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I. Vývoj původce archiválií 

 

Původci archiválií archivního fondu Správa státních lesů Jáchymov jsou: 

Správa státních lesů Jáchymov, 1873–1938, 1945–1948    

- Forst- und Domänenverwaltung Joachimsthal (Správa státních lesů a statků 

Jáchymov), 1873–1918 

- Správa státních lesů a statků Jáchymov, 1919–1925 

- Správa státních lesů Jáchymov, 1926–1938, 1945–1948  

Forstamt Joachimsthal (Lesní úřad Jáchymov), 1938–1943.  

 

Správní vývoj 

 

V roce 1872 bylo rozhodnuto o rozsáhlé reorganizaci rakousko-uherské státní správy a 

s tím spojené změně ve správě státního pozemkového majetku.  Na základě vyhlášky ministerstva 

financí a ministerstva orby č. 52/1872  ř. z. ze dne 14. dubna 1872, byla nejvyšší správa státních 

lesů, státních statků a hor, až na soliváry, též statků fondů náboženských a studijních, vyloučena 

z oboru ministerstva financí a přidána k oboru ministerstva orby, a to s účinností od 1. května 

téhož roku.  

 Ke skutečné změně organizace správy státních lesů a statků v Čechách došlo na základě  

vyhlášky ministerstva orby č. 44/1873 ř. z. ze dne 3. dubna 1873, která se týkala budoucí správy 

lesů a statků státních a fondovních. Od 1. července byl zrušen Lesní úřad Jáchymov a jemu dosud 

podřízené Lesní správy Potůčky a Zlatý Kopec (s Vlčím hřbetem) byly nově podřízeny právě 

k agendě ministerstva orby a přejmenovány na Správu státních lesů a statků Jáchymov (Forst- und 

Domänenverwaltung Joachimsthal) a Správu státních lesů a statků Horní Blatná (Forst- und 

Domänenverwaltung Platten). Od tohoto okamžiku tak přestalo existovat Montánní lesní panství 

Jáchymov jako jeden celek, zůstala mu pouze knihovní vložka v deskách zemských, a tudíž nadále 

sice formálně existovaly Jáchymovské říšské lesy (případně Lesní panství Jáchymov či Státní lesy 

Jáchymov) spravované ovšem dvěma na sobě zcela nezávislými výše jmenovanými správními 

jednotkami s vlastní územní působností a personálem. Hranice obou správ zůstaly zhruba shodné 

s bývalými revíry lesního panství.  

Každá správa státních lesů a statků obstarávala jí přidělené území rozdělené do 

tzv. hospodářských okrsků (Wirtschaftsbezirke), které se dále dělily do více lesních ochranných 

okrsků (Forstschutzbezirke), tzv. polesí. Správa státních lesů a statků Jáchymov spravovala 

samostatný hospodářský okrsek Jáchymov, který tvořily dva lesní komplexy Zlatý Kopec a Vlčí 
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hřbet, rozdělené do pěti polesí, a to Halbmeil, Goldenhöh, Förstehäuser, Seifen (v roce 1891 

spojeno s polesím Försterhäuser) a Wolfsberg.  

V čele správy stál nadlesní (v pramenech označovaný také jako lesní správce, od roku 

1900 lesmistr). Dále byl ustanoven jeden lesní pomocník pro písařské věci a šest hajných. 

Postupně se jejich počet ustálil na pěti a každý spravoval jedno polesí. V roce 1891 správu polesí 

namísto hajných vedli čtyři lesní, pouze polesí Wolfsberg spravoval nadále hajný (od roku 1908 

rovněž lesní). U správy státních lesů a statků byl zaměstnán také tzv. lesní asistent, který krátce po 

roce 1873 působil jak na Správě státních lesů a statků Jáchymov, tak na Správě státních lesů a 

statků Horní Blatná. Jeho povinností bylo střídavě jeden měsíc pobývat v Jáchymově a následující 

v Horní Blatné. V roce 1881 lze ovšem funkci lesního asistenta doložit pouze pro hospodářský 

okrsek Jáchymov (sídlil ve Zlatém Kopci), v Horní Blatné lesní asistent zaměstnán nebyl. Od roku 

1891 pozice lesního asistenta nebyla obsazena ani v Jáchymově. V roce 1875 byla zavedena pro 

státní lesní zaměstnance jednotná uniforma, odlišná od uniformy ostatních státních zaměstnanců, 

s nimiž měli dosud stejnokroj společný. Jednalo se o tmavozelený kabát s výložkami dubového 

listu s žaludy (hodnostní třídy se lišily počtem listů a žaludů), šedé kalhoty a čepice s tetřevím 

perem. Vyšší úředníci mívali za perem ještě malou kamzičí štětku.  

Účetní záležitosti spravovala pokladna Horní a hutní správy v Jáchymově, podřízená 

účetnímu odboru (departementu) ministerstva orby (po roce 1878 účetnímu odboru Ředitelství 

státních lesů a statků ve Vídni – viz níže). 

Již v roce 1873 bylo ministerstvem orby ustaveno několik ředitelství, která spravovala 

státní velkostatky na území Dolních Rakous a Štýrska s výjimkou státních lesů na území českých 

zemí. Státní lesy v Čechách nebyly podřízeny žádnému ze vzniklých ředitelství, ale přímo 

ministerstvu zemědělství. Důvodem byl údajně malý rozsah státních velkostatků v Čechách. O pět 

let později došlo ke změně ve správě agendy státních lesů a statků v Čechách, uzákoněné na 

základě vyhlášky ministerstva orby č. 49/1878 ř. z. ze dne 21. května 1878. Jednotlivé správy 

státních lesů a statků byly napříště podřízeny Ředitelství státních lesů a statků ve Vídni. Tato 

organizace fungovala beze změny až do roku 1918. 

Do roku 1911 neměla Správa státních lesů a statků Jáchymov vlastní správní budovu. 

Kancelář sídlila v erární budově Horní a hutní správy v Jáchymově. Lesní správce a jemu 

přidělený lesní pomocník si museli pronajímat vlastní bydlení. V roce 1911 byla zakoupena 

budova č. p. 293 v Jáchymově od jistého Jana Seidla za 50 000 K a byly zde zřízeny kanceláře a 

služební byty. Navíc na území hospodářského okrsku Jáchymov stály čtyři erární myslivny – 

jedna v Rozhraní, dvě v Myslivnách a jedna ve Zlatém Kopci, které sloužily k bydlení lesním. 

Mimoto se nacházela jedna erární budova ve Zlatém Kopci a byla pronajímána soukromým 
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osobám. Hajnému (později lesnímu) v Mariánské nebyl přidělen služební byt, ani zde nestála 

žádná hájovna. To se změnilo koupí budovy č. p. 7 v Zálesí roku 1910. 

Nová organizace podniku Státních lesů a statků probíhala spontánně společně se vznikem 

Československé republiky. Pozemkový majetek bývalého rakousko-uherského státu v českých 

zemích, a to státní lesy Jáchymov s Horní Blatnou, státní statek Bohutín, kamerální les Jindřichův 

Hradec a dvorní doména Kladruby s hřebčincem, byl převzat do vlastnictví československého 

státu do počátku roku 1919 a organizačně začleněn do podniku „Československé státní lesy a 

statky.“ Správa státních lesů a statků Jáchymov přešla do správy a majetku Československé 

republiky na základě protokolu ze dne 8. ledna 1919. V Jáchymově odmítl dosavadní lesmistr 

A. Kröner společně se svými podřízenými úředníky složit slib Československému státu, a proto 

byli propuštěni. Novým přednostou jáchymovské správy byl jmenován B. Fišer a od 1. července 

1919 nastoupil Zdeněk Slanina. 

První instanci v nové organizaci představovala místní správa, tzv. Správa státních lesů a 

statků Jáchymov. V jejím čele stál lesmistr, který měl k ruce lesního příručího. Jejich úkolem bylo 

obstarávat hospodářský provoz a vést bezprostřední správu podřízených provozních jednotek, 

tzv. polesí. Lesy správy v Jáchymově byly nadále tvořeny dvěma lesními komplexy Zlatý Kopec a 

Vlčí hřbet rozdělenými do pěti polesí, a to Halbmeil, Český Mlýn, Goldenhöhe, Försterhäuser a 

Wolfsberg, spravovaných čtyřmi lesními a jedním lesním adjunktem. Polesí se dále skládala z více 

základních pracovních jednotek, tzv. dozorčích lesních ochranných obvodů či okrsků (hájenství). 

Mimoto v Jáchymově působil rovněž lesní učedník, lesní chovanec, kočí a řidič služebního 

automobilu. Správa státních lesů a statků Jáchymov byla od roku 1926 přejmenována pouze na 

Správu státních lesů Jáchymov (dále jen SSL Jáchymov), jelikož správa v Jáchymově působila 

pouze jako lesní závod a všechny pole, louky i pastviny byly většinou pronajímány, výjimečně 

odprodány, případně tvořily součást služebních požitků lesních zaměstnanců jako deputátní 

pozemky. Protože se obydlí místních obyvatel nacházela v bezprostřední blízkosti lesa, byly 

porosty vystaveny častým škodám a krádežím. Hlavně v době první světové války a na začátku 

dvacátých let 20. století, kdy byla nouze o palivo, se krádeže dřeva velmi rozšířily. Proto byl ve 

druhé polovině dvacátých let 20. století do každého polesí dosazen vedle lesního i jeden hajný, 

s výjimkou polesí Wolfsberg, které kvůli jeho malé výměře nadále spravoval pouze jeden lesní. 

Druhou instancí byla jednotlivá ředitelství státních lesů a statků, ta rozhodovala 

v záležitostech, týkajících se celé oblasti působnosti správy státních lesů a statků a ve věcech 

vymykajících se kompetenci místních správ, uváděla v platnost rozhodnutí nadřízených orgánů a 

prováděla hospodářskou inspekci jednotek první instance. SSL Jáchymov byla podřízena 

Ředitelství státních lesů a statků (dále jen ŘSLS) v Brandýse nad Labem, které bylo zřízeno 
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výnosem ministerstva zemědělství č. j. 2460/XV ze dne 31. prosince 1921 s platností od 1. ledna 

1922 z velkostatku arcivévody Ludvíka Salvátora v Brandýse nad Labem. U každého ředitelství 

bylo několik oddělení, a to právní, stavební a pro zařizování lesů, dále při něm působila účtárna a 

pomocný úřad. Výnosem ministerstva zemědělství č. 141050 a 23949 ze dne 17. a 21. prosince 

1934 byla s platností od 1. ledna 1935 provedena nová organizace podniku Státní lesy a statky. 

Hlavní změna nastala především na úrovni druhé instance, jelikož bylo zrušeno ŘSLS v Brandýse 

nad Labem a jeho agenda byla rozdělena mezi ŘSLS Praha a Liberec. SSL Jáchymov tak byla 

nadále podřízena ŘSLS v Liberci.  

Třetí instanci pak představovalo ministerstvo zemědělství, resp. 15. oddělení IV. odboru, 

jemuž byla svěřena správa státních lesů a statků. V roce 1921 pak v rámci ministerstva 

zemědělství vzniklo tzv. Generální ředitelství státních lesů a statků, jehož úkolem bylo obstarávat 

vrchní řízení a kontrolu správy lesů a statků, náležejících do působnosti ministerstva zemědělství. 

Generální ředitelství se stalo samostatným VII. odborem a mělo výjimečné postavení, jelikož 

ministr zemědělství vyhradil svému rozhodování skutečně pouze nejdůležitější záležitosti, 

především organizačního a personálního rázu. Další změna nastala na základě 

vl. nař. 206/1924 Sb. z. a n., podle kterého náleželo vrchní vedení státních lesů a statků nadále 

ministerstvu zemědělství, které ovšem pro jejich hospodářské, technické, komerční a 

administrativní řízení zřídilo vlastní orgán, tzv. Ústřední ředitelství státních lesů a statků (až dosud 

generální ředitelství). Vedle něj se na ministerstvu zemědělství zřídil ještě Správní sbor, jehož 

členem byl vedle funkcionářů ministerstva zemědělství zároveň jeden zástupce ministerstva 

financí. Do působnosti Správního sboru spadaly záležitosti vrchního vedení podniku, pokud 

nebyly výslovně vyhrazeny vládě nebo resortnímu ministrovi, a ty záležitosti, jejichž vyřízení bylo 

vázáno souhlasem ministra financí.  

Správu účetních záležitostí SSL Jáchymov vedl Společný důchod zřízený při Správě 

státních lesů a statků v Ostrově, který zároveň spravoval účetnictví i pro správy státních lesů a 

statků v Ostrově a v Jindřichovicích (později v Kraslicích). 

Další změny nastaly na podzim roku 1938. Především došlo k zmenšení územního rozsahu 

státních lesů a statků. Po podpisu Mnichovské dohody byly výnosem Ministerstva zemědělství – 

Ústředního ředitelství státních lesů a statků v Praze, č. j. 99.763-VIII/A/1 ze dne 11. října 1938 pro 

státní lesy v oblasti tzv. Sudet zřízeny likvidační skupiny. Tyto měly předat úřady do rukou 

okupační správy. Pro SSL Jáchymov byla určena likvidační skupina v Křivoklátě. Likvidační 

skupiny byly zrušeny 30. května 1939 a jejich funkci převzala příslušná ředitelství státních lesů a 

statků. Pro lesy v Sudetech bylo 8. října 1938 zřízeno Říšské ředitelství lesů a statků pro 

sudetoněmecké oblasti v Liberci (Reichsforst- und Güterdirektion für die sudetendeutschen 
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Gebiete in Reichenberg), ještě v témže roce byla tato instituce přejmenována na Vládní lesní úřad 

v Liberci (Regierungsforstamt in Reichenberg). Správy státních lesů byly změněny na lesní úřady 

(Forstämter), vzniklo tak 35 lesních úřadů v sedmi inspekčních obvodech, včetně Lesního úřadu 

Jáchymov (Forstamt Joachimsthal). Dne 1. dubna 1940 došlo k navýšení počtu lesních úřadů tak, 

že 38 lesních úřadů bylo spravováno v osmi inspekčních obvodech. V témže roce byl Vládní lesní 

úřad v Liberci změněn na Zemský lesní úřad (Landesforstamt). Nejvyšší instancí byl Říšský lesní 

úřad v Berlíně. V roce 1943 byl Lesní úřad v Jáchymově zrušen a oblast jeho působnosti připadla 

Lesnímu úřadu v Horní Blatné, ten pak spravoval území o rozloze 5 909 ha rozdělené do osmi 

polesí – Český Mlýn, Háje, Luby, Myslivny, Rozhraní, Smrčiny, Stráň a Vlčí hřbet.  

Po ukončení druhé světové války byla obnovena předválečná struktura státních lesů. Znovu 

tedy začala fungovat Správa státních lesů Jáchymov a Správa státních lesů Horní Blatná. Dne 

17. listopadu 1945 byla zrušena Správa státních lesů Jáchymov jako samostatná správní 

hospodářská a evidenční jednotka z důvodů malé plošné výměry a její oblast působnosti byla 

přičleněna ke Správě státních lesů Horní Blatná, jejímž sídlem se ovšem stalo město Jáchymov. 

Bylo stanoveno, aby obě sloučené správní jednotky nadále nesly název Správa státních lesů 

v Jáchymově. Přednostou nové správy zůstal Ing. Bohumil Sak, dosavadní představený Správy 

státních lesů v Horní Blatné. Pro správu státních lesů v západních Čechách a Krušných horách 

vzniklo již 1. listopadu 1945 Ředitelství státních lesů a statků v Plzni, které k 3. lednu 1946 

převzalo od ředitelství v Liberci mimo jiné dozor nad Správou státních lesů Jáchymov.  

Správní vývoj Správy státních lesů v Jáchymově v letech 1945–1948 není vzhledem 

k nedochovaným archiváliím znám. Na celostátní úrovni byl vládním nařízením č. 70/1945 vydán 

statut národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství. Na základě dekretů prezidenta 

republiky číslo 5, 12 a 108/1945 Sb. se rychle zvyšoval rozsah půdy ve vlastnictví státu. Do konce 

roku 1947 vzrostl rozsah pozemkové držby podniku Státní lesy a statky na 1 800 000 ha. Tak 

rozsáhlý celek již nebylo možno organizačně zvládnout, a proto byla již od roku 1945 ve druhé 

instanci zřizována nová ředitelství, jako např. výše zmiňované Ředitelství státních lesů a statků 

Plzeň. Třetí instanci představovalo Generální ředitelství státních lesů. Po spojení s Generálním 

ředitelstvím statků byl tento úřad přejmenován na Ústřední ředitelství státních lesů a statků.  

Dne 16. února 1948 došlo k likvidaci ředitelství státních lesů a statků a jednotky první 

instance byly přejmenovány na ředitelství státních lesů. Správa státních lesů Jáchymov tudíž 

napříště nesla název Ředitelství státních lesů Jáchymov v Horní Blatné. Vládním nařízením č. 

25/1948 Sb. byly všechny lesy ve státě sloučeny do jediného podniku Státních lesů a statků. 

V republice byla zřízena Ústřední ředitelství státních lesů a statků v Praze a Oblastní ředitelství 

v Bratislavě, která spadala pod ministerstvo zemědělství. Zákon č. 312/1948 oddělil zemědělskou 
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a lesnickou složku a státní majetek byl dále spravován jako Československé lesy, n. p. a 

Československé statky, n. p. Nástupní správní jednotkou Ředitelství státních lesů Jáchymov se po 

roce 1948 stává Ředitelství lesního závodu Horní Blatná. (více viz fond Lesní závod Horní 

Blatná). 

Hospodářské a přírodní poměry 

 

Obvod SSL Jáchymov se nacházel po celou dobu své existence v Krušných horách, 

v politickém okrese Jáchymov, v katastru obcí Ryžovna a Jáchymov. Lesní komplex Zlatý Kopec 

sousedil s pozemky obce Ryžovna, se saskými státními lesy, s pozemky obce Boží Dar, 

s jáchymovskými městskými lesy, s pozemky obcí Abertamy a Potůčky a s lesy Správy státních 

lesů Horní Blatná. Lesní komplex Vlčí hřbet sousedil s městskými lesy jáchymovskými, se 

soukromými pozemky v osadě Zálesí a Mariánské, s lesy osad Hluboký, Oldřiš a dnes zaniklé 

osady Popov a s pozemky osady Lípa. V roce 1931 došlo k úpravě československo-německé státní 

hranice, kdy byla znovu zaměřena a osazena novými mezníky. 

Plošná výměra SSL Jáchymov se v průběhu existence nikterak radikálně neměnila a 

největší část zabíraly právě lesy. Nedocházelo k žádným významným prodejům či nákupům 

pozemků. Pro představu v roce 1881 rozloha činila 2525,43 ha (z toho 2444,17 ha lesů, 65,36 ha 

zemědělské půdy a 15,9 ha nevýnosné půdy), v roce 1906 se výměra nepatrně zvýšila na 2526,93 

ha (z toho 2473,66 ha lesů, 44,47 ha zemědělské půdy a 8,80 ha nevýnosné půdy). V roce 1919 

byl dán podnět ministerstvem zemědělství k arondaci velkostatků Jáchymov, Horní Blatná, 

Nejdek a Ostrov. Rozloha velkostatku Jáchymov se zvětšila o lesní oddělení Steinberg 

(parc. č. 181 v kat. obci Lípa) o výměře 11,48 ha dříve náležející k velkostatku Ostrov a sousedící 

s polesím Wolfsberg. Ve dvacátých letech 20. století tak výměra zdejší správy činila celkem 

2537,2 ha (z toho 2474,4 ha lesů, 43,57 ha zemědělské půdy a 19,2 ha nevýnosné půdy). V roce 

1931 výměru SSL představovalo 2546,4 ha (z toho 2483,5 ha lesů, 17,1 ha zemědělské půdy ve 

vlastní režii a 45,8 ha zemědělské půdy propachtované). 

Místní obyvatelstvo bylo značně chudé a živilo se především prací v lese, domácími 

pracemi (především paličkováním), chovem dobytka a hornictvím, a to převážně v uranových 

dolech, jelikož dříve hojná těžba stříbra a cínu zcela zanikla. Vzhledem k drsným klimatickým 

podmínkám byl provoz zemědělství ve zdejší oblasti v podstatě nerentabilní, bylo možné pěstovat 

pouze brambory a v lesním komplexu Vlčí hřbet se dařilo i žitu. Nezalesněné plochy půdy vesměs 

bonitně špatné umožňovaly spíše využití pro pastvu dobytka. Pěstování ovocných stromů bylo 

z důvodů drsných klimatických podmínek panujících po celý rok většinou vyloučené.  
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Hlavní horninu tvořila žula a svor, místy prostoupené čedičem a porfyrem. Místy tvořily 

tyto horniny nepropustnou půdu a následkem toho docházelo k jejímu zabahnění a tvorbě rašeliny 

(především v polesí Försterhäuser). Podnebí bylo horské s dlouho trvající zimou a bohaté na 

srážky. Ostré pozdní mrazy značně škodily kulturám pěstovaným ve školkách.  

Nejhojněji zastoupenou dřevinu představoval smrk, kromě toho se častěji vyskytovaly 

jedle, méně pak buk, borovice a modřín. V polesí Wolfsberg ojediněle rostly vejmutovka, javor, 

jasan a olše. V bažinatých a rašelinných polohách se vyskytovaly kosodřeviny a bříza trpasličí. 

Zpeněžení vytěženého dřeva se dělo buď dražbou, ale i prodejem z volné ruky. Palivové dříví pro 

místní potřebu prodávala správa státních lesů a statků z volné ruky za určené ceny. Poptávka po 

užitkovém dříví byla značná především ze Saska pro tamní pily, což umožňovalo vytváření 

vysokých cen dříví oproti běžným cenám v tuzemsku. Dřevo bylo ponejvíce dopravováno povozy 

kupců dřeva a správa státních lesů dohlížela na to, aby největší část těžby byla vyvezena v zimě na 

saních, čímž byly ušetřeny lesní cesty a silnice. Doprava na vodě ve zdejší krajině nebyla nijak 

obvyklá. Výroba dříví se prováděla ve vlastní režii, a to stálými lesními dělníky za úkolovou 

mzdu. Kácení dříví v mýtné těžbě se provádělo především v zimních měsících, popřípadě na jaře. 

Tam, kde byl odbyt kůry, se kácelo v době, kdy se dala sloupávat, tzn. v měsíci červnu. V letní 

době a na podzim se omezovalo zpracování dříví nejvíce na mezitěžbu a těžbu nahodilou. 

Vedlejší příjmy plynuly především z tzv. travaření, resp. z dražby trávy, která rostla mezi 

vysazenými kulturami a zamezovala růstu sadby. Prodávala se tak stojatá a zájemci si ji museli 

sami posekat, při tomto dohlížel lesní personál, aby nedocházelo k poškozování kultur. Případné 

poškození bylo pokutováno. V polesí Försterhäuser se nacházela ložiska rašeliny a její těžba se 

prováděla pouze pro potřebu místního obyvatelstva, které ji samostatně těžilo a platilo velkostatku 

za počet vyrobených cihel, např. v roce 1920 platil pachtýř za výrobu 1000 borek 4 Kč. Dobývání 

rašeliny ze strany správy státních lesů a statků bylo vzhledem k malé poptávce a vysokým 

výrobním cenám nemožné. Další příjmy představoval pronájem lámání kamene, v provozu byl 

čedičový lom v lesní trati Wagnerberg u obce Ryžovna a v polesí Wolfsberg se lámala kamenická 

žula. Především ale dobývání kamene sloužilo pro vlastní potřebu správy ke stavbě a udržování 

lesních silnic a cest. Ve vlastní režii pak byla provozována honitba a rybolov. Pouze honitba 

v polesí Wolfsberg byla pronajímána a rovněž tak právo rybolovu v potoku Reinbach, které jeden 

čas vlastnila Správa státních lesů a statků v Ostrově. Z lovné zvěře zde žili jeleni, srnci, zajíci, 

tetřevi, tetřívci a sluky lesní. Stav zvěře byl ovlivněn především válečnými léty, a proto byl její 

odstřel ve dvacátých letech 20. století omezen. V potocích Reinbach, Schwarzwasserbach, 

Goldenhöherbach a Lohbach byl v menší míře zastoupen pstruh. Sbírání lesních plodin bylo 
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povoleno za mírný poplatek místnímu chudému obyvatelstvu, kterému sloužilo za částečnou 

obživu. 

První systemizace zdejších lesů byly provedeny již na počátku 19. století. K nové 

hospodářské úpravě lesů se přikročilo v roce 1848, kdy byl ustanoven desetiletý etát podle 

principu Johanna Christiana Hundeshagena, zakladatele nové metody výpočtů výnosů lesů a 

zastánce holosečného lesa. Do roku 1873 byly provedeny dvě revize, a to v letech 1859 a 1869. 

Ke tvorbě zcela nového lesního zařízení bylo vídeňským ředitelstvím přikročeno v roce 1881. 

Následovaly hospodářské revize v letech 1891 a 1908, které nepřinášely žádné radikální změny 

v hospodaření státních lesů. K obnově revize mělo dojít v roce 1917, jejímu provedení však 

zamezily válečné poměry a byla odložena na rok 1919. Je ale třeba konstatovat, že až na změny 

v rozdělení a očíslování jednotlivých lesních oddělení v polesích nedocházelo až do konce 

habsburské monarchie k žádným radikálním změnám ve způsobu hospodaření. Po celou dobu se 

těžilo na podkladě holopasečného hospodářství z důvodů drsných klimatických podmínek a s tím 

souvisejícími zřídka se dostavujícími semennými roky. Ve dvacátých letech 20. století se ovšem 

přikročilo k přirozenému zmlazování, a to především v níže položených polesích jako Český Mlýn 

a Goldenhöhe a v části polesí Försterhäuser a Halbmeil. Při umělém zalesňování byly využívány 

především čtyřleté smrky vypěstované ve zdejších školkách, jejichž celková výměra činila okolo 

9 200 m2. Zalesňování ve zdejší krajině velice trpělo klimatickými obtížemi. Výsadba kultur se 

prováděla obyčejně v měsíci květnu. 

 

II. Vývoj a dějiny archivního fondu 

 

Původcem písemností je Správa státních lesů a statků Jáchymov, přejmenovaná v roce 

1926 na Správu státních lesů Jáchymov. Co se týče původního uspořádání spisů místní správy, je 

možné rekonstruovat několik registraturních období. V roce 1873 převzala Správa státních lesů a 

statků Jáchymov agendu bývalého Lesního úřadu Jáchymov a jemu podřízené Lesní správy Zlatý 

Kopec. Společně s tím jí byly předány i veškeré písemnosti, týkající se správy bývalého revíru 

Zlatý Kopec a Vlčí hřbet. Spisy byly nadále tříděny podle registraturního plánu zavedeného 

u Lesní správy Zlatý Kopec v roce 1849, a to až do roku 1879. V následujícím roce přešla Správa 

státních lesů a statků Jáchymov na nový typ registraturního plánu, který byl vydán již na základě 

výnosu ministerstva zemědělství ze dne 13. listopadu 1874 a platný od roku 1875 pro všechny 

státní správy státních lesů a statků (viz příloha č. 4). Správa státních lesů a statků Jáchymov ovšem 

zmiňovaný registraturní plán ve skutečnosti používala až v letech 1880–1891. V roce 1892 byl 

ovšem správou zaveden opět nový typ plánu, který byl aplikován pouze po dobu tří let (viz příloha 
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č. 5). Na základě inspekční zprávy ředitelství ve Vídni bylo zjištěno, že čtyři správy státních lesů a 

statků v Čechách nevyužívaly nařízený registraturní plán z roku 1874, tudíž bylo konstatováno, že 

jej pravděpodobně vůbec neobdržely, a tak jim byl v kopii zaslán a měly se jím nadále řídit. 

Tvrzení ředitelství ale nebylo zcela správné, zmiňovaný registraturní plán z roku 1874 musel být 

Správě státních lesů a statků Jáchymov znám, když jej používala v letech 1880–1891. Ovšem 

skutečnost, proč jej striktně nepoužívala, známa není. Následující tři registraturní plány používané 

v letech 1895–1930 již vždy vycházely z plánu stanoveného ministerstvem zemědělství v roce 

1874, jen se vždy objevily menší změny a odchylky, např. dělení na podskupiny označené 

písmeny abecedy v období let 1895–1908. Registraturního plánu zavedeného v roce 1909 se navíc 

nikterak významně nedotkly správní změny v roce 1918, pouze přestala být u označení vlastní 

signatury používána značka fasc. Tento plán byl platný až do roku 1924 (viz příloha č. 6). Drobné 

změny v pojmenování hlavních skupin se objevily v období 1925–1930 (např. u skupiny III).  

V letech 1931–1934 byly spisy řazeny pouze podle ročníků a v rámci nich podle čísel jednacích. 

