pøíklad jen za jediný den, 1. èervence, opustilo mìsto 13000 osob.48 Panika zde
zøejmì vyvrcholila po vydání ji� pøipomenutého provolání La�anského a zprávách
o porá�ce u Hradce Králové, ale 8. èervence ji� zaznamenal Jan Neruda v Praze
klid a rezignaci otevøeného mìsta pøed nepøátelskou okupací.49

 Osud Prahy byl pøedurèen osudem celých severních Èech. Reakce jejich
obyvatel na pruskou okupaci byla rùzná. V men�ích obcích se obyvatelé vìt�i-
nou pøed pruskou armádou ukryli nebo bránili svùj majetek lstí, trávením studní
aj. Prusové ve vlastním zájmu v�ude pøedem oznamovali, �e obyvatelstvu ne-
chtìjí ubli�ovat a sna�ili se podchytit protivládní nálady. Okupaèní armáda po-
tøebovala pøi svém postupu klidné zázemí a zásobování. Její velitelé se proto
obraceli na pøedstavitele obcí, jejich� význam tak nesmírnì vzrostl.50 Pøedev�ím
se zvýraznila úloha okresních zastupitelských sborù a starostù. A tady ji� �lo
o osoby s vìt�ím politickým rozhledem, mnohdy o pøíslu�níky �lechty (napø.
okresním starostou v Dìèínì byl hrabì Bedøich Thun, v Mìlníce Jiøí kní�e Lob-
kovic, v Karlínì hrabì Oldøich Èernín aj.). Ale i nearistokratiètí èlenové vole-
ných zastupitelstev vynikali svým vzdìláním a schopnostmi nad svými spoluob-
èany. Nelze se proto divit, �e pruské agitaci nevìøili, ale pochopili, �e rakouská
státní moc je oslabena a pokusili se uplatnit èeské po�adavky. Jako první vy-
stopupilo okresní zastupitelstvo v Mladé Boleslavi 23. èervence 1866 se zveøej-
nìním Ohlá�ení, které �ádalo na rakouské vládì národní rovnoprávnost a dal�í
politické po�adavky.51 Po nìm následovalo Osvìdèení bìlského okresního za-
stupitelstva z 2. srpna, Vla�imi z 11. srpna a dal�í.52 Mezi mladoboleslavským
Ohlá�ením a bìlským Osvìdèením v�ak byl velký rozdíl. Mladoboleslavské opa-
kovalo jen známé èeské po�adavky o národní rovnoprávnosti, obnovení èeské-
ho snìmu a potvrzení nového volebního øádu. Bìlské Osvìdèení �lo dál a odrazila
se v nìm politická situace v zemi. Ve svém pátém po�adavku �ádalo pøedání
kompetence okresních politických a soudních úøadù okresním zastupitelstvùm.53

Po�adavek byl natolik revoluèní, �e ho odborná literatura hodnotila jako pokus
zmìnit strukturu rakouské státní správy zdola, co� skuteènì byl.54 Vyplývá to
i z jeho zdùvodnìní tím, �e úøednictvo a èetnictvo svým chováním za okupace
v oèích veøejnosti ztratilo ve�kerou autoritu. Opìt se tu objevila nijak nezastøená
kritika evakuace a tím i rakouské státní správy ve Vídni. Bìlské prohlá�ení bylo
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proto po válce hodnoceno jako zvlá�tì nebezpeèné, jeho autoøi byli vy�etøování
a byl zji��ován i jeho ohlas ve veøejném mínìní v ostatních èástech zemì.55

 Od uzavøení míru se sna�ily státní úøady obnovit svou autoritu, zjistit smý�le-
ní obyvatelstva k rakouské vládì a uklidnit jeho rozjitøení váleènými útrapami.56

Tato snaha se v podstatì dìlila na dva zpùsoby: 1) podchycení a izolování poli-
ticky nebezpeèných osob a hnutí, 2) pøíslib vyplácení váleèného od�kodnìní,
obnovení èinnosti v�ech èlánkù státní správy a øízení zásobování obou prochá-
zejících vojsk.

 Pøesto, �e válka trvala pouhé dva mìsíce, následky prùchodù armád, váleè-
ných støetnutí a okupace znamenaly pro více ne� jednu tøetinu obyvatel Èech
zchudnutí na nìkolik let. Pomìrnì nejvìt�í �kody zavinily prùchody a dlouhodo-
bý pobyt rakouské i pruské armády a jejich zásobování.57Zasáhly daleko vìt�í
území, ne� pøímá vojenská støetnutí a dotýkaly se vìt�í mìrou základních �ivot-
ních potøeb obyvatelstva. Rozebereme si proto vyplácení váleèného od�kodnì-
ní civilnímu obyvatelstvu státem.

 Pro lep�í pochopení situace obyvatelstva si mù�eme uvést napøíklad auten-
tické vylíèení obyvatel mìsta Sobotky v èervnu 1866 o jeho obsazení pruskou
armádou: �Dne 29. èervna 1866 odpoledne ve 3 hodiny vtrhlo do Sobotky ne-
pøátelské vojsko pruské od Kosti a Horního Bousova a rozlo�ilo se táborem po
mìstì a okolí. Odpoledne hned po pøíchodu svém po�adovalo vojsko nepøátel-
ské potravu a sice víno, pivo, kávu, dobytek, píci aj. V noci po rekvisici nastalo
drancování: vojsko pruské vrazilo do jednotlivých stavení a pobralo kde co na-
�lo. Vojsko nepøátelské rekvírovalo øádnì pro 15000 mu�ù od pøedstavenstva
zdej�ího. V noci v�ak le�elo zde velké mno�ství Prusù, které pak � ani� rekvisicí
více nic dostati se nemohlo, proto�e pøed tím v�echny zásoby potravy rakouské
vojsko spotøebovalo � drancováním se zabývalo. Dne 30. èervna a 1. èervence
1866 zùstala je�tì znaèná síla nepøátelského vojska pruského v mìstì zdej�ím
a okolí a mù�e se svìdomitì øíci, �e po celé dny 29. a 30. èervna a pak 1. èer-
vence 1866 vojsko pruské neustále Sobotkou k Jièínu �lo a �kodu pùsobilo.

 Pøipamatuji se, �e v mìstì Sobotce ji� pøed pøíchodem Prusù rakouské voj-
sko potravu vìt�ím dílem spotøebovalo a �e po vtrhnutí nrpøátelského vojska
a rekvisicích znaèných, drancováním v�echna potrava odebrána byla tak, �e po
celé dva dny v mìstì co k jídlu a pití k dostání nebylo. Dne 30. èervna 1866
zøídilo pruské vojsko v Sobotce lazaret a sice 2. tì�ký polní, pro který znaèné,
ba ohromné mno�ství potravy a vìcí v mìstì, vùkolních vesnicích a celém okrese
rekvírovalo.�58 Podobnì hovoøí i zprávy pamìtníkù událostí z jiných mìst
a vesnic, které byly èasto uveøejòovány v èasopisech i kni�nì.59 Ustupující ra-
kouská i postupující pruská armáda po�adovala na civilním obyvatelstvu záso-
by potravin, �atstva, koní a jiných potøeb. Vzhledem k tomu, �e úroda z roku
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1865 byla znièena katastrofálním suchem a úroda z roku 1866 opìt válkou, hro-
zilo na mnoha místech nebezpeèí hladu. Spolu s nedostatkem potravin stoupaly
i jejich ceny. V dobì pøímìøí napøíklad stoupla cena chleba a� na trojnásobek
proti cenì pøed válkou.

 Tísnivé existenèní podmínky mohly snadno zradikalizovat obyvatelstvo v po-
sti�ených oblastech. Rakouská státní správa se pokusila situaci øe�it organizová-
ním zásobování armád tak, aby bylo zabránìno drancování. Podle výnosu ra-
kouského státního ministerstva ze dne 2. srpna 1866 mìly v dobì 2. � 12. srpna
pøevzít zaji��ování zásobování pruské armády rakouské úøady, po 12. srpnu
pruské vojenské velitelství.60 V praxi se to provádìlo tak, �e okresní úøady, které
vìt�inou ji� obnovily svou èinnost, jen vyhla�ovaly po�adavky rakouské i pruské
armády. Obyvatelstvo bylo povinno zaji��ovat jejich plnìní pøes to, �e 28. èer-
vence rakouská vláda pøislíbila pøevzít ve�keré dodávky pro pruskou armádu.
Obdobnì 9. srpna vydal pruský generál Erich proklamaci, ve které oznámil pøe-
vzetí stravování pruského vojska pruskou vojenskou správou od 12. srpna
a výslovnì zdùraznil, �e místní obyvatelstvo nesmí být nadále zatì�ováno. Vy-
hlá�ka vrchního guvernera pro Èeské království generála Vogela z Falkensteinu
v�ak 18. srpna konstatovala, �e se stravování vojska stále je�tì pøená�í na místní
obyvatelstvo.61

 Stanovení vý�e aprovizace se li�ilo podle místních pomìrù. Prùmìrnì byla
stanovena dávka pro armádu na den a pro mu�e: 1,26 libry chleba, 0,5 libry masa
(nebo slaniny), 1,5 lotu soli, 1 lot kávy, 6 lotù rý�e, pøípadnì 7,5 lotù krup èi 15
lotù lu�tìnin, 0,25 �ejdlíku koøalky. Píce pro konì byla stanovena na 11,5 libry
ovsa, 3 libry sena a 3,5 libry slámy. Vý�e dávek ov�em nebyla v�dy pøesnì
dodr�ována a spolu s rekvizicí, která byla èasto jen slu�nìj�ím názvem pro dran-
cování, byla aprovizace nejtì��ím dùsledkem prusko-rakouské války pro civilní
obyvatelstvo.62 Proto se deta�ované oddìlení èeského místodr�itelství v Praze
záhy po svém zøízení v èervenci 1866 ujalo pøípravy tzv. váleèného od�kodnìní
obyvatelstvu za ztráty zavinìné válkou. V dohodì s pruským vojenským velitel-
stvím vydalo nìkolik naøízení, která mìla zabránit neevidovaným �kodám, na-
pøíklad naøízení o vydávání potvrzení za poskytování pøípøe�e rakouské nebo
pruské armádì. V mnoha pøípadech, zvlá�tì pri obsazování vesnic pruskou ar-
mádou, byly pøípøe�e vymáhány jako souèást rekvizice. Vydávání potvrzení, na
jeho� základì místodr�itelství slibovalo náhradu, bylo ov�em dosti nemyslitelné.
Za jakých okolností bylo pøípøe�e mnohdy poskytovány si mù�eme ukázat na
pozdìj�í výpovìdi èeledína Václava Skramuského z obce Velké V�elisy, který
se zúèastnil dopravy ranìných rakouských vojákù pøi bitvì u Jièína: �Dne 28.
t.m. (èervna) kdy� jsem jel pro ranìné pod Jièín k lesu, kde nás více bylo, pøijel
k nám jeden dùstojník a køièí na nás, aby jsme ují�dìli, kdo kam mù�eme, by nás
Prusové nezajali. Já ují�dìl a konì hnal a� za Jièín, konì dále utíkati nemohli,
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proto�e byli moc stýráni a tamti poøád ují�dìli a lid køièel, �e Pru�áci jsou za
námi, aby jsme ujeli nebo utekli. Byl jsem nucen konì a vùz zanechat a zachránit
sám sebe.�63 Je zøejmé, �e u� se èeledín s majetkem nesetkal a je stejnì tak po-
chopitelné, �e �ádné potvrzení za poskytnutí pøípøe�e nemìl. Domáhal se náhra-
dy èestným prohlá�ením, díky nìmu� se nám zachovalo svìdectví o situaci
u Jièína. O nutnosti míti potvrzení vùbec nevìdìl, proto�e v té dobì je�tì se
o �ádném nemluvilo a v jeho situaci ho ani nemohl získat. Nevìdìlo se o ní ani
po jejím ohlá�ení, proto�e místodr�itelská naøízení si nacházela opìt cestu do
severních Èech a� prakticky po uzavøení pøímìøí. V dùsledku toho velká èást
�kod obyvatelstva nebyla uznána.

 Po uzavøení pøímìøí a èásteèném stabilizování pomìrù v zemi, pøistoupilo
státní ministerstvo k organizaci pøíprav vypoèítávání a vyplácení od�kodného.
Dne 3. srpna 1866 vydalo výnos o odstranìní dùsledkù války, na jeho� základì
naøídilo èeské místodr�itelství obì�níkem ze dne 7. srpna v�em krajským úøa-
dùm zøídit okresní od�kodòovací komise. Komise mìly pøedbì�nì zjistit rozsah
váleèných �kod na území svého okresu a oznámit je prostøednictvím krajských
úøadù místodr�itelství.64 K jejich zøizování v�ak bylo vìt�inou pøistoupeno a� po
uzavøení míru. Nejvy��ím rozhodnutím ze dne 10. záøí 1866 byla schválena
pravidla pro zemskou váleènou od�kodòovací komisi, jako øídící orgán celé
od�kodòovací akce v zemi. Komise mìla od místodr�itelství pøevzít podklady
o dosud zji�tìných �kodách, doplòovat a opravovat dal�í do�lé výkazy �kod
okresních od�kodòovacích komisí, povolovat a navrhovat udìlení záloh na �kody,
které bude hradit stát. Jako hlavní øídící orgán pro celou monarchii byla ve
Vídni zøízena pøi ministerstvu vnitra Ústøední váleèná likvidaèní komise. Tvoøili
ji zástupci ministerstva vnitra, financí, války, obchodu a zástupce státní úètár-
ny.65 Období, za které mìly být uznány váleèné �kody, vymezila ústøední komise
rozmezím od zaèátku sasko-pruské války do 30. srpna 1866 a rozdìlila je do tøí
etap: 1) 14.6. � 23.7., 2) 24.7. � 1.8., 3) 2.8. � 30.8. Závìreèným aktem k zakonèení
organizaèních pøíprav pro od�kodnìní se stal kabinetní list hrabìti Belcredimu
ze dne 13. øíjna 1866, ve kterém císaø zdùraznil, �e �kdo v tìchto tì�kých do-
bách jakou obì� pro øí�i uèinil, mù�e té� vyhledávati pomoci øí�e, a té se má bez
v�eho prodlení ka�dému dostati dle práva a spravedlnosti�.66

 Kabinetní list byl dùsledkem zpráv èeského místodr�itele o situaci v severních
Èechách, které byly nejvíce válkou posti�eny a pøíslibu osobní náv�tìvy císaøe
v Praze a posti�ených oblastí. Uskuteènila se ve dnech 18. øíjna � 8. listopadu
1866 zhruba po trase Brno, Olomouc, Opava, Pøerov, Pardubice, Praha, severo-
východní a severní Èechy. Ve dnech 24. � 31. øíjna uèinil císaø zastávku v Praze,
pøi které mìstu pøislíbil dar 20 000 zlatých a pøíspìvky na stavby muzea a Ná-
rodního divadla. Význam náv�tìvy byl posílen dvìmi zasedáními rakouské vlá-
dy na pra�ském hradì ve dnech 28. a 29. øíjna 1866. O celé náv�tìvì i jejím
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prùbìhu lze øíci, �e to byla obhlídka váleèných �kod. Slou�ila ov�em i k morálnímu
povzbuzení posti�ených a politickému uklidnìní obyvatelstva. Ji� pøed cestou,
11. øíjna, pøijal císaø v audienci pra�ského primátora a dìkoval jeho prostøednic-
tvím Praze i v�em èeským mìstùm za obìti podstoupené ve válce. Pøi svém
pra�ském pobytu se pak pokusil získat èeskou politickou veøejnost vyznamená-
ním jejích �pièek. Byl mezi nimi i ji� zmínìný Franti�ek Palacký. Císaø mu udìlil
vyznamenání a nabídl �lechtictví. Uvá�livý Palacký se zachoval charakteristicky
pro svou osobu. Tak, jako pøi pokusu o získání Palackého v roce 1848 nabíd-
kou køesla ministra vyuèování, setkal se císaø opìt s odmítnutím. Palacký vy-
znamenání pøijal, ale �lechtictví odmítl.67 Podpoøil v�ak �ádost pra�ské mìstské
rady o pøedání pra�ských hradeb od vojenské správy do správy mìsta. Hradby
v té dobì ji� na nìkolika místech bránily v roz�iøování mìsta a prùbìh poslední
války, kdy Praha byla otevøeným mìstem, zcela ukázal na jejich neuèínnost pod
vojenskou správou. Císaø pøedání pøislíbil a celou �ádost postoupil k vyøízení
ministerstvu války a financí. Výsledkem bylo, �e pøedání bylo upøesnìno na
vykoupení a do�lo k nìmu a� v letech 1871�1888.68

 Vra�me se v�ak k organizaci od�kodòovací akce, která je pøedmìtem této
práce jako jedna z forem pøístupu státní správy k válkou posti�enému obyvatel-
stvu.

 Na základì kabinetního listu ze 13. øíjna 1866 vydalo èeské místodr�itelství
nové naøízení o podávání výkazù �kod zpùsobených válkou, které ji� vedlo ke
skuteènému zakládání okresních od�kodòovacích komisí.69 Dne 19. øíjna schválila
vídeòská Ústøední likvidaèní komise definitivní znìní instrukcí pro zemskou
váleènou od�kodòovací komisi a 20. øíjna zaèala zemská komise v Praze praco-
vat.70 Pøedsedou komise byl jmenován zástupce èeského místodr�itele, jejími
èleny se stali zástupci zemského finanèního úøadu, kontrolního úøadu, váleèného
komisaøství, zemského výboru, finanèní prokuratury a obchodní i �ivnostenské
komory, Vlastenecko-hospodáøské spoleènosti, lesnické jednoty a mìsta Prahy.
Hlavní náplní práce zemské komise bylo pøezkou�ení výkazù �kod pøedlo�e-
ných okresními komisemi. Pøitom mìla komise sledovat dodr�ování stanove-
ných lhùt k podávání opovìdí �kod, dbát na vypracování výkazù podle plat-
ných smìrnic, vylouèit �kody, které nepøicházely v úvahu k úhradì státem,
sjednotit ceny udádìné ve výkazech a vést evidenci o vyplácených zálohách.
Pro èinnost okresních od�kodòovacích komisí vydala zemská komise po svém
zøízení nové �Nauèení, kterak jest vy�etøiti �kodu pøíhodami minulé války zpù-
sobenou.�71 Podle této instrukce se okresní od�kodòovací komise skládaly
z okresního pøedstaveného (hejtmana), pracovníka okresního finanèního øedi-
telství a starosty okresního zastupitelstva. Poslední mìl právo pøibrat do komise
dal�í èleny z okresního zastupitelstva. Ve mìstech se zvlá�tním statutem (Praha,
Liberec) mìl zøídit od�kodòovací komisi sbor star�ích v dohodì
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s místodr�itelstvím a zemským finanèním øeditelstvím. Okresní od�kodòovací
komise dostávaly podklady pro sestavení výkazù �kod od jednotlivých obec-
ních zastupitelstev. Výkazy �kod (tzv. operáty) byly sestavovány ve formì jed-
notných pøedti�tìných formuláøù podle kategorie �kody a zahrnovaly zhruba její
popis, datum a místo zpùsobení, pùvodce, navrhovanou sumu k od�kodnìní
a pøilo�ené doklady (potvrzení, svìdectví). V zásadì byly ve�keré �kody, které
byl ochoten stát hradit, rozdìleny do tøí kategorií: A) kontribuce a rekvizice
pruské armády, B) rekvizice a stravování rakouské armády, C) ostatní �kody
(pøípøe�e, po�áry aj.). Okresní komise mìla mimo schválení a postoupení výka-
zù �kod jednotlivých obcí také navrhnout poøadí pøi vyøizování výplat od�kod-
nìní a upozornit na místa, kde hrozilo nebezpeèí nouze.72 Pøednostní poøadí
mìly mít obce posti�ené následky pøímých vojenských støetnutí. Za takové byly
poèítány okresy Nechanice, Hradec Králové, Jaromìø, Náchod, Trutnov, Dvùr
Králové, Hoøice, Jièín, Lomnice nad Popelkou, Turnov a Mnichovo Hradi�tì.73

V pøípadì potøeby mìla okresní komise navrhnout udìlení zálohy na od�kodnì-
ní, nejvý�e v�ak do poloviny celkové sumy. Výkazy pro zvlá�tì posti�ená místa
tvoøily samostatnou kategorii váleèných �kod (výkaz D). Celkové výkazy
o po�adovaném od�kodnìní podávala okresní komise zemské do 14 dnù po
obdr�ení podkladù z obcí.74 Na jejich základì pak zemská komise vypracovala
tzv. hlavní likvidaèní výkazy, které postoupila ústøední likvidaèní komisi do Víd-
nì. K upøesnìní a pøezkou�ení pravdivosti údajù ve výkazech okresních komisí
jmenovala zemská komise pro jednotlivé kraje své zplnomocnìné komisaøe.

 Nejvìt�í potí�í, na kterou nará�ela celá od�kodòovací akce, byla otázka fi-
nancí. Po uzavøení míru a podrobnìj�ím propracování organizace od�kodnìní
se poèítalo ze strany státu s èástkou 500 000 zlatých. To v�ak byla napø. suma,
kterou �ádala pro své od�kodnìní jen samotná Praha.75 K 19. záøí 1866 byla ji�
pøihlá�ena celozemská �koda v hodnotì 3 373 157,67 zlatých. Kritiènost situace
se ov�em pøed Prahou neutajila a kdy� 13. øíjna císaø kabinetním listem potvrdil
od�kodnìní bez výjimek, zemský snìm se peticí ohradil proti pou�ití zemských
penìz ve vìt�í míøe k tomuto úèelu.76 Je pravdìpodobné, �e tato situace vyvolala
ona dvì zasedání vlády v Praze. Skuteèností zùstává, �e koncem roku 1866
bylo ji� poèítáno s od�kodnìním ze strany státu v èástce 4 000 000 zlatých.
Mimo to byly nìkterým místùm pøidìleny milodary a poøádaly se sbírky i mimo
èeské zemì.77 Výnosem zemské od�kodòovací komise ze 4. prosince 1866 bylo
povoleno ustavení �výpomocných komitétù� pøi mìstských úøadech pro sou-
kromé sbírky na válkou posti�ené.78 V mnoha pøípadech pøevzaly tento úkol
okresní od�kodòovací komise, pøedev�ím v místech válkou posti�ených, kde
se nedal oèekávat velký výsledek, napø. v Mladé Boleslavi. Rozebereme si proto
tento okres více.
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 Z vý�e nahlá�ených �kod je mo�no odhadnout a srovnat rozsah �kod v jed-
notlivých oblastech Èech. Z celkové sumy �kod 3 373 157,56, pøihlá�ených k 19.
záøí 1866, vykazoval nejvy��í èástku královehradecký kraj ve vý�i 1 084 496,89
zl. Po nìm následoval kraj èáslavský se 479 598,70 zl., pak jièínský (470 130,54
zl.), chrudimský (366 917,97 zl.), plzeòský (206 280,02 zl.), pra�ský � bez mìsta
Prahy (181 488,53 zl.), boleslavský (161 475,98 zl.), litomìøický (129 739,31 zl.),
táborský (112 198,20 zl.), písecký (54 816,17 zl.), budìjovický (27 862,13 zl.)
a koneènì chebský (19 177,05 zl.). Zbývající èástka do celkové pøihlá�ené sumy
zahrnovala �kody zpùsobené na komunikacích. Je zcela pøíznaèné pro charakter
po�kození obyvatelstva, �e nejvy��í �kody byly zpùsobeny rekvizicemi.79

