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I. Vývoj p ů vodce archivního souboru 

Ves Kozolupy, později jen dvůr, byla až do pozemkové reformy součástí velkostatku

Malesice, který koupil v roce 1917 od Schönbornů dr. Karel Škoda.

Velkostatek Malesice obhospodařoval před pozemkovou reformou na 1067 ha půdy, z čehož

531 bylo polí a 377 ha lesů.

První pozemková reforma zastihla velkostatek Malesice o výměře 979 ha, z čehož 695 ha

bylo zemědělské půdy. Všechny čtyři dvory Bdeněves, Chotíkov, Kozolupy I. a Kozolupy II. o

celkové výměře 445, 70 ha (z toho Kozolupy I. a II. 244 ha) byly propachtovány. Kozolupský dvůr s

cihelnou a lesy byl jako zbytkový statek nuceně prodán asi v roce 1925 dr. Josefu Huclovi, majiteli

mlýna v Koterově a prezidentu banky Slavie, který jej v roce 1934 předal svému synovi Františkovi

Huclovi. Lesy náležející ke dvoru Kozolupy tvořily do roku 1926 součást polesí Malesice, jež bylo

majetkem dr. Karla Škody. V roce 1936 činila celková rozloha lesa 75, 36 ha, správu lesa obstarával

majitel František Hucl narozený 7. září 1910 v Plzni – Koterově. Ten byl v letech 1941 – 45 ještě

pachtýřem dvora Choustník v táborském okrese.

V únoru roku 1940 byl statek na základě nařízení říšského komisaře pro sudetské oblasti

odd. III. b z 12. listopadu 1938 a 9. října 1939 převzat pod vnucenou správu Německou osidlovací

společností v Berlíně s pobočkou v Karlových Varech – Rybářích (Deutsche Ansiedlungs-

Gesellschaft Berlin, Zweigstelle Sudetenland, Karlsbad – Fischern), jež ve dvoře hospodařila od

25.2.1940 do 4.5.1946 (Československé státní statky, národní podnik, Ústřední ředitelství Praha II.,

Těšnov 65). Zbytkový statek Kozolupy byl pak na základě rozhodnutí odboru IX – b/22 min. zem.

převzat dne 29.9.1948 čs. státem a předán podniku ČSSS (Československé státní statky, národní

podnik) do vlastnictví v rámci revize I. pozemkové reformy dle zákona č. 142/47 Sb. a začleněn do

podniku Státní lesy a statky. 

Správa statku Kozolupy, kdy byl součástí velkostatku Malesice, měla sídlo v Kozolupech.

Po prodeji kozolupského  dvora byl jeho zbytkový statek spravován samotným majitelem do

počátku německé okupace. Za okupace byl pak spravován, jak zmíněno výše, Německou osidlovací

společností.

II. Vývoj a d ě jiny archivního souboru 

Zlomkovitý materiál byl nalezen v budově statku. Správa velkostatku, jejíž písemnosti tvoří

první polovina 20. století, neměla žádný registraturní systém.
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Archivní materiál byl podle zápisu o převzetí archivu ze dne 8. července 1950, jenž tvoří

součást spisu o fondu, převzat do tehdejšího Zemědělsko – lesnického archivu v Horšovském Týně

o celkovém množství asi 0,40 bm.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

K uspořádání písemností se přistoupilo v roce 1957, kdy byly po skartaci uspořádány podle

umělého věcného schematu, tj. rozděleny na spisy označené římskými číslicemi I. - XV. a účty. Tři

knihy byly označeny jako K I, II, III. K fondu byl vyhotoven obyčejnou tužkou jednostránkový

inventární seznam. Fond byl popsán ve 4. svazku Průvodce po Státním archivu v Plzni (Praha 1975)

na str. 76.

K definitivnímu uspořádání a inventarizaci se přistoupilo v roce 2006. Pět knih bylo

seřazeno podle Základních pravidel pro pořádání archivního materiálu, spisová část do uměle

vytvořených 6 věcných skupin: 1) Majetkové záležitosti, 2) Všeobecné záležitosti vedení, 3)

Personální záležitosti, 4) Rostlinná a živočišná výroba, 5) Lesnictví a myslivost, 6) Stavební

záležitosti. 

Zlomek účtů tvoří dvě knihy, mzdové listy a účetní přílohy z let 1927 – 1947.

Při pořádání nebylo ve fondu skartováno, stav materiálu česky psaného II. kategorie s

výjimkou mzdových listů z doby německé správy a pracovní knihy francouzských zajatců je vcelku

dobrý.

IV. Stru č ný rozbor obsahu archivního souboru 

Písemnosti se dochovaly až z první poloviny 20. století. Pro vývoj lesních porostů je možno

zmínit lesní hospodářské plány (i. č. 1, 2), dále pak soupis škod způsobených Německou osidlovací

společností za dobu od 25.2.1940 do 4.5.1946 (i. č. 7), soupis škod způsobených náletem dne

25.4.1945 (i. č. 8), dále doklady o mzdových poměrech na velkostatku a pracovní knihu

francouzských válečných zajatců na velkostatku z let 1940 – 1943 (i. č. 19).

Písemnosti ze staršího období (např. pozemkové knihy), kdy byl velkostatek Kozolupy

součástí statku Malesice, jsou součástí fondu Vs Malesice, další doplňující písemnosti např. ve

fondu ÚS Schönbornů Dolní Lukavice (prodej židovských domů, i.č. 302).
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V. Záznam o uspo ř ádání archivního souboru a zpracování archivní pom ů cky 

Písemnosti fondu Velkostatek Kozolupy z let 1915 - 1948 uvedené v této archivní pomůcce

uspořádala v roce 2006 Mgr. Ladislava Váňová.