Na spisech je patrné jejich původní svázání dohromady podle jednotlivých roků. U spisů z roku 

1934 se navíc toto svázání dochovalo dodnes, a to pro č. j. 2–600 a 901–1498. Větší změnu přinesl 

rok 1935, kdy byl zaveden zcela nový typ registraturního plánu, odlišný od plánů z předchozích 

let (viz příloha č. 7). Z důvodů německé okupace v roce 1938, která citelně zasáhla do správy 

státních lesů, byl tento plán využíván pouze tři a tři čtvrtě roku. Od října 1938 se změna projevila 

nejenom ve správě podniku SSL, ale i ve vedení registratury. Z období existence Lesního úřadu 

Jáchymov v letech 1938–1943 se dochovalo ovšem minimum signovaných písemností, a to pouze 

z let 1938–1940. Podoba registraturního plánu, používaného v tomto období, není známa.  

V každém z výše jmenovaných registraturních období byly spisy rozděleny podle ročníků a 

v nich byly řazeny podle čísel jednacích. Částečně se dochovaly i původní obaly. Pro období 

1892–1894 se jednalo o modré košilky s červeným nápisem příslušné signatury a ročníku, 

v období let 1895–1908 se používaly hnědé obaly s černým nápisem signatury a ročníku. 

Následující dvě registraturní období zahrnující léta 1909–1930 neměla stanovenou barvu obalu 

(tudíž jsou dochovány obaly modré, šedé či hnědé), ten byl ovšem vždy nadepsán odpovídající 

signaturou a rokem. Rovněž registraturní období 1935–1938 má dochovány původní hnědé obaly, 

na nichž je uvedena pouze náležitá signatura. Pro období let 1938–1940 je patrné, že spisy stejné 

signatury byly svazovány dohromady a opatřeny obalem. 

Po roce 1920 se ze strany státu objevuje větší zájem o vedení archivu a registratury 

u podniku Státní lesy a statky. Na základě prohlídky jáchymovského archivu provedené Adolfem 

Ludvíkem Krejčíkem dne 26. srpna 1920 lze konstatovat, že písemnosti z let 1873–1900 byly 

uloženy společně se spisy vzniklými před rokem 1873, tzn. s písemnosti bývalého lesního panství, 
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na půdě správní budovy ve dvou skříních a volně na podlaze přímo pod střechou na místě 

ohroženém ohněm. Jejich uložení nebylo ideální, a proto bylo nařízeno, aby po úpravě kanceláří 

byly sneseny z půdy a deponovány společně se spisy z let 1900–1918 v přízemí vlevo od vchodu 

do správní budovy. K těmto spisům byly vedeny podací protokoly a abecední indexy jmenné a 

věcné, dodnes jsou dochovány pouze indexy (inv. č. 16, 17). Příruční registratura za léta 1919 a 

1920 se nacházela přímo v kanceláři správy státních lesů a statků. V téže kanceláři se nacházely 

rovněž litografie map stabilního katastru, doplněné na skutečný stav. K přenesení archiválií z půdy 

došlo v roce 1921. Správcem archivu a registratury byl v roce 1920 jmenován lesní adjunkt Adolf 

Jirásek. 

V roce 1930 byly písemnosti Správy státních lesů Jáchymov a bývalého lesního panství 

přemístěny na popud Ústředního zemědělsko-lesnického archivu v Praze do zámku v Ostrově nad 

Ohří. Nedochoval se ovšem žádný předávací protokol, tudíž není zcela jasné, o jaké písemnosti se 

konkrétně jednalo. Odtud byly roku 1938 z důvodů nebezpečí války převezeny do Buštěhradu, ale 

již následujícího roku je orgány německé okupační správy nařídily vrátit zpět do Ostrova. 

V Ostrově byly archiválie uloženy až do roku 1951, kdy byly převzaty Zemědělsko-

lesnickým archivem v Klášterci nad Ohří, u nějž byly evidovány společně se spisovým materiálem 

bývalého lesního panství jako jeden archivní fond, jak dokládají Přehledy archivních fondů 

Ústředního zemědělsko-lesnického archivu v Praze a zemědělsko-lesnických archivů v Čechách a 

na Moravě z let 1954 a 1955. V nich je uváděn archivní fond Jáchymov z let 1790–1935 s celkem 

30 knihami, 60 kartony, 20 balíky a 20 mapami a plány (celkem o rozsahu 30 bm). Navíc tato 

skutečnost jasně vyplývá i z dodnes ve spisu o fondu dochovaných starších evidenčních listů 

Jednotného archivního fondu, na nichž jsou uváděny kromě níže uvedených přírůstků i přírůstky 

KP 77/58 a KP 162/62, tyto ale evidují spisy, které provenienčně náležejí do fondu Velkostatek 

Jáchymov. 

Dne 15. března 1959 (KP 86/59) bylo převzato od Lesoprojektu (dnes ÚHÚL) v Brandýse 

nad Labem několik balíků písemností náležejících do čtyř fondů SSL. Bohužel tyto písemnosti 

nelze blíže identifikovat, jelikož se dochovala pouze pod číselným označením. V knize přírůstků 

je uvedeno, že se jedná o archivní čísla podniku Lesoprojekt. Známo tedy je pouze, že do fondu 

SSL Jáchymov byla tedy zaevidována č. 28, 525/1-525/5. 

Dne 29. listopadu 1962 byl zaevidován další přírůstek pod č. 163, a to celkem 6 knih z let 

1921–1937. Jelikož v knize přírůstků je za fondem SSL Jáchymov uvedena poznámka o společném 

důchodu, jednalo se pravděpodobně o účetní knihy. Ty ovšem z neznámých důvodů dnes ve fondu 

dochovány nejsou. 
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V roce 1969 byly písemnosti SSL Jáchymov převezeny do žlutické pobočky Státního 

archivu v Plzni. Ve spisu o fondu Velkostatek Jáchymov se dochovala poznámka 

PhDr. Květoslavy Haubertové datovaná ke dni 30. září 1970, „Na žádost s(oudruha) ředitele (Sar 

355-31/70) – spis nenalezen (pozn. autorky) – oddělen Lesní úřad montánního lesa od Správy 

státních lesů Jáchymov (od 1873).“ Pravděpodobně tedy právě v roce 1970 vznikl vedle fondu 

Lesní úřad Jáchymov rovněž fond Správa státních lesů Jáchymov (EL NAD 229).  

V roce 2006 byly fondy žlutické pobočky SOA v Plzni převezeny na nové pracoviště 

v Klášteře u Nepomuka.  

V roce 2000 byla předána do Plzně Státním ústředním archivem Praha k zařazení do fondu 

Velkostatek Ostrov 1 úřední kniha, a to Naturální kniha palivového dříví z roku 1880. V témže 

roce určil PhDr. Karel Waska, že kniha vzešla z činnosti Správy státních lesů Jáchymov. Kniha 

však do stejnojmenného fondu zařazena nebyla, k jejímu dodatečnému zaevidování došlo až při 

pořádání v roce 2017 (KP 18/2017). 

 

III. Archivní charakteristika archivního fondu 

 

Archivní fond Správa státních lesů Jáchymov obsahuje 15 úředních knih, 3 podací 

protokoly, 2 indexy, 76 kartonů, 1 fascikl, 29 map a 3 tisky po roce 1800 z let (1848) 1873–1945 

o celkovém rozsahu 9,68 bm. Fond je dochován mezerovitě.  

 Z korespondence mezi PhDr. Jiřím Kynčilem a PhDr. Václavem Černým, uložené ve spisu 

o fondu, se dozvídáme, že v roce 1958 bylo ukončeno pořádání jáchymovského archivu a 

PhDr. Jiří Kynčil se zajímal o uložení těchto písemností před jejich převzetím do archivu. Z těchto 

pořádacích prací pravděpodobně vznikla nějaká interní pomůcka, která se ovšem nedochovala. 

Jisté zůstává, že dnes existující dva fondy Velkostatek Jáchymov a Správa státních lesů Jáchymov 

byly evidovány dohromady jako jeden fond. 

Dalším pořádáním se zabývala pravděpodobně v sedmdesátých či osmdesátých letech 

20. století dr. Haubertová. Ve spisu o fondu se zachoval rukou psaný soupis archiválií 

evidovaných ve fondu. Dr. Haubertová zachovala uspořádání podle registraturních plánů 

používaných u SSL Jáchymov.  

Během generální inventury 2012–2013 došlo k navýšení a přehodnocení evidenčních 

jednotek a fond obsahoval 15 úředních knih, 3 podací protokoly, 2 indexy, 70 kartonů, 1 balík a 

51 map. Přičemž byly vyřazeny duplikáty a ponechány byly vždy jen 3 exempláře mapy. 

K samotnému pořádání fondu se přistoupilo na pracovišti Klášter u Nepomuka v roce 

2016. Při jeho inventarizaci bylo postupováno a archivní pomůcka byla vyhotovena podle 
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základních pravidel (Metodické návody a instrukce pro zpracování archivního materiálu, Sborník 

archivních prací. Roč. X, 1960, č. 2, s. 215–310; Michal WANNER a kol. Základní pravidla pro 

zpracování archiválií. Praha : Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2013, kapitola 2) a 

dále podle metodického pokynu ředitele SOA v Plzni pro zpracování archiválií a tvorbu 

archivních pomůcek č. j. SOAP/006-0767/2010 z 12. března 2010 a dodatku k tomuto pokynu 

č. j. SOAP/006-1300/2014 s platností od 15. července 2014. 

 Při pořádání byly rozděleny archiválie do čtyř základních skupin – I. KNIHY, 

II. SPISOVÝ MATERIÁL, III. ÚČTY a IV. MAPY.  

Nejrozsáhlejší skupinu představuje spisový materiál, který je dále rozdělen 

na A) Registraturní pomůcky a B) Spisy.  

Skupina Spisy je dále členěna podle jednotlivých registraturních období na:  

1) Manipulace z let 1873–1879 

2) Manipulace z let 1880–1891 

3) Manipulace z let 1892–1894 

4) Manipulace z let 1895–1908 

5) Manipulace z let 1909–1924 

6) Manipulace z let 1925–1930 

7) Manipulace z let 1931–1934 

8) Manipulace z let 1935–1938 

9) Manipulace z let 1938–1940 

Názvy hlavních tříd i podtříd u jednotlivých registraturních období byly v některých 

případech upraveny tak, aby skutečně odpovídaly dochovanému archivnímu materiálu. Nadto je 

u Manipulace z let 1931–1934 možné zjistit, že již u původce byly vytvořeny v jednotlivých 

ročnících košilky pro spisy, které se týkaly jedné záležitosti. Ve fondu se takto spisy dochovaly ve 

dvou případech a v obou jsou vykazovány jako samostatné inventární jednotky, obsahující spisy 

z let 1931–1934 a vztahující se k jedné záležitosti (inv. č. 157, 158). Pro poslední období, tj. spisy 

z let 1938–1940, musely být názvy hlavních tříd odvozeny pouze z obsahu dochovaných 

písemností. 

Dále se ve fondu dochovalo i několik nesignovaných písemností, evidovaných před 

vlastním pořádáním jako 1 balík. Ty byly zařazeny do samostatné podskupiny 

10) Nemanipulované spisy zcela na konec hlavní skupiny B) Spisy. Ve výše zmiňovaném balíku 

se mimo jiné nacházely výkazy ploch a polygonových bodů hospodářského okrsku Jáchymov, 

které sloužily k přesnému stanovení hranic jednotlivých lesních oddělení. Jelikož jsou ale tyto 

výkazy značně rozměrné a jejich uložení v kartonech by tak nebylo možné, byly zaevidovány jako 
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1 fascikl. Balík rovněž obsahoval 2 tisky vzniklé po roce 1850 tzv. výtisky „Forst- und 

Domänenwesen“ z let 1879 a 1880, které jako přehlednou statistiku státního lesního hospodářství 

vydávalo ministerstvo orby. Navíc byl původně jako úřední kniha evidován výtisk služební 

instrukce pro lesní správce vydaný roku 1884, který byl při pořádání přehodnocen na tisk po roce 

1850. Tisky jsou uloženy v kartonu č. 75. 

Čtvrtá skupina Účty zahrnuje pouze 3 úřední knihy (inv. č. 293–295).  

Poslední skupinu pak představují mapy. Před pořádáním byl každý mapový list evidován 

jako samostatná mapa, přestože některé dohromady tvořily jedno samostatné mapové dílo 

(tzn. jednu evidenční jednotku). Z celkem 51 evidovaných map se ve fondu ve skutečnosti 

nacházelo 31 map o 51 listech. Během pořádání fondu Vs Jáchymov byla do fondu SSL Jáchymov 

přeřazena 1 mapa o 2 listech (inv. č. 299). Z fondu SSL Jáchymov naopak byly vyřazeny 2 mapy 

o 2 listech z roku [1868] provenienčně náležející do fondu Vs Jáchymov. Rovněž byly 3 mapy 

o 7 listech z let 1874–[1880] přeřazeny do fondu SSL Horní Blatná. Naopak nově byly při 

pořádání zaevidovány 2 mapy (inv. č. 315, 322), které byly původně součástí evidovaného balíku. 

Ve fondu je tak evidováno 29 map o 46 listech.  

U některých map nebylo uvedeno měřítko, a tak muselo být vypočítáno. V takovém 

případě je údaj o měřítku v inventárním záznamu uveden v hranatých závorkách. Přibližnou dataci 

u map uváděnou v hranatých závorkách se podařilo zjistit pomocí porovnání map s lesními 

hospodářskými plány. 

 Během pořádacích prací nebyl žádný materiál skartován. Nárůst celkové metráže fondu a 

změna počtu evidenčních jednotek byly způsobeny přehodnocením a přemanipulováním archiválií 

a jejich řádným uložením, aby nedocházelo k dalšímu poškozování. Úřední knihy a mapy jsou 

uloženy samostatně. V kartonech se nachází tisky a spisový materiál a rovněž plány a mapy, které 

v inventárním seznamu tvoří součást spisového materiálu a tudíž nejsou vykazovány samostatně. 

 Během pořádání byl především prověřen a upraven časový rozsah archiválií. Časový 

rozsah fondu je dán datací nejstarší a nejmladší archiválie. Ve fondu se vyskytují také priora a 

posteriora, která jsou uvedena v kulatých závorkách. Prius u pamětní knihy (inv. č. 2) je dán tím, 

že obsahuje záznamy pro léta 1932–1938, ale zápisy z let 1932–1935 byly dodatečně dopsány až 

v roce 1936. Za priora jsou u spisového materiálu považovány jak opisy dříve vzniklých 

písemností, tak starší dokumenty vzniklé v téže věci a dodatečně přiložené k souvisejícím spisům. 

Jako posteriora jsou uvedeny dokumenty dodatečně připojené k již uzavřenému spisu. V dataci 

spisového materiálu se hranaté závorky vyskytují v případech, kdy se dochovaly pouze opisy 

dokumentů, z nichž není patrné, zda jde o opis soudobý či pozdější. Priora u lesních map se 

objevují v dataci v případě, kdy sloužila jako vzor mapa vzniklá již dříve, případně se na mapě 
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objevují poznámky o předchozích hospodářských zásazích. Posteriora se vyskytují u map 

s dodatečnými vpisky.   

Jazykem archiválií je u archivního materiálu do roku 1918 až na výjimky pouze němčina. 

Po roce 1918 převažuje čeština, sporadicky se objevuje němčina, která znovu nastupuje roku 

1938. Dochovány jsou i spisy ve slovenštině a francouzštině. 

Pokud byl zjištěn větší rozsah poškození archiválie, tak je v inventárním záznamu učiněna 

konkrétní poznámka. Nejvíce poškozeny jsou spisy, a to plísněmi, vodou a rzí. 

Inventář je opatřen rejstříkem osobním, zeměpisným, věcným a institucí. 

 

IV. Stručný rozbor archivního fondu 

  

Archivní fond Správa státních lesů Jáchymov je dochován až do roku 1938 značně uceleně 

a povětšinou se zde nacházejí manipulované spisy. Z doby okupace, tedy z období existence 

Lesního úřadu Jáchymov, se spisů ovšem dochovalo minimum. Studium dochovaného archivního 

materiálu přináší ucelený obraz fungování a hospodaření státních lesů na nejnižší úrovni. 

Vzhledem k tomu, že většinu plochy Státních lesů Jáchymov pokrývaly lesy, plynul 

největší zisk právě z jejich obhospodařování. Dochované LHP (inv. č. 5–12) informují 

o přírodních, hospodářských a správních poměrech v jednotlivých polesích. Nadto zajímavou 

přílohu LHP na léta 1932–1941 představuje album fotografií vyobrazujících území SSL 

Jáchymov. Navíc je ve vlastním inventárním seznamu učiněn u jednotlivých LHP i odkaz na 

související lesní mapu. 

Ze stavebních záležitostí jsou zajímavé uceleně dochované stavební projekty k regulaci 

části Zlatého potoka (inv. č. 273), k zahrazení bystřin v povodí Zlatého potoka (inv. č. 274) a 

k výstavbě lesní cesty zv. Untere Lohbach (inv. č. 275). Jejich součástí vedle výkazů nákladů a 

stavebních deníků jsou především situační plány či příčné a podélné profily cest. Zajímavé jsou 

rovněž stavební inventáře k jednotlivým myslivnám nacházejícím se na území SSL Jáchymov, 

které kromě stavebního vývoje obsahují rovněž plán příslušné budovy (inv. č. 278–282). 

Všeobecné informace ohledně hospodářských, majetkových, klimatických a geologických 

poměrů podniku Státní lesy a statky přináší statistické ročenky (Forst- und Domänenwesen) 

vydávané ministerstvem orby. Ve fondu se dochovaly dva výtisky z let 1877 a 1878 (inv. č. 265, 

266). 

Zajímavý je rovněž soubor dokumentů vztahující se k vyšetřování sporu mezi 

SSL Jáchymov a Josefinou Prennigovou z Jáchymova. Dotčená si údajně způsobila úraz před 
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budovou SSL, když uklouzla na zledovatělém chodníku. Spor se řešil v letech 1931–1935 

(inv. č. 157, 172). 

Na závěr je třeba upozornit na možnost studia materiálu z fondů SSL Horní Blatná a 

SSL Ostrov. Tyto úřady se nacházely rovněž v oblasti Krušných hor a vzhledem ke správním 

okolnostem a dochované korespondenci ve fondu SSL Jáchymov je patrné, že zmíněné správy 

udržovaly čilý písemný styk. Navíc je vhodné pracovat i s archiváliemi uloženými ve fondu 

Velkostatek Jáchymov, na jehož písemnou agendu navázala v roce 1873 právě Správa státních lesů 

a statků Jáchymov. Jedná se o archiválie vzniklé před rokem 1873 a jejich studium badatelům 

přispěje k celkovému podchycení historických souvislostí tohoto správního území. 

 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a zpracování archivní pomůcky 

 

Archivní fond Správa státních lesů Jáchymov z let (1848) 1873–1945 uspořádala v období 

od července 2016 do února 2017 Mgr. Jana Hlavová ve Státním oblastním archivu v Plzni, 

pracoviště Klášter u Nepomuka. Inventář sestavila a úvod k němu napsala od června do srpna 

2017 Mgr. Jana Hlavová. 

 

 

 V Klášteře 14. 12. 2017     Mgr. Jana Hlavová 
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek 

 

AP      archivní pomůcka 

bm      běžný metr 

c. k.       císařský a královský 

č      číslo 

č. j.      číslo jednací 

č. o.      část obce 

ČUPOD     Československá ústřední prodejna dříví 

EL NAD     evidenční list Národního archivního dědictví 

evid. jed. č.     evidenční jednotka číslo 

fasc.      fascikl 

ind      index 

inv. č.       inventární číslo 

K      rakousko-uherská koruna  

kar      karton 

KP      kniha přírůstků 

LHP      lesní hospodářský plán 

map      mapa 

n. p.      národní podnik 

okr.      okres  

ppr      podací protokol 

r.      rok 

ř. z.       říšský zákoník 

Sar      Státní archiv 

SOA      Státní oblastní archiv 

SSL      Správa státních lesů 

SSLS      Správa státních lesů a statků 

tip      tisk po roce 1800  

ÚHÚL      Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

ukn      úřední kniha 

Vs      velkostatek 

WHW      Winterhilfswerk des Deutschen Volkes 

zv.      zvané 
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Příloha č. 2: Struktura archivního fondu 

 

 Časový rozsah Inv. č. Počet evid. jed. 

I. KNIHY [1881]–1938 1–12  12 ukn 

II. SPISOVÝ MATERIÁL (1848) 1873–1945 13–291 3 ppr, 2 ind,  
76 kar, 1 fas, 3 tip  

A) Registraturní pomůcky 
1873–1936 13–15  3 ppr 

[1901]–1938 16–17  2 ind 

B) Spisy (1848) 1873–1945 18–291   76 kar, 1 fas, 3 tip 

1) Manipulace z let 1873–1879 1873–1879 18–25  1 ¾ kar 

2) Manipulace z let 1880–1891 (1855) 1880–1891 26–42  7 kar 

3) Manipulace z let 1892–1894 (1874) 1892–1894 
(1895) 

43–72  4 kar  

4) Manipulace z let 1895–1908 (1848) 1895–1908 
(1913) 

73–110 21 ¼ kar 

5) Manipulace z let 1909–1924 (1896) 1909–1924 
(1925) 

111–130  14 ¾ kar 

6) Manipulace z let 1925–1930 (1922) 1925–1930 131–152  7 ¾ kar 

7) Manipulace z let 1931–1934 (1928) 1931–1934 153–158 9 kar 

8) Manipulace z let 1935–1938 (1919) 1935–1938 159–244  8 ½ kar 

9) Manipulované spisy z let 
1938–1940 

(1936) 1938–1940 245–263  ¾ kar 

10) Nemanipulované spisy  

1873–1945 264, 271, 
273–292  

1 ¼ kar 

1880 267–270  1 fas 

1877–1884 265–266, 272 3 tip 

III. ÚČTY 1880–1939 293–295  3 ukn 

IV. MAPY (1871) [1874]–
[1938] 

296–324  29 map 

A) Přehledové mapy (1876) [1880]–
[1938] 

296–309  14 map 

B) Porostní mapy [1874]–[1908] 
([1920]) 

310–315  6 map 

C) Hospodářské mapy (1871) 1878–1931 316–324  9 map 
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Příloha č. 3: Přehled zaměstnanců Správy státních lesů Jáchymov 

 

Přednostové 

 

1873–leden 1884  Wenzl Hahn, nadlesní, označován i jako lesní 

správce 

únor 1884–prosinec 1891    Wilhelm Eypert, lesní správce 

1892–1908 Karl Pfob, lesní správce, od roku 1900 

označován jako lesmistr 

1908–únor 1919     Albert Kröner, lesmistr, později lesní rada 

březen 1919–červen 1919    B. Fišer, lesmistr, příp. lesní správce 

červen 1919–1. červen 1922    Zdeněk Slanina, lesmistr 

1. červen 1922–1932  Karel Heger, lesmistr 

1932–15. prosinec 1934  Ing. Bohuslav Stránský, lesmistr 

15. prosinec 1934–1936  Ing. Josef Rubka, lesmistr 

13. červen 1936–13. srpen 1936 Jindřich Runge, lesní, dočasně pověřený 

správou 

13. srpen 1936–1938 Ing. Jan Samec, lesní rada 

1939–1940 Ing. Adolf Gruss, lesní rada 

1945 Ing. Čeněk Daněk, lesmistr 

 

Lesní personál a ostatní zaměstnanci SSL Jáchymov 

Jednotliví zaměstnanci jsou uváděni zpravidla na základě personálních a platových výkazů, tzn. na 

základě roku, z něhož se vybraný výkaz dochoval. 

 

r. 1880 

August Günther, hajný  

Karl Sturm, hajný 

Johann Markgraf, hajný  

Franz Kolb, hajný  

Anton Fischer, hajný 

Eduard Drescher, pomocný lesní 

 

 



24 
 

r. 1891 

Franz Selenz, lesní v polesí Försterhäuser 

Eduard Drescher, lesní v polesí Försterhäuser 

Eustach Svoboda, lesní v polesí Halbmeil 

Carl Janák, lesní v polesí Zlatý Kopec 

Anton Tandler, hajný v polesí Wolfsberg 

Kosmas Fickel, pomocný lesní 

 

r. 1906 

Franz Kriegelstein, lesní v polesí Myslivny a Český Mlýn 

Ladislaus Heidmann, lesní v polesí Rozhraní 

Felix Heide, lesní v polesí Ryžovna 

Johann Kraus, lesní v polesí Mariánská 

Adalbert Hanzl, lesní v polesí Zlatý Kopec 

 

r. 1920 

Karel Bočánek, lesní v polesí Halbmeil 

Josef Nevrlý, lesní v polesí Český Mlýn 

Karel Janák, lesní adjunkt v polesí Goldenhöhe 

Quido Spálený, lesní v polesí Försterhäuser 

Jaroslav Rachman, lesní v polesí Wolfsberg 

 

r. 1930 

Jindřich Runge, lesní II. třídy, pomocný úředník u správy státních lesů 

Vilém Glaser, lesní II. třídy, kancelářský zřízenec u správy státních lesů 

Bedřich Lhotský, lesní v polesí Försterhäuser 

Josef Fořt, zastupující lesní v polesí Goldenhöhe 

Jan Fiala, lesní v polesí Český Mlýn 

Rudolf Pecen, lesní v polesí Halbmeil 

Quido Spálený, lesní v polesí Wolfsberg 

Josef Ruscher, hajný v polesí Försterhäuser 

Antonín Jeník, hajný v polesí Goldenhöhe 

Václav Šebestián, hajný v polesí Český Mlýn 

Antonín Kreissl, hajný v polesí Halbmeil 
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Jaroslav Pachner, řidič služebního automobilu 

Antonín Günther, kočí 

 

r. 1936 

Jindřich Runge, lesní první třídy 

Václav Adámek, lesní druhé třídy 

Quido Spálený, lesní první třídy 

Václav Černý, polesný  

Richard Priebsch, polesný  

Jaroslav Hanzl, lesní kontrolor 

František Wörfel, lesní první třídy 

Antonín Kreisel, nadhajný 

Rudolf Reindl, pomocný zřízenec 

František Rytíř, pomocný zřízenec 

František Porod, pomocný hajný 

Josef Grassl, řidič služebního automobilu 
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Příloha č. 4: Registraturní plán platný pro správy státních lesů a statků od roku 1875 na 

základě výnosu ministerstva orby ze 13. listopadu 1874 (opis viz inv. č. 45, sign. I 3, č. j. 

498/1894) 

U Správy státních lesů a statků Jáchymov byl tento plán využíván v letech 1880–1891. 

 

I. Hiebsanträge und Nachweisungen 

II. Holzverkauf 

III. Holzgewinnung und Lieferung 

IV. Nebennutzungen incl. Jagd 

V. Forstproducten- Preistarife und Holzhauerlohnstarife 

VI. Forstculturen 

VII. Grenzberechtigung 

VIII. Grund- und Gebäude- Käufe, Verkäufe, Tausche 

IX. Normalien 

X. Urkunden 

XI. Wiederrechtliche Eingriffe in den Staats- /Fonds-/ besitz als: Besitzstörungen, Forstfrevel,     

Diebstähle 

XII. Angelegenheit des Arbeiterpersonales 

XIII. Erhaltung der Betriebs- und Verwaltungsgebäude (inc. Waldwege und Arbeiterwohnungen) 

XIV. Inventar- und Inventarsveränderungsausweise 

XV. Materialberechnung 

XVI. Besitz- und Lastenstand 

XVII. Personalien 

XVIII. Miszellen 

 

V případě potřeby měly být založeny ještě další skupiny, a to: 

 

Servitutenangelegenheiten, incl. Ablösung, Forstproductenabgaben an Berechtigte 

1. Holztrift 

2. Domänenangelegenheiten 

3. Patronatsangelegenheiten 

4. Bruderladeangelegenheiten 
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Příloha č. 5: Registraturní plán používaný u Správy státních lesů a statků Jáchymov v letech 

1892–1894 (viz inv. č. 45, sign. I 3, č. j. 498/1894)  

V rámci dochovaného opisu registraturního plánu platného od roku 1875 jsou tužkou u hlavních 

skupin doplněny skutečně používané signatury v letech 1892–1894. Známy jsou tak ovšem jen 

některá označení signatur. Ve fondu se ovšem nachází ještě další signatury, jejichž označení 

v inventárním seznamu tak muselo být odvozeno od obsahu dochovaných spisů. 

 

I 2 Normalien 

II 1 Besitz- und Lastenstand 

II 5 Urkunden 

II 3 Grund- und Gebäude- Käufe, Verkäufe, Tausche 

II 4 Grenzberichtigung 

IV 1 Hiebsanträge und Nachweisungen 

IV 2 Holzverkauf 

IV 3 Forstproducten- Preistarife und Holzhauerlohnstarife 

IV 4 Holzgewinnung und Lieferung 

IV 4 b Erhaltung der Waldwege 

IV 5 Forstculturen 

IV 6 Nebennutzung incl. Jagd 

IV 9 Angelegenheit des Arbeiterpersonales 

V 1      Erhaltung der Betriebs- und Verwaltungsgebäude (inc. Arbeiterwohnungen) 

VII 2  Wiederrechtliche Eingriffe in den Staats- /Fonds-/ besitz als: Besitzstörungen, Forstfrevel, 

Diebstähle 

IX 1 Inventar- und Inventarsveränderungsausweise 

X 1 Personalien 

XI 1 Miszellen 
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Příloha č. 6: Registraturní plán používaný u SSLS Jáchymov v letech 1908–1924 (viz inv. č.  