 Pøihlá�ením �kod nemìla ov�em obec zaji�tìnou jejich úhradu. K její vý�i se
musela vyslovit okresní, zemská a koneènì vídeòská komise. Pøedev�ím zem-
ská i vídeòská se sna�ily zaujmout co nejpøísnìj�í a tím i nej�etrnìj�í stanovisko.
Vìt�inou do�lo k poloviènímu sní�ení nárokované èástky. Jako pøíklad nám
mù�e poslou�it obec Bezdìèín v mladoboleslavském kraji. Pøihlásila �kody zpù-
sobené prùchodem a ubytováním rakouského a saského vojska ve dnech 31.
srpna a� 5. záøí. Pøes to, �e ztráty vznikly ji� v dobì po stanoveném rozmezí pro
od�kodnìní, uznala okresní komise celou hlá�enou hodnotu 488,70 zl. Zemská
komise sní�ila odhad �kody na 265,14 zl., tedy bezmála na polovinu. Po dal�ích,
dodateèných hlá�eních obce, byla zemskou komisí navr�ena Vídni èástka 773,55
zl. �koda byla uznána jako vzniklá v pøímìøí. Od�kodnìní pro tuto dobu hradila
z èásti saská pokladna a z èásti zemská pokladna. Ze státní pokladny byla uzná-
na k proplacení pouze èástka 392,33 zl., tedy polovina po�adovaného od�kod-
nìní.80 Zbývající èástku obec dostala znaènì zmen�enou odpisem z daní a ze
saské strany v naturáliích (vojenské konì). Jiný pøípad bylo Taxisovo nimìøické
panství. Ve stanovené lhùtì podalo �ádost o od�kodnìní 778 zl. Pro nedostatek
dokladù mu v�ak bylo uznáno pouze 120 zl. tedy ménì o 658 zl. Podobnì obec
Mladá Beleslav nemohla dolo�it z celkové sumy 3 860,68 zlatých celkem 3279,28
zlatých a bylo jí tedy nahra�eno pouhých 581,40 zlatých.81 Nedostatek po�ado-
vaných potvrzení na rekvizice, pøípøe�e a jiné ztráty obyvatelstva, vyvolaný jed-
nak neznalostí a jednak, zcela pochopitelnì, situací pøi které ztráty vznikaly, od-
�kodòovací akci zdr�oval. Zpoèátku stanovené lhùty k podání výkazù �kod bylo
nutno stále prodlu�ovat, proto�e docházely dostateèné výkazy, doplòující ji�
pøedlo�ené. Nejrychleji bylo od�kodnìní ukonèeno v ji�ních Èechách, kde ne-
do�lo k vojenským støetùm a válka zde nezpùsobila tolik �kod. Napøíklad okres
Nové Hrady dostal ji� 15. prosince 1866 1207 zlatých a 42 krejcarù z celkové
èástky, která byla okresùm budìjovického kraje vyplacena.82 Pøitom i tento kraj
celkovou sumou 91 326,56 zlatých, která mu byla jako od�kodnìní vyplacena,
pøedkroèil odhadovanou �kodu 27 862 zlatých z 19. záøí 1866. Rozdíl nebyl
zpùsoben jen �patným odhadem, ale i skuteèností, �e obyvatelstvu vznikaly i po
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ukonèení války �kody jejími následky. Jedním z nejvìt�ích dùsledkù bylo pro-
puknutí epidemie cholery, která se roz�íøila po celých Èechách i na Moravì. Její
rozsah byl tak velký, �e vyvolal i povzdech u básníka Jana Nerudy: �Nade�el èas
umírání. Tisícové klesli rázem ze den jediný a tisícové padají za nimi znenáh-
la.�83 Epidemií byly samozøejmì nejvíce posti�eny oblasti váleèných støetù, tedy
severovýchodní Èechy. Zde také nejdéle a nejpomaleji probíhala od�kodòovací
akce. Teprve k 1. dubnu 1867 bylo napøíklad uznáno vyúètování váleèných �kod
pro okres Hradec Králové èástkou 173 393 zlatých, 86 krajcarù.84 Zvlá�tní èást-
ka 201 046 zlatých byla urèena pro místa pøímých bojù v hradeckém kraji. Za
celý kraj bylo uznáno od�kodné 1 040 161 zlatých, 80 krajcarù. Proti 19. záøí,
kdy se �koda hradeckého kraje odhadovala na 1 084 497 zlatých je to ménì
zhruba o 44 335 zlatých.85 Pro srovnání jde zhruba o sumu, kterou od�kodòova-
cí komise odsouhlasily dohromady pro obce Nové Mìsto nad Metují a Polici.
Sní�ení bylo dùsledkem toho, �e státní pokladna ji� doèerpávala finanèní pro-
støedky, urèené pro od�kodnìní. Tím ov�em byly ohro�eny právì oblasti nejví-
ce posti�ené. Sucho roku 1865 nedovolilo obcím pøíli� velké zásoby. Vojenské
støety i prùchody vojsk znièily na mnoha místech úrodu roku 1866 a epidemie
cholery i nedostatek potahù pak ztì�ovaly sklízení jejích zbytkù. Posti�eným
obcím hrozil hlad, jak o tom svìdèí napøíklad petice pøedstavenstva obcí Chlum,
Dlouhé Dvory, Lípa, Rozbìøice, V�estary, Bøíza, Èistìves, Svìtí a Nedìli�tì
k císaøi z poèátku ledna 1867.86 Tyto obce dodávaly ji� pøed válkou pøípøe�e
rakouské armádì. Pøed bitvou u Chlumu dostaly pøíkaz k evakuaci, pøièem�
musely odevzdat rakouské a saské armádì vìt�inu dobytka. Zbývající èást jim
byla odebrána po bitvì vítìznými Prusy, Obce byly nuceny dopravovat pruské
ranìné vojáky a� na hranice Èech. Pro své ztráty byly obce zaøazeny mezi nejví-
ce posti�ené a byla jim ji� v srpnu 1866 poskytnuta naturální výpomoc
v odhadnuté hodnotì 35 323 zlatých. Dal�í naturální výpomoc jim byla poskyt-
nuta v záøí a øíjnu 1866, celkové vyúètování v�ak stále schváleno nebylo. Jako
projev pochopení a odpovìï na petici poèátkem února udìlil císaø posti�eným
oblastem dar milion zlatých. Èástka mìla být rozdìlena pøedev�ím na �kody
z výkazù písmena C, tedy zpùsobené po�áry, drancováním a podobnì. Do Tur-
nova byl k dohledu nad jejím rozdìlením pøidìlen v druhé polovinì bøezna 1867
ministerský komisaø Pfungen. Jako pøíklad rozdìlení mù�eme uvést okresy So-
botka a Jièín. Prvnímu byla uznána �koda v hodnotì 76 550 zlatých a z daru
obdr�el 17 000 zlatých. Druhý mìl uznanou �kodu 312 904 zlatých a obdr�el
z daru 80 000 zlatých.87

 Pøíli�nému odèerpávání èástky státního rozpoètu na váleèné od�kodnìní oby-
vatelstva se státní správa sna�ila zabránit udìlováním naturálního od�kodnìní.
V praxi se jednalo o pøidìlování vyøazených vojenských koní a povozù obyva-
telstvu. Je samozøejmé, �e tato náhrada byla, vzhledem ke stavu koní i vozù po
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prodìlané válce, zcela neplnohodnotná. Je�tì pochybnìj�í hodnotu pro zemì-
dìlské obyvatelstvo bylo rozhodnutí rakouské vlády z ledna 1867, �e po�adova-
né od�kodnìní za rekvisice, které pøesahuje 1000 zlatých, má být hrazeno státní-
mi dluhopisy. Pøitom nárokované od�kodnìní za rekvizice a pøípøe�e bylo právì
nejvìt�í a nejèastìj�í polo�kou výkazù o �kodách. Napøíklad obec Litomy�l ná-
rokovala za pøípøe�e, vynucené pruskou armádou, 108 991 zlatých z celkové
sumy 138 621 zlatých po�adovaného od�kodnìní. Tato forma po�kození také
postihla nejvìt�í územní oblast.

 Postup pøi uznávání a proplácení váleèného od�kodnìní obyvatelstva se od
poloviny roku 1867 prakticky mìnil na dlouhodobé spory o zaplacení a trval a�
do devadesátých let minulého století. Do roku 1880 ho øídila Zemská od�kod-
òovací komise.88 Z nejvíce posti�ených krajù bylo k tomuto roku uznnáno a èás-
teènì uhrazeno pro hradecký kraj ji� zmínìných 1 040 161 zlatých, jièínský 932
517 zlatých a 70 krajcarù a chrudimský kraj 1 458 569 zlatých a 73 krejcarù.

 Význam celé od�kodòovací akce po prusko-rakouské válce byl znaènì sní-
�en organizací dokladování �kod a jejich problematickým nahrazováním civilní-
mu obyvatelstvu. Ze strany rakouské vlády byl negativní pøístup k od�kodòování
posílen znaènými ztrátami státní pokladny po prohrané válce.89 Pro èást obyva-
telstva èeských zemí v�ak zpusto�ená zemì znamenala ztrátu �ivotních jistot.
Zpùsob, velikost a zdlouhavost nahra�ování �kod v nich naopak tuto nejistotu
je�tì zvy�ovaly a sílily vìdomí, �e nesou ztráty za cizí politické cíle. Od�kodòo-
vací akce v tomto smìru byla druhou váleènou prohrou rakouské politiky.
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 PØÍLOHA 1

 Èasový postup uzavírání po�tovních úøadù

 èerven � srpen 1866

22.6. � 25.6. Han�pach

22.6. � 26.6. �luknov
22.6. � 30.7. Dubá
23.6. � 29.6. Rumburk
23.6. � 3.7. Jablonné
23.6. � 14.7. Liberec
23.6. � 16.7. Frýdlant
24.6. � 10.7. Èeská Lípa
24.6. � 15.7. Èeský Dub
24.6. � 16.7. Jablonec nad Nisou
24.6. � 19.7. �elezný Brod
24.6. � 26.7. Bor u Èeské Lípy
24.6. � 29.6. Varnsdorf
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25.6. � 21.7. Turnov
25.6. � 29.6. Tanvald
25.6. � 24.7. Semily
25.6. � 31.7. Police nad Metují
25.6. � 10.8. Mar�ov
26.6. � 31.7. Broumov
26.6. � 31.7. Náchod
27.6. � 30.6. Lomnice nad Popelkou
27.6. � 10.7. Hostinné
27.6. � 19.7. Trutnov
27.6. Nové Mìsto na Moravì
27.6. � 21.7. Jièín
27.6. � 24.7. Dvùr Králové nad Labem
27.6. � 20.7. �acléø
28.6. Lan�kroun
28.6. � 9.7. Mladá Boleslav
28.6. � 10.7. Mnichovo Hradi�tì
28.6. � 12.7. Jilemnice
28.6. � 19.7. Nová Paka
28.6. � 2.8. Jaromìø
29.6. � 10.7. Bìlá pod Bezdìzem
29.6. � 26.7. Hoøice
30.6. � 4.7. Benátky nad Jizerou
30.6. � 18.7. Vrchlabí
31.6. � 15.7. Mìstec Králové
 1.7. � 4.7. Nové Stra�ecí
 1.7. � 9.7. Nový Byd�ov
 1.7. � 3.8. Praha � pojezdná po�ta
 2.7. � 15.7. Nymburk
 2.7. � 4.7. Unho��
 3.7. � 17.7. Chlumec
 3.7. � 30.7. Nechanice

 3.7. � 3.8. Hradec Králové

 po bitvì u Hradce Králové

 4.7. � 10.7. Pardubice
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 4.7. � 16.7. Ústí nad Orlicí

 4.7. � 21.7. �amberk
 4.7. � 23.7. Pøelouè
 5.7. � 8.7. Podìbrady
 5.7. � 9.7. Èáslav
 5.7. � 10.7. Holice
 5.7. Kouøim
 5.7. � 16.7. Nasavrky
 5.7. � 21.7. Rychnov
 5.7. � 24.7. Chotìboø
 6.7. Bilina
 6.7. Kostelec nad Orlicí
 6.7. Postoloprty
 6.7. Teplice
 6.7. � 8.7. Duchcov
 6.7. � 11.7. Skuteè
 6.7. � 19.7. Habry
 6.7. � 22.7. Vysoké Mýto

 7.7. � 16.7. Hlinsko
 7.7. � 26.7. Opoèno
 8.7. Karlovy Vary
 8.7. � 9.7. Nejdek
 8.7. � 20.7. Litomy�l
 8.7. � 20.7. Polièka
 8.7. � 21.7. Havlíèkùv Brod
 8.7. Praha
 9.7. Mladá Vo�ice
 9.7. � 23.7. Polná
10.7. Praha � listovní po�ta
10.7. � 11.7. Poèátky
10.7. � 21.7. Lan�kroun
10.7. � 21.7. Pøibyslav
10.7. � 24.7. Karlín
10.7. � 14.8. Smíchov
11.7. � 12.7. Bene�ov
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12.7. Øíèany
12.7. � 15.7. Kouøim
14.7. � 15.7. Øíèany
22.7., 25.7. Øíèany
26.7. � 28.7. Králíky
27.7. Øíèany
28.7. � 29.7. Nepomuk
29.7. � 30.7. Manìtín

 1.9. Nepomuk

(Zpracováno podle SÚA, AVS � normálie, sign. Po 2�429)

POKUS O ZNOVUOTEVØENÍ PROBLEMATIKY
¼ AUTRICHE SLAVE ET ROUMAINE

Vladimír �ibrava

 Otázka vztahù mezi èeskými zemìmi a Francií v období minulého �fin de
siècle� se dostala do popøedí zájmu èetných badatelù. Nìkteøí z nich vìnovali
pøi zkoumání zmínìné problematiky zvý�enou pozornost zdánlivì �perifernímu�
periodiku ¾ Autriche slave et roumaine. Napøíklad Jan Opoèenský mu nejen za-
svìtil sta� ¼ Autriche slave et roumaine (1887),1 ale èasopis je zároveò hlavním
pøedmìtem jeho zkoumání rovnì� v samostatnì vydaném zvlá�tním otisku ze
Slovanského pøehledu s obecnìj�ím a obsahovì �ir�ím názvem Francie a rakou�tí
Slované v letech devadesátých.2 Ze souèasných historikù vìnovala Pavla Horská
ve studii Praha � Paøí�3 problematice ¾ Autriche slave et roumaine samostatný
oddíl. Snad by nebylo na �kodu pokusit se pøipomenout a � tam, kde je to
mo�né � doplnit v dané zále�itosti výsledky dosavadního zkoumání.

 Zájem Francie o aktivní zahranièní styky s pøedstaviteli slovanských, ale i ji-
ných �nenìmeckých� národù uvnitø Rakouska-Uherska souvisel s emancipaèní-
mi tendencemi uvnitø monarchie a nebyl tedy na pøelomu devatenáctého a dvacá-
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tého století novì vznikajícím jevem.4 V �edesátých a sedmdesátých letech v�ak
doznává èetných kvalitativních zmìn.5 Podstatný obrat znamenalo prohlá�ení
èeských poslancù z období francouzsko-pruské války, následující po �obdob-
nì zamìøeném� Riegrovu memorandu císaøi Napoleonovi a deklarující obdobné
zájmy obou zemí zejména ve vztahu k Nìmecku,6 i kdy� k oficiálním, pøímým
kontaktùm na nejvy��í úrovni mezi politickými pøedstaviteli èeského
a francouzského státu do�lo a� po vzniku samostatného Èeskoslovenska.7 Na
jedné stranì nahlí�ela diplomacie Francouzské republiky na Rakousko-Uhersko
jako na homogenní stát,8 na druhé, sledujíc své ekonomické a politické zájmy,
vyu�ívala �otevøeného� frankofilství rakouských Slovanù, je� by mohlo hrát ur-
èitou roli v pøípadì váleèného konfliktu s Nìmeckem,9 stejnì jako rivalita mezi
Èechy a Nìmci10 a ostatními Slovany a Nìmci. J. Opoèenský uvádí, �e: �Ve fran-
couzské veøejnosti stoupal tehdy zájem o slovanské, zejména ruské pomìry,�
a �e: �Bývalý prezident republiky Jules Ferry pøedlo�il ministru zahranièních
vìcí G. Flourensovi plán, aby této nálady francouzské veøejnosti bylo vyu�ito
pro politiku, je� by prostøednictvím rakousko-uherských Slovanù a Románù
pùsobila na Vídeò. Mìly se o�iviti sympatie rakousko-uherských národù slo-
vanských a Rumunù k francouzské kultuøe a Francii vùbec a tím mìl být zesla-
ben v rakousko-uherské monarchii vliv trojspolkové politiky. Kampaò nemìla
býti vedena ve velkém tisku paøí�ském. Mìla se spí�e obraceti k francouzské
veøejnosti, ukázati jí, co jsou a co chtìjí rakou�tí Slované a jak výhodnou pro
Francii úlohu mohli by hráti v mezinárodní politice.�11

 Popularizaci Èechù a rakouských Slovanù ve Francii prostøednictvím k tomu
urèeného èasopisu po�adoval francouzský diplomat a bývalý generální konzul
ve Spojených státech Albert Lefaivre ve zprávì vypracované spoleènì se staro-
èechem Franti�kem Riegrem a urèené G. Flourensovi: �C� est avec la presse que
la politique Allemande régente, gourmande ¾ opinion publique en Autriche et
maitrise toutes les résistances. Deux Journaux la �Freie Presse� de Vienne et
�Pester Lloyd� de Pesth tiennent la Cisleithanie et le royaume Hongrois sous
la férule du Chancelier Allemande. Donc contrebalancer, cette influence il me
paraitrait nécessaire d� avoir, parmi les journaux de Prague et de Vienne des
organes spéciaux de divulgation pour nos intérêts.

 /.../ il y aurait urgence à populariser en France, à ¾ aide de journaux influ-
ents la cause des Tchèques et des Slaves d�Autriche. Des informations curieu-
ses auxquelles j� ai fait allusion dans mon précedent rapport, m� ont démons-
tré que la pression Allemande et Hongroise s� exerce tous les jours, sur nos
organes les plus accredités pour tenir le publique francais dans ¾ ignorance
du mouvement Slave autrichien, et pour monopoliser notre attention et nos
sympathies en faveur des Magyares  très prodigue a� notre égard, de démon-
strations platoniques.�12
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 Tý� Albert Lefaivre se výraznì podílel na vzniku a vydávání ¾ Autriche slave
et roumaine i �jeho ideového následníka� ¾ Europe. O pozadí existence obou
vypovídá osobní fond jejich �éfredaktora13 � �Pozùstalost G. Blachona � kore-
spondence�, ulo�ený ve Státním ústøedním archivu /dále SÚA/.

 Fond �en question� je rozsahem nevelký. Èítá pouze �edesát osm inventár-
ních jednotek, ulo�ených ve dvou kartónech. Sestává se z materiálù, vztahují-
cích se k èinnosti obou zmínìných èasopisù, by� je ráz nìkterých z nich �polo-
soukromý� � zejména Blachonova korespondence se Sobìslavem Pinkasem. Ve
vìt�inì pøípadù jde o redakèní po�tu, urèenou pøímo Blachonovi, øídce se zde
vyskytuje vzájemná korespondence �sympatizantù redakce� � napø. dopis dr. J.
Grégra Sobìslavu Pinkasovi ze 7. února 1894.14 Inventární jednotky jsou øazeny
abecednì, podle grafické podoby �hesla� ve zpravidla francouzské �transkrip-
ci�. V prvé èásti jsou ulo�eny dopisy jednotlivých osob dle pøíjmení pùvodcù,
za nimi korespondence spolkù /Akademický ètenáøský spolek, Slavín � literární
a øeènický spolek, Umìlecká beseda v Praze/. Pod inventárním èíslem 67 je
k nalezení francouzský pøeklad v Rakousku konfiskované bro�ury Rakouský
spolek s Nìmeckem � ¼ Alliance de ¾ Autriche avec ¾ Allemagne au point de vue
Bohême autrichienne. Poslední �èíslovaný� dokument je psán na hlavièkovém
papíøe francouzského vicekonzulátu a zcela na závìr fondu byl zaøazen nejspí�e
proto, �e podpis na nìm je neèitelný. Za ním následují inventárním èíslem neo-
znaèené �Registraturní záznamy Blachonovy�.

 Èasový rozsah fondu je vymezen léty 1887�1908, pøevá�ná èást materiálù
zde obsa�ených ov�em spadá do rozmezí let 1887�1893. Jeho pùvod není zcela
jasný. J. Opoèenský cituje v zmínìné bro�uøe Francie a rakou�tí Slované v letech
devadesátých materiály zde obsa�ené jako jednotlivé dopisy s udáním pøíjmení
pùvodce a adresáta, stejnì jako i data odeslání bez uvedení názvu fondu.15 Lze
soudit, �e pozdìji byl souèástí fondu Ministerstva zahranièních vìcí ulo�eném
v SÚA. Roku 1969 jej J. Vrbata zaèal zpracovávat tamté� jako samostatný osob-
ní archivní fond pod názvem Korespondence francouzského redaktora G. Bla-
chona a zamý�lel sestavit jeho inventární soupis. Bohu�el se v�ak dochoval jen
úvod a nìkolik excerpt.

 Jméno George Blachon není podchyceno v na�ich ani zahranièních základ-
ních encyklopedických pøíruèkách /a to ani dobových/ a rovnì� J. Vrbata podo-
týká, �e: �Z dosud dostupných archivních materiálù ani z literatury se zatím
nepodaøilo zjistit nic bli��ího o osobì G. Blachona.�16

J. Opoèenský podává na základì �dùvìrnických zpráv, je� si rakouské velvy-
slanectví v Paøí�i o Blachonovi dovedlo zaopatøit� ulo�ených v dobì vzniku
jeho citovaného svazku v archivu Ministerstva zahranièních vìcí v Praze17 ales-
poò kusou informaci, ze které vyplývá, �e se jednalo o mladého, asi pìtatøicetile-
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tého redaktora, opatøujícího policejní seinské prefektuøe zprávy, týkající se Ra-
kouska. Patøil k okruhu J. Ferryho, jen� ho té� doporuèil A. Lefaivrovi. Pikantní
je, �e pra�ská policie nechtìla v Blachonovu existenci vìøit a domnívala se, �e
jde o nový pseudonym francouzského slavisty L. Legera, jen� ji� v roce 1870
vydával v Praze Correspondence slave.18 Z dopisu sekretáøe Syndicat des corre-
spondents parisiens J. de Luze z 23. srpna 1891 se dále dovídáme, �e byl G.
Blachon pøijat za èlena této organizace. Na obálce listu je titulován �Correspon-
dent parisien de Národní listy�.19

 O charakteru Blachonem redigovaných èasopisù ¾ Autriche slave et roumaine
a ¾ Europe20 vypovídá jednak vlastní fond, jednak sekundární prameny.

 Pøesto, �e v�echny archiválie ve fondu obsa�ené nemají stejnou �informaèní
hodnotu� � setkáváme se zde se vzkazy na vizitkách èi ménì obsa�nými dìkov-
nými dopisy tìch, kteøí v rámci propagace obdr�eli výtisk ¾ Autriche slave et
roumaine, popø. ¾ Europe zdarma, �ádostmi o výmìnu /sem patøí napø. upozor-
nìní B. Bogi�ièe na �éfredaktorku ruského èasopisu Severnyj Vìstnik, je� si
pøeje vymìòovat tý� za ¾ Autriche slave et roumaine/,21 nìkdy ne tak docela
nezajímavými �ádostmi o spolupráci /mimo jiné èástí korespondence ruského
konsula v Bosnì a Hercegovinì N. Bakunina,22 jeho� nezakrývanou intencí bylo
stát se placeným spolupracovníkem redakce � v orig. collaborateur rétribué/ èi
s reakcemi zpùsobenými nedorozumìním (dopis nakladatele J. R. Vilímka z 29.
listopadu 1887 � Vilímek, nechápaje za jakým úèelem mu byl zaslán Blachonùv
èasopis, odeslal do francouzské redakce na oplátku své Humoristické listy23) �
poskytují �en bloc� cenné informace o povaze obou �Blachonových èasopisù�
� a tím            i o smìøování �neoficiální francouzské politiky�, a zároveò
o individuálních názorech nejrùznìj�ích politických a kulturních pøedstavitelù na
slovanskou a balkánskou otázku, na postavení slovanského a balkánského etni-
ka uvnitø Rakouska. Bez zajímavosti není ani na základì Blachonovy pozùsta-
losti sestavitelný seznam pùvodcù korespondence, z nìho� se dovídáme, �e mezi
dopisovateli �Blachonových èasopisù� nechybìly ani významné osobnosti èes-
ké a francouzské kulturní a politické scény.