 Inventář sestavila a úvod k němu napsala Mgr. Ladislava Váňová.

V Klatovech 30.9.2006
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P ř íloha  č . 1 – Seznam pou ž itých pramen ů  a literatury 

Lustig R., - Světnička F., Schematismus velkostatků v Čechách, Praha 1933.

Státní oblastní archív v Plzni. Průvodce po archívních fondech. Svazek 4,  Praha 1975, s. 76.
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P ř íloha  č . 2 – Archivní struktura archivního souboru 

Časový rozsah Inv. č.   Knih  Kartonů

I. KNIHY 1927 – 1946 1 – 3  3  -

II. SPISOVÝ MATERIÁL 1915 – 1948  -  1

1) Majetkové záležitosti 1915 – 1947 4 – 9  -  -

2) Všeobecné záležitosti vedení 1939 – 1948 10  -  -

3) Personální záležitosti 1942 – 1946 11 – 13             -  -

4) Rostlinná a živočišná výroba 1939 – 1945 14 – 15  -  -

5) Lesnictví, myslivost  1926 – 1940 16  -  -

6) Stavební záležitosti 1925 – 1946 17  -  -

III. ÚČTY 1927 – 1947 18 – 22  2  2 



Inventární  seznam
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Inv. č .    Obsah             _____     Č as. rozsah ____ Č .  evid. j. 

 

 I. KNIHY

1  Lesní hospodářský plán revíru Kozolupský les 1927 – 1936  K1

 

2  Lesní hospodářský plán revíru Kozolupský les 1937 – 1946  K2

3  Kniha osevu, sklizně a hnojení  1935 - 1945      K3

 II. SPISOVÝ MATERIÁL

 1) Majetkové zále ž itosti 

4  Soupis živého a mrtvého inventáře ve dvoře Kozolupy 1945 – 1947  N1

5  Pachtovní smlouvy (mj. pronajímání pozemků, seznam  1915 – 1938  N1

 prodaných mezí a pastvin v letech   1937 – 39, popis stavu 

 hospodářských a obytných budov velkostatku ke dni 1.7.1926)

6  Převzetí statku Kozolupy Německou osidlovací společností 1940  N1

 (DAG Berlin, Zweigstelle Sudetenland, Karlsbad – Fischern)

7  Soupis škod způsobených Německou osidlovací společností 1946  N1

 na dvoře Kozolupy za dobu od   25.2.1940 do 4. května 1946 

 zaslaný národní správě bývalé Německé osidlovací společnosti  

 v Karlových Varech  

8  Soupis škod způsobených náletem dne 25.4.1945 včetně 1946  N1 

 pohledávek dvora zaslaný národní  správě Německé osidlovací 

 společnosti v Karlových Varech  

9  Všeobecné  záležitosti  týkající  se  pojištění  majetku  (banky  1934 – 1946  N1

 Slavia,  Bayerische Versicherungsbank, Union)  
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Inv.č.    Obsah             _____    Čas. rozsah ____Č.  evid. j. 

 2) V š eobecné zále ž itosti vedení velkostatku 

10  Korespondence v hospodářských záležitostech 1939 – 1948  N1

 3) Personální zále ž itosti 

11  Slovenští dělníci zaměstnaní na statku Kozolupy u německé 1942  N1

 DAG (hlášení, osvědčení pro daňové účely)  

12  Pracovní povinnost, seznamy dělníků  1943  N1

13  Pojištění zaměstnanců, zlomek 1946  N1

 4) Rostlinná a  ž ivo č i š ná výroba 

14  Osevní plán dvora Kozolupy pro období 1939 – 1945 1939 - 1945  N1

15  Výkazy a chov dobytka 1942 – 1945  N1

 5) Lesnictví, myslivost

16  Lesní záležitosti (honitba, smlouvy, prodej dříví, výpisy z 1926 – 1940  N1

 lesního hospodářského plánu, korespondence)

 

 6) Stavební zále ž itosti 

17  Stavby ve dvoře Kozolupy (oprava hájovny, stavba vodovodu, 1925 – 1946  N1

 včetně rozpočtu a projektu, stavba kůlny, stavba deputátních bytů)

 III. ÚČTY  

18  Peněžní hlavní kniha 1939 – 1945  K4

19  Pracovní kniha francouzských válečných zajatců 1940 – 1943  K5

20  Mzdové listy zaměstnanců 1939 – 1946  N2
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Inv.č.    Obsah             _____    Čas. rozsah ____Č.  evid. j. 

21  Mzdové listy zaměstnanců 1947  N3

22  Účetní přílohy, faktury  1927 – 1947  N3
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Název archivní pomůcky: Velkostatek Kozolupy

Značka fondu:                                                                       Vs Kozolupy 

Časový rozsah archivní pomůcky: 1915 – 1948

Počet evidenčních jednotek zpřístupněných pomůckou: 8 (5 úředních knih, 3 kartony)

Počet inventárních jednotek zpřístupněných pomůckou: 22

Rozsah pomůckou zpřístupněných archiválií v bm: 0, 40 bm (0, 04 úředních knih, 0, 36 

kartony)

Stav pomůckou zpracovaných archiválií ke dni: 31.10.2006

Archivní soubor zpracovala: Mgr. Ladislava Váňová

Pomůcku sestavila: Mgr. Ladislava Váňová

Počet stran: 13

Počet exemplářů: 4

Pomůcku schválil: PhDr. P. Mužík, ředitel SOA v Plzni
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