
Státní oblastní archiv v Plzni 

 

 

 

 

 

 

      

 

Velkostatek Jáchymov 

 

(1556) [1680]–1873 (1882)  

 

Inventář 

 

 

 

EL NAD č.: 245 

AP č.: 734 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Hlavová 

 

Klášter 2017 



2 
 

Obsah 

 

Úvod: 

I. Vývoj původce archiválií         4 

II. Vývoj a dějiny archivního fondu        12 

III. Archivní charakteristika archivního fondu      16 

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu      21 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky   23 

Seznam použitých pramenů a literatury       24 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek       26 

Příloha č. 2: Struktura archivního fondu       28 

Příloha č. 3: Dnešní a německá či již nepoužívaná znění místních jmen   29 

Příloha č. 4: Přehled zjištěných úředníků velkostatku Jáchymov    31 

Příloha č. 5: Registraturní plán místního soudu používaný v první polovině  
  19. století         33 

Příloha č. 6: Registraturní plán lesního úřadu zavedený na počátku padesátých let  
19. století         34 

Příloha č. 7: Konkordanční tabulka        37 

Příloha č. 8: Archiválie velkostatku Jáchymov v archivním fondu Vrchní horní úřad  
Jáchymov         40 

 

Inventární seznam: 

I. KNIHY 

A) Dominikální agenda        70 

B) Přenesená agenda         75 

II. SPISOVÝ MATERIÁL 

A) Registraturní pomůcky       80 

B) Spisy 

1) Spisy Lesního úřadu Jáchymov      82 

2) Spisy Vrchnostenského úřadu Lesního panství Jáchymov  97 

3) Spisy Místního soudu Lesního panství Jáchymov   98 

4) Spisy Lesní správy Potůčky      98 

5) Spisy Lesní správy Zlatý Kopec      101 



3 
 

III. ÚČTY 

A) Peněžní účty          101 

B) Naturální účty          115 

IV.  MAPY 

A) Katastrální mapy        116 

B) Plán pozemků         117 

C) Lesní mapy 

1) Přehledové mapy                  117 

2) Porostní mapy        118 

3) Hospodářské mapy       120 

 

Rejstříky: 

Rejstřík osobní           122 

Rejstřík zeměpisný           124 

Rejstřík věcný           127 

Rejstřík institucí          133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

I. Vývoj původce archiválií 

 

Původce archiválií archivního fondu Velkostatek Jáchymov je:  

Velkostatek Jáchymov, [1650]–1873  

 

Původce fondu po většinu své existence užíval názvu Lesní panství Jáchymov (Montan-

Wald-Dominium Joachimsthal). Jak již samotný název panství napovídá, téměř celé jeho území 

pokrývaly lesy. Tyto, v dokumentech také nazývané říšské lesy (Reichsforste), se nacházely na 

saské hranici Krušných hor. Na severu sousedilo panství se Saským královstvím, resp. s oblastí 

spravovanou krajským úřadem ve Schwarzenbergu, na jihovýchodě s dominiem královského 

města Boží Dar, na jihu s pozemky města Jáchymov a panství Ostrov a na západě s panstvím 

Nejdek.  

Až do čtyřicátých let 16. století náležela celá oblast k saskému panství Schwarzenberg, 

které bylo původně součástí Čech. V roce 1459 obdržela toto území společně s hradem 

Lauterstein Zdeňka, dcera českého krále Jiřího z Poděbrad, od svého manžela Albrechta Saského 

jako takzvaný „jitřní dar“ (něm. Morgengabe, tzn. institut německého práva, kdy manžel dával 

manželce po první společné noci od uzavření sňatku jako „dar za její panenství“ určitý movitý 

majetek). Poté, co se saský vévoda Albrecht stal zemským správcem nizozemské provincie 

Frísko, prodal panství Schwarzenberg členům rodu von Tettau. Ti vlastnili panství až do roku 

1532, kdy je odprodali saskému kurfiřtu Janu Friedrichovi za 126 000 zl. Vzhledem k aktivní 

účasti ve Šmalkaldském spolku byl Jan Friedrich sesazen a novým kurfiřtem byl jmenován 

vévoda Mořic. Zároveň došlo na základě smlouvy uzavřené mezi Ferdinandem I. a Mořicem 

Saským dne 14. října 1546 k řadě majetkových změn. Tou podstatnou pro jáchymovské lesy 

bylo rozdělení panství Schwarzenberg, a to tak, že jeho jižní část, tzn. města Boží Dar a Horní 

Blatná s přilehlými lesy, byla postoupena České koruně. Pouze právo honitby v těchto lesích a 

polovina užitku z dolů zůstaly saskému vévodovi. Rok 1546 je v podstatě prvním údajem 

týkajícím se pozemkového celku v této oblasti, který se stal majetkem koruny. 

K intenzivnějšímu osídlení zdejšího kraje docházelo především díky rozmachu hornické 

činnosti. Již před rokem 1530 bylo obydleno horníky okolí města Horní Blatná, obzvláště osady 

Potůčky, Pískovec, Háje a Bludná.  

K roku 1654 zmiňuje berní rula území jáchymovského okresu, k němuž vedle 

královského horního městečka Boží Dar patřilo rovněž královské horní městečko Horní Blatná s 

osadami Potůčky (1 železný hamr, 20 jiter luk, 6 domů havířů), Stráň (35 jiter luk, 5 hospodářů), 

Luhy (122 jiter luk, 33 hospodářů) a Bludná (24 jiter luk, 3 hospodáři), z nichž byla placena 
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činže Vrchnímu úřadu v Jáchymově. Jako samostatné královské horní městečko je v rámci berní 

ruly uváděna Ryžovna se 161 jitry luk a 28 hospodáři.  

V polovině 18. století patřily dle údajů tereziánského katastru k panství osady Bludná 

(3 domky), Potůčky (19 domků), Luhy (14 domků), Pila (7 domků), Pískovec (6 domků), Stráň 

(10 domků) a Háje (14 domků), které byly vedeny ve fasi pro město Horní Blatná. V době 

vizitace ovšem nebyly tyto osady kompaktními vesnicemi, nýbrž roztroušenými domky, 

patřícími hornickému cechu, v nichž bydleli chudí horníci, a činže se platila Vrchnímu úřadu 

v Jáchymově. Stejně tak se platila činže ze 3 mlýnů. Jednalo se o mlýny zpracovávající kobalt a 

vyrábějící šmolku. Nadto je uvedeno v tereziánském katastru ve fasi pro královské horní město 

Boží Dar rovněž 9 obyvatel z osady Myslivny; tito poddaní údajně hlídali dříví před zloději. Pro 

osady Zlatý Kopec a Ryžovna je ve fasi města Boží Dar uvedeno, že v okolních lesích se 

nacházely lesní domky. Louky přináležející k těmto domkům vznikly z vymýcených císařských 

lesů, a proto z nich byly odváděny císařské dávky.  

Podrobnější informace o charakteru panství nám poskytuje Sommerova topografie z roku 

1847. V polovině 19. století žilo na panství kolem 2000 obyvatel, z toho bylo 11 protestantských 

rodin. Obyvatelé se živili zejména lesními pracemi a výrobou krajek. Mimoto pracovali také 

v místních podnicích či dolech na cín, kobalt, vitriol, železo a stříbro. Působili zde čtyři pekaři, 

jeden sládek, dva bednáři, dva řezníci, dva povozníci, jeden hospodský, jeden obchodník 

s plátnem, čtyři mlynáři, tři prýmkaři, jeden zámečník, čtyři kováři, tři ševci, jeden provazník, tři 

krajkáři, dva kameníci, dva truhláři, osm obchodníků s potravinami a jeden kolář.  

Lesní panství bylo rozděleno do třech revírů, přičemž dva byly pojmenovány podle sídel 

lesních úředníků, a to Boží Dar a Horní Blatná. Vzhledem k tomu, že tato města však ležela 

mimo území lesů jáchymovského panství a Boží Dar byl od nich dokonce vzdálen půl hodiny 

cesty, byla sídla postupně přemístěna do obcí Potůčky a Zlatý Kopec. V roce 1848 došlo 

společně se systemizací lesů k přejmenování hornoblatenského a božídarského revíru na Potůčky 

a Zlatý Kopec. Třetí revír představovala oblast nazývaná Vlčí hřbet, která ležela izolovaně 

od vlastního panství u kapucínského kláštera Mariánská a byla ohraničena lesy města Jáchymov 

a obce Oldřichov. Podle Sommerovy topografie tento les původně nepatřil k panství 

Schwarzenberg, ale byl zakoupen později c. k. montánním erárem. Přesné datum ovšem uvedeno 

není. Z instrukce vydané pro lesní úřad roku 1680 (kopie viz sign. VII a 1) je však známo, že 

dřevo z tohoto lesa sloužilo k pokrytí potřeb jáchymovského hradu a také správce a hejtmana 

Vrchního úřadu Jáchymov. Na konci 17. století byl ovšem les absolutně vyčerpán, a tak bylo na 

základě výše zmíněné instrukce nařízeno, aby jej raději napříště obhospodařoval lesní pojezdný.  
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Panství se v polovině 19. století rozkládalo na území o rozloze 10 771 jiter a 281 sáhů, 

z toho jej tvořilo 9791 jiter a 1333 sáhů dominikálních lesů a 979 jiter a 548 sáhů rustikálních 

luk, které sloužily poddaným především jako zdroj sena pro dobytek. Co se týče zemědělské 

výroby, patřil mezi hlavní zdroje obživy místních lidí chov skotu, jelikož vzhledem ke zdejším 

klimatickým podmínkám nebylo možné zaručit úspěšnou sklizeň plodin z polí. 

Podle Sommera se v revíru Boží Dar nacházela obec Ryžovna s lokálií a školou 

pod patronátem Náboženského fondu. Dále je v obci zmiňována hospoda a mlýn a patřily k ní 

doly Michaeli-Stollen, St. Prokopi, Glück mit Freunden a Aller Seelen. Dále se v revíru Boží Dar 

nacházely dvě osady – Rozhraní s vitriolovou hutí a dvěma chemickými závody a Zlatý Kopec 

se školou pod patronátem vrchnosti, hájovnou, mlýnem a čtyřmi cínovými doly (Kohlreiter, 

Dreifaltigkeit, St. Johann a Gabe Gottes). V revíru Horní Blatná ležela obec Potůčky 

s c. k. pomocným celním úřadem, vrchnostenskou školou, mlýnem a šmolkárnou. Dále v revíru 

leželo jedenáct osad – Háje se školou pod patronátem vrchnosti, hájovnou, mlýnem a stříbrným 

dolem Gottholds-Stollen, Luhy se šmolkárnou, Stráň se školou pod patronátem vrchnosti a 

hájovnou, Bludná, Kopeček, Myslivny, Pila, Pískovec, Podlesí, Smolné Pece a Špičák. Dnes je 

již většina těchto osad a obcí zaniklých, případně se staly součástmi jiných obcí. Samostatnou 

zůstala pouze obec Potůčky (viz příloha č. 3). 

Vzhledem k rudnému bohatství Jáchymovska byl administrativní vývoj panství velice 

úzce spojen se správou hornictví. Jak již bylo výše zmíněno, lesní panství bylo majetkem České 

koruny, a tudíž byla jeho správa podřízena státním úřadům. Následující odstavce tak přináší 

stručný vývoj správy nadřízených úřadů od třicátých let 16. do počátku 19. století, resp. nástin 

dějin správy horní agendy. 

Intenzivní snaha panovníka Ferdinanda I. o upevnění finančních poměrů státu znamenala 

mimo jiné i kontrolu důlního podnikání tak, aby z něho plynul co největší zisk. Tato snaha 

vyžadovala značný úřednický aparát, tudíž byl zřízen úřad české komory, který přímo podléhal 

panovníkovi. Tento úřad mimo jiné dohlížel na činnost Horního úřadu v Jáchymově (později 

Vrchní úřad Jáchymov), který z lesů revírů Boží Dar a Horní Blatná zajišťoval dřevo pro potřeby 

jemu svěřených dolů a hutí. Nově rovněž vznikl roku 1530 úřad nejvyššího horního hejtmana, 

podřízený české komoře, který měl panovníkovi pomoci při získávání rozhodujícího vlivu 

v důlním podnikání a měl dosáhnout centralizace dolů. Jako ústupek stavům nakonec roku 1534 

omezil panovník jeho vliv a řadu povinností hejtmana převzal nejvyšší mincmistr jako částečně 

stavovský úřad. Nejvyšší mincmistr byl sice podřízen králi, ten jej ale ve většině případů 

odkazoval přímo na českou komoru, jelikož soustřeďovala správu všech horních záležitostí. Od 

roku 1545 tak došlo k úplnému postátnění montánní správy, když se úřad nejvyššího mincmistra 
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stal součástí komory. Navíc roku 1555 vznikl pro odlehčení úkolů hejtmana, který se tak zcela 

mohl věnovat svým úkolům v komoře, další nový úřad, nejvyšší hormistr, který byl od 17. století 

spojen s úřadem nejvyššího mincmistra.  

Mimoto se začal již v 16. století řešit kritický stav lesů, především nedostatek kvalitního 

dřeva, a to pomocí vydávání řady lesních řádů. Zakázáno bylo například kácení mladých stromů, 

stanovil se také sazebník za odběr dřeva, byl ustanoven lesnický dozor nad těžbou a 

zajišťováním porostů. Vydávání těchto řádů bylo ale naprosto bezúčelné, jelikož zpravidla pouze 

opakovaly to, co předchozí normy, a nedokázaly zabránit neustálému zneužívání lesů, a to 

hlavně proto, že plochu několika desítek km2 střežilo zanedbatelné množství hajných. Ve druhé 

polovině 17. století byl natolik citelný nedostatek dřeva, že se přistoupilo k zákazu zakládat nové 

železné hutě, kamencárny a vitriolovny, aby se dřeva dostalo alespoň pro stříbrné a cínové doly a 

hutě v Jáchymově. Lesy byly sice spravovány státními úředníky v čele s lesním pojezdným 

(Waldbereuter), podřízenými Vrchnímu úřadu Jáchymov (Oberamt zu Joachimsthal) a české 

komoře, ta byla ale příliš daleko, aby mohla znát místní poměry. Pojezdný měl každý týden 

dohlížet na lesy a zakazoval do nich přístup popelářům, dřevosoustružníkům a smolařům. Přesto, 

když čas od času vyslala komora do zdejších lesů komisaře, aby obhlédli situaci, byl pokaždé 

konstatován jejich neutěšený stav.  

Naprosto žalostná situace nakonec přiměla komoru jednat. Roku 1729 nechala 

jáchymovské lesy poprvé řádně vyměřit, což byl první krok k jejich lepšímu obhospodařování. 

Snad k této změně přispěla stagnace těžby surovin, zapříčiněná vydobytím většiny zdejších dolů. 

Správa lesů byla svěřena přímo lesnímu úřadu, podřízenému Vrchnímu úřadu Jáchymov. V roce 

1750 byli k lesnímu úřadu kvůli nízkému počtu lesního personálu jmenováni dva hajní, jeden 

v Horní Blatné a druhý v Božím Daru. Ve stejném roce získal představený lesního úřadu titul 

lesmistr (Waldmeister). Od druhé poloviny 17. století tak lze doložit jistou formu samostatné 

správy tohoto území a můžeme tak hovořit o lesním panství Jáchymov. 

Za vlády Marie Terezie došlo roku 1749 k zrušení české komory a na jejím místě vznikla 

královská reprezentace a komora. Ta byla roku 1763 změněna na české zemské gubernium. 

Roku 1783 byl Josefem II. zrušen úřad nejvyššího mincmistra a hormistra a úplnou kontrolu nad 

správou hornictví převzalo gubernium. Nejvyšší instanci pak představovala dvorská komora ve 

Vídni.  

Nařízením dvorské komory z roku 1812 byl Vrchní úřad v Jáchymově povýšen na Vrchní 

horní úřad v Jáchymově (Bergoberamt zu Joachimsthal), který kromě podřízených horních úřadů 

spravoval také lesní panství. 
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Roku 1816 se dvorská komora rozdělila na všeobecnou dvorskou komoru a dvorskou 

komoru v mincovnictví a hornictví. Zároveň vznikl nový právní subjekt, montánní erár, jehož 

majetkem se staly státní doly a velkostatky, na nichž se doly nacházely nebo které sloužily jako 

zdroj dřeva pro dolování. Roku 1824 bylo lesní panství zaneseno do desk zemských, jako majitel 

byl uveden c. k. montánní erár a hodnota panství činila 125 820 zlatých vídeňské měny. 

V nejvyšší instanci však kolísalo hornictví mezi správními a komorními úřady, tedy mezi 

guberniem a dvorskou komorou. Roku 1835 tak nastala další změna, české horní úřady, včetně 

Vrchního horního úřadu v Jáchymově, byly přímo spravovány dvorskou komorou 

v mincovnictví a hornictví.  

Vzhledem k rozsáhlosti agendy spravované vrchním horním úřadem se nelze tudíž divit, 

že záležitosti a úkoly spojené s dohledem nad územím a obyvateli lesního panství plnil z jeho 

pověření lesní úřad, resp. lesmistr. Oba výše zmíněné úřady sídlily v horním městě Jáchymov, 

vrchní horní úřad obýval pravděpodobně od konce 17. století budovu bývalé jáchymovské 

mincovny (dnes dům č. p. 37 na náměstí Republiky). Kde přesně sídlila kancelář lesního úřadu, 

není zcela známo. Lze ale předpokládat, že po celou dobu působení lesmistra Bernarda Schmidta 

v Jáchymově, a to konkrétně v letech 1809–1842, sídlila kancelář úřadu přímo v jeho 

vlastním domě č. p. 134 v Jáchymově. 

Nejstarší inventář vybavení kanceláře lesního úřadu je součástí jediného dochovaného 

repertáře a byl vytvořen pravděpodobně okolo roku 1770 a postupně doplňován. Dozvídáme se 

z něj, že lesní úřad vlastnil ocelové pečetidlo, čtyři cejchovačky – z toho jedna náležela 

božídarskému a jedna hornoblatenskému lesnímu, jednu mosaznou dukátovou váhu bez stupnice 

uloženou v pouzdře, čtyři pozemkové knihy, označené čísly 1–4, lesní mapu božídarského a 

hornoblatenského revíru vytvořenou lesmistrem Frantzem L. Ballasem, železnou pokladnu 

zakoupenou v roce 1778 za 20 zl., čtyři železné hrábě a osm truhel na lesní semena. Dále jsou 

zde uváděny v blíže nespecifikované myslivně tři polstrované židle se stolem a jeden železný 

hrnec.  

Na přelomu 18. a 19. století stál podle dochovaných výkazů personálu v čele lesního 

úřadu lesmistr (Waldmeister), který měl k ruce adjunkta (Waldamtsadjunkt). Dále zde působili 

božídarský lesní (Gottesgaber Waldförster), hornoblatenský lesní (Plattner Waldförster) a 

několik hajných (Waldheger). Počet hajných se častokrát měnil, zpravidla však býval ustanoven 

jeden pro Vlčí hřbet, tři pro Boží Dar a tři pro Horní Blatnou. Mohlo se ale stát, že místo 

některého hajného nebylo obsazeno. Mezi dalšími zaměstnanci vystupoval poprvé v roce 1809 

ve výkazech i úřední sluha s ročním platem 50 zl.  
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Hlavní náplní činnosti zaměstnanců lesního úřadu byl dohled nad hospodařením 

ve zdejších lesích v průběhu roku. Instrukce z roku 1835 (sign. VII a 4, inv. č. 78) shrnula 

povinnosti personálu takto: „Lesní zaměstnanec má mít pokaždé na zřeteli svou přísahu a chovat 

se podle lesního zákona z 5. dubna 1745 a dalších později vydaných lesních nařízení. Obzvláště 

je zavázán, co nejdříve je to možné, odklízet pokácené kmenové i sáhové dříví, klestí a pařezy, a 

docílit jejich brzkého odvozu z mýtin, nemá bránit náletům ani přirozenému růstu.“ Lesy měly 

být obhospodařovány tak, aby byly udrženy v dobrém stavu, ale zároveň z nich měl plynout co 

největší výnos. Při své práci neměl brát personál ohled ani na přátelství, ani na příbuzenské 

vztahy, vše měl činit pouze pro dobro lesnictví a rovněž i hornictví. Povinností lesního personálu 

bylo navíc dohlížet také na lesy náležející městům, obcím a soukromým osobám. 

Obhospodařovány měly být stejně kvalitně jako vrchnostenské jáchymovské lesy. Lesní úřad byl 

zodpovědný za tamní těžbu a výsadbu kultur.  

Lesmistr působil zároveň jako přísedící (Assessor) u Vrchního horního úřadu Jáchymov a 

byla mu svěřena správa dominikálních, resp. hospodářských záležitostí lesního panství.  

O pravomocech lesmistra se zmiňuje zpráva dvorské komory z roku 1814. Lesmistr se 

kromě pravidelných schůzek v záležitostech lesní správy konaných u Vrchního horního úřadu 

v Jáchymově účastnil také schůzek, na nichž byly projednávány záležitosti sporného a 

nesporného soudnictví za účasti justiciára. Dvorská komora se pozastavovala nad tím, že lesmistr 

byl sice hospodářský úředník, ale rovněž přijímal a vyřizoval veškerá podání od krajského úřadu 

týkající se panství a vedl o nich vlastní podací protokol, aniž by tato byla projednávána i 

u Vrchního horního úřadu Jáchymov, který byl rovněž hospodářským úřadem. 

V podstatě tak někdy od této doby začíná ve spisech vystupovat tzv. Vrchnostenský úřad 

Lesního panství Jáchymov (Obrigkeitlicher Amt des Montan- Walddominiums Joachimsthal , či 

pouze Amt des Montan- Walddominiums Joachimsthal), jehož úřednictvo tvořil vedle lesmistra 

zároveň i aktuár vrchního horního úřadu. Oba tak měli na starosti politickou a hospodářskou 

agendu lesního panství. 

Správu soudních záležitostí (judiciale) měl na starosti justiciár. Prvního justiciára lze 

doložit v roce 1801. Zpočátku býval zaměstnán přímo u lesního úřadu. Podle dochovaných 

výkazů personálu z přelomu 18. a 19. století pobíral roční plat ve výši 50 zl. Vydržování 

vlastního justiciára považovala správa panství za nákladné, především z důvodů nemajetnosti 

poddaných a vyčerpanosti pokladny lesního úřadu. Dvorským dekretem z roku 1788 bylo 

povoleno, že pokud majitelé panství z rozličných důvodů, především hospodářských, nedokázali 

zajistit výkon civilní justice nad svými poddanými, mohli delegovat tuto pravomoc na nejbližší 

magistrát, vybavený alespoň dvěma placenými právníky. U těchto byl pak zaměstnán ještě další 
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právník a magistrát se tak stal delegovaným soudem. V roce 1805 bylo místo justiciára u lesního 

panství delegováno na jáchymovský magistrát. Panství bylo nadále spravováno tak, že Vrchní 

úřad a Lesní úřad Jáchymov jakožto orgány dominikální vrchnosti vedly hospodářské a politické 

záležitosti a agendu nesporného soudnictví.  

Tato situace přetrvávala až do roku 1831, kdy byl na základě rozhodnutí místodržitelství 

vhodným kandidátem na místo justiciára jmenován Franz Xaver Oswald a při lesním panství 

začal fungovat samostatný místní soud (Ortsgericht). K ruce byl justiciárovi přidělen soudní 

aktuár, který býval zpravidla i kancelistou na vrchním horním úřadě. 

Podle zprávy apelačního soudu ze 17. prosince 1832 tak existoval Vrchní horní úřad 

Jáchymov, reprezentující vrchnost v záležitostech poddaných hornoblatenského a božídarského 

revíru, který při vyřizování této agendy vystupoval pod označením Jáchymovské lesní panství. 