127, sign. XVIII, č. j. 454/1920) 

 

I. Návrhy a průkazy hospodářské 

II. Příjem hmot 

III. Stavby silnic, cest 

IV. Vedlejší hospodářská těžba 

V. Mzdy 

VI. Lesní kultury 

VII. Zařízení těžby 

VIII. Majetkové změny, právní poměry majetkové 

IX. Normy všeobecného rázu 

X. Listiny právní o stavu majetku, nájemní smlouvy 

XI. Ochrana lesa, živelní pohromy 

XII. Pracovní poměry, dělnické pojištění 

XIII. Opravy budov, nové stavby 

XIV. Inventář, kancelářské potřeby, tiskopisy 

XV. Pamětní kniha, statistické výkazy 

XVI. Katastr pozemků, budov 

XVII. Osobní věci 

XVIII. Různé, zemské hranice, revise hraniční, obecní záležitosti 

XIX. Služebnosti 

X. Peněžní rozpočty, závěrky, úvěry a zálohy 

XI. Daně, almužny, deputáty 
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Příloha č. 7: Registraturní plán používaný u SSL Jáchymov v letech 1935–1938 (viz spis 

o fondu) 

Tučně zvýrazněny dochované signatury. 

 
I. Majetková podstata, její práva a břemena 

1. Vlastnické změny a stav 
A. Statky, koupě, prodej, převzetí 
B. Zemské desky, pozemkové knihy, vlastnické průkazy a listiny aj. 
C. Evidence a ocenění majetku 

2. Pozemky 
A. Koupě, prodej a směny 
B. Knihovní převody, soudní usnesení 
C. Různé 

3. Hranice 
A. Zajištění, udržování, revize hranic 
B. Sporné hranice, rušení držby 
C. Ploty, hradby 
D. Různé 

4. Patronát – všeobecně  
A. Farní obročí, zřízení, předpisy, převzetí patronátů, katastr apod. 
B. Obsazení míst, pozůstalosti, odměna kostelnímu služebnictvu apod. 
C. Správa kostelního jmění (kostelní účty) 
D. Kostelní pozemky a lesy 
E. Kostelní zařízení, inventář, paramenty a úřední potřeby 
F. Pojištění (včetně škod) 
G. Daně, dávky, půjčky 
H. Stavby, opravy 
I. Hřbitovní záležitosti 
K. Různé 

5. Služebnosti – knihovní práva a povinnosti a jejich výmaz 
A. Vklady, zajištění 
B. Zrušení služebnosti, výmaz, rušení držby 

6. Daně 
A. Daně a přirážky - státní, pozemkové, činžovní 
B. Daň z obratu 
C. Daň důchodová (též výdělková) 
D. Jiné dávky (dávka z majetku apod.) 
E. Různé daňové předpisy 

7. Zámky a parky 
A. Správa a udržování 
B. Inventář 
C. Různé 
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8. Nadační stavby 
A. Kláštery, nemocnice 
B. Chudobince, sirotčince 

II. Všeobecná správa a účetnictví 
1. Správní záležitosti 

A. Výnosy, oběžníky, instrukce (všeobecného rázu) a různé služební pokyny 
B. Zřízení správ, předávky úřadů (správních polesí apod.) 
C. Úřední inspekce a návštěvy 
D. Právní záležitosti – finanční prokuratura – spory, stížnosti 
E. Poštovní záležitosti 
F. Různé 

2. Kancelářské potřeby 
A. Tiskopisy 
B. Časopisy, inzerce, knihy apod. 
C. Drobné kancelářské potřeby 
D. Psací stroje, rozmnožovací, počítací, měřící a jiné stroje 
E. Kancelářský nábytek, pokladny 
F. Různý jiný inventář  
G. Zařízení inspekčních pokojů 
H. Archiv a registratura 

3. Účetnictví 
A. Účetní instrukce a předpisy 
B. Přehlídky, skontra, revize 
C. Různé předlohy, hmotné odpočty 
D. Úroky, kolkovné a jiné poplatky 
E. Pohledávky, nedoplatky 
F. Garanční listiny, kauce, depozita, úvěry 
G. Rozpočty 
H. Účetní uzávěrky, bilance 
I. Různé odpočty a vyúčtování 
K. Výplaty požitků, srážky 
L. Placení účtů 
M. Poštovní spořitelna a peněžní ústavy 
N. Účetní expozitura 

III. Zaměstnanci 
1. Směrnice 

A. Služební řád, systemizace 
B. Různé služební normy týkající se zaměstnanců 
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2. Úředníci, kancelářský personál a zřízenci  
A. Ustanovení, povýšení, přemístění, požitky (naturálie), spisy jednotlivých 
zaměstnanců 
B. Ustanovení, povýšení, přemístění (všeobecně) 
C. Požitky (též naturálie) – všeobecně 
D. Spisy, týkající se osobních výkazů a jiných osobních průkazů, průkazky na 

dráhu 
E. Dovolená, onemocnění, substituce 
F. Odměny 
G. Úrazy, úmrtí, stížnosti a tresty 
H. Vojenská služba 
I. Žádosti o místo 
K. Praktikanti  
L. Statistika a evidence zaměstnanců 
M. Různé osobní záležitosti 

3. Penze a penzijní pojištění 
A. Osobní obálky (spisy) jednotlivých penzistů 
B. Penzionování zaměstnanců – předpisy 
C. Přihlášky a odhlášky penzijního pojištění (všeobecně) 
D. Příspěvky, výměry 

4. Nemocenské pojištění (úředníci a zřízenci), léčebný fond, nemocenské pokladny 
A. Předpisy, ustanovení 
B. Přihlášky a odhlášky, příspěvky 
C. Podpory, odbytné, renty 

5. Cestovné 
A. Cestovní předpisy, normy 
B. Cestovní paušály 
C. Cestovní účty 

IV. Nájmy a pronájmy 
1. Pronájem pozemků 

A. Pronájmy – smlouvy 
B. Umisťování reklam, laviček apod. (reverzy) 

2. Pronájem budov a bytů 
A. Budovy 
B. Byty 
C. Hostince 
D. Lovecké boudy, prodejní budky aj. 

3. Různé pronájmy – sklady, sklepy, stáje aj. – všeobecné směrnice 
A. Pronájmy 
B. Různé předpisy (směrnice) o pronájmech – všeobecně  
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V. Lesní hospodářství a honitba 
1. Správní záležitosti 

A. Organizační plány a různé směrnice a nařízení 
B. Katastr lesních zařízení, plány a mapy, revize apod. 
C. Měsíční zprávy 

2. Lesní kultura 
A. Semena a sazečky 
B. Lesní školky 
C. Hnojení, meliorace 
D. Kulturní návrhy a průkazy  
E. Zalesňování 

3. Výroba dříví 
A. Mýtební návrhy a průkazy 
B. Výroba, příjem dříví, těžba, skontro zásob 

4. Prodej dříví (uskutečněné prodeje) 
A. Za rok 1935 
B. Za rok 1936 
C. Za rok 1937 

5. Prodej dříví – různé 
A. Ceny dříví a ostatních lesních produktů, zužitkování dřeva 
B. Požadavky dříví, seznamy zájemců 
C. Dovoz, vývoz a dopravní prostředky 
D. Slevy na dříví (dary) 
E. ČUPOD – oběžníky 

6. Vedlejší výroba 
A. Stelivo, tráva, klestí, rašelina 
B. Písek, kámen, proutí 
C. Vánoční stromky 

7. Škody a ochrana 
A. Živelné škody, polomy apod. 
B. Lesní pych 
C. Lesní škůdci, hmyz 
D. Různé škody 

8. Řemeslníci a dělníci 
A. Přijímání, propouštění, smlouvy a mzdy 
B. Stížnosti, nehody, dovolené aj. 
C. Starobní a invalidní pojištění – předpisy a pokyny 
D. Starobní a invalidní pojištění – příspěvky, výměry 
E. Starobní a invalidní pojištění – převodní částky, pojistný průběh 
F. Starobní a invalidní pojištění – různé 
G. Nemocenské pojištění 
H. Úrazové pojištění 
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9. Inventář a skladní věci 
A. Služební povozy, kočáry a auta 
B. Stroje a inventář   
C. Nářadí a skladní věci 

10. Dobytek 
A. Nákup, prodej (koně) 
B. Různé 

11. Různé 
A. Vstup do lesů, orientační tabulky, značení cest 
B. Stížnosti apod. 

12. Volné sdružení lesních správ – oběžníky, informace, sestavení 
13. Honitba 

A. Nájem, pronájem, směny 
B. Odstřel zvěře, rozpočty, zadání odstřelu, apod. 
C. Prodej zvěře (ceny) 
D. Krmení zvěře 
E. Zástřelné, lovecké průkazy, honební certifikáty aj. 
F. Škody zvěří 
G. Krádeže, pytláctví 
H. Bilance, statistiky, stavy 
I. Společné honitby, honební práva, enklávy, sporné honitby 
K. Vydržování loveckých psů 
L. Ptactvo 
M. Různé (stížnosti, aj.) 

VI. Polní hospodářství 
1. Provoz (správní záležitosti) 

A. Organizační předpisy a pokyny 
B. Hospodářské směrnice a pokyny 
C. Hospodářské zprávy 
D. Osevní plány 

2. Deputátní pozemky 
3. Semena a luštěniny 

A. Pěstování, sklizeň apod. 
B. Potřeba, nákup a prodej 

4. Obilí 
A. Sklizeň obilí, omlat 
B. Nákup a prodej 
C. Pokusy, nemoci atd. 

5. Okopaniny 
A. Řepa 
B. Brambory 

6. Jiné plodiny 
 
 



34 
 

7. Krmivo a stelivo 
A. Setba a sklizeň 
B. Pícní dávky, pokusy – předpisy 
C. Potřeba, nákup, prodej 
D. Nabídky 

8. Hnojiva 
A. Rozpočty, pokusy hnojení 
B. Nabídky 

9. Meliorace, škody, ochrana 
A. Meliorace 
B. Škody 

10. Zahradnictví 
A. Školky 
B. Zelinářství a květinářství 

11 Ovocnictví 
A. Sady – udržování, vysazování aj. 
B. Prodej ovoce 

12. Dobytek 
A. Nákup a odchov 
B. Prodej 
C. Nemoci, léky 
D. Vážení, používání apod. 

13. Mlékařství 
A. Prodej mléka a výrobků 
B. Výsledky 

14. Stroje a nářadí 
A. Parní a motorové stroje 
B. Hospodářské stroje 
C. Hospodářské nářadí 
D. Režijní dílny 

15. Skladní věci a palivo 
A. Oleje, tuky, mazadlo, benzin apod. 
B. Plachty, pytle, motouzy apod. 
C. Různé skladní věci 
D. Palivo 

16. Řemeslníci a dělníci 
A. Řemeslníci – přijímání, propouštění 
B. Dělníci – přijímání, propouštění 
C. Mzdy, smlouvy, odměny 
D. Nehody, stížnosti 
E. Starobní a invalidní pojištění 
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VII. Rybniční hospodářství a veřejné vody 
1. Rybniční hospodářství 

A. Pronájem rybníků 
B. Pronájem tekoucích vod (rybolov) 
C. Různé 

2. Rybolov v režii 
A. Provozovací zařízení – směrnice, oběžníky 
B. Letnění rybníků 
V. Krmivo a hnojivo 
D. Odchov – obsádky, prodej 
E. Prodej ryb 
F. Vedlejší užitek – tráva, rákos apod. 
G. Inventář a nářadí (skladní věci) 
H. Rybniční zařízení (opravy aj.) 
I. Dělnictvo 
K. Různé 

3. Veřejné vody 
A. Převzetí 
B. Pronájem – pískaření, štěrk 
C. Různé 

4. Vodovody a prameny 
A. Zařizování, udržování 
B. Pronájem 

5. Všeobecné 
A. Převzetí vodních parcel 
B. Katastr, bilance, vodní knihy 
C. Práva, ochrana, vodoprávní zařízení apod. 
D. Různé předpisy a pokyny 

VIII. Průmyslové podniky 
1. Lihovary 
2. Pivovary  
3. Cihelny 
4. Mlýny 
5. Pily 

A. Pily – převzetí, koupě, prodej 
B. Správní pokyny, organizační záležitosti apod. 
C. Měsíční zprávy, účetnictví 
D. Zpracování a příděl dřeva 
E. Strojní zařízení 
F. Drobný inventář a skladní věci 
G. Prodej řeziva a jiných výrobků 
H. Dotazy na řezivo apod. 
I. Ceny  
K. Odpadky – palivo, piliny 
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IX. Stavební záležitosti 
1. Novostavby, přestavby, udržování budov 

A. Budovy – převzetí, koupě 
B. Budovy – stavby, přestavby, opravy a udržování 
C. Byty – opatřování, zařizování, opravy 
D. Stavební investice 
E. Stavební předpisy, řády, katastr apod. 

2. Stavební hmoty a inventář 
3. Řemeslníci a stavební dělnictvo 
4. Telefon 

A. Zřizování telefonních stanic, udržování, opravy, poplatky 
5. Elektrifikace 

A. Zařizování elektrického vedení, účty za proud a jiné poplatky 
6. Různé 

A. Škody, stížnosti 
B. Různé 

X. Pojištění, dary, veřejné záležitosti aj. 
1. Pojištění včetně způsobených škod 

A. Požární 
B. Živelné pohromy (kroupy aj.) 
C. Povinné ručení 
D. Vloupání 
E. Jiné pojištění 

2. Veřejné stavby 
A. Cesty a mosty 
B. Železnice, vlečky 
C. Kanalizace 
D. Různé 

3. Veřejné záležitosti 
A. Volby, soudy apod. 
B. Vojenské záležitosti (netýká se zaměstnanců) 
C. Veřejné spolky a ústavy 
D. Výstavy, veletrhy, muzeum 
E. Obecní a školní záležitosti 
F. Politické záležitosti 

4. Dary a podpory 
A. Dary a podpory – studijní dary, vánoční apod., léčební a pohřební 

příspěvky, dary a podpory z milosti (dělníkům) 
5. Meteorologické záznamy a pozorování, historické nálezy, pamětní knihy 

A. Meteorologie 
B. Přírodní památky, pamětní knihy 
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6. Organizační záležitosti 
A. Členství ve veřejných spolcích a organizacích 
B. Organizace zaměstnanců 
C. Pozvání na schůze 
D. Volné sdružení lesních správ – oběžníky 
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Inventární seznam 
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Inv. 
č. 

Obsah Časový  
rozsah 

Evid. 
jed. č. 

   
 I. KNIHY   
   
1 Pamětní kniha  

- obsahuje záznamy za léta 1891–1931 
1891–1933 ukn 1 

    
2 Pamětní kniha 

- součástí poučení k vedení pamětních knih 
- obsahuje záznamy za léta 1932–1938 
- záznamy za léta 1932–1935 vyplněny dodatečně v roce 1936 
- na konci knihy uvedeny výkaz odstřelu zvěře za léta 1932–
1935; výkaz krádeží a lesního pychu za léta 1932–1935; 
přehled docílených cen, mezd, výrobních a dopravních výdajů 
za léta 1932–1935; přehled srážek a průměrných teplot za léta 
1932–1935 

(1932) 1936–1938 ukn 2 

    
3 Služební kniha pomocného lesního Eduarda Dreschera 

- na začátku knihy uvedeno poučení ohledně vedení služebních 
knih 

1883–1884 ukn 3 

    
4 Služební kniha hajného Antona Tandlera z Mariánské  

- na začátku knihy uvedeno poučení ohledně vedení služebních 
knih 

1891–1893 ukn 4 

    
 Lesní hospodářské plány   
    

5 Lesní hospodářský plán hospodářského okrsku Jáchymov na 
léta 1881–1890 
- v úvodní části uveden popis hospodářských poměrů bývalého 
Lesního panství Jáchymov 
viz inv. č. 297 – přehledová mapa  

[1881] ukn 5 

    
6 Revizní lesní hospodářský plán hospodářského okrsku 

Jáchymov na léta 1891–1900 
- obsahuje shrnutí hospodaření a výkazy těžby za desetiletí 
1881–1890 

1890–1894 ukn 6 

    
7 Revizní lesní hospodářský plán hospodářského okrsku 

Jáchymov na léta 1898–1907 
- obsahuje shrnutí hospodaření a výkazy těžby za desetiletí 
1891–1897 
viz inv. č. 298, 312 – přehledová a porostní mapa 

1897 ukn 7 
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8 Revizní lesní hospodářský plán hospodářského okrsku 

Jáchymov na léta 1908–1917 
- na začátku knihy vlepena technická zpráva ke třetí revizi 
hospodářského okrsku Jáchymov z roku 1907 
- obsahuje shrnutí hospodaření a výkazy těžby za desetiletí 
1898–1907 
- na konci knihy uvedena závěrečná zpráva ke třetí revizi 
hospodářského okrsku Jáchymov z roku 1908 
viz inv. č. 313 – porostní mapa 

(1907) 1910 ukn 8 

    
9 Revizní lesní hospodářský plán hospodářského okrsku 

Jáchymov na léta 1908–1917 (kopie) 
- na začátku vlepena kopie technické zprávy ke třetí revizi 
hospodářského okrsku Jáchymov z roku 1907 
- obsahuje shrnutí hospodaření a výkazy těžby za desetiletí 
1898–1907 
- na konci knihy vlepena mapa hospodářského okrsku 
Jáchymov podle stavu k roku 1908 a kopie závěrečné zprávy 
ke třetí revizi hospodářského okrsku Jáchymov z roku 1908 

(1907) [1910] ukn 9 

    
10 Revizní lesní hospodářský plán hospodářského okrsku 

Jáchymov na léta 1920–1929 
- na začátku knihy uveden obsah  
- obsahuje shrnutí hospodaření a výkazy těžby za desetiletí 
1908–1917 

1920–1921 ukn 10 

    
11 Revizní lesní hospodářský plán hospodářského okrsku 

Jáchymov na léta 1920–1929 (kopie) 
- na začátku knihy uveden obsah  
- obsahuje shrnutí hospodaření a výkazy těžby za desetiletí 
1908–1917 

[1921] ukn 11 

    
12 Lesní hospodářský plán Správy státních lesů Jáchymov na léta 

1932–1941 
- na začátku knihy uveden obsah  
- na konci knihy vlepeny protokol o předběžném přezkoušení 
plánu z roku 1933; závěrečný protokol z let 1933–1934; 
schvalovací doložky ministerstva zemědělství z roku 1934 
- v kapse desek vložena příloha – album fotografických snímků 
zaměstnanců a lesů SSL Jáchymov  
viz inv. č. 304, 305, 324 – přehledové a hospodářské mapy  

1932 (1934) ukn 12 
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  II. SPISOVÝ MARERIÁL   
     
  A) Registraturní pomůcky   
     
13  Podací protokol Správy státních lesů a statků Jáchymov  

- zaznamenány spisy od července do prosince 1873 
1873 ppr 1 

     
14  Podací protokol Správy státních lesů Jáchymov 

- zaznamenány spisy z roku 1935 
1935–1936 ppr 2 

     
15  Podací protokol ke spisům se vztahem k 

Československé ústřední prodejně dříví  
1934 ppr 3 

     
16  Index spisů Správy státních lesů a statků Jáchymov 

- zaznamenány spisy z let  1859–1917 
[1901]–[1917]       ind 1 

     
17  Index spisů Správy státních lesů Jáchymov 

- zaznamenány spisy z let 1919–1938 
1919–1938 ind 2 

     
  B) Spisy   
     
  1) Manipulace z let 1873–1879   
     
18 I b Vlastní správa a organizace Správy státních lesů a 

statků Jáchymov 
Mj. nařízení a normálie Ministerstva orby a Ředitelství 
státních lesů a statků ve Vídni  

1873–1879 kar 1 

     
19 II a Personální záležitosti – peněžité podpory, jmenování 

do úřadu, příděly deputátního dřeva, vyplácení 
provize, cestovné a diety, příspěvek na bydlení 
Mj. nařízení ohledně povinnosti a způsobů vedení 
různých typů úředních knih; reorganizace polesí 
Státních lesů Jáchymov a Horní Blatná v roce 1879 

1873–1879 kar 1 

     
20 III a Stavební záležitosti – inventáře a popisy stavu 

erárních budov, příděly dřeva na vytápění erárních 
budov a kanceláří, stavební účty 
Mj. stavba hájovny v Hájích 

1874–1878 kar 1 
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21 III b Pozemkové záležitosti – vyhotovení kupních smluv, 

výmazy poplatků a úroků, hraniční záležitosti 
Mj. popis hranic Státních lesů Jáchymov z roku 1878; 
výkaz služebností v hospodářském okrsku Jáchymov v 
roce 1879 
 

1875–1879 kar 1 

22 IV b Prodej dřeva a rašeliny, platy drvoštěpů 
Mj. prodej rašeliny (součástí sazebník); prodej dříví 
pro důlní účely; prodej dříví do Saska 

1873–1877 kar 1 

     
23 V c Přidružená lesní výroba  

Mj. prodej trávy; těžba hlíny; pronájem pozemků; 
zástřelné a prodej zvěře; pronájem vodních toků a 
práva rybolovu 

1873–1877 kar 2 

     
24 VII b Zalesňování – zalesňovací výkazy, náklady, účty, 

lesní semena 
Mj. týdenní výkazy provedených prací v jednotlivých 
polesích; stavby a údržba lesních cest 

1873–1875 kar 2 

     
25 VIII b Různé 

Mj. jednání s politickými úřady v patronátních 
záležitostech (součástí dodávky dřeva pro faru v 
Abertamech a školu v Horní Blatné) 

1874–1877 kar 2 

     
  2) Manipulace z let 1880–1891   
     
26 I Těžba dřeva  

Mj. korespondence s nadřízenými úřady ohledně 
ročních plánů těžby (součástí vzor formuláře pro 
těžební plán); výkazy větrných polomů 

1880–1891 kar 2 

     
27 II Prodej a odpisy dřeva 

Mj. vyhlášení veřejných dražeb dřeva (součástí 
výtisky novin Erzgebirgische Volksfreunde); vyhláška 
Správní komise c. k. vojenské zásobárny o zásobování 
vojska dřevem, uhlím, slámou a senem 

(1879) 1880–1887 kar 2 

     
27 II Mj. korespondence se saskými pilami, továrnami na 

výrobu papíru a kupci dřeva ohledně koupě dřeva z 
hospodářského okrsku Jáchymov; výkazy těžebních 
ploch vhodných k sloupávání kůry 

1888–1891 kar 3 
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28 III Zpracování a doprava dřeva  

Mj. přehledy platů drvoštěpů a rejstříky těžby v 
jednotlivých polesích (součástí korespondence 
s ředitelstvím ohledně jejich předkládání a 
schvalování); tabulka skutečných výnosů těžby za 
rok 1880 

1880–1891 kar 3 

     
29 IV Přidružená lesní výroba 

Mj. výstavba rybích sádek na Zlatém potoce 
(součástí skica); provoz dolu Glück mit Freuden 
v Ryžovně (součástí situační plán na stavbu dílny a 
situační plán výstavby zdymadla na vodu), stavba 
skladiště na rašelinu na erárním pozemku zv. Am 
Kölbl (součástí situační plán) 

1880–1889 kar 4 

     
29 IV Mj. ustanovení podmínek pronájmu parcel určených 

k těžbě rašeliny (součástí kupní smlouva na mimo 
provoz postavené skladiště rašeliny v lesní trati Am 
Kölbel); povolení od Okresního hejtmanství v 
Jáchymově na koupi strychninu na otravu škodné 
zvěře 

1890–1891 kar 5 

     
30 V Ceníky lesních produktů, platy drvoštěpů 

Mj. ceníky dřeva a lesních produktů a mzdové tarify 
lesních dělníků; přehledy příjmů a vydání lesního 
hospodářství 

1881–1891 kar 5 

     
31 VI Lesní kultury  

Mj. evidence travnatých pahorků určených k 
výsadbě lesních kultur; koupě a zásoby lesních 
semen (součástí účty a ceníky různých firem); stavby 
a údržba lesních školek (součástí situační plán) 

1882–1889 kar 5 

     
32 VII Hranice státních lesů Jáchymov – vyznačení, 

regulace, popisy a přehledy stavu hranic, hraniční 
příkopy a kameny 
Mj. korespondence s Okresním hejtmanstvím v 
Jáchymově a s Krajským hejtmanstvím ve 
Schwarzenbergu ohledně revize a údržby hranic 

1880–1890 kar 6 

      
33 VIII  Státní majetek a pozemky – stav, změny, prodej a 

pronájem  
Mj. pronájem bývalých školních pozemků v 
Ryžovně a Zlatém Kopci (součástí licitační protokol 
a situační plán); popis stavu erární pily ve Zlatém 
Kopci a jednání o jejím pronájmu 

1880–1884 kar 6 
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34 IX Nařízení, instrukce, předpisy a zprávy nadřízených 

úřadů a politických orgánů 
Mj. přehled periodických podání a různých výkazů 
včetně termínů jejich odevzdání vyšším úřadům 

(1879) 1880–1891 kar 6 

35 XI Lesní škody a pych – krádeže dřeva, požáry, větrné 
polomy, vymáhání náhrad, ochrana lesního 
majetku 
Mj. vyšetřování krádeží (součástí korespondence s 
představenými obce Rittersgrün a s Okresními soudy v 
Jáchymově a Horní Blatné) 
 

1881–1890 kar 7 

36 XII Záležitosti lesních dělníků  
Mj. výkazy lesních dělníků v jednotlivých polesích; 
záležitosti Podpůrného spolku lesních dělníků v 
Jáchymově a spolkové pokladny (součástí programy 
schůzí z let 1885–1886, roční účetní výkazy, 
vyplácení nemocenské podpory) 

1883–1890 kar 7 

     
37 XIII Stavební záležitosti – výstavba a údržba cest, 

mostů a erárních budov, sjednání dodávek štěrku 
Mj. oprava lesní cesty zv. Am Mückenbach (součástí 
přehledy nákladů, 3 plány příčného a podélného 
profilu trati); situační plán výstavby lesní cesty z 
Českého mlýna do Rozhraní 

1883–1890 kar 7 

     
38 XIV Inventáře – odpisy a koupě kancelářských potřeb a 

zařízení, objednání tiskovin  
Mj. inventář stavu zařízení kanceláře správy v 
Jáchymově z let 1882–1885; výkazy změn v inventáři 
kanceláře správy v Jáchymově za léta 1886 a 1887 

(1882) 1885–1887 kar 7 

     
39 XV Účetní záležitosti – revize účtů, účetní přílohy, 

daňové záležitosti, různé účetní výkazy, hmotné 
účty 
Mj. výkazy výnosů z prodeje dříví;  příjmy a vydání 
škol v Ryžovně a Zlatém Kopci; přehled nedoplatků v 
pokladně bývalého Lesního úřadu Jáchymov v roce 
1873 a jejich rozdělení mezi Správy státních lesů a 
statků Jáchymov a Horní Blatná 

(1873) 1885–1890 kar 7 
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40 XVI Pozemkové a katastrální záležitosti – stav a změny 

erárního majetku, výtahy z pozemkových knih, 
vklady do desk zemských 
Mj. úhrada nákladů na stavbu školy ve Zlatém Kopci 
(součástí přehled nákladů a situační plán); pronájem 
parcel k provozu důlní činnosti pro Richarda 
Schreibera (součástí nájemní smlouva a situační plán); 
vymezení dědičných hornoblatenských vodních 
příkopů (součástí situační plán) 

(1855) 1883–1891 kar 8 

     
41 XVII Personální záležitosti – žádosti o peněžité podpory, 

jmenování do úřadu, příděly deputátního dřeva, 
cestovné a diety, příspěvek na bydlení 
Mj. přehled c. k. nadlesních ve službách Ředitelství 
státních lesů a statků ve Vídni k lednu 1880; správa 
jáchymovského městského lesa Wolfsberg (součástí 
mapa lesa) 
 

(1872) 1880–1889 kar 8 

41 XVII Mj. přehled lesních u správy v Jáchymově a jim 
přidělených distriktů k roku 1890; protokol o 
jmenování hajného Franze Selenze v Myslivnách a 
oprava tamní hájovny 

1890–1891 kar 9 

     
42 XVIII Různé 

Mj. tištěná tabulka čistých výnosů z chebského kraje 
za účelem regulace pozemkové daně; korespondence 
se Správou státních lesů a statků Horní Blatná ohledně 
předání registratury bývalého lesního úřadu (součástí 
seznam spisů, map a plánů předaných v roce 1886); 
popis Státních lesů v Jáchymově z roku 1891 

(1859) 1880–1891 kar 9 

     
  3) Manipulace z let 1892–1894   
     
43 I 1 Cirkuláře správce Správy státních lesů a statků 

Jáchymov vydané pro lesní a hajné (modře 
označena arabskými čísly) 
- z roku 1892 dochována č. 4–40 (neúplná řada); z 
roku 1893 dochována č. 1–22; z roku 1894 dochována 
č. 1–16, 18–22 