 Zprvu nìkolik z fondu získaných informací o obou èasopisech. Z dopisu
N. Bakunina z 2. bøezna 189024, stejnì jako i z dal�ích archiválií, lze zjistit, �e
redakce èasopisu ¾ Autriche slave et roumaine sídlila na bulváru St. Michel 63
v Paøí�i a v dopise A. D. Chanderolyho, bývalého velvyslance v Petrohradì, je
uvedena adresa ¾ Europe � 38, rue Notre Dame des Victoires.25

 ¼ Autriche slave et roumaine nemìl dlouhého trvání, vycházel jen v letech
1887�1888, a svìtlo svìta spatøilo pouze dvacet devìt èísel. Zpoèátku byl sub-
vencován francouzským Ministerstvem zahranièních vìcí. Albert Lefaivre pí�e
Blachonovi 28. srpna 1887: �J� avais bien réçu votre avant dernière lettre, j� en
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avais immédiatement envoyé un résumé à M. Flourens,�26 a krátce poté, 2. záøí
1887 informuje Blachona, �e jej Flourens pøijal a v dané souvislosti uvádí: �Vous
n� avez qu�a� me communiquer la note, je vous dirai le devin de votre budget
pour le premier mois, je vous donnerai un billet pour la somme corresponden-
te�.27 Ji� 8. záøí tého� roku v�ak upozoròuje, �e se otázka financí stává delikát-
ní.28

 Dal�ím finanèním zdrojem mìly být peníze od abonentù, s kterými v�ak byly
dle Opoèenského nesnáze, �nebo� nechtìli platit�.29 Pro zajímavost; mezi prv-
ními �neplatièi� byl kní�e Colloredo Mansfeld, �vymlouvající se, �e není sdosta-
tek bohat, aby si mohl popøáti pøedplatné�.30 Po odnìtí subvence francouzské-
ho ministerstva zahranièních vìcí �ádal Lefaivre, aby èe�tí politikové financovali
list sami, �staroèe�i se v�ak domnívali, �e jako vládní strana si to nemohou
dovolit a mladoèe�i ve�kerou podporu odmítli�.31 Ke ztrátì ekonomického záze-
mí a zániku èasopisu nejspí� pøispìl i zákaz jeho roz�iøování v Rakousku-Uher-
sku, na nìj� upozoròuje dopis Akademického ètenáøského spolku, podepsaný
Janem Má�ou, ze 7. èervna 1888.32

 S otázkou distribuce, propagace, politického smìøování a financování obou
listù souvisí i návrh francouzského konzula v Hamburku Julese Lefaivra ze 14.
prosince 1888, týkající se ¾ Europe: �Puisque journal doit paraître à un assez
grand nombre d� exemplaires, peut-être feriez vous bien de ¾ envoyer à tous les
ministres de France ou Ambassadeurs en Europe, aux Consuls Généraux du
continent, mais je vous pris spécialement de vouloir bien ¾ envoyer aux person-
nens suivantes:

Mr. L. Weiller

52 Boulevard Malesherbes

Paris

Mr. R. Marillier

Lieutenat d� inf. Attaché au Ministère de la Guerre

8 Avenue de Villars

Paris

Mr. le [Ct?] Balny J. Avricourt

Consul Général de France a� Hambourg

Allemagne
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Mr. Jules Lefaivre

Consul Supp. de France a� Hambourg

Allemagne

Mr. le Baron de Guldencrone

Chambellan de S. M.

le Roi de Danemark

Copenhagen

Peut- être aurais je, d� ici a� quelques jours, d� autres noms encore a� vous
citer. Les abonnements sont justifiables par diverses raisons politiques.�33

 Stran okruhu spolupracovníkù; A. Lefaivre navrhuje v dopise z 8. záøí 1887
redakèní radu, bohu�el nejsou uvedena jména a stojí zde jen, �e by mìlo jít
o jednoho básníka, jednoho poslance parlamentu a dvì �femmes de lettre�,34

v dopise z 29. záøí pak doporuèuje Blachonovi za spolupracovníky Sobìslava
Pinkase a Marii Èervinkovou, dceru staroèecha Riegra,35 kteøí skuteènì zaujali
vedoucí postavení v �komité�, je� pøipravovalo zprávy o Rakousku a pøehledy
tisku.

 Za zmínku stojí vstøícný vztah Národních listù k ¾ Autriche slave et roumai-
ne. Nejen�e Národní listy uvítaly vydání prvního èísla ¾ Autriche slave et rouma-
ine v Praze a pøetiskly výtah z jeho úvodníku, za co� je stihla konfiskace, ale
doktor Julius Grégr � mimochodem vìrný abonent ¾ Autriche slave et roumaine
� se v dopise Blachonovi nezdr�el deklarace duchovní spøíznìnosti s A. Lefaiv-
rem.36

 Co se týèe vlastní obsahové náplnì ¾ Autriche slave et roumaine, pomìrnì
pøesné svìdectví podává J. Opoèenský, jen� ve svém díle ve struènosti charak-
terizuje podstatné zde vy�lé èlánky, zejména úvodníky.37 Z korespondence ulo-
�ené ve fondu a vztahující se k ¾ Europe lze soudit, �e náplò druhého Blachono-
va listu byla obdobná. Lze øíci, �e oba listy snad nebyly v prvém významovém
plánu jednoznaènì protirakouské, spí�e byly vedeny snahou �vrazit klín� mezi
Nìmecko a Rakousko � zde je zdaøilou ilustrací vý�e zmínìná sta� ¼ Alliance de
¾ Autriche avec ¾ Allemagne au point de vue Boheme autrichienne vycházející
v èíslech dvì a� deset, kde mimo jiné stojí: �¼ ennemi le plus dangereux, le plus
naturel (...) de ¾ Autriche, (...) c� est ¾ Allemagne� � vyzývají k pøátelství Ra-
kouska s Ruskem a jsou výraznì protimaïarsky orientovány. Pomìrnì výsti�-
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nou charakteristikou Blachonova sna�ení je hodnocení ¾ Autriche slave et rou-
maine z pera Friedberga Mirohorského, jen� o èasopise s urèitou dávkou ironie
pí�e, �e je: �Animé de justice et d� équitabilité pour des nations si intelligentes,
si loyales et franches, mais ignorées (...) par des éléments brutaux inspirés
sans doute par ce reître de Bismarck, digne réprésentant de la race teutonne
offensive, agressive et tyranique.�38

 Zále�itosti kolem vydávání ¾ Autriche slave et roumaine jsou jen �drobným
kamínkem� v pomìrnì slo�ité �mozaice� èesko-francouzských vztahù v druhé
polovinì devatenáctého století. Zde by bylo lze hovoøit napø. o vztahu L. Leger -

J. V. Friè, o aktivitách Ernesta Denise, kontaktech Fr. Riegra a Fr. Palackého
s oficiálními pøedstaviteli francouzského státu, èi Nerudovì prezentaci slovan-
ské emigrace v Paøí�i, popø. o pùsobení Sobìslava Pinkase a malíøe Èermáka,
stejnì jako o aktivitách èeských spolkù v dané oblasti. Toto v�e ji� ov�em bylo
popsáno v citovaných pracích i jinde a podrobnìj�í rozbor ji� tak dostateènì
detailnì vytì�ené problematiky by si vy�ádal dal�í analytické studie, �opøené�
o prùzkum dal�ích fondù /Policejní prezidium v SÚA, Archiv francouzského
Ministerstva zahranièních vìcí aj./. I dal�í exploatace fondu �Pozùstalost G.
Blachona � korespondence� by mohla vést k nastolení a øe�ení dal�ích dílèích
problémù � napø. se nabízí mo�nost interpretovat na základì �eseje� ¼ Avenir
de la France et de la Russie pojetí slovanské otázky u E. Denise.

 Studium èesko-francouzských vztahù � pota�mo pak francouzských diplo-
matických intervencí v teritoriu støední Evropy � konec koncù nemusí být ome-
zeno syntagmatickým, èasovì i kontextovì rámovaným pøístupem, ale nabízí se
i domnìnka, �e dané vztahy mají i svùj výrazný archetypální, paradigmatický
rozmìr.
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PØÍLOHA */

Seznam pùvodcù korespondence:

  1. ADÁMEK, Max

  2. AUØEDNÍÈEK, Antonín, JUDr. � advokát

  3. BABEZ, V.

  4. BAKUNIN, Nicolas � ruský generální konsul v Bosnì a Hercegovinì a �lechtic
pøi ruském císaøském dvoøe

  5. BOGI�IÈ, Baltazar � srbský právní historik (pøedev�ím slovanské právo)
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  6. BRESNITZ, H. C. � korespondent Agrammer Tagblattu

  7. BRUNEAU � profesor dìjepisu na lyceu [v Bourges?]

  8. BULIEZ � profesor na lyceu

  9. CEPELIÉ, Émile � sekretáø biskupa Strossmayera

10. D�ANGLAND, J.

11. DENIS, Ernest � profesor historie na filozofické fakultì v Bordeaux a na
paøí�ské Sorbonì

12. DOBRENOVIÈ, Constantin

13. DUBOIS, Marcel � profesor zemìpisu na paøí�ské Sorbonì

14. EVERS, G. � emeritní rektor

15. FLACHE, Jacques

16. FLOURENS, Léopold Émile � francouzský ministr  zahranièních vìcí (1886
�1888)

17. FONAN, P. � generální sekretáø Alliance francaise

18. FRIEDBERG-MIROHORSKÝ, Emanuel Salomon (Salomon z Friedbergù)
� malíø (�ák Ant. Mánesa), rakouský generál

19. GIRBAL, Paul � profesor dìjìpisu na lyceu v Troyes

20. GRÉGR, Julius, Dr. � redaktor Národních listù

21. HARIMONT, E.

22. HERBEN, Jan � øeditel Èasu

23. HEURTEVANT, Maurice � profesor dìjepisu na lyceu v  Pontury

24. CHANDEROLY, A. D. � bývalý francouzský velvyslanec v Petrohradì

25. JAKIÈ, Ante � redaktor Il diritto croato

26. KIREJEV , A.

27. KOMAROV, V. V. � generál srbské armády, ruský major a øeditel èasopisu
Svìt

28. KREDZULESCU, Nicolae � pøedseda senátu

29. LAURENT � profesor dìjepisu

30. LEFAIVRE, Albert � bývalý francouzský generální konzul ve Washingtonu

31. LEFAIVRE, Jules � francouzský konzul v Hamburku

32. LEGER, Louis � francouzský slavista

33. LEROY, J.

34. LOYER, Maurice

35. LUZ, Jules de � sekretáø Presse étrang�re

36. MAUGIS, Édouard � profesor historie na lyceu v Amiens
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37. MELANOVIÈ

38. MILANOVIÈ, M.

39. MILLEVOYE, L.

40. MOSCONYI, Eugène de

41. [NÁDASIF?], Ladislav � slovenský student medicíny

42. NOVIKOVOVÁ, Olga

43. OLIVA � profesor na lyceu ve Valenciennes

44. URUZOV � kní�e a ruský ministr sídlící v Paøí�i

45. PERSIL, Paul � sekretáø èínské mise v Paøí�i

46. PIGEAUNEAU, H. � profesor na ¾ École libre des sciences politiques

47. PINKAS, Ladislav � právník, absolvent ¾ École libre des sciences politi-
ques, syn Sobìslava Pinkase

48. PINKAS, Sobìslav Hippolyt � èeský malíø a politik

49. PODLIPNÝ, Jan, Dr. � èeský politik, pra�ský primátor (1897�1900), dlou-
holetý funkcionáø Sokola

50. POLANSKI, Peter

51. PREUX, Jules

52. RAMBAUD, Alfred Nicolas � francouzský historik a politik, ministr �kolství
(1896 � 1898)

53. RICHARD, Gaston � profesor filozofie

54. ROZINSKI, G. N.

55. SANSBOEUF, Joseph � architekt, bývalý pøedsada  francouzské ligy patrio-
tù, èelný pøedstavitel francouzské unie tìlocvièných spolkù

56. SOURDILLON � profesor dìjepisu na lyceu [v Tours?]

57. STROSSMAYER, Josip Juraj, PhDr., ThDr. � chorvatský biskup a politik

58. �ETLÍK, B.

59. TEIGE, Josef

60. VILÍMEK, Josef Richard � �éfredaktor Humoristických listù

61. VOJNOVIÈ, Konstantin � kní�e

62. WIERZBICKI, Dr.

63. �ÙREK, Ferdinand � pracovník administrace Hlasu národa

64. Akademický ètenáøský spolek

65. Slavín � literární a øeènický spolek

66. Umìlecká beseda v Praze
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67. ¼ Alliance de ¾ Autriche avec ¾ Allemagne au point de vue  Bohême autrichi-
enne

*/ �Charakteristika� pùvodcù korespondence se vztahuje k  období vymezené-
mu èasovým rozsahem fondu.

ZØÍZENÍ A HISTORIE ÈESKÉHO ODDÌLENÍ
KONZULTAÈNÍ KNIHOVNY VE VATIKÁNU

Zlatu�e Kukánová

 V souvislosti se zalo�ením Èeského historického ústavu v Øímì bylo a je�tì
bude tøeba øe�it øadu organizaèních a odborných otázek. Aby mohl ústav fungo-
vat na solidní vìdecké úrovni a aby byl dùstojným pokraèovatelem svého pøed-
chùdce, bude muset navázat na výzkum nìkolika generací archiváøù a historikù.
Prvoøadým úkolem bude obnovení jeho odborné knihovny a bìhem dal�ích let
mo�ná i spolupodíl pøi doplòování èeského oddìlení konzultaèní knihovny ve
Vatikánu.

 Pøi studiu historie èeských výzkumù v zahranièních archivech narazíme na
øadu jmen pracovníkù bývalého Archivu zemì Èeské a Archivu ministerstva vni-
tra.1 Jedním z prvních èeských badatelù ve vatikánských archivech, vydávají-
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cích svìdectví o kulturním a politickém vývoji v Evropì, byl v�em dobøe známý
Hynek Kollmann, autor nìkolikasvazkové edice pramenù k èeským nábo�en-
ským dìjinám první poloviny 17. století, která vznikla na základì jeho studia
v archivu Kongregace Propagandy fide.2 Málokomu je v�ak známo, �e právì on
má urèitý podíl na zøízení èeského oddìlení Leoninské knihovny v Øímì.

 Døíve ne� se dostaneme k samotnému zalo�ení knihovny, zmíníme se v krát-
kosti o poèátcích výzkumu na�ich historikù ve vatikánském archivu. Jeho sbírky
a fondy zùstávaly vìt�inì badatelù a� na nemnohé výjimky uzavøeny. K obratu
do�lo teprve v osmdesátých letech 19. století po rozhodnutí pape�e Lva XIII.
zpøístupnit archiv vìdecké veøejnosti. Do Øíma zaèali pøicházet odborníci z rùz-
ných míst Evropy, aby zkoumali dosud neznámé prameny a hledali odpovìdi na
nezodpovìzené otázky. Tehdy zde byla zalo�ena øada vìdeckých ústavù, je�
vytváøely odborné a materiální zázemí pro jednotlivé badatele a vzájemnì si vy-
mìòovaly získané poznatky a informace. Pøístup k bohatému mno�ství prame-
nù k na�im národním dìjinám umo�nil Èechùm Rakouský historický ústav popr-
vé v roce 1887. Od té doby vysílal Zemský výbor Království èeského ka�doroènì
na vlastní náklady alespoò jednoho stipendistu ke studiu bohemik v øímských
a dal�ích italských archivech. Z jejich záznamù a poznatkù vze�lo potom nìkolik
dùle�itých a cenných edic pramenù a nejrùznìj�ích historických statí, obohacu-
jících èeskou historiografii.3 Øada dosud nevydaných a odbornì pøíli� nevyu�í-
vaných pramenù, excerpovaných nìkolika generacemi archiváøù a historikù, je
ulo�ena ve Státním ústøedním archivu v Praze v takzvané Sbírce pøepisù
z domácích a zahranièních archivù.

 Podnìt k roz�íøení odborné knihovny vy�el od tehdej�ího pape�e Lva XIII.
na zaèátku devadesátých let 19. století. Byl to promy�lený tah, uspokojující
v�echny zúèastnìné. Na jedné stranì byla v knihovnì soustøedìna nejvìt�í a nej-
unikátnìj�í sbírka historické a vlastivìdné literatury z celé Evropy a na druhé
stranì tak vznikly ve Vatikánu historické pøíruèní knihovny k potøebì badatelù
jednotlivých zemí a ústavù.

 Informaci o pøipravovaném vatikánském projektu, který napomohl svìtové
proslulosti knihovny, podal do Prahy jeden z prvních stipendistù Hynek Koll-
mann. Jeho zprávu projednával Zemský výbor ji� v roce 1892, definitivnì ve
prospìch knihovny rozhodl na svých zasedáních dne 18. ledna a 2. bøezna 1893.4

Povolil také obstarání knih, jejich svázání a pravidelné doplòování novými svaz-
ky. Historická zemská komise spoleènì se zemským archivem mìly navrhnout
seznam knih. Po jeho schválení bylo z dotace, urèené na studium ve vatikán-
ských archivech, vyèlenìno pìt set zlatých. Brzy se v�ak ukázalo, �e tato èástka
bude pøekroèena.



230

 Za nákup knih, vazbu a po�tovné vydal Zemský výbor více ne� 780 zlatých.
Z toho bylo vyplaceno necelých 350 zlatých za knihy knihkupci Franti�ku Øivná-
èovi a témìø 424 zlatých za jejich svázání knihaøi Karlu Justovi.5 Èást knih byla
také získána darem pøímo od autorù, dal�í publikace vìnovaly vìdecké ústavy
a spolky. Z øady dárcù, kteøí v poèátcích pøispìli edicemi a èasopisy, musíme
zmínit alespoò Hermenegilda Jireèka,6 Archiv zemì Èeské, Jednotu èeských fi-
lologù a Právnickou jednotu. Zemský archiv zásobil knihovnu svými edicemi,
filologové vìnovali osmnáct roèníkù Listù filologických a Právnická jednota dvacet
pìt svazkù èasopisu Právník. Velkou pozornost, vìnovanou celé akci, podtrhuje
skuteènost, �e zakoupené a darované svazky byly opatøeny jednotnou vazbou se
symbolem Èeského království na høbetì. Údaje o poètu knih se v pramenech
rozcházejí a pohybují se od 114 do 116 dìl ve 283 a� 315 svazcích.

 Ve�keré knihy byly pøipraveny k odeslání ji� v èervnu roku 1893. Archiváøi
Hynek Kollmann a Ladislav Klicman v�ak v té dobì odjí�dìli ze Øíma domù
a zásilka by je tam u� nezastihla, proto bylo její odeslání odsunuto a� do doby,
kdy se badatel Klicman vypravil znovu do Itálie. Hynek Kollmann se
s neodeslanými knihami setkal je�tì v zemském archivu, kam nastoupil po svém
návratu z Vatikánu.7 A tak knihkupec Øivnáè vypravil svazky na adresu �Biblio-
teca Leonina di consultazione in Roma, Vaticano� a� v záøí tého� roku. Souèas-
nì s nimi byl správì knihovny zaslán èeský a italský seznam a úèty v�ech vydá-
ní, spojených s instalací knih v Øímì a doprovodný dopis, týkající se pøedev�ím
ulo�ení literatury.

 Zásilka, zabalená do dvou pevných beden, dorazila na místo urèení dne 4.
prosince roku 1893 a o patnáct dní pozdìji byla instalována Ladislavem Klicma-
nem v oddìlení, vyhrazeném pro knihy Království èeského a oznaèeném �Bohe-
mia�.8 Do�lé svazky byly pak na místì rozdìleny do pìti hlavních tematických
oddílù. V prvním byly edice pramenù, ve druhém knihy o historii národa, zemì
a o jednotlivých dùle�itých obdobích, ve tøetím dìjiny církevní, právní a kulturní,
ve ètvrtém svazky k regionální historii a dìjinám mìst a v posledním byly umís-
tìny publikace vìdeckých ústavù, historické spisy, jazykovìdné knihy a èasopisy.

 O tom, �e se na�e knihovna v Øímì dobøe uvedla a ujala, svìdèí Klicmanova
zpráva do Prahy z konce prosince. Pí�e v ní: �Vyniká knihovna èeská vedle
úsudku povolaných znalcù jak poètem, tak i skvostnou úpravou knih nad ve�ke-
ré ostatní sbírky Rakouska i cizozemska. Dar království Èeského reprezentuje
se velmi krásnì. V celé Austria-Ungheria (ani uherské nevyjímaje) nemá sobì
rovna a co se úhlednosti týèe, mezi dary jednotlivých zemí jen Bádenský mù�e
se mu stavìti po bok, a ten není tak èetný.�9

 Je�tì pøed zasláním první oficiální zásilky knih byly v Øímì v konzultaèní
knihovnì èeského oddìlení deponovány nìkteré dary. Proto�e se vìt�inou jed-
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nalo o nevázané knihy, nezøídka o duplikáty, musel Klicman pøistoupit po doho-
dì se správou vatikánské knihovny k jejich revizi. Vybral svazky k vazbì, dopo-
ruèil její druh, nápisy a zapùjèil k výzdobì razidlo se zemským znakem. Doda-
teènou vazbu financovala knihovna a výjimeènì (nejspí� z estetických dùvodù)
netrvala na umístìní nápisu �Biblioteca apostolica Vaticana�, jak tomu bylo ve
v�ech ostatních pøípadech.

 Zemský výbor v roce 1894 uvolnil ze svého rozpoètu zemskému archivu sto
zlatých na nákup, vazbu a zaslání knih do Vatikánu.10

Zpoèátku byly knihy vypravovány ka�dý rok podle toho, zda byl v Øímì
nìjaký èeský stipendista. Pravidelné vyúètování jejich nákupu pøedkládal Zem-
skému výboru øeditel archivu dr. Franti�ek Dvorský a jeho nástupce dr. Vojtìch
Nováèek. Vazbu a nákup knih obstarávaly osvìdèené firmy Just a Øivnáè. Zásil-
ky do Leoninské knihovny dotovali vedle zemského archivu svými dary jednot-
livci, instituce a rùzné spolky.11 Podíl archivu na budování èeského oddìlení
vatikánské knihovny ocenil tehdej�í pape� Pius X., který vìnoval v dubnu roku
1905 jejím prostøednictvím archivu nìkolik svazkù.

 V únoru roku 1914 byly odeslány hromadnì publikace za léta 1908 a� 1913.
Vývoj politických událostí zasáhl negativnì do dal�ího osudu knihovny. Po vy-
puknutí první svìtové války nastala nucená pøestávka v historickém výzkumu
a samozøejmì také v pøedávání publikací. V rozpoètu Zemského výboru byla
dokonce zru�ena polo�ka na udr�ování knihovny. Pøesto zemský archiv shro-
ma�ïoval a pøipravoval bìhem války nové svazky pro pøí�tí zásilku.

 Konec první svìtové války v�ak neznamenal obnovení pøeru�ených stykù na
pùvodní úrovni. Rozpad Rakousko-Uherska pøinesl nástupnickým státùm øadu
problémù, které se nevyhnuly ani øe�ení vìdeckých úkolù bývalé monarchie a or-
ganizaci studijních cest a pobytù v italských archivech. Osud historických vý-
zkumù a knihovny do jisté míry ovlivnily pomìrnì napjaté vztahy mezi novì
vzniklou Èeskoslovenskou republikou a Pape�skou stolicí, vyvolané vnitropoli-
tickým vývojem, nepodporujícím tradièní èeský a slovenský katolicismus.12

Pozitivní roli v øadì jednání sehrál historik dr. Kamil Krofta, ná� velvyslanec ve
Vatikánu. Ten pøi svých jednáních vyu�íval znalostí tamního prostøedí, s ním�
pøi�el do styku u� pøi studijních pobytech. Èeskoslovensko neúspì�nì uplatòo-
valo ústy svého vyslance nárok na vydání knih bývalého rakouského ústavu pro
historická studia s odùvodnìním, �e byly dotovány ze spoleèných penìz. Po
letech diskusí a posuzování nejrùznìj�ích návrhù se díky ministerstvu �kolství
a národní osvìty podaøilo vytvoøit i finanèní podmínky pro zalo�ení a èinnost
Èeskoslovenského historického ústavu v Øímì.

 Ji� v roce 1920 �ádal ministra �kolství prefekt Vatikánské knihovny mons.
Giovanni Mercati o dal�í doplòování èeského oddìlení knihovny, je� bylo po
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øadu váleèných let pøeru�eno. O tom, �e si ministerstvo uvìdomovalo význam
tohoto podniku, svìdèí i následující vyjádøení jeho úøedníka dr. Zdeòka Wirtha:
�Vìc má zajisté za dne�ních pomìrù nemalý význam jak pro zahranièní vìdec-
kou representaci na�eho státu tak pro budoucí èeské badatele a èleny Èeskoslo-
venského historického ústavu v Øímì�.13 Proto byly brzy kontaktovány zemský
výbor a zemský archiv. Do rozpoètu zemského výboru na rok 1921 byla opìt
zaøazena polo�ka na získávání knih.  První publikace byly vypraveny z Prahy ji�
v roce 1922. Pokraèovalo se v doplòování slovníkù (napøíklad Masarykova slov-
níku nauèného a Podlahova Slovníku bohovìdného) a odborných èasopisù. Øadu
výtiskù darovaly Èeská akademie vìd a umìní, Královská èeská spoleènost nauk,
ministerstvo �kolství a národní osvìty, Filosofická fakulta University Karlovy
v Praze, Filosofická fakulta Masarykovy university v Brnì, spolek Dìdictví sv.
Prokopa a mnoho dal�ích institucí. Samozøejmì mezi nimi nechybìly historické
svazky a edice, vydávané Archivem hlavního mìsta Prahy, kapitulním archivem,
Moravským zemským archivem a Archivem zemì èeské.14 V�echny dary se peè-
livì zaznamenávaly do seznamù, vedených jak ve Vatikánu, tak v zemském archi-
vu. V roce 1929 bylo podle archivního evidenèního seznamu v Øímì celkem asi
1400 svazkù. Pape� Pius XI. ocenil práci archiváøù pøi vytváøení knihovního
fondu a na návrh prefekta mons. Giovanni Mercatiho vìnoval zemskému archivu
vzácnou diplomatickou edici nejstar�ích pape�ských papyrových listin Pontifi-
cum Romanorum diplomata papyracea.15

 I ve tøicátých letech bylo po dohodì mezi ministerstvem �kolství a národní
osvìty a Èeským zemským výborem doplòováno èeskoslovenské oddìlení va-
tikánské konzultaèní knihovny. Archiv zemì Èeské stále shroma�ïoval darova-
né a zakoupené knihy a zaji�toval jejich jednotnou poloko�enou vazbu. Koncem
roku 1933 se podle evidence zemského archivu nacházelo v Leoninské knihovnì
pøes tisíc �et set svazkù.16 Vìt�í mno�ství odborných knih a periodik bylo ode-
sláno v letech 1936 a 1937, vatikánská knihovna potvrdila v roce 1936 pøijetí
osmdesáti �esti publikací. Tehdy se k øadì osvìdèených dárcù z pøedchozích
let pøipojila Cyrilometodìjská bohoslovecká fakulta v Olomouci, Královská èes-
ká spoleènost nauk v Praze, benediktinské opatství v Bøevnovì, konvent øádu
dominikánù v Praze a dal�í instituce. Postupnì se roz�iøoval a rozrùstal i poèet
významných kulturních osobností, které vìnovaly autorské výtisky. Byli to na-
pøíklad prof. dr. Augustin Neumann, prof. dr. Jan Kapras a prof. dr. Franti�ek
Hrubý.17

 V prùbìhu tøicátých let také do�lo ke zmìnì v organizaci knihovny. Na rozdíl
od pùvodního èlenìní do pìti okruhù, byly knihy rozdìleny do tøinácti tematic-
kých celkù. V prvních dvou oddílech byly soustøedìny edice pramenù, dále
následovaly svazky, týkající se obecných dìjin, dìjin zemí a církevní správy.
Historickým èasopisùm, bibligrafiím, biografiím, genealogii, topografii, geogra-
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fii, umìní, archeologii a etnografii bylo vyhrazeno celkem pìt oddìlení knihovny.
V posledních tøech oddílech byly deponovány publikace k dìjinám státu a práva,
literární a jazykovìdné studie a práce rùzných vìdeckých ústavù a spoleèností.
Knihy velkých formátù byly ulo�eny zvlá�� pod oznaèením �Folio�. Nové uspo-
øádání konzulaèní knihovny, které mìlo badatelùm umo�nit rychlej�í orientaci ve
velkém souboru, v�ak nenabízelo u�ivatelùm ve�kerou èeskoslovenskou pro-
dukci. Øada odborných publikací z ní byla vyòata a soustøedìna spoleènì se
studiemi jiných zahranièních autorù v dal�ích umìle vytvoøených oddílech. Tak
byly napøíklad Gollovy, Tomkovy a Wintrovy práce o pra�ské univerzitì zaøaze-
ny do velkého oddìlení �Universita�.

 Pøevratný politický vývoj v Evropì uspí�il konec èinnosti na�eho historické-
ho ústavu. Proto je celkem symbolické deponování Kollmannových Akt Propa-
gandy fide v Leoninské knihovnì v roce 1939, to je tìsnì pøed uzavøením ústa-
vu. Podle posledních známých informací z roku 1941 byl rozsah svazkù,
ulo�ených v èeskoslovenském oddìlení konzultaèní knihovny kolem ètyøiceti
bì�ných metrù.18 Váleèné události ji� podruhé negativnì zasáhly do dal�ího osu-
du knihovny a pozastavily odesílání nových zásilek. Vzhledem k omezení èin-
nosti historického ústavu v Øímì a k slo�ité personální situaci v zemském archi-
vu nebylo mo�né pokraèovat v péèi o publikace Vatikánské knihovny.

 Výraznou zmìnu nepøinesl ani dlouho oèekávaný konec druhé svìtové války.
Bìhem velmi krátkého pováleèného období se Archivu zemì Èeské nepodaøilo
navázat na pøedchozí úspì�nou tradici. Jeho nástupce, Státní ústøední archiv,
øadu podnikù a závazkù svých pøedchùdcù z rùzných dùvodù nepøevzal. Celko-
vý nezájem spoleènosti o systematický vatikánský výzkum se projevil i tím, �e
�ádný z vìdeckých ústavù nezaøadil do svého pracovního plánu úkol doplòovat
na�i konzultaèní knihovnu. Pokud se v posledních ètyøiceti letech objevily ve
Vatikánské knihovnì nìkteré èeské odborné publikace (edice pramenù èi histo-
rické studie), stalo se tak ve vìt�inì pøípadù pøièinìním samotných autorù, kteøí
po studiu pramenù ve zdej�ích archivech pova�ovali za svou morální povinnost
odevzdání autorských výtiskù.

 I pøes dal�í nepøízeò osudu nebyla snaha zemského archivu marná. Pùvodní
zámìr, s ním� bylo v devadesátých letech minulého století zalo�eno èeské oddì-
lení konzultaèní knihovny, byl splnìn. Odborné publikace zde prezentovaly èes-
kou a slovenskou vìdeckou práci a zároveò byly a stále jsou oporou na�im i za-
hranièním badatelùm, podílejícím se na rùzných projektech.19 O tom, �e na�e
oddìlení obstálo se ctí po stánce reprezentativní, se mù�e pøesvìdèit ka�dý
náv�tìvník Vatikánské knihovny, nebo� je mu dopøáno postát v prvním patøe
hlavního sálu pøed zaplnìnými døevìnými regály s oznaèením �Cecoslovacchia�.
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 Dne�ní generaci èeká nelehký úkol a jeho výsledek mohou, stejnì jako pøed
desítkami let, do znaèné míry ovlivnit i rùzné archivy, vìdecké instituce a vyda-
vatelství. U� nejbli��í léta uká�í jestli se podaøilo v plném rozsahu navázat na
pøedchozí výsledky. Tento kratièký pøíspìvek mìl být skromným pøipomenutím
nedávno minulého stého výroèí zalo�ení èeského oddìlení Vatikánské knihovny.
Zároveò by mìl být výzvou odborné veøejnosti k jeho systematickému doplòo-
vání. Dùle�itou roli v této významné èinnosti by mìly do budoucna sehrát Státní
ústøední archiv a Èeský historický ústav v Øímì.
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kým pøínosem. Jedná se napøíklad o úzce specializované regionální dìjiny
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VÝVOJ DOPRAVNÍHO ARCHIVNICTVÍ
V ÈESKOSLOVENSKU SE ZVLÁ�TNÍM ZØETELEM
K ARCHIVÙM �ELEZNIÈNÍM.

Miroslav Kunt

 I. Dopravní (�eleznièní) archivy.

 Doprava je velice �iroký pojem. Pouze u �eleznic, této znaènì centralizované
a rozsáhlé instituce, v�ak dosáhla písemná produkce ji� v jejich poèátcích vel-
kých rozmìrù. Tomu odpovídá i mno�ství dochovaných archivních fondù, sbí-
rek a registratur. Vzhledem k tomu, �e i zpùsoby jejich zpracování a ulo�ení se
vymykají bì�ným mìøítkùm (zejména podnikového archivnictví), bude øeè pøe-
dev�ím o nich.
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 Pro �eleznici jsou charakteristické nehmotná podoba konané práce, personál-
ní nároènost stavby i provozu, vysoké investièní náklady, sí�ový charakter a sou-
vislost se v�emi odvìtvími lidské èinnosti. Odraz tìchto kritérií nalézáme i v do-
chovaných písemnostech. Tato studie se vìnuje zejména písemným pozùstatkùm
rakouských (pøedlitavských) a èeskoslovenských dopravních (�eleznièních) úøa-
dù, které nacházíme v na�ich archivech. Uherská problematika je zmínìna jen
okrajovì. Vzhledem k nedostatku prostoru nemohl být vylíèen ani vývoj správy.

 �eleznice se zpoèátku profilovala jako výraznì kapitalistický podnik. V Ra-
kousku (vèetnì Uher) to byly pøedev�ím soukromé spoleènosti Severní dráha
císaøe Ferdinanda (KFNB) a Spoleènost státní dráhy (StEG), které urèily smìr
a metody �eleznièního podnikání u nás.

 Stát uplatòoval svùj vliv nejprve formou privilegia, definujícího zejména vztah
�eleznice � okolí a postupnì se sám aktivnì zapojil do �eleznièního podnikání
(poprvé v letech 1841�1854). Vyvrcholením státního vlivu je vznik rakouského
ministerstva �eleznic (1896) sluèujícího státní a podnikovou správu � na rozdíl
od Uher, kde tyto prvky byly a zùstaly oddìleny. Rakouské øe�ení pøevzala i ÈSR
(1919).  Teprve v r. 1938 vzniká ministerstvo dopravy, spojující agendu �eleznic
a po�t, a po tzv. Heydrichových reformách ministerstvo dopravy a techniky pøi-
èlenìním agend veøejných prací � mimo jiné i letecké dopravy a plavby (1942).
Na Slovensku, po zavedení autonomie v øíjnu 1938, vzniklo ministerstvo pô�t
a �elezníc, které se od prosince pøemìnilo na ministerstvo dopravy a verejných
prác. Na tento orgán navázalo po válce (v oboru �eleznic do r. 1952, v oblasti
autobusové dopravy a plavby do r. 1960) povereníctvo dopravy Bratislava spo-
lu s ministerstvem dopravy v Praze. V letech 1949�1952 je vyzkou�eno vyèlenì-
ní podnikové správy do národního podniku ÈSD resp. ÈSAD jako souèástí
ministerstva dopravy. Pak se celý systém vrátil k formálnì �rakouskému� (pù-
vodnì pruskému), i kdy� jinak strukturovanému øízení. Z následujících zmìn je
tøeba pøipomenout opìtné spojení dopravy a spojù do jednoho ministersta (1960�
1963 a 1988�1990) a pokus o federalizaci øízení vytvoøením národních minis-
terstev, federálního výboru pro dopravu a ústøední správy �eleznic v letech 1969�
1971.

 Druhou instanci u �eleznic tvoøila øeditelství drah, první pak výkonné jednot-
ky (slu�ebny) � stanice, výtopny aj., pùsobící na teritoriálnì-odvìtvovém principu.

 Podobnì tomu bylo i u státní autodopravy, která byla provádìna v letech
1928�1948 v rámci �eleznic.1

 Rakouský �eleznièní archiv.



238

 Od poèátku výstavby �eleznic mù�eme sledovat i zájem o jejich historii. V Uh-
rách bylo roku 1886 u pøíle�itosti mileniální výstavy zalo�eno dopravní muzeum
(Közlekedési Múzeum Budapest). Podobnì v Rakousku, za podpory prezidenta
státních drah Aloise Czedika a sekèního �éfa W. Rölla, do�lo v roce 1893 k ote-
vøení historického muzea rakouských státních drah (vedeno vládním radou Al-
fredem Buschmannem), doplnìného o sbírky muzea zestátnìné KFNB. Muze-
um shroma�ïovalo pochopitelnì i archiválie, ale pouze jako sbírkové pøedmìty.2

 Dr. Buschmann, øeditel muzea, inicioval v r. 1896 zøízení rakouského �elez-
nièního archivu. Archiv si kladl za cíl plánovité shroma�ïování pramenù k dìji-
nám rakouských �eleznic. Ji� pøedtím existovaly archivy u �eleznièních správ-
ních orgánù. �lo v�ak pøedev�ím o úøední sbírky listin (v právním smyslu slova)
a plánù. Z nich nejvýznamnìj�í byly zøízeny r. 1871 (resp. 1872) u generální in-
spekce rakouských �eleznic (plány) a r. 1875 u øeditelství státních �eleznièních
staveb (pøe�lo r.1884 na generální øeditelství státních drah).3 I pøedpis pro spi-
sovou manipulaci na ministerstvu z r. 1897 poèítal je�tì pouze se zøízením archi-
vu listin (Urkundenarchiv).4 Písemnosti bez dlouhodobého úøedního významu
(tedy i spisy) se uchovávaly v registraturách, umístìných mnohdy v nevhodných
prostorech a v nepoøádku (sklepy, pùdy). Pøi zestátòování èi reorganizaci drah
pak docházelo k nekontrolovatelnému nièení písemností. Skartace nebyla �ád-
nou normou regulována.

 �eleznièní archiv ve Vídni sídlil zprvu v budovì nádra�í Franti�ka Josefa (32
místností). Jako vzor pro úøadování poslou�il �týrský zemský archiv.5 Vìt�inu
registratur proskartoval ji� pùvodce a byly pøevzaty mnohdy bez evidenèních
pomùcek. Ukládání se provádìlo v pùvodních obalech. Teprve r. 1910 jsou
poøízeny první kartony. Archiv se �ir�í odborné veøejnosti poprvé pøedstavil
svojí výroèní zprávou za rok 1912, která obsahovala inventáø písemností do r.
1858.6 Almanach der k.k. österr. Staatsbahnen uveøejòoval ale ji� pøedtím ka�do-
roènì noticku o poslání archivu (takté� muzea a knihovny). Po zániku monar-
chie se rakouský �eleznièní archiv v záøí 1920 zmìnil na archiv pro dopravu
pøièlenìním agend letecké dopravy, vodní dopravy a po�ty.7

 První spisová rozluka.

 Èeskoslovensko jako nástupnický stát monarchie muselo novì konstituovat
státní správu. Ta pro svoji práci potøebovala písemnosti z bývalých ústøedních
vídeòských úøadù. V listopadu 1918 se utvoøila ve Vídni civilní likvidaèní komi-
se, pod kterou spadala i agenda dopravní. Komise vznikla z rozhodnutí konfe-
rence delegátù slo�ené z vyslancù resp. zástupcù národních státù. Konference
pøijala 11.12. 1918 zásady, v nich� jsou kodifikována pravidla pro práci meziná-
rodní likvidaèní komise a principy spisové rozluky.8 V oblasti spisové rozluky
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vybavovala èeskoslovenská likvidaèní komise pøedev�ím písemnosti ad hoc
potøebné pro výkon státní správy ÈSR (personálie, úrazové spisy, plány atd.).
Podepsáním mírové smlouvy v St. Germain9 se èinnost likvidaèních komisí sta-
la neúnosnou a Rakousko prohlásilo zákonem z 18.12.1919 è.577 likvidaci za
svoji vnitøní zále�itost. Vzhledem k ustanovením mírové smlouvy a tí�ivým hos-
podáøským podmínkám v�ak bylo ochotno s ostatními nástupnickými státy jed-
nat. Èeskosloven�tí likvidaèní komisaøi mezitím pøijali na svém jednání 6.
a 15.12.1919 Akèní program, který je plnì zamìøen na otázky spisové rozluky.10

 Z jednání mezi ÈSR a Rakouskou republikou vze�la tzv. Pra�ská úmluva (po-
depsána 18.5.1920, ratifikována 1.10.1920), vycházející pøedev�ím z ustanovení
èl. 93 Saint Germainské mírové smlouvy (archivy a písemnosti v Rakousku vzta-
hující se k postoupeným územím). Na základì této úmluvy zapoèala soustavná
spisová a archivní rozluka. ÈSR mìly být pøedány fondy jí provenienènì patøící
(vzniklé na jejím území) � v pøípadì �eleznic se jednalo o registratury nìkterých
bývalých soukromých spoleèností. Pro ostatní písemnosti byl stanoven rok
1888 jako hranice (pro priora k �eleznièním spisùm se hranice posunula k datu
1.5. 1848). Nemìly být vydávány písemnosti vztahující se k více nástupnickým
státùm (tzv. spoleèné).11

 Mezitím byla èeskoslovenská likvidaèní komise pøièlenìna k Úøadu plnomoc-
níka ÈSR ve Vídni (vznikl k 23.1.1919).12 Po zøízení rakouské sekce paøí�ské
reparaèní komise agenda spisové rozluky pøechází na ni.13 Po jejím zru�ení má
organizaci spisové rozluky na starosti vyslanectví a od roku 1923 kulturnì �
historická komise pøi vyslanectví øízená pøímo ministerstvem zahranièí.14

 Èeskoslovensko zaèalo se soustavnou spisovou rozlukou v dopravním rez-
ortu zaèátkem bøezna 1921. Rezortním referentem byl jmenován JUDr. Alois
Tachecí, døívìj�í pracovník vídeòského øeditelství pro tratì býv. severní dráhy
Ferdinandovy. Písemnosti �eleznièních registratur a archivu mìly v materiálu pøe-
vzatém Èeskoslovenskem co do mno�ství nejvìt�í podíl. K 31.12.1925 bylo
prohlédnuto více ne� 6,5 milionu �eleznièních spisù (nepoèítáme-li ostatní pí-
semnosti, napø. plány), z èeho� pøevzala ÈSR pøibli�nì �estinu. V porovnání
s ostatními orgány civilní státní správy se jednalo o dvoj- a� nìkolikanásobné
mno�ství.15 Mìl být vybaven v�echen písemný materiál, na který mìla ÈSR
podle Pra�ské úmluvy právo. Pøi rozluce se tedy nerozli�ovala provozní nebo
historická hodnota. Pouze v pøípadì tarifního a zúètovacího úøadu byly pøevza-
ty spisy a� od r. 1909 a v pøípadì ústøední pøidìlovny vozù k rozluce vùbec
nedo�lo. Dùvodem bylo právì obrovské a nepøehlednì ulo�ené mno�ství mate-
riálu a krátký èas vymìøený k jeho vy�ádání.

 Postup pøebírání písemností stanovila smìrnice vydaná ministerstvem zahra-
nièí v úzké spolupráci zejména s ministerstvem vnitra.16 Právì tato smìrnice pù-
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sobila pøi vybavování �eleznièních písemností jisté potí�e. Základní stanovený
postup byl tento: Èeskoslovenský úøedník vyplnil po�adovací konsignaci (èís-
lo, pøedmìt), srovnal ji s pøedávací konsignací a zanesl spisy do èíselníku (kni-
ha s rastrem, ve kterém se pøíslu�né èíslo za�krtlo). Rakouský úøedník vyhledal
spis, popø. zajistil pátrání po nìm, vydání oznaèil v hlavní knize registratury
(podacím protokolu) a vyplnil pøedávací konsignaci. Jedna po�adovací konsig-
nace obsahovala prùmìrnì 11 spisù a její sepsání trvalo pøibli�nì 20 minut. Pøe-
dev�ím vedení èíselníkù bylo hodnoceno jako ztráta èasu. Tyto èíselníky, do-
dnes zachované pro ministerstvo �eleznic, skuteènì nikdy nebyly vyu�ity.

 Kromì vlastního postupu vybavování stì�oval práce i striktní po�adavek vy-
bavovat v�echno. Pøedev�ím personální spisy zabíraly drahocenný èas. Nebylo
zcela známo, kteøí zamìstnanci pøe�li do slu�eb ÈSR, navíc mnoho spisù bylo
vyzvednuto ji� døíve, bez evidence. Celkový poèet �eleznièáøù evidovaných ve
Vídni se odhadoval na 40 tisíc.17 Právì po�adování evidentních zbyteèností
budilo nevoli u pracovníkù archivu a registratur � jejich vlastní práce stála. Pøes-
to vztahy pøi rozluce byly korektní. Konec rezortních rozlukových prací ve Víd-
ni znamenalo odvolání referenta k 1.1. 1926. Dr. Tachecí zakonèil spisovou roz-
luku jednáními s Dr. Feilerem v archivu pro dopravu ve dnech 14. a� 19.6.1926.
Dr. Feiler sice odmítl vydání rejstøíkù a indexù ke sbírce plánù generální inspek-
ce (vznikly a� v archivu), ale zapùjèil seznam inventáøù sbírky a byl ochoten
v nìkterých vìcech jít nad rámec Pra�ské úmluvy: slíbil napø. duplikáty tiskù.
Kulturnì � historická komise pøi vyslanectví existovala dále, ale její èinnost ji�
nebyla významná a mnohdy poslou�ila jako byrokratická zábrana jiným aktivi-
tám.18 Pouze v r. 1930 je prostøednictvím komise pøedáno vìt�í mno�ství spisù
býv. ministerstva �eleznic vyøazených ve Vídni pøi skartaci a tvoøících pøedtím
souèást spisù spoleèných.

 Spisová rozluka s Maïarskem provedená na základì dohody z 3.6.1927 se
mìla týkat písemností mezi 1.10.1886 a 30.6.1918, ve zvlá�tních pøípadech i prior
od r. 1868. Spisy se mìly odevzdávat pøes ústøední úøady, pøièem� výèet �elez-
nièního materiálu byl uveden v pøíloze.19 Výsledky rezortní rozluky byly mizivé.
Jediný dùle�itìj�í pøírùstek z Maïarska � registratura generálního øeditelství Ko-
�ickobohumínské dráhy v Budape�ti � získaná na soukromoprávním základì,
byla do Ko�ic pøevezena v lednu 1922.20 Spisovou rozluku s Rumunskem pro-
vedla èeskoslovenská komise v Sevlu�i (dnes Vinohradovo).21 Z rezortního hle-
diska v�ak � podobnì jako jednání s Polskem � nemìla velkého významu, ne-
bo� nebyla zdrojem podstatných ztrát ani ziskù písemností.

 Èeskoslovenský �eleznièní archiv.
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 Ministerstvo �eleznic ÈSR hned po svém zøízení v prosinci 1918 deklarovalo
snahu zalo�it rezortní archiv. Zatím do�lo jen k pøièlenìní archivních zále�itostí
ministerstva �eleznic k departementu I/2 (vìci správní). Teprve nárùst vlastní
písemné produkce a pøebírání materiálu z Vídnì novì otevøely otázku archivu.
V èervnu 1920 je zpracován návrh na jeho prozatímní zøízení. Základem mìlo
být rozdìlení materiálu do ètyø skupin podle vztahového principu a pøièlenìní
archivu ke knihovnì. Zásadní pøipomínky mìly departementy IV. odboru (sta-
vebního). Jeden si chtìl v�e ponechat u sebe, druhý zøízení archivu vítal s tím,
�e historické materiály bez úøedního významu se pøedají technickému museu.
Knihovna, které se vìc dotýkala nejvíce, s návrhem nesouhlasila. Její vedoucí V.
Keller kladl dùraz na odbornost a samostatnost � pro pøevzetí archivu se mìly
najít schopné síly (technik a právník).22

 Teprve pøi èásteèné reorganizaci ministerstva v øíjnu 1922 byl departement I/
2 povìøen zøízením archivu.23 Byly zaji�tìny tøi místnosti v suterénu novì získa-
né budovy v Karlínì, Palackého 552 (dnes Køi�íkova) a správcem nového �elez-
nièního archivu byl jmenován vrchní úèetní rada Jindøich �indeláø. Ten vypraco-
vává zaèátkem února 1923 návrh na zøízení �eleznièního archivu s návrhem
archivního øádu. Po vzoru vídeòského archivu byl základem provenienèní prin-
cip. Vnitøní strukturu archivu tvoøily ètyøi základní skupiny: listiny, plány, spisy
(registratury), soukromé archiválie a dary (museální oddìlení). Poslednì zmínì-
ná skupina se stala jedním ze základù �eleznièních sbírek technického musea
(archivu TM), kde byly tyto pøedmìty zèásti jako depozit také ulo�eny.

 Pøed schválením se k návrhùm mìly vyjádøit v�echny odbory ministerstva,
co� jim bylo sdìleno na poradì 29.prosince 1922. Nejrozsáhlej�í poznámky mìl
odbor VI (dopravní). Mimo jiné navrhoval opìtné zavedení oznaèování skartaè-
ních lhùt na spisy (o tomto problému podrobnìji v dal�í èásti této studie). Prak-
ticky v�ichni úèastníci pøipomínkového øízení prosazovali archiv jako ústøední,
s dozorem na spisovny a archivy ni��ích organizaèních jednotek a dokonce i sou-
kromých drah. Výnosem ministerstva �eleznic z 6. února 1923 è.81532 byl zøí-
zen Èeskoslovenský �eleznièní archiv (�A) a souèasnì vydán jeho archivní øád
(AØ).24 Výsledná dikce AØ je témìø doslovným pøekladem AØ rakouského ar-
chivu pro dopravu z r. 1920.25 Nìkterá ustanovení èeskoslovenského AØ se
stala pøedmìtem poznámek archivních odborníkù. Dr. Vl. Klecanda se stavìl
kriticky napø. k mo�nosti zøizování sbírek (získávání archiválií rùzné provenien-
ce), a také zaèlenìní archivu do ministerstva jako jeho souèásti se nesetkalo
s Klecandovým pochopením: �Není pochyby, �e by samostatnìj�í postavení
èeskoslovenského archivu �eleznièního bylo s prospìchem jeho dal�ímu vývo-
ji.�26 �A skuteènì mìl po celou dobu svého trvání minimální vliv na chod kance-
láøské agendy ministerstva a odbornì, ve srovnání napø. se zemìdìlským archi-
vem, také zaostával.



242

 Archiv zaèal hned po svém zøízení s pøejímáním písemností z rozluky s Ra-
kouskem, doèasnì ulo�ených v budovì ministerstva v pra�ské Dlá�dìné ulici.
Po skonèení rozluky jsou pøevzaty plány od r. 1918 doèasnì ukládané v registratuøe
ministerstva. Po pøevzetí materiálù je pøikroèeno k jejich inventarizaci a katalogi-
zaci � opìt podle vzorù z rakouského archivu, ale s vìt�ím dùrazem na katalogi-
zaci (kartotékový systém). Èinnost �A se postupnì rozrùstala: Vedl správu ar-
chivu, vyøizoval vìci kanceláøské slu�by a vydával smìrnice pro spisovou slu�bu
u øeditelství státních drah, podílel se také na redakci roèenky státních a soukro-
mých drah, pro kterou zajistil práce z historie dopravy. Správce archivu se zú-
èastnil je�tì v roce 1924 archivního kurzu, poøádaného Dr. Vojtí�kem.27 Vý-
znamným úkolem �A se stala právì pøedarchivní péèe o písemnosti øeditelství
státních drah. Øeditelství toti� získala vìt�inu písemností ze spisové rozluky
(podle teritoriálního klíèe). Priorování rozlukových spisù a doèasnì také jejich
skartace nebyla dovolena. K vyøazování rozlukových písemností pøikroèila jed-
notlivá øeditelství a� po vydání nového kanceláøského pøedpisu (1924), iniciova-
ného �eleznièním archivem. Výbìr ze skupiny písemností oznaèovaných jako
tøicetileté pøejímal �A. Ostatní (tøíleté a desetileté spisy) mohla øeditelství likvi-
dovat bez kontroly. Tato praxe trvala fakticky do konce platnosti této smìrnice
(1950).

 Kromì zmínìných aktivit zajistil �A napø. opisy pramenù ke konìspøe�ným
�eleznicím z archivù ve Vídni a v Èeských Budìjovicích a zorganizoval sbìr vzpo-
mínek na pøevrat v r. 1918. V období hospodáøské krize a nedostatku pracov-
ních pøíle�itostí inicioval �A zakonzervování zbytkù budìjovicko- linecké konì-
spøe�ky. Celá akce probìhla v letech 1930�1932, pøièem� se podaøilo vzbudit
zájem památkového úøadu. Mezi nejvýznamnìj�í poèiny �A nespornì patøí za-
vedení a metodické øízení kronikáøské èinnosti na �eleznièních stanicích, poz-
dìji i jinde (nemocenská pokladna, leti�tì, ÈSAD).28 V r. 1928 vydal �A obì�ník
s údaji o svých fondech a pùsobnosti pro potøebu úøedníkù rezortu.29

 Po dostavbì nové budovy ministerstva (1933) na tehdej�ím Petrském nábøe-
�í (dnes nábøe�í L. Svobody) se �A stìhuje do pøipravených 21 místností jejího
prvního suterénu. Pøebytek pracovních sil urychlil evidenèní práce, kdy� v letech
1934�1935 bylo archivu pøidìleno nìkolik zamìstnancù Správy pro zvlá�tní slu�by.
V souvislosti s pokusy o reorganizaci �eleznièní správy byla od 1.1. 1932 pøièle-
nìna �A agenda výrobny jízdenek. Poslední pøedváleènou aktivitou �A (prav-
dìpodobnì jeho správce) byla výzva zamìstnancùm drah k pátrání po písem-
ných památkách �eleznièní historie.

 Druhá spisová rozluka.
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 Po odchodu J. �indeláøe z funkce správce archivu (asi 1937) �A dlouho
�ádné dal�í aktivity nevyvíjel. V jeho vedení se vystøídaly oficiál Josef Hradec-
ký, oficiál Frant. Kunz, vrchní adjunkt Václav Vomela a v roce 1942 do �A
nastoupil vrchní tajemník Miloslav �tìpán (*1891, +1956), který archiv fakticky
vedl a� do r. 1956.

 V souvislosti s okupací èeskoslovenského pohranièí a o nìco pozdìji se vzni-
kem protektorátu zaèalo období nových spisových rozluk. Ji� 22.10.1938 bylo
sjednáno mezi zástupci ministerstva �eleznic ÈSR a øí�ského ministerstva do-
pravy �Ujednání o vydání smluv, písemností a pod., týkajících se �eleznièních
tratí odevzdaných Nìmecku.�30, které se týkalo vìt�inou písemností øeditelství
drah. Odevzdávat se nemìly materiály o vìcech tajných, politicky a vojensky
dùle�itých. Z písemností spoleèných mìla ÈSR poøídit výtahy a opisy. Pøedá-
vání a pøíslu�ná jednání (probìhla v listopadu 1938) øídila sama øeditelství, mi-
nisterstvu se podávala pouze hlá�ení. Nìmecká spisová komise delegovaná do
Èech v roce 1938 k provádìní rozluky ani její èeský protìj�ek, pracující nejprve
samostatnì a pozdìji pøi archivu ministerstva vnitra, se do zále�itostí dopravní-
ho rezortu pøíli� nevmì�ovaly, øe�ily èistì administrativní zále�itosti.

 I. etapa rezortní rozluky skonèila na jaøe 1939. Øí�ská øeditelství tehdy ne�á-
dala star�í písemnosti, zajímala se pouze o aktuální, k provozu potøebné dokla-
dy. Dopisem z 29.11.1939 u� ale øeditelství v Drá�ïanech nárokuje i spisy archi-
vované (vèetnì bývalých vídeòských), pøièem� zamý�lelo vytvoøit tzv. archiv
sudetonìmeckých tratí. K iniciativì Drá�ïan se pøipojilo i øeditelství v Øeznì.
K zaslání písemností v r. 1940 skuteènì do�lo, ale materiál vídeòského pùvodu
byl z této akce a� na výjimky vypu�tìn.31 Po válce se dokumenty pocházející
z èeských øeditelství státních drah (6 a� 8 tun) nalezly ve Weixdorfu u Drá�ïan.
Po jejich navrácení v r. 1951 je vytøídilo oblastní øeditelství ÈSD v Praze.32

 Nedlouho po vzniku tzv. Protektorátu Èechy a Morava zveøejnila nìmecká
okupaèní správa �Smìrnice pro vydání a pou�ívání archiválií nacházejících se
toho èasu v Protektorátu Èechy a Morava a týkající se Nìm. øí�e.� Tyto smìrni-
ce, pøipravované ji� pøed Mnichovem, proti nim� protestovala i protektorátní
vláda znamenaly faktické anulování spisové rozluky z období po r. 1918.33

 V roce 1942 byly nìkteré dopravní písemnosti vídeòského pùvodu odveze-
ny. Je�tì v Praze do�lo na návrh vedoucího vídeòského �eleznièního archivu Dr.
Feilera ke skartaci fondu býv. rakouského ministerstva �eleznic z dùvodù nákla-
dù na dopravu. Víden�tí archiváøi vyøadili v listopadu 1941 a� v lednu 1942 asi
2/3 spisù, které zùstaly jako surovina pra�skému ministerstvu dopravy a techniky.
Skartací nebyly dotèeny umìlé celky vytvoøené pøed válkou èeskoslovenským
archivem týkající se místních a mìstských drah. Tyto skupiny zùstaly v Praze
pokud se nevztahovaly k odstoupeným územím (toté� platilo pro èást plánù



244

býv. generální inspekce). V opaèném pøípadì do�lo k jejich pøedání do øí�e.
V�echen tento materiál v�ak patøil de jure vídeòskému �elezniènímu archivu.34

17. a� 20. záøí 1946 probìhla na ministerstvu zahranièí v Praze jednání s rakouskou
delegací, kde bylo dohodnuto obnovit status quo k 30.9.1938.35 Do Rakouska
odvezené fondy se vrátily v letech 1946 a� 1949. Jako poslední vydala Vídeò
býv. ministerstvo �eleznic, ale zøejmì ne celé � nìkteré skupiny v r. 1942 odveze-
né, napø. prezidium a vojenské �eleznièní spisy, zùstaly pravdìpodobnì
v Rakousku. Písemnosti pøejímal AMV a pøevá�el je do depozitáøe v Mní�ku
pod Brdy, odkud si je pøevzalo v bøeznu 1951 mnisterstvo dopravy.36

 Polsku, které obsadilo Tì�ínsko, byl odevzdán urèitý materiál øeditelstvím
v Olomouci. Pøi ústupu fa�istù do�lo zèásti ke znièení pøedaných dokumentù,
zèásti k jejich zavleèení do Nìmecka, odkud byly po válce pøedány zpìt Polsku
a odtud (z Katowic) v r. 1950 zpìt øeditelství drah Olomouc. Písemnosti býv.
vídeòských ústøeden Praha sice v r. 1938 pro Polsko pøipravila, ale k jejich pøe-
dání pravdìpodobnì nedo�lo.

 Maïarsko po obsazení èásti Slovenska zabralo i tøi poslední roèníky regist-
ratury ko�ického øeditelství. Je�tì pøed zøízením samostatného státu muselo Slo-
vensko vydat nìkteré dokumenty øeditelství Bratislavského. Ústøední fondy ne-
byly a� na nepatrnou výjimku dotèeny. Spisová rozluka s Maïarskem byla
zahájena protokolárním jednáním mezi �eleznièními správami obou zemí
z 16.11.1938. Definitivní podobu dala jednáním �Dohoda medzi Slovenskou re-
publikou a Maïarským krá¾ovstvom vo veci vydávania administratívnych spi-
sov� z 1.10.1941.37 Dohoda byla prakticky toto�ná s èeskoslovensko � maïar-
ským dokumentem z r. 1927, ale formulace byly pøesnìj�í a �ir�í. Návrat
dokumentù z Maïarska na základì mírové smlouvy è. 192/1947 Sb. zajistil tzv.
�trbský protokol z 22.2.1950. Podle nìho nebylo mo�né nárokovat si materiál
vzniklý pøed 1.1.1886 a také materiál týkající se tøetí strany (bývalá Podkarpat-
ská Rus).38

 Po osamostatnìní Slovenska bylo zøízeno v Praze nìkolik podvýborù (podle
slu�ebních oblastí) pro spisovou rozluku v dopravním rezortu. Rozluka mezi
Protektorátem a Slovenskem probíhala na základì dohody z 19.10.1939 od lis-
topadu 1939. Deklarovaný termín ukonèení 31.12.1943 dodr�en nebyl a po osvo-
bození, v lednu 1946, se pøipravené neodeslané písemnosti (pøevá�nì plány)
zalo�ily zpìt do registratury. Z bývalého Ministerstva dopravy a verejných prác
v Bratislavì se rozlukové spisy nevrátily. Registratura ministerstva � rezortu do-
pravy byla bombardováním 16.6.1944 znaènì po�kozena. Po válce ji pøevzalo
povereníctvo dopravy resp. øeditelství drah v Bratislavì, odkud � spolu
s meziváleènou registraturou této instituce � pøe�la do �SÚA (�tátny Slovenský
ústredný archív � dnes Slovenský národný archív, SNA).
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 Ztráty materiálu v dùsledku války nebyly jinak velké. Kromì ji� øeèeného �lo
hlavnì o písemnosti ulo�ené u výkoných jednotek � napø. nálet na Pardubice
znièil výkupní plány z r. 1849, umístìné na pùdì tamní stanice. V souvislosti
s pracemi na publikaci o Olomoucko � pra�ské dráze upozoròoval na mo�nost
ztráty cenných materiálù v øíjnu 1944 ing. J. Hons. Navrhoval také poøízení foto-
dokumentace objektù protektorátních drah. Jeho snahy v�ak zùstaly nevysly�e-
ny. �A byl toho názoru, �e s písemnostmi není tøeba za války hýbat. K pokusu
o soustøedìní dokumentárního materiálu do�lo v letech 1945�1946 na základì
v�eobecného pøechodného opatøení �A, kterým byly v�ichni zamìstnanci vy-
zváni k zaji�tìní archiválií pøed neuvá�eným nièením a k jejich zaslání �A: �Ze-
jména v�ak zástupci øeditelství státních drah pøi odevzdávkách slu�by
v jednotlivých slu�ebnách a pøednostové tra�ových stavebních správ pøi prová-
dìní pøesidlovacích akcí, pøi vyklizování starých budov a pod. musí si uvìdo-
mit toto nebezpeèí a vhodnì zakroèit tam, kde od zúèastnìných ostatních za-
mìstnancù nelze oèekávat, �e mají dostateèný rozhled k posouzení v�ech
jednotlivostí�.39

 K velkým ztrátám do�lo v Praze v období povstání. 8. kvìtna 1945 vzplála
budova øeditelství drah a ohni zcela podlehla. Do�lo ke znièení písemností pra�-
ského zplnomocnìnce øí�ských drah a také originálù stanièních pamìtních knih
zru�ených v r. 1940 a na pøíkaz okupantù sta�ených. Hlavní registratura øeditel-
ství se za války pøestìhovala do podru�ného objektu bývalé Inwaldovy sklárny
na Zlíchovì, kde setrvala a� do listopadu 1953, tak�e byla pohromy � a� na
poslední roèníky � u�etøena. Po�kozena byla (pravdìpodobnì stìhováním) také
registratura øeditelství v Brnì a znièena byla èást písemností øeditelství v Plzni.
Písemnosti ministerstva �eleznic zùstaly u�etøeny, i kdy� tzv. nìmecký státní mi-
nistr v r. 1945 naøídil provézt za ka�dých okolností skartaci v registratuøe (do
15.4.1945). Tato skartace uskuteènìna nebyla.

 Poèátky odborného archivního dohledu.

 V souvislosti s potøebami váleèného hospodáøství se organizoval sbìr staré-
ho papíru, pøièem� docházelo k nièení i historicky cenných dokladù. V roce
1941 AMV zpracovalo v�eobecné zásady odborného archivního dozoru za úèasti
prezidia ministerské rady, ministerstev a úøadu øí�ského protektora, na jeho� �pøá-
ní� celé jednání zaèalo.40 AMV pøipravil smìrnici ve formì obì�níku. K tomu
podotkl kabinet ministra dopravy, �e obì�ník nemá dostateènou právní sílu.
Správce �A Vomela na návrh reagoval ponìkud ura�enì: �Archivu ministerstva
vnitra je známa existence �eleznièního archivu a z èetných rozlukových jednání
také jeho èinnost a pøece ze své pùsobnosti vyjímá jen rezort ministerstva zemì-
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dìlství. ...nutno pøipomenouti, �e �eleznièní archiv je nezbytnou pomocnou in-
stitucí �eleznièní správy, jejím� potøebám mù�e vyhovovati jen tehdy, je-li v�e-
chen �eleznièní archivní materiál soustøedìn a snadno dostupný.�41

 Ústní dohodou z r. 1941 mezi ministerstvem dopravy a AMV, zastupovaným
Dr. Dostálem, byl dozoru AMV vyhra�en skart v�ech øeditelství drah a minister-
stva. Se skartaèním dohledem se úøedníci �A nikdy nesmíøili, i kdy� daná usta-
novení respektovali. Také archiváøi AMV se nìkolikrát vyjádøili ke své èinnosti
u øeditelství jako o zbyteèné práci. Pøedtím úøedník �A provedl výbìr z tøicetile-
tých spisù urèených ke znièení (skartace u øeditelství probíhala jednou za 3 a� 4
roky). Nyní (ji� ka�doroènì) vybíral je�tì pracovník AMV: �Na zástupce archi-
vu min. vnitra zbýval dvakrát pøebraný materiál a delegovaný archiváø se musil
co èinit, aby dokázal úèelnost revize.�42 �lo v�ak pouze o spisy tøicetileté, pí-
semnosti s krat�ími skartaèními lhùtami vyøazovala øeditelství nadále bez kontro-
ly.

 K tomu, aby se �A stal samostatným ve smyslu dne�ního pojmu �archiv
zvlá�tního významu� chybìl podle AMV personál s kvalifikací historika. Na èlá-
nek Svobodných novin z 3.11.1945 �O reorganizaci na�eho archivnictví�, který
informoval o snaze decentralizovat archivnictví a zøídit archivní �kolu reagoval
internì Miloslav �tìpán. Odmítl mo�nost zasahování dal�ích archivù (zemských
a krajských) do �eleznièní archivní slu�by a odmítl také její decentralizaci. I vzhle-
dem k dne�ním názorùm je tøeba ocitovat argumenty proti teorii tzv. fondù míst-
ní povahy, kterou v �eleznièní dopravì od 60. let nìkteøí archiváøi prosazují:
�Archivaliemi míst druhé instance jsou u nás spisy øeditelství drah � státních
i soukromých � a ty nelze rozdìlovat podle zemí, ponìvad� se týkají velmi èasto
dvou zemí najednou (napø. u Rak. severozáp. dráhy a Ko�ickobohumínské drá-
hy) a ponìvad� tý� tra�ový úsek byl prùbìhem doby zpravidla spravován
z rùzných míst (napø. hlavní tra� Státní dráhy pøed sto lety z Prahy, potom ze
Spoleènosti z Vídnì a nakonec pøed èeskoslovenským rozdìlením mezi oblast-
ní øsd (øeditelství státních drah � pozn. autora studie) od Bøeclavì a� do Pod-
mokel z Brna. Soustøedìní v�ech starých fondù II. instance v �eleznièním archi-
vu má tedy tu velkou výhodu, �e badatel nalezne archivalie, týkající se urèité
trati, za v�echna desítiletí � krom spisù je�tì �ivých � na jediném místì...�43

Pokud se týèe archivní �koly poukazoval M. �tìpán na novodobost materiálu
a tedy zbyteènost nìkterých disciplin (latina) pro archiváøe svého archivu.

 První náznak budoucí archivní decentralizace se objevil ji� v letech 1942�
1943, kdy zemský archiv v Brnì provedl na �ádost AMV prohlídku skartu
u øeditelství drah tamté�. Výbìr byl potom zaslán �A. Archivní dozor v Brnì
zcela pøechází na zemský archiv v r. 1948. V Plzni roku 1949 provádí revizi je�tì
Dr. Èermáková z AMV, ale zadr�ené písemnosti jsou ji� ukládány v krajském
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depozitáøi v Plasích. Po zøízení krajských archivù se ji� AMV a pozdìji jeho
nástupce � státní ústøední archiv � soustøeïuje pouze na skartaèní dohled
u ministerstva dopravy. Døíve zadr�ené dokumenty, zaslané øeditelstvími AMV,
byly pravdìpodobnì pøedány �A.

 Dopravní archiv a jeho pováleèná èinnost.

 �eleznièní archiv prodìlal také zmìny názvu. Po znièení republiky v r. 1939
zmizel pøívlastek �èeskoslovenský� a kdy� nacistická reforma správy v r. 1942
zvìt�ila kompetence ministerstva i archivu, pøejmenoval se na �archiv minister-
stva dopravy a techniky�. Po válce následoval návrat k názvu ��eleznièní ar-
chiv�. V novém archivním øádu platném od 1.9.1947 se ji� definitivnì hovoøí
o archivu dopravním (DA). Tento archivní øád je proti normì z r. 1923, kterou
nahrazoval, výraznì progresivnìj�í. Øízení archivu, pøièlenìného k prezidiu mi-
nisterstva, nále�elo vedoucímu DA a jeho zástupci. Pùsobnost se roz�íøila na
registratury plavebních úøadù. Písemnosti star�í 40ti let byly volnì pou�itelné,
ale slovo �zpravidla� otevíralo i mo�nost studia materiálu mlad�ího. Dùle�itým
bylo urèité osamostatnìní archivu, nebo� mohl bì�né zále�itosti vyøizovat sám,
bez jednání s dal�ími slo�kami ministerstva, pøièem� v rozpoètu ministerstva mìl
otevøen úvìr stanovené vý�ky, s ním� mohl volnì disponovat.44 Toho hned ar-
chiváø Miloslav �tìpán nále�itì vyu�il k nákupùm po pra�ských antikvariátech
a vete�nictvích. Nákupy nebyly samoúèelné. �tìpán byl prvním z dopravních
archiváøù, který historické prameny také vyu�íval a proto získával i pøedmìty,
o kterých se pøi likvidaci archivu v 60. letech prohlásilo, �e jsou ne�eleznièní
povahy.

 V r. 1948, do�lo k ustavení ministerské komise �Redakèní sbor Kni�nice his-
torické literatury �eleznièní�, která se velmi zaslou�ila o popularizaci práce na
dìjinách dopravy. Pod gescí dopravního archivu a s podporou ministra zaèal
redakèní sbor shroma�ïovat a pøipravovat k vydání rukopisy, zajistil excerpty
z fondù dopravního archivu ve Vídni a podporoval práci regionálních historikù.
Pøedev�ím z dùvodù reorganizace rezortu (zøízení samostatného ministerstva
�eleznic) do�lo v lednu 1953 k likvidaci redakèního sboru. Rukopisy pøevzal do-
pravní archiv.

 Léta 1945 a� 1953 zùstávají obdobím nejvìt�ího rozkvìtu dopravního archi-
vu, co� bylo pøedev�ím zásluhou jeho pøednosty M. �tìpána, který pùsobil také
jako zástupce rezortu ve státní archivní komisi (SAK) � subkomisi pro podniko-
vé archivy. SAK vznikla v øíjnu 1951 a k její práci byly na návrh ÚAMV pøizvány
v�echny dùle�itìj�í rezorty � kromì ministerstev dopravy a spojù. Také v úvod-
ním referátu nejsou archivy dopravní a po�tovní jmenovány. Subkomise SAKu
vznikly a� pozdìji.45
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 Úpadek dopravního archivu, podnikové archivnictví.

 Po zøízení ministerstva �eleznic se rozdìlil dopravní archiv na archiv minister-
stva dopravy a archiv ministerstva �eleznic.46 Pou�ívaly se ale názvy ústøední
dopravní archiv (ÚDA) a ústøední �eleznièní archiv (Ú�A). ÚDA tvoøily ne�e-
leznièní fondy a sbírky býv. dopravního archivu; fakticky to byla jedna místnost
s knihami, fotografiemi, troskami akt apod. ulo�enými bez systému a nìkolik
skøíní archiválií plavebního úøadu na chodbì. ÚDA byl zaèlenìn do ministerstva
jako oddìlení.47 Je�tì v r. 1952 jsou zøízeny archivy správ drah, které pracují
jako slo�ky Ú�A.48 Pro práci archivù jsou pøipraveny nové smìrnice, ovlivnìné
ji� metodickou prací SAK. Smìrnice pro podnikové archivy èj. MD 21315/1953
z 21.10.1953 osvìtluje, co jsou podnikové archivy, povinnosti archiváøe, skar-
taèní zásady, koordinaèní úlohu ÚDA aj.49

 V souvislosti s reorganizací správy byla vládním naøízením è. 34 z 29.7.1952
zru�ena pùsobnost povereníctva dopravy ve vìcech �eleznic. Písemnosti z let
1945 a� 1951 týkající se �eleznic pøevzala v r. 1954 správa dráhy v Bratislavì
a postoupila je ÚDA.50

 V r. 1952 vzniklá ministerstva � dopravy a �eleznic � vydávají okam�itì také
skartaèní smìrnice.51 Smìrnice ministerstva dopravy je obsáhlá, pøedkládá i vzory
skartaèních návrhù a pouèný list o významu historických dokumentù. Skartaèní
smìrnice ministerstva �eleznic, publikovaná ve vìstníku jako rozkaz ministra 65m,
ukazuje na absenci základních znalostí problematiky. Skartovány mìly být v�echny
písemnosti z období pøed 1.5.1945 v Èechách a na Moravì a pøed 29.8.1944 na
Slovensku. To v�e za 3 mìsíce od vydání rozkazu. V èásti obsahující skartaèní
rejstøík byla hesla obecná, nejednoznaèná a témìø v�echna skartaèního znaku
�V� (výbìr). Znakù �A� (archiv) a �S� (stoupa) bylo minimálnì. Práce podle
tìchto smìrnic skuteènì zaèaly. Jen u zru�eného øeditelství v Hradci Králové
mìlo být proskartováno 6 místností s pùlmilionem spisù, a také v Praze,
v øeditelské registratuøe na Zlíchovì, mìlo dojít k vytøídìní podobného mno�-
ství materiálu. Obì místa dostal na starost archiv správy dráhy v Praze vybave-
ný novým, nekvalifikovaným personálem. Krajský archiv Praha pøi odborné ar-
chivní revizi zadr�el na Zlíchovì mno�ství cenných dokumentù: zále�itosti
k prosincové stávce 1920, postoje nìmeckých �eleznièáøù po r. 1918, oferty
uniforem aj. Vìc byla o to záva�nìj�í, �e se tak stalo po údajné prohlídce Ú�A.
Tehdy ji� nemocný M. �tìpán potom slíbil, �e skartaci zajistí sám. S výjimkou
Prahy a Ko�ic ji prý mohou provést samotní archiváøi správ drah. Na vìc v�ak
evidentnì nestaèil. Stí�nost krajského archivu projednala státní archivní komise
a rozhodla alespoò, aby se napøí�tì postupovalo podle skartaèní smìrnice mi-
nisterstva dopravy.52 Skartace registratury pra�ské dráhy skonèila v listopadu
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1954.53 Po zru�ení ministerstva �eleznic vznikl k 1.12. 1953 jednotný �Ústøední
dopravní archiv�.

 V letech 1947 a� 1953 provedli úøedníci registratury ministerstva dopravy
skartaci písemností ministerstva �eleznic od r. 1918 do 30. let. Plnì se projevila
nemohoucnost dopravního archivu plynoucí z jeho podøízeného postavení v in-
stituci. Zatímco u øeditelství drah ÚDA vykonával i dohled nad spisovou slu�-
bou, u svého ministerstva nedovedl zabránit plenìní spisovny. Kupøíkladu prezi-
diální registratura se povalovala po zemi a nìkteré její èásti se dostaly do
v�eobecné spisovny. Jednotlivé roèníky prezidia byly zdecimovány na 1 a� 10
% protokolovaného mno�ství, pøièem� z prezidia roku 1925 se nezachovalo nic.
Podobnì dopadl kabinet ministra z let 1939�1945. Témìø celá jeho registratura
putovala poèátkem r. 1954 z rozkazu tehdej�ího náèelníka ústøedního odboru
administrativnì � hospodáøského do sbìru. ÚDA dostal jen stovku informaè-
ních archù. Archivní správa vzhledem k amnestii v r. 1955 návrh SÚA na trestní
stíhání zamítla. K podobným problémùm docházelo i v jiných rezortech a proto
bylo v r. 1954 pøikroèeno k vydání vládního naøízení o archivnictví, první práv-
ní normy na tomto úseku.54

 Od listopadu 1954 do bøezna 1956 byla provedena skartace spisovny minis-
terstva z let 1918�1938 ji� pod dohledem SÚA, který materiál pøevzal a jako svùj
depozit ponechal ve spisovnì.

 I z ji� uvedených dùvodù (divoké skartace, nekvalifikovaný personál ÚDA)
nebyla ministerstvu dopravy povolena výjimka v podobì samostatného archi-
vu.55 V dubnu 1959 po�ádalo SÚA o pøedání v�ech písemností ústøední pova-
hy do r. 1938 vèetnì, a to i z ÚDA.

 Likvidace ÚDA.

 V roce 1958 do�lo k reorganizaci ministerstva dopravy. Byla zøízena hospo-
dáøská organizace Ústøední likvidátor pøi ministerstvu dopravy: �Pro provádìní
likvidace rezortních organizací urèených k likvidaci (...) a pro výkon resortního
referenta pro podnikové archivy se zøizuje s úèinností od 1.1.1959 ústøední likvi-
dátor jako výkonný orgán ministerstva dopravy.�56 Ústøední likvidátor (ÚL) pøe-
vzal práce a vìt�inu zamìstnancù zru�ené Ústøedny úètáren ÈSD. V návrhu jeho
statutu, který nebyl nikdy schválen, i kdy� se jím ÚL øídil, je mezi základními
úkoly a povinnostmi (§3) uvedeno zaji�tìní vybudování a èinnosti podnikových
archivù, vedení jejich evidence, organizování odborného �kolení podnikových
archiváøù a jejich kontrola a péèe o vyu�ití archivního materiálu podnikových
archivù.
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 V této situaci dochází k 8.9.1960 ke slouèení ministerstev dopravy a spojù.
Zároveò bylo rozhodnuto o výmìnì budov mezi ministerstvem dopravy a spojù
(na nábøe�í) a ústøedním výborem KSÈ (Na pøíkopech). ÚL je také ulo�eno aby
�provedl likvidaci spisového a archivního materiálu ministerstva dopravy a spo-
jù.�57 Do pohybu se dalo obrovské mno�ství písemností. Pøevoz spisovny a ar-
chivu ministerstva v mno�ství 92 pìtitunových automobilù trval tøi týdny. Jako
doèasné úlo�i�tì poslou�ily chodby a �atny východní tribuny a Brány borcù
spartakiádního stadionu na Strahovì, jejich� pronájem sjednal ÚL s ústøedním
výborem èeskoslovenského svazu tìlesné výchovy do 31.5.1961. Skuteènì byl
pronájem ukonèen a� k 14.10.1962.

 Nové ministerstvo si hodlalo ponechat pouze spisy od r. 1955. Pracovníci
ÚL se obrátili na SÚA o rozhodnutí, kam mají ostatní materiál rozvézt. Dr. Cha-
rous vypracoval �návrh na rozdìlení tzv. historického oddìlení Dopravního ar-
chivu�, kde zamý�lel rozdìlit jednotlivé registratury mezi státní archivy. Rozhod-
nout mìla archivní správa ministerstva vnitra (ASMV).58

 Je�tì v øíjnu 1960 pøevzal SÚA do depozitáøe v Mní�ku pod Brdy ústøední
fondy z období pøed r. 1918 � ministerstvo �eleznic a generální inspekci. O ostat-
ních èástech se rozhodlo a� v dubnu 1961, pøièem� ASMV akceptovala Charo-
usùv návrh s tím, �e vzhledem k nedostatku místa ve státních archivech je tøeba
písemnosti proskartovat. SÚA provedl prohlídku a navrhl svolat poradu v�ech
zainteresovaných pøímo na Strahov. Porada se uskuteènila 22.7.1961 za pøítom-
nosti zástupcù ASMV, SÚA, ministerstva dopravy a spojù a Ústøedního likvidá-
tora pøi ministerstvu dopravy a spojù. Padlo zásadní rozhodnutí, na jeho� pod-
kladì se delimitace písemností uskuteènila. Fondy, navrhované pùvodnì k pøedání
státním archivùm nyní podle mínìní ASMV mají patøit �...do podnikových ar-
chivù jednotlivých správ drah, a �e tedy uvedené fondy � odchylnì od cit. dopi-
su Státního ústøedního archivu � státní archivní správa nepøevezme.�59 Fakticky
se jednalo o ty z fondù, jejich� pùvodce pùsobil pouze na území nìkteré z bývalých
zemí (Èechy, Morava). Tyto soubory archiválií dostaly pojmenování �fondy
místní povahy� � tento výraz je v souvislosti s �eleznicemi poprvé pou�it právì
v zápisu ze zmínìné porady. Nebyl brán ohled na sídlo pùvodce (napø. Vídeò,
Budape��), na to, �e jde z èásti o fondy restituèní (ze spisových rozluk) ani na
nadregionalitu pùvodce.

 Zároveò bylo odmítnuto pøevzetí tzv. �materiálù nearchivní povahy�. Mezi
nì byla zaøazena vìt�ina sbírek bývalého ÚDA: fotografie (nejstar�í z 60. let
minulého století), sbírka jízdních øádù, sbírka jízdenek, výstøi�kový archiv mi-
nisterstva, pøejmenovaný pøi jednáních o delimitaci na sbírku výstøi�kù (!?) atp.
�Je�to jde v zásadì o vìci museální povahy, doporuèuje, aby bylo o jejich pøe-
vzetí navázáno jednání s Technickým museem, Národní technickou knihovnou,
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Vysokou �kolou �eleznièní (ta se v té dobì u� dva roky nazývala dopravní �
pozn. autora) nebo podobnými institucemi.�60

 Uvedená rozhodnutí zapøíèinil v nejvìt�í míøe nedostatek úlo�i�� ve státních
archivech. Velkou èást odpovìdnosti za situaci, která nastala, nese tehdej�í ar-
chivní správa. Pùsobí pøinejmen�ím podivnì, kdy� pracovníci ÚL, z nich� �ád-
ný nebyl kvalifikovaným historikem, musely hájit historické hledisko proti názo-
rùm ASMV: �Vedoucí Ústøedního státního archivu prohlásil, �e vìc ji� projednával
se státní archivní správou, její� vedoucí prý prohlásil, �e fondy, navrhované
k odevzdání mìøí pøíli� mnoho bì�ných metrù, tak�e lze pøedpokládat ze srov-
nání s jinými ústøedními úøady, �e historický archiv ministerstva dopravy obsa-
huje i vìci ménì dùle�ité. Státní archivní správa z tohoto dùvodu kategoricky
po�aduje, aby pøed odevzdáním historického archivu byla provedena je�tì skar-
tace.

 Zástupci Ústøedního likvidátora poukázaly na to, �e u ostatních ministerstev
byly materiály odevzdávány postupnì, kde�to u ministerstva dopravy byl mate-
riál odevzdáván v podstatì za 100 let najednou, dále na to, �e jde o materiál
z hlediska administrativního ji� nìkolikrát skartovaný a z hlediska archivního do-
konale vytøídìný.�61

 ÚDA byl zlikvidován v letech 1961 a� 1962 (1965). Problémy zpùsobené
nepøehledností ulo�ení písemností na Strahovì je�tì vystupòoval zaèátek prací
na stavbì nového stadionu. Vìt�ina archivních fondù byla rozvezena do stano-
vených archivù v záøí a� prosinci 1961. Pøírùstky z likvidaèní podstaty ÚDA
mohly vykázat (kromì SÚA): Státní archivy v Brnì, Opavì a Bratislavì; okresní
archiv v Praze; podnikové archivy ÈSD v Praze, Plzni, Olomouci, Ústí nad L.
a v Ko�icích. Tzv. pøedmìty nearchivní povahy (sbírky, jednotliviny) získaly
kromì nìkterých zmínìných archivù je�tì tyto instituce: nìkteré odbory minister-
stva dopravy a spojù, PA ÈSAD, Národní technické muzeum, Ekonomický ústav
Èeskoslovenské akademie vìd (ÈSAV), Kabinet pro geografii ÈSAV, Historický
ústav ÈSAV, Památkový úøad, Státní ústav památkové péèe a ochrany pøírody,
Národní muzeum, Státní letecká správa, Plavební správa Praha a Vlastivìdné
muzeum Nymburk.

 Dìlení sbírek zpùsobilo jejich faktické znièení. Byla dodr�ována územní pù-
sobnost jednotlivých správ drah a tedy i jejich archivù, tak�e v�echny plány,
rytiny a fotografie ze sbírek ÚDA týkající se Brna nalezneme v Bratislavì apod.
Èást, kterou ne�lo rozdìlit teritoriálnì, pøidìlil ÚL jednotlivým podnikovým ar-
chivùm metodou �ka�dému nìco�. Pøi delimitaci sehrálo v nejednom pøípadì
úlohu i jen nezávazné projevení zájmu o pøíslu�ný materiál. Fond Èeská západní
dráha si ke zpracování historie svého podniku vypùjèily v r. 1961 Dílny pro
opravu vozidel v Plzni, oslavující tehdy století èinnosti. Písemnosti byly v poøádku
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vráceny a dílny vyslovily pøání umístit fond trvale do Plznì. Toto pøání je jedi-
nou pøíèinou pøedání fondu podnikovému archivu Plzeòské dráhy.62

 Po zlikvidování ÚDA se ÚL zabýval skartacemi pováleèné spisovny minis-
terstva. Roèníky spisovny od r. 1945 byly je�tì v polovinì roku 1961 ulo�eny
do nové budovy ministerstva Na pøíkopech. Odtud je ÚL postupnì pøebíral na
své pracovi�tì v Hybernské (cca 200 m), kde teprve do�lo k jejich skartaci. Na
toto pracovi�tì, pøemístìné sem v dubnu 1962, byly pøevezeny také zbytky ÚDA
a staré spisovny ze Strahova. Pro skartaci roèníkù 1939�1945 byly zamìstnáni
jako brigádníci � referenti pro odborné vìci bývalí pracovníci ministerstva. Také
vìt�ina ze 17 pracovníkù ÚL (1962 � poèet v prùbìhu let kolísal) se zabývala
skartacemi.

 Je�tì v roce 1964 (1. øíjna) zaniká funkce rezortního referenta pro podnikové
archivy.63 ÚL dokonèil likvidaci ÚDA: V únoru 1964 jsou odevzdány SÚA po-
slední zbytky sbírek � negativy, plakety, mince aj. V následujících letech dochá-
zí ke skartacím spisovny ministerstva (roèníkù po r. 1945). Útvar ÚL se pøemì-
nil v rámci reorganizace v r. 1970 na Správu domovního majetku ÈSD, v její�
pracovní náplni pøedarchivní péèe o písemnosti rezortu zcela chybí.

 Péèi o �eleznièní archivní fondy ponechané rezortu zaji��ovali po zániku ÚDA
ji� pouze archivy jednotlivých správ drah (PA) v Praze, Plzni, Ústí nad Labem,
Olomouci, Bratislavì a Ko�icích. Odborný archivní dohled vykonávají dopo-
sud státní oblastní archivy (SOA), kterým podnikový archiváø podle místní pøí-
slu�nosti dané organizaèní jednotky zasílá skartaèní návrhy. Jednotlivé PA ÈSD
byly obsazovány obvykle pouze jedním pracovníkem. Po reorganizaci �eleznic
v r. 1963 se z ústeckého (ko�ického) archivu stávají deta�ovaná pracovi�tì ar-
chivu pra�ského (bratislavského). Na ústeckém pracovi�ti do�lo v roce 1971 ke
znièení knih k nejstar�ím fondùm (celkem 3134 kusù protokolù a rejstøíkù), z nich�
nìkteré tam byly delimitovány v r. 1969 ze SÚA. Proti zodpovìdné pracovnici
bylo zavedeno trestní stíhání a ústecká poboèka zùstala ji� neobsazena.64 V roce
1981 pøidìlil náèelník správy dráhy v Praze pro potøeby PA nepou�ívanou bu-
dovu bývalé �eleznièní stanice Praha Libeò horní nádra�í. Tato byla rekonstruo-
vána a v letech 1988 a� 1989 se do ní archiv vèetnì své poboèky z Ústí nad
Labem pøestìhoval. Ostatní PA jsou umístìny v budovách øeditelství drah a nìkteré
z èásti v depozitáøích: napø. PA v Plzni má ulo�enu èást písemností v budovì
�eleznièní stanice Beroun.

 Èinnost PA upravují Smìrnice pro podnikové archivy platné od 1.1.1975
a ru�ící platnost smìrnic z r. 1953.65 Pøedpis obsahuje obvyklá ustanovení
o èinnosti PA. Zajímavý je odstavec podle nìho� mají být v PA ulo�eny archivá-
lie nejménì 30 let a pak pøedány pøíslu�nému státnímu archivu. PA nemìly tedy
plnit úlohu archivù koneèného ulo�ení.
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 Písemnosti v podnikových archivech nepocházejí pouze z likvidace ÚDA.
Velkou èást tvoøí na zaèátku zmínìné sbírky právních listin a plánù se stálou
provozní potøebou. Z èástí tìchto sbírek se vytvoøily uplatnìním provenienèní-
ho principu samostatné fondy, obsahující vìt�inou pozemkovou a stavební agen-
du (podle územní pøíslu�nosti). Proto nìkteré fondy existují paralelnì napø. v Praze
i v Plzni.

 Zru�ením obchodních øeditelství (pøedtím správy drah) byla zru�ena i místa
podnikových archiváøù. Prosazovaly se názory �dát archivy do klidu�, tj. perso-
nálnì neobsazovat, ale v listopadu 1993 je vytvoøen z dosavadních pracovi��
Archiv Èeských drah (AÈD). Pro archiv jsou systemizováni 4 pracovníci: dva
v Praze, po jednom v Olomouci a v Plzni. Olomoucká pracovnice je navíc urèe-
na jako metodik ostatních.  Hlavním problémem je nedostateèný poèet, �patné
mzdové ohodnocení pracovníkù a trvající nezájem nadøízených. Dvì archiváø-
ky v Praze mají na starosti 6,5 tisíce bì�ných metrù písemností a skartaèní do-
hled (rezortní) pøibli�nì nad územím bývalého støedoèeského, východoèeského
a zèásti i severoèeského kraje. Olomoucká archiváøka má vysoko�kolské vzdì-
lání (archivnictví) a ostatní ukonèili archivní kurz. Písemnosti, které AÈD spra-
vuje, mají natolik speciální charakter, �e obvyklá kvalifikace historika nedává
sama o sobì záruku jejich odborného zpracování.

 Zatím je AÈD podøízen odboru správnímu generálního øeditelství Èeských
drah (GØÈD). Koncepèní øe�ení znemo�òují neustálé reorganizace a nezájem
Èeských drah.

 Oddìlení �eleznic od ministerstva v r. 1988 a vznik ústøedního (nyní generál-
ního) øeditelství èeskoslovenských (nyní èeských) drah zpùsobilo zmìnu orgá-
nu provádìjícího skartaèní dohled. Tato pravomoc � fakticky po 52 letech �
pøe�la dnem 1.12.1993 ze SÚA na SOA v Praze. Situaci komplikuje znaèná spi-
sová nekázeò v úøadì: nìkteøí referenti ÈD mají v pøíruèních registraturách i víc
ne� 20 let staré ministerské písemnosti a nevìdí ani o existenci spisovny.

 Ministerstvo dopravy ukládá své archiválie pravidelnì do SÚA. Na základì
usnesení vlády ÈR è.213 z 26.6.1991 zøídilo správní archiv (meziarchiv, SpA
MDÈR). V øíjnu a� v prosinci 1992 byly podepsány protokoly o spisové rozlu-
ce �ivých písemností mezi Federálním ministerstvem hospodáøství � divizí pro
dopravu a Ministerstvem dopravy, spojov a verejných prác SR. Rozluka byla
skonèena v r. 1993 ji� ustaveným Ministerstvem dopravy ÈR. Pùjèování
a kopírování federálních materiálù upravuje dohoda mezi èeským a slovenským
ministerstvem z 25.5.1993.66

 Jako spoleèný pro obì nástupnické organizace ÈSD: ÈD a �SR (�eleznice
Slovenskej republiky) pracuje Ústøední technický archiv v Nymburce. Jde o tech-
nickou spisovnu uchovávající a rozmno�ující plány �eleznièních kolejových vo-
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zidel, pùvodnì zaèlenìnou do ministerstva �eleznic (dopravy) jako souèást pøí-
slu�ného odboru, od r. 1958 do Sdru�ení dílen pro opravu vozidel, pozdìji
Ústavu vývoje a racionalizace �eleznièního prùmyslového opravárenství. Písem-
nosti byly v r. 1960 pøemístìny do suterénu budovy v pra�ské Hybernské ulici 5.
Zde do�lo k jejich zatopení a k velkým ztrátám, obdobnì pozdìji v tzv. mouè-
ném skladu nádra�í Støed (Masarykovo). V roce 1971 do�lo k pøemístìní archi-
vu do Nymburka, kde sídlí dodnes.67

 Tristní stav manipulace s písemnostmi zejména na GØÈD je � tak jako jinde
� odrazem neustálých reorganizací, pøi kterých dochází k nekontrolovatelnému
nièení písemností z pøíruèních registratur v dùsledku fluktuace zamìstnancù.
Tuto situaci nemohou odpovìdní pracovníci státních archivù a AÈD zvládnout.
Referenti neznají pravidla práce se spisy, skartaèní øád bere málokdo vá�nì.
K nièení archiválií docházelo i døíve; v polovinì 80. let napø. ministerstvo vyøa-
dilo do sbìru sbírku jízdních øádù ani� informovalo SÚA nebo alespoò vlastní
knihovnu. Mnoho materiálu bylo bez skartace znièeno pøi stìhování po r. 1990
a pøi reorganizaci po 1.7.1993. Tento stav není typický pouze pro ústøední vede-
ní rezortu, ale i pro ni��í organizaèní jednotky.68 V nastálém zmatku konèí nì-
které vyhozené písemnosti alespoò v soukromých sbírkách.

 II. Vývoj spisové slu�by �eleznièního rezortu.

 Pro nedostatek místa a �íøi problému je tato kapitola pøedev�ím shrnutím
zásad obsa�ených v soudobých kanceláøských a skartaèních pøedpisech
s dùrazem na registraturní stadium �ivota písemností. Podrobnìj�í rozbor správní
a diplomatický vy�aduje � po zú�ení problematiky � samostatnou studii.

 U v�eobecné dvorské komory ve Vídni � prvním orgánu dozírajícím na �e-
leznice � byly spisy �eleznièní a po�tovní agendy oznaèeny signaturou E.P. (Ei-
senbahn, Post), ulo�eny v èíselné øadì signatury a evidovány protokolem
a indexem. Podobnì tomu bylo i u nìkterých pozdìj�ích institucí, ale postupnì
pøevládlo ukládání do neèlenìné èíselné øady.69

 Pøi zøízení ministerstva �eleznic v r. 1896 byla vypracována smìrnice pro
jeho spisovou slu�bu.70 Neexisoval spisový plán, spisy se ukládaly v numericko
� chronologické øadì. Jako základní evidenèní pomùcky slou�ily podací proto-
koly, rejstøíky a protokol cizích èísel. Sekce, nejvy��í organizaèní jednotky, èle-
nìné dále na departementy vedly je�tì pomocné protokoly (skontra) a èíselníky
zaznamenávající obìh spisù. Protokolování nepodléhaly tisky, periodická hlá�e-
ní apod. Èíslo jednací tvoøila kromì vlastního èísla znaèka �EM� (Eisenbahn-
ministerium). Samostatnì protokolovaly, s vlastní znaèkou pøedøazenou èíslu,
pomocné úøady ministerstva: tarifní a zúètovací úøad (TAB � Tariferstellungs-
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und Abrechnunsbureau) a stavební øeditelství (BD � Baudirektion). Zpoèátku
vedly podací protokoly samostatnì i jednotlivé sekce: I. sekce pro právnì- ad-
ministrativní zále�itosti �eleznic vèetnì zále�itostí místních drah, II. sekce pro
finanèní zále�itosti �eleznic a �eleznièní statistiku, III. sekce pro komerèní zále�i-
tosti a IV. sekce pro zále�itosti technické. Tato praxe skonèila pravdìpodobnì
pomìrnì záhy (1897) a podací protokol se zavedl spoleèný.71 Do registratury se
spisy ukládaly co nejdøíve po vyøízení podle sekcí. Prezidium mìlo vlastní re-
gistraturu u prezidiální kanceláøe. Pro písemnosti dùvìrného charakteru (razítko
�vertraulich�) byl zalo�en zvlá�tní protokol, vedený prezidiem. V protokolu v�e-
obecném se uvedlo pouze dùvìrné èíslo jednací. Vojenské zále�itosti (razítko
�vertraulich � Militärangelegenheit�) protokoloval departement pro vojenské zá-
le�itosti. Naznaèený systém pøevzalo po vzniku republiky i èeskoslovenské mi-
nisterstvo �eleznic.

 Jiné zvyklosti panovaly v úøadech II. instance, kterými byla øeditelství stát-
ních drah.72 Ka�dé øeditelství se v zásadì èlenilo na 8 základních oddìlení (refe-
rátù): 1. osobní, humanitní a zdravotní, 2. právní a v�eobecnì správní, 3. stavba
a udr�ování dráhy, 4. vozba a dílenská slu�ba, 5. dopravní slu�ba, 6. komerèní
slu�ba (pøeprava), 7. kontrola pøíjmù, 8. finanèní a úèetní.73 Podací protokol byl
spoleèný, ale rejstøíky se vedly samostatnì pro ka�dé z oddìlení. Kromì této
základní evidence byla pou�ívána je�tì kniha neèíslovaných podání na oddìle-
ní, lhùtník a èíselník ministerských èísel. Samostatné registratury tvoøily prezidi-
ální spisy a spisy vojenské (razítko �M�). Dùvìrné písemnosti rozeznává pøed-
pis prezidiální (razítko �Präsidialangelegenheit�) a vojenské (razítko �vertrauliche
Militärangelegenheit�).

 K prudkému nárùstu písemné produkce do�lo po zestátnìní velkých �elez-
nièních spoleèností v l. 1906�1909. Zestátnìní se odrazilo i ve zmìnì dosavad-
ních kanceláøských pøedpisù. S platností od 1.1.1910 je zaveden nový pøedpis
pro øeditelství a pro výkonná místa (stanice, výtopny aj.).74

 Nový jednací øád75 povìøil øeditelství nìkterými novými úkoly, vyhra�enými
døíve ústøední správì: napø. øeditelství v Praze zaji��ovalo pro celou �eleznièní
sí� pøejímání vagonù od firmy Ringhoffer a zkou�ky hnìdého uhlí.76 Kanceláø-
ský pøedpis z r. 1909 novì stanovil mno�ství podrobností spisové slu�by. Ka�-
dé oddìlení mìlo vlastní manipulaèní kanceláø, která vedla podací protokol.
Èíslo jednací (�Z� � Zahl), tzv. bì�né, bylo ve jmenovateli zlomku doplnìno tzv.
poøadovým èíslem, které vyjadøovalo poøadí písemností (od èíslovky 1 � tak,
jak do�ly) k dané vìci. Za takto slo�eným èíslem jednacím následovala je�tì
znaèka oddìlení (obvyklých I a� VIII, speciálních Praes � prezidium, Mt � vo-
jenské zále�itosti, FWT � poboèná pøidìlovna vozù aj.). Výhoda systému spo-
èívala v mo�nosti priorování bez nutnosti zavádìní nového bì�ného èísla. Vìt�í
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mno�ství podání bylo pøirozenì tøeba rozdìlit do více bì�ných èísel a star�í
èísla jako priora pøipojit. Pokud se týká dùvìrných zále�itostí, zná pøedpis u�
písemnosti tajné (razítko �Geheim�).

 Spisy bì�ného roku a dvou let pøedchozích ukládala jednotlivá oddìlení do
pøíruèních registratur manipulaèních kanceláøí. V prosinci ka�dého roku se staré
spisy zalo�ily do tzv. hlavní registratury (podle oddìlení). Kanceláøské knihy
odvádìly manipulaèní kanceláøe po deseti letech. Prezidiální registraturu vedlo
oddìlení právní a v�eobecnì správní (druhé).

 Kanceláøský pøedpis se poprvé zabývá podrobnìji otázkou skartací. Ji� ne-
potøebné spisy v hlavní registratuøe se po 10 letech rozdìlily na ètyøi skupiny:
pøeprava, osobní spisy, finanèní a úèetní, spisy speciální a obecné povahy. Ur-
èený pracovník druhého oddìlení mìl provézt skartaci a historicky cenné spisy
odevzdat do archivu (knihovny) øeditelství nebo do muzea státních drah ve Víd-
ni. Do sbìru vyøazený materiál se v protokolu èervenì vy�krtl. Nevyøazené pí-
semnosti starých roèníkù (nad deset let) mìly být ka�dých pìt let znovu proskar-
továny. Listiny (v právním smyslu i protokoly a plány) se od spisù oddìlily
obvykle v dobì vzniku a ulo�ily se do archivu listin.

 Jednotlivá øeditelství státních drah pøed platností nového kanceláøského øádu
manipulovala písemnosti podobnì jako ministerstvo: zápis podání do spoleèné-
ho protokolu bez èlenìní na oddìlení.

 Øeditelství pro zestátnìné �eleznièní spoleènosti zavedly nový kanceláøský
øád v letech 1912 a� 1914. Do té doby pou�ívaly spoleènosti rùzné ukládací
systémy, zalo�ené buï na èíselné øadì nebo ukládacích oddìleních. Pravdìpo-
dobnì nejslo�itìj�í èlenìní registratury mìlo spoleèné øeditelství bývalé Jihose-
veronìmecké spojovací dráhy (SNDVB) a Rakouské severozápadní dráhy
(ÖNWB).77

 Slu�ebny státních drah (stanice, výtopny apod.) vyøazovaly svoje písemnosti
jako makulaturu po 10 letech a ponechávaly si pouze rejstøíky.

 První svìtová válka s sebou pøinesla devastaci registratur mnoha úøadù. Svùj
podíl na této skuteènosti má zejména vyhlá�ka ministerstva financí o honorování
skartu.78 V záøí 1914 je novelizován kanceláøský pøedpis z r. 1909. Jsou zaváde-
ny skartaèní lhùty 3 a 10 let, které má zpracovatel vyznaèit na spis. Spisy neo-
znaèené, mající cenu právní, historickou, národohospodáøskou apod. se nemìli
skartovat vùbec (dne�ní znak �A�). Nejhor�í dùsledky zpùsobila válka (resp.
pøíslu�ný úøedník) v registratuøe øeditelství pro tratì býv. spoleènosti státní drá-
hy (StEG), která byla v r. 1914 témìø celá znièena, a to vèetnì protokolù.79
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 Novì vzniklé Èeskoslovensko pøevzalo metody úøadování z bývalého Pøedli-
tavska. Také v r. 1923 vydaný kanceláøský øád pro ministerstvo, øeditelství a slu-
�ební místa byl v podstatì pøekladem star�ích smìrnic a jejich úprav.80

 Teprve pøedpisy z r. 1924 znamenají kvalitativní obrat.81 Pøedpis pro øeditel-
ství si podr�el sice strukturu rakouského, ale byl roz�íøen a dikce nìkterých
pasá�í se zpøesnila. Zmìnily se také pou�ívané zkratky. Za èíslo jednací se kro-
mì oddìlení zapisovaly tyto speciální útvary.: Øed. � øeditelské, Voj. � vojenské,
M.S. � mimotarifní slevy, P.V. � poboèná pøidìlovna vozù, R � reklamace, A.K.
� aktivní kontrola, P � pokladna. Do roku 1928 se tímto pøedpisem neøídilo
pouze øeditelství v Ko�icích, u nìho� byl zku�ebnì zaveden jiný systém � oddì-
lení mìla pøidìlena urèitý rozsah èísel jednacích.82

 Nejvýznamnìj�í zmìnou kanceláøského pøedpisu pro øeditelství bylo � v první
kapitole této studie popsané � doplnìní o skartaèní øád. Byly rozeznávány skar-
taèní lhùty 3, 10 a 30 let. Tøíleté spisy se vyøadily je�tì pøed pøedáním do hlavní
registratury, desetileté skartoval odborný referent pøíslu�ného oddìlení a vyøaze-
né tøicetileté spisy revidoval �eleznièní archiv. Jsou uvádìny i písemnosti �A�,
které má øeditelství odevzdat po 30 letech archivu. Skartaèní øád obsahoval
seznam a popis jednotlivých agend (vìcných skupin) s pøíslu�nými lhùtami. Oproti
abecednímu heslovému rejstøíku vyniká toto uspoøádání vìt�í pøehledností a jed-
noznaèností; lépe se v nìm orientuje. Kanceláøský pøedpis z r. 1924 platil a� do r.
1950 a byly podle nìho skartovány v�echny písemnosti øeditelství (vèetnì rozlu-
kových spisù) z období do r. 1918.

 Pøedpis pro ministerstvo ze stejného roku byl o nìco jednodu��í ne� pøedpis
pro øeditelství, jeho� formální podobu si podr�el. Manipulace písemností zùsta-
la prakticky stejná jako pøedtím: neèlenìná, numericko-chronologická øada. Novì
jsou zavedeny nìkteré speciální písemnosti: �luté spisy pro tiskový referát, zele-
né informaèní archy ministra a modré prezidiální spisy. Oznaèení �tajné� se po-
u�ívalo pouze pro spisy vojenského charakteru, pøevá�nì mobilizaèní. Skartace
se mìly provádìt podle samostatného pøedpisu, který ale nebyl nikdy vydán.
Snaha o jeho zavedení vyústila v návrh skartaèního øádu, který dostaly departe-
menty k vyjádøení v r. 1935 a vyjadøovaly se k nìmu tøi roky. Schválen nakonec
nebyl.

 V kanceláøském øádu pro ministerstvo dopravy z r. 1938 je oproti pøedchozí-
mu pouze roz�íøena èást o manipulaci dùvìrných písemností.83 Byla zøízena
kanceláø Pres. voj. (PV � prezidium vojenské), zpracovávající materiály tajné
vojenské a mobilizaèní povahy (TAJ, MOB aj.). Dùvìrné dokumenty vyøizovala
� tak jako døíve � pøíslu�ná oddìlení.

 Po slouèení ministerstva �eleznic a ministerstva po�t a telegrafù do minister-
stva dopravy jsou èísla jednací rozli�ována znaèkami �D� (doprava) a �P� (po�ty).
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Útvar býv. prezidia je nazván kabinetem ministra dopravy (znaèka �K�), zatímco
oznaèení prezidium (Pres.) pou�ívá oddìlení pøímo øízené generálním øeditelem
protektorátních drah. Po reorganizaci v r. 1942 a roz�íøení pùsobnosti minister-
stva o veøejnou technickou slu�bu zanikají znaèky P a D.  Ministerstvo dopravy
a verejných prác Slovenskej krajiny a podobnì i pováleèné povereníctvo dopra-
vy pou�ívaly spisovou manipulaci shodnou s pøedváleènými øeditelstvími drah
� systém bì�ných a poøadových èísel popsaný vpøedu. Do registratury se spisy
ukládaly numericko � chronologicky podle oddìlení.84

 Snahy o decentralizaci vedly v r. 1949 k vytvoøení Ústøedního øeditelství Èes-
koslovenských státních drah, n.p. Ústøední øeditelství vydalo s platností od
1.1.1950 svùj spisový øád, který nahrazoval � s výjimkou ustanovení o dùvìrných
spisech � v pøedchozím uvedenou instrukci pro ministerstvo dopravy z r. 1938.85

Písemnosti se napøí�tì nemìly zapisovat do podacího protokolu, ale do tzv.
listovek vedených podatelnou podle systému desetinného tøídìní. Navíc se mìla
podání zapisovat je�tì do èíselníkù, lhùtníkù a rejstøíkù. Vyøízené písemnosti se
mìly po roce pøedat z pøíruèních spisoven do spisovny ústøední. Skartace zù-
staly zatím neupraveny. Pøesnì za rok byl tento spisový øád nahra�en novým,
platným i pro oblastní øeditelství drah.86 Souèasnì s ním vstoupil 1.1.1951
v platnost spisový plán ÈSD, obsahující velmi pøesné rozdìlení agend podle
desetinného tøídìní.87 Zavedení desetinného tøídìní bylo dùsledkem normy ÈSN
1411 Spisový a archivní øád pro podniky a ÈSN 1412 Spisový plán pro podniky
upravených pro potøeby ÈSD. Základ spisové znaèky tvoøilo deset hlavních tøíd
(0 a� 9, od vìcí v�eobecných ke konkrétním), dále 10 skupin, 10 podskupin,
následovala desetinná teèka a mo�nost dal�ích 10 tøídicích znakù. Znaèku 921.1
lze rozlo�it takto: 92 � Nákladní doprava a øízení vlakové dopravy, 921 � Mezi-
národní nákladní doprava, 921.1 � Organizace mezinárodní nákladní dopravy.
Za znaèkou následoval zlomek a v jeho jmenovateli poøadové èíslo, rok a oznaèení
útvaru (referenta). Zmínìný spisový plán je pravdìpodobnì nejlep�ím výètem
�eleznièní agendy a i v souèasnosti mù�e být pou�itelný napø. pro tvorbu skar-
taèního rejstøíku.

 Pou�ívání desetinného systému netrvalo dlouho. S platností od 1.8.1953 je
Kanceláøským øádem pro správy drah zaveden opìt podací protokol.88 Nový
pøedpis obsahoval podrobnìj�í ustanovení o ukládání vyøízených písemností.
Vracel se k praxi odvodu kanceláøských knih do spisovny po 10 letech. Zároveò
dával návod k vedení sbírky listin (spravuje archiv správy dráhy) podle tratí,
stanic, jmen stran. Dokumenty, které pozbyly platnosti, mìly být pøedány ÚDA.
V otázce skartací odkazoval pøedpis na rozkaz ministra �eleznic è. 65m (srovn. prv-
ní èást studie).
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 Ministerstvo dopravy nikdy neustoupilo od starého systému podacích proto-
kolù. Po vytvoøení hlavních správ (1951) tyto útvary vedly samostatnì evidenci
do�lých podání. Samostatnì protokoloval útvar ZÚ (zvlá�tní úkoly) a zvlá�tní
evidenci podléhaly spisy vojensko � �eleznièní (V�) a vojenské (PV � termín
Pres. voj. po válce u�íván není). 1.7.1956 vstoupil v platnost nový kanceláøský
øád pro ministerstvo dopravy Oo8. Ten je následující rok novelizován: opìtov-
nì, s platností od 1.10.1957 je zavedeno oznaèování spisù skartaèním znakem
a lhùtou podle smìrnic z roku 1953.89 Ni��í organizaèní jednotky � oddìlení
dráhy (slou�ily k operativnímu øízení provozu) a hospodáøské jednotky drah �
pou�ívaly smìrnice pro kanceláøskou slu�bu Oo 5 (platné od 1.2.1955) a Oo 6
(platné od 1.5.1955). Provozní oddíly, vzniklé z oddìlení drah pou�ívaly spiso-
vý øád, platný od 1.9.1963.90 Písemnosti se podle nìho evidovaly v podacím
protokolu, rejstøících a èíselnících. Vyøízené spisy se po roce ukládaly
v sekretariátu a výbìr z nich se mìl odvádìt archivu správy dráhy.

 Zajímavý je pováleèný vývoj manipulace s utajovanými skuteènostmi. V r.1952
bylo zavedeno oznaèování utajovaných písemností u�ívané dodnes.91 Od té
doby jsou rozli�ovány (kromì písemností dùvìrných) materiály tajné (T, Taj.),
pøísnì tajné (PT) a pøísnì tajné zvlá�tní dùle�itosti (PTZD). Povaha spisù je
zøejmá ji� z jednacího èísla: spisy T mají pøed vlastním èíslem nulu, PT a PTZD
pak nuly dvì. Pro v�echny skupiny vedlo oddìlení zvlá�tních úkolù (ZÚ) samo-
statný protokol. Mno�ství utajovaných skuteèností postupem doby kolísalo. Po
úpravì v r. 1957 do�lo k výraznému zpøísnìní.92 Od té doby ji� rozsah utajova-
ných údajù roz�iøován nebyl a v souèasné dobì je omezen prakticky jen na vo-
jenské zále�itosti.

 Teprve v r. 1960 je zveøejnìna nová skartaèní smìrnice, ru�ící obì pøedchozí
z r. 1953.93 Má formu skartaèního øádu s rejstøíkem pou�ívanou i v souèasnosti.
Hned v úvodu jsou vyjmenovány agendy, které je nutné trvale uchovat. Vysvìtle-
ní skartaèních znakù je doplnìno pøíklady. Také skartaèní rejstøík je velmi po-
drobný. Následující pøedpis platný od 1.1.1975 není ji� tak jednoznaèný.94 Zjed-
nodu�ily se úvodní èásti skartaèního øádu a zestruènil se také rejstøík. Zmen�il se
poèet hesel, které nahradily výrazy jako záva�né, podru�né, ostatní. Sní�ení
poètu skartaèního znaku �V� se dosáhlo nejen vypu�tìním hesel, ale i zvìt�ením
skupiny písemností �S�. Zároveò do�lo ke zkrácení skartaèních lhùt. Kupøíkla-
du heslo �Arbitrá��, obsahující ve smìrnici z r. 1960 jedenáct podhesel (dvì V5,
jedno S3, ostatní A3 a� A10) se zmen�ilo v novém pøedpisu na podhesla tøi (dvì
A5, jedno S5). Tento pøedpis byl znovu vydán v r. 1979 bez podstatnìj�ích
úprav a je de jure platný dodnes.95

 V roce 1974 vstoupila v platnost i Smìrnice pro vyøazování utajovaných pí-
semností, platící dodnes.96 Smìrnice stanovuje, �e dokumenty skupin �A� a �V�
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mohou být podrobeny skartaènímu øízení po 15 letech (PTZD), 10 letech (PT)
a pìti letech (T). Do archivu se mají pøedávat pouze odtajnìné písemnosti. Na
Slovensku je nejnovìji upravena otázka skartací a manipulace s utajovanými pí-
semnostmi v dopravì smìrnicí z r. 1994.97

 Pøi reorganizaèní smr�ti v letech 1992 � 1993 vydalo ústøední øeditelství ÈSD
resp. ÈD dvì skartaèní smìrnice, které nebyly konzultovány s pøíslu�ným ar-
chivním orgánem (tehdy SÚA). Úroveò té poslední � pou�ívané a údajnì platné
� z kvìtna 1993 je obdobná jako u smìrnice z r.1974.98

 III. Poznámky k heuristice dìjin �eleznièní dopravy.

 Prameny k dìjinám �eleznièní dopravy lze rozdìlit na základní a doplòkové.
Mezi základní patøí pøedev�ím písemnosti úøadù státní a podnikové správy do-
pravních podnikù � ministerstva �eleznic, dopravy a jejich pomocné úøady, øedi-
telství státních a soukromých drah, písemnosti slu�eben, tj. stanic, výtopen,
odborù pro udr�ování dráhy, autospráv apod. K doplòkovým pramenùm lze
zaøadit v�e ostatní, pøedev�ím archivní fondy orgánù státní politické správy:
ostatní ministerstva, gubernia, místodr�itelství, okresní úøady (hejtmanství), na
Slovensku �upanáty aj., samosprávy: Zemské výbory, zemské snìmy, obecní
a mìstské úøady, ale té� písemnosti justice, spolkù a osobní pozùstalosti.

 Kromì sítì archivù se významné jednotliviny nacházejí zejména v Národním
technickém muzeu Praha, Ústøední technické knihovnì dopravy Praha, Vlasti-
vìdném muzeu Nymburk, Technickém muzeu Brno, Vagonáøském muzeu ve
Studénce, Múzejnodokumentaènom centre �SR v Bratislavì, Pova�skom mú-
zeu �ilina a samozøejmì ve spisovnách pùvodcù a jejich nástupcù.

 Následující pøehled základních fondù k dìjinám �eleznièní dopravy v èeských
a slovenských archivech lze pova�ovat za orientaèní a pracovní materiál, proto-
�e mnohé nebylo mo�no zatím ovìøit a doplnit.

    Ústøední úøady a jejich pomocné úøady.
 1. Rakouské ministerstvo obchodu Vídeò � oddìlení E 1885�1895. StA (státní

archiv) Wien, SÚA Praha.

 1.1. Generální øeditelství rakouských státních drah Vídeò  1884�1896. StA Wien,
SÚA Praha, AÈD Praha.

 2. Uherské královské ministerstvo veøejných prací a komunikací 1874�1889.
OL (Országos Léveltár � státní archiv) Budapest, SNA Bratislava.
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 3. Uherské královské ministerstvo obchodu 1889�1918.  OL Budapest, SNA
Bratislava.

 4. Rakouské ministerstvo �eleznic Vídeò 1896�1918. StA Wien, SÚA Praha.

 4.1. Generální inspekce rakouských �eleznic  (1885)1888�1918. StA Wien, SÚA
Praha.

 4.2. Tarifní a zúètovací úøad (1900)1909�1918. SÚA Praha.

 4.3. Stavební øeditelství (1896?)1900�1918. SÚA Praha �  vmanipulováno do
fondu 4.

 5. Generální øeditelství ÈSD Praha 1918�1919. SÚA Praha.

 6. Ministerstvo �eleznic ÈSR Praha 1918�1938. SÚA Praha, ?SNA Bratislava
(souèást fondu 8.).

 6.1. Likvidaèní komisaø pro bývalé ministerstvo �eleznic ve Vídni 1918�1926.
SÚA Praha.

 6.2. Èeskoslovenská ústøední rada �eleznièní 1921�1938. SÚA Praha.

 7. Ministerstvo dopravy 1938�1942. SÚA Praha.

 8. Ministerstvo dopravy a verejných prác Slovenskej krajiny 1939�1945. SNA
Bratislava, PA �SR Ko�ice.

 8.1. Stavebná správa Slovenských �elezníc Pre�ov. PA �SR Ko�ice.

 9. Ministerstvo dopravy a techniky 1942�1945. SÚA Praha.

 9.1. Státní akce stìhovací 1938�1944. SÚA Praha.

10. Ministerstvo dopravy 1945�1953. SÚA Praha.

10.1.Povereníctvo dopravy 1945�1960. SNA Bratislava.

10.2.Výstøi�kový archiv ministerstva �eleznic (dopravy) 1918�1952. Archiv NTM
Praha (pøedání do SÚA  v jednání).

10.3.Koordinaèní komise ministerstva dopravy v Plzni 1945�1950. SÚA Praha.

10.4.Stavební ústøedna ÈSD 1947�1950. SÚA Praha.

11. Ministerstvo �eleznic 1952�1953. SÚA Praha.

12. Ministerstvo dopravy 1953�1960. SÚA Praha.

12.1.Ústøedna úètáren ÈSD Praha 1949�1958. SÚA Praha.

13. Ministerstvo dopravy a spojù 1960�1963. SÚA Praha, SpA (správní ar-
chiv) MDÈR.

13.1.ÈSD � Provozní ústøedí �eleznièní dopravy 1958�1964.  SÚA Praha.

13.2.Koordinaèní kanceláø mezinárodních �eleznièních  pøeprav 1958�1964. SÚA
Praha

13.3.ÈSD � technická ústøedna 1957�1963. SpA MDÈR.
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14. Ministerstvo dopravy 1963�1968. SÚA Praha, SpA MDÈR.

15. Federální výbor pro dopravu 1968�1971. SÚA Praha, SpA MDÈR.

16. Ústøední správa �eleznic 1969�1971. SÚA Praha, SpA MDÈR.

17. Ministerstvo dopravy ÈSR 1969�1971. SÚA Praha, SpA MDÈR.

18. Ministerstvo dopravy pô�t a telekomunikácií SSR 1969 �1971. ?SNA Bra-
tislava.

19. Federální ministerstvo dopravy 1971�1988. SpA MDÈR.

19.1.ÈSD � Správa domovního majetku 1971�1985. SÚA Praha.

19.2.Nakladatelství dopravy a spojù (1953)1959�1991. SÚA Praha.

19.3.Výzkumný ústav �eleznièní. SÚA Praha, pùvodce.

19.4.Generálne riaditelstvo �eleznièného stavebníctva  Bratislava 1971�1990. SNA
Bratislava.

19.5.Èeskoslovenská kontejnerová doprava � INTRANS. SÚA Praha.

 Úøady II. a I. instance a jejich pomocné úøady.
 1. Øeditelství státních drah Praha (1855)1884�1918. AÈD Praha.

 2. Øeditelství státních drah Praha (Praha-jih) 1918�1949. AÈD Praha.

 2.1. Odbor pro udr�ování dráhy Èáslav. Archiv NTM Praha.

 3. Øeditelství státních drah Praha-sever 1923�1932. AÈD Praha.

 4. Øeditelství státních drah Hradec Králové 1919�1949.  AÈD Praha.

 5. Øeditelství státních drah Plzeò (1873)1892�1918(1920). AÈD Plzeò, AÈD
Praha.

 6. Øeditelství státních drah Plzeò 1919�1949. AÈD Plzeò, AÈD Praha.

 6.1. Instrukèní a pøepravní výbor v Plzni 1906�1951. AÈD Plzeò.

 7. Øeditelství státních drah Olomouc 1895�1918. AÈD Olomouc.

 8. Øeditelství státních drah Olomouc 1918�1948. AÈD Olomouc.

 9. Øeditelství státních drah Brno 1919�1949. AÈD Olomouc.

10. Riaditelstvo �tátnych dráh Bratislava 1918�1938, 1945�1949. PA �SR Bra-
tislava.

11. Riaditelstvo �tátnych dráh Ko�ice 1919�1938, 1945�1949. PA �SR Ko�i-
ce.

12. Oblastní øeditelství ÈSD, n.p. v Praze 1949�1952.  AÈD Praha.

13. Oblastní øeditelství ÈSD, n.p. v Hradci Králové 1949�1952. AÈD Praha.

14. Oblastní øeditelství ÈSD, n.p. v Ústí nad Labem 1949�1952. AÈD Praha.
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15. Oblastní øeditelství ÈSD, n.p. v Plzni 1949�1952. AÈD Plzeò, AÈD Praha.

16. Oblastní øeditelství ÈSD, n.p. v Olomouci 1949�1952. AÈD Olomouc.

17. Oblastní øeditelství ÈSD, n.p. v Brnì 1949 � 1950.  AÈD Olomouc.

18. Oblastné riaditelstvo ÈSD, n.p. v Bratislave 1949�1952. PA �SR Bratisla-
va.

19. Oblastné riaditelstvo ÈSD, n.p. v Ko�iciach 1949�1952. PA �SR Ko�ice.

20. Správa Pra�ské dráhy v Praze 1952�1963. AÈD Praha.

21. Správa Ústecké dráhy v Ústí nad Labem 1952�1963. AÈD Praha.

22. Správa Plzeòské dráhy v Plzni 1952�1963. AÈD Plzeò.

23. Správa Ostravské dráhy v Olomouci 1952�1963. AÈD Olomouc.

24. Správa Bratislavskej dráhy v Bratislave 1952�1963. PA �SR Bratislava.

25. Správa Ko�ickej dráhy v Ko�iciach 1952�1963. PA �SR Ko�ice.

26. ÈSD � Správa Severozápadní dráhy Praha 1952�1988.  AÈD Praha.

27. ÈSD � Správa Jihozápadní dráhy Plzeò 1963�1988. AÈD Plzeò.

28. ÈSD � Správa Støední dráhy Olomouc 1963�1988. AÈD Olomouc.

29. ÈSD � Správa Východnej dráhy Bratislava 1963�1988. PA �SR Bratislava.

30. Správa �eleznièních dílen Louny 1872�1948. PA �OS Louny.

31. Správa �eleznièních dílen Plzeò 1850� 945. PA �OS Plzeò.

32. Správa �eleznièných dielní Vrútky 1874�1948. PA �OS Vrútky.

 Spoleènosti soukromých drah (kromì místních).
 1. Severní dráha císaøe Ferdinanda (KFNB) 1888�1906,  Øeditelství pro tratì

býv. Severní dráhy cís.  Ferdinanda. 1906�1918. SÚA Praha.

 2. Bu�tìhradská dráha (BEB, BD) 1854�1923. AÈD Praha.

 3. Rakouská spoleènost státní dráhy (StEG) 1880�1909,  Øeditelství pro tratì
býv. Spoleènosti státní dráhy  (1893)1909�1919. SÚA Praha, AÈD Praha.

 4. Jihoseveronìmecká spojovací dráha (SNDVB) 1856�1909. AÈD Praha.

 5. Ústecko-teplická dráha (ATE, ÚTD) 1856�1924. AÈD Praha.

 6. Turnovsko-kralupsko-pra�ská dráha (TKPEG) 1864�1882. AÈD Praha.

 7. Èeská severní dráha (BNB) 1866�1909, Øeditelství pro  tratì býv. spoleè-
nosti Èeské severní dráhy 1908�1918. AÈD Praha.

 8. Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB) 1870�1909,  Øeditelství pro tratì
býv. spoleènosti rakouské  severozápadní dráhy (1871)1909�1919(1931).
SÚA Praha, AÈD Praha.

 9. Duchcovsko-podmokelská dráha (DBB) 1869�1886. AÈD Praha.
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10. Pra�sko-duchcovská dráha (PDE) 1871�1892. AÈD Praha.

11. Liberecko-jablonecko-tanvaldská dráha (RGTEG) 1886�1930. AÈD Pra-
ha.

12. Èeská západní dráha (BWB) 1859�1895. AÈD Plzeò.

13. Plzeòsko-bøezenská dráha 1870�1884. AÈD Plzeò, AÈD Praha.

14. Moravská západní dráha (MWB) 1886�1952. PA Svit Zlín.

15. Rakouská spoleènost místních drah (ÖLEG) 1880�1893. AÈD Praha.

16. Èeské obchodní dráhy (BCB) 1881�1909. SÚA Praha, AÈD Praha.

17. Generální øeditelství Ko�icko-bohumínské dráhy (KOV,  KOB, KBD) 1866�
1938(1941). PA �SR Ko�ice.

17.1.Provozní øeditelství KBD Èeský Tì�ín. AÈD Olomouc.

17.2.Provozní øeditelství KBD Ko�ice. PA �SR Ko�ice.

 Místní dráhy.
 1. Zemský výbor království Èeského � �eleznièní oddìlení  1893�1918(1927).

SÚA Praha.

 1.1. Agenda spoleèností místních drah zemí garantovaných  vedená �elezniè-
ním oddìlením zemského výboru král.  Èeského. SÚA Praha.

 2. Agenda spoleèností místních drah státem garantovaných vedená Rakous-
kým úvìrním ústavem pro dopravní podnikání a veøejné pùjèky. SÚA Pra-
ha; AÈD Olomouc,  AÈD Plzeò (koncesní listiny).

 3. Komitét pro stavbu dráhy Hradec Králové � Èernilov � Opoèno 1909�
1920. Státní okresní archiv (SOkA)  Hradec Králové.

 4. Komitét pro stavbu dráhy èeského severovýchodu 1890�1947. SOkA Ji-
èín.

 5. Stavba dráhy Sudomìø � Stará Paka 1899�1906. SÚA Praha, SOkA Semi-
ly.

 6. Spoleènost moravských místních drah v Ostravì 1886�1949. Archiv mì-
sta (AM) Ostrava.

 7. Místní dráha Ostrava � Karviná 1907�1949. AM Ostrava.

 8. Místní dráha Otrokovice � Zlín � Vizovice 1898�1952. PA Svit Zlín.

 9. Tatranské elektrické vicinální dráhy (1908)1925�1948. PA �SR Ko�ice.

 Dal�í písemnosti k jednotlivým místním drahám v SÚA Praha, AÈD Praha,
AÈD Olomouc.
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 Osobní pozùstalosti.

Brada Karel, Èlupek Bohumil, Gerstner Franti�ek Antonín, Gerstner Franti�ek
Josef, Hùla Josef, Chlumecký Miroslav, Klein Albert, Klein Hubert, Marek Fran-
ti�ek, Marek Karel, Perner Jan, Psota Franti�ek, Roháèek Jan, Rybák Josef, Streit
Jiøí. Archiv NTM.

�paèek Karel. SÚA Praha.

Bazika Eduard. SÚA Praha (u fondù Zemský výbor � �eleznièní oddìlení
a Spoleènost státní dráhy), archiv NTM.

 Rùzné.
 1. Øeditelství øí�ské dráhy Opolí 1938�1945. AÈD Praha.

 2. Øeditelství øí�ské dráhy Drá�ïany 1938�1945. AÈD Praha.

 3. Královské Saské státní dráhy 1871�1938. ?Archiv Nìmecké spolkové drá-
hy (DBAG) Cottbus, AÈD  Praha.

 4. Mechanický výzkumný ústav pøi ústøedním úøadu øí�ské dráhy v Berlínì.
?(1952 Výzkumný ústav ÈSD).

 5. Poji��ovna Kraft. ?

 6. Wagon-Lits. SpA MDÈR.

 7. Sbírka opisù stanièních kronik (1918)1923�1952(1955). SÚA Praha, SNA
Bratislava, AÈD Praha, AÈD Plzeò, AÈD Olomouc.

 8. Kartotéka Ústøedního dopravního archivu. SÚA Praha.

POZNÁMKY:

 1. Organizace �eleznièní správy je podrobnì vylíèena v èetné soudobé literatu-
øe. Zejména v Geschichte der Eisenbahnen österreichisch � ungarischen Mo-
narchie, Vídeò, Tì�ín, Lipsko 1898, 1908. Czedik Alois von: Der Weg von
und zu den österr. Staatsbahnen, Bd. I. � III., Vídeò, Tì�ín Lipsko 1913.
Konta Ignaz: Eisenbahnjahrbuch, Vídeò 1868 a� 1892. Roèenka státních
a soukromých drah republiky Èeskoslovenské, Praha 1920 a� 1938, Výroèní
zpráva ministerstva dopravy � tajné, Praha 1954 a� 1967.

 2. Obì�ník Generálního øeditelství rakouských státních drah z 21.3.1893 è.39056
oznamoval otevøení muzea od 1.4.1893 a obracel se na organizaèní slo�ky
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státních drah s �ádostí o získávání muzejních exponátù. K otevøení muzea
pro veøejnost do�lo a� v kvìtnu. Po zøízení vídeòského technického muzea
se �eleznièní sbírky do nìho pøestìhovaly a jsou tam dodnes. SÚA Praha,
fond M� (ministerstvo �eleznic 1918�1945) èj. 67628/1924, kr. 4669.

 3. Zborowski Viktor: Das Eisenbahnarchiv in Österreich, seine Entwicklung und
Ausgestaltung zum Archiv für Verkehrswesens. In: Zeitung des Vereins Deuts-
cher Eisenbahnverwaltungen, roèník 62 (1922), s. 50.

 4. �Bis zur Errichtung eines besonderen Urkundenarchivs für das Eisenbahnmi-
nisterium sind die Originalverträge und sonstige Urkunden in der Registratur
in besondere Verwahrung und Evidenz zu nehmen.� Vorschrift über die for-
melle Behandlung der Acten beim Eisenbahnministerium. Wien 1897, § 48
odst. 4.

 5. Mechtler Paul: Inventar des Verkehrs-archivs Wien. Inventare Österreichis-
cher Archive IX. Wien 1959, s.4.

 6. Bericht der österr. Eisenbahnarchivs über das Jahr 1912. Wien 1913.

 7. Archiv zøídilo prezidium Rakouského státního úøadu pro dopravu výnosem
z 9.9.1920 èj. 1970/1920. Nový název �Archiv für Verkehrswesen� se pou�í-
val a� do roku 1939. K 31.3.1939 se �eleznièní fondy oddìlily a pøe�ly pod
správu øeditelství øí�ských drah Vídeò. Po skonèení války vytvoøily fondy
bývalého dopravního archivu jedno z oddìlení Rakouského státního archi-
vu. Bli��í údaje Mechtler Paul: c. d., s. 5�10, Feiler Karl: Das archiv für
Verkehrswesen in Wien als Forschungsinstitut für mitteleuropäische Eisen-
bahngeschichte. In: Die Reichsbahn roèník 17 (1941) è. 8�9, s. 67 n.

 8. �Grundsätze über die Liquidation des Staatsvermögens.� a �Grundsätze über
die Liquidierung des Aktenlaufes�. Pro ka�dý ústøední orgán státní správy
byl ustanoven likvidaèní komisaø. SÚA Praha, fond LKM� (Likvidaèní ko-
misaø pro bývalé ministerstvo �eleznic) � nezpracovaný materiál, kr. 1.

 8. Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdru�enými a Rakouskem po-
depsaná v Saint- Germain- en- Laye dne 10. záøí 1919. Sbírka zákonù a naøí-
zení ÈSR 1921 è. 133.

10. Akèní program adresovaný ministerstvu zahranièí ÈSR navrhoval vydat Èes-
koslovensku v�echen spisový materiál týkající se zále�itostí patøících do
jurisdikce ÈSR od r. 1900 a pro vyjmenované agendy (také �eleznic) bez
omezení. SÚA Praha, fond LKM� � nezpracovaný materiál, kr. 1.

11. Úmluva mezi Èeskoslovenskou republikou a republikou Rakouskou v pøíèi-
nì provedení jednotlivých ustanovení státní smlouvy uzavøené v Saint- Ger-
main- en- Laye. Opoèenský Jan: Archivní úmluva RÈS s republikou Ra-
kouskou. In: Èasopis archivní �koly, roèník 1 (1923), s. 103 n.
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12. Rozhodnutí ministerstva zahranièí ÈSR z 15.1.1920 èj. 7617/pres.

13. Statut úøadu reparaèního komisaøe republiky èeskoslovenské v rakouské ko-
misi reparaèní byl schválen ministerskou radou 24.4.1920 èj. 10374/pres.
SÚA Praha, fond LKM� � nezpracovaný materiál, kr. 1.

14. Úøad reparaèního komisaøe byl rozhodnutím ministerstva zahranièí z 27.4.1921
èj. 11002/1921 pøièlenìn jako tzv. mírový odbor k vyslanectví ÈSR ve Víd-
ni. Po zru�ení odboru k 15.1.1921 pøe�la vìt�ina agend pøímo na vyslanectví
(pøedev�ím spisová rozluka). Kulturnì historická komise byla zøízena a� kon-
cem roku 1923.

15. Zpráva o postupu spisové rozluky ve 4. ètvrtletí 1923 uvádí rozsah registra-
tur bývalých ústøedních úøadù (v tisících spisù, v závorce mno�ství pøevza-
tého materiálu v kg): Vnitro a zahranièí 1455 (8676), ministerstvo kultu a vy-
uèování 1350 (14234), finance 2670 (38700), obchod 2461 (8245), �eleznice
(ministerstvo, vídeòská øeditelství aj.) 7783 (59123). Uva�ujeme-li pomìr 15
cm = 5 kg vybavil �eleznièní rezort pro ÈSR 1774 bm písemností. SÚA
Praha, fond MV � dodatky (ministerstvo vnitra � dodatky), kr. 22.

16. Smìrnici vydalo ministerstvo zahranièí ÈSR 1.2.1921 èj. 35035/20 pres na
základì instrukce pøedlo�ené Úøadem zástupce ÈSR ve vídeòské sekci repa-
raèní komise z 10.12.1920. SÚA Praha, fond MV � dodatky, kr. 21.

17. Návrh JUDr. Tachecího na zjednodu�ené vybavování spisù z 28.4.1921. SÚA
Praha, fond LKM� � nezpracovaný materiál, kr. 1.

18. Josef Pilnáèek �odborný spisovatel� z Vídnì nabídl ministerstvu �eleznic
ÈSR v roce 1931 sepsání archiválií týkajících se rezortu v Archivu pro do-
pravu ve Vídni. Ministerstvo konstatovalo, �e soupis by u�iteèný byl. Obrá-
tilo se o radu na ministerstvo zahranièí, které oznámilo, �e jediným povola-
ným vykonávat podobné práce je Kulturnì- historická komise pøi vyslanectví.
M� èj. 55678/1935 s priory. SÚA Praha, fond M�, kr. 2027.

19. Úprava vydávání správních spisù sjednaná mezi republikou Èeskosloven-
skou a královstvím Maïarským, è.160/1927 Sb.

20. M� èj. 71574, 71576, 71577/1921. SÚA Praha, fond M�, kr. 155. Viz té� M�
èj. 50080/1927, kr. 600.

21. Dohoda a statut komise uveøejnìny ve vìstníku ministerstva vnitra è.3
z 15.4.1924. Za ÈSD se prací zúèastnil zástupce øeditelství drah Ko�ice.

22. Prozatímní zøízení �eleznièního archivu viz spis z 16.6.1920 èj. 31327/1920.
SÚA Praha, fond M�, kr. 133.

23. Výnos ministerstva �eleznic z 14.10.1922 èj. Pres 2076/1922.
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24. Zøízení �A oznámeno v Úøedním vìstníku ministerstva �eleznic roèník 5
(1923) è. 7 z 10.2.1923. Èj. 81532/1923 se nalézá jako prius u spisu èj. D-
50849/1941. SÚA Praha, fond M�, kr. 3677.

25. Bestimmungen über die Verwaltung und Benützung des Archives für Verke-
hrswesen. (Archiv � Ordnung). Bundesministerium für Verkehrswesen Zl.
1935/St.V. Wien 5.11.1920. SÚA Praha, fond LKM� � nezpracovaný materi-
ál, kr. 1.

26. Klecanda Vladimír: Èeskoslovenský �eleznièní archiv. In: Èasopis archivní
�koly roèník 1 (1923), s. 183.

27. Zprávy �eleznièního archivu z let 1924 � 1936 priorovány u spisu èj. 29613/
1936. SÚA Praha, fond M�, kr. 2164.

28. Pamìtní knihy �eleznièních stanic byly zavedeny výnosem ministerstva �e-
leznic ze 17.10. 1923 èj. 27291/1923. V roce 1940 do�lo k jejich zru�ení a po
skonèení války byly obnoveny. Jejich soustavné vedení ukonèila reorganiza-
ce �eleznic v r. 1953.

29. �Obsah Èeskoslovenského �eleznièního archivu� intimován 23.4.1928 èj.
19461/1928 v�em øeditelstvím státních drah. Pøilo�en je k Zprávì o èinnosti
�A za rok 1927. SÚA Praha, fond M�, èj. 19461/1928 jako prius u èj. 29613/
1936, kr. 2164.

30. SÚA Praha, fond M�, èj. 60346/1938 jako prius u èj. 41254/1943, kr. 4217.

31. SÚA Praha, fond M�, èj. D 42478/1940 jako prius u èj. 41254/1943, kr.
4217.

32. Restituce spisù z Polska a Nìmecka viz spis ministerstva dopravy z 15.11.1951
èj. 28122/1951. SÚA Praha, fond MD I (ministerstvo dopravy 1945�1952),
kr. 1185.

33. �Richtlinien für die Abgabe und Benutzung der für das Deutsche Reich in
Betrag kommenden, derzeit in Protektorat Böhmen und Mähren verwahrten
Archivalien.� Úøad øí�ského protektora èj. II � B � 20604/20606 z 8.8.1939.
Podrobnosti u spisu ministerstva �eleznic èj. Kd 151/1939 u èj. D�46493/
1942. SÚA Praha, fond M�, kr. 39.

34. Tamté�.

35. SNA Bratislava, fond PV (povereníctvo vnútra) sg. Pres/A 1950, kr. 76.

36. SÚA Praha, fond ÚAMV 1949�1950, sg. 109/21a 1950, kr.10.

37. Slovenský zákonník è.79/1941 Zb.z.

38. �Dohoda medzi Èeskoslovenskou republikou a Maïarskou lidovou republi-
kou vo veci vzájomného vydania súdnych a správnych spisov ako aj súd-
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nych, poruèenských, správnych a finanèných depozitov.� SNA Bratislava,
fond PV, sg.Pres/A 1950, kr. 76.

39. SÚA Praha, fond MD I, èj. Pres 1379/1945 z 6.6.1945 jako prius u èj. Pres
1963/1946, kr. 8.

40. SÚA Praha, fond M�, èj. Kd 286/1942 s priory, kr. 3939. V rezotech bez
vlastního archivu provádìl v�ak AMV dozor ji� ve 30. letech.

41. SÚA Praha, fond M�, vyjádøení z 20.9.1941 èj. Kd 1964/1941 jako prius
u èj. Kd 286/1942, kr. 3939.

42. Vyjádøení Dr. �áèka k návrhu nového archivního øádu ministerstva dopravy.
SÚA Praha, fond ÚAMV 1946�1949 (ústøední archiv ministerstva vnitra),
signatura III/4b � 1947, kr. 11.

43. SÚA Praha, fond MD I, èj. Pres 4891/1945, kr. 10.

44. Pøedpis ÈSD A19 Archivní øád platný od 1.9.1947. Schválen výnosem mi-
nisterstva dopravy ze 17.3.1947 èj. Pres 2347/1947.

45. SÚA Praha, fond ÚAMV 1951 � 1954, sg.355.0 SAK, kr. 40.

46. Zøízení ústøedního archivu ministerstva dopravy viz èj. 23604/1952 ze
14.10.1952. SÚA Praha, fond MD I, kr. 229.

47. Smìrnice pro vedení dopravního archivu ministerstva dopravy, MD èj.717/
1953 z 20.1.1953. SÚA Praha, fond ÚAMV 1951�1954, kr. 7.

48. Srovnej Tarantová Marie: Podnikový archiv Èeskoslovenských státních drah
(ÈSD) � Správa Severozápadní dráhy. In: SAP 29 (1989), s. 466�485. K do-
plnìní viz �piritová Alexandra: Písemnosti bývalého Dopravního archivu v Pra-
ze. In: SAP 30 (1990), s. 379�383. Statut archivù správ drah vydán minister-
stvem dopravy 4.9.1952 èj. 469/1952.

49. Návrh smìrnice pro podnikové archivy. SÚA Praha, fond ÚAMV 1951�
1954, kr. 7.

50. Podrobné seznamy a protokoly srovn. èj. PD III/1-1215-1954. SNA Brati-
slava, fond PD (povereníctvo dopravy), kr. 195. Písemnosti byly v dubnu
1964 pøevezeny z Prahy zpìt do Bratislavy, ale inventáø fondu je neuvádí.

51. Skartaèní øád ministerstva dopravy èj. 13524/1953 viz SÚA Prah, fond ÚAMV
1951�1954, kr. 7. Ministerstvo �eleznic publikovalo svoji skartaèní smìrnici
ve vìstníku 1953 è. 15 z 30.7.1953.

52. SÚA Praha, fond ÚAMV 1951�1954, signatura 055.6 MD, kr. 11.

53. Tarantová Marie, c. d.

54. Vládní naøízení è. 29/1954 Sb., o archivnictví.

55. Vyhlá�ka ministerstva vnitra o archivech hospodáøských a rozpoètových or-
ganizací z 13.7.1956 è. 153 Úl.
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56. Rozkaz ministra dopravy z 18.6.1958 èj. 29566/1958. SÚA Praha, fond ÚLMD
(Ústøední likvidátor ministerstva dopravy) � nezpracovaný materiál, signatu-
ra ÚL 1 � 1960(1959), kr. 2. K funkci rezortního referenta pro podnikové
archivy srovn. §§ 3 a 4 vyhlá�ky è. 153/1956 Úl.

57. SÚA Praha, fond ÚLMD � nezpracovaný materiál, èj. 28658/1960 z 20.9.1960,
signatura ÚL 1 � 1960(1959), kr. 2.

58. SÚA Praha, fond SÚA 1955�1960 (registratura SÚA), signatura 055.6 MD,
kr. 16.

59. Zápis z porady viz SÚA Praha, fond SÚA 1961�1962, signatura 055.6 MD,
kr. 16.

60. Tamté�.

61. Záznam pro domo ústøedního likvidátora z 22.3.1961. SÚA Praha, fond
ÚLMD � nezpracovaný materiál, signatura ÚL 1 � 1961, kr. 5.

62. �ádost Dílen pro opravu vozidel v Plzni z 6.7.1961. SÚA Praha, fond ÚLMD
� nezpracovaný materiál, signatura ÚL 1 � 1961, kr. 5.

63. Zmìna pøedpisu Oo9 Smìrnice pro vyøazování (skartaci) písemností v oboru
pùsobnosti ministerstva dopravy. Vìstník ministerstva dopravy 1964 è. 19
ze 14.10.1964.

64. Tarantová Marie, c.d.

65. Pøedpis Federálního ministerstva dopravy M 26 Smìrnice pro podnikové
archívy platná od 1.1.1975, schválená ministrem dopravy 20.5.1974 èj. 10581/
1974.

66. Spiritza Juraj: Delimitácia archívnych dokumentov slevenskej proveniencie
a spisová rozluka po zániku Èeskej a Slovenskej federatívnej republiky. In:
Slovenská archivistika è.1, roè. 29 (1994).

67. Základní informace o ÚTA. Nymburk 1993.

68. Srovnej Kunt Miroslav: Èeské dráhy � smeti�tì dìjin. In: Obzor, týdeník
Odborového sdru�ení �eleznièáøù roè.5, è. 25 z 20.6.1994.

69. Bericht der österr. Eisenbahnarchivs über das Jahr 1912. Wien 1913.

70. Vorschrift über die formelle Behandlung der Acten beim Eisenbahnministeri-
um. Wien 1897.

71. Srovn. Mechtler Paul: c.d., s. 98.

72. Vorschrift über die formelle Behandlung der Acten bei der k.k. Staatsbahndi-
rection Pilsen. Plzeò 1897.

73. Geschäftsordnung für die k.k. Staatsbahndirection. Wien 1897.

74. Kanzleivorschrift für die k.k. Staatsbahndirectionen. Wien 1909.

75. Geschäftsordnung für die k.k. Staatsbahndirection. Wien 1909.
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76. Pøíloha tamté�.

77. Svazek �registratura�. SÚA Praha, fond LKM�, kr.1,

78. Výnos rakouského ministerstva financí z 9.4.1869 è. 3886-225, úøední list
è.15 pozmìnìný è. MF 58523 z 1.10.1912. Podrobnìji èj. M� 71876/1921.
SÚA Praha, fond M�.

79. Tachecí Alois: K otázce �eleznièního archivu È.S.R. In: Èasopis pro �elez-
nièní právo a politiku è. 8, roè. 1 (1923).

80. Pøedpis o formální manipulaci se spisy u Ès. st. drah pro ministerstvo �elez-
nic, øeditelství státních drah a slu�ební místa. (kanceláøský øád). Praha 1923.

81. Kanceláøský pøedpis pro øeditelství státních drah. Praha 1924. Kanceláøský
pøedpis pro ministerstvo �eleznic. Praha 1924, 1929.

82. Zprávy o èinnosti �A. èj. 19461/1928 jako prius u èj. 29613/1936. SÚA
Praha, fond M�, kr. 2164.

83. Kanceláøský pøedpis pro ministerstvo dopravy. Praha 1938.

84. Bielik F., Sopko J., Labo �., Juck ¼.: Ministerstvo dopravy a verejných prác,
rezort verejných prác 1939�1945, inventárny zoznam. S�ÚA Bratislava 1961.
Kri�ková J.: Povereníctvo dopravy 1945�1960. Èiastkový inventár. S�ÚA
Bratislava 1968.

85. ÈSD A11, Spisový øád pro ústøední øeditelství Èeskoslovenských drah,
národního podniku. 1950.

86. ÈSD A11, Spisový øád pro ústøední øeditelství Èeskoslovenských státních
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