Bylo mu přiděleno obstarávání politických a dominikálních záležitostí pod vedením lesmistra 

Bernarda Schmidta a aktuára vrchního horního úřadu Franze Peschky. Těm bylo navíc nařízeno 

dohlížet, aby veškeré záležitosti jak v soudní a politické správě, tak v záležitostech poddaných 

byly náležitě a bez průtahů vedeny a vyřízeny. Jáchymovskému lesnímu panství nadále 

příslušela soudní pravomoc nad jeho poddanými. Striktně soudní záležitosti byly určeny 

místnímu soudu, resp. justiciárovi, ale obstarávání soudních záležitostí příslušejících 

hospodářským úředníkům měli na starosti lesmistr a aktuár vrchního horního úřadu. Široké pole 

působnosti hospodářských úředníků navíc dokazuje i inzerát uveřejněný v neznámých novinách 

z 24. prosince 1839, vyhlašující konkurs na obsazení místa aktuára u Vrchního horního úřadu 

Jáchymov. Tento úředník měl zodpovídat nejen za vedení úřadu zdejšího lesního panství, ale 

vzhledem k tomu, že dosavadní aktuár Franz Peschka vedl i expedici kanceláře vrchního horního 

úřadu a referát hornických záležitostí, měla být dána přednost uchazeči, který by byl nejenom 

absolvovaný právník zkoušený z politické znalosti zákonů, z berních záležitostí, z vedení 

pozemkových knih a z vedení záležitostí nesporného soudnictví, ale hlavně tomu, který by navíc 

doložil absolvování hornicko-akademického kolegia. 

Novým aktuárem byl v roce 1841 jmenován Dominik Siegl, který do té doby působil 

pouze jako justiciár lesního panství. Od čtyřicátých let tak vykonával nejenom funkci aktuára, 

ale zároveň měl dohled nad politickou i soudní agendou lesního panství a byl napříště označován 

jako správce lesního panství (viz příloha č. 4). Tato situace přetrvala až do roku 1850, kdy byla 

veškerá veřejná agenda (s výjimkou např. správy patronátních záležitostí) předána nově 

vzniklým státním orgánům – okresním soudům, okresním úřadům, apod. Kompetence lesního 

úřadu se tak nadále zúžily především na dohled nad hospodářskou správou panství. 
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Jak již bylo výše nastíněno, v polovině 19. století nastaly ve státní správě významné 

změny, když vznikla ministerstva jako nejvyšší instance státní správy. V roce 1848 bylo zřízeno 

ministerstvo veřejných prací, které mělo mít na starosti záležitosti hornictví, to ale bylo ještě 

téhož roku společně s ministerstvem orby, obchodu a živností zrušeno. V souvislosti s tím 

vzniklo ministerstvo pro zemědělství a hornictví, které převzalo od výše zmíněných ministerstev 

správu zemědělských a montánních záležitostí. V roce 1853 bylo toto ministerstvo také zrušeno 

a horní agenda přešla na ministerstvo financí.  

V roce 1849 proběhla celková reorganizace správy státních lesů, došlo k systemizaci 

zdejších lesů a také personálního složení lesního úřadu. Území spravované lesním úřadem bylo 

rozděleno do dvou revírů, respektive hospodářských okrsků (Wirtschaftsbezirke), spravovaných 

nově jmenovanými lesními správami, a to lesní správou Potůčky a Zlatý Kopec. Lesní úřad se 

skládal z hospodářských úředníků (wirtschaftsführende Beamten) a služebníků, tzv. lesních 

dozorců (mindere Amtsdiener, Forstaufseher).   

Mezi úředníky náležel nadále představený lesního úřadu, lesmistr (Forstmeister), a vedle 

něj se nově objevil kontrolní nadlesní (kontrollierender Oberförster), který měl zastupovat 

lesmistra a dohlížet na správu lesní trati Vlčí hřbet. Těmto dvěma mohl být pro písařské 

záležitosti přidělen písař. Tuto pozici buď vykonával některý z lesních služebníků, nebo zvlášť 

jmenovaný diurnista. V případě lesního panství funkci písaře zastával jeden z hajných. 

Správu jednotlivých revírů měli na starosti hospodářští úředníci, dělení do tří tříd. První 

třídu představoval hospodářský nadlesní (wirtschaftsführender Oberförster) a následující dvě 

třídy nesly stejné označení – lesní (Förster). V čele nově jmenovaných lesních správ tak stál 

ve Zlatém Kopci lesní a v Potůčkách hospodářský nadlesní.  

Revíry byly rozděleny do několika polesí (Aufsichtsbezirke), které spravovali právě nižší 

služebníci, dělení do tří tříd s označením hajní (Forstwarte). Dohled nad polesími revírů Zlatý 

Kopec a Potůčky obstarávalo celkem deset hajných.  

V případě revírů, respektive lesních tratí, ležících izolovaně od ostatních ucelených celků 

– tak jako například ve Vlčím hřbetě – se nevyplatilo jmenovat zvláštní hospodářské úředníky, 

ale byl zde dosazen tzv. podlesní (Unterförster). V podstatě se jednalo o hajného, který 

vykonával pod dozorem nejblíže se nacházejícího lesního či nadlesního všechny hospodářské 

záležitosti. 

Navíc byli ku pomoci nadlesním a lesním ustanoveni mladí muži označovaní jako lesní 

mládenci (Forstjunge), kteří zaujímali místo mezi nejnižšími služebníky. Ti byli vedeni 

příslušnými úředníky k lesní službě a v případě potřeby mohli zastupovat hajné. 
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Ke každému lesnímu úřadu byl také přidělen lesní praktikant, aby se vzdělal a orientoval 

v provozu úřadu. Zpravidla vykonával pomocné úřednické práce. Musel mít samozřejmě 

složenou státní lesní zkoušku a byl mu vyměřen buď přímo denní plat, nebo adjutum 

(tzv. pomocné; tedy plat, který dostávali úředníci mimořádně buď ke služnému, nebo když dosud 

na řádné služné neměli nárok). 

Celkový hospodářský úpadek habsburské monarchie, způsobený především nevydařenou 

zahraniční politikou, vyústil ve druhé polovině 19. století v zastavení většiny státních statků a 

jejich předání věřiteli, tedy Privilegované rakouské národní bance ve Vídni. Lesní panství 

Jáchymov bylo zastaveno v letech 1856–1867. Po dobu těchto deseti let správu panství 

vykonávala banka sama, v roce 1867 bylo panství znovu vráceno montánnímu eráru. Od roku 

1869 došlo ke změně ve správě horní agendy v Jáchymově a tím i v dohledu nad lesním 

panstvím, který přešel na Horní a hutní správu (Berg- und Hüttenverwaltung Joachimsthal). 

Tento úřad ale přímo navazoval na agendu vrchního horního úřadu, tudíž v podstatě došlo pouze 

ke změně v jeho názvu. Na konci šedesátých let se dokonce uvažovalo o odprodeji panství, 

nakonec se však jeho administrativy dotkla až nová organizace správy státních lesů a statků, 

provedená v sedmdesátých letech.  

Významný mezník představuje rok 1873, kdy byl dne 1. července zrušen Lesní úřad 

Jáchymov a Lesní správy Zlatý Kopec a Potůčky byly nově podřízeny přímo ministerstvu orby, 

které se snažilo vnést nový řád do vedení státního lesního hospodářství. 

 

II. Vývoj a dějiny archivního fondu 

 

Původcem písemností je správa Lesního panství Jáchymov, kterou vedle lesního úřadu, 

jenž spravoval hospodářskou agendu velkostatku, vykonávaly až do zániku patrimoniální správy 

roku 1850 rovněž vrchnostenský úřad a místní soud. Tyto úřady se v přenesené působnosti 

zabývaly rovněž politickou a soudní agendou poddaných. Dochoval se i registraturní plán spisů 

soudní agendy (originál dnes uložen v NA ve fondu Vrchní horní úřad Jáchymov, jeho přepis viz 

příloha č. 5).  

Písemnosti lesního úřadu začaly být zaznamenávány pravděpodobně okolo roku 1750 

do zvláštního repertáře (inv. č. 65), který byl průběžně doplňován až do roku 1798. Jsou zde 

zahrnuty spisy od roku 1604 v chronologickém sledu a jsou označeny čísly 1–815. V polovině 

19. století zamanipuloval lesní praktikant Gustav Alberti veškeré písemnosti do předepsaného 

sedmitřídního registraturního plánu určeného pro lesní úřady montánních panství (originál dnes 

uložen v NA ve fondu Vrchní horní úřad Jáchymov, jeho přepis viz příloha č. 6), a to i 
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písemnosti uvedené ve výše zmiňovaném repertáři a již označené staršími signaturami. Pro 

případ, že by badatel pracoval s repertářem, byla vyhotovena konkordanční tabulka (viz příloha 

č. 7), která přináší přehled starých signatur a signatur po provedení nové manipulace. Tento 

registraturní plán lesní úřad používal až do svého zrušení v roce 1873. 

Na základě zprávy Adolfa Ludvíka Krejčíka z roku 1929, týkající se archivu a 

registratury jáchymovského panství, a rovněž z korespondence mezi dr. Jiřím Kynčilem, 

vedoucím Zemědělsko-lesnického archivu v Klášterci nad Ohří, a dr. Václavem Černým, 

ředitelem bývalého Československého státního archivu zemědělského, z roku 1958 

(korespondence dochována ve spisu o fondu Správa státních lesů Jáchymov) se dozvídáme, že 

archiv jáchymovského panství zůstal v roce 1873 v budově Vrchního horního úřadu 

v Jáchymově. V roce 1910 byl převezen do budovy Lesní správy Jáchymov a uložen na půdě 

přímo pod střechou volně na podlaze. Spisy byly uspořádány v pevně svázaných fasciklech, 

které byly opatřeny signaturami s označením ročníků. Pravděpodobně ovšem nedošlo 

k převezení všech písemností vzniklých z činnosti lesního panství, jelikož dodnes se nachází ve 

fondu Vrchní horní úřad Jáchymov, který je v péči Národního archivu, několik úředních knih, 

registraturních pomůcek a kartonů spisů, jejichž původcem bylo lesní panství (viz příloha č. 8). 

Roku 1920 bylo ovšem nařízeno, aby písemnosti lesního panství byly co nejdříve 

po úpravě kanceláře sneseny z půdy a uloženy v policích v nově zřízené místnosti, tzv. příruční 

registratuře (v přízemí vlevo od vchodu do budovy). Zde byly uloženy společně s písemnostmi 

Správy státních lesů a statků Jáchymov (později Správa státních lesů Jáchymov).  

Roku 1930 byly ale písemnosti bývalého lesního panství přemístěny na popud 

Československého státního archivu zemědělského v Praze do zámku v Ostrově nad Ohří. Lze se 

jen domnívat, že i společně s písemnostmi správy státních lesů v Jáchymově, jak dosvědčuje 

vývoj po roce 1951. 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 lesního panství uloženy až do roku 1951, kdy byly převzaty 

Zemědělsko-lesnickým archivem v Klášterci nad Ohří. Celkem se jednalo o 11 kartonů; 

v jednom kartonu se nacházely spisy ke starší registratuře, včetně repertáře ke spisům z let  

1604–1798, v pěti kartonech pak byly dochovány signované spisy a v následujících čtyřech 

kartonech byl uložen převážně účetní materiál a knihy. Navíc byl dodatečně přidán i jeden karton 

spisového materiálu nalezeného mezi neoznačenými a nezpracovanými kartony panství Ostrova, 

který zřetelně náležel ke spisům vzniklým z činnosti správy lesního panství.  

V Klášterci nad Ohří byly ovšem spisy bývalého lesního panství evidovány společně se 

spisy Správy státních lesů Jáchymov jako jeden archivní fond, jak dokládají Přehledy archivních 
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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 dochovaných starších evidenčních listů 

ve spisu o fondu, na nichž jsou uváděny kromě níže uvedených přírůstků ještě přírůstky 

KP 86/59 a KP 163/62; tyto ale evidují spisy, které provenienčně náležejí do fondu Správa 

státních lesů Jáchymov (více viz AP č. 732 – Správa státních lesů Jáchymov).  

Dne 25. září 1959 byly do fondu zařazeny celkem 4 knihy z roku 1849 a 6 map z roku 

1849, které byly převzaty od Lesprojektu (dnes ÚHÚL) v Brandýse nad Labem (KP 77/1958). 

V roce 1962 byl převzat další přírůstek (KP 162/1962), a to dne 15. října od kadaňské 

pobočky Státního archivu v Plzni, a sice celkem 4 kartony spisového materiálu z let 1796–1850, 

2 fascikly spisového materiálu z let 1820–1850 a 1 kniha účtů z let 1840–1850. Tento přírůstek 

tvořila s největší pravděpodobností tzv. patrimoniální priora okresních soudů. 

V roce 1969 byly písemnosti lesního úřadu společně s písemnostmi SSL Jáchymov 

převezeny do žlutické pobočky Státního archivu v Plzni. Ve spisu o fondu se dochovala 

poznámka dr. 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 SSL Jáchymov fond Lesní úřad Jáchymov (EL NAD 245). Zároveň měly být k fondu 

Lesní úřad Jáchymov připojeny podle výše zmíněné poznámky dr. Haubertové 2 kartony spisů 

z let 1849–1863 a podací protokol z roku 1854 evidované ve fondu Správa státních lesů Horní 

Blatná. K tomu ovšem nedošlo. 

Ve žlutické pobočce bylo dne 28. června 1972 zaevidováno celkem 21 pozemkových 

knih pod přírůstkovým číslem 6.    

V popisu panství (viz úvod knih nemovitého majetku, inv. č. 9, 10, 11) je uvedeno, že 

nejstarší kontraktní kniha byla vedena od roku 1616. Na titulním listu nejstarší dochované 

pozemkové knihy je ovšem tato označena jako kniha č. 3. Z toho vyplývá, že v době jejího 

založení, tzn. v roce 1742, musely existovat ještě dvě starší pozemkové knihy. Mimo to 

v hlavních peněžních knihách je v rubrice inventář až do roku 1815 evidováno celkem 

14 soudních úředních knih, mezi nimiž se jistě nacházely rovněž pozemkové knihy. V letech 

1817–1818 se jejich počet náhle snížil o dvě knihy, a to na 12 kusů. Lze se jen domnívat, že se 

jedná právě o ony dvě nejstarší pozemkové knihy. Skutečné důvody jejich ztráty ovšem známy 

nejsou.  
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Dne 9. června 1850 bylo Okresnímu soudu v Jáchymově předáno celkem 

20 pozemkových knih. Okresní soud ve vedení některých z nich pokračoval i v následujících 

letech. Mezi předanými knihami není ovšem zahrnuta pozemková kniha revíru Vlčí hřbet 

(inv. č. 36). Tato byla okresnímu soudu podle v ní uvedené uzavírací formule předána až 8. srpna 

1853 a dle soupisu v Zemském archivu evidována jako pozemková kniha panství Ostrov. 

Pravděpodobně při manipulaci v roce 1948 bylo zjištěno, že provenienčně náleží k panství 

Jáchymov. Z okresního soudu byly pozemkové knihy v roce 1941 předány Archivu země České, 

kde byla o sedm let později provedena jejich revize. Dne 21. února 1961 byly pozemkové knihy 

předány Státním ústředním archivem v Praze, nástupcem Archivu země České, do Státního 

archivu v Plzni, kde byly uloženy ve zvláštní sbírce pozemkových knih.  

Patrně ve stejné době, kdy byly zaevidovány pozemkové knihy, tzn. okolo roku 1972, byl 

založen zcela nový fond s názvem Lesní panství Jáchymov (EL NAD 192). Od sedmdesátých let 

20. století tudíž existovaly fyzicky dva fondy obsahující archiválie stejného původce, a to Lesní 

úřad Jáchymov a Lesní panství Jáchymov. 

Jak je zřejmé z poznámky  na dochovaném EL NAD k fondu Lesní panství Jáchymov 

z roku 1987, jsou zde: „Zachovány jen pozemkové knihy. Spisy místního soudu Lesního panství 

Jáchymov (byly) zařazeny do fondu Lesní úřad Jáchymov.“  Přitom podle Průvodce po 

archivních fondech státního archivu v Plzni z roku 1975 fond mimo jiné obsahoval i 3 kartony 

spisů, údajně pouze pozůstalostí z let 1840–1850. Tyto byly ale později z neznámých důvodů 

přeřazeny do fondu Lesní úřad Jáchymov. 

Fond Lesní panství Jáchymov tedy v roce 1987 zahrnoval 22 úředních knih, 

21 pozemkových knih a 1 knihu dekretů a konsensů z let 1650–1710 (Actionalbuch XIII), která 

byla do fondu předána 23. dubna 1976 z centrály v Plzni. Tato informace je známa ale jen 

z poznámky, která se dochovala ve spisu o fondu. Není dochován žádný předávací protokol a 

kniha není zanesena ani ve žlutické knize přírůstků.  

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

v Klášteře u Nepomuka. Ve stejném roce byly převzaty ze SOkA Karlovy Vary pozůstalostní 

spisy z let [1800]–[1850] a plán půdorysu prodaného pozemku v Potůčkách Antonu Korbovi, 

původně uložené ve fondu Archiv města Horní Blatná. Vše bylo zaevidováno do fondu Lesní 

úřad Jáchymov jako balík (KP 3/2007). 

Dne 10. srpna 2010 obdržel Státní oblastní archiv v Plzni od Národního archivu 

2 speciální mapy o 3 listech, které byly roku 2013 zaevidovány do fondu Lesní panství Jáchymov 

(KP 4/2010).  
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V roce 2016 byl do fondu zaevidován Protokol projednávaných pozůstalostí z let     

1838–1850, vymanipulovaný z fondu Archiv města Chyše ze SOkA Karlovy Vary (KP 6/2016), 

a při pořádání byl zařazen mezi úřední knihy přenesené agendy. 

 

III. Archivní charakteristika archivního fondu 

 

Archivní fond Velkostatek Jáchymov obsahuje 140 úředních knih, 17 podacích protokolů, 

1 repertář, 112 kartonů a 23 map z let (1556) [1680]–1873 (1882) o celkovém rozsahu 16,37 bm. 

Fond je dochován mezerovitě.  

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

o fondu Správa státních lesů Jáchymov, se dozvídáme, že v roce 1958 bylo v Klášterci ukončeno 

pořádání jáchymovského archivu a dr. Kynčil se zajímal o uložení těchto písemností před jejich 

převzetím do archivu. Jestli ovšem z těchto pořádacích prací vznikla nějaká pomůcka, není 

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

Jáchymov byly nadále evidovány dohromady jako jeden fond. 

 Pro orientaci v pozemkových knihách byly ve Státním archivu v Plzni vytvořeny 

v šedesátých letech 20. století kartotéční lístky. 

Dalším pořádáním se zabývala v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století 

dr. Haubertová, která se musela ovšem vypořádat právě s existencí dvou fondů stejného původce 

(více viz II. kapitola). Do zatímního soupisu z roku 1982 tudíž zahrnula nejenom archiválie 

vzniklé z činnosti lesního úřadu, ale i pozemkové knihy a soudní spisy. Ovšem ke spojení obou 

těchto fondů přesto nedošlo. Navíc je v soupisu uvedena i část spisů lesní správy Horní Blatná. 

Dr. Haubertová zachovala uspořádání podle registraturního plánu vytvořeného pro státní lesní 

úřady.  

V roce 2014 se přistoupilo ke spojení obou fondů. Na základě protokolu o zrušení 

archivního fondu Lesní panství Jáchymov (č. j. SOAP/005-0422/2014) byly archiválie z tohoto 

fondu včleněny do archivního fondu Lesní úřad Jáchymov. Vzhledem k tomu, že oba fondy 

obsahovaly archiválie téhož původce a byly velkostatkové povahy, byl fond Lesní úřad 

Jáchymov přejmenován na Velkostatek Jáchymov. Navíc v knihách přírůstků a úbytků 

Zemědělsko-lesnického archivu v Klášterci nad Ohří vystupuje tento fond pod označením Vs 

Jáchymov. Po spojení těchto archivních fondů obsahoval fond Velkostatek Jáchymov 101 

úředních knih, 16 podacích protokolů, 1 repertář, 97 kartonů, 45 map a 1 balík. 

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

2015. 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. 

Do fondu Velkostatek Jáchymov byl navíc během pořádacích prací přeřazen zbytek spisů 

lesní správy Potůčky, nacházejících se ve fondu Správa státních lesů Horní Blatná, a to spisy 

z let 1849–1868 v rozsahu 2 kartonů a rovněž 1 podací protokol lesní správy z roku 1854 

(celkem 0,26 bm). Jedná se totiž o archiválie, které pocházely z činnosti lesní správy Potůčky, 

úřadu přímo podřízeného lesnímu úřadu v Jáchymově a spravujícího revír Horní Blatná. Nadto 

tato změna byla plánována již v sedmdesátých letech 20. století, ale nikdy nebyla realizována.  

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

II. SPISOVÝ MATERIÁL, III. ÚČTY a IV. MAPY. První skupina je členěna do podskupin 

A) Dominikální agenda a B) Přenesená agenda. Během pořádání bylo zjištěno, že kniha dekretů 

a konsensů z let 1650–1710 (Actionalbuch XIII) provenienčně přísluší do fondu Vrchní horní 

úřad Jáchymov. Byla tudíž na základě návrhu ze dne 5. prosince 2017, č. j. SOAP/005-

0520/2017, delimitována do péče jiného archivu z důvodů působnosti původce viz Protokol 

o převedení archiválií do péče Národního archivu – 2. oddělení, jenž byl vydán rozhodnutím 

Ministerstva vnitra, resp. odboru archivní správy a spisové služby č. j. MV-142013-2/AS-2017 

ze dne 7. prosince 2017. Z knih přenesené agendy se dochovalo 21 pozemkových knih a 

1 protokol projednávaných pozůstalostí pro obce a osady revíru Boží Dar.  

Nejrozsáhlejší skupinu představuje spisový materiál, který je dále členěn 

na A) Registraturní pomůcky a B) Spisy. Mezi registraturními pomůckami se nachází 

16 podacích protokolů lesního úřadu, 1 podací protokol Lesní správy Potůčky a 1 repertář spisů 

lesního úřadu. 

Skupina Spisy je dále členěna na několik podskupin obsahujících spisy jednotlivých 

úřadů vykonávajících správu lesního panství. Do první podskupiny jsou zařazeny spisy vzniklé 

z činnosti Lesního úřadu Jáchymov, tzn. spisy dominikální agendy i agendy přenesené 

vykonávané do roku 1850.  

Co se týče spisů lesního úřadu, tak až do roku 1796 zapisoval lesní úřad veškeré spisy 

vzniklé z jeho činnosti do zvláštního repertáře a tyto spisy opatřoval arabskými číslicemi, ale 

pravděpodobně v roce 1850 došlo k přemanipulování spisů podle nově zavedeného, 

sedmitřídního registraturního plánu a jejich označení novými signaturami. Vzhledem k tomu, že 
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se dochovalo pouze několik spisů, které značku podle nového registraturního plánu nemají, byly 

tyto věcně zařazeny ke spisům odpovídajícího oddělení nové registratury (sign. I a, VI e, VII m). 

Tyto spisy jsou rovněž uvedeny v konkordanční tabulce (viz příloha č. 7). Spisy jsou tudíž 

rozděleny podle nového registraturního plánu do sedmi základních oddělení, označených 

římskými číslicemi, které jsou dále děleny do několika pododdělení označených písmeny 

abecedy. Názvy hlavních oddělení i pododdělení jsou v rámci příslušných inventárních záznamů 

upraveny tak, aby skutečně odpovídaly dochovanému archivnímu materiálu. V rámci 

jednotlivých inventárních záznamů jsou spisy řazeny podle čísel jednacích, která jsou na spisech 

rovněž uvedena. Spisy zanesené v podacích protokolech z let 1855–1873 lze ve fondu, pokud se 

dochovaly, snadno dohledat, jelikož je v těchto protokolech uvedena i signatura, jíž byly spisy 

označeny.  

Dochovalo se i několik nesignovaných spisů, které byly věcně zařazeny k příslušnému 

registraturnímu pododdělení (sign. VI e, VII f, VII m). Přímo mezi spisy označené signaturou 

VII m 1 byly zařazeny nesignované spisy, jelikož doplňují řadu spisů signovaných. Jedná se 

o shrnutí týdenních a měsíčních hlášení z jednotlivých revírů, která vytvářel lesní úřad pro 

potřeby vrchního horního úřadu. Tato hlášení jsou vedena pro jednotlivé týdny, resp. měsíce, 

přičemž některá jsou signována a jiná ne. Přesto byla tato shrnutí ponechána pohromadě, aby 

nebyla porušena jejich chronologická řada. Stejná situace pak nastala u čtvrtletních hlášení 

lesního úřadu a hlášení hajných a lesních jednotlivých revírů (sign. VII m 3). Zde se navíc kromě 

signovaných a nesignovaných spisů nacházejí navíc také hlášení opatřená signaturou starší 

manipulace (jedná se o hlášení z let 1783–1785). 