1892–1894 kar 9 

     
44 I 2 Normálie a nařízení nadřízených úřadů 

Mj. pokyny ve věci vedení pamětních knih a elaborátů 
lesních hospodářských plánů; ustanovení povinnosti 
nosit uniformu a její náležitosti; nařízení ohledně 
povinné účasti lesního správce na zasedáních 
Okresního hejtmanství v Jáchymově 

1892–1894 kar 10 
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45 I 3 Zprávy o provedených ročních inspekcích 

hospodářského okrsku Jáchymov  
Mj. inspekční zpráva z roku 1894 (součástí 
registraturní plán platný od roku 1875); opis 
protokolu ve věci předání vedení hospodářského 
okrsku II v Idriji z Karla Pfoba na Franze Rupnika 
(součástí dopis Lesní správy Idrija) 

(1874) 1892–1894 kar 10 

     
46 I 4 Podklady pro tvorbu statistické ročenky správy 

státních a fondových panství  
Mj. měsíční výkazy klimatických změn v 
hospodářském okrsku Jáchymov za léta 1892–1893 
(mezerovité); přehledná tabulka jednotlivých státních 
hospodářských okrsků a jejich polesí 

1892–1894 kar 10 

     
47 II 1 Stav erárního majetku 

Mj. obhlídka hranic mezi okresy Annaberg a 
Jáchymov; úpravy katastrálních map (součástí 
korespondence s kanceláří Evidence katastrálních map 
v Kadani, situační plánek úpravy cesty u obce 
Ryžovna) 

1892–1894 kar 10 

     
48 II 3 Koupě, prodej, směny a pronájmy pozemků a 

erárních budov 
Mj. jednání o postoupení parcel beneficiu v Ryžovně; 
přehled stavu hranic erárních pozemků ke konci roku 
1893 

1892–1894 kar 10 

     
49 II 5 Záležitosti nájemného a propachtování pozemků – 

vyřizování, opravy a předávání nájemních smluv  
Mj. zpráva o výmazu propinačního práva pro 
Friedricha Breinla na hostinec v Ryžovně; předání 
sirotčího majetku od patrimoniálních soudních úřadů 
na státní soudní orgány a berní úřad a zrušení 
zástavního práva sirotčí pokladny 

1892–1894 kar 10 

     
50 III 1 Udržování hranic hospodářského okrsku 

Jáchymov – náklady, vysazování hraničních 
kamenů  
Mj. přehled stavu hranic hospodářského okrsku na 
konci roku 1892; výkaz nového očíslování hraničních 
kamenů z roku 1894; rozpočet na opravy škod potoka 
na česko-saské hranici 
 

1892–1894 kar 10 
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51 III 2 Revize lesních hospodářských plánů  

Mj. korespondence s ředitelstvím ve Vídni ohledně 
revize operátu lesního hospodářského plánu na léta 
1891–1900 a s tím souvisejících lesních map; 
korespondence s jáchymovskou městskou radou 
ohledně nové systemizace městských lesů 
 

1892–1894 kar 10 

52 IV 1 Korespondence s ředitelstvím ve Vídni ohledně 
schvalování a revize těžebních plánů a provádění 
těžby  
Mj. vyřizování a doplňování podkladů pro těžební 
plán na rok 1891 (součástí výkaz skutečných výnosů z 
těžby a výkaz prodaného klestí) 

 1892–1894 kar 10 

     
53 IV 2 Prodej dříví – korespondence s firmami a 

podniky v Čechách a v Sasku, vyhlášení termínů 
dražeb dříví, vymáhání dlužných částek 
Mj. výkazy příjmů z dražby užitkového a palivového 
dřeva za léta 1893–1894; výkazy prodané tříslové 
kůry ze smrků za léta 1893–1894; výkazy prodaného 
klestí za léta 1893–1894; naturální deník dřeva za 
druhé čtvrtletí 1894 

1893–1894 kar 10 

     
54 IV 4b Stavby a opravy lesních cest – náklady, dodávky 

štěrku 
Mj. výkazy návrhů a provedení staveb lesních cest za 
léta 1892–1895; záležitosti soukromých a obecních 
cest  

(1891) 1892–1894 kar 10 

     
55 IV 5 Lesní kultury – výsadba, náklady, lesní školky, 

lesní semena 
Mj. návrhy výsadby lesních kultur na léta 1893 a 
1894; koupě a využívání lesních semen (součástí 
výkaz spotřeby lesních semen za léta 1889–1893) 

1892–1894 kar 11 

     
56 IV 6 Přidružená lesní výroba 

Mj. pronájem pozemků za účelem dolování (součástí 
situační plán pronajatých pozemků v katastru obcí 
Ryžovna a Zlatý Kopec); výkazy předpokládaných a 
skutečných příjmů z přidružené lesní výroby za léta 
1892–1894 
 
 
 

1892–1894 (1895) kar 11 
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57 IV 7 Účetní záležitosti – účetní přílohy, hmotné 

účty, účetní výkazy  
Mj. náklady na nákup a opravy zařízení pro 
kancelář správy státních lesů a statků; přehled 
vydání jednotlivých hospodářských okrsků v 
Čechách za rok 1893 vytvořený účetním 
departmentem Ředitelství státních lesů a statků ve 
Vídni 
 

1892–1894 (1896) kar 11 

58 IV 9 Záležitosti lesních dělníků 
Mj. všeobecné podmínky a ustanovení pro lesní 
práci ve státních a fondových statcích a lesích v 
Dolních Rakousích a Čechách; záležitosti 
Podpůrného spolku pro lesní dělníky v Jáchymově 
(součástí programy schůzí, statuta bratrské 
pokladny v Gußwerku z roku 1878, 70 sčítacích 
lístků členů spolku z roku 1893, korespondence s 
farními úřady ohledně doplňování životních dat 
lesních dělníků, pokladní deník za rok 1893) 
 

(1878) 1892–1894 kar 11 

59 V 1 Erární budovy – opravy a přehledy vydání na 
opravy, inventáře obytných a hospodářských 
budov  
Mj. přehled oprav pronajatých budov a jejich 
vybavení za rok 1892; inventář hájovny v Rozhraní 
č. p. 6; inventář hájovny ve Zlatém Kopci č. p. 1; 
inventář hájovny v Myslivnách č. p. 3; inventář 
hájovny v Myslivnách č. p. 5 

1892–1894 kar 12 

     
60 VI 1 Honitba a zástřelné 

Mj. výkazy stavu zvěře za léta 1892–1893; honební 
deníky za léta 1891–1893; výkon práva myslivosti 
na pozemcích obce Ryžovna (součástí mapa s 
vyznačenými honitbami) 

(1891) 1892–1894 kar 12 

     
61 VI 2 Rybolov  

Mj. rybniční účet za rok 1891; korespondence s 
Okresním hejtmanstvím v Jáchymově ohledně 
vyhotovení rybářských lístků; přehled nákladů na 
výstavbu čtyř malých hrází na potoce 
Schwarzwasser 

1892–1894               kar 12 
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62 VI 3 Těžba rašeliny ve vlastní režii a provoz dolů 

Mj. přehledy nákladů na provoz těžby rašeliny za 
léta 1891–1895; naturální deník těžby rašeliny za 
rok 1893; jednání o propachtování pozemků v obci 
Zlatý Kopec Dr. Gustavu Linnartzovi z Bonnu za 
účelem provozu důlní činnosti 
 

      1892–1894      kar 12 

63 VII 1 Personální záležitosti – povolení ženitby, úmrtí 
lesních zaměstnanců, žádosti o přijetí do lesního 
učení, domovská příslušnost  
Mj. jednání o zřízení vodovodního připojení k 
hájovně v Rozhraní; zpráva Okresního hejtmanství 
v Jáchymově o jmenování hajného v 
jáchymovských městských lesích Wolfsberg a 
Kirchenberg 

1892–1894 kar 12 

     
64 VII 2 Lesní pych a škody 

Mj. přehled lesního pychu a krádeží za rok 1891; 
ceník náhrad vydaný Okresním hejtmanstvím v 
Jáchymově; projednávání škod způsobených 
povozníkem Franzem Brennigem při použití staré 
lesní cesty u Mariánské (součástí výsek katastrální 
mapy obce Jáchymov s vyznačenou cestou) 

(1891) 1892–1894 kar 12 

     
65 VII 3 Přírodní katastrofy a škody v lese, výskyt 

škodlivého hmyzu 
Mj. zpráva Okresního hejtmanství v Jáchymově o 
výskytu bekyně mnišky; jednání o zpevnění břehu 
potoka Lochbach u Zlatého Kopce a vytvoření malé 
údolní nádrže (součástí plán přestavby potoka a 
přehled nákladů na opravy škod způsobených 
povodněmi na přelomu července a srpna 1894) 

1892–1894 kar 12 

     
66 VIII 1 Daňové záležitosti  

Mj. přehledy daní v katastrálních obcích Jáchymov a 
Ryžovna za léta 1892–1894 (součástí platební 
příkazy na pozemkovou daň vydané Berním úřadem 
v Jáchymově); přehled erárních budov v obci 
Ryžovna včetně jejich klasifikace za účelem 
vyměření domovní daně 

1892–1894 kar 12 
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67 VIII 2 Obecní a školní záležitosti   

Mj. stavba školy v Ryžovně (součástí pozvánky na 
zasedání obecní rady v Ryžovně včetně programů a 
opisů zápisů z jednání); vyúčtování obce Ryžovna za 
léta 1891–1892; převzetí cesty Krásný Les – 
Květnová do správy Okresního hejtmanství 
Jáchymov; výkaz konstrukčních vlastností obecní 
silnice ze samoty Hofberg do Loučné pod 
Klínovcem 
 

(1891) 1893–1894 kar 12 

68 VIII 3 Patronátní záležitosti, dodávky dřeva farnímu úřadu 
v Abertamech a kapucínskému hospicu v Mariánské, 
chudinské příspěvky 
Mj. zpráva o návštěvě arcibiskupa Franze de Paula 
Schönborn v Jáchymově; dodávky palivového dřeva pro 
četnictvo v Jáchymově; věnování zvonu pro obec Zlatý 
Kopec od honebního hosta Viktora Křena z Prahy 

1892–1894 kar 12 

     
69 IX 1 Péče o inventář – koupě a odpis zařízení 

Mj. přehled zakoupeného a udržovaného inventárního 
zařízení za rok 1893; výkaz zničeného a vyřazeného 
inventárního zařízení za rok 1892; výkaz nepotřebného 
inventárního zařízení za rok 1894 

1892–1894 kar 12 

     
70 X 1 Personální záležitosti – záležitosti služebních míst, 

vypsání výběrových konkurzů, obstarávání vdov a 
sirotků 
Mj. přesídlení lesních zaměstnanců a s tím spojená 
jednání o předání jednotlivých úředních míst; přehledy 
lesních správců IX. hodnostní třídy na c. k. státních 
panstvích a statcích za léta 1892–1893 

1892–1894 kar 13 

     
71 X 3 Personální záležitosti – platební záležitosti, požitky a 

krytí potřeb zaměstnanců, dodávky kancelářských 
potřeb, deputátní dřevo a pozemky, příspěvek na 
bydlení, vyplácení cestovních nákladů a odměn 
Mj. udělení odměny zaměstnancům pokladny Horní a 
hutní správy Jáchymov za obstarávání peněžních 
záležitostí správy v Jáchymově; přidělení pozemků 
zaměstnancům správy za účelem těžby rašeliny či 
travaření 
 
 
 

1892–1894 kar 13 
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72 XI 1 Různé  

Mj. výkaz vzdáleností sídla správy v Jáchymově od 
nádraží, hlavních cest a sídel veřejných orgánů 
vyhotovený pro potřeby politických orgánů; zpráva 
Okresního hejtmanství v Jáchymově o výskytu a léčbě 
cholery (součástí výtisk „Anleitung zur Desinfection 
während einer Cholera-Epidemie“); zpráva ředitelství ve 
Vídni o označování pěších cest a dopravních silnic v 
Krušných horách spolkem Erzgebirgsverien 
 

1892–1894 kar 13 

  4) Manipulace z let 1895–1908   
     
73 I Návrhy a výkazy hlavní těžby  

Mj. předkládání a schvalování výkazů a návrhů těžby 
a s tím spojené platy dřevařů (součástí situační plán s 
vyznačeným úsekem těžby u silnice z Rozhraní do 
Mysliven); návrh a výkaz těžby na rok 1898 včetně 
dodatek k těžebnímu návrhu  

(1895) 1896–1907 kar 13 

     
74 II Dřevo – prodej, dražba, skladování, využití, sběr 

klestí, sloupávání kůry, korespondence s firmami 
a podniky v Čechách a Sasku 
Mj. čtvrtletní naturální deníky dřeva za léta 1894–
1895 (mezerovité) 

1895 kar 13 

     
74 II Mj. měsíční naturální deníky dřeva za léta 1896–

1901 (mezerovité); ustanovení podmínek pro dražbu 
dřeva v místních lesích; zveřejňování informací o 
prodeji a dražbě dřeva v novinách Erzgebirgischer 
Volksfreund (součástí výtisk novin z 10. května 
1900) 

1896–1901 kar 14 

     
74 II Mj. měsíční naturální deníky dřeva za léta 1902–

1905 (mezerovité); přehledy vydání na těžbu dřeva 
za léta 1904–1905 

1902–1905 kar 15 

     
74 II Mj. měsíční naturální deníky dřeva za léta 1906–

1908 (mezerovité); výkaz dříví pro obec Ryžovna na 
rok 1908 

1906–1908 kar16  

     
75 III a Režijní potahy a držba režijních koní 

Mj. opis předpisu pro využívání režijních koní 
vydaný Lesní správou Altergau; bilance příjmů a 
vydání režijních potahů a jejich rentabilita u Správy 
státních lesů a statků Jáchymov za rok 1903; 
pracovní deník režijních koní za léta 1902–1903 

(1898) 1903 kar 16 
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76 III b Stavby a opravy veřejných a erárních cest a silnic 

– náklady, dodávky štěrku, vyplácení mzdy 
dopravcům 
Mj. sjednání pojištění proti nehodám pro pracovníky 
v kamenolomech; stavba cesty v polesí Wolfsberg 
směrem do Mariánské (součástí situační plán, 
nivelační profil cesty, přehled nákladů a cenová 
analýza) 

1895–1908 kar 17 

     
77 IV Přidružená lesní výroba – prodej lesní trávy a 

hrabanky, pronájem parcel 
Mj. deníky vedlejších příjmů za léta 1894–1898; 
nařízení pro nájemce lesních ploch ve věci hnojení 
pozemků (součástí výstřižek novin Oesterreichische 
Forst- und Jagd-Zeitung z 15. února 1895 s článkem 
„Düngung eine Waldwiese“) 

(1894) 1895–1898        kar 17 

     
77 IV Mj. deníky vedlejších příjmů z let 1899–1907; 

projednávání žádosti učitele ze Zlatého Kopce o 
přenechání parcel za účelem travaření; výkaz osob s 
právem sběru lesních plodin; jednání o stavbě 
provozu na zpracování rašeliny 

       1899–1907        kar 18 

     
78 IV a Honitba a zástřelné – ceníky zvěře, pronájem 

honitby, vyhubení škodlivé zvěře, nákup krmiva 
Mj. honební deníky za léta 1894–1898; výkazy stavu 
zvěře a provozu honitby za léta 1895–1901 
(mezerovité); jednání o pronájmu honitby pro obec 
Ryžovna 

(1894) 1895–1907 kar 19 

     
79 IV b Rybolov – provoz, pronájem 

Mj. rybniční deníky za léta 1894–1907 (mezerovité); 
přehledy nákladů na provoz rybničního hospodaření 
za léta 1895–1907 (mezerovité); rybářský lístek 
lesního Franze Kriegelsteina; jednání o pronájmu 
práva rybolovu obci Lípa 

(1894) 1895–1907 kar 19 

     
80 IV c Přidružená lesní výroba – těžba rašeliny ve 

vlastní režii, lámání kamene, pronájem parcel za 
účelem dolování 
Mj. naturální deníky rašeliny za léta 1894–1900 
(mezerovité); přehledy nákladů na provoz těžby 
rašeliny za léta 1896–1900; jednání s firmou E. 
Merck z Darmstadtu ohledně zasypání nefunkčních 
šachet na dole Glück mit Freuden v Ryžovně 

(1894) 1895–1900 kar 19 
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80 IV c Mj. naturální deníky rašeliny za léta 1901–1907 

(mezerovité); přehledy nákladů na provoz těžby rašeliny 
za léta 1901–1907; pronájem stříbrného dolu Allerseelen 
 

1901–1907 kar 20 

81 V Ceny lesních produktů a platy lesních dělníků – 
dovoz a dodávky dřeva pro kanceláře a erární 
budovy, dodávky štěrku na opravu a stavbu cest 
Mj. korespondence s Toskánským lesním úřadem v 
Ostrově ohledně cen dřeva na ostrovském panství; 
přehled platů za kácení a úpravu užitkového dřeva a 
sloupávání kůry 

1895–1908 kar 20 

     
82 VI Lesní kultury – náklady, výsadba, lesní semena, 

lesní školky, ochrana před okusem a škodlivým 
hmyzem 
Mj. plány a výkazy zalesňování za léta 1895–1896; 
informační letáky a prospekty k produktu proti okusu 
zvěří zv. Raupenleim; separát článku „Einige Winke 
zum Schutze der Culturen gegen Wildverbiss“ z roku 
1898 
(poškozeno plísní) 

1895–1908 kar 20 

     
83 VII a Náklady spojené s vodními stavbami a opravami 

hranic 
Mj. přehledy nákladů na opravu hranic za léta 1895–
1909 (mezerovité); jednání s Okresním hejtmanstvím 
v Jáchymově o odstranění hraničního sloupu 
vysazeného v roce 1850 k vyznačení politických a 
soudních okresů 

(1850) 1895–1908 
(1909) 

kar 21 

     
84 VII b Zasílání podkladů k revizi hospodářského okrsku 

Jáchymov a s tím vzniklé náklady 
 Mj. korespondence s ředitelstvím ve Vídni týkající se 
tvorby revizního operátu, těžebních plánů a 
hospodářských a porostních map (součástí technická 
zpráva k revizi hospodářského plánu z roku 1907, 
mapa desetiletých těžeb pro období let 1898–1907) 

1895–1908 kar 21 

     
85 VII c Kontrola a revize lesních hospodářských a 

pamětních knih  
Mj. korespondence s ředitelstvím ve Vídni (součástí 
koncepty jednotlivých listů z hospodářských knih se 
záznamy na léta 1896–1900) 
 

(1896) 1897–1900 kar 21 
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86 VII d Mapy – tvorba, obstarávání, korespondence s C. k. 

archivem katastrálních map v Praze 
Mj. koupě katastrálních map obcí Ryžovna a 
Jáchymov (součástí opis dopisu ministerstva financí s 
uvedeným ceníkem za tvorbu katastrálních map) 

1895–1903 kar 21 

     
87 VIII Pozemkoknižní záležitosti a služebnosti 

Mj. jednání o koupi pozemků zv. Seifner Mühle s 
příslušnými budovami od Hermanna Beera, 
představeného obce Ryžovna (součástí situační plán); 
postoupení pozemků ke stavbě okresní silnice 
z Ryžovny do Abertam (součástí situační plán); koupě 
parcely č. 502 v obci Zlatý Kopec (součástí výsek z 
katastrální mapy obce Ryžovny) 

1895–1908 kar 21 

     
88 IX a Objednání a dodávky zemských zákoníků, nařízení a 

instrukcí 
Mj. snaha o sjednání bezplatného dodávání zemských 
zákoníků; opis zprávy Ministerstva orby ve Vídni 
ohledně vydání nové služební instrukce z roku 1907 pro 
Ředitelství státních lesů a statků ve Vídni 

1895–1908 kar 22 

     
89 IX b Nařízení a normálie nadřízených úřadů, říšské 

zákoníky  
Mj. nařízení ředitelství ve Vídni ohledně přídělu 
hospodářských pozemků lesním zaměstnancům 
(součástí přehled takto přidělených pozemků 
v hospodářském okrsku Jáchymov k 1. lednu 1897); 
nařízení ředitelství ve Vídni ohledně ochrany před 
tuberkulózou (součástí výtisk Vorschriften über die 
Bekämpfung der Tuberculose); opis zprávy Ministerstva 
orby ve Vídni ohledně zřízení loveckého spolku Grünes 
Kreuz pro podporu loveckého personálu, vdov a sirotků 
včetně statut spolku 

1895–1908 kar 22 

     
90 IX c Inspekce hospodářských okrsků a správy 

jednotlivých polesí – předávání úřadů 
Mj. zpráva o novém vymezení polesí z důvodů stavby 
hájovny v lesním oddělení Taubenhau a přestěhování 
lesního z polesí Myslivny 
 
 
 

1895–1908 kar 23 
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91 

 
IX d 

 
Vydávání ročenek správ státních a fondových statků 
a lesů a s tím spojené podklady pro jejich tvorbu  
Mj. výkazy propachtovaných pozemků za rok 1902 
(součástí hospodářský dotazník k sčítání lidu v roce 
1902); měsíční výkazy skutečných dešťových srážek a 
teplot na stanici Zlatý Kopec za léta 1899–1904 
(mezerovité); revidovaný souhrnný pětiletí výkaz 
hospodářské situace Státních lesů Jáchymov v letech 
1890–1895; pojednání o hospodaření Státních lesů 
Jáchymov v letech 1848–1898; revidované koncepty 
zápisů do pamětní knihy za léta 1903–1907 
 

 
(1848) 1895–1908 

 
kar 23 

92 X Pronájmy – návrhy, uzavírání a ukončení nájemních 
smluv 
Mj. sjednání smlouvy na čištění komínů správních 
budov (součástí návrh smlouvy a korespondence s 
kominíkem Ignatzem Kalitschem z Perninku); přehledy 
pronajatých objektů a pozemků za léta 1897–1913 

1895–1908 (1913) kar 24 

     
93 XI a Personální záležitosti 

Mj. korespondence s Nemocenskou okresní pokladnou v 
Jáchymově (součástí lékařské posudky lesních učňů 
Karla Sturma a Eduarda Günthera, přehled denních 
platů v soudním okrese Jáchymov za rok 1907 vydaný 
Okresním hejtmanstvím v Jáchymově); výkaz lesních 
učňů a absolventů lesnických škol zaměstnaných u 
Správy státních lesů a statků Jáchymov 

1895–1898 kar 24 

     
94 XI b Lesní pych, krádeže a škody – vyšetřování, ceníky 

náhrad 
Mj. výkazy stavu projednávaných lesních přestupků za 
léta 1895–1908 (mezerovité); měsíční výkazy zjištěného 
lesního pychu a škod; výtahy z rejstříku trestů vydané 
Okresním hejtmanstvím v Jáchymově 

(1894) 1895–1908 kar 25 

     
95 XI c Škody způsobené přírodními pohromami a 

škodlivým hmyzem 
Mj. pojednání hajného Johanna Krause „Über das 
Auftreten des braunen Weißtannenrüsselkäfers 
/Pissodespicea/ in einigen Forsten des Erzgebirges“; 
hlášení lesního Franze Kriegelsteina týkající se požáru z 
5. června 1899; korespondence s ředitelstvím ve Vídni 
ohledně vlivu nepřízní počasí na roční těžbu 

(1890) 1895–1908 kar 25 
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96 XII Podpůrný spolek lesních dělníků – programy a 

zápisy ze schůzí, vyplácení provize, nemocenského a 
léčebných výloh 
Mj. účetní záležitosti spolku (součástí hlavní peněžní 
účty za léta 1894–1899, pokladní deníky za léta 1894–
1899); jednání s C. k. místodržitelstvím pro Království 
české v Praze a Ředitelstvím státních lesů a statků ve 
Vídni ohledně změny statut spolku (součástí 4 opisy 
statut) 

(1891) 1895–1899 kar 26 

     
96 XII Mj. účetní záležitosti spolku (součástí hlavní peněžní 

účty za léta 1900–1907, pokladní deníky za léta 1900–
1907, výkaz zaplacených členských příspěvků za rok 
1907); pojištění dělníků v případě nehody (součástí 
prospekt a tiskopis smlouvy vydaný pojišťovnou Erste 
österreichische allgemeine Unfall-Versicherungs-
Gesellschaft) 

1900–1908 kar 27 

     
97 XIIIa Stavební záležitosti – opravy a popisy stavu 

hospodářských a správních budov, údržba budov, 
koupě kancelářského zařízení 
Mj. výkazy nákladů na údržbu budov za léta 1895–1908 
(součástí 4 skicy); jednání ve věci vysušení pokojů v 
hájovně v Myslivnách (součástí plánek půdorysu 
místností) 

(1894) 1895–1908 kar 28 

     
98 XIIIb Stavební záležitosti – novostavby hájoven a silnic 

Mj. stavba hájovny v oddělení Taubenhau u obce 
Ryžovna (součástí technická zpráva a stavební smlouva) 

1895–1901 kar 28 

     
98 XIIIb Mj. stavba hájovny v Myslivnách (součástí 

korespondence se stavitelem Johannem F. Glaserem 
z Perninku a půdorysný plán); rekonstrukce cesty zv. 
Mückenbach (součástí stavební projekt a plány profilů) 

1902–1906 kar 29 

     
99 XIVa Záležitosti inventáře – odpisy vybavení, nákupy a 

opravy vybavení, účetní přílohy k hlavním knihám 
(inventáře vybavení, výkazy vyřazeného inventáře) 
Mj. výkazy stavebních změn v inventáři správních a 
hospodářských budov (součástí 4 plány hájovny v 
Rozhraní) 

(1894) 1895–1906 kar 29 
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100 XIVb Záležitosti tiskovin a předtištěných formulářů 

úředních knih, smluv a jiných spisů, knihy, noviny a 
časopisy – objednání, korespondence s tiskárnami a 
knihvazačskými dílnami, účty a faktury  
Mj. vzor pachtovní smlouvy; korespondence s Horní a 
hutní pokladnou a ředitelstvím ve Vídni (součástí výtisk 
„Beiträge zur Pensionsstatistik der land- und 
forstwirtschaftlichen Beamten und Diener pro 1881 bis 
1896“); korespondence s firmou Carbolineumfabrik R. 
Avenarius Amstetten, Wien (součástí brožurka 
„Ruberoid-Bedachung“ vydaná firmou) 

1895–1907 kar 30 

     
101 XVIIa Personální záležitosti – deputátní dřevo, dovolená, 

mzdové záležitosti, penze a příspěvky pro vdovy a 
sirotky, celostátní vypsání konkurzů, přeložení 
úředníků, jmenovací dekrety 
Mj. výkaz personálu působícího u správy státních lesů a 
statků v letech 1885–1894 

 1895–1904 kar 30 

     
101 XVIIa Mj. celostátní přehled c. k. lesních v obvodu vídeňského 

ředitelství vyhotovený koncem roku 1906; honební 
průkazy pomocného lesního Antona Linharta a lesního 
Ferdinanda Enderleho 

(1897) 1905–1908 kar 31 

     
102 XVIIb Služební tabulky – nařízení ředitelství ve Vídni, 

ustanovení služného, celostátní vypsání konkurzů 
Mj. korespondence s ředitelstvím ve Vídni ohledně 
vyplňování služebních tabulek; personální výkazy 
lesních učňů Antona Grögera, Edmunda Günthera a 
Josefa Lorenze 

1895–1908 kar 31 

     
103 XVIIc Služební pozemky a požitky – příděly lesní trávy, 

hrabanky a rašeliny, směna deputátních pozemků 
Mj. výkazy přidělených pozemků jednotlivým 
zaměstnancům (součástí situační plánek pozemků 
lesního Heinricha Kühnela u hájovny v Rozhraní); 
dotazník městské rady v Karlových Varech ohledně 
vzdělání a majetkových poměrů zaměstnanců Správy 
státních lesů a statků Jáchymov 

1895–1908 kar 31 

     
104 XVIId Cestovné a diety 

Mj. vyplacení cestovného lesnímu správci Karlu 
Pfobovi za účelem revize pozemkové daně (součástí 
korespondence se Zemskou komisí pro revizi katastru 
pozemkové daně) 

1895–1908 kar 31 
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105 XVIIe Vyplácení peněžních příspěvků, podpor a odměn, 

žádosti a povolení dovolených 
Mj. skládání státních a lesních zkoušek (součástí 
korespondence s místodržitelstvím a písemný test 
lesního učně Jakoba Babinskyho); jednání s Okresní 
nemocenskou pokladnou v Jáchymově o vyplácení 
měsíčních nemocenských příspěvků lesním 
zaměstnancům 

1895–1907 kar 32 

     
106 XVIIIa Různé 

Mj. výpočet výtvarnic u smrků vyhotovený pro 
Lesnický výzkumný ústav v Mariabrunn (součástí 
výtisk „Arbeitsplan für Sammlung des Materials zum 
Zwecke der Aufstellung von Formzahl- und 
Baummassentafeln“); vyšetřování vedené lesmistrem 
Karlem Pfobem ve věci požárů porostů u železniční 
tratě mezi obcemi Hrob a Moldava (součástí výstřižek 
článku z novin Bohemia Nr. 315 „Beschädigung des 
Waldbestandes durch den Lokomotivrauch der 
Eisenbahnen“) 
 

(1891) 1898–1907 kar 32 

107 XIX Služebnosti 
Mj. jednání o odstoupení služebnosti na části 
božidarského farního pozemku zv. Pfarraum v katastru 
obce Ryžovna (součástí situační plán, korespondence s 
farním úřadem, Okresním soudem v Jáchymově a 
Pražskou arcibiskupskou konzistoří) 

1895–1900 kar 32 

     
108 XX Účetní záležitosti – účetní přílohy, prelimináře, 

rozpočty, přehledy ročních nákladů a vydání, 
nařízení ředitelství ve Vídni ohledně hospodaření s 
financemi, přehledy ročních příjmů a zisků; výkazy 
nečekaných vydání 
Mj. poskytnutí kapitálu na hospodářský provoz lesů 
(součástí korespondence s ředitelstvím ve Vídni a Horní 
a hutní pokladnou v Jáchymově) 

(1895) 1896–1900 kar 32  

     
108 XX  Mj. přehledy nákladů na stavbu hájovny v lesním 

oddělení Taubenhau za léta 1902 a 1903; přehled 
nákladů na údržbu potoka Lochbach za léta 1904–1905 
 
 
 
 

 1901–1908 kar 33 

     



59 
 

Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

     
109 XXIa Daňové záležitosti – korespondence s Okresním 

výborem a Berním úřadem v Jáchymově, okresní 
daňová přirážka, daňové výměry 
Mj. jmenování lesmistra Karla Pfoba členem Zemské 
komise pro revizi katastru pozemkové daně a s tím 
spojená činnost (součástí zpráva o kontrole stavu 
katastru v okrese Aš, přehled skutečných výnosů z 
okresu Cheb podle závěru Zemské komise pro regulaci 
pozemkové daně); výkaz předepsaných daní v obci 
Ryžovna na rok 1895 
(poškozeno plísní) 
 

1895–1907 kar 33 

110 XXIb Obecní a okresní záležitosti 
Mj. tiskopis Okresního výboru v Jáchymově ve věci 
zřízení stravoven pro tuláky; záležitosti voleb do 
obecních a okresních zastupitelstev (součástí výstřižek 
článku z novin Erzgebirgs-Bote „Eingesendet. Zur 
Bezirksvertretungswahl.“); zřízení školní filiálky v 
Rozhraní; zřízení pošty v Ryžovně; potvrzení zvolení 
lesmistra Karla Pfoba členem Okresního zastupitelstva v 
Jáchymově 

(1894) 1895–1907 kar 34 

     
  5) Manipulace z let 1909–1924   
     
111 fasc. I Mýcení a těžba – schvalování a přezkoušení 

těžebních plánů, výnosy z těžby, zásoby dřeva  
Mj. výkazy těžby a skutečných výnosů za léta 1909–
1917 (součástí výkazy zásob materiálu a jejich hodnot); 
nařízení ředitelství v Brandýse nad Labem ohledně 
sestavení nahodilé těžby 

1909–1924 kar 35 

     
112 fasc. II Prodej dřeva – korespondence s firmami a podniky v 

Čechách a Sasku, prodej lesních probírek a kůry, 
dodávky stavebního dřeva, hmotné deníky dřeva, 
výnosy z prodeje, dodávky dřeva vojenským úřadům 
a posádkám, příděly deputátního dřeva, ceny dřeva 
Mj. korespondence s radou města Jáchymov o dodání 
vánočních stromečků 

(1908) 1909–1911 kar 35 

     
112 fasc. II Mj. výkazy potřeb dřeva pro obyvatele obce Ryžovna za 

léta 1913–1917 (mezerovité); podmínky prodeje řeziva 
u pily v obci Krampen; prodej dřeva Lesní správou 
Nejdek (součástí návrh kupní smlouvy a přehled 
prodávaného sortimentu) 

1912–1916 kar 36 
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112 fasc. II Mj. směrnice Ministerstva zemědělství v Praze ohledně 

výroby, prodeje a cen dřeva na léta 1920–1921; 
stanovení postupů při dražbě dřeva a kůry (součástí 
vzory úředního protokolu a vyhlášky o prodeji dřeva a 
kupní nabídky); předpis vývozních poplatků u dřeva ze 
státních lesů určeného pro zahraniční obchod 

 1917–1922 kar 37 

     
113 fasc. III Stavba a údržba lesních a veřejných silnic a s tím 

spojené odkupy půdy, rozpočty a výkazy dodaného 
materiálu, lámání a dodávky kamene 
Mj. přehled nákladů na prodloužení telefonního vedení 
z důvodů koupě nové budovy správy státních lesů a 
statků 
 

1909–1911 kar 37 

113 fasc. III Mj. nařízení ředitelství ve Vídni ohledně výstavby sítě 
cest pro hospodářský provoz u horských lesních správ 
(součástí situační plán cest v hospodářském okrsku 
Putna na Bukovině); výstavba přípojné cesty na okresní 
silnici Jáchymov-Mariánská-Merklín (součástí 2 
situační plány); jednání o zakoupení motorového 
silničního válce 

1912–1924 kar 38 

     
114 fasc. IV Přidružená lesní výroba 

Mj. mezinárodní výstava honitby ve Vídni (součástí 
účet nákladů vydaných na účely výstavy, přehledy 
zapůjčených předmětů včetně plánku území honitby 
Správy státních lesů a statků Jáchymov); ustanovení 
hranic honitby správy v Jáchymově (součástí 2 situační 
plány) 

(1908) 1909–1913 kar 38 

     
114 fasc. IV Mj. nařízení okresního komisaře z Chomutova ohledně 

ochrany zvěře během válečných let; rozdělování 
poukázek na sběr klestí (součástí korespondence s 
obecními úřady v Ryžovně a Abertamech, výkazy 
prodaných poukázek); výroba smoly pro průmysl a 
vojenské účely; výnos Českého odboru zemědělské rady 
o nedostatku náhradního steliva pro rolníky (součástí 
přehledy dodávek rašelinového steliva) 
(poškozeno vodou a plísní) 

 1914–1924 kar 39 

     
115 fasc. V Mzda a platy námezdních dělníků a ceny lesních 

produktů 
Mj. výkaz námezdních dělníků v polesí Goldenhöhe s 
přehledem průměrné produkce dřeva jedním dělníkem v 
roce 1912; koncept návrhu Správy státních lesů a statků 
Jáchymov na změnu mzdy lesním dělníkům adresovaný 
Ministerstvu zemědělství ve Vídni 

1909–1919  kar 39 
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116 fasc. VI Lesní kultury – lesní semena, péče o ptactvo, zásoby 

sazenic stromků, ochrana kultur před okusem zvěří, 
schvalování zalesňovacích výkazů a návrhů na 
zalesňování, lesní školky 
Mj. objednání patentního přístroje lesmistra Adolfa 
Štěrbíka určeného na sadbu lesních kultur  

1909–1921 kar 39 

     
116 VI Mj. nabídky a ceníky semen a sazenic včetně 

korespondence s různými firmami (např. podzimní 
ceník Československé lesnicko-dřevařské banky v Praze 
z roku 1922); výnos Ministerstva zemědělství v Praze 
ve věci chovu bource morušového ve státních lesích 
 

1922–1924 kar 40 

117 fasc. VII Revizní operáty a hospodářské mapy – 
korespondence s nadřízenými úřady 
Mj. záležitosti hospodářských map a jejich oprav podle 
skutečného stavu; korespondence ve věci schvalování a 
vyhotovení revizních operátů, přepracování lesních 
hospodářských plánů a vypracování mýtebních a 
kulturních plánů  
 

1910–1921 kar 40 

118 fasc. VIII Majetkové záležitosti – prodej erárních pozemků, 
hranice pozemků, výtahy z pozemkového katastru, 
arondace pozemků 
Mj. výkazy pozemkových změn za léta 1906–1912; 
přehledy jednotlivých lesních okrsků a jejich plošné 
výměry za léta 1910 a 1912; arondace pozemků státních 
lesů Jáchymov, Horní Blatná, Ostrov a Nejdek v letech 
1920–1923 (součástí situační plán, vtělení a vklady do 
pozemkových knih); zakoupení usedlosti patřící ředitele 
dolů Stráň-Potůčky Františka Hradeckého (součástí 
popis budovy a situační plán) 

1909–1924 kar 40 

     
119 fasc. IX Normálie, nařízení a zprávy nadřízených úřadů  

Mj. nařízení ve věci dodávání údajů pro roční statistiku 
(součástí přehled lesních zaměstnanců v Jáchymově, 
přehled veřejných nákladů jako daní, dávek a 
patronátních příspěvků a výkaz pozemků a služebností); 
sdělení ředitelství ve Vídni ohledně prodeje dřeva 
cizincům (součástí 8 kusů exemplářů formuláře Přehled 
prodejů dřeva cizincům); nařízení vlády Československé 
republiky z 26. října 1921 ve věci zproštění osob pro 
případ mobilizace a války 

1909–1923 kar 40 

     
119 IX Mj. opis oběžníku Ministerstva zemědělství v Praze 

ohledně kontroly a prohlídky archivů státních statků 
1924 kar 41 
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120 fasc. X Pronájmy a nájemní smlouvy 

Mj. jednání o pronájmu pozemků u dolu Glück mit 
Freuden hraběti Sylva-Tarouca (součástí 2 situační 
plány); pronájem pozemků důlní společnosti ve Zlatém 
Kopci (součástí 2 situační plány); uzavření pachtovních 
smluv na zřízení vodovodu k pozemkům obyvatel obce 
Zlatý Kopec (součástí 2 situační plány); stížnost proti 
Otilii Wolf za nedovolené zásahy na pronajaté erární 
parcele v Ryžovně (součástí situační plán); projednání 
žádosti Moritze Patsche ze Zlatého Kopce o položení 
vodovodu na dno potoka Zlatý Kopec (součástí situační 
plán); projednání žádosti Státní báňské správy 
Jáchymov postavit sloupy elektrického vedení na 
státních pozemcích (součástí situační plán) 

1909–1923 kar 41 

     
121 fasc. XI  Lesní škody, pych a ochrana lesa, škody způsobené 

škodlivým hmyzem a nepřízní počasí, výkazy škod 
Mj. výskyt bekyně mnišky (součástí korespondence s 
Okresní lesní inspekcí v Chomutově, tištěná směrnice 
opatření a prostředků proti výskytu bekyně mnišky); 
vyšetřování lesních škod a vymáhání náhrad (součástí 
pozvánky na soudní přelíčení u Okresního soudu 
v Jáchymově včetně rozsudků soudu) 

1909–1924 kar 42 

     
122 fasc. XII Lesní dělníci – peněžní podpory, krytí léčebných 

výloh, zvýšení a vyplácení provize, drahotní 
přirážky, platové záležitosti, pojištění, Podpůrný 
spolek lesních dělníků v Jáchymově 
Mj. povolení provize pro Wenzla Reinwarta ze Zlatého 
Kopce (součástí kopie křestního listu); korespondence s 
Úrazovou pojišťovnou dělnickou pro království české v 
Praze (součástí hlasovací lístky pro dělníky a 
podnikatele do představenstva pojišťovny a do 
rozhodčího soudu); pokladní deníky za léta 1911–1916; 
účetní výtahy za léta 1911–1916 

(1896) 1909–1917 kar 42 

     
122 fasc. XII Mj. směrnice Ministerstva zemědělství v Praze týkající 

se úpravy pracovních a námezdních smluv s lesními 
dělníky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na rok 
1921; návrh kolektivní smlouvy pro lesní dělníky u SSL 
Horní Blatná, Jáchymov a Nejdek; stávka lesních 
dělníků v západních Čechách 

1918–1924 kar 43 
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123 fasc. XIII Stavební záležitosti, údržba erárních budov a bytů, 

stavby cest a s tím spojené dodávky štěrku, vodní 
stavby 
Mj. koupě domu č. p. 12 v Jáchymově od Stefana Wolfa 
ze Zálesí (součástí výkaz daní a pozemkový arch); 
zpráva města Jáchymov o výstavbě městského 
vodovodu 

1909–1911 kar 43 

     
123 fasc. XIII Mj. stavba hájovny v Ryžovně; výkaz provedených 

oprav na správní budově v Jáchymově a všech 
myslivnách (součástí 2 skicy) 
(poškozeno rzí) 

1912–1924 kar 44 

     
124 fas. XIV Inventáře zařízení, registratura, archiv 

Mj. korespondence s ředitelstvím ve Vídni ohledně 
změny úředních formulářů včetně jejich vzorů; výkazy 
změn stavebního inventáře za léta 1913–1917; péče o 
archiv a jeho umístění (součástí korespondence s 
Československým státním archivem zemědělským v 
Praze, situační plán prvního poschodí správní budovy 
SSL Jáchymov) 

1909–1924 kar 44 

     
125 fas. XV Zápisy do pamětních knih 

Mj. návrhy zápisů za léta 1908–1911 předkládané ke 
kontrole ředitelství ve Vídni; vypracování statistických 
přehledů lesních a honebních záležitostí a změn pro 
Okresní lesní inspekci v Chomutově 

1909–1923 kar 44 

     
126 fasc. XVII Služební záležitosti – vypsání konkurzů, předávání 

úřadů, služební přísahy, platové záležitosti, 
deputátní dřevo, peněžité podpory, léčebné výlohy, 
cestovné a diety, příspěvek na bydlení, penzionování, 
obstarávání vdov a sirotků 
Mj. povolení převzetí správy lesů obce Merklín lesním 
Johannem Krausem z Mariánské; ustanovení 
Ministerstva zemědělství v Praze ve věci způsobu 
jednání se státními zaměstnanci, kteří vstoupili do 
polských či ukrajinských legií 

1909–1918 kar 45 

     
126 XVII Mj. obsazování úředních míst legionáři; objednávky 

oděvů a obuvi pro lesní personál (součástí nabídkový 
leták a faktura od První československé továrny na 
stejnokroje a oděvy Ant. Sychra z Boskovic); předání 
úřadů a služebních míst (součástí předávací protokoly a 
inventáře hospodářských a obytných budov, situační 
plán hájovny v Českém Mlýně) 

1919–1924 kar 46 
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127 fasc. XVIII Různé 

Mj. zprávy od Obecního úřadu v Ryžovně (součástí 
pozvání na zasedání obecního zastupitelstva, výtah z 
účtů chudinského fondu za rok 1913); oznámení ve 
věci rozpoznání falešných 20 korun (součástí 
vyobrazení pravé a falešné bankovky); jednání s 
Okresním hejtmanstvím v Jáchymově o výstavbě 
vodovodu pro Karlovy Vary a s tím spojené 
postoupení pozemků Správou státních lesů a statků 
Jáchymov; jednání o postoupení erárního pozemku 
pro Finanční okresní ředitelství v Chebu ke stavbě 
celnice v Českém Mlýně 

1909–1914 kar 46 

     
127 fasc. XVIII Mj. záležitosti pojištění SSL Jáchymov a státních 

budov proti ohni; korespondence s 
Československým státním archivem zemědělským v 
Praze ohledně prohlídky archivů a hospodářských 
registratur na státních a nadačních statcích včetně 
protokolu o provedené kontrole; zřízení spolku 
Sociální ochrana státních zaměstnanců včetně 
oběžníku a stanov spolku 

1916–1921 kar 47 

     
127 XVIII Mj. návod pro zhotovení přehledných lesních map 

včetně vzorníku značek a barev; prosba Svazu 
junáků-skautů republiky Československé o udělení 
povolení tábořit na místech vykázaných lesní 
správou (součástí zpráva svazu ve věci rozpoznání 
řádného skauta) 

1922–1924 (1925) kar 48 

     
128 XIX Služebnosti 

Mj. korespondence s Okresním výborem v 
Jáchymově ve věci využívání soukromých cest; 
rozhodnutí ředitelství v Brandýse nad Labem ve věci 
evidování veškerých neknihovních práv a břemen 

1923 kar 48 

     
129 fasc. XX Účetní záležitosti – schvalování ročních 

preliminářů, předkládání rozpočtů a přehledů 
vydání, podklady k vypracování rozpočtů, 
peněžní zálohy, otevření úvěrů 
Mj. rozpočet zkulturnění louky zv. 
Schwarzwasserwiese v Ryžovně; výkazy nákladů na 
těžbu dříví za léta 1909–1912 

1909–1913 kar 48 
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129 fasc. XX Mj. sestavení vydání Státních lesů Jáchymov za léta 

1916–1918; zpráva Ministerstva zemědělství v Praze o 
omezení výdajů ve všech oborech státní správy; 
směrnice ředitelství v Brandýse nad Labem k sestavení 
dílčích rozpočtů včetně přehledu jednotlivých rubrik 

1914–1924 kar 49 

     
130 fasc. XXI Záležitosti obcí a škol 

Mj. opisy vyúčtování obce Ryžovna za léta 1908–1910; 
opisy výtahů z vyúčtování chudinského fondu obce 
Ryžovna za léta 1908–1910; opisy preliminářů příjmů a 
vydání školy v obci Ryžovna za léta 1912–1918 
(mezerovité); bezplatné dodání dříví pro faráře v 
Abertamech a kapucínský hospic v Mariánské;  
korespondence s ředitelstvím v Brandýse nad Labem ve 
věci dodání údajů ke katastru patronátních far 
(poškozeno plísní) 

1909–1924 kar 49 

     
  6) Manipulace z let 1925–1930   
     
131 I Mýcení a těžba – schvalování a přezkoušení 

těžebních plánů, výnosy z těžby, zásoby dřeva, 
mimořádná těžba 
Mj. mýtební návrhy na léta 1929–1930 pro polesí Český 
mlýn, Försterhauser a Halbmeil; návrh těžby v polesí 
Wolfsberg na rok 1930 (součástí situační plán); návrh a 
průkaz těžby SSL Jáchymov na rok 1929; výkaz 
nahodilé těžby na rok 1929 

1925–1930 kar 49 

     
132 II Prodej dřeva, řeziva, proutí a kůry – přehledy 

zájemců a kupců, příděly deputátního dřeva, 
prošetřování odcizení dřeva, vývozní poplatky, 
klučení pařezů, výkazy zásob 
Mj. dobývání pařezů tankem (součástí bilance a 
vyúčtování nákladů, korespondence se Správou 
nadačních lesů a statků v Nejdku); opis rozhodnutí 
Ministerstva zemědělství v Praze ve věci oznámení 
produkce dřeva v ČSR v časopisu Československý les; 
prodej dříví Johannu Günthrovi k přestavbě hostince ve 
Zlatém Kopci (součástí plánek) 

(1923) 1925–1926 kar 50 
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132 II Mj. dodávky dříví pro provoz důlní činnosti (součástí 

korespondence se Státní báňskou správou v 
Jáchymově); příděl paliva faráři v Abertamech, 
kapucínskému hospicu v Mariánské a četnickým 
stanicím v Božím Daru a Jáchymově; bezplatné 
poskytnutí dřeva pro stavbu hasičské kolny v 
Myslivnách 

1927–1930 kar 51 

     
133 III Dělnické záležitosti 

Mj. korespondence s Československým svazem 
zemědělských a lesních dělníků ohledně úpravy mezd 
(součástí kolektivní smlouva s lesními dělníky na rok 
1928) 

(1928) 1929 kar 52 

     
134 IV Přidružená lesní výroba 

Mj. roční bilance režijních a pronajatých honiteb a 
přehled honiteb za léta 1925–1927; ujednání o ochraně 
zvěře v Krušných horách; posudek vrchního 
hospodářského rady Ing. Václava Šusty týkající se 
pstruhových vod u SSL Jáchymov a Ostrov; nařízení 
ředitelství v Brandýse nad Labem o odběru cihel z 
režijní cihelny u SSL Ostrov 

1925–1930 kar 52 

     
135 V Ceny lesních produktů 

Mj. návrhy cen lesních produktů; vzor ceníku dříví na 
velkostatku Přísečnice 

1925–1930 kar 52 

     
136 VI Lesní kultury – lesní semena a sazenice, ochrana 

proti škodlivému hmyzu, lesní školky, schvalování 
návrhů výsadby kultur 
Mj. zpráva ředitelství v Brandýse nad Labem týkající se 
objednávky přístroje na zmlazení a přípravu půdy 
(součástí náčrtek přístroje); výkaz stavu lesní sadby v 
roce 1928; dotazník Státního výzkumného ústavu pro 
ochranu lesů v Praze ve věci škod způsobených 
pozdním mrazem v roce 1927 

1925–1930 kar 52 

     
137 VII Hranice 

Mj. hlášení jednotlivých polesí o stavu hranic; zpráva 
přednosty SSL Jáchymov ohledně revize hranic a 
návrhů na odstranění škod  

1928–1929 kar 52 
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138 VIII Majetkové změny  

Mj. odprodej pozemků ve Zlatém Kopci na stavební 
parcely pro lesní dělníky (součástí 5 kupních smluv a 2 
situační plány); jednání s Obecním úřadem v Božím 
Daru a Evidencí katastru pozemků v Karlových Varech 
o odstoupení státní cesty v katastru obce Boží Dar do 
veřejného majetku  

1925–1930 kar 52 

     
139 IX Normy, předpisy, zprávy a nařízení 

Mj. výroční zpráva ředitelství v Brandýse nad Labem 
shrnující desetileté fungování podniku SSLS včetně 
výkazů; tištěná brožura Československé normalisační 
společnosti „Československé normy. Metrové formáty. 
Soustava, upotřebení, dopisy, obálky.“ z roku 1926; opis 
a originál instrukce pro archivy a registratury státních 
lesů a statků (součástí jmenování Viléma Glasera 
správcem archivu) 

1925–1930 kar 53 

     
140 XI Lesní škody a pych, ochrana lesa, lesní požáry, škody 

způsobené nepřízní počasí 
Mj. korespondence se Státním výzkumným ústavem pro 
pěstění lesů a lesnickou biologii v Brně ohledně škod na 
lesních dřevinách způsobených tuhou zimou na přelomu 
let 1928 a 1929; objednání motorových rozprašovačů 
proti hmyzu (součástí korespondence se Státním 
výzkumným ústavem pro ochranu lesů v Praze) 

1930 kar 53 

     
141 XII Pojištění lesních zaměstnanců a dělníků – mzdové 

záležitosti, zaopatření vdov a sirotků 
Mj. přehledy nemocenského, starobního a invalidního 
pojištění pro zaměstnance jednotlivých polesí za léta 
1928–1929; likvidace Podpůrného spolku lesních 
dělníků v Jáchymově 

1928–1930 kar 53 

     
142 XIII Stavební úpravy, udržování budov a cest, revize 

hranic 
Mj. žádost o adaptaci budovy č. p. 445 v Jáchymově a 
povolení zřízení garáže (součástí korespondence s 
Okresní správou politickou v Jáchymově); objednávka 
tesaných mezníků ze žuly na úpravu hranic; nařízení 
ředitelství v Brandýse nad Labem ohledně stavebních 
oprav patronátních budov 

1925–1926 kar 53 
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142 XIII Mj. příspěvky na udržování okresních silnic (součástí 

korespondence s Vládním komisařem zastupitelského 
okresu Jáchymov); seznam zamýšlených stavebních 
investic SSL Jáchymov na léta 1929–1933; 
korespondence s ředitelstvím v Brandýse nad Labem 
ohledně úpravy místnosti na zámku v Ostrově pro 
umístění archivů SSL Jáchymov a Horní Blatná  

1928–1930 kar 54 

     
143 XIV Inventář – objednávky a koupě zařízení, odpis 

inventáře, režijní koně, objednávky katastrálních 
map 
Mj. jednání se SSLS v Ostrově ve věci postoupení 
zařízení z inventáře ostrovského zámku k vybavení 
inspekčních pokojů v Jáchymově; soupis inventáře dvou 
inspekčních pokojů v Jáchymově; výkaz inventárních 
změn za rok 1928 

1925–1930 kar 54 

     
144 XV Pamětní knihy 

Mj. přezkoumané a opravené návrhy záznamů do 
pamětní knihy za léta 1924–1929 (součástí přílohy, 
např. soupis personálních změn lesních dělníků za rok 
1928) 

1925–1930 kar 54 

     
145 XVI Hospodářské zprávy a výkazy  

Mj. měsíční zprávy jednotlivých polesí za rok 1929; 
měsíční zprávy SSL Jáchymov za léta 1928–1929 
(mezerovité); korespondence s Okresní lesní inspekcí v 
Chomutově ve věci změn a událostí u SSL Jáchymov 

1929 kar 54 

     
146 XVII Personální záležitosti 

Mj. návrh přídělu deputátních pozemků na rok 1925; 
snížení počtu státních zaměstnanců (součástí výtah ze 
zákona č. 286/1924 Sb. „Restrikce personálu a 
dobrovolný odchod“); přehled všech zaměstnanců 
ředitelství v Brandýse nad Labem a jemu podřízených 
správ 

(1922) 1925 kar 54 

     
146 XVII Mj. vypsání jazykových kurzů pro zaměstnance 

německé národnosti; obsazení místa přednosty lesního 
úřadu města Jáchymov (součástí korespondence s 
ředitelstvím v Brandýse nad Labem a Vládním 
komisařem zastupitelského okresu Jáchymov); přijetí 
řidiče služebního automobilu u SSL Jáchymov 

1926–1929 kar 55 
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147 XVIII Různé 

Mj. korespondence se Státním výzkumným ústavem 
lesnickým v Brně ve věci zápisů pokusných ploch 
(součástí zápisníky pro pozorování pokusů s pěstováním 
cizokrajných dřevin); účast na Hospodářské výstavě v 
Praze včetně náčrtu zapůjčeného modelu sklopce na 
lapání škodné zvěře; odprodej služebního koně včetně 
inzerátu v novinách St. Joachimsthaler Zeitung; 
korespondence se Spořitelnou města Čáslavi ohledně 
majetkového stavu města Jáchymova; zprávy a návrhy 
na zlepšení vedení archivu 

1925–1930 kar 56 

     
148 XX Roční hospodářské zprávy, rozpočty, úvěry, zálohy, 

platební příkazy 
Mj. korespondence s ředitelstvím v Brandýse nad 
Labem ohledně schvalování účetních uzávěrek (součástí 
výkaz výtěže dřevních hmot a návrh těžby a zužitkování 
lesních výrobků za rok 1924, výkaz hodnoty 
počátečních a konečných zásob za rok 1924, výkaz 
pozemkové držby a služebností za rok 1924) 

(1924) 1925–1930 kar 56 

     
149 XXI Pronájmy pozemků, bytů a budov – nájemní 

smlouvy, vymáhání nezaplacených nájmů 
Mj. soudní výpovědi z bytů pro lesní dělníky; jednání 
s ředitelstvím v Brandýse nad Labem ve věci obnovení 
nájemní smlouvy s akciovou společností pro výrobu 
radia a sloučení starých nájemních smluv 

1925–1929 kar 56 

     
150 XXII Listiny o právním stavu majetku, pamětní záležitosti 

Mj. kopie čtvrtletních zpráv dodávané Okresní lesní 
inspekci v Chomutově ve věci změn a událostí u SSL 
Jáchymov za léta 1928–1929 (mezerovité); nařízení 
ředitelství v Brandýse nad Labem ohledně způsobu 
vedení zápisů do pamětních knih 

1929 kar 56 

     
151 XXIII Patronát 

Mj. nařízení ředitelství v Brandýse nad Labem ve věci 
předkládání výpisů ze zádušních účtů Zemské správě 
politické 

1928 kar 56 
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152 XXIV Daňové záležitosti – zálohy na daně, výkazy 

vybraných daní, daňová přiznání 
Mj. daň z obratu SSL Jáchymov za rok 1927; 
korespondence s Berním úřadem v Jáchymově ohledně 
poplatku z převodu vlastnického práva na dům č. p. 455 
v Jáchymově; placení reálné daně v roce 1929 (součástí 
výkaz předepsaných a zaplacených daní za rok 1929) 

1925–1930 kar 57 

     
  7) Manipulace z let 1931–1934 

(uspořádáno podle ročníků a v nich v rámci čísel 
jednacích) 

  

     153  č. j. 1–464 z roku 1931 (mezerovité) 
Mj. přehled stavební činnosti za rok 1930 včetně výkazu 
provedených stavebních úprav (č. j. 57); ceník lesních 
produktů na rok 1931 (č. j. 86); výkaz pozemků SSL 
Jáchymov v osadě Zlatý Kopec (č. j. 407); přijetí řidiče 
Jaroslava Pachnera do služby včetně opisu služební 
smlouvy (č. j. 428) 

(1928) 1931 kar 57 

     
153  č. j. 465–1000 z roku 1931 (mezerovité) 

Mj. systemizace služebních míst a všeobecný popis 
organizace SSL Jáchymov včetně směrnice Ministerstva 
zemědělství v Praze „Nástin správního systému podniku 
Státní lesy a statky“ (č. j. 539, 559); zřízení lesní cesty v 
polesí Goldenhöhe včetně situačního plánu a podélného 
a příčného profilu cesty (č. j. 691) 

(1928) 1931 kar 58 

     
153  č. j. 1001–1568 z roku 1931 (mezerovité) 

Mj. ohrazení pískovny v polesí Försterhäuser z důvodů 
zranění saského lyžaře včetně situačního plánu s 
vyobrazením cesty a pádu lyžaře do pískovny (č. j. 
1148); přehled lesních oddělení, silnic a cest v 
jednotlivých polesích SSL Jáchymov (č. j. 1423) 

(1928) 1931 kar 59 

     
154  č. j. 4–950 z roku 1932 (mezerovité) 

Mj. korespondence s Okresním výborem v Jáchymově 
ohledně pronájmu honitby v Ryžovně včetně odvolání 
proti rozhodnutí okresního výboru (č. j. 96, 134); 
jednání s ředitelstvím v Brandýse nad Labem o udělení 
povolení Janu Kämpfovi, kamenickému mistru v 
Mariánské, k dobývání žuly v polesí Wolfsberg (č. j. 
864) 
 
 

1932 (1933) kar 60 
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154  č. j. 951–1496 z roku 1932 (mezerovité) 

Mj. sjednání podmínek koupě látky na služební oděv 
pro úředníky SSLS včetně 4 ks vzorů (č. j. 1214); 
úprava honebních poměrů a pronájem honiteb včetně 
návodu pro vyhotovení honebního katastru podniku 
Státních lesů a statků (č. j. 1326) 

1932 (1933) kar 61 

     
155  č. j. 3–900 z roku 1933 (mezerovité) 

Mj. oběžník Ústředního výboru volných sdružení 
lesních správ ve věci ustanovení Československého 
lesního syndikátu včetně osnovy ujednání (č. j. 420); 
jednání o zakoupení nepromokavých pokrývek pro koně 
včetně 2 ks vzorů látek (č. j. 458); opis oznámení 
Okresnímu úřadu v Jáchymově ve věci výhružných 
nápisů napsaných na zábradlí ve Zlatém Kopci (č. j. 
586) 
(poškozeno plísní) 

(1932) 1933 kar 62 

     
155  č. j. 901–1587 z roku 1933 (mezerovité) 

Mj. přehled členů Československého lesního syndikátu 
(č. j. 971); nájemní smlouva na louku v Ryžovně pro 
Valentina Krehana včetně situačního plánu (č. j. 1022); 
výtisk práce Československé ústřední prodejny dříví v 
Praze „Minimální prodejní ceny smrkového, jedlového a 
borového řeziva při prodeji obchodníkům s dřívím“ (č. 
j. 1414) 
(poškozeno plísní) 

(1932) 1933 kar 63 

     
156  č. j. 2–677 z roku 1934 (mezerovité)  

Mj. valná hromada společnosti Elektrizitäts-
Bezugsgenossenschaft v Mariánské včetně účetní 
uzávěrky družstva za rok 1933 (č. j. 41); předpis 
Ministerstva zemědělství v Praze upřesňující působnost 
účetní expozitury podniku Státních lesů a statků u 
ČUPODu (č. j. 106); výkaz služebních míst u SSL 
Jáchymov včetně bydliště úředníků a služebníků (č. j. 
533) 

(1930) 1934 kar 64 

     
156  č. j. 678–1498 z roku 1934 (mezerovité) 

Mj. tištěný Řád pro vstup do lesa vydaný Ústředním 
výborem volných sdružení lesních správ v Praze včetně 
opisu pokynů Ministerstva zemědělství v Praze z roku 
1931 ve věci vstup sběru lesních plodin, sbírání suchých 
větví a travaření (č. j. 1036); úmrtní oznámení Julia 
Růžičky, lesního rady a přednosty SSL Kraslice (č. j. 
1460) 

(1930) 1934 kar 65 
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156  č. j. 1500–1680 z roku 1934 (mezerovité) 

Mj. zrušení režijního potahu u SSL Jáchymov (č. j. 
1509); předání úřadu lesního správce Ing. Josefu 
Rubkovi včetně protokolu a výkazů (č. j. 1601) 

(1930) 1934 kar 66 

     
157  Vyšetřování sporného úrazu Josefiny Prennigové z 

Jáchymova před budovou SSL Jáchymov  
(č. j. 1502/1931;  62, 165, 242, 664, 262, 1324, 1356, 
1371, 1406/1932; 72, 85, 139, 341, 753, 1079, 
1394/1933; 192, 584, 753/1934) 

1931–1934 kar 66  

     
158  Opatření proti lesním požárům a ustanovení vstupu do 

lesa (součástí vyhláška Okresního úřadu v Jáchymově, 
opis nařízení Ministerstva zemědělství v Praze, oběžník 
Ústředního výboru volných sdružení lesních správ 
v Praze, vyhláška ředitelství v Brandýse nad Labem) 
(č. j. 483, 820, 903, 906, 960, 977, 1010, 1021, 1090, 
1118/1934) 

1934 kar 66 

     
  8) Manipulace z let 1935–1938   
     
  I Majetková podstata, práva a břemena   
     
  2 Pozemky   
     
159 I 2 A Koupě, prodej, směny 

Mj. odprodej státního pozemku v obci Jáchymov 
Okresnímu úřadu v Jáchymově ke stavbě okresní silnice 
do Popova (součástí 2 situační plány, výpis z 
pozemnostního archu); opis pokynů Ministerstva 
zemědělství v Praze při odstupování státní půdy 
prodejem, směnou, pro účely pozemkové reformy či 
odstoupením jiným resortům státní správy  

1935–1938 kar 66  

     
160 I 2 B Knihovní převody, soudní usnesení 

Mj. knihovní usnesení o převodu parcely v obci 
Ryžovna na Valentina Krehana ze Zlatého Kopce 
(součástí dopis ředitelství v Brandýse nad Labem 
ohledně odprodeje pozemku s podmínkou výstavby 
hraniční zdi); jednání s Okresním soudem v Jáchymově 
ohledně provedení knihovního pořádku 

(1932) 1935–1938 kar 66 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid. 
jed. č. 

     
161 I 2 C Různé 

Mj. korespondence s ředitelstvím v Liberci 
v záležitostech „Akce zveřejnění vodních parcel“ 
(součástí výkaz výloh vzniklých během provádění 
akce); výkaz trhových cen za zcizené státní nemovitosti 
v letech 1921–1934; korespondence s ředitelstvím v 
Liberci ohledně zaknihování postátněných nemovitostí 

1935–1936 kar 66 

     
  3. Hranice   
     
162 I 3 A Zajištění, udržování a revize hranic 

Mj. hlášení lesních o ročních prohlídkách hranic 
jednotlivých polesí za léta 1934–1938; korespondence s 
ředitelstvím v Liberci ohledně stavu hraničních mezníků 

(1934) 1935–1938 kar 66 

     
163 I 3 D Různé 

Mj. opis rozhodnutí ředitelství v Liberci ve věci 
vysazování a ošetřování stromů podél okresních silnic 
adresovaný Okresnímu úřadu ve Varnsdorfu 

1936–1937 kar 66 

     
 
 
164  

 
 
I 4 

4. Patronát 
 
Mj. ustanovení ředitelství v Liberci ve věci povinností a 
práv patronátních komisařů; pokyn ředitelství v Liberci 
v záležitostech vedení patronátního účetnictví 

1935–1938 kar 66 

     
  6. Daně   
     
165 I 6 A Daně a přirážky – placení a výběr daní, daňové 

předpisy, platební rozkazy, daňová přiznání, daňové 
úlevy 
Mj. korespondence s Katastrálním měřičským úřadem v 
Karlových Varech ve věci novostavby hájenky č. p. 12 
ve Zlatém Kopci (součástí výměr Berní správy v 
Jáchymově o dočasném daňovém osvobození) 

(1934) 1935–1938 kar 66 

     
166 I 6 B Daň z obratu  

Mj. připsání daní z obratu u saských firem (součástí 
korespondence s ředitelstvím v Liberci ohledně způsobů 
účtování daně z obratu při dodávkách do ciziny); opis 
rozhodnutí Ministerstva zemědělství v Praze ve věci 
zásad účtování daně z obratu mezi státními podniky 

(1934) 1935  kar 66 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid. 
jed. č. 

     
167 I 6 C Důchodová daň 

Mj. korespondence s ředitelstvím v Liberci ohledně 
počtu členů rodin zaměstnanců SSL Jáchymov; výkaz 
zaměstnanců a jejich požitků za rok 1936; 
korespondence se Společným důchodem v Ostrově 
ohledně výkazů provedených srážek a vrácení daně 
důchodové 

1935–1938 kar 66 

     
168 I 6 D Jiné dávky 

Mj. upomínka ředitelství v Liberci ohledně výkazu 
daňových rezerv a hlášení neodčerpaných zásob; opis 
zprávy Obecnímu úřadu v Ryžovně ve věci daňového 
přiznání lesního rady Jana Samce 

1936–1938 kar 66 

     
169 I 6 E Různé daňové předpisy 

Mj. opis rozhodnutí Ministerstva zemědělství v Praze ve 
věci srážky příspěvku na obranu státu; zpráva ředitelství 
v Liberci ohledně zrušení daňových úlev při opravách 
domů; daňové slevy při nákupu služebních automobilů 
(součástí opis výnosu ministerstva financí) 

1935–1938 kar 66 

     
  II Všeobecná správa a účetnictví   
     
  1 Správní záležitosti   
     
170 II 1 A Výnosy, oběžníky, instrukce všeobecného rázu a různé 

služební pokyny 
Mj. úprava správy podniku Státní lesy a statky za 
účelem zhospodárnění včetně soupisu všech oběžníků a 
normálek Ministerstva zemědělství v Praze za léta 
1935–1937; zavedení jednotného typu označovaček 
dřeva včetně ukázek otisků; přehled organizace a 
personálního obsazení ředitelství v Liberci a Ústředního 
ředitelství SSL v Praze 

(1927) 1935–1938 kar 67 

     
171 II 1 B Zřízení správ a předávky úřadů 

Mj. protokol ve věci dočasného předání SSL Jáchymov 
ke dni 29. července 1936 lesnímu Jindřichu Rungemu; 
zproštění Josefa Rubky ze služby a jmenování nového 
lesního rady Jana Samce 
 
 
 

(1934) 1935–1938 kar 67 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid. 
jed. č. 

     
172 II 1 D Právní záležitosti – spory, stížnosti 

Mj. spor s Josefinou Prennigovou (součástí seznam 
všech spisů vzniklých do roku 1935, opisy vyjádření 
Finanční prokuratury v Praze a Státní policejní 
expozitury v Jáchymově) 

1935–1936 kar 67 

     
  2 Kancelářské potřeby   
     
173 II 2 A Tiskopisy – objednávky, dodání, faktury 

Mj. společné objednávky tiskopisů vypracované 
ředitelstvím v Liberci včetně výkazů požadavků SSL 
Jáchymov; jednání o dodání tiskopisů pozemnostních 
archů a zaplacení účtů Archivu map katastrálních v 
Praze 

1935–1938 kar 67 

     
174 II 2 B Časopisy, inzerce, knihy 

Mj. seznam schválených časopisů, periodických 
publikací a denních listů odebíraných jednotlivými 
správami v roce 1937; vymáhání zaplacených sešitů 
publikace „Naučný slovník myslivecký“ od Josefa 
Rozmara, redaktora a vydavatele lesnických časopisů 
(součástí opisy nabídky a objednávky z roku 1931) 

(1931) 1935–1938 kar 67 

     
175 II 2 C Drobné kancelářské potřeby – nabídky různých firem 

Mj. korespondence s ředitelstvím v Liberci ohledně 
ustanovení výše kancelářského paušálu (součástí výkazy 
individuelního kancelářského paušálu vyplaceného 
zaměstnancům státních lesů za jednotlivá čtvrtletí); 
nabídka ředitelství v Liberci ke zhotovení vhodných 
gumových razítek pro jednotlivá polesí SSL Jáchymov 
včetně ukázek jejich otisků 

1935–1938 kar 67 

     
176 II 2 D Psací, rozmnožovací, počítací, měřící a jiné stroje 

Mj. objednávka kalkulačního stroje (součástí dodací list 
firmy Bratři Löschnerovi v Praze); vyčištění a spravení 
psacího stroje firmou Erste Karlsbader 
Spezialwerkstätte für Büromaschinen Rudolf Janusch 
(součástí vizitka firmy) 

1936–1938 kar 67 

     
177 II 2 E Kancelářský nábytek, pokladny 

Mj. objednávka obrazů prezidenta Edvarda Beneš 
včetně výkazu počtu objednaných portrétů a rámů; 
reklamace poškozených obrazů prezidenta  

1937 kar 67 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový 
 rozsah 

Evid.  
jed. č. 

     
178 II 2 F Různý jiný inventář  

Mj. nákup vlajek a praporů (součástí výtisk „ČSL. státní 
vlajky a prapory. Informační příručka o rozměrech a 
správném vyvěšování čsl. vlajek a praporů. Zpravodaj 
Sokolské prodejny Československé obce sokolské“ z 
roku 1937 a návod ředitelství v Liberci na praní státních 
vlajek a praporů); nařízení jednotné úpravy vedení 
kancelářské agendy u lesních správ 

1935–1938 kar 67 

     
179 II 2 H Archiv a registratura 

Mj. opis nařízení Ministerstva zemědělství v Praze ve 
věci jmenování místních správců archivů (součástí 
korespondence s ředitelstvím v Liberci) 

1936 kar 67 

     
  3 Účetnictví   
     
180 II 3 A Účetní instrukce a předpisy 

Mj. ustanovení ředitelství v Liberci ohledně výše 
maximální hotovosti v pokladnách společných důchodů 
a v příručních pokladnách místních správ; přeložení 
Společného důchodu v Ostrově k ředitelství v Liberci 

(1934) 1935–1938 kar 67 

     
181 II 3 B Přehlídky, skontra, revize 

Mj. výkaz kontroly příruční pokladny ze dne 7. srpna. 
1935; dodatečná zpráva o revizi účetnictví u podniku 
Státní lesy a statky provedené v roce 1933; oznámení o 
kontrole Společného důchodu v Ostrově v roce 1936 

1935–1936 kar 67 

     
182 II 3 C Různé předlohy, hmotné odpočty 

Mj. měsíční výkazy očekávaných peněžních výdajů a 
příjmů za léta 1936–1938 (mezerovité); čtvrtletní 
materiální knihy řeziva za léta 1935–1937 (mezerovité); 
měsíční výkazy zásob dříví a jejich ocenění za léta 
1935–1936 (mezerovité) 

1935–1938 kar 68 

     
183 II 3 D Úroky, kolkovné a jiné poplatky 

Mj. projednávání žádostí obchodníků se dřevem o 
prominutí úroků z prodlení; opis nařízení Ministerstva 
zemědělství v Praze ve věci povinného kolkování 
podání adresovaných výzkumným ústavům a 
zemědělským stanicím 

(1934) 1935–1938 kar 68 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový 
 rozsah 

Evid. 
jed. č. 

     
184 II 3 E Pohledávky, nedoplatky 

Mj. výkazy nedoplatků německých odběratelů dřeva 
(součástí výtah z konta firmy C. J. Sternkopf z 
Rittersgrünu); korespondence s Československou 
ústřední prodejnou dříví v Praze ohledně vymáhání 
nedoplatků od E. Fischera ze Zlatého Kopce; vymáhání 
nedoplatků od Čs. st. radiových lázní v Jáchymově 

(1925) 1935–1938 kar 68 

     
185 II 3 F Garanční listiny, kauce, depozita, úvěry 

Mj. měsíční výkazy stavu záruk za léta 1935–1938 
(mezerovité); vzor formuláře záruky pro říšsko-německé 
peněžní ústavy; opis nařízení Ministerstva zemědělství v 
Praze ve věci předložení opisu evidence depozit k lednu 
1932 včetně přiloženého opisu evidence depozit SSL 
Jáchymov 

(1932) 1935–1938 kar 68 

     
186 II 3 G Rozpočty 

Mj. přezkoušené rozpočty Společným důchodem v 
Ostrově na léta 1935–1938 (součástí výkazy výtěže 
dřevních hmot a návrhy hlavní těžby, výkazy nákladů na 
provoz nákladních a osobních aut, výkazy přídělů z 
fondu pro úhradu ztrát a investic po živelných 
pohromách, výkazy nákladů na nákup inventáře, výkazy 
platů stálých zaměstnanců, výkazy počtu stálých 
zaměstnanců a jejich požitků); korespondence s 
ředitelstvím v Liberci ve věci sestavování rozpočtů  

(1932) 1935–1938 kar 68 

     
187 II 3 H Účetní uzávěrky, bilance 

Mj. pokyny pro sestavení ročních bilancí a uzávěrek; 
předběžné hlášení Společného důchodu v Ostrově 
ohledně celkového výsledku hospodaření SSL 
Jáchymov za rok 1935; výkazy ryzích ztrát jednotlivých 
SSL za léta 1935–1936 

(1934) 1935–1938 kar 69 

     
188 II 3 I Různé odpočty a vyúčtování 

Mj. korespondence s ředitelstvím v Liberci ve věci 
vyplňování pomocných výkazu pro odpočet provize s 
ČUPODem; zprávy týkající se hospodaření s 
investičními úvěry v letech 1935 a 1937; sestavení a 
výkazy platů stálých zaměstnanců podniku za léta 1929 
a 1936 

1935–1938 kar 69 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový 
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

     
189 II 3 K Výplaty požitků, srážky  

Mj. projednávání výměru Okresního finančního 
ředitelství v Praze k podání výkazu srážek z platů 
zaměstnanců; ustanovení penzijních prémií a sražení 
důchodové daně 

1936–1937 kar 69 

     
190 II 3 L Placení účtů 

Mj. korespondence s ředitelstvím v Liberci ve věci 
prodloužení platebních lhůt, přezkoušení mzdových 
výplatních listin, vyplácení sociálních příspěvků a 
uvolňování plateb při dodávkách do Německa; nařízení 
ředitelství v Liberci stanovující výplatní období u 
místních správ a vzor jednotného vyhotovení výplatních 
listin (součástí výkaz výplatních dnů a předkládání účtů 
dodavatelů za rok 1936) 

1936–1938 kar 69 

     
191 II 3 M Poštovní spořitelna a peněžní ústavy 

Mj. opis rozhodnutí Ministerstva zemědělství v Praze ve 
věci lhůt pro zasílání šeků a převodních příkazů 
Poštovní spořitelně; jednání s ředitelstvím v Liberci 
ohledně zrušení účtu „Invalidní a starobní fond 
zaměstnanců státních lesů a statků“ u Poštovní 
spořitelny a převod peněz k Ústřední sociální pojišťovně 
v Praze 

1935–1936 kar 69 

     
192 II 3 N Účetní expozitura SSL 

Mj. přehled soukromých tuzemských firem, které 
odebírají dříví od podniku Státní lesy a statky; nařízení 
účetní expozitury ve věci dodávek dříví do Německa a 
úpravy obchodního styku 

1936–1938 kar 69 

     
  III Zaměstnanci   
     
  1 Směrnice   
     
193 III 1 A Služební řád, systemizace 

Mj. výkaz zaměstnanců vyhotovený za účelem 
resystemizace v roce 1935; zavedení jednotného vzoru 
pro zápisy předávek služebních a naturálních bytů 
(součástí 3 vzory protokolů); pracovní a hospodářské 
výsledky podniku Státní lesy a statky pod vedením 
ředitelství v Liberci (součástí diagramy) 

1935–1937 kar 69 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový 
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

     
194 III 1 B Různé služební normy týkající se zaměstnanců 

Mj. korespondence s ředitelstvím v Liberci ohledně 
jmenování členů kvalifikačních komisí určených pro 
zaměstnance podniku Státních lesů a statků na rok 1936 
(součástí opis rozhodnutí ministerstva zemědělství se 
jmény členů a náhradníků komise); ustanovení 
ředitelství v Liberci týkající se služební přísahy a 
služebního slibu (součástí vzory přísahy a slibu) 

1935–1938 kar 69 

     
  3 Penze a penzijní pojištění   
     
195 III 3 A Osobní spisy jednotlivých penzistů 

Mj. spis kočího Antonína Günthera (součástí 
penzionování, žádost o výslužné, poukázání daru z 
milosti); korespondence s ředitelstvím v Liberci ve věci 
ustanovení penze z milosti pro vdovu Hedviku 
Grögerovou-Modritschovou 

1935–1936 kar 69 

     
196 III 3 B Penzionování zaměstnanců – předpisy 

Mj. penzionování Quida Spáleného, lesního 1. třídy 
(součástí protokol o převzetí služebního bytu, protokol o 
úředním odevzdání vedení polesí Wolfsberg včetně 
výkazu zásob dříví, výkazu inventárních předmětů, 
výkazu lesních školek a zásob sazenic); oznámení 
ředitelství v Liberci o odchodu důchodního inspektora 
účtárny ředitelství Vladimíra Kádnera do výslužby 

1935–1937 kar 69 

     
197 III 3 C Přihlášky a odhlášky penzijního pojištění (všeobecně) 

Mj. přehledy členů a zaměstnanců Úřadovny B a A 
Všeobecného penzijního ústavu v Praze; korespondence 
s ředitelstvím v Liberci ve věci písemného styku 
místních správ s Všeobecným penzijním ústavem v 
Praze (součástí soupis pojištěných zaměstnanců) 

1935–1937 kar 69 

     
198 III 3 D Příspěvky, výměry 

Mj. korespondence s ředitelstvím v Liberci a Společným 
důchodem v Ostrově ohledně nedoplatků na penzijních 
příspěvcích a upomínek k zaplacení; jednání o 
převedení penzijních prémií od Všeobecného penzijního 
ústavu v Praze 

1935 kar 69 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

     
  V Lesní hospodářství a honitba   
       1 Správní záležitosti   
     
199 V 1 A Organizační plány, různé směrnice a nařízení 

Mj. instrukce SSL Jáchymov určená všem podřízeným 
polesím ohledně rozdělení typů těžby; nařízení 
ředitelství v Liberci ve věci způsobů vedení pracovního 
deníku; opis rozhodnutí ministerstva zemědělství o 
způsobu značení turistických cest 

1935–1937 kar 69 

     
200 V 1 B Katastr lesních zařízení, plány a mapy, revize  

Mj. opis směrnice ředitelství v Liberci pro rozlišování a 
knihování hlavní těžby a zavedení nových tiskovin pro 
katastr lesního zařízení; opis rozhodnutí Ministerstva 
zemědělství v Praze ve věci zvýšené ochrany a 
zabezpečení trvanlivosti výnosu hospodářských celků v 
podniku Státní lesy a statky 

(1933) 1935–1938 kar 69 

     
201 V 1 C Měsíční zprávy 

Mj. koncepty i originály měsíčních zpráv o provozu 
SSL Jáchymov za léta 1935–1938 (součástí měsíční 
výkazy z jednotlivých polesí, přehledy zásob a výroby 
dříví, výkazy nerealizovaných zakázek a aktivních 
nedoplatků); nařízení ředitelství v Liberci ve věci 
způsobu a termínů předkládání měsíčních zpráv 
(součástí vzor tiskopisu zprávy na rok 1938) 

1935–1938 kar 70 

     
  2 Lesní kultury    
     
202 V 2 A Semena a sazečky 

Mj. opis nařízení Ministerstva zemědělství v Praze ve 
věci zdokonalení organizace sběru lesních semen ve 
státních lesích (součástí výkaz katastru vhodných 
porostů pro sběr semen v jáchymovských lesích); 
hlášení výskytu onemocnění modřínových mlazin 
medořitkou modřínovou (součástí opis zprávy 
Zemského výzkumného ústavu zemědělského v Brně 
včetně výtisku pojednání z časopisu Československý 
les) 
 
 
 
 

1935–1938 kar 70 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid. 
jed. č. 

     
203 V 2 B Lesní školky 

Mj. pokyny ředitelství v Liberci pro zakládání 
smíšených porostů; opis zprávy SSL Horní Litvínov 
týkající se zřízení lesních školek, kalkulace výměry 
školek a semenišť k výrobě sazenic pro vlastní potřebu a 
výrobní evidence ve školkách 

1936–1938 kar 70 

     
204 V 2 C Hnojení, meliorace 

Mj. odvodňování rašelinových lesních ploch (součástí 
výpis z hospodářské osnovy pro období let 1932–1941); 
vyvětvování suchých smrkových porostů (součástí 
posudek na pilu zv. Beskyd včetně opisu článku 
„Oklešťování v Japonsku“ z časopisu Lesnická práce); 
výkazy zamýšlených meliorací na režijních loukách na 
léta 1937–1942 

1935–1938 kar 70 

     
205 V 2 D Kulturní návrhy a průkazy 

Mj. výkazy nezalesněných ploch za léta 1935–1936; 
návrh a výkaz zalesnění za léta 1936 a 1937; návod 
ředitelství v Liberci pro jednotné zhotovení návrhů a 
výkazů zalesnění 

(1934) 1935–1938 kar 71 

     
206 V 2 E Zalesňování  

Mj. statistická akce Výzkumného ústavu lesní 
biochemie a pedologie v Praze týkající se výskytu 
degradovaných lesních půd s druhotnými slepenci v 
oblasti ČSR (součástí vzor dotazníku a kopie 
vyplněného dotazníku); evidence lesnického 
pokusnictví (součástí normálka Ministerstva 
zemědělství v Praze a korespondence se Státním 
výzkumným ústavem lesní produkce v Brně) 

1935–1938 kar 71 

     
  3 Výroba dříví   
     
207 V 3 A Mýtební návrhy a průkazy 

Mj. korespondence s ředitelstvím v Liberci ohledně 
předkládání, přezkoušení a schvalování výkazů a návrhů 
hlavní a mimořádné těžby; opis směrnice Ministerstva 
zemědělství v Praze pro těžbu dřeva v lesích podniku 
Státní lesy a statky v roce 1938 (součástí mýtební 
návrhy z jednotlivých polesí za rok 1938) 

1935–1938 kar 71 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid. 
jed. č. 

     
208 V 3 B Výroba, příjem dříví, skontro zásob 

Mj. celková statistika výroby a spotřeby dřeva za rok 
1934 (součástí vyplněný dotazník pro Státní úřad 
statistický v Praze a návod pro jeho vyplnění); těžební 
prelimináře za léta 1935–1936 (součástí pokyny 
ČUPODu pro vypracování těžebního a provozního 
prelimináře státních pil) 

(1932) 1935–1938 kar 71 

     
  5 Prodej dříví   
     
209 V 5 A Ceny dříví a ostatních lesních produktů, zužitkování 

dřeva 
Mj. výkazy způsobu zužitkování dřeva v letech 1934–
1937; návrh minimálního ceníku dříví a vedlejších 
produktů v drobném prodeji platný od 1. června 1938; 
výtisk propagační brožury „Dřevo – moderní pohonná 
látka“ a letáček proslovu Dr. Ing. Karla Šimana „Dřevo 
přetrvá věky“ 

(1934) 1935–1938 kar 71 

     
210 V 5 B Požadavky dříví, seznamy zájemců z tuzemska i ciziny 

Mj. dodávky palivového dříví Státní báňské správě v 
Jáchymově; opis rozhodnutí Ministerstva zemědělství v 
Praze ve věci dodávek palivového dříví státním úřadům 
(součástí soupis státních úřadů, ústavů a podniků v 
jáchymovském okrese); vyřízení objednávky dříví a 
dřevěného uhlí pro Státní báňské ředitelství v Mostě na 
léta 1937–1939 

1935–1938 kar 72 

     
211 V 5 C Dovoz, vývoz a dopravní prostředky, devizová povolení 

Mj. korespondence s ředitelstvím v Liberci ve věci 
znemožnění vývozu kulatiny z pohraničí do Německa z 
důvodů výstavby zátarasů na cestách; opis zprávy 
ČUPODu ohledně situace na dřevařském trhu (součástí 
přehled vývoje dovozů do Německa v letech 1936–
1937) 

1935–1938 kar 72 

     
212 V 5 D Slevy na dříví a dary 

Mj. výkazy slev poskytnutých na lesních produktech za 
léta 1934–1938; projednávání žádostí lesních dělníků, 
vdov po lesních dělnících a četnické stanice v Božím 
Daru o příděl palivového dřeva se slevou; dodání dříví 
pro kapucínský hospic v Mariánské 

1935–1938 kar 72 
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 rozsah 
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jed. č. 

     
213 V 5 E ČUPOD – oběžníky zasílané ředitelstvím v Liberci 

Mj. kopie nařízení Ministerstva zemědělství v Praze ve 
věci ujednání prodeje dřeva podniku Státní lesy a statky 
prostřednictvím ČUPODu; korespondence s ČUPODem 
ohledně podmínek odprodeje kulatiny pohraničním 
německým odběratelům; opisy zpráv ČUPODu o situaci 
na dřevařském trhu za léta 1934 a 1936 

(1934) 1935–1938 kar 72 

     
214 V 6 A Stelivo, tráva, klestí, rašelina 

Mj. opis pamětního spisu Lesního úřadu v Pöhle 
ohledně ustanovení podmínek pro dodávky klestí a trávy 
obyvatelstvu (součástí zpráva ředitelství v Liberci 
týkající se vydávání poukázek na trávu a sběr klestí pro 
saské obyvatelstvo); povolení sběru borůvek v polesí 
Wolfsberg sirotčímu domu kláštera Maria Treu v 
Ostrově; vyhlášky o prodeji lesní trávy v polesí 
Försterhäuser 

1935–1938 kar 72 

     
215 V 6 B Písek, kámen, proutí 

Mj. korespondence s Okresním úřadem v Jáchymově 
ohledně žádosti o vystavení odběrného listu na 
třaskaviny pro kamenný lom zv. Mückenbach v polesí 
Halbmeil; účet pro stavitele Franze Rohma na dodávku 
písku pro stavbu hájovny ve Zlatém Kopci 

1935–1936 kar 72 

     
  7 Škody a ochrana   
     
216 V 7 A Živelné škody, polomy apod. 

Mj. korespondence s lesnicko-technickým oddělením 
Okresního úřadu v Karlových Varech ohledně sdělování 
škod způsobených sněhem a jinovatkou; opis směrnice 
Ministerstva železnic v Praze pro odhad škod 
způsobených požáry podél trati a stanovení výše náhrad 

(1924) 1935–1937 kar 72 

     
217 V 7 B Lesní pych 

Mj. anonymní udání na Emila Fischera ze Zlatého 
Kopce ohledně krádeže dříví ze státních lesů; jednání s 
Okresním úřadem v Jáchymově ohledně sestavení 
sazebníku náhrad lesních škod; vyšetřování krádeže 
dřeva povozníky firmy F. A. Seltmann z Rittersgrünu 
(součástí opis usnesení Okresního soudu v Jáchymově) 
 
 
 
 

1937–1938 kar 72 
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218 V 7 C Lesní škůdci, hmyz 

Mj. zpráva ředitelství v Liberci o výskytu pilatky 
borové; hubení mnišky (součástí směrnice kontroly 
výskytu mnišky a zprávy lesnicko-technického oddělení 
Okresního úřadu v Karlových Varech); oběžník 
Ministerstva zemědělství v Praze ve věci hubení 
chroustů 

1936–1938 kar 72 

     
219 V 7 D Různé škody 

Mj. dotazníky k četnosti výskytu lesních požárů; 
nabídka preparátu zv. Resiston proti okusu zvěří od 
firmy Florian Tesař z Veverské Bítýšky u Brna (součástí 
výkazy kultur z jednotlivých polesí postižených 
okusem, opis zprávy Ústavu pro zdravovědu rostlin 
zemského ústavu zemědělského v Brně týkající se 
vytvoření přípravku, návod k použití přípravku) 

(1931) 1935–1938 kar 72 

     

  9 Inventář a skladní věci    
     
220 V 9 A Služební povozy, kočáry a auta 

Mj. zpráva firmy Automobilka Praga v Karlových 
Varech o nutných opravách služebního vozu (součástí 
vzorek látky na povlak sedaček); nařízení ředitelství v 
Liberci ve věci evidence provozu služebního auta a 
spotřeby pohonných a mazacích hmot; nákup nového 
automobilu Škoda-Rapid 420 

(1932) 1935–1938 kar 72 

     
221 V 9 B Stroje a inventář 

Mj. objednávka švédské ruční pily EIA (korespondence 
se zástupcem firmy A. Polanským z Prahy); návrh na 
odpis inventáře za rok 1935; nabídky nepotřebných 
inventárních předmětů od různých SSLS včetně 
seznamů nabízených předmětů 

1935–1938 kar 73 

     
222 V 9 C Nářadí a skladní věci  

Mj. dodání inventáře ze zámku v Ostrově pro SSL 
Jáchymov (součástí seznam inventárních předmětů); 
objednání úředního štítu na budovu správy (součástí 
korespondence s První československou továrnou 
emailových štítů a ciferníků V. Broulim v Praze) 

1935–1938 kar 73 

     

  10 Dobytek   
     
223 V 10 A Nákup, prodej (koně) 

Jednání s ředitelstvím v Liberci ve věci opravy 
objednacího listu na nákup krmiva pro koně 

1935 kar 73 



85 
 

Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový 
 rozsah 

Evid. 
jed. č. 

     
224 V 10 B Různé 

Mj. opis nařízení Ministerstva zemědělství v Praze ve 
věci poskytování státních potahů soukromým 
zemědělcům postiženým slintavkou a kulhavkou 
(součástí letáky „Obrana rolníka proti slintavce a 
kulhavce“) 
 
12 Volné sdružení lesních správ – oběžníky 

1938 kar 73 

     
225 V 12  Mj. oběžníky týkající se vývozu dříví do Německa 

(součástí dotazník ke stavu prodeje dříví do Německa v 
hospodářském roce 1934/35); oběžník týkající se 
osnovy nového vodního zákona (součástí dotazník ke 
stavu vodního hospodářství na velkostatcích); referát 
„Ztráty v lesní produkci“ přednesený na plenární schůzi 
Ústředního výboru v roce 1938 Gustavem Guthem 

1935–1938 kar 73 

     
  13 Honitba   
     
226 V 13 A Nájem, pronájem, směny 

Mj. žádost Jana Lorenze Wagnera z Mariánské o snížení 
nájemného za pronájem honitby v polesí Wolfsberg; 
podmínky pronájmu honiteb spravovaných Ústředním 
ředitelstvím státních lesů a statků v Praze; ustanovení 
poměru místního personálu státních lesů k nájemcům 
honiteb a poplatkovým hostům 

1935–1938 kar 73 

     

227 V 13 B Odstřel zvěře, rozpočty, prelimináře, pozvánky na hony 
Mj. výkazy odstřelu jelenů v říji 1934 včetně pokynů 
pro odstřel v oblastech jednotlivých ředitelství státních 
lesů a statků; povolení odstřelu tetřeva pro prof. 
Hermanna Schuppa (součástí písemná žádost včetně 
fotografie); vyhláška Okresního úřadu v Jáchymově o 
zákazu nočního odstřelu zvěře 
(poškozeno plísní) 

1935–1938 kar 73 

     
228 V 13 C Prodej zvěře, ceníky 

Mj. nařízení Ministerstva zemědělství v Praze ve věci 
výše náhrad za odstřel zvěře a normy pro stanovení cen 
zvěřiny, kožešin a paroží; jednání o dodání živé zvěře 
pro oboru firmy Baťa  

(1934) 1935–1938 kar 74 
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229 V 13 D Krmení zvěře, nákup krmiva, výkazy zásob 

Mj. zřizování slanisek a nákup soli; jednání s továrnou 
na výrobu melasových krmiv Camillo Stein v Praze 
ohledně koupě krmiva zv. Molasin; korespondence se 
semenářským závodem Seimna v Brně ve věci dodávky 
kaštanů a žaludů; připomínky k přikrmování Vapitinem 
a jeho objednání 

(1934) 1935–1938 kar 74 

 
230 

 
V 13 E 

 
Zástřelné, lovecké průkazy, honební certifikáty 
Mj. čtvrtletní výkazy zástřelného za škodnou zvěř 
za léta 1935–1937 (mezerovité); kontrola honebních 
certifikátů (součástí korespondence s Obecním úřadem 
v Ryžovně); nařízení ředitelství v Liberci ve věci hubení 
plcha velkého a stanovení výše zástřelného 
  

 
1935–1938  

 
kar 74 

231 V 13 F Škody způsobené zvěří 
Mj. korespondence se SSL Horní Blatná ohledně škod 
způsobených vysokou zvěří na pozemcích osadníků 
obce Rozhraní včetně protokolárních jednání; výkaz 
náhrad škod způsobených vysokou v obci Zlatý Kopec a 
jednání o výstavbě ochranného plotu 

1935–1938 kar 74 

     
232 V 13 G Krádeže, pytláctví – hlášení lesního personálu, 

vyšetřování 
Mj. výkaz škod způsobených pytláky v letech 1919–
1934; svolání manifestační schůze proti pytláctví 
Mysliveckou komorou pro ČSR; opis výnosu 
Ministerstva zemědělství v Praze ve věci poctivého 
plnění povinností zaměstnanců podniku Státní lesy a 
statky  

(1933) 1935– 1937 kar 
74 

     
233 V 13 H Bilance, statistiky, stavy 

Mj. nařízení Ministerstva zemědělství v Praze ohledně 
provedení revize stavu katastru a instrukce pro jeho 
vyhotovení (součástí výkazy jednotlivých honiteb v 
polesích SSL Jáchymov); korespondence s ředitelstvím 
v Liberci ohledně založení loveckého památníku a 
dopsání údajů od roku 1919 (součástí návrhy zápisů za 
léta 1919–1937) 
 
 
 
 
 

(1919) 1935–1938 kar 74 
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234 V 13 I Společné honitby, honební práva, enklávy, sporné 

honitby 
Mj. korespondence s Okresním úřadem v Jáchymově 
ohledně přídělu parcel do honebního vlastnictví obci 
Ryžovna a vyjmutí parcel z vlastnictví obce a jejich 
přidělení SSL Jáchymov 

1937 kar 74 

235 V 13 K Vydržování loveckých psů 
Mj. výkazy chovu loveckých psů za léta 1935–1937; 
korespondence s ředitelstvím v Liberci ohledně 
vyplácení náhrady za plemenný chov a krmení psů 

1935–1938 kar 74 

 
236 

 
V 13 M 

 
Různé 
Mj. opis nařízení Ministerstva zemědělství v Praze ve 
věci výměny zvěře mezi jednotlivými SSLS v Čechách 
k osvěžení krve; opis výnosu Ministerstva zemědělství 
v Praze nařizující značkování lovné zvěře včetně 
seznamu značek místních správ; opis nařízení 
Zemského prezidenta ve věci hájení orlů 
 

  

  1 Pojištění včetně způsobených škod   
     
237 X 1 A Požární 

Mj. zpráva ředitelství v Liberci ohledně zvýšení 
hasičského příspěvku na požární pojištění; návrh 
ředitelství v Liberci na pojištění zákonné odpovědnosti 
patronátních objektů; opis rozhodnutí Ministerstva 
zemědělství v Praze nařizující vypovězení požárních 
pojistek 

1935–1938 kar 74 

     
238 X 1 C Povinné ručení  

Mj. nařízení ředitelství v Liberci ve věci pojištění 
zákonné odpovědnosti při škodách způsobených 
používáním střelné zbraně při lovu; projednávání 
poškození služebního automobilu se Slávií, vzájemnou 
pojišťovací bankou v Praze (součástí účty za opravu) 

1935–1938 kar 74 
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239 
 

X 1 E Jiné pojištění 
Mj. opis nařízení Ministerstva zemědělství v Praze ve 
věci předložení seznamu pojistek všeho druhu; sjednání 
pojištění pro sběrače šišek a semen u pojišťovny Slavia 

1936–1937 kar 74 

     
  4 Dary a podpory   
     
240 X 4 A  Dary a podpory 

Mj. darování palivového dřeva městu Jáchymov z akce 
„Venkov na záchranu československých dětí“ (součástí 
korespondence s jáchymovským lékárníkem Františkem 
Novákem a rozdělovník dřeva mezi jáchymovské 
obyvatele); příděly příspěvků na vánoční nadílky 
(součástí výkazy stálých dělníků z jednotlivých polesí 
včetně počtu jejich dětí) 

(1934) 1935–1938 kar 74 

     
  5 Meteorologické záznamy a pozorování, historické 

nálezy, pamětní knihy 
  

     
241 X 5 A Meteorologie 

Mj. dotazník ředitelství v Liberci ohledně vlivu regulace 
vodních toků na lesní produkci; korespondence s 
Hydrologickým oddělením v Praze o výměně teploměru 
v srážkoměrné stanici ve Zlatém Kopci 

1935–1938 kar 74 

     
  6 Organizační záležitosti    
     
242 X 6 A Členství ve veřejných spolcích a organizacích 

Mj. pozvánka Československé společnosti pro zvelebení 
dřevařského hospodářství ke členství (součástí oběžníky 
společnosti); pozvánka na řádnou valnou hromadu 
Volného sdružení zaměstnanců státních lesů a statků pro 
ředitelství v Liberci 

1936–1938 kar 74 

     
243 X 6 B Organizace zaměstnanců 

Mj. opis nařízení Ministerstva zemědělství v Praze ve 
věci vzdělávacích kurzů pro lesní dělníky; opis 
rozhodnutí Ministerstva zemědělství v Praze k udělení 
dovolené pro lesní zaměstnance k účasti na XXV. 
valném sjezdu Ústřední Jednoty Československého 
lesnictva v Jihlavě 

1937–1938 kar 74 
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244 X 6 C Pozvání na schůze  

Mj. pozvánka na schůzi Volného sdružení lesních správ 
pro Krušné hory; pozvánka na exkurzi Německého 
lesního spolku v ČSR po Krušných horách; pozvání na 
zasedání XII. cenové komise Československého lesního 
syndikátu v Karlových Varech 

1935–1937 kar 74 

     
245 X 6 D Volné sdružení lesních správ 

Mj. zpráva ředitelství v Liberci ohledně společné porady 
přednostů SLS v Krušných horách konané v Jáchymově 
včetně zápisu ze schůze; zprávy ze schůzí Volného 
sdružení lesních správ; přehled členů Volných sdružení 
lesních správ z oblasti Krušných hor 

1935–1936 kar 74 

     
  9) Manipulace z let 1938–1940   
     
246 A II 16 Zaměstnanci – přemístění 

Mj. korespondence s Vládním lesním úřadem v Liberci 
ohledně přemístění lesního 1. třídy Franze Wörfela 

1939 kar 75 

     

247 A III 3 Zaměstnanci – platové záležitosti, požitky  
Mj. výkazy vyplacených platových záloh pro měsíce 
listopad a prosinec 1938 a leden 1939; výtah z 
platových výměrů úředníků a zaměstnanců Lesního 
úřadu v Jáchymově za srpen 1939 

1938–1940 kar 75 

     
248 A III 5 Zaměstnanci – nemocenská pokladna 

Mj. korespondence s Okresním nemocenským 
pojišťovacím ústavem v Jáchymově 

1939 kar 75 

     
249 A IV 1 Zaměstnanci – cestovné a diety 

Mj. korespondence s Vládním lesním úřadem v Liberci 
ohledně vyplacení cestovních záloh lesnímu Fritzi 
Premperovi a lesnímu sekretáři Conradu Schumannovi 

1938–1939 kar 75 

     
250 A IV 2 Zaměstnanci – přesídlení 

Mj. výkaz nákladů na přesídlení lesního Franze Bartha; 
seznam výloh a nákladů na přesídlení lesního kontrolora 
Artura Travnička z revíru Skryje do revíru Český Mlýn 

1938–1939 kar 75 
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251 A VIII 3 Národně socialistická německá dělnická strana v 

Karlových Varech – korespondence, oběžníky 
Mj. členství v Německé pracovní frontě Karlovy 
Vary a rozdělení členských průkazů včetně přehledu 
členů z Jáchymova; vyplácení odměn pro lesní 
dělníky za věrnost; jednání o regulaci platů 

(1936) 1938–1939 kar 75 

     
252 A VIII 4 Říšská pracovní služba 

Mj. nařízení Vládního lesního úřadu v Liberci ve 
věci nasazení říšské pracovní služby ve státním 
lesním provozu; povolání mladých pracovníků z 
lesního hospodářství k říšské pracovní službě 

1939 kar 75 

     
253 A VIII 5 Lesní dělníci – dovolené 

Mj. opis nařízení Vládního lesního úřadu v Liberci 
ve věci udělení dovolených pro lesní dělníky k 
obstarání vlastních hospodářských záležitostí; 
přehled dovolených na zotavenou pro lesní dělníky 

1938–1939 kar 75 

     
254 A VIII 6 Lesní dělníci – přijímání a přemístění 

Mj. vzdělávání lesních dělnických učňů; odmítnutí 
Lesního úřadu v Hannsdorfu najmout české lesní 
dělníky ze Sudet; korespondence s Úřadem práce v 
Karlových Varech 

1938–1940 kar 75 

     
255 A VIII 7 Lesní dělníci – pronájem pozemků 

Mj. pronájem hospodářských pozemků lesním 
dělníkům; placení nájemného a prodloužení 
nájemních smluv (součástí korespondence s Vládním 
lesním úřadem v Liberci, situační plán luk 
pronajatých lesním dělníkům k travaření) 

1939 kar 75 

     
256 A VIII 8 Lesní dělníci – pronájem bydlení 

Mj. pronájem bytů lesním dělníkům a jednání o 
výstavbě dělnických domků; jednání s Vládním 
lesním úřadem v Liberci o pronájmu uprázdněných 
hájoven lesním dělníkům (součástí protokoly o 
pronájmu) 

1938–1940 kar 75 

     
257 A VIII 9 Lesní dělníci – pronájmy 

Mj. zpráva Vládního lesního úřadu v Liberci ohledně 
poskytnutí peněz na obnovu dílny ve Zlatém Kopci a 
snížení nájemného lesnímu dělníkovi Antonu 
Fischerovi 

1939 kar 75 
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258 A VIII 14 Dílo zimní pomoci německého národa 

(Winterhilfswerk des Deutschen Volkes)  
Mj. vybírání příspěvků pro WHW z platů lesních 
úředníků; zasílání měsíčních památečních plaket WHW 
(součástí směrnice stanovující podmínky pro získání 
plaket) 

1938–1940 kar 75 

     
259 A X 5 Záležitosti řidičů služebních vozů a kočích 

Mj. vyplácení darů z milosti bývalému kočímu Antonu 
Güntherovi; jmenování a plat řidiče automobilu včetně 
zajištění uniformy 

1938–1940 kar 75 

     
260 E II Pozemkový majetek  

Mj. opis kupní smlouvy na dům č. p. 27 a příslušející 
pozemky v Zálesí; jednání s Vládním lesním úřadem v 
Liberci ohledně přičlenění lesních parcel z majetku Židů 
státním úřadům; koupě celních budov a pozemků na 
hranicích mezi Německem a Českem (součástí ocenění 
pozemků a jednání o koupi celnice v Rittersgrünu) 

1938–1940 kar 75 

     
261 J I 1 Rozpočty, bilance  

Mj. finanční prostředky na běžný provoz v roce 1939 
(součástí hlášení požadovaných prostředků včetně 
výkazu); poskytnutí finančních prostředků na výsadbu 
lesních kultur v roce 1940 

1939–1940 kar 75 

     
262 N I Honitba – škody na zvěři, krádeže, pytlačení, 

vyšetřování 
Mj. vyhotovení a rozdělení honebních povolení; jednání 
o zákazu vstupu do lesů v době jelení říje (součástí 
korespondence s městem Jáchymov a okolními obcemi) 

1939–1940 kar 75 

     
263 N II 1 Honitba – pronájem 

Mj. výpověď pronájmu honitby ve Wolfsbergu 
hospodskému Johannu Lorenzovi Wagnerovi (součástí 
kopie rozhodnutí) 

1938 kar 75 
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 10) Nemanipulované spisy   
    
264 Měsíční zprávy o činnosti lesního personálu včetně přehledů 

vyplácených záloh a mezd lesním dělníkům z roku 1878 
1873–1878  kar 75 

    
265 Výtisk roční lesní statistiky Ministerstva orby ve Vídni 

„Forst- und Domänenwesen“ 
1877 tip 1 

    
266 Výtisk roční lesní statistiky Ministerstva orby ve Vídni 

„Forst- und Domänenwesen“ 
1878 tip 2 

    
267 Výkazy prostorového rozdělení hospodářského okrsku 

Jáchymov na základě polygonových pořadů  
- 5 konceptů sešitů, dochovány sešity označené červeně č. I–
III, VI, VII 

1880 fas 1 

    
268 Výkazy polygonových pořadů v hospodářském okrsku 

Jáchymov 
- 3 koncepty sešitů označených modře č. I–III 

[1880] fas 1 

    
269 Výkazy souřadnic vyměřených hraničních kamenů 

- 5 konceptů sešitů označených Heft I–IV (dodatečně modře 
IV–VII), označení Heft I použito dvakrát 

[1880] fas 1 

    
270 Výkazy výpočtů ploch v lesních odděleních hospodářského 

okrsku Jáchymov 
- 4 koncepty sešitů označených červeně č. I–IV 

[1880] fas 1 

    
271 Výkazy triangulační sítě v hospodářském okrsku Jáchymov  

- 4 sešity 
[1880] kar 75 

    
272 Služební instrukce pro lesní správce 1884 tip 3 
    
273 Projekt regulace části Zlatého potoka  

- motivační zpráva 
- výkaz parcel spadajících do okruhu regulace potoka 
- výkaz denních platů a cen materiálu v katastrální obci 
Ryžovna  
- výkaz předpokládaných nákladů na regulaci potoka 
- analýza cen  
- výpočet kubatur dřeva  
- přehledová mapa s vyznačenou částí regulovaného potoka  
- 2 podélné profily a příčný profil nové cesty potoka 
- situační plán nové cesty potoka  
- plány nových staveb nacházejících se na potoce 

1900 kar 75 
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274 Projekt zahrazení bystřin v povodí Zlatého potoka  

- stavební deníky  
- 8 situačních plánů  
- výkaz hospodaření s financemi  
- doklad hospodaření se stavebními prostředky  
- doklad postavených stavebních objektů  
- kolaudační protokol  
- zákon ze dne 23. července 1906 o zahrazení bystřin v povodí 
potoka Zlatý potok  
- opis zprávy místodržitelství ohledně provedení zákona ze 
dne 23. července 1906 včetně nálezu místodržitelství 

1906–1910 kar 76 

    
275 Projekt výstavby lesní cesty zv. Untere Lochbach  

- přehledová mapa s vyznačenou cestou  
- situační plán cesty  
- podélný a příčný profil cesty  
- plán objektů nacházejících se na cestě  
- výkaz požadovaného dřeva na stavbu cesty  
- návrh předpokládaných nákladů na výstavbu mostu 
- kalkulace kubatury dřeva  
- návrh předpokládaných nákladů na výstavbu cesty 
- technická zpráva 

(1908) 1912 kar 76 

    
276 Výkaz svěrkování lesních porostů 1919 kar 76 
    
277 Přehled vysvěrkovaných lesních oddělení [1919] kar 76 
    
278 Stavební inventář myslivny v Myslivnách č. p. 3 (součástí 

plán budovy) 
[1919] kar 76 

    
279 Stavební inventář myslivny v Rozhraní č. p. 6 (součástí plán 

budovy) 
[1919] kar 76 

    

280 Stavební inventář myslivny ve Zlatém Kopci č. p. 1 (součástí 
plán budovy) 

[1919] kar 76 

    
281 Stavební inventář budovy Staré pily ve Zlatém Kopci č. p. 23 

(součástí plán budovy) 
[1919] kar 76 

    
282 Stavební inventář myslivny Taubenhau ve Zlatém Kopci č. p. 

32 (součástí 2 plány budovy) 
[1919] kar 76 

    
283 Všeobecný popis a hospodářské zařízení lesů SSL Jáchymov [1926] kar 76 
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284 Opis hospodářského plánu SSL Jáchymov na léta 1932–1941 

schválený ministerstvem zemědělství (součástí opisy zpráv 
ministerstva zemědělství) 

(1932) [1934] kar 76 

    
285 Návrh a výkaz hlavní těžby na rok 1933 1932 (1934) kar 76 
    
286 Návrh a výkaz hlavní těžby na rok 1935 1934 (1935) kar 76 
    
287 Návrh a výkaz hlavní těžby na rok 1936 1935 (1937) kar 76 
    
288 Návrh a výkaz hlavní těžby na rok 1937 1936 (1938) kar 76 
    
289 Návrh a výkaz hlavní těžby na rok 1938 1937 (1939) kar 76 
    
290 Návrh a výkaz zalesnění na rok 1938 1937 (1939) kar 76 
    
291 Zabezpečení archivů a registratur státních lesů a statků při 

zabírání velkostatků po válce (opisy rozhodnutí Státního 
zemědělského archivu v Praze a Ústředního ředitelství 
státních lesů a statků v Praze) 

1945 kar 76 

    
292 Opis rozhodnutí ministerstva zemědělství o sloučení SSL 

Jáchymov se SSL Horní Blatná v jednu správu se sídlem v 
Jáchymově 

1945 kar 76 

    
 III. ÚČTY   
    
293 Naturální deník palivového dříví 1880 ukn 13 

294 Hlavní kniha inventáře majetku SSL Jáchymov 
- obsahuje přehled inventárního majetku za léta 1936–1938 
- vzadu v knize vložen deník mrtvého inventáře z roku 1936 

1937–1939 ukn 14 

    
295 Hlavní kniha meliorací, staveb a prostředků 

- obsahuje soupis melioračních staveb, budov a cest a jejich 
hodnotu za léta 1934–1938 

1935–1939 ukn 15 
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 IV. MAPY   
    
 A) Přehledové mapy   
    
296 Přehledová mapa hospodářských okrsků Jáchymov a Horní 

Blatná s vyznačenými vybudovanými lesními cestami 
(Bestandeskarte vom K. K. Wirtschaftsbezirke Joachimsthal 
und Platten Nach dem Stande zu Anfang des Jahres 1880) 
 
C. Matzek; částečně kolorovaná litografie; papír na plátně; 
1:20 000; 91,5 x 63 cm; žlutě zakresleny lesní cesty; doplněna 
pozdějšími poznámkami tužkou  

[1880] map 1 

    
297 Plán rozdělení hospodářského okrsku Jáchymov 

(Räumliche Eintheilung im k. k. Wirtschaftsbezirke 
Joachimsthal) 
 
Böhmerle, lesní inženýr c. k. ministerstva zemědělství; 
částečně kolorovaný tisk; papír; 1 : 25000; 78 x 60 cm 
(příloha lesního hospodářského plánu – inv. č. 5) 

[1881] map 2 

    
298 Mapa nového rozdělení hospodářského okrsku Jáchymov na 

jednotlivé ochranné okrsky 
(K. K. Wirtschaftsbezirk Joachimsthal Nach dem Stande zu 
Anfang des Jahres 1898) 
 
Autor neznámý; kolorovaný tisk; papír; 1:20 000; 57 x 67,5 
cm; vyobrazeny původní hranice lesních ochranných okrsků 
(příloha lesního hospodářského plánu – inv. č. 7) 

[1898] map 3 

    
299 Přehledová mapa území Správy státních lesů a statků 

Jáchymov 
 
Autor neznámý; částečně kolorovaný tisk; papír na plátně; 
1:75000; 2 listy; vyznačeny myslivny a sídlo správy v 
Jáchymově; dochován původní obal pravděpodobně z roku 
1920  
1 (1) 49 x 39 cm 
2 (2) 49 x 39 cm 

(1876) [1910] (1920) map 4 
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300 Přehledová mapa hospodářského okrsku Jáchymov 

(K. K. Wirtschaftsbezirk St. Joachimsthal Nach dem Stande 
zu Anfang des Jahres 1908) 
 
Friedrich Reidinger, částečně kolorovaná litografie od K. 
Pillera z Vídně; 1:20000; 51,5 x 48 cm; roztržená na dvě 
půlky; barevně odlišeny hranice jednotlivých polesí; opatřena 
pozdějšími poznámkami tužkou 

[1908] (1920) map 5 

    
301 Vrstevnicový plán hospodářského okrsku Jáchymov 

 
Autor neznámý; kolorovaný rukopis; průsvitná fólie; 1: 20 
000; 46 x 38,5 cm 

[1920] map 6 

    
302 Přehledová mapa hospodářského okrsku Jáchymov 

(Přehledová mapa hospodářského okresu Jáchymov podle 
stavu počátkem r. 1932) 
 
J. Mach; černobílý tisk; papír; 1: 20 000; 46 x 46,5 cm 

[1932] map 7 

    
303 Vrstevnicový plán hospodářského okrsku Jáchymov podle 

stavu k roku 1932 
(Přehledová mapa hospodářského okresu Jáchymov podle 
stavu počátkem r. 1932) 
 
J. Mach; částečně kolorovaný tisk; papír; 1: 20 000; 51 x 53 
cm; vyobrazeny vrstevnice; 3 exempláře 

[1932] map 8 

    
304 Mapa půdního profilu hospodářského okrsku Jáchymov 

(Přehledová mapa hospodářského okresu Jáchymov podle 
stavu počátkem r. 1932) 
 
J. Mach; kolorovaný tisk; papír; 1: 20 000; 51 x 53 cm; 
vyobrazeny jednotlivé půdní typy; 3 exempláře 
(příloha lesního hospodářského plánu – inv. č. 12) 

[1932] map 9 

    
305 Těžební mapa hospodářského okrsku Jáchymov 

(Přehledová mapa hospodářského okresu Jáchymov podle 
stavu počátkem r. 1932) 
 
J. Mach; částečně kolorovaný tisk; papír na plátně; 1: 20 000; 
45 x 46 cm; barevně zakreslena těžba v letech 1932–1937; 
potrhaná 
(příloha lesního hospodářského plánu – inv. č. 12) 

[1932] (1937) map 10 
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306 Mapa cest v hospodářském okrsku Jáchymov  

(Přehledová mapa hospodářského okresu Jáchymov podle 
stavu počátkem r. 1932) 
 
J. Mach; částečně kolorovaný tisk; papír; 1: 20 000; 51 x 53 
cm; vyobrazeny exitující a plánované cesty pro vývoz dřeva a 
honební stezky 

[1932] map 11 

    
307 Přehledová mapa hospodářského okrsku Jáchymov 

(Přehledová mapa hospodářského okresu Jáchymov podle 
stavu počátkem r. 1932) 
 
J. Mach; částečně kolorovaný tisk; papír; 1: 20 000; 51 x 53 
cm; potrhaná 

[1932] map 12 

    
308 Přehledová mapa revíru Jáchymov 

(Revier St. Joachimsthal im Reg. Bezirk Aussig. Nach der auf 
den Waldzustand vom 1. I. 1932 berichtigten Spezialkarte und 
der dazu gehörigen Übersichtskarte ausgearbeitet im 
Forsteinrichtungsamt Tetschen a/E durch R. Bienert) 
 
R. Bienert, autor předlohy; částečně kolorovaný tisk; papír; 
1:10000; 92 x 76 cm; vyobrazeny vrstevnice 

(1932) [1938] map 13 

    
309 Přehledová hospodářská mapa revíru Jáchymov 

(Revier St. Joachimsthal im Reg. Bezirk Aussig. Nach der auf 
den Waldzustand vom 1. I. 1932 berichtigten Spezialkarte und 
der dazu gehörigen Übersichtskarte ausgearbeitet im 
Forsteinrichtungsamt Tetschen a/E durch R. Bienert) 
 
R. Bienert, autor předlohy; částečně kolorovaný tisk; papír; 
1:10000; 92 x 76 cm; potrhaný dolní okraj; doplněna 
pozdějšími poznámkami tužkou 

(1932) [1938] map 14 

    
 B) Porostní mapy   
    
310 Porostní mapa lesního komplexu Zlatý Kopec 

(Bestandeskarte des Revier´s Goldenhöhe der Staatsdomaine 
Joachimsthal) 
 
Joh. Plaschke, lesní asistent; kolorovaný rukopis podlepený 
plátnem; [1:11520]; 88,5 x 64 cm; doplněna poznámkami o 
těžbě a výsadbě kultur v letech 1871–1878 

[1874] map 15 
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311 Porostní mapa lesního komplexu Vlčí hřbet  

(Bestandes-Karte des Wolfsberger Forstes) 
 
Joh. Plaschke, lesní asistent; kolorvaný rukopis podlepený 
plátnem; [1: 5760]; 82 x 57 cm; doplněna poznámkami o 
těžbě, výsadbě kultur a polomech v letech 1868–1878 

[1874] map 16 

    
312 Porostní mapa hospodářského okrsku Jáchymov podle stavu k 

roku 1908 
(K. K. Wirstchaftsbezirk Joachimsthal Nach dem Stande zu 
Anfang 1908) 
 
Autor neznámý; kolorovaný tisk; papír; 1:20 000; 51 x 62 cm; 
použita mapa podle stavu k roku 1898, pouze upravena dle 
stavu k roku 1908 
(příloha lesního hospodářského plánu – inv. č. 7) 

[1898] (1908) map 17 

    
313 Porostní mapa hospodářského okrsku Jáchymov podle stavu k 

roku 1908 
(K. K. Wirstchaftsbezirk Joachimsthal Nach dem Stande zu 
Anfang 1908) 
 
Friedrich Reidinger; kolorovaná litografie od K. Pillera z 
Vídně; papír na plátně; 1: 20000; 48 x 44 cm; opatřena 
pozdějšími poznámkami tužkou 
(příloha lesního hospodářského plánu – inv. č. 8) 

[1908] map 18 

    
314 Porostní mapa hospodářského okrsku Jáchymov podle stavu k 

roku 1908 
(K. K. Wirstchaftsbezirk Joachimsthal Nach dem Stande zu 
Anfang 1908) 
 
Friedrich Reidinger; kolorovaná litografie [od K. Pillera z 
Vídně]; papír na plátně; 1: 20000; 48,5 x 45 cm; mapový 
podklad stejný jako u mapy viz inv. č. 313 

[1908] map 19 

    
315 Porostní mapa hospodářského okrsku Jáchymov podle stavu k 

roku 1920 
(K. K. Wirtschaftsbezirk St. Joachimsthal Nach dem Stande 
zu Anfang des Jahres 1920) 
 
Friedrich Reidinger; kolorovaná litografie od K. Pillera z 
Vídně; 50,5 x 46 cm 

[1908] ([1920]) map 20 
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 C) Hospodářské mapy   
    
316 Hospodářská mapa hospodářského okrsku Jáchymov 

 
Franz Schumann, lesní učeň; částečně kolorovaný rukopis; 
papír; 76,5 x 53 cm; doplněna poznámkami o těžbě a výsadbě 
lesních kultur v letech 1871–1877; neúplná (dochován pouze 
jeden list) 

(1871) 1878 map 21 

    
317 Záměrná mapa lesního hospodářského okrsku Jáchymov 

(Auftragskarte vom K. K. Wirtschaftsbezirke Joachimsthal) 
 
Heidler, lesní inženýr; Vídeň; částečně kolorovaný rukopis; 
papír; 1:5000; potrhané okraje 
1 (1) 100 x 72 cm 
2 (2) 99,5 x 73 cm 
3 (3) 100 x 71 cm  
4 (4) 100 x 74 cm  
5 (5) 100 x 68 cm 

1881 map 22 

    
318 Záměrná mapa hospodářského okrsku Jáchymov 

(Aufnahmskarte vom K. K. Wirtschaftsbezirke Joachimsthal) 
 
Heidler, lesní inženýr; Vídeň; částečně kolorovaný rukopis; 
papír; 1:5000; potrhané okraje; pozdější opravy a poznámky o 
těžbě a výsadbě lesních kultur v letech 1881–1890 
1 (1) 99 x 69 cm 
2 (2) 99 x 73 cm v názvu označení Auftragskarte 
3 (3) 99 x 70 cm v názvu označení Auftragskarte 
4 (4) 99 x 74 cm v názvu označení Auftragskarte 
5 (5) 99 x 71,5 cm 

1881 
(1890) 

map 23 

    
319 Hospodářská mapa hospodářského okrsku Jáchymov 

(K. K. Wirtschaftsbezirk Joachimsthal Nach dem Stande zu 
Anfang des Jahres 1898) 
 
Autor neuveden; částečně kolorovaný tisk; papír; 1: 20 000; 
57 x 75 cm; 2 exempláře 

1898 map 24 
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320 Hospodářská mapa hospodářského okrsku Jáchymov 

 
Autor neuveden; částečně kolorovaný tisk; papír na plátně; 
[1:20000]; 45 x 41 cm; doplněna údaji o hospodářských 
zásazích v roce 1898; příloha k těžebním návrhům 

[1898] map 25 

    
321 Hospodářská mapa hospodářského okrsku Jáchymov 

 
Autor neuveden; částečně kolorovaný tisk; papír na plátně; 
[1:20000]; 48 x 44,5 cm; doplněna údaji o hospodářských 
zásazích v roce 1898 

[1898] map 26 

    
322 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomocná mapa k vypracování mýtného plánu pro období 
1920–1929 
(Příloha mýtného plánu K. K. Wirtschaftsbezirk St. 
Joachimsthal Nach dem Stande zu Anfang des Jahres 1920) 
 
Friedrich Reidinger; částečně kolorovaná litografie od K. 
Pillera z Vídně; papír; 1:20000; 57 x 53,5 cm; využita mapa 
podle stavu k roku 1908 a upravena roku 1920 Janem 
Mayerem; opatřena poznámkami tužkou; příloha mýtného 
plánu; roztržená 

[1908] (1920) map 27 
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Hospodářská mapa hospodářského okrsku Jáchymov 
(Wirtschaftskarte vom k. k. Wirtschaftsbezirke St. 
Joachimsthal Stand mit Beginn 1908) 
 
Autor neuveden; částečně kolorovaný rukopis; papír na 
plátně; 1: 5000; reambulace mapy – zeleně doplněna podle 
stavu k roku 1920, červeně doplněna v prosinci 1931 ke stavu 
počátkem roku 1932; 4 listy 
1 (1) 99 x 76,5 cm 
2 (2) 99,5 x 70,5 cm 
3 (3) 99,5 x 70,5 cm 
4 (4) 99,5 x 77 cm 
 
Hospodářská mapa hospodářského okrsku Jáchymov 
(Přehledová mapa hospodářského okresu Jáchymov podle 
stavu počátkem r. 1932) 
 
J. Mach; částečně kolorovaný tisk; papír na plátně; 1: 20 000; 
43,5 x 43 cm; vyobrazeny jednotlivé druhy sečí 
(příloha lesního hospodářského plánu – inv. č. 12) 

[1908] (1931) 
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Rejstřík osobní 

Babinsky, Jakob, lesní učeň       105 

Barth, Franz, lesní        250 

Beer, Hermann, představený obce Ryžovna     87 

Beneš, Edvard, prezident       177 

Bienert, R.         308, 309 

Böhmerle, lesní inženýr c. k. ministerstva zemědělství   297 

Breinl, Friedrich        49 

Brennig, Franz, povozník       64 

Drescher, Eduard, lesní pomocný      3 

Enderle, Ferdinand, lesní       101 

Fischer 

- Anton, lesní dělník        257 

- Emil         184, 217 

Glaser 

- Johann F., stavitel z Perninku     98 

- Vilém, správce archivu SSL Jáchymov    139 

Gröger, Anton, lesní učeň       102 

Grögerová-Moritschová, Hedvika      195 

Günther 

- Antonín, kočí        195, 259 

- Edmund, lesní učeň        102 

- Eduard, lesní učeň       93 

- Johann         132 

Guth, Gustav         225 

Heidler, lesní inženýr        317, 318 

Hradecký, František, ředitel dolů Stráň-Potůčky    118 

Kádner, Vladimír, důchodní inspektor účtárny ředitelství   196 

Kalitsch, Ignatz, kominík z Perninku      92 

Kämpf, Jan, kamenický mistr v Mariánské     154 

Kraus, Johann, hajný        95, 126 

Krehan, Valentin        155, 160 

Kriegelstein, Franz, lesní       79, 95 

Křen, Viktor         68 
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Kühnel, Heinrich, lesní       103 

Linhart, Anton, pomocný lesní      101 

Linnartz, Gustav, Dr.        62 

Lorenz, Josef, lesní učeň       102 

Mach, J.         302–307, 324  

Matzek, C.         296 

Novák, František, lékárník v Jáchymově     240 

Pachner, Jaroslav, řidič       153 

Patsch, Moritz         120 

Pfob, Karl, lesní správce       45, 104, 106, 109, 110 

Piller, K.         313–315, 322 

Plaschke, Joh., lesní asistent       310, 311 

Premper, Fritz, lesní        249 

Prennigová, Josefina        157, 172 

Reidinger, Friedrich        300, 313–315, 322  

Reinwart, Wenzl        122 

Rohm, Franz, stavitel        215 

Rozmar, Josef, redaktor a vydavatel lesnických časopisů   174 

Rubka, Josef, lesní správce       156, 171 

Runge, Jindřich, lesní        171 

Rupnik, Franz         45 

Růžička, Julius, lesní rada a přednosta SSL v Kraslicích   156 

Samec, Jan, lesní rada       168, 171 

Selenz, Franz, hajný v Myslivnách      41 

Schönborn, Franz de Paula, arcibiskup     68 

Schreiber, Richard         40 

Schumann  

- Conrad, lesní sekretář       249 

- Franz, lesní učeň       316 

Schupp, Hermann, prof.       227 

Spálený, Quido, lesní 1. Třídy      196 

Sturm, Karl, lesní učeň       93 

Sylva-Tarouca, hrabě        120 

Šiman, Karel, Dr. Ing.       209 
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Štěrbík, Adolf, lesmistr       116 

Šusta, Václav, vrchní hospodářský rada     134 

Tandler, Anton, hajný  z Mariánské      4 

Travniček, Artur, lesní kontrolor      250 

Wagner, Jan Lorenz, hospodský z Mariánské    226, 263   

Wolf  

- Otilie         120 

- Stefan         123 

Wörfel, Franz, lesní 1. třídy       246 
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Rejstřík zeměpisný 

Abertamy, okr. Karlovy Vary       25, 68, 87, 130, 132 

Annaberg, Sasko, Spolková republika Německo    47 

Aš, okr. Cheb          109 

Bonn, Severní Porýní-Vestfálsko,  
Spolková republika Německo      62 

Boží Dar, okr. Karlovy Vary        132, 138, 212 

Bukovina (historické území), dnes Rumunsko a Ukrajina   113 

Čechy, historické území       53, 57, 58, 74, 112, 122,  
        260 

Československá republika       132, 206 

Český Mlýn,  

- polesí         131, 250 

- (zaniklá osada, dříve osada obce Boží Dar),  
okr. Karlovy Vary       37, 126, 127 

Dolní Rakousy (Niederösterreich), Rakousko     58 

Försterhäuser, polesí        131, 153, 214 

Goldenhöhe, polesí        115 

Háje (zaniklá osada, dříve osada obce Potůčky),  
okr. Karlovy Vary         20 

Halbmeil, polesí        131, 215 

Hofberg (zaniklá samota, dříve č. o. Háj), okr. Chomutov   67 

Horní Blatná, okr. Karlovy Vary  

- hospodářský okrsek       296 

- město         25 

- státní lesy         19, 118 

Hrob, okr. Teplice         106 

Cheb, okr. Cheb         109 

Chomutov, okr. Chomutov        114 

Idrija, Slovinsko        45 
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Jáchymov, okr. Karlovy Vary  

- hospodářský okrsek       5–11, 21, 27, 45, 46, 50,  
84, 89, 267, 268, 270,  
271, 296–298, 300–309, 
312–321, 323, 324    

- město         47, 64, 66, 68, 86, 112,  

113, 123, 132, 142, 143, 
147, 152, 157, 159, 245, 
251, 262, 292 

- soudní okres         93, 210 

- státní lesy         19, 21, 32, 42, 91, 118,  
129 

Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary       103, 127 

Kirchenberg, les města Jáchymov      63 

Krampen, Štýrsko, Rakousko       112 

Krásný Les, okr. Karlovy Vary       67 

Krušné hory, pohoří         72, 134, 244, 245 

Květnová, č. o. Ostrov, okr. Karlovy Vary      67 

Lípa, č. o Merklín, okr. Karlovy Vary      79 

Loučná pod Klínovcem, okr. Chomutov      67 

Mariánská, č. o. Jáchymov, okr. Karlovy Vary     64, 68, 76, 113, 130,  
132, 212 

Merklín, okr. Karlovy Vary       113, 126 

Moldava, okr. Teplice        106 

Morava, historické území       122 

Myslivny (zaniklá osada obce Potůčky), okr. Karlovy Vary   59, 73, 97, 98, 132, 278 

Nejdek, státní lesy, okr. Karlovy Vary      118 

Německo (oficiální název Spolková republika Německo)   190, 191, 211, 225, 260 

Ostrov, okr. Karlovy Vary  

- město         142, 143, 214 

- státní lesy        81, 118 

Popov (zaniklá osada, dříve osada obce Jáchymov),  
okr. Karlovy Vary       159 

Praha, hlavní město České republiky      68, 147 

Přísečnice, velkostatek, okr. Chomutov     135 

Putna, hospodářský okrsek, Rumunsko     113 
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Rittersgrün, Sasko, Spolková republika Německo    35, 260 

Rozhraní (zaniklá osada, dříve osada obce Boží Dar),  
okr. Karlovy Vary         37, 59, 63, 73, 103, 110, 
          231, 279 

Ryžovna, č. o. Boží Dar, okr. Karlovy Vary     29, 33, 39, 47–49, 56,  

                                                                                                                      60, 66, 67, 74, 78, 80,  
86, 87, 98, 107, 109,  
110, 112, 120, 123, 127, 
130, 154, 155, 160, 234,  
273 

Sasko (Sachsen), Spolková republika Německo     22, 53, 74, 112 

Skryje, revír, okr. Rakovník       250 

Slezsko, historické území       122 

Vídeň (Wien), hlavní město Rakouska     114, 313–315, 317, 318, 
          322  

Vlčí hřbet, lesní komplex       311 

Wolfsberg,  

- les města Jáchymov       41, 63 

- polesí          76, 131, 154, 196, 214, 
226, 263 

Zálesí (zaniklá osada, č. o. Jáchymov), okr. Karlovy Vary    123, 260 

Zlatý Kopec, č. o. Boží Dar, okr. Karlovy Vary  

- lesní komplex        310 

- vesnice         33, 39, 40, 56, 59, 62,  
65, 68, 77, 87, 91, 120,  
122, 132, 138, 153, 155, 
160, 165, 184, 215, 217,  
231, 257, 280–282  
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Rejstřík věcný 

album fotografií       12 

arch pozemkový       123, 159, 173 

archiv viz registratura 

arondace         118 

automobil služební       146, 169, 186, 220, 238 

bankovky falešné       127 

bekyně mniška       65, 121, 218 

beneficium        48 

Beskyd, pila        204 

bilance         132, 134, 187, 233, 261 

Bohemia, noviny       106 

bourec morušový       116 

budova  

- erární        20, 37, 48, 59, 66, 81, 92, 97,  
99, 113, 123, 124, 127, 157, 222 

- hospodářská       59, 97, 99, 126 

- patronátní       142, 237 

celnice         127, 260 

ceník         2, 22, 30, 31, 64, 76, 78, 81, 86,  
         94, 112, 115, 116, 135, 153,  

155, 161, 209, 217, 228, 273 

cesta viz silnice 

cestovné        19, 41, 71, 104, 126, 249 

cihelna         134 

cirkuláře viz nařízení 

Československý les, časopis      132, 202 

četnictvo        68, 132, 212 

daňové záležitosti       42, 66, 104, 109, 119, 123, 152,  
         165–169, 189  

dědičné hornoblatenské vodní příkopy    40 
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dělníci  

- lesní        22, 28, 30, 36, 58, 73, 81, 96,  
122, 133, 138, 141, 144, 149,  
212, 240, 242, 251, 253–257,  
264  

- námezdní       115 

deník  

- hmotný       74, 80, 112, 293 

- honební       78 

- pokladní       58, 96, 122 

- rybniční       79 

- vedlejších příjmů      77 

desky zemské        40 

diety         19, 41, 104, 126, 249 

doly viz důlní činnost 

dotazníky        91, 103, 136, 206, 208, 219, 225 

dřevo 

- deputátní       19, 41, 71, 101, 112, 126, 132 

- prodej        22, 26, 27, 39, 53, 68, 74, 112,  
119, 132, 135, 155, 183, 184,  
192, 209–215, 225 

- těžba        25, 27, 73, 74, 95, 111, 129,  
131, 148, 186, 199, 200, 207 

- zpracování       28, 81, 201, 207–209  

důlní činnost        22, 29, 40, 56, 62, 80, 118, 120,  
         132 

EIA, švédská ruční pila      221 

Erzgebirgische Volksfreunde, noviny    27, 74 

Erzgebirgs-Bote, noviny      110 

faktury         100, 126, 173 

farní úřad        25, 58, 68, 107, 130, 132 

fond chudinský        127, 130 

fotografie        227 

garáž         142 
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hájovny        20, 41, 59, 63, 90, 97–99, 103,  
         108, 123, 126, 165, 215, 256,  
         278–280, 282  

hmyz škodlivý       65, 82, 95, 121, 136, 140, 218 

honební záležitosti       60, 68, 78, 101, 114, 125, 134,  
         154, 199–201, 226–236, 238,  
         262, 263  

hostinec        49, 132 

hraniční záležitosti       21, 32, 48, 50, 83, 114, 118,  
         137, 142, 160, 162, 163, 269  

cholera         72 

inspekce        45, 90, 162, 181 

instrukce        34, 88, 139, 170, 180, 199, 233,  
         272 

inventáře        20, 38, 59, 69, 99, 124, 126,  
143, 178, 186, 196, 220–222, 
278–282, 294  

kamenolom viz lámání kamene 

kapucíni        68, 130, 132, 212 

katastr         40, 56, 109, 118, 130, 154, 200, 
         202, 233 

kauce         185 

klučení pařezů        132 

kniha 

- materiální       182 

- pamětní       1, 2, 44, 85, 91, 125, 144, 150,  
241 

- služební       3, 4 

- úřední        19, 100 

komisař  

- okresní        114 

- patronátní       164 

konkurzy        70, 101, 102, 126 
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korespondence       26–28, 32, 35, 42, 47, 51–53,  
58, 61, 74, 81, 84–86, 92, 93,  
95, 100, 102, 104, 105,  
107–109, 112, 114, 116, 117,  
121, 122, 124, 127, 128, 130, 
132, 133, 140, 142, 145–148,  
152, 154, 161, 162, 165–167,  
175, 179, 184, 188, 189, 194,  
195, 197, 198, 206, 207, 211,  
213, 215, 216, 221, 222,  
229–231, 233–235, 240, 241,  
246, 248, 249, 251, 254, 255,  
262  

kulhavka         224 

kurzy vzdělávací       146, 243 

lámání kamene       76, 80, 113, 154, 215 

legie         126 

Lesnická práce, časopis      204 

lesní hospodářský plán      5–12, 44, 51, 84, 85, 117, 204, 
         283, 284 

lesní kultury        31, 55, 82, 116, 136, 202–206   

lesní semena        24, 31, 55, 82, 116, 136, 202 

lesní školky        31, 55, 82, 116, 136, 196, 203,  

lístek rybářský       61, 79 

list 

- dodací         176 

- křestní        122 

majetek   

- sirotčí        49 

- státní        33, 35, 40, 47, 118, 138, 150,  
159, 161, 294 

- veřejný       103, 138 
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mapa 

- hospodářská       84, 117, 309, 316–324  

- katastrální       47, 64, 86, 87, 143 

- lesa        41, 51, 127, 200 

- porostní       84, 310–315  

- přehledová       60, 273, 275, 296–309  

- těžební        305, 322 

- tvorba        86 

meliorace        204, 295 

meteorologie        91, 241 

mobilizace        119 

Molasin, krmivo zvěře      229 

mzdové záležitosti       2, 22, 28, 30, 71, 73, 76, 93,  
101, 102, 115, 122, 126, 133,  
141, 186, 188–190, 247, 251,  
258, 259, 264, 273  

nařízení        18, 19, 27, 34, 43, 44, 75, 77,  
88, 89, 102, 108, 111–114, 116, 
119, 127, 134, 139, 142, 150,  
151, 155, 156, 158, 159, 163,  
164, 169, 170, 179, 183, 185,  
189, 190, 194, 199, 201, 202,  
206, 213, 220, 224, 225, 227,  
228, 230, 232, 233, 236–239,  
242, 243, 251–253   

nedoplatky        39, 184, 198, 201 

normálie viz nařízení 

obecní záležitosti       67, 110, 130 

okresní záležitosti       110 

obraz prezidenta       177 

Oesterreichische Forst- und Jagd-zeitung, noviny   77 

okres  

- politický        83 

- soudní        83 

patronátní záležitosti       25, 68, 119, 130, 151, 164    

penzionování        100, 101, 126, 189, 195–198 
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personální záležitosti       19, 41, 63, 70, 71, 89, 93, 101,  
         103, 105, 126, 141, 146, 167,  
         170, 175, 193–198,226, 232,  
         242–250, 264  

pes lovecký        235  

pilatka borová        218  

pily         27, 33, 112, 208, 281 

pískovna        153 

plán  

- profilu        37, 98, 153, 273, 275 

- půdorysný       97, 98 

- registraturní       45 

- situační       29, 31, 33, 37, 40, 47, 
                                                                                              56, 65, 73, 76, 87, 97,  

99, 103, 107, 113, 114,  
118, 120, 123, 124, 126, 
131, 132, 136, 138, 147, 
153, 155, 159, 255, 273–275,  
278–282   

- těžební        52, 73, 84, 111, 117,  
131, 207, 285–289, 322  

- vrstevnicový       301 

- zalesňovací       82, 117, 205, 290 

podpora        19, 36, 41, 89, 104, 122,  
         126, 257 

pojištění        76, 96, 122, 127, 141,  
         195–198, 237–239   
pokladna 

- bratrská v Gußwerku      58 

- bývalého Lesního úřadu Jáchymov    39 

- Horní a hutní pokladna v Jáchymově    71, 100, 108 

- Okresní nemocenská v Jáchymově    105, 248 

- Podpůrného spolku lesního dělníků v Jáchymově  36 

- příruční       177, 180, 181 

- sirotčí        49 

- společného důchodu      180 

pokoj inspekční       143 
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polesí         19, 24, 28, 36, 46, 90, 137, 
         141, 145, 153, 162, 175, 199,  
         207, 219, 233, 240 

polomy        26, 35, 216 

poplatky vývozní       112, 132 

posudky lékařské       93 

pošta         110 

potah režijní        75, 143, 147, 155, 156, 223, 224 

potřeby kancelářské       38, 71, 173–179 

povodně        65 

pozemky        21, 23, 29, 33, 40, 48, 49, 56, 
60, 62, 71, 77, 80, 87, 89, 91, 
92, 103, 107, 113, 118–120,  
127, 138, 146, 148, 149, 153,  
159–161, 206, 231, 234, 255,  
260, 273  

požár         35, 95, 106, 127, 140, 158, 216, 

         219, 237 

prapory        178 

právo 

- myslivosti       60, 234 

- propinační       49 

- zástavní       49 

prelimináře        108, 129, 130, 208, 227 

prodej  

- dřeva (viz dřevo) 

- pozemků (viz pozemky) 

- trávy        23, 77, 214 

- rašeliny (viz rašelina) 

- zvěře (viz zvěř) 

projekt stavební       98 

pronájmy        23, 29, 33, 40, 48, 49, 56, 62,  
77–80, 91, 92, 120, 149, 154,  
226, 255–257, 263  

protokol  
- licitační       33 

- předávací       45, 126, 156, 171, 193, 196 
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provize        19, 96, 122, 188 

převody knihovní       152, 160 

přísaha služební       126, 194 

příspěvek  

- členský       96, 258 

- chudinský       68 

- na bydlení       19, 41, 71, 126 

ptactvo         116 

pych lesní        2, 35, 64, 94, 121, 132, 140,  
217, 232, 262 

pytláctví        232, 262 

rašelina        22, 29, 62, 71, 77, 80, 103, 114,  
         204, 214 

Raupenleim, produkt proti okusu zvěří    82 

razítka         175 

reforma pozemková       159 

registratura         42, 119, 124, 127, 139, 142,  
147, 179, 291 

regulace potoka       241, 273 

reklamace        177 

Resiston, preparát proti okusu zvěří     219 

ročenky statistické       46, 91, 119, 125, 233, 265, 266 

rozpočty        108, 113, 129, 148, 186, 227, 
         261 

rybolov        23, 29, 61, 79 

řidič služebního automobilu      146, 153, 259 

říšská pracovní služba      252 

sčítání lidu        91 

seno         27 

silnice         24, 37, 47, 54, 64, 67, 72, 73,  
76, 81, 87, 98, 113, 123, 128,  
138, 142, 153, 159, 163, 199,  
211, 275, 296, 306 

síť triangulační       271 

sláma         27 

slib služební        194 
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slintavka        224 

sloupávání kůry       27, 74, 81 

služebnosti         21, 87, 107, 119, 128, 148 

směrnice        112, 121, 122, 129, 153, 193,  
         199, 207, 216, 218, 258 

smlouva 

- kolektivní       122, 133 

- kupní        21, 29, 112, 138, 260 

- nájemní       40, 49, 92, 100, 120, 149, 155,  
255 

- námezdní       122 

- pracovní       92, 122, 153 

- stavební       98 

smola         114 

spis  

- osobní        195 

- pamětní       214 

spolky         36, 58, 72, 89, 96, 122, 127,  
         141, 242, 244 

spory         172, 234 

statuta          58, 89, 96, 127 

stavební záležitosti       20, 24, 29, 31, 37, 40, 41, 54,  
67, 76, 77, 81, 83, 87, 97–99,  
108, 113, 123, 124, 132, 142,  
153, 159, 160, 165, 169, 215,  
231, 273–275, 278–282, 295   

stížnosti        120, 172 

St. Joachimsthaler Zeitung, noviny     147 

stravovna pro tuláky       110 

stromky vánoční       112 

strychnin        29 

svěrkování porostů       276, 277 

systemizace        51, 153, 193 

školní záležitosti        25, 33, 39, 40, 67, 110, 130 

tabulka služební       102 

tank         132 
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telefon         113 

tiskoviny        38, 100, 173, 174, 200 

továrna na výrobu papíru      27 

trať železniční        106, 216 

tuberkulóza        89 

účetní expozitura       156, 192 

účetní záležitosti       20, 24, 30, 31, 36, 39, 53,  
57–59, 61, 62, 67, 69, 74, 75,  
77–80 , 83, 96, 99, 100, 108,  
111, 112, 122, 127, 129, 130,  
132, 134, 148, 151, 156, 164,  
166, 170–192, 215, 230, 238, 
250, 261, 273–275, 293–295   

učitel         77 

uhlí         27, 210 

uniformy        44, 126, 154, 259 

úvěr         129, 148, 185, 188 

uzávěrky účetní       187 

válec motorový silniční      113 

válka         114, 119, 291 

Vapitin, krmivo pro zvěř      229 

vedení elektrické       120 
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