Následují podskupiny Spisy Vrchnostenského úřadu Lesního panství Jáchymov a Spisy 

Místního soudu Lesního panství Jáchymov. Jedná se o spisy přenesené agendy vedené do roku 

1850. Bohužel spisy politické a soudní agendy se dochovaly značně torzovitě a většina z nich je 

dnes uložena ve fondu Vrchní horní úřad Jáchymov v Národním archivu (viz příloha č. 8). Navíc 

některé pozůstalostní spisy jsou rozděleny tak, že část spisů je uložena v NA a část 

v SOA v Plzni (jedná se o sign. IV 75, IV 85, IV 112, IV 241). Politickou agendu vyřizovanou 

vrchnostenským úřadem pak ve fondu zastupují pouze torzovitě dochovaná šetření těžkých 

policejních přestupků. 

Poslední dvě podskupiny spisů představují agendu dvou lesních správ, a to Lesní správy 

Potůčky a Lesní správy Zlatý Kopec. Tyto správy byly zřízeny v roce 1849, jedná se tedy o spisy 

vzniklé až ve druhé polovině 19. století. Mezi nimi převážnou většinu představují manipulované 

spisy Lesní správy Potůčky, rozdělené podle registraturního plánu, který se bohužel nedochoval. 

Názvy jednotlivých oddělení musely být tedy uměle odvozeny podle typů spisů v nich 
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dochovaných. Z manipulovaných spisů lesní správy Zlatý Kopec se dochoval pouze jediný spis 

týkající se pronájmu práva rybolovu. Nesignované spisy u obou lesních správ poté představují 

výkazy platů jednotlivých dřevařů. V rámci spisů Lesní správy Potůčky byly tyto věcně 

přiřazeny k registraturnímu oddělení označenému sign. IV b. 

Skupina Účty je rozdělena na peněžní a naturální účty a zahrnuje úřední knihy a 

nemanipulované účetní přílohy. Další účty ve formě spisů byly ukládány dle registraturního 

plánu a byly tudíž při pořádání ponechány mezi manipulovanými spisy lesního úřadu pod 

sign. VII i. Účty byly vedeny podle vojenských účetních roků, tzn. od 1. listopadu do 31. října 

následujícího roku. 

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 45 evidovaných map se ve fondu ve skutečnosti 

nacházelo 23 map o 45 listech. Nadto u tří nejstarších map datovaných rokem [1750] bylo 

zjištěno, že ve skutečnosti jsou přílohou spisového materiálu, a to tzv. Přehledu domků 

postavených v dominikálních lesích a k těmto domkům příslušejících pozemků z roku 1766 

(sign. II a 1), nadále tudíž nejsou evidovány jako zvláštní evidenční jednotka, jelikož byly 

přeřazeny k příslušnému spisu a uloženy v kartonu. Během pořádání byly rovněž vyřazeny mapy 

převzaté roku 2010 z Národního archivu (KP 4/2013). Jedná se celkem o 2 mapy o 3 listech, 

které vznikly až okolo roku 1910 a náleží tudíž provenienčně mezi archiválie nástupců, a tak 

byly přeřazeny do fondu SSL Horní Blatná (1 mapa o 2 listech) a do fondu SSL Jáchymov 

(1 mapa o 1 listu).  

Naopak nově byla při pořádání zaevidována 1 mapa, která byla původně součástí balíku 

předaného ze SOkA Karlovy Vary v roce 2006 (KP 3/2007). Do fondu Velkostatek Jáchymov 

byly navíc z fondu Lesní závod Horní Blatná (v péči 3. oddělení SOA v Plzni) přeřazeny 

2 katastrální mapy o 15 listech z roku [1843] a z fondu SSL Jáchymov 2 porostní mapy (Porostní 

mapa revíru Zlatý Kopec a Porostní mapa revíru Vlčí hřbet) vzniklé v roce [1868]. Ve fondu je 

tak evidováno 23 map o 58 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. U map 

stabilního katastru se nedochovaly listy s konkrétní datací, rok vzniku byl tedy odvozen podle 

dochovaných povinných císařských otisků uložených v Ústředním archivu zeměměřičství a 

katastru a uveden v hranatých závorkách. Přibližnou dataci u lesních map se podařilo zjistit 

pomocí porovnání map s lesním hospodářským plánem z roku 1850 či podle doby působení 

jejich autora u lesního úřadu  
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 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, 

mapy a technické výkresy jsou uloženy samostatně. Výjimku představuje většina knih ve formě 

sešitů, které byly vhodněji uloženy do kartonů (viz inv. č. 1–8, 12–21, 26, 120–147, 161–203, 

210), ale evidovány jsou jako úřední knihy. V kartonech se vedle spisového materiálu nachází 

rovněž plány a mapy, které jsou součástí spisů, a tudíž nejsou vykazovány samostatně. 

 Během pořádání byl především prověřen 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. 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. U pozemkových knih se priora objevují v dataci opisů dokumentů 

vzniklých před založením úřední knihy. Pokud se do knih zapisovalo i nadále, byla datace 

posledního zápisu uvedena v kulatých závorkách jako posterius, protože knihy byly roku 1850 

převzaty okresním soudem a příslušné zápisy již nebyly provedeny původcem fondu.  

Marginální poznámky na krajích listů nebyly v dataci pozemkových knih zohledněny. V dataci 

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

prosté opisy dokumentů, z nichž není patrné, zda jde o opis soudobý či pozdější. Posteriora se 

vyskytují u lesních map a je jimi označena datace dodatečných vpisků do map. V případě datace 

Pamětní knihy Lesního úřadu Jáchymov (inv. č. 1) je horní časová hranice uvedena v hranatých 

závorkách, přestože v původním názvu knihy je uvedeno, že obsahuje záznamy pro léta      

1851–1880. Ze zápisů v knize ovšem nevyplývá, zda-li se do ní začalo zapisovat již v roce 1851. 

Jazykem archiválií je především němčina, sporadicky se objevuje čeština, a to především 

u tištěných nařízení nadřízených úřadů.  

V inventáři se používají místní jména podle Statistického lexikonu obcí České republiky 

z roku 2013 a Historického lexikonu obcí České republiky 1869–2005. Německé nebo zaniklé 

tvary místních jmen a jejich dnešní znění jsou uvedeny v příloze č. 3. 

Pokud byl zjištěn větší rozsah poškození archiválie, tak je učiněna poznámka přímo 

v inventárním záznamu. Největší rozsah poškození se objevuje u spisového materiálu, který je 

ve velké míře zasažený plísní, nejzávažněji především dochované pozůstalosti (inv. č. 102).  

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

Co se týče dalších archivních fondů, které obsahují archiválie vzniklé z činnosti 

velkostatku, je nutné badatele upozornit na již zmiňovaný fond Vrchní horní úřad Jáchymov 

uložený v Národním archivu. Nachází se zde skutečně nezanedbatelné množství písemností, 
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které doplňují spisy i úřední knihy dochované ve fondu Velkostatek Jáchymov. Jedná se celkem 

o 16 úředních knih (mezi nimi se nachází především podací protokoly) a 42 kartonů. Vzhledem 

k tomu, že fond Vrchní horní úřad Jáchymov je značně rozsáhlý, je možné, že spisy 

velkostatkové povahy se nacházejí i v jiných evidovaných kartonech. Když pomineme okolnosti 

předávání a přebírání spisů lesního panství (viz II. kapitola), lze snad za příčinu toho, že se spisy 

v současnosti nacházejí na dvou místech, považovat samotné vedení lesního panství. 

Hospodářskou a částečně i nespornou soudní agendu, jak jsem se pokusila nastínit v I. kapitole, 

vedli a kontrolovali dva úředníci v rámci Vrchnostenského úřadu Lesního panství Jáchymov. 

Zároveň s tím působil jeden i jako aktuár vrchního horního úřadu a druhý byl představeným 

lesního úřadu. 

Nadto je ve sbírkách Národního archivu ve Sbírce map a plánů pod inv. č. 821, 

sign. F II 22 uložena mapa revírů Boží Dar a Horní Blatná z roku 1754. Jedná se s největší 

pravděpodobností o nejstarší mapu, pocházející z činnosti lesního úřadu, která je mimo jiné 

uváděna i v nejstarším dochovaném inventáři (viz repertář inv. č. 64).  

Dále by měl badatel pracovat i s fondy nástupců, a to s fondem SSL Jáchymov a 

SSL Horní Blatná, jejichž součástí jsou priora, vzniklá z činnosti lesního úřadu. 

 

IV. Stručný rozbor archivního fondu 

  

Archivní fond Velkostatek Jáchymov je, co se týče hospodářské agendy, dochován 

poměrně uceleně a výjimkou spisů a knih přenesené agendy. Fond lze tudíž badatelsky využít 

nejenom k místopisnému a demografickému bádání či ke studiu hospodářských dějin, ale 

zachovala se i řada pramenů dokumentujících vývoj správy jednoho z menších pohraničních 

panství Krušných hor, které na rozdíl od většiny původců fondů velkostatkové povahy ve správě 

5. oddělení SOA v Plzni patřilo od poloviny 16. století České koruně, resp. bylo majetkem státu. 

Významným pramenem nejenom pro genealogické bádání, ale také pro hospodářská a 

sociální studia, je jistě soubor pozemkových knih, pokrývajících období od čtyřicátých let 

18. století až do 19. století (inv. č. 27–47). Na prvních listech pozemkové knihy panství z let 

(1761) 1768–1812 (inv. č. 28) je navíc popsán tehdejším lesmistrem průběh a důsledky 

hladomoru, který postihl oblast Krušných hor v letech 1771–1772. Pozornost badatelů si zaslouží 

rovněž soupisy poddaných z 18. století či přehled domovních čísel nacházejících se v revírech 

Boží Dar a Horní Blatná (inv. č. 77/sign. VI e).  

Zajímavý zdroj informací o poměrech ve zdejší oblasti představují historické popisy, 

které dokládají nejenom náboženské poměry na zdejším panství, popsané hornoblatenským a 
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božídarským farářem, ale také popis výskytu nerostných surovin ve zdejším kraji (inv. č. 81/sign. 

VII d).  

Za zmínku stojí rovněž opis výtahu ze smlouvy ze Schneebergu z roku 1556, upravující 

podmínky práva honitby ve zdejších lesích pro saského kurfiřta (inv. č. 89/sign VII k). Součástí 

registraturního oddělení VII k je mimo jiného řada spisů týkajících se vykoupení saského práva 

honitby v revírech Boží Dar a Horní Blatná, úspěšně završeného roku 1784, kdy bylo odkoupeno 

od saského vévody Fridricha Augusta za 2000 zl. Navíc se ve fondu nachází i popisy hranic 

velkostatku s okolními panstvími.  Jelikož jáchymovské lesní panství leželo na hranici se 

Saskem, nalezneme zde i popisy zemské hranice, na jejichž základě lze alespoň částečně doložit 

její vývoj od první třetiny 18.  do počátku 19. století (inv. č. 81/sign. VII d). 

Cenné informace přináší i ucelená řada knih patentů a cirkulářů především z druhé 

poloviny 19. století (inv. č. 2–8). Tyto jsou pak doplněny množstvím instrukcí, nařízení a dekretů 

(i když ve větší míře především jejich opisů), uložených mezi spisovým materiálem 

(inv. č. 78/sign. VII a). Mezi nimi se nacházejí také instrukce pro jednotlivé úředníky. Na jejich 

základě si může badatel vytvořit představu o fungování správy tohoto panství.  

Vzhledem k tomu, že většinu plochy panství pokrývaly lesy, plynul největší zisk právě 

z jejich obhospodařování. O hospodaření v jednotlivých revírech podrobně informují popisy a 

ocenění lesů z druhého desetiletí 19. století, zařazené jak mezi úředními knihami (inv. č. 12–19), 

tak mezi spisovým materiálem (inv. č. 83/sign. VII f) a rovněž lesní hospodářský plán 

jáchymovského panství na léta 1849–1858 (inv. č. 20, 21) či hospodářský plán revíru Vlčí hřbet 

na léta 1871–1880 (inv. č. 26).  

Ucelenou řadu pramenů, na jejichž základě lze podrobně studovat chod lesního úřadu, 

představují týdenní a souhrnná měsíční a čtvrtletní hlášení jednotlivých lesních a hajných 

z oddělení revírů Boží Dar, Horní Blatná a Vlčí hřbet (inv. č. 91/nesign.). Tato hlášení byla 

posílána na lesní úřad, který je ve formě shrnutí (inv. č. inv. č. 91/sign. VII m 1) předkládal na 

každoměsíčních schůzkách konaných u vrchního horního úřadu. Nadto sloužily lesmistrovi jako 

podklad pro vypracování čtvrtletních hlášení lesního úřadu předkládaných prostřednictvím 

vrchního horního úřadu ke kontrole dvorské komoře (inv. č. 91/sign. VII m 3).  

Součástí fondu jsou rovněž spisy jednotlivých lesních správ, jež vznikly na základě 

systemizace v roce 1849 a byly přímo podřízeny lesnímu úřadu. Jedná se především o spisy 

Lesní správy Potůčky se sídlem v Horní Blatné (inv. č. 105–117), přestože jsou značně 

mezerovité, lze si vytvořit představu o hlavní náplni činnosti této správy. Torzovitě jsou potom 

dochovány i spisy Lesní správy Zlatý Kopec, v podstatě se jedná pouze o jeden signovaný spis, 
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týkající se pronájmu práva rybolovu (inv. č. V a/sign. 118) a nesignované výkazy platu dřevařů 

(inv. č. 119).  

 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a zpracování archivní pomůcky 

 

Archivní fond Velkostatek Jáchymov z let (1556) [1680]–1873 (1882) uspořádala v období 

od dubna do prosince 2015 Mgr. Jana Hlavová ve Státním oblastním archivu v Plzni, pracoviště 

Klášter u Nepomuka. Inventář sestavila a úvod k němu napsala od března do května 2017 

Mgr. Jana Hlavová. 

 

 

 V Klášteře 15. 12. 2017     Mgr. Jana Hlavová 
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek 

 

AP      archivní pomůcka 

apel.      apelační 

bm      běžný metr 

cirk.       cirkulární, cirkulář 

c. k.       císařský a královský 

č.      číslo 

č. j.      číslo jednací 

č. o.      část obce 

čtvrt.      čtvrtletí 

DD      desky dvorské 

důch.      důchodní 

EL NAD     evidenční list Národního archivního dědictví 

evid. jed. č.     evidenční jednotka číslo 

fas.      fascikl 

gub.      guberniální 

Hor.      Horní 

hosp.      hospodářský 

inv. č.       inventární číslo 

judic.      judiciální 

kar      karton 

kart.      karton 

koresp.      korespondence 

KP      kniha přírůstků 

kraj.      krajský 

k. ú.      katastrální území 

Lit.      Litera 

LÚ      lesní úřad 

map      mapa 

mon. les.     montánní lesní 

NA      Národní archiv 

nesign.      nesignované 

obyv.      obyvatelé 
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odd.      oddělení 

okr.      okres  

okres.      okresní 

pag.       pagina 

patrimon.     patrimoniální 

ppr      podací protokol 

rep      repertář 

roz.      rozená 

Sar      Státní archiv 

s. d.      sine dato 

SHS      substituce horního soudu 

Sig., sign.     signatura 

SOA      Státní oblastní archiv 

SOkA      Státní okresní archiv 

SSL      Správa státních lesů  

trest.      trestní 

ÚHÚL      Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

ukn      úřední kniha 

veř.      veřejný 

VHÚ      Vrchní horní úřad 

Vs      velkostatek 

zem.      zemský 

zl.      zlatý 
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Příloha č. 2: Struktura archivního fondu 

 

 Časový rozsah Inv. č. Počet evid. jed. 

I. KNIHY 
(1742) 1744–1873 

(1881) 
1–48  48 ukn 

 A) Dominikální agenda [1808]–1873 (1880) 1–26 26 ukn 

B) Přenesená agenda 
(1742) 1744–1850 

(1881) 
27–48  22 ukn 

II. SPISOVÝ 
MATERIÁL 

(1556) [1680]–1873 49–121  17 ppr, 1 rep, 104 
kar 

 A) Registraturní pomůcky 
1816–1873  49–64, 66 17 ppr 

[1750]–1798 65 1 rep 

B) Spisy (1556) [1680]–1873 67–119  104 kar 

1) Spisy Lesního úřadu 
Jáchymov 

(1556) [1680]–1873 67–92  97 kar 

2) Spisy Vrchnostenského 
úřadu Lesního panství 
Jáchymov 

1826–1849 93–100 1 kar 

3) Spisy Místního soudu 
Lesního panství 
Jáchymov 

(1759) 1772–1850 101–104 2 kar 

4) Spisy Lesní správy 
Potůčky 

1849–1873  105–117 3 ¾ kar 

 5) Spisy Lesní správy 
Zlatý Kopec 

1850–[1868] 118–119 ¼ kar 

III. ÚČTY 1786–1873  120–222  92 ukn, 8 kar 

A) Peněžní účty 
1786–1873 120–210 92 ukn 

1832–1861 211–212 1 kar 

B) Naturální účty 1796–1867 213–222  7 kar 

IV. MAPY 
[1799]–[1868] 

(1882) 
223–246 23 map 

 A) Katastrální mapy [1843] 223–224  2 map 

 B) Plán pozemků [1799]–[1800] 225 1 map 

C) Lesní mapy 
[1845]–[1868] 

(1882) 
226–245  20 map 

1) Přehledové mapy [1845]–[1868] 226–228  3 mapy 

 2) Porostní mapy 
[1849]–[1868] 

(1880) 
229–237  9 map 

 3) Hospodářské mapy 
[1849]–[1868] 

(1882) 
238–245  8 map 
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Příloha č. 3: Dnešní a německá či již nepoužívaná znění místních jmen 

 

Dnešní znění:        Německé či nepoužívané znění: 

 

Boží Dar (okr. Karlovy Vary)   Gottesgab 

Bludná (č. o. Pernink, okr. Karlovy Vary)  Irrgang 

Háje (zaniklá osada, dříve osada obce   Zwittermühl 
Potůčky, okr. Karlovy Vary)    

Horní Blatná (okr. Karlovy Vary)   Platten 

Jáchymov (okr. Karlovy Vary)   Joachimsthal, St. Joachimsthal 

Kopeček (zaniklá osada, dříve osada  Steinhoehe, Steinhöhe 
obce Boží Dar, okr. Karlovy Vary)   

Luhy (zaniklá osada, dříve osada obce   Jungenhengst, Junghengst 
Potůčky, okr. Karlovy Vary) 

Mariánská (č. o. Jáchymov, okr. Karlovy Vary) Mariasorg, Maria-Sorge   

Myslivny (zaniklá osada, dnes lokalita na k. ú  Försterhäuser 
obce Boží Dar, okr. Karlovy Vary)    

Pila (zaniklá osada, dříve osada obce   Brettmühl 
Potůčky, okr. Karlovy Vary)    

Pískovec (zaniklá osada, dříve osada obce  Schwimmiger, Schwimmerig, 
Potůčky, okr. Karlovy Vary)     Schwimmering  
 

Podlesí (zaniklá osada, dříve osada obce  Streitseifen 
Breitenbach, okr. Karlovy Vary)     

Potůčky (okr. Karlovy Vary)    Breitenbach 

Rozhraní (zaniklá osada, dříve osada obce  Halbmeil 
Boží Dar, okr. Karlovy Vary)    

Ryžovna (č. o. Boží Dar, okr. Karlovy Vary) Hengsterseifen, Seifen 

Smolné Pece (zaniklá osada, dříve osada  Bechoefen, Pechhoefl, Pechöfen 
obce Potůčky, okr. Karlovy Vary)   

Stráň (č. o. Potůčky, okr. Karlovy Vary)  Ziegenschacht 

Špičák (zaniklá osada, dnes lokalita v k. ú.  Spitzberg 
obce Boží Dar, okr. Karlovy Vary)   

Zlatý Kopec (č. o. Boží Dar, okr. Karlovy Vary) Goldenhöhe 
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Německé či nepoužívané znění:   Dnešní znění: 

 

Bechoefen, Pechhoefl, Pechöfen   Smolné Pece (zaniklá osada, dříve osada 
       obce Potůčky, okr. Karlovy Vary) 

Breitenbach      Potůčky (okr. Karlovy Vary)  

Brettmühl      Pila (zaniklá osada, dříve osada obce 
       Potůčky, okr. Karlovy Vary) 

Försterhäuser  Myslivny (zaniklá osada, dnes lokalita na k. ú 
  obce Boží Dar, okr. Karlovy Vary)  

Goldenhöhe  Zlatý Kopec (č. o. Boží Dar, okr. Karlovy Vary) 

Gottesgab  Boží Dar (okr. Karlovy Vary) 

Halbmeil Rozhraní (zaniklá osada, dříve osada obce 
  Boží Dar, okr. Karlovy Vary)  

Hengsterseifen, Seifen Ryžovna (č. o. Boží Dar, okr. Karlovy Vary) 

Irrgang  Bludná (č. o. Pernink, okr. Karlovy Vary) 

Joachimsthal, St. Joachimsthal Jáchymov (okr. Karlovy Vary) 

Jungenhengst, Junghengst Luhy (zaniklá osada, dříve osada obce 
  Potůčky, okr. Karlovy Vary)   

Mariasorg, Maria-Sorge Mariánská (č. o. Jáchymov, okr. Karlovy Vary) 

Platten  Horní Blatná (okr. Karlovy Vary) 

Schwimmiger, Schwimmerig, Schwimmering Pískovec (zaniklá osada, dříve osada obce 
       Potůčky, okr. Karlovy Vary)  

Spitzberg      Špičák (zaniklá osada, dnes lokalita v k. ú. 
       obce Boží Dar, okr. Karlovy Vary)  

Steinhoehe, Steinhöhe    Kopeček (zaniklá osada, dříve osada 
       obce Boží Dar, okr. Karlovy Vary)  

Streitseifen      Podlesí (zaniklá osada, dříve osada obce 
       Breitenbach, okr. Karlovy Vary)  

Ziegenschacht     Stráň (č. o. Potůčky, okr. Karlovy Vary) 

Zwittermühl      Háje (zaniklá osada, dříve osada obce 
       Potůčky, okr. Karlovy Vary)  
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Příloha č. 4: Přehled zjištěných úředníků lesního panství 
 

Osobní jména úředníků nejsou počešťována a jsou uváděna v podobě, v jaké se vyskytují 

v pramenech (především pozemkových knihách) a v literatuře. Hranaté závorky označují data 

předpokládaná, nejistá nebo odhadnutá ze souvislostí zjištěných v pramenech. Kurzíva 

vyznačuje konkrétní data příslušné písemné zmínky, která ovšem nemusí být totožná se 

skutečným počátkem nebo koncem výkonu funkce. 

 

Správci vrchního horního úřadu (Bergoberamtsverwalter) 

[1742]–1756   Joh[ann] Christian Reim 

1756–1766 Frantz Ludwig Ballas (předtím působil jako lesmistr u lesního  

panství viz níže) 

1767–1774  Joseph Augustin von Mechtl 

1777–1779, 1787–1788 Wentzel Peithner Edler von Lichtenfels 

1791–1798  Johann Miesl Edler von Zeileisen 

1798–1814  Augustin Wüst (zároveň horní rada a horní soudce) 

1814–1831  Georg Fritsch (zároveň horní rada a horní soudce) 

1832–1837  Anton Ignaz Hellmich 

1838–1850  Franz Xaver Hippmann 

1851–1853  Joseph Walther 

 

Aktuáři vrchního horního úřadu 

1798  Franz Pöschl 

1800–1807  Joseph Peithner Edler von Lichtenfels 

1808  Joh[ann] Ant[on] Hippmann 

1809–1818  Johann Nepomuk Stolz 

1820–1839  Franz Peschka (zároveň se u něj objevuje rovněž označení  

vrchnostenský úředník lesního panství)    

1839–1840 úřad neobsazen 

1841–1850   Dominik Siegl (s titulem správce lesního panství) 

 

Justiciáři 

1801  Vinzenz Flieher 

1810–1811  Florian Tippmann 
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1812  úřad neobsazen 

1814–1822  Joseph Engelmann 

1823–1831  Anton Ludwig Müller 

březen 1831–1840  Franz Xaver Oswald 

1840–1850  Dominik Siegl (od roku 1841 titul správce lesního panství) 

 

Lesmistři (Waldmeister, Forstmeister) 

[1742]–1750  Johann Jacob Vogelhaubt 

1750–1751  Johann Ant[on] Alex[ander] Rosenbaum (zastupující lesmistr) 

1751–1756  Frantz Ludwig Ballas 

1757–1777  Adam Wenzl Rombaldi von Hohenfels 

1778–1798  Johann Augustin Löw 

srpen 1798  Johann Löw (zastupující lesmistr) 

říjen 1798–1799  Johann Franz Schmidt 

1799–1809  Johann Löw 

1809–1842  Franz Bernard Schmidt, od roku 1837 zároveň lesní examinátor 

1844–1847  Friedrich Sandmann 

1848–1869  Karl Pfob 

1872  Wenzl Hahn 

 

Lesní správa Potůčky se sídlem v Horní Blatné – správci od roku 1849  

1849–1851  Gottfried Rösler 

1852–1855  Franz Keller 

1856  Gustav Alberti 

1856–1857  Ignaz Löffler 

1857–1873  Maximilian Haller  

 

Lesní správa Zlatý Kopec – správci od roku 1849 

1849–1851  Karl Ubell 

1852–1853   Franz Petzold  

1853–1854  Adolf Wähner 

1857–1873  Wenzel Mattauschek    
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Příloha č. 5: Registraturní plán místního soudu používaný v první polovině 19. století 
 

Registraturs- Eintheilung  
 

des  
 

Joachimsthaler kk. MontanWaldDominiums- Ortsgericht 
 
 

Abtheilungs-
Nro 

Gegenstand 

I. 
 
II. 
 
III. 
 
IV. 
 
V. 
 
VI. 
 
 
 
 
VII. 
 
VIII. 
 
IX. 
 
X. 
 
XI. 
 
XII. 
 
XIII. 

Normalien. 
 
Processe. 
 
Vergleiche. 
 
Verlassenschaften. 
 
Zuschriften, und Zustellungsverfügungen, Einvernahmen etc. 
 
Protokolle über Vergleichsversuche, Vormundschaftsbestellungen für 
uneheliche Kinder, Obervormundschaftsconsense für Minderjährige, wo keine 
Verlassenschaft vorliegt, freiwillige Abschätzungen; - Beeidung der 
Schätzmänner etc. 
 
Concursfaelle. 
 
Justiz-Tabellen. 
 
Pupilar-Tabellen. 
 
Sterbfaellen-Verzeichnisse. 
 
Taxsachen. 
 
Grundbuchs-Gegenstaende; dabei Grundbuchsextrakte. 
 
Currenzien. 
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Příloha č. 6: Registraturní plán lesního úřadu zavedený na počátku padesátých let  

19. století 

 
Plan 

 
zur Einrichtung des Forstamts- Archivs. 

 
 
Haupt 
Materien 

 
Unterabtheilung oder Fach. 

 

I. Landtafel 
       Acte. 
 
 
 
 
 
 
 
II. Rectificato-
rische, und 
Urbarialgegen- 
stände. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Cammera- 
           le. 
 
 
IV. Commer- 
          ciale. 
 
 
 
 
 
 
V. Contribu- 
      tionale. 

a. Alle auf die Reservierung, resp. Erwertung, Ablö-
sung, oder Ankauf der Forsten, die in den 
diesfälligen Urkunden begründeten Rechte und 
Lasten bezugnehmenden Dokumente.  
 
b. Veräußerung der forsten, ihre anderweitige Ab-
trettung, Ablösung der Servituten. 
 
 
a. Urbarienbücher, geometrische Ausmessungs- 
tabellen, Enzienbücher und sonstige hieher gehörige 
Gegenstände. 
 
b. Vertauschungen oder Verkäufe obrigkeitlicher 
Gründe, überhaupt; hierher gehören Aecker, Wie-
sen, Gärten, Teiche, Gebäude; überhaupt alle unbe-
weglichen Enzien, ferner Grundablassungen zu 
Baustellen, und die devon zu entrichtenden Zinsun-
gen; so wie im Allgemeinen alle auf das Rektifika-
tions und Urbarialzinswesen Einfluß nehmenden 
Gegenstände. 
 
a. Postsachen, Bankal, Tabak, Stempl, Salz, Siegel 
und Tranksteuer, dann Lottowesen, Schwärzungen. 
 
 
a. Strassen-, Brücken-, Zoll-, Mauten-, alle Industri- 
algegenstände, insoferne sie von Privaten im Dom. 
Bezirke betrieben werden, und nicht mit den, unter 
adm. Verhandlungen gehörigen Verfügugen im  
Zusammenhange stehen. 
 
b. Periodische Eingaben über diese Gegenstände 
 
a. Steuerwesen im Allg. die forsten betreffend; 
daher gehören hieher Landtagsbeschlüße, Subre- 
partitionen, Kriegsangelegenheiten. 
 
b. Catastralvermessung. 

die auf die Ausübung  
der Rechte, und 
Tragung der Lasten 
bezughabenden  
Verhandlungen sind 
Unter VII, 5, 11, 7 
enthalten. 
 
 
Vermessungen in 
adm. Beziehung 
gehören unter VII, 
wenn sie nicht durch 
I. 2 hervorgerufen 
sind; und somit mit 
diesen im Zusammen- 
hange stehen. 
 
 
 
 
 
so blos für die dies-
falls einlangenden h. 
Cirkularien 
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VI. Politica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Obrigkeit-
liche adm. 
Gegenstände. 

a. Hieher gehöret blos die von polit. Behörden dem 
 forstamte überlegene Überwachung der Gemeind- 
waldung; übhpt Gemeindwesen. 
 
b. Durchreisen der A[ller]h[öchsten] Herrschaften. 
 
c. Die Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit, 
daher Landesvisitationen. 
 
d. Aufsiedlungen. 
 
a. Normalvorschriften; überhaupt alle von der adm. 
Behörde entlassenen Vorschriften, Cirkularien, oder 
Belehrungen, welche nicht auf einzelne fälle Bezug 
haben, so wie überhaupt alle Amts oder Dienst- 
Instruktionen. 
 
b. Forstvisitationen vorgesetzter Behörden, und die 
hiebei getroffenen Einleitungen. 
 
c. Aufnahme und Verwendung der Forstpraktikan- 
ten, Anstellung der Beamten, ihre Beeidung, Kau- 
tion, Verehelichung., Weiberverzichtsurkunden, 
Gehaltsanweisung, Taxentrichtung, Übersetzung, 
überhaupt Dienstveränderung; Suspendirung, De-
gradirung, AllimentationUntersuchungen; Theue- 
rungszulagen, Remunerationen, Kurkösten, Uiber- 
siedlungskösten, Quartierzinse; Gehaltsvorschüße; 
Pferdpassirung oder Pauschalien. Pensionirung 
und Sterbfälle der Beamten, ihrer Witwen und Wai- 
sen, Gnadengehalte; Uniformirung; Urlaube, über- 
haupt alles was auf einzelne Beamten und die Die- 
nerschaft Bezug nimmt, daher gehöret hieher auch 
die Aufnahme Entlassung dann Besoldung der 
Heger; geh. Geselschaftsreverse. Crei[e]rung und 
Auflösung einzelner Behörden und Dienststellen, 
Gehaltsregulirungen, Kanzleirequisiten, Reisepau- 
schalien, Holzanweisgeld und Apprehendenter Dri- 
ttel.  
 
d. Gränzbeschreibungen und die jährlichen Grenz-
revisionen, Zuraumgründe überhaupt; - historische 
Beschreibungen; Grundstritte. 
 
e. Verpachtung obrigkeitlicher Gründe entweder als 
Erb- oder Zeitpacht; Betrieb der Steinbrüche; Be-
nützung der Gräserei, Hutweide. Einweisung, 
Zinsentrichtung hievon, Torfstiche, Wegbenüt-
zung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergibt sich hieraus eine 
Grundabtrettung, so ist 
sie sub II. 2 zuzutragen.  
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 f. Fostsistemisirung. 

 
g. Anträge zu Forstkulturen, Passirung der Kösten, 
Rechnung hierüber, Überwachung der Forstkultu- 
ren, Ausstellung über dieselben, die aus deren  
Vernachlässigung hervorgehenden Ersätze, im Zu- 
sammenhange mit VII. 3; Waldsamen Erzeugung 
und An- dann Verkauf desselben. 
 
gg. Holzzucht überhaupt, Holzpreise, Holzschläger, 
Ausrücker- und Einschichterlöhne, Holzfällung, 
Holzflößung, Holzverkauf überhaupt; Holzabga- 
ben, transaktmäßige, als auch auf besondere Wei- 
sungen beruhend, Klaubholz, Pecherzeugung, Holz- 
kohlung. 
 
h. Waldbeschädigungen überhaupt; die hierüber 
erstatteten Anzeigen, Ermittlung der Ersätze, Ein- 
treibung oder Abschreibung derselben; im Allge- 
meinen alle Verfügungen, die diesfalls getroffen 
werden; Militär- oder anderweitige Assistenz zur  
Abwendung der Frevelfälle, Waldbrände, Lö- 
schungskösten, Entstehungsursache derselben, so 
wie die hieraus hervorgehenden Materialabschrei- 
bungen, oder Veräußerungen. 
 
i. Forstverrechnung überhaupt, Präliminarien, 
Rechnungsextrakte, Ertrag, Materialvorraths-
ausweise, Rechnungsmängel, Erläuterung und  
Erledigung; Liquidationen, Skontirung, und die 
hieraus hervorgehenden Ersätze usw. dann Reise- 
partikularien. 
 
k. Jagd, Fischerei, Schußgeld. 
 
l. Bauwesen, Errichtung und Unterhaltung des 
Amts- Forst- und Manipulationsgebäude, Samen- 
dürren, Brettmühl. 
 
m. Alle periodischen Eingaben, insoferne sie nicht 
unter 4, 5, 7, 8 begriffen sind, daher Sitzungsproto- 
kolle, Forstrapporte, Zustandsbeschreibungen usw.  
 
 
 
n. Currentien, daher Konkurse, usw. ferner sie nicht 
aus einer eigenen Diensterledigung ad VII. 3 her- 
vorgehen, Zuschriften fremder Aemter und Zuste- 
llungsverfügungen oder Taxeinhebung usw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
die Ablösung derselben 
gehört unter I. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus den Erledigungen 
der Sitzungprotokolle 
sind den bürgerlichen 
Materienextrakte beizu- 
Legen 
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Příloha č. 7: Konkordanční tabulka 

 

Tabulka poslouží badateli při práci s repertářem (inv. č. 65), v němž jsou vedle starší signatury 

uvedeny i regesty spisů z let 1604–1798. Jedná se o přehled dnes dochovaných spisů staré 

manipulace (stará sign.) a jejich zařazení do mladší manipulace (nová sign.). Spisy staré 

manipulace se nacházejí v rámci jednotlivých pododdělení nové manipulace vždy na začátku 

celého celku spisů označených jednou signaturou (viz nová sign.).  

 

Stará 
sign. 

Nová 
sign. 

Stará 
sign. 

Nová 
sign. 

Stará 
sign. 

Nová sign. Stará 
sign. 

Nová 
sign. 

10 
13/1 
14 
14/1 
15 
15/3 
15/5 
16/1 
16/3 
16/4 
17 
18 
21/2 
21/3 
23/1 
24/10 
27/5 
27/6 
30 
30/2 
30/4 
31/1 
31/2 
32/1 
32/5 
32/7 
33/2 
33/3 
33/4 
33/6 
33/7 
34/2 
34/3 
34/5 
35/1 
35/2 

VII gg 2 
VII gg 1 
VI e 
VII k 1 
VII gg 1 
VII h 9 
VII gg 5 
VII e 1 
VII e 1 
VII e 1 
VII a 21 
VII e 20 
VII d 1 
VII gg 10 
VII gg 10 
VII gg 11 
VII a 7 
VII gg 9 
VII b 2 
VII gg 12 
VII a 7 
VII gg 1 
VII gg 1 
VII h 2 
VII h 2 
VII b 1 
VII gg 1 
VII h 1 
VII gg 1 
VII gg 16 
VII gg 14 
VII gg 17 
VII b 1 
VII e 1 
VII gg 1 
VII e 1 

40/1 
40/3 
41/6 
42/2 
42/4 
42/5 
43/1 
43/2 
44/8 
44/9 
44/10 
45/2 
45/6 
45/7 
45/8 
45/9 
46/4 
47/5 
48/2 
48/13 
49/2 
49/5 
49/7 
50/1 
50/2 
50/4 
50/5 
50/8 
50/9 
50/10 
50/11 
50/14 
50/15 
53/1 
53/4 
53/6 

VII gg 4 
VII gg 4 
VII h 8 
VII d 2 
VII h 10 
VII gg 4 
VII gg 9 
VII gg 10 
VII k 2 
VII k 3 
VII h 12 
VII k 4 
VII e 1 
II b 11 
VII gg 1 
VII e 1 
VII k 5 
VII a 4 
VII e 1 
VII a 7 
VII gg 18 
VI a 1 
VII h 3 
VII gg 1 
VII gg 25 
VI a 1 
VII gg 24 
VII gg 24 
VII gg 19 
VII gg 19 
VII gg 1 
VII gg 1 
VII h 4 
VII gg 25 
VII gg 19 
VII gg 19 

54/1 
57/2 
57/3 
57/4 
57/5 
58/1 
58/2 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
75 
78 
81 
83 
88 
89 
90 
93 
94 
97 
103 
105 
107 
111 
113 
114 
116 
117 
119 
122 
124 
125 

VII gg 1 
VII gg 15 
VII i 1 
VII gg 1 
VII gg 6 
VII gg 21 
VII gg 21 
VI e 20 
VII gg 1 
VII gg 20 
II b 3 
VII gg 22 
VII gg 6 
VII gg 1 
VII a 8 
VII gg 15 
VII gg 15 
VII gg 15 
VII gg 1 
VII gg 15 
VII b 1 
VII gg 15 
VII gg 6 
VII b 1 
VII gg 15 
VII ii 9 
VII gg 25 
VII ii 9 
VII b 1 
VII gg 6 
VII g 3 
VII gg 15 
VII gg 23 
VII gg 15 
VII gg 6 
VII gg 1 

128 
129 
132 
133 
134 
138 
139 
141 
145 
148 
149 
150 
151 
156 
157 
158 
159 
160 
168 
169 
173 
174 
175 
177/1 
177/2 
180 
183 
184 
186 
192 
194 
200 
202 
203 
204 
207 

VII gg 15 
VII gg 28 
VII gg 18 
VII gg 15 
VII gg 15 
VII gg 15 
VII gg 5 
I a 
VII gg 11 
VII gg 6 
VII i 1 
VII gg 15 
VII gg 1 
VII gg 1 
VII gg 1 
VII gg 6 
VII gg 5 
VII g 1 
VII gg 1 
VII d 2 
VII gg 11 
VII g 12 
VII gg 6 
VII gg 6 
VII a 2 
VII gg 1 
VII b 1 
VII gg 5 
VII gg 6 
VII g 2 
VII gg 1 
VII gg 6 
VII g 12 
VII g 12 
VII d 15 
VII gg 1 
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Stará 
sign. 

Nová 
sign.  

Stará 
sign. 

Nová 
sign. 

Stará 
sign. 

Nová 
sign. 

Stará 
sign. 

Nová 
sign. 

212 
213 
214 
215 
218 
220 
222 
224 
225 
226 
228 
229 
231 
234 
235 
237 
238 
246 
248 
252 
256 
259 
261 
262 
273 
274 
276 
278 
279 
280 
282 
284 
287 
289 
291 
294 
295 
297 
300 
307 
310 
315 
325 
326 
338 
344 
348 
351 

VII gg 19 
VII gg 1 
VII gg 6 
VII gg 15 
VII b 1 
VII d 2 
VII gg 6 
VII gg 6 
VII gg 1 
VII gg 1 
VII gg 1 
VII gg 6 
VII i 1 
VII gg 16 
VII gg 1 
VII gg 6 
II b 3 
VII e 3 
VII e 3 
VII e 3 
VII gg 15 
VII b 1 
VII gg 15 
VII gg 5 
VII gg 1 
VII i 2 
VII gg 15 
VII gg 1 
VII gg 6 
VII gg 6 
VII gg 19 
VII i 1 
VII d 2 
VII gg 6 
VII i 1 
VII g 12 
VII i 1 
VII gg 15 
VII gg 15 
VII gg 6 
VII gg 6 
VII gg 1 
VII gg 1 
VII gg 1 
VII h 15 
VII gg 1 
VII gg 6 
VII gg 1 

352 
353 
354 
360 
365 
367 
368 
369 
370 
375 
377 
379 
382 
386 
387 
394 
395 
396 
397 
398 
402 
404 
407 
411 
414 
415 
418 
420 
421 
424 
426 
430 
431 
433 
434 
435 
438 
440 
441 
442 
445 
446 
447 
450 
451 
452 
453 
455 

VII gg 6 
VII gg 19 
VII i 1 
VII gg 1 
VII c 25 
VII h 18 
VII b 1 
VII g 12 
VII gg 1 
VII h 17 
VII h 17 
VII gg 15 
VII b 1 
VII i 1 
VII gg 1 
VII gg 18 
VII c 25 
VII gg 6 
VII b 2 
VII gg 6 
VII gg 1 
VII gg 6 
VII gg 1 
VII gg 6 
VII gg 15 
VII gg 15 
VII b 1 
VII gg 15 
VII gg 15 
VII gg 15 
VII gg 15 
VII gg 15 
I b 2 
I b 2 
I b 2 
VII gg 15 
VII gg 15 
VII i 2 
VII i 2 
VII gg 1 
VII gg 15 
VII gg 15 
VII gg 15 
VII gg 15 
VII gg 5 
VII gg 1 
VII gg 6 
VII gg 15 

456 
458 
459 
465 
466 
467 
469 
470 
471 
476 
479 
480 
481 
482 
486 
490 
492 
495 
496 
497 
499 
500 
504 
506 
508 
509 
510 
511 
513 
514 
517 
521 
523 
525 
527 
528 
531 
532 
534 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
546 
549 

VII gg 19 
VII gg 6 
VII gg 19 
VII gg 19 
VII gg 19 
VII gg 1 
I a 
VII gg 15 
VII gg 1 
VII m 3 
VII gg 6 
VII ii 10 
VII ii 10 
VII gg 6 
VII b 1 
VII m 3 
III a 1 
I b 2 
VII d 2 
VII ii 9 
VII m 3 
VII gg 6 
VII gg 1 
VII gg 1 
VII gg 6 
VII h 14 
VII b 1 
VII m 3 
VII k 19 
I b 2 
VII gg 6 
VII h 17 
VII m 3 
VII m 3 
VII gg 6 
VII h 14 
VII gg 6 
VII h 14 
VII m 3 
VII gg 1 
VII gg 6 
VII gg 6 
VII ii 7 
VII gg 1 
VII m 3 
II b 7 
I b 2 
VII m 3 

550 
553 
554 
555 
556 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
566 
567 
568 
570 
572 
575 
579 
583 
584 
585 
587 
589 
591 
592 
595 
597 
598 
599 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
610 
612 
615 
618 
622 
623 
626 
627 
628 
629 
631 

VII h 17 
VII k 14 
VII ii 11 
VII gg 6 
VII k 20 
VII gg 6 
VII i 2 
VII gg 18 
VII ii 1 
VII gg 6 
VII m 3 
VII k 20 
VII gg 6 
VII gg 6 
VII i 1 
VII b 1 
I b 2 
VII gg 6 
VII m 3 
VII h 17 
VII k 7 
VII gg 1 
VII gg 6 
VII k 7 
VII gg 1 
VII a 3 
VII b 2 
I b 2 
VII k 7 
VII k 7 
I b 2 
VII b 2 
VII g 4 
VII h 16 
VII i 1 
VII gg 15 
VII i 1 
I b 2 
VI d 25 
I b 2 
VI d 25 
VII h 14 
VII k 7 
VII gg 6 
VII gg 6 
VI d 25 
VII gg 6 
I b 2 
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Stará 
sign. 

Nová 
sign. 

Stará 
sign. 

Nová 
sign. 

Stará 
sign. 

Nová 
sign. 

Stará 
sign. 

Nová 
sign. 

632 
633 
634 
635 
639 
640 
641 
642 
643 
646 
647 
649 
650 
651 
652 
653 
656 
657 
658 
660 
664 
665 
667 

VII gg 6 
VI d 32 
VI d 25 
VII k 25 
VI d 32 
VI d 12 
VII a 2 
I b 2 
VII gg 6 
VII gg 1 
VII h 14 
VII gg 1 
VII i 1 
VII gg 16 
VI d 32 
VI d 32 
VII h 14 
VI d 25 
VI d 32 
VI d 12 
VII gg 6 
VII k 8 
VI d 2 

668 
671 
675 
676 
678 
679 
682 
685 
686 
687 
689 
690 
695 
696 
699 
700 
703 
706 
707 
711 
715 
716 
717 

VII h 14 
VII gg 6 
VI d 33 
VI d 25 
VII i 1 
VII gg 15 
VII gg 15 
VII gg 6 
VII c 25 
VII h 14 
VII gg 6 
VII gg 6 
VII c 26 
VII i 1 
I b 2 
I b 2 
VII i 1 
VII gg 5 
VII gg 15 
VII gg 6 
VII gg 5 
VII c 27 
VII a 6 

720 
723 
724 
726 
727 
729 
733 
734 
735 
738 
740 
744 
747 
753 
755 
757 
758 
759 
762 
763 
767 
769 
770 

VII i 1 
VII gg 15 
VII gg 15 
VII gg 6 
VII gg 15 
VII gg 15 
VII gg 15 
VII gg 15 
VII gg 6 
VII gg 15 
VII gg 15 
VI c 25 
VII c 22 
VI d 14 
VII c 22 
VI d 14 
I b 2 
VI k 7 
VII gg 6 
VII b 1 
VII a 5 
VII gg 15 
VII k 10 

771 
774 
775 
776 
777 
779 
780 
781 
783 
785 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
795 
803 
805 
807 
810 

VII gg 6 
VII gg 15 
VII k 14 
VII m 3 
VII ii 2 
VI c 25 
VII i 1 
VII gg 6 
VII gg 6 
II b 15 
VII m 3 
VII m 3 
VII m 3 
VII gg 15 
VII gg 6 
VII k 17 
VII k 17 
VII gg 15 
VI d 14 
VII gg 15 
VII gg 1 
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Příloha č. 8 – Archiválie velkostatku Jáchymov uložené v archivním fondu Vrchní horní 

úřad Jáchymov  

Pozn. Doslovně převzato z inventáře Vrchní horní úřad Jáchymov (AP č. 111 z roku 1961) 

uloženého v Národním archivu v Praze (zachováno tudíž i původní označení evidenčních 

jednotek v záhlaví). 

 

Inv. 
č. 

Sign. Rozsah 
sign. 

Obsah inventární jednotky Časový rozsah Č. knihy 

      
   Lesní panství v Jáchymově   
      

8613   Taxovní protokol pozemkových záležitostí 1827–1833 753 
      

8613a   Protokol parcel v obci Ryžovna 1842 753a 
      

8614   Kniha pozůstalostí  1807–1840 754 
      

8615   Kniha zápisů o úmrtí 1839–1840 755 
      

8616   Podací protokol 1822–1831 756 
      

8616a   Podací protokol 1832 756a 
      

8616b   Podací protokol 1833 756b 
      

8616c   Podací protokol 1834 756c 
      

8616d   Podací protokol 1835 756d 
      

8616e   Podací protokol 1836 756e 
      

8616f   Podací protokol 1837 756f 
      

8616g   Podací protokol 1838 756g 
      

8617   Podací protokol 1839–1840 757 
      

8617a   Podací protokol [1841] 757a 
      

8617b   Repertář pozůstalostních spisů 1820–1840 757b 
      

8617c   Sešit evidence odkazů z pozůstalostí do 
fondu normální školy 

1823-1845 757c 
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Inv. 
č. 

Sign. Rozsah 
sign. 

Obsah inventární jednotky Časový rozsah Kart. 

      
   Správa lesního montánního panství v 

Jáchymově (sign. část) - politicum 
  

      
8618 fas 1 b, 3b, c, e, 

f, g 
Pozemkové záležitosti 1811–1840 1915 

      
8619 fas 2 3b, c, 4c Záležitosti školní a duchovní 1830–1843 1915 

      
8620 fas 3 3a, 10a, 

11a, 12a, 
b, 2b, 2d, 

4d 

Daňové záležitosti 1833–1848 1916 

      
8621 fas 4 b, 4c, 5c Prodej dřeva, dobytka a zemědělských 

produktů 
1830–1845 1916 

      
8622 fas 5 c, 1-4, 2 d, 

e, g1, h, 
h1, h2 

Vyšetřování trestných činů, spáchaných 
obyvateli dominia 

1826–1844 1917 

      
8623 fas 6 c, q, 12 Korespondence týkající se trestních 

záležitostí 
1828–1845 1917 

      
8624 fas 8 a Personální záležitosti 1811–1834 1917 

      
8625 fas 9 4c Korespondence týkající se sirotčích 

záležitostí 
1836 1918 

      
8626 fas 12 b, d Korespondence týkající se pozůstalostí 1811–1849 1918 

      
8627 fas 13 b Dlužní spory 1809–1836 1918 

      
8628 15  Prodej domů 1831 1918 

      
   Číslovaná část (očíslováno zaměstnanci 

archivu, ale týká se lesního panství, 
vyřizoval místní soud a vrchnostenský 
úřad lesního panství) 

  

      
8629   Kupní smlouva 1771 1919 

      
8630   Kupní smlouva, soupis dluhů 1772 1919 
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Inv. 
č. 

Sign. Rozsah 
sign. 

Obsah inventární jednotky Časový rozsah Kart. 

      
8630a   Kupní smlouva na lesní domek v 

blatenském revíru 
1779 1919 

      
8631   Kupní smlouva o dům 1788 1919 

      
8632   Kupní smlouva o dům a dlužní úpis 1797 1919 

      
8633   Kupní smlouva o dům a dlužní úpis 1801 1919 

      
8633a   Spor majitelky hamru s obyvateli v 

Potůčkách 
1804 1919 

      
8634   Korespondence montánního lesního 

panství se soukromými osobami v dlužních 
záležitostech, prodej barvírny v Pstružném 
a oznámení veřejné dražby 

1807 1919 

      
8635   Výslech Ant. Dietricha a Frant. Ulmana 

pro hrubé chování vůči Jindřichu 
Wagnerovi 

1812 1919 

      
8636   Korespondence s krajským úřadem o 

ocenění dřeva 
1813 1919 

      
8637   Obilní certifikáty 1815 1919 

      
8638   Výkaz vojáků, pracujících v dole a přípis 

kraj. úřadu ve věci přechodu saských 
hranic  

1816 1919 

      
8639   Korespondence s LÚ ve věci úmrtních 

tabel a pozemkových záležitostí 
Kupní smlouva o dům 

1823 1919 

      
8640   Korespondence s obyvateli dominia o 

pozemkových záležitostech a s LÚ v 
sirotčích záležitostech 

1824 1919 

      
8641   Korespondence s farami ve věci úmrtních 

tabel, projednávání dlužných a sirotčích 
záležitostí  

1825 1919 
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Inv. 
č. 

Sign. Rozsah 
sign. 

Obsah inventární jednotky Časový rozsah Kart. 

      
8642   Inventář pozůstalostí vdovy Veroniky 

Sandigové. Korespondence s kraj. úřadem 
v Lokti a faráři ve věci úmrtních tabel 

1826 1919 

      
8643   Korespondence s kraj. úřadem ve věci 

úmrtních a sirotčích tabel, pozemkových 
záležitostí 

1827 1919 

      
8644   Korespondence s obyv. mon. les. dominia 

o dlužních záležitostech a s kraj. úřadem 
ve věci úmrtních tabel 

1828 1919 

      
8645   Korespondence s obyv. mon. les. dominia 

v dlužních záležitostech, justiční tabela, 
projednávání sirotčích dědických 
záležitostí 

1829 1919 

      
8646   Korespondence s obyv. mon. les. dominia 

o pozemkových záležitostech, 
korespondence s kraj. úřadem v Lokti o 
soupisech zemřelých 
Korespondence s obyv. mon. les. dominia 
o pozemkových záležitostech 

1830 1919 

      
8647   Korespondence s obyv. mon. les. panství o 

sirotčích dlužních a pozemkových 
záležitostech a výkaz personálu VHÚ a 
mon. les. panství 
Korespondence s rychtářem z Hájů o 
dlužních záležitostech 

1831 1919 

      
8648   Protokol a inventář pozůstalosti, potvrzení 

o ohledání mrtvoly 
1832 1919 

      
8649   Žádosti o zaknihování kupní smlouvy 1837 1919 

      
8650   Výtah z křestní matriky sirotků po 

občanech Hor. Blatné 
1838 1919 

      
8651   Projednávání pozůstalosti J. W. Hahna z 

Hájů 
1840 1920 

      
8652   Záruční listy, dodací kniha 1842 1920 
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Inv. 
č. 

Sign. Rozsah 
sign. 

Obsah inventární jednotky Časový rozsah Kart. 

      
8653   Záruční listy, dodací kniha, konsignace o 

prodeji dřeva 
1844 1920 

      
8654   Předpis výdělkové daně a výkaz personálu 

mon. les. panství 
1846 1920 

      
8655   Soupisy osob v lékařském ošetření, 

kostelních dluhů, tax, zápis o odevzdání 
majetku, okresní soud v Horní Blatné 
oznamuje, že převezme spisy mon. les. 
panství 
Předpis pro cestáře na mon. les. dominiích 
(torso) 

1850 1920 

      
8656   Výkaz hodnoty lesních parcel u Horní 

Blatné 
1858 1920 

      
8657   Kupní smlouvy obvodu z Horní Blatné 1859 1920 

      
   "Politicum"   
      

8658   Žádost o povolení ucházet se o mistrovské 
právo 

1810 1921 

      
8659   Drobné spory a stížnosti obyvatel mon. 

lesního dominia 
1811 1921 

      
8660   VHÚ lesnímu úřadu v Jáchymově ve věci 

prodeje pozemku (příloha) 
1828 1921 

      
8661   VHÚ pokladně lesního úřadu v Jáchymově 

ve věci prodeje pozemku (příloha) 
1829 1921 

      
8662   Korespondence ve věci účtů za stavby škol 

na mon. les. dominiu  
1830 1921 

      
8663   Protokol ve věci polního pychu 1831 1921 

      
8664   Korespondence týkající se pozůstalosti 

obyvatel mon. lesního dominia 
1833 1921 

      
8665   Výkazy a koresp. týkající se reparticí 1834 1921 
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Inv. 
č. 

Sign. Rozsah 
sign. 

Obsah inventární jednotky Časový rozsah Kart. 

      
8666   Korespondence s obyvateli mon. lesního 

panství a výkazy daňových poplatků 
1835 1921 

      
8667   Korespondence s obyvateli mon. les. 

dominia a výkazy daňových poplatků 
1836 1921 

      
8668   Korespondence s obyvateli mon. les. 

dominia a výkazy daňových poplatků 
1837 1921 

      
8669   Korespondence s obyvateli mon. les. 

dominia a výkazy daňových poplatků, 
protokol o sporu dvou obyvatel z Hájů o 
výživné na dítě 

1838 1921 

      
8670   Korespondence s magistrátem v Horní 

Blatné o prodeji dřeva, popis hranic mezi 
Jáchymovem a mon. lesním panstvím a 
projednávání stavby silnice v Pstružné 

1839 1921 

      
8671   Korespondence a protokoly o drobných 

přestupcích obyvatel mon. lesního panství 
1840 1921 

      
8672   Průvodní formuláře pro popis hranic 1841 1922 

      
8673   Korespondence týkající se daňových 

záležitostí 
1842 1922 

      
8674   Korespondence týkající se drobných 

přestupků obyvatel mon. lesního panství 
1843 1922 

      
8675   Korespondence a protokoly týkající se 

drobných přestupků obyvatel mon. lesního 
panství. Korespondence týkající se 
daňových záležitostí 

1844 1922 

      
8676   Korespondence týkající se lesního pychu a 

daňových záležitostí. Výkaz žádostí o 
odepsání daně z výdělku, nedoplatky 
obecních daní 

1845 1922 

      
8677   Korespondence týkající se daňových 

záležitostí 
1846 1922 

      
8678   Korespondence týkající se daňových 

záležitostí 
1847 1922 
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Inv. 
č. 

Sign. Rozsah 
sign. 

Obsah inventární jednotky Časový rozsah Kart. 

      
8679   Výkazy subrepartice a výtahy z gruntovní 

knihy 
1848 1922 

      
8679a   Vymáhání dluhů za taxovné, porto, 

kolkovné za vydání pasů poddaným z 
Rýžovny  

1840–1849 1922 

      
8679b   Seznamy spisů předávaných okresním 

soudům (Všechna registraturní odd.) 
[1850] 1922 

      
   "Iudiciale"   
      

8680   Dlužní úpisy 1798 1923 
      

8681   Kupní smlouva na dům 1801 1923 
      

8681a   Žádost na trestní soud v Lokti o propuštění 
vězně 

[1806] 1923 

      
8682   Žádosti o zaknihování dluhu, spory o 

zaplacení dluhu, spory o pozemky, žádost 
o povolení prodeje barvírny 

1807 1923 

      
8683   Dlužní úpisy, oznámení trest. soudu v 

Lokti o uplynutí trestů a žádosti o 
propuštění z jurisdikce  

1808 1923 

      
8684   Korespondence s magistrátem v Horní 

Blatné, převedení úřednické kauce, dlužní 
úpis 

1809 1923 

      
8685   Projednání pozůstalosti, exekuční spisy, 

prodej pozemku 
1810 1924 

      
8686   Žádost o výmaz dluhu v knihách 1811 1924 

      
8687   Korespondence týkající se zaopatření 

sirotků, protokol o manželském sporu, 
žaloby, zprávy o úmrtí 

1812 1924 

      
8688   Protokoly v dědických záležitostech, 

oznámení o úmrtí, koresp. týkající se 
dlužních sporů 

1814 1924 
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Inv. 
č. 

Sign. Rozsah 
sign. 

Obsah inventární jednotky Časový rozsah Kart. 

      
8689   Projednávání pozůstalostí a pozemkových 

a dlužních sporů, koresp. týkající se 
dědických daní, koupí pozemků a krádeží 

1815 1924 

      
8690   Projednávání dlužních sporů koresp. s 

trestním soudem v Lokti, žaloby pro 
urážku na cti, projednávání pozůstalosti, 
koresp. s krajským úřadem v Lokti, hlášení 
krádeží, licitační protokoly, žádosti o 
propuštění z jurisdikce, zápis o revisi 
sirotčích tabel 

1816 1925 

      
8691   Projednávání koupí, žádosti o propuštění z 

jurisdikce, kupní smlouvy, hlášení krádeží, 
koresp. s trestním soudem v Lokti, 
projednávání pozůstalostí, nóty fiskálního 
úřadu, kvitance 

1817 1925 

      
8692   Projednávání pozůstalosti, koresp. s 

trestním soudem v Lokti, projednávání 
dlužních záležitostí, koresp. s kraj. úřadem 
v Lokti, kvitance, nóty fiskálního úřadu 

1818 1925 

      
8693   Projednávání koupí a dlužních záležitostí, 

nóta fiskálního úřadu 
1819 1925 

      
8694   Projednávání pozůstalostí 1821 1926 

      
8695   Projednávání pozůstalostí a dlužních 

záležitostí, vyšetřování sousedského sporu, 
postoupení majetku v Ryžovně, dědické 
podíly a soudní depositum 

1823 1926 

      
8696   Korespondence s apelačním soudem, 

justiční tabela, projednávání dlužních 
záležitostí 

1824 1926 

      
8697   Zpráva o revisi sirotčích záležitostí, 

oznámení dražby, korespondence týkající 
se dlužních záležitostí, hlášení zemřelých, 
koresp. s apelačním soudem 

1825 1926 

      
8698   Projednávání sirotčích záležitostí, 

pozůstalostí, opisy korespondence s 
magistrátem v Horní Blatné 

1826 1926 
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Inv. 
č. 

Sign. Rozsah 
sign. 

Obsah inventární jednotky Časový rozsah Kart. 

      
8699   Projednávání pozůstalostí, prodeje 

nemovitostí, koresp. s kraj. úřadem v 
Lokti, projednávání dlužních záležitostí, 
sirotčích záležitostí, projednávání 
poručnictví nad duševně méněcennými, 
žádosti o podporu, výpisy z pozemkových 
knih o zadlužení  

1827 1926 

      
8700   Projednávání pozůstalostí 1828 1926 

      
8701   Projednávání pozůstalostí, korespondence 

s kraj. úřadem v Lokti, projednávání 
dlužních záležitostí 

1829 1926 

      
8702   Potvrzení o zaplacení dluhu, žádosti o 

podporu, potvrzení a účty o zaplacení 
léčení z pozůstalosti, projednávání 
pozůstalostí, knihovní záležitosti 

1830 1926 

      
8703   Projednávání pozůstalosti a dlužních 

záležitostí, dražby, potvrzení o úmrtí 
farníků, koresp. týkající se koupě 
nemovitostí 

1831 1927 

      
8704   Potvrzení o úmrtí farníků, jmenování 

poručníků nezletilých, výkaz o stavu 
zaměstnanců u VHÚ, kvitance, výtah z 
matriky zemřelých v Božím Daru, 
projednávání dlužních záležitostí a 
pozůstalostí 

1832 1927 

      
8705   Výkaz stavu zaměstnanců mon. les. 

dominia, projednávání pozůstalostí, hlášení 
úmrtí farníků v Horní Blatné, exekuce 
pozůstalostí, projednávání dlužních 
záležitostí, výpisy z pozemkových knih, 
dražba 

1833 1928 

      
8706   Oběžník kraj. úřadu, projednávání 

dlužních záležitostí, žádosti o zaknihování 
a výpisy z pozemkových knih, kvitance, 
výpisy z matriky zemřelých, ohlášení 
exekuce, doručenky 

1834 1928 
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Inv. 
č. 

Sign. Rozsah 
sign. 

Obsah inventární jednotky Časový rozsah Kart. 

      
8707   Seznam a potvrzení o úmrtí farníků v 

Horní Blatné, projednávání dlužních 
záležitostí, výpisy z pozemkových knih, 
zápis o prodeji nemovitého majetku 

1835 1928 

      
8708   Seznamy zemřelých a potvrzení o úmrtí 

farníků v Horní Blatné, žádosti o výtah z 
pozemkových knih, projednávání dlužních 
záležitostí a pozůstalostí, kvitance, dražby 
pro dluhy 

1836 1929 

      
8709   Hlášení zemřelých, výtah z pozemkové 

knihy, hlášení exekuce, vlastnictví domu, 
dlužní záležitosti 

1837 1929 

      
8710   Seznamy zemřelých, výtahy z křestních 

matrik, pachtovní smlouvy, výtahy z 
pozemkových knih, projednávání dlužních 
záležitostí, zprávy SHS o žádostech o 
propůjčku a prodloužení kutací licence; 
dražby 

1838 1929 

      
8711   Protokol o exekuci, projednávání dlužních 

záležitostí, výtahy z matriky zemřelých, 
projednávání pozůstalostí, žádosti o 
zaknihování 

1839 1929 

      
8712   Protokol o exekuci, seznamy zemřelých 

farníků, projednávání pozůstalostí a 
dlužních záležitostí, výkazy trestních 
záležitostí, výtahy z pozemkových knih 

1840 1930 

      
8713   Dražební vyhlášky, žádosti o sepsání 

kupních smluv, projednávání pozůstalostí a 
dluhů 

1841 1930 

      
8714   Dražební vyhlášky, kupní smlouvy, 

zaknihování dluhu, dědictví, poručenství 
1842 1930 

      
8715   Žádosti o zaknihování a výmazy dluhu a o 

povolení zaplacení dluhu z pozůstalosti, 
výtahy z pozemkové knihy, dědické podíly 

1843 1930 

      
8716   Žádost o sepsání kupní smlouvy, 

projednávání dlužních záležitostí 
1844 1931 
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Inv. 
č. 

Sign. Rozsah 
sign. 

Obsah inventární jednotky Časový rozsah Kart. 

      
8717   Projednávání pozůstalostí a dlužních 

záležitostí, výtah z pozemkové knihy 
1845 1931 

      
8718   Žádost o exekuci, výtahy z pozemkových 

knih, kvitance 
1846 1931 

      
8719   Projednávání pozůstalostí 1847 1931 

      
8720   Cirkuláře VHÚ, projednávání pozůstalosti 1848 1931 

      
8721   Cirkuláře kraj. úřadu, projednávání 

dlužních záležitostí, koresp. se zemským 
soudem, výtahy z pozemkových knih, 
seznam pozemkových knih 
jáchymovského lesního panství 
předávaných okresnímu soudu v 
Jáchymově 

1849 1931 

      
8722   Nařízení a cirkuláře zem. soudu, 

projednávání dlužních záležitostí, hlášení 
úmrtí k projednávání pozůstalostí 

1850 1931 

      
   "Dominicale"   
   Lesní úřad a vrchnostenský úřad mon. 

lesního panství (resp. lesmistr s 
aktuárem) 

  

      
8723   Žádosti o povolení pobytu 1810 1932 

      
8724   Žádost o povolení ucházet se o mistrovské 

právo u zednického cechu v Horní Blatné, 
licitační protokol 

1811 1932 

      
8725   Žádosti o povolení živností a dobrozdání 

lesního úřadu, žádosti o propuštění z 
vojenské služby, povolování sňatků, 
žádosti o bolestné, protokoly v sirotčích 
záležitostech, žádosti o povolení pobytu, 
propouštěcí listy, korespondence s trestním 
soudem v Lokti ve věci vyšetřování 
krádeže 

1812 1932 

      
8726   Žádosti o povolení ucházet se o mistrovské 

právo, o zásah v dlužních záležitostech, 
žaloby v dlužních záležitostech, kvitance 

1813 1932 
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Inv. 
č. 

Sign. Rozsah 
sign. 

Obsah inventární jednotky Časový rozsah Kart. 

      
8727   Propouštěcí listy, korespondence s 

magistrátem v personálních záležitostech, 
žádosti o přijetí do jurisdikce, protokoly o 
vyšetřování krádeže 

1816 1932 

      
8728   Korespondence, týkající se žádostí o státní 

občanství 
1817 1932 

      
8729   Vyšetřování drobných přestupků, 

projednávání sirotčích záležitostí, žádosti o 
povolení sňatku, žádosti o zaknihování 
dluhu, žádosti o povolení pobytu, přijetí do 
jurisdikce, žádosti o povolení zřídit 
továrnu, žádosti o propuštění 

1818 1932 

      
8730   Smlouvy o prodeji pozemku, 

korespondence s dvorskou komisí pro 
dědické daně (Erbsteuernhofkomission), 
žádosti o propuštění z jurisdikce, 
projednávání pozůstalostí, dlužní úpisy  

1819 1932 

      
8731   Vyšetřování drobných přestupků, výtah z 

gruntovní knihy, projednávání sirotčích a 
dlužních záležitostí, žádost o povolení 
ucházet se o mistrovské právo, žádost o 
povolení sňatku, žádost o propuštění z 
jurisdikce 

1820 1932 

      
8732   Soupisy zemřelých, žádosti o propuštění z 

jurisdikce, vyšetřování drobných 
přestupků, korespondence s trestním 
soudem v Praze 

1821 1933 

      
8733   Vyšetřování drobných přestupků, kvitance, 

žádosti o propuštění z jurisdikce, 
projednávání dlužních záležitostí, 
korespondence s trestním soudem v Lokti, 
žádosti o povolení sňatku 

1822 1933 

      
8734   Korespondence s VHÚ ve věci dodávek 

dříví, projednávání dlužních záležitostí 
1823 1933 
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   "Publicum et politicum" (spisy 

adresované lesnímu úřadu) 
  

      
8735   Žaloba Ant. Liesnera na Janu Grosovou 

pro upírání práva na chodník v louce, 
žádosti o propuštění z jurisdikce 

1811 1933 

      
8736   Stížnost faráře z Božího Daru, že J. 

Güntner nechce posílat děti do školy 
1814 1933 

      
8737   Žádosti o propuštění z jurisdikce 1815 1933 

      
   Nesignované spisy (politicum a 

judiciale) 
  

      
8738   Kupní smlouva o louku 1791 1934 

      
8739   Projednávání pozůstalosti  1795 1934 

      
8740   Nařízení VHÚ, týkající se zpráv LÚ 1796 1934 

      
8741   Vyšetřování drobných přestupků 1797 1934 

      
8742   Zpráva lesního úřadu za III. čtvrt., dlužní 

úpisy, kupní smlouvy 
1798 1934 

      
8743   Zpráva lesního úřadu za II. čtvrt., kupní 

smlouvy 
1799 1934 

      
8744   Kupní smlouvy 1800 1934 

      
8745   Žádost o propuštění z jurisdikce 1802 1934 

      
8746   Žádost o propuštění z jurisdikce 1805 1934 

      
8747   Zpráva lesního úřadu za I. čtvrt., dlužní 

úpis 
1806 1934 

      
8748   Zpráva VHÚ o koupi domu pro lesníka v 

Horní Blatné, zprávy týkající se kostelních 
účtů 

1807–1808 1934 

      
8749   Korespondence, týkající se koupě domu a 

propuštění z jurisdikce 
1809 1934 
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8750   Vysvědčení zachovalosti 1810 1934 

      
8751   Zpráva LÚ za III. čtvrt., personálie 

lesníků, nařízení krajského úřadu v Lokti, 
týkající se kupních cen, vyšetřování 
drobných přestupků 

1811 1934 

      
8752   Zpráva LÚ za 3. čtvrt., nařízení krajského 

úřadu ve věci dědické daně 
1812 1934 

      
8753   Korespondence s krajským úřadem o 

zásobovacích a daňových záležitostech a s 
vojenským velitelstvím o povolení rekrutů 

1813 1934 

      
8754   Korespondence s krajským úřadem o 

výskytu falešných mincí 
1814 1934 

      
8755   Korespondence s kraj. úřadem o daňových 

a vojenských záležitostech, o epidemii 
mezi koňmi 

1816 1934 

      
8756   Korespondence s kraj. úřadem v Lokti o 

vyšetřování drobných přestupků 
1817 1935 

      
8757   Korespondence s kraj. úřadem o účtu 

ranhojiče a sirotčích záležitostech 
1820 1935 

      
8758   Žádosti o propuštění z jurisdikce 1821 1935 

      
8759   Soupisy vydání na kultivaci 1823 1935 

      
8760   Korespondence s kraj. úřadem o dlužních 

záležitostech 
1825 1935 

      
8761   Korespondence s kraj. úřadem, týkající se 

oprav v justiční tabele 
1831 1935 

      
8762   Personální záležitosti 1833 1935 

      
8763   Kraj. úřad odmítá žádost o povolení stavby 1835 1935 

      
8764   Zpráva adjunkta LÚ o dodávkách dřeva 1836 1935 

      
8765   LÚ odmítá žádost dřevorubce o podporu 1838 1935 
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8766   Raporty o lesním pychu 1839 1935 

      
8767   Raporty lesních revírů 1840 1936 

      
8768   Raporty lesních revírů 1841 1936 

      
8769   Výtah z pytláckého rejstříku 1844 1936 

      
8769a   Popis myslivny ve Stráni (Ziegenschacht) 1845 1936 

      
8770   Inventář myslivny v Pstružném 1846 1936 

      
8770a   Výměna pozemku v Pramenech s 

montánním erárem 
1847 1936 

      
8771   VHÚ LÚ o ceně dřeva 1848 1936 

      
8771a   Postoupení louky u Božíčan (panství 

Bečov) 
1851 1936 

      
8772   Nóta okres. vyvazovací komise v 

Karlových Varech ve věci pozůstalosti v 
Horní Blatné 

1852 1936 

      
8772a   Vyhlášky VHÚ Jáchymov 1857 1936 

      
8772b   Plán zřízení archivu LÚ s. d. 1936 

      
   Místní soud Lesního panství Jáchymov 

(judiciale) 
  

      
8772a   Nedatovaný registraturní plán místního 

soudu lesního panství 
s. d. 1937 

      
8773 I.  Nařízení o vedení sirotčích účtů na mon. 

panství (údajně v reponendech z Klášterce 
– krabice je prázdná) 

1840 1937 

      
8774 II.  Soupisy procesů, předaných okres. soudu v 

Horní Blatné a v Jáchymově, 
pozůstalostní, majetkové a dlužní spory 

1840, 1801–
1851 

1937, 
1937a 
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8775 III/140, 

III/159, 
III/212 

 Vyrovnání dlužních záležitostí 
Taxa Gottlieb Ullmann 
Dlužní spor Johanna a Wilhelma Günthera 

1820–1823, 
1835 
1858 

1937b 

      
8776 IV  Rejstřík pozůstalostních akt 1820–1840 1937b–ch 

      
8776   Soupis příspěvků věnovaných z 

pozůstalostí normálnímu školskému soudu 
1823–1846 1937b–ch 

      
8776   Jednotlivé pozůstalostní spisy (bez sign.) 1814–1840 1937b–ch 

      
8777 IV/12  Projednávání pozůstalosti po Marii Anně 

Sorgenfreiové + doplněny další 
1810 1937b–ch 

      
8778 IV/71  Protokol o pozůstalosti po Janu Würslovi 1829 1937b–ch 

      
8779 IV/77  Projednávání pozůstalosti po Janu 

Krausovi 
1831 1937b–ch 

      
8780 IV/78  Projednávání pozůstalosti po Ignáci 

Lohlerovi 
1829 1937b–ch 

      
8781 IV/85  Projednávání pozůstalosti po Janu 

Heinzovi 
1829 1937b–ch 

      
8782 IV/112  Pozůstalost po Janu Köhlerovi 1834 1937b–ch 

      
8783 IV/125  Projednávání pozůstalosti po Janu 

Jindřichu a Rosině Kaiserových 
1835 1937b–ch 

      
8783a IV/138  Projednávání pozůstalosti horníka Jana 

Hanerwalda z Hájů 
1828 1937b–ch 

      
8783a IV/139  Projednávání pozůstalosti horníka Jana 

Bergmanna z Hájů 
1828 1937b–ch 

      
8783a IV/185  Inventář pozůstalosti po krajkářce 

Veronice Hahnové z Pily 
1831 1937b–ch 
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8783a IV/146  Inventář pozůstalosti po Franzisce Hahnin 

z Hájů 
1829 1937b–ch 

      
8783a IV/151  Projednávání pozůstalosti po Elisabethe 

Sadlerové z Potůčků 
1828 1937b–ch 

      
8783a IV/155  Projednávání pohřbu nemajetného Johanna 

Rauschera 
1829 1937b–ch 

      
8783a IV/163  Projednávání pozůstalosti po Josefě 

Reinwarthové z Hájů 
1830 1937b–ch 

      
8783a IV/169  Projednávání pozůstalosti lesního dělníka 

Christiana Behra z Luhů 
1830–1841 1937b–ch 

      
8783a IV/175  Úmrtí dítěte nemajetného otce 1830 1937b–ch 

      
8784 IV/186  Pozůstalost po Zuzaně Grüntherálové 1840 1937b–ch 

      
8785 IV/187  Seznam dluhů po zemřelém Janu Krausovi s. d. 1937b–ch 

      
8785 IV/218  Projednávání pozůstalosti po Marii Anně 

Heinzové z Potůčků 
1833–1837 1937b–ch 

      
8785 IV/220  Projednávání pozůstalosti důlního Ignaze 

Angera z Pískovce 
1826–1848 1937b–ch 

      
8786 IV/241  Projednávání pozůstalosti po Františku 

Ulmanovi 
1836 1937b–ch 

      
8787 IV/275  Projednávání pozůstalosti po Janu 

Langsadovi v Potůčkách 
1846-1847 1937b–ch 

      
8787 V/39  Průvodní list k dekretu pro obecního 

rychtáře v Potůčkách 
1848 1937 ch 

      
8788 VI/54  Potvrzení o zaplacení dluhu na pozemku 1837 1937ch 

      
8789 VIII  Justiční tabely 1819–1830, 

1830–1844 
1937ch 
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8790 IX  Sirotčí tabely 1821, 1824–

1840, 1842–
1845 

1938–1939 

      
8791 X.  Soupisy zemřelých 1.10.1813–

31.3.1814, 1814  
–1828, 

1.10.1818–
31.10.1819, 1.4. 

–30.9.1819, 
1.9.1819–

31.3.1820, 1.4. 
–30.9.1820, 1.4. 

–30.9.1821, 
1.10.1830–
31.3.1831, 

1.4.1832, 1834, 
1837–1840, 

1846 

1939 

      
8792 XI  Taxovní záležitosti s. d. 1940 

      
8793 XI/1  Taxovní rejstříky, účty a protokoly 1832–1846 1940 

      
8794 XI/2  Nedoplatky tax 1820–1846 1940 

      
8795 XI/3  Sporná jednání o taxách 1829–1848 1940 

      
8796 XI/4  Sporná jednání o taxách 1829–1848 1940 

      
8797 XI/5  Sporná jednání o taxách 1829–1848 1940 

      
8798 XI/6  Sporná jednání o taxách 1829–1848 1940 

      
8799 XI/7  Sporná jednání o taxách 1829–1848 1940 

      
8800 XI/8  Neúplný spis, adresovaný sirotčí pokladně 

lesního montánního panství v Jáchymově 
1848 1940 

      
8801 XII  Záležitosti, týkající se zápisů v 

gruntovních knihách a výtahy z 
gruntovních knih 

1820–1849 1941 

      
8802 XIII  Dlužní záležitosti 1807–1846 1941 
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8803 XIII/1  Korespondence ve věci dědictví Floriana 

Tiggmana 
1807 1941 

      
8804 XIII/2  Václav Girl žaluje Jana Stirlera z Horní 

Blatné o zaplacení dluhu 
1817 1941 

      
8805 XIII/3  Dědici po Františku Heldovi z Horní 

Blatné žalují Josefa Günla pro dluh 
1817 1941 

      
8806 XIII/4  M. Anna Hipentolbová z Luh žaluje 

dlužníka Josefa Günla 
1817 1941 

      
8807 XIII/5  Veronika Haheinová, vdova z Hájů, žaluje 

dlužníka Ferdinanda Krause z Rozhraní 
1817 1941 

      
8808 XIII/6  František Gründl žaluje dlužníka Václava 

Stihleho z Ryžovny 
1817 1941 

      
8809 XIII/7  Spor o zaplacení nájemného mezi Terezií 

Grossovou z Potůčků a jejím domácím 
(jméno neuvedeno) 

1817 1941 

      
8810 XIII/8  Jan Gabriel Prim, důstojník v Jiřetíně, 

žaluje pro dluh dědice po Františku 
Günhlerovi z Rozhraní 

1819 1941 

      
8811 XIII/9  Kašpar Korb z Potůčků žaluje dlužníka 

Františka Grosta, tamtéž 
1819 1941 

      
8812 XIII/11  Josef Mähring ze Sedlce žaluje dlužníka 

Kleofáše Weise z Ryžovny 
1819 1941 

      
8813 XIII/12  Václav Korb z Horní Blatné žaluje 

dlužníka Františka Meisla z Hájů 
1819 1941 

      
8814 XIII/13  Josef Sicher z Horní Blatné žaluje 

dlužníky: Františka Richtra a Josefa 
Zentora z Kopečku, Ignace Hergera a 
Bohumila Schgerbera z Hájů, Václava 
Zahma z Ryžovny 

1819 1941 

      
8815 XIII/14  Antonín Rindl žaluje dlužníka Kašpara 

Korba z Potůčků 
1821 1941 
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8816 XIII/15  František Raucher z Vršků žaluje dlužnici 

Marii Annu Sorgenfreiovou 
1821 1941 

      
8817 XIII/16  Antonín František Kerl, obchodník z Horní 

Blatné, žaluje dlužníka Jana Stihtena z Luh 
1821 1941 

      
8818 XIII/17  Kristian Ullman z Ryžovny žaluje dlužníka 

Václava Krause, tamtéž 
1822 1941 

      
8819 XIII/18  Eva Ungesthalrová žaluje Jana Günthera z 

Myslivny a Ignáce Schensteldera 
z Myslivny 

1822 1941 

      
8820 XIII/19  František Schebor žaluje dlužníka 

Kleofáše Weise z Ryžovny 
1822 1941 

      
8821 XIII/22  František Hahn z Horní Blatné žaluje 

dlužnici Sylvii Schnuktinovou z Pily  
1827 1941 

      
8822 XIII/23  Jan Hypmann žaluje Annu Mühlerovou 

vdovu z Luh pro dluh 
1828 1941 

      
8823 XIII/24  Marie Anna Eisenthals, vdova z Luh, 

žaluje dlužníka Antonína Krause tamtéž 
1828 1941 

      
8824 XIII/25  Rozsudek apelačního soudu ve věci sporu 

mezi Františkem Fričem a Františkem 
Scholerem, Václavem Eberlem, Matyášem 
Elsterem, Josefem Bayerem, Václavem 
Krauneremm Josefem Güntherem v 
Jáchymově 

1830 1941 

      
8825 XIII/26  Korespondence s městskou radou v Horní 

Blatné o trestních záležitostech 
1830 1941 

      
8826 XIII/27  Korespondence s městskou radou v Horní 

Blatné o témže 
1831 1941 

      
8827 XIII/28  Korespondence s guberniem o vedení 

církevních účtů 
1832 1941 

      
8828 XIII/29  Uznání dluhu Karla Günthera 1833 1941 
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8829 XIII/30  Uznání dluhu Marie Anny Heinzové 1833 1941 

      
8830 XIII/31  Uznání dluhu horní pokladně 1834 1941 

      
8831 XIII/32  Zaplacení dluhu po zemřelé Terezii 

Korbové 
1834 1941 

      
8832 XIII/34  Žaloba horní pokladny na dlužníka 

Floriana Krause ze Zlatého Kopce 
1841 1941 

      
8833 XIII/38  Alois Bizinaschek z Ryžovny a Anna 

Fesiherová z Horní Blatné žalují Františka 
Harzera, nájemce z Ryžovny 

1839 1941 

      
8834 XIII/40  Opis seznamu projednávaných pozůstalostí 

za měsíc září–prosinec, zaslaný VHÚ 
1839 1941 

      
8835 XIII/41  Kašpar Korb z Potůčků žaluje dlužníka 

Jana Dittricha, tamtéž 
1840 1941 

      
8836 XIII/42  Korespondence o vedení depositního a 

sirotčího účtu za rok 1843 
1844 1941 

      
8837 XIII/44  Spor Františka Langa z Potůčků a 

Františkou Marunerovou o domek 
1840 1941 

      
8838 XIII/45  Uznání dluhu horní pokladně od dlužníků 

Jiřího Günthera z Horní Blatné, Karla 
Hrinzera ze Smolné Pece, Jana Richtera 
z Ryžovny 

1841 1941 

      
8839 XIII/47  Spor o zaplacení nájemného mezi Josefem 

Güntherem z Božího Daru a Františkem 
Püklem z Potůčků 

1841 1941 

      
8840 XIII/48  Augusta Harzerová z Pily žaluje dlužníka 

Jana Barosche ze Zlatého Kopce 
1841 1941 

      
8841 XIII/49  Spor o zaplacení nájemného mezi 

Augustinem Harzlem a Janem Gahulou 
z Potůčků 

1841 1941 

      
8842 XIII/51  Korespondence s krajským úřadem v 

Chebu o vedení trestných záležitostí 
1842–1843 1941 
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8843 XIII/52  Uznání dluhu horní pokladně od Jana 

Jiřího Günthera z Horní Blatné 
1842 1941 

      
8844 XIII/55  Marie Anna Grossová z Potůčků žaluje 

dluh na domě Adalberta Klíma ve 
Smolných Pecích 

1843 1941 

      
8845 XIII/57  Josef Putz a Josef Milauer z Horní Blatné 

žalují dlužníky: Kristiana Richtera z 
Ryžovny, Ondřeje Krause (tamtéž), 
Bohumila Ullmana ze Stráně, Karla 
Ullmana z Podlesí 

1843 1941 

      
8846 XIII/60  Město Boží Dar žaluje dlužníka Josefa 

Patsche ze Zlatého Kopce 
1843 1941 

      
8847 XIII/61  Josefa Bremová z Horní Blatné žaluje 

dlužníky Bohumila Ullmana ze Stráně, 
Ondřeje Hahna z Ryžovny a Jana Krause 
(tamtéž) 

1844 1941 

      
8848 XIII/62  Josef Korb žaluje dlužníka Kleofáše 

Zenkera z Ryžovny 
1844 1941 

      
8849 XIII/65  Korespondence s apelačním soudem v 

Praze, týkající se sporu o dědictví mezi 
Barborou Wolfovou z Prahy a Frant. 
Güntherem s rodinou z Horní Blatné 

1846 1941 

      
8850 XIII/70  Ondřej Jerkl z Jáchymova žaluje dlužníka 

Antonína Johna z Hájů 
1846 1941 

      
8851 XIII/71  Václav a Anna Rohl z Jáchymova žalují 

dlužníky Jana Glostra a jeho manželku 
Barboru z Rozhraní 

1846 1941 

      
   MIMO ODDĚLENÍ LESNÍ PANSTVÍ 

JÁCHYMOV (zařazeno v AP mezi 
ostatními signovanými spisy vrchního 
horního úřadu) 

  

      
4709 I/1  Hlášení lesního úřadu Jáchymov za rok 

1822 
1822 899 
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4724 I/2  Lesní úřad Jáchymov předkládá cirkulární 

nařízení kraj. úřadu v Lokti ve věci 
nedostatku v justiční správě 

1822–1824 900 

      
4725 I/3 dom. Lesní úřad Jáchymov předkládá nařízení 

kraj. úřadu, že se podle přípisu apel. soudu 
budou jemu podávat zprávy o činnosti 

1822 900 

      
4726 I/4  Oznámení o úmrtí obyv. Walddominia ze 

Stráně č. 72 Jana Keisera 
1827–1828 900 

      
4727 I/5  Lesní úřad Jáchymov předkládá nařízení 

kraj. úřadu, že současně s justiční tabelou 
za rok 1824 musí být předložen i 
personální stav 

1823–1832 900 

      
4728 I/6  Lesní úřad Jáchymov předkládá kraj. cirk. 

nařízení, aby podal apel. soudu zprávu o 
své činnosti 

1824 900 

      
4729 I/7  Lesní úřad Jáchymov předkládá kraj. cirk. 

nařízení, aby podal zprávu o tom, má-li 
sbírku zákonů 

1824 900 

      
4730 I/8  Lesní úřad Jáchymov předkládá kraj. cirk. 

nařízení, aby podal zprávu o tom, jak 
vrchnosti zacházejí s listinami poddaných, 
které jim tito svěřili a vedou-li o nich 
protokol 

1825 900 

      
4731 I/9  Opis cirkuláře, nařizujícího formu přísahy 

mohamedánům 
1826–1827 900 

      
4732 I/10  Lesní úřad Jáchymov předkládá kraj. 

nařízení ve věci sirotčích peněz 
1827 900 

      
4733 I/11  Cirk. nařízení kraj. úřadu, aby byly v 

předepsané lhůtě odevzdány sirotčí tabely 
1829 900 

      
4734 I/12  Opis cirk. nařízení kraj. úřadu ve věci 

kolkování listin 
1829 900 

      
4735 I/13  Opis nařízení apel. soudu ve věci 

kompetence důch. úřadů 
1829 900 
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4736 I/14  Kraj. nařízení ve věci promíjení náhrad 

vojenským osobám 
1829 900 

      
4737 I/15  Opisy kraj. nařízení, jímž se oznamuje, 

kdo podléhá exekuci 
1829 900 

      
4738 I/16  Kraj. nařízení ve jménu apel. soudu všem 

vrchnostem, aby ponechaly vykonávání 
justičních záležitostí jen přísežným 
osobám 

1830 900 

      
4739 I/17  Krajské nařízení ve věci nadací 1830 900 

      
4740 I/18  Kraj. nařízení přerušit styky s Polskem 1831 900 

      
4741 I/19  Lesní úřad Jáchymov předkládá výtah z 

DD, nařizujícího spolupráci hosp. úředníků 
při judic. záležitostech 

1831 900 

      
4742 I/20  Lesní úřad Jáchymov předkládá gub. 

nařízení o platech znalců právních 
civilních záležitostí 

1840 900 

      
4743 I/21  Kraj. nařízení o zvýšení tax u soudů a 

úřadů, které obstarávají poručenské 
záležitosti 

1832 900 

      
4744 I/22  Opis cirk. kraj. úřadu o přikládání výtahů z 

pozemkových knih k obligacím v 
pokladnách, které stojí pod veř. dohledem 

1830 900 

      
4745 I/23  Kraj. nařízení o zapření vedení pamětních 

knih 
1838 900 

      
4746 I/24  Kraj. nařízení o způsobu jednání před 

soudními úřady 
1840 900 

      
4747 I/25  Kraj. nařízení o způsobu zapisování od 

matriky při křtu děti ze smíšených 
manželství a nemanželských dětí 

1840 900 

      
4748 I/26  Výtah z kraj. nařízení o způsobu placení 

léčby v blázincích 
1840 900 
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4749 I/27  Gub. cirk. nařízení o způsobu zaknihování 

pozůstalosti 
1840 900 

      
4750 I/28  Kraj. nařízení o kontrole pozemkových 

knih 
1840 900 

      
4751 I/29  Kraj. nařízení o vedení výkazů pozůstalostí 1840–1842 900 

      
4752 I/30  Kraj. nařízení vypracovat výkaz 

poddanských pozemků na jáchymovské 
mon. les. panství 

1840 900 

      
4753 I/31  Cirk. kraj. úřadu oznamující, že spor 

šlechticů o privilegia podléhá polit. 
úřadům 

1843 900 

      
4754 I/32  Cirkulář kraj. úřadu ve věci pozůstalostí 1843 900 

      
4755 I/33  Cirkulář kraj. úřadu o placení poštovného 

u soudních úřadů 
1844 900 

      
4756 I/34  Cirkulář kraj. úřadu v záležitosti pokladen, 

které podléhají dozoru magistrátu a 
vrchnostenských úřadů 

1845 900 

      
4757 I/35  Cirkulář gubernia, stanovící výši 

kolkovného při zeměpanských 
narovnáních i u soudů patrimon. nebo 
komunálních 

1846 900 

      
4758 I/36  Přípis VHÚ soudu mon. les. panství ve 

věci předkládání účtů k revisi 
1840 900 

      
4759 I/37  Cirkulář kraj. úřadu ve věci exekucí, 

exekučního prodeje a odhadů 
1849 900 

      
4760 I/38  Nóta okresního hejtmanství mon. les. 

panství ve věci poplatků za zaknihování do 
gruntovních knih 

1850 900 

      
4799 II/18  Žaloba Josefa Engelmanna na Františka 

Krahle pro dluhy 
1808 906 

      
4800 II/31  Jednání a Christianem Andresem 

Sparingem pro dluhy 
1831 906 
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4801 II/53  Dlužní spor mezi Johanem a Florianem 

Krausem ze Zlatého Kopce 
1836–1847 906 

      
4831 III/84  Protokol ve věci dlužních pohledávek 

mlynáře Beera za mouku a chléb 
1821 908 

      
4832 III/111  Taxovní nóta z Božího Daru 1848 908 

      
4833 III/143  Spor Johanna Krause s dědici Christofa 

Stilhlera v Ryžovně 
1830 908 

      
4834 III/166  Taxovní nóty jáchymovského magistrátu 1838–1839 908 

      
4835 III/208  Magistrát v Božím Daru oznamuje soudu 

mon. lesního dominia výši tax za 
zaknihování 

1847 908 

      
4836 III/214  Taxovní nóta 1847 908 

      
4837 III/219  Záznam o relaci o oceňování dolů na 

Stráni 
1848 908 

      
4838 III/236  Dvě kvitance Františka Pukla z Jáchymova 

na 40 zl. 
1847 908 

      
4839 III/241  Protokol o dlužním sporu Josefa Kolba z 

Blatné a Josefa Stiehlera z Ryžovny 
1848 908 

      
4926 IV/1  Inventář a licitační protokol pozůstalosti 

Veroniky Tigbajové 
1800 916 

      
4927 IV/2  Oznámení lesního úřadu v Jáchymově, že 

je na prodej dům č. 102 po zemřelém Petru 
Pechovi 

1804 916 

      
4928 IV/3  Prodej pozůstalosti Marie Hahnové z 

Horní Blatné 
1805 916 

      
4929 IV/5  Exekuční prodej domu dědiců Filipa 

Schmucka v Hájích č. 30 
1806 916 

      
4930 IV/6  Exekuční prodej domu Františky Mieslové 

z Hájů č. 23 
1807 916 
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4931 IV/8  Ocenění pozůstalosti Filipa Molubacha 1810 916 

      
4932 IV/10  Projednávání pozůstalosti Johanna Hlintze 

ze Smolných Pecí 
1825 916 

      
4932a IV/11  Pozůstalost po Marii Anně Krausové 1809 916 

      
4933 IV/12  Dlužní záležitosti dědiců Filipa 

Sorgersfreye 
1810 916 

      
4934 IV/13  Zápis o ustanovení poručníka pro děti 

zemřelého Kristiana Glasera 
1812 916 

      
4935 IV/14  Inventář o ocenění pozůstalosti po 

Kristiánu Zimmerovi z Horní Blatné č. 102 
1813 916 

      
4936 IV/18  Zápis v sirotčí záležitosti v Potůčkách 1820 916 

      
4937 IV/20  Mariana Rauscherová ze Stráně žádá o 

ocenění pozůstalosti po svém manželu 
1828 916 

      
4938 IV/23  Marie Wüstová roz. Hahnlová z Ryžovny 

žádá o soudní projednání pozůstalosti po 
svém otci 

1817 916 

      
4939 IV/24  M. Anna Ullmannová ze Stráně žádá o 

soudní projednání pozůstalosti po Josefu 
Ullmannovi 

1817 916 

      
4940 IV/32  Kvitance Johanna Korba na 10 zl. 1818 916 

      
4941 IV/33  Pečetní zpráva o úmrtí Gotfrieda Bebra ze 

Stráně 
1818 916 

      
4942 IV/39  Rozdělení majetku Kateřiny Krocínové ze 

Zlatého Kopce mezi její syny 
1820 916 

      
4943 IV/41  Souhlas ke sňatku J. W. Fischera z 

Halbenweil s Františkou Helmovou 
z Ryžovny 

1824 916 

      
4944 IV/44  Projednávání podílu Barbory 

Schönfelderové ze Spitzbergu na 
pozůstalosti jejích rodičů 

1832–1838 916 



67 
 

Inv. 
č. 

Sign. Rozsah 
sign. 

Obsah inventární jednotky Časový rozsah Kart. 

      
4945 IV/45  Předvolání dědiců Kristiána Gajera ze 

Seifů a J. Scherbera z Hájů k určení 
poručníka 

1820 916 

      
4946 IV/47  Jednání v pozůstalosti Johanna Scherbera 

z Hájů 
1820 916 

      
4947 IV/48  Pečetní zpráva o úmrtí Kleofáše Hahna 

z Luhů 
1826 916 

      
4948 IV/71  Předvolání pozůstalých po Joh. Mierseovi 

z Pechhöfen 
1824 916 

      
4949 IV/72  Týká se pozůstalosti Fr. Schustera z 

Breitenbachu č. 98 
1824 916 

      
4950 IV/75  Projednání pozůstalosti J. Stürzla z Horní 

Blatné 
1827 916 

      
4951 IV/77  Projednání pozůstalosti Kryštofa Krause 1835 916 

4952 IV/180  Projednání pozůstalosti po Ignáci 
Ulmanovi 

1831 916 

      

4952 IV/198  Zpráva o dobytčí (koně) nakažlivé nemoci 1757 916 
      

4953 IV/235  Vyměření dědické daně Anně Patzové 
z Rozhraní 

1840 916 

      
4954 IV/241  Projednání výpůjčky manželů Hahnových 

ze sirotčí pokladny mon. lesního dominia 
1837–1845 916 

      
4955 IV/243  Protokol o pozůstalosti Josefa Krause z 

Luhů č. 37 
1812 916 

      
4956 IV/275  Pečetní zpráva o úmrtí a inventář 

pozůstalosti Josefa Rauschera 
1839 916 

      

4957 IV/326  Projednání pozůstalosti po Ignáci Ungrovi 
z Pískovce 

1834 916 

   
 
 

   



68 
 

Inv. 
č. 

Sign. Rozsah 
sign. 

Obsah inventární jednotky Časový rozsah Kart. 

      
4958 IV/394  Jednání o pozůstalosti Kiliana Harze 

z Hřebečné 
1812 916 

      
4959 IV/430  Dlužní závazky vůči pozůstalým po 

Floriánu Krausovi (výpůjčky ze sirotčí 
pokladny) 

1825–1838 916 

5027 VI/35  Protokol o přísaze zeměměřičských 
praktikantů Karla Pfoba a Václava Becka 

1826 925 

      
5028 VI/57  Taxovní nóty mon. lesního dominia 1839 925 

      
5029 VI/66  Protokol ve věci výměru pozemkové daně 

z lesa v Ryžovně 
1836 925 

      
8030 VI/67  Plán pozemků hraničících s obecním lesem 

v Jáchymově 
s. d. 925 
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č. 

Obsah Časový  
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

    
 I. KNIHY   
    
 A) Dominikální agenda   
    
1 Pamětní kniha Lesního úřadu Jáchymov 

(Kk. Forstwirtschaftsbezirk Joachimsthal Gedenk Buch vom 
Jahre 1851–1880) 

[1851]–1873 (1880) ukn 1 

  
Německy; 24 x 39 cm; sešit; roztrhaný 
 

  

 Cirkuláře a nařízení nadřízených úřadů   
    
2 Kniha cirkulářů gubernia v personálních a finančních 

záležitostech 
(Circular[ien]buch Pro Anno 1808) 
- obsahuje opisy nařízení a oběžníků z období od 29. 
prosince 1807 do 24. června 1809, uvedena i dvě nařízení od 
vrchního úřadu 
 
Německy; 24,5 x 37 cm; sešit 

[1808]–[1809]  ukn 2 

    
3 Kniha cirkulářů vrchního horního úřadu  

(I K. Waldamt Joachimsthal Circularien-Buch angefangen 
vom 23ten April 1849) 
- obsahuje opisy nařízení a oběžníků z období od 6. března 
1849 do 13. července 1850 
 
Německy; 22 x 35,5 cm; sešit 

1849–1850 ukn 3 

    
4 Kniha cirkulářů vrchního horního úřadu  

(K. Waldamt Joachimsthal II Circularienbuch fortgetzt vom 
24ten Juli 1850) 
- obsahuje opisy nařízení a oběžníků z období od 29. června 
1850 do 26. srpna 1851 
 
Německy; 22 x 34,5 cm; sešit 

1850–1851 ukn 4 

    
5 Kniha cirkulářů vrchního horního úřadu 

(III Circularien-Buch fortgesetzt am 20ten Oktober 1851) 
- obsahuje opisy nařízení a oběžníků z období od 18. října 
1851 do 17. září 1852 
 
Německy; 22 x 35 cm; sešit 
 
 

1851–1852 ukn 5 
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6 Kniha cirkulářů vrchního horního úřadu 

(IV k. k. Forstamt Joachimsthal Circularien-Buch fortgesetzt 
am 30ten September 1852 beendet am 29. September 1853)  
- obsahuje opisy nařízení a oběžníků z období od 28. září 
1852 do 29. září 1853 
 
Německy; 22 x 34,5 cm; sešit 

1852–1853 ukn 6 

    
7 Kniha cirkulářů vrchního horního úřadu 

(V k. k. Forstamt Joachimsthal Circularien-Buch fortgesetzt 
am 1ten Oktober 1853) 
- obsahuje opisy nařízení a oběžníků z období od 1. října 
1853 do 14. března 1867 
 
Německy; 22,5 x 35 cm; sešit 

1853–1867 ukn 7 

    
8 Kniha normálií ředitelství Privilegované rakouské národní 

banky ve Vídni  
(Normalien erlassen von der h[aupt] direktion der priv. öst. 
Nationalbank) 
- dochován pouze sešit č. 1, obsahující opisy nařízení z 
období od 10. ledna 1857 do 22. listopadu 1860 
 
Německy; 23,5 x 38 cm; sešit 

1857–1860 ukn 8 

    
 Evidence nemovitého majetku   
    
9 Kniha evidence nemovitého lesního majetku revírů Vlčí 

hřbet, Zlatý Kopec a Potůčky 
(Forstamt Joachimsthal Grundbuch über das unbewegliche 
aerarisch Forsteigenthum) 
 
Německy; 24 x 39 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a 
rohy potaženy hnědou usní; původní tkanice na zavazování 
utrženy 

[1852]–[1860] ukn 9 

    
10 Kniha evidence nemovitého lesního majetku revíru Zlatý 

Kopec 
(Forstamt Joachimsthal Grundbuch über das unbewegliche 
aerarisch Forsteigenthum) 
 
Německy; 23,5 x 37,5 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a 
rohy potaženy hnědou usní 
 

[1852]–[1858] ukn 10 

 

 



72 
 

Inv. 
č. 

Obsah Časový  
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

    
11 Kniha evidence nemovitého lesního majetku revíru 

Potůčky 
(Forstamt Joachimsthal Grundbuch über das 
unbewegliche aerarisch Forsteigenthum) 
 
Německy; 23,5 x 37,5 cm; vazba z lepenky a papíru, 
hřbet a rohy potaženy hnědou usní 

[1852]–[1860] ukn 11 

    
 Systemizace lesů    
    
12 Popis a ocenění lesů revíru Horní Blatná 

(Lit[tera] A. Protocoll Uiber die fortmässige Abschätzung 
der zum Joachimsthaler k. k. Bergbau gehörigen Plattner 
Waldrewier) 
 
Německy; 24 x 36,5 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet 
a rohy potaženy hnědou usní; původní tkanice na 
zavazování utrženy 

1814 ukn 12 

    
13 Oceňovací tabela revíru Horní Blatná 

(Lit[era] C. Schätzungs Tabelle. Von der zum 
Joachimsthaler kaiser. königl. Bergbau gehörigen 
Plattner Waldrewier) 
 
Německy; 36,5 x 50, 5 cm; sešit; potrhaný  

1814 ukn 13  

    
14 Popis a ocenění lesů revíru Vlčí hřbet 

(Lit[era] A. Protocoll Uiber die fortmässige Abschätzung 
der zum Joachimsthaler kaiser. königl. Bergbau 
gehörigen Wolfsberger Waldrewier) 
 
Německy; 23,5 x 37 cm; sešit 

1814 ukn 14  

     
15 Přehled těžby v revíru Vlčí hřbet na léta 1815–1914 

(Lit[era] D. Verzeuchnis und Topografische Ordnung der 
Jahrsgänge, in welchen das, in der zum Joachimsthaler k. 
k. Bergbau gehörigen Wolfsberger Waldrewier 
abgeschätzte Holz zuschlagen kommet) 
 
Německy; 24,5 x 37,5 cm; sešit 

1814 ukn 15 
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16 Popis a ocenění lesů revíru Horní Blatná 

(Lit[tera] A. Protocoll Uiber die fortmässige Abschätzung 
der zum Joachimsthaler k. k. Bergbau gehörigen Plattner 
Waldrewier) 
 
Německy; 24 x 38,5 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a 
rohy potaženy hnědou usní; původní tkanice na zavazování 
utrženy 

1817 ukn 16 

    
17 Geometrická tabela revíru Vlčí hřbet 

(Lit[era] B. Geometrische Tabella Von der zum 
Joachimsthaler kaiser. königl. Bergbau gehorigen 
Wolfsberger Waldrewier) 
- uveden popis jednotlivých lesních tratí včetně jejich 
rozlohy a stáří a druhu dřeva 
 
Německy; 23,5 x 37,5 cm; sešit 

1817 ukn 17 

  1817 ukn 18 
18 Oceňovací tabela revíru Vlčí hřbet 

(Lit[era] C. Schätzungs Tabella von der zum 
Joachimsthaler k. k. Bergbau gehörigen Wolfsberger 
Waldrewier) 
 
Německy; 30 x 52 cm; sešit; potrhaný 

  

    
19 Oceňovací a vyměřovací tabela revíru Boží Dar 

(Joachimsthaler Aerarial Waldung. Gottesgaber Forst. 
General Vermessungs- und Abschätzungs-Tabella) 
- u jednotlivých lesních tratí uveden plán těžby na základě 
120 leté doby obmýtí  
 
Německy; 31 x 46,5 cm; sešit 

1818 ukn 19 

    
 Lesní hospodářský plán na léta 1849–1858   
    
20 Lesní hospodářský plán lesů panství Jáchymov na léta 

1849–1858 
(Statistische Beschreibung und Betriebseinrichtung der 
Joachimsthaler k. k. Reichswaldungen. (beginnend mit 
dem Jahr 1849.) Mit 6 Stück Beilagen von A bis F.) 
- součástí původně 6 kusů příloh, dochována pouze příloha 
A – Taxační manuál a příloha B – Rejstřík ploch dřevní 
hmoty (chybí přílohy C-F)   
 
Německy; 22,5 x 36,4 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet 
potažený zeleným plátnem 
viz inv. č. 233, 236, 238 – porostní mapy 

1850 ukn 20 
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21 Lesní hospodářský plán panství Jáchymov na léta 1849–

1858 (kopie) 
- součástí příloha Taxační manuál revíru Potůčky 
 
Německy; 24 x 37,5 cm; pozůstatky vazby na hřbetě, 
uvolněné listy 

[1850] ukn 21  

    
22 Kontrolní kniha lesního hospodářství revírů Potůčky, Zlatý 

Kopec a Vlčí hřbet na léta 1849–1858 
(Joachimsthaler K. K. Waldamt. Forstwirtschafts-Controll 
Buch […] nach beendeter Systemisirung der [...] 1849 [...] 
angefangen) 
 
Německy; 28,5 x 40,5 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet 
a rohy potaženy hnědou usní; značně poškozená 

1849–1857 ukn 22 

    
23 Zalesňovací rejstřík revíru Potůčky na léta 1849–1858 

(K. k. Forstamt Joachimsthal Forst Breitenbach 
Aufforstungs-Evidenz Register 1849 incl[usive] 1858.) 
 
Německy; 31,5 x 48 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet 
potažený hnědou usní 

1849–1858 ukn 23 

    
24 Rejstřík lesního hospodaření v revíru Potůčky na léta 

1849–1858 
(K. k. Forstamt Joachimsthal Forst Breitenbach 
Holzwirtschaftliches Evidenz Register. 1849 icl[usive] 
1858.) 
 
Německy; 31 x 48,5 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet 
potažený hnědou usní 

1849–1858 ukn 24 

    
 Lesní hospodářský plán na léta 1859–1868   
    
25 Těžební a zalesňovací rejstřík revíru Potůčky na léta 1859–

1868 
 
Německy; 35 x 51 cm; pozůstatky vazby na hřbetě 
 

1859–1868 ukn 25 

 Lesní hospodářský plán na léta 1871–1880   
    
26 Lesní hospodářský plán revíru Vlčí hřbet na léta 1871–

1880 
(Betriebs Einrichtung des zur Staatsdomäne Joachimsthal 
gehörigen Forstes Wolfsberg vom Jahre 1870) 
 
Německy; 21, 5 x 34,5 cm; sešit 

1871 ukn 26 
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B) Přenesená agenda 

  

     
  Pozemkové knihy hlavní   
     
27 Jáchymov 

90 
Pozemková kniha panství Jáchymov 
(Königl[iches] Waldt Abmbtsbuch sowohl über 
die königl[ichen] Plattner alss Gottesgaaber 
königl[ichen] Waldt Revieren. Mit gott 
angefangen auff dass Anno 1744 Jahr. Liber 
Tertius.) 
 
Německy; 24 x 36,5 cm; vazba z lepenky a papíru, 
hřbet a rohy potaženy hnědou usní, tkanice na 
zavazování; jmenný rejstřík 
Předchozí sign. a název: 22; Contractenbuch des 
k. k. Montan-Wald-Domöniums III. (na hřbetě) 

(1742) 1744–1804 ukn 27 

     
28 Jáchymov 

91 
Pozemková kniha panství Jáchymov 
(Contracten-buch N[umer]o. 4) 
- na pag. 1–3 popsán lesmistrem Adamem 
Wenzlem Rombaldim von Hohenfels hladomor v 
letech 1771–1772 
- na fol 3 r uvedena zpráva o lesní sadbě v letech 
1761–1774 
 
Německy; 26 x 42,5 cm; vazba z lepenky, 
potažená hnědou usní, tkanice na zavazování; 
foliace i paginace; jmenný rejstřík 
Předchozí sign. a název: 146; Contractenbuch des 
k. k. Montan-Wald-Domöniums IV. (na hřbetě) 

(1761) 1768–1812 ukn 28 

     
29 Jáchymov 

88 
Pozemková kniha panství Jáchymov 
(Contractenbuch des k. k. Montan-Wald-
Dominiums N[ume]ro 1) 
 
Německy; 23,5 x 37 cm; vazba z lepenky a papíru, 
hřbet a rohy potaženy hnědou usní, původní 
tkanice na zavazování utrženy; jmenný rejstřík 
Předchozí sign. a název: 144; Contrac[ten]buch 
d[es] k. k. Mon[tan-]Wald-Domö[niums] I. (na 
hřbetě) 

(1794) 1812–1830 
(1874) 

ukn 29 
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30 Jáchymov 

89 
Pozemková kniha panství Jáchymov 
(Contractenbuch des  K. k. Montan-Walds-
Dominiums N[umer]o 2) 
 
Německy; 24,5 x 37 cm; vazba z lepenky a papíru, 
hřbet a rohy potaženy hnědou usní, tkanice na 
zavazování; jmenný rejstřík 
Předchozí sign. a název: 145; Contractenbuch des 
k. k. Montan-Wald-Domöniums II. (na hřbetě) 

1824–1850 (1872) ukn 30 

     
31 Jáchymov 

92 
Pozemková kniha obce Ryžovna a osad Kopeček, 
Myslivny a Špičák 
 
Německy; 29,5 x 45 cm; vazba z lepenky a papíru, 
hřbet potažený hnědou usní, původní tkanice na 
zavazování utrženy; potrhané rohy; jmenný rejstřík 
Předchozí sign. a názvy: 151; Contractenbuch I. 
Seifen Spitzberg Försterhäuser Steinhoehe (na 
hřbetě) 

1839–1850 (1881) ukn 31 

     
32 Jáchymov 

93 
Pozemková kniha osad Rozhraní a Zlatý Kopec 
 
Německy; 30 x 44,5 cm; vazba z lepenky a papíru, 
hřbet a rohy potaženy hnědou usní (poškozené), 
tkanice na zavazování; potrhané rohy; jmenný 
rejstřík 
Předchozí sign. a název: 152; Contractenbuch II. 
Goldenhöhe Halbmeil (na hřbetě) 

1839–1850 (1877) ukn 32 

     
33 Jáchymov 

94 
Pozemková kniha osad Bludná a Háje 
 
Německy; 30 x 44,5 cm; vazba z lepenky a papíru, 
hřbet a rohy potaženy hnědou usní, tkanice na 
zavazování; jmenný rejstřík 
Předchozí sign. a název: 153; Contractenbuch III. 
Zwittermühl Irrgang (na hřbetě) 

(1824) 1839–1850 
(1881) 

ukn 33 

     
34 Jáchymov 

95 
Pozemková kniha osad Luhy, Pila, Pískovec a 
Podlesí 
 
Německy; 30 x 44,5 cm; vazba z lepenky a papíru, 
hřbet a rohy potaženy hnědou usní, tkanice na 
zavazování; jmenný rejstřík 
Předchozí sign. a název: 154; Contractenbuch IV. 
Jungenhengst Streitseifen Schwimmiger Brettmühl 
(na hřbetě) 

1839–1850 (1870) ukn 34 
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35 Jáchymov 

96 
Pozemková kniha obce Potůčky a osad Smolné 
Pece a Stráň 
(Kontractenbuch N[umer]o V der k. k. Montan-
Walddominiums gemeinde breitenbach, 
Ziegenschacht u[nd] Pechöfen) 
 
Německy; 29,5 x 44,5 cm; vazba z lepenky a 
papíru, hřbet a rohy potaženy hnědou usní, tkanice 
na zavazování; potrhané rohy; jmenný rejstřík 
Předchozí sign. a název: 155; Contractenbuch V. 
Breitenbach Ziegenschacht Bechoefen (na hřbetě) 

(1809) 1839–1850 ukn 35 

     
36 Jáchymov 

208 
Pozemková kniha revíru Vlčí hřbet 
(N[umer]o VI Wolfsberger Grundbuch) 
- obsahuje pouze jeden zápis k pozemku zv. 
Wolfsberger Wiesel 
 
Německy; 22,5 x 37 cm; vazba z tvrdého papíru; 
potrhané desky 
Předchozí název: Wolfsberger Grundb. 6 (na 
hřbetě) 

1840 ukn 36 

     
  Pozemkové knihy dokladové   
     
37 Jáchymov 

102 
Kniha dlužních úpisů panství Jáchymov 
(Obligationsbuch lit[era] A. N[umero] 3) 
 
Německy; 25 x 39 cm; vazba z lepenky potažena 
hnědou usní, tkanice na zavazování; potrhané 
desky; dva jmenné rejstříky (jeden odkazuje na 
paginy, druhý na folia) 
Předchozí sign. a název: 143; Obligationsbuch des 
k. k. Montan-Wald-Domöniums III. (na hřbetě) 

1800–1810 (1825) ukn 37 

     
38 Jáchymov 

100 
Kniha dlužních úpisů panství Jáchymov 
(N[umero] I Obligations-buch des Walddominiums 
v[om] J[ahre] 1812 bis 1835) 
 
Německy; 24 x 37 cm; vazba z lepenky a papíru, 
hřbet a rohy potaženy hnědou usní, původní 
tkanice na zavazování utrženy; potrhané rohy; 
jmenný rejstřík 
Předchozí sign. a název: 141, Obligationsbuch des 
k. k. Montan-Wald-Domöniums I. (na hřbetě) 

1812–1835 ukn 38 

     
 



78 
 

Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

     
39 Jáchymov 

101 
Kniha dlužních úpisů panství Jáchymov 
(K. k. Montan Wald Dominium Joachimsthal. 
Obligations-Buch N[umer]o II. v[om] J[ahre] 1835 
fort) 
 
Německy; 24 x 38 cm; vazba z lepenky a papíru, 
hřbet a rohy potaženy hnědou usní, tkanice na 
zavazování; potrhaný hřbet a rohy; jmenný rejstřík 
Předchozí sign. a název: 142, Obligationsbuch des 
k. k. Montan-Wald-Domöniums II. (na hřbetě) 

(1826) 1835–1839 
(1868) 

ukn 39 

     
40 Jáchymov 

97 
Kniha kvitancí panství Jáchymov 
 
Německy; 24 x 36,5 cm; vazba z lepenky a papíru, 
hřbet a rohy potaženy hnědou usní, tkanice na 
zavazování; bez rejstříku 
Předchozí sign. a název: 97, Quittung[s]buch d[es] 
k. k. Mon[tan]-Wald-Domö[niums] Litt[era] A (na 
hřbetě) 
 

(1804) 1805–1812 ukn 40 

41 Jáchymov 
98 

Kniha kvitancí panství Jáchymov 
(Quitungsbuch N[umer]o 1 v[om] J[ahre] 1809 bis 
1837) 
 
Německy; 24 x 37 cm; vazba z lepenky a papíru, 
hřbet a rohy potaženy hnědou usní, tkanice na 
zavazování; dva jmenné rejstříky 
Předchozí sign. a název: 148, Quittun[gs]buch des 
k. k. Mo[ntan-]Wald-Domö[niums] I. (na hřbetě) 

(1786) 1809–1837 ukn 41 

     
42 Jáchymov 

50 
Kniha kvitancí panství Jáchymov 
(K. k. MontanWald-Dominium Joachimsthal. 
Quittungs-Buch N[ume]ro II.) 
 
Německy; 24 x 38 cm; vazba z lepenky a papíru, 
hřbet a rohy potaženy usní; značně odřené desky; 
jmenný rejstřík na volně vloženém dvojlistu 
Předchozí sign.: - 

(1837) 1838 (1860) ukn 42 

     
43 Jáchymov 

103 
Kniha listin obce Ryžovna a osad Kopeček, 
Myslivny a Špičák 
 
Německy; 30 x 44 cm; vazba z lepenky a papíru, 
hřbet a rohy potaženy hnědou usní, původní 
tkanice na zavazování utrženy; jmenný rejstřík 
Předchozí sign. a název: 136; Urkundenbuch des k. 
k. Montan-Wald-Domöni[ums] I. (na hřbetě) 

(1801) 1839–1850 
(1854) 

ukn 43 
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44 Jáchymov 

104 
Kniha listin osad Rozhraní a Zlatý Kopec 
 
Německy; 30 x 44,5 cm; vazba z lepenky a papíru, 
hřbet a rohy potaženy hnědou usní, původní 
tkanice na zavazování utrženy; potrhané a odřené 
desky; jmenný rejstřík 
Předchozí sign. a název: 137; Urkundenbuch des 
k. k. Montan-Wald-Domöniums II. (na hřbetě) 

(1815) 1839–1850 
(1869) 

ukn 44 

     
45 Jáchymov 

105 
Kniha listin osad Bludná a Háje 
 
Německy; 30 x 44,5 cm; vazba z lepenky a papíru, 
hřbet a rohy potaženy hnědou usní, tkanice na 
zavazování; jmenný rejstřík 
Předchozí sign. a název: 138; Urkundenbuch des 
k. k. Montan-Wald-Domöniums III. (na hřbetě) 

(1822) 1839–1850 ukn 45 

     
46 Jáchymov 

106 
Kniha listin osad Luhy, Pila, Pískovec a Podlesí 
 
Německy; 30 x 44,5 cm; vazba z lepenky a papíru, 
hřbet a rohy potaženy hnědou usní, tkanice na 
zavazování; jmenný rejstřík 
Předchozí sign. a název: 139; Urkundenbuch des 
k. k. Montan-Wald-Domöniums IV. (na hřbetě) 

(1805) 1841–1850 ukn 46 

     
47 Jáchymov 

107 
Kniha listin obce Potůčky a osad Smolné Pece a 
Stráň 
 
Německy; 30,5 x 44,5 cm; vazba z lepenky a 
papíru, hřbet a rohy potaženy hnědou usní, tkanice 
na zavazování; odřené desky; jmenný rejstřík 
Předchozí sign. a název: 140; Urkundenbuch des 
k. k. Montan-Wald-Domöniums V. (na hřbetě) 

(1795) 1839–1850 ukn 47 

     
  Evidence pozůstalostí   
     
48 Jáchymov 

251 
Protokol projednávaných pozůstalostí pro obce a 
osady revíru Boží Dar 
 
Německy, 30 x 44,5 cm, vazba z papíru, hřbet 
potažený plátnem, rohy potaženy hnědou usní 
Předchozí název: Abhandlungen [Gotte]sgab 
1838/1850 (na hřbetě) 
 
 
 
 

1838–1850 ukn 48 
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 II. SPISOVÝ MATERIÁL   
    
 A) Registraturní pomůcky   
    
49 Podací protokol lesního úřadu 

 
Německy; 23,5 x 37,5 cm; vazba z papíru a lepenky, hřbet a 
rohy potaženy hnědou usní; desky poškozené insektem, 
uvolněný knižní blok 

                1816–1817 ppr 1 

    
50 Podací protokol lesního úřadu 

 
Německy; 24 x 31 cm; vazba nedochována; věcný rejstřík 
pouze pro rok 1826 

                 1826–1833 ppr 2 

    
51 Podací protokol lesního úřadu 

- první záznam pro spis č. j. 270 (z 6. května 1833)  
- zápisy z roku 1836 dovedeny do č. j. 431 (z 9. listopadu 
1836) 
 
Německy; 22,5 x 41 cm; vazba z papíru a lepenky, hřbet a 
rohy potaženy hnědou usní; odřené desky;  věcný rejstřík pro 
léta 1833–1835 
 

                1833–1836 ppr 3 

52 Dodatek k podacímu protokolu lesního úřadu z roku 1836 
- zápisy vedeny pro č. j. 432 (z 1. listopadu) – 500 (z 31. 
prosince) 
 
Německy; 24,5 x 39 cm; sešit 

                          1836 ppr 4 

    
53 Podací protokol lesního úřadu 

 
Německy; 28 x 44 cm; sešit 

                           1837 ppr 5 

    
54 Podací protokol lesního úřadu 

 
Německy; 27 x 43 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a rohy 
potaženy hnědou usní; odřené desky 

         1855                  ppr 6 

    
55 
 
 
 
 

Podací protokol lesního úřadu 
 
Německy; 26,5 x 41,5 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a 
rohy potaženy hnědou usní 
 

                           1857 ppr 7 
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56 Podací protokol lesního úřadu 

 
Německy; 26,5 x 39 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a 
rohy potaženy hnědou usní; odřené desky 
 

1858 ppr 8 

57 Podací protokol lesního úřadu 
 
Německy; 27 x 42,5 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a 
rohy potaženy hnědou usní; odřené desky 

1859 ppr 9 

    
58 Podací protokol lesního úřadu 

 
Německy; 27 x 42,5 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a 
rohy potaženy hnědou usní 

1862  ppr 10 

    
59 Podací protokol lesního úřadu 

 
Německy; 27 x 43 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a rohy 
potaženy hnědou usní 

1864  ppr 11 

    
60 Podací protokol lesního úřadu 

 
Německy; 27 x 42,5 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a 
rohy potaženy hnědou usní 

1866 ppr 12 

    
61 Podací protokol lesního úřadu 

 
Německy; 27 x 42 cm; sešit; desky chybí 

1868 ppr 13 

    
62 Podací protokol lesního úřadu 

 
Německy; 26,5 x 42 cm; sešit; desky chybí 

1871 ppr 14 

    
63 Podací protokol lesního úřadu 

 
Německy; 27 x 42,5 cm; vazba z lepenky a papíru; hřbet a 
rohy potaženy hnědou usní 

1872 ppr 15 

    
64 Podací protokol lesního úřadu 

- pro období od 1. ledna 1873 do 30. června 1873 
 
Německy; 27,5 x 42,5 cm; vazba z papíru a lepenky, hřbet a 
rohy potaženy hnědou usní 

1873 ppr 16 
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65  Repertář ke spisům lesního úřadu z let 1604–1798 

 
Německy; 22 x 35,5 cm; vazba z papíru a lepenky 
(doplněna později), hřbet a rohy potaženy hnědou 
usní; na hřbetě nápis "Inventář panství Jáchymov 
1604–1798" 

[1750]–1798 rep 1 

     
66  Podací protokol Lesní správy Potůčky 

 
Německy; 24 x 39 cm; sešit 

1854 ppr 17

     
  B) Spisy   

  1) Spisy Lesního úřadu Jáchymov   

  I. Zemskodeskové záležitosti   
     
67 I a 

1, 8, 10 
Nabytí, koupě, prodej a pronájem erárního 
majetku, zemskodeskové vklady  
Mj. přehled domků postavených v dominikálních 
lesích a k těmto domkům příslušejících pozemků 
(součástí 3 mapy); popis majetku lesního panství, 
jeho nabytí a vkladu do desk zemských v roce 1821 

1766–1869 kar 1 

     
67 141 Popis dominikálních budov v revírech Boží Dar a 

Horní Blatná 
1770 kar 1 

     
67 469 Koncept zprávy lesního úřadu ohledně předloženého 

popisu dominikálních budov, součástí popis 
dominikálních obytných a administrativních budov 

1783 kar 1 

     
68 I b 

2 
Odstoupení a zcizování erárního majetku a 
pozemků, vyvazování služebností a pozemků 
Mj. vykoupení honebního práva v revírech Boží Dar 
a Horní Blatná od saského kurfiřta 

1782–1869 kar 1 

     
68 I b 

4–6, 9, 12 
Mj. předání správy lesního panství Privilegované 
rakouské národní bance ve Vídni; jednání o prodeji 
Lesního panství Jáchymov 

1856–1871 kar 2 

     
  II. Rektifikační a urbariální záležitosti   
     
69 II a 

12–14 
Vyměřování a směna lesních pozemků s 
poddanými, písemné žádosti poddaných 
Mj. vyřízení žádosti Johanna Kolba o odkoupení 
pozemku sousedícího s jeho domem v Potůčkách 

1801–1803 kar 2 
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70 II b 

1–3 
Směny, prodeje a pronájmy vrchnostenských 
pozemků, poddanský majetek, výtahy z 
parcelních protokolů 
Mj. směna pozemků mezi obcí Boží Dar a 
montánním erárem 
 

1764–1865 kar 2 

70 II b 
4, 5 

Mj. koupě pozemku Obecním úřadem v Ryžovně k 
rozšíření hřbitova; pozemky postoupené ke stavbě 
školy v Potůčkách 

1835–1869 kar 3 

     
70 II b 

6–16 
Mj. směna pozemku mezi budovou pily v osadě 
Pila a izolovaně ležícím domem zv. Hutschenreit 
(součástí situační plán); protokol týkající se 
zdanění pozemků Floriana Bärische z Ryžovny 
(součástí 2 situační plány); pozemky postoupené 
pro účely těžby dolu Stefan v revíru Horní Blatná 
(součástí situační plán) 
(poškozeno plísní) 

1750–1871 kar 4 

     
70 II b 

17–41, 43, 
63, 64, 66 

Mj. jednání o odprodeji domu č. p. 1 a k němu 
náležejících pozemků zv. Glücksburg v osadě Pila, 
(součástí situační plán); arondace lesních pozemků 
v katastru obce Horní Blatná (součástí situační 
plán) 
(poškozeno plísní) 

1801–1867 kar 5 

     
  III. Cammerale   
     
71 III a 

1, 4, 9, 10 
Poštovné a kolkovné, celní záležitosti, pašování 
zboží 
Mj. intimát nejvyššího mincmistra a perkmistra 
ohledně zvýšení hodnoty zlata a stříbrných mincí 
(součástí opis dekretu Josefa II z roku 1771); 
pašování obilí za hranice panství a zachování 
pasových předpisů (součástí krajská nařízení) 
 

(1771) 1783–1809 kar 5 

  IV. Commerciale   
     
72 IV a 

1–6 
Veřejné a zemské stavby, zřizování a údržba 
cest a mostů, výběr mýtného 
Mj. zákaz pastvy koz podél veřejných cest; zpráva 
lesního úřadu o škodách v revíru Zlatý Kopec 
způsobených povodněmi ze dne 13. července 1860 

1848–1861 kar 5 
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72 IV a 

7–22, 
24–35 

Mj. výstavba silnice ze Zlatého Kopce do 
Rittersgrünu a s tím spojené odškodné za 
postoupené pozemky (součástí 3 situační plány); 
výstavba silnice z Mysliven do Zlatého Kopce 
(součástí situační plán) 

1837–1860 kar 6 

     
  V. Contributionale 

 
   

73 V a 
1, 2, 4, 5 

Všeobecné daňové záležitosti, daně z příjmu, 
pozemková daň, rozvržení daní, konkurenční 
příspěvky obcím, korespondence s úřady 
finanční správy, vojenské dodávky 
Mj. ustanovení zemské domobrany a náklady na 
její chod; státní podpora pro poddané lesního 
panství 
(poškozeno plísní) 

(1788) 1806–1870 kar 7 

     
73 V a 

6–14, 17 
Mj. dluhy poddaných vzniklé při koupi 
nemovitostí a jejich vymáhání; státní půjčky 
zaměstnancům lesního úřadu 

1807–1860 kar 8 

     
  VI. Politica   
     
74 VI a  

1–4, 21 
Dohled nad obecními a soukromými lesy, 
korespondence s politickými úřady, nařízení 
ohledně hospodaření v obecních lesích 
Mj. schválení těžby v jáchymovských 
městských lesích; jmenování lesmistra Karla 
Pfoba inspektorem nad jáchymovskými 
obecními lesy 

1728–1867 kar 9 

      
75 VI c 

15, 26 
Veřejná bezpečnost, zemské vizitace 
Mj. generální vizitace hranic panství a noční 
vizitace domů v revírech Horní Blatná a Boží 
Dar; jmenování polního hlídače 
(poškozeno plísní) 
 

1789–1860 kar 9 

76 VI d 
5, 9, 12, 14, 
18, 19, 21, 
22, 24–29, 
31–36 

Osidlování, žádosti o příděly půdy a stavbu 
domů a živností  
Mj. stavba pekárny a mlýna v Ryžovně a 
drátovny v revíru Boží Dar; přehled osedlých 
částečně na vlastních a částečně na erárních 
pozemcích v obci Ryžovna v roce 1786 
(poškozeno plísní) 

1725–1853  kar 9 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

     
77 VI e 

20 
Soupisy poddaných a jejich majetku 
Mj. soupis poddaných hornoblatenského a 
božídarského revíru v roce 1729; přehled 
domovních čísel spadajících pod farnost Boží 
Dar a Horní Blatná; kopie soupisu obyvatel 
božídarského revíru včetně jejich majetku z roku 
1750; kopie soupisu obyvatel hornoblatenského 
revíru včetně jejich majetku z roku 1750 

1729–1760 kar 9 

 
77 
 

 
14 

 
Soupis poddaných z revírů Boží Dar a Horní 
Blatná 
 

 
1725 

 
kar 9 

77 nesign. Soupis poddaných z revírů Boží Dar a Horní 
Blatná 

1728 kar 9 

     
77 nesign. Soupis obyvatel a jejich majetku vytvořený pro 

daňové účely 
– označen č. 1 

1753 kar 9 

     
  VII. Vrchnostenské správní záležitosti   
     

78 VII a 
1–3 

Normy, nařízení a předpisy nadřízených 
úřadů, všeobecné cirkuláře a poučení, 
služební a úřední instrukce 
Mj. kopie výtahu z instrukce vrchního úřadu z 
roku 1680 týkající se působnosti Lesního úřadu 
v Jáchymově; instrukce pro lesní a hajné 

[1680]–1792 kar 9 

     
78 VII a 

4–8, 11–36,  
38–41 

Mj. všeobecná instrukce pro lesní úředníky 
montánních lesů panství Jáchymov a Horní 
Slavkov; guberniální nařízení týkající se 
potrestání lesního pychu; ustanovení ohledně 
vedení politické a soudní agendy lesního panství 
(součástí korespondence s Krajským úřadem v 
Lokti) 

1738–1847 kar 10 

      
78 VII a 

42–47, 50–74, 
76–94,96–103, 
105–109, 111– 
116, 118, 120– 
139 

Mj. opis nařízení dvorské komory zakazující 
státním úředníkům a jejich příbuzným 
provozovat těžbu nerostných surovin; tištěný 
cirkulář zemského gubernia týkající se vybírání 
cla z dřevěného uhlí; opis předpisu dvorské 
komory ohledně práv a povinností úředníků 
montánních úřadů 

(1800) 1806–1847 kar 11 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový 
 rozsah 

Evid.  
jed. č. 

     
79 VII b 

1–2 
Vizitace lesů a kontrola činnosti lesního úřadu 
nadřízenými úřady, zprávy vizitačních komisí, 
rezoluce nadřízených úřadů k předkládaným 
hlášením lesního úřadu  
Mj. vizitace lesů rezervovaných hornoslavkovským 
dolům (součástí popisy stavu hornoslavkovských 
lesů z roku 1776 a 1791); zpráva vrchního horního 
úřadu o převzetí hornoslavkovských lesů 

[1741]–1858 kar  12 

     
80 VII c 

22–31 
Personální záležitosti zaměstnanců lesního 
úřadu, přijetí do služby, skládání státních 
zkoušek a přísah, ubytování, vyplácení 
nemocenského příspěvku, konduitní listiny, 
úřednické kauce, provize, zaopatření vdov a 
sirotků, deputátní dřevo, odměny, služební 
výkazy, nařízení ohledně cestovného a diet 
Mj. změny v organizaci státní správy po roce 1850 
(součástí všeobecné zásady pro organizaci c. k. 
lesních úřadů); zrušení Lesního úřadu v Jáchymově 
a vznik Lesních správ Jáchymov a Horní Blatná 

1781–1873 kar 13 

     
80 VII c 

32–42 
Mj. personální záležitosti lesmistra Bernarda 
Schmidta (součástí zpráva o jmenování lesmistrem) 

1798–1862 kar 14 

     
80 VII c 

45, 47–49, 
51–57 

Mj. přijetí a plat učitele Antona Müllera z Ryžovny; 
personální záležitosti lesního praktikanta Gustava 
Albertiho (součástí vyplacení odměny za 
uspořádání registratury lesního úřadu) 

1806–1869 kar 15 

     
80 VII c 

58–67, 69–73, 
75 

Mj. kancelářské vybavení a potřeby; opis 
císařského nařízení ohledně vzhledu státních 
zaměstnanců; služební uniformy a odznaky lesního 
personálu  

1809–1869 kar 16 

     
80 VII c 

107, 112–114, 
116, 118, 119, 
121–134 

Mj. přehled úředníků lesního úřadu v roce 1859; 
intimát Privilegované rakouské národní banky 
ohledně udělování souhlasu se sňatky lesních 
úředníků a služebníků 

1851–1872 kar 17 

     
80 VII c 

134 ½, 135–161, 
163–169 

Mj. dodatek v přísaze státních úředníků o zákazu 
účasti v tajných spolcích; návrh na přemístění Lesní 
správy Zlatý Kopec do Božího Daru a na úpravu 
bytu pro tamního lesního (součástí mapa revíru 
Zlatý Kopec) 
(poškozeno plísní) 

1836–1869 kar 18 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

     
81 VII d 

1–9, 11–16 
Popisy hranic panství a jejich roční revize, 
historické popisy panství, vybudování a údržba 
hraničních příkopů a kamenů, sporné hraniční 
pozemky 
Mj. vymezení a popisy hranic panství se sousedními 
dominii – městem Boží Dar, panstvím Nejdek a 
Saskem; popis výskytu nerostných produktů na panství; 
popisy náboženských poměrů na území revírů Boží a 
Horní Blatná 

1721–1868 kar 19 

     
82 VII e  

1, 3–8 
Vedlejší příjmy – pronájem a prodej 
vrchnostenských pozemků poddaným a důlním 
společnostem, provoz a pronájem kamenolomů, 
pronájem vody a vodních příkopů, pastva dobytka, 
pronájem pískoven, těžba rašeliny a pronájem 
rašelinišť, prodej trávy, výkazy zaplacených činží a 
poplatků 
Mj. zákaz chovu koz 
(poškozeno plísní) 

1727–1869 kar 20 

     
82 VII e  

9–12 
Mj. prodej trávy (součástí 3 situační plány parcel v 
revíru Potůčky určených k prodeji trávy v červnu 1868) 
(poškozeno plísní) 

1803–1870 kar 21 

     
82 VII e 

17–27  
Mj. vyřízení žádosti poddaných z Ryžovny ohledně 
pronájmu parcel v revíru Boží Dar k těžbě hlíny za 
účelem jejího prodeje hrnčířům; pronájem 
vrchnostenské parcely pro Wilhelma Günthera přilehlé 
k jeho domu v Hájích (součástí pachtovní smlouva a 
situační plán) 

1783–1866 kar 22 

     
82 VII e 

28–35  
Mj. rozparcelování lesních pozemků určených k prodeji 
(součástí 4 situační plány); zákaz ustájení dobytka v 
jáchymovských lesích; situační plán rozparcelování 
rašeliniště zv. Am Auerhahnl u Bludné s vyznačenými 
nájemci a výší nájemného 

1800–1870 kar 23 

     
82 VII e  

36–65 
Mj. opis pamětního spisu Johanna Fuchse, lesmistra 
z Neubergu, o cestě po Bavorsku s důrazem na tamní 
poměry těžby rašeliny (součástí mapa rašeliniště Waid 
u Teisendorfu); postoupení části plochy rašeliniště v 
revíru Zlatý Kopec Josefovi Patschemu (součástí 
situační plán); pronájem těžby rohovce v lesním úseku 
Glücksberg Augustovi Müllerovi z 
Johanngeorgenstadtu (součástí situační plán) 

1828–1870 kar 24 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

     
82 VII e  

66–90, 100–
102, 104–108, 
120, 122 

Mj. pronájem lesních pozemků u dolu Gustav I v 
Hájích (součástí situační plán); výsledek prohlídky c. k. 
lesního rady Tomaschka, týkající se využívání ložisek 
rašeliny v revírech lesního panství; dražba izolovaně 
ležících pastvin v lesním úseku Höhenzug v Ryžovně 
(součástí situační plán) 

1816–1872 kar 25 

     
83 VII f 

6 
Systemizace lesů, náklady spojené se systemizací, 
výnosy z těžby, tvorba taxačních operátů a 
těžebních plánů, lesní hospodářské plány 
Mj. výkaz hlavní a vedlejší těžby za rok 1851; lesní 
hospodářský plán revíru Vlčí hřbet na léta 1859–1868 

1851–1867 kar 26 

     
83 nesign. Rozdělení revíru Vlčí hřbet podle roční těžby 1816 kar 26 
     
83 nesign. Těžební plán revíru Potůčky na léta 1849–1858 

- označen Sig. 2 
1850 kar 26 

     
84 VII g 

1, 3–6 
Lesní kultury – návrhy, výsadba, kultivace, dohled, 
náklady a rozpočty, pěstování lesa, prodej a 
skladování lesních semen, sběr šišek, zřízení 
sušáren, koupě sazenic stromů, platy a výkazy 
lesních dělníků, údržba lesních cest 
Mj. sběr bukvic; porostní mapa hospodářského obvodu 
č. X v revíru Zlatý Kopec z roku 1862 (původně 
součástí spisů týkajících se povolení Privilegované 
rakouské národní banky k vydání 600 zl. na náklady 
lesních kultur – spisy nedochovány) 
 

1767–1873 kar 26 

84 VII g 
7–16, 18, 20–
22 

Mj. pěstování javorů a výroba javorového cukru; 
zřízení lesních školek; korespondence s vrchním 
horním úřadem ohledně koupě literatury týkající se 
pěstování lesů 
(poškozeno plísní) 

[1774]–1854 kar 27 

     
84 VII g 

23, 24 
Mj. výkazy nákladů na výsadbu lesních kultur v 
jednotlivých revírech z let 1807–1841; plány výsadby 
lesních kultur v jednotlivých revírech na léta 1835–
1840 

1807–1848 kar 28 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

     
85 VII gg 

1 
Dřevo – prodej, ceny, těžba, dodávky dřeva pro 
důlní činnost a různým podnikům a živnostníkům, 
platy drvoštěpů, sběr klestí, výkazy odevzdaného 
palivového dřeva, příděly deputátního dřeva, lesní 
hrabanka, klučení pařezů, poskytnutí dřeva na 
obnovu domů poddaných a podniků poškozených 
ohněm a živelnými katastrofami, dodání dřeva k 
obnově mostů, dříví pro patronátní účely (opravy 
kostelů, stavby a opravy škol, dodání dřeva farářům 
a lokalistům) 

1724–1780 kar 28 

     
85 VII gg 

1 
Dodávky dřeva (součástí projednávání každoročních 
dodávek dřeva pro potřeby města Horní Blatná a Boží 
Dar) 
(poškozeno plísní) 

1781–1815 kar 29 

     
85 VII gg 

1 
Dodávky dřeva (součástí výkazy cen dříví a platů 
lesních dělníků na okolních panstvích – Děpoltovice, 
Ostrov, Horní Hrad, město Jáchymov, Jindřichovice, 
Horní Slavkov a Lázně Kynžvart) 

1816–1828 kar 30 

     
85 VII gg 

1–2 
Mj. dodávky dřeva (součástí návrhy ceníků dřeva na 
lesním panství) 

1720–1854 kar 31 

     
85 VII gg 

2 
Dražba dřeva (součástí přehledy kmenů z jednotlivých 
revírů určených k veřejné dražbě) 

1855–1863 kar 32 

     
85 VII gg 

2 
Dražba dřeva (součástí výstřižky novin Erzgebirgischer 
Volksfreund Amtsblatt s oznámením o veřejných 
dražbách dřeva konaných na lesním panství) 

1864–1872 kar 33 

     
85 
 

VII gg 
4–6 

Mj. dodávky dřeva pro kapucínský klášter a špitál 
v Mariánské 

1724–1846 kar 34 

     
85 VII gg 

7 
Mj. ceníky dřeva, lesních produktů a platů lesních 
dělníků 

1847–1872 kar 35 

     
85 VII gg 

8–15 
Mj. škody na dříví způsobené vichřicemi a využití 
polomů; dříví pro stavbu hřbitovní kaple svatého Kříže 
v Horní Blatné 
(poškozeno plísní) 

1731–1873 kar 36 

     
85 VII gg 

15 
Mj. prodej dříví železárnám v Rittersgrünu; prodej dříví 
továrně na výrobu barviva v Horní Blatné; postoupení 
dříví na stavbu celního úřadu v Potůčkách 

1791–1830 kar 37 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid. 
 jed. č. 

     
85 VII gg 

15–25, 28, 
32, 34 

Mj. bezplatné dodání dřeva pro stavbu archivu 
vrchního horního úřadu; popis kvality a množství 
sáhového dříví určeného pro důlní činnost v 
Banské Bystrici od Josepha von Colloredo 
(součástí plán vápenné pece) 
(poškozeno plísní) 

(1746) 1747–1872 kar 38 

     
85 VII gg 

36, 38, 41, 
42, 46, 49 

Mj. výkazy deputátního dřeva pro kancelář 
Magistrátu města Horní Blatná; výroba a prodej 
dřevěného uhlí 
(poškozeno plísní) 

1783–1857 kar 39 

     
85 VII gg 

49, 50, 53, 
59, 67, 69, 
72 

Mj. výkazy deputátního dřeva pro úředníky 
lesního úřadu; dodání dřeva pro stavbu střechy 
kostelní věže v Loučné pod Klínovcem 
(poškozeno plísní) 

1796–1872 kar 40 

     
85 VII gg 

73–88 
Mj. povolení bezplatného dodání dříví k vaření 
rumfordské polévky pro chudé; záležitosti 
povozníků – vyplácení náhrady za uhynulé či 
zraněné koně, zálohy na koupi koňů, řešení 
nedostatku povozníků, zajištění bydlení (součástí 
plán na stavbu domku) 
(poškozeno plísní) 

1799–1869 kar 41 

     
85 VII gg 

88–92,  
95–103 

Mj. Podpůrný spolek lesních dělníků v 
Jáchymově – zřízení, členové, statuta, 
vyúčtování, program schůzí; zákaz zaměstnávat 
horníky na práci v lese 

1806–1873 kar 42 

     
85 VII gg 

103 
Prodej dříví do Saska 1810–1847 kar 43 

     
85 VII gg 

104–121 
Mj. dodání dřeva pro krajkářskou školu v Božím 
Daru; dodání dřeva pro vojenské účely 

1806–1872 kar 44 

     
85 VII gg 

122–141 
Mj. prodej chmelných tyčí z jáchymovských 
lesů; dodání dřeva piaristům v Ostrově 

1814–1872 kar 45 

     
85 VII gg 

142–154, 
156–171 

Mj. dodání dřeva Okresnímu a Bernímu úřadu v 
Horní Blatné; prodej odpadu ze dřeva (větví a 
zlomených špiček stromů) obcím a osadám na 
panství 

1818–1872 kar 46 

     
85 VII gg 

172–197  
Mj. způsoby měření dříví; zákaz kácení bříz 1807–1872 kar 47 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid. 
 jed. č. 

     
85 VII gg 

198–228 
Mj. výnos ze sloupávání kůry ze stromů; zřizování 
lesních školek v revírech lesního panství;  dodání 
tyčoviny pro hasičské žebříky a další nářadí 
jednotlivým obcím a osadám na panství 
 

1837–1872 kar 48 

86 VII h  
1–3 

Lesní pych a škody, hlášení a výslechy lesního 
personálu, opatření, vojenská pomoc, působení 
politických úřadů při šetření lesních škod, odpisy 
materiálu, vymáhání a odpisy nedobytných náhrad, 
škody způsobené nedovolenou pastvou, požáry 
(poškozeno plísní) 

1745–1855 kar 48 

     
86 VII h 

3–13 
Mj. peněžitá odměna pro soudního a policejního 
služebníka Magistrátu města Horní Blatná za odhalené 
krádeže v lesích panství 

(1723) 1725–1870 kar 49 

     
86 VII h  

14 
Vyšetřování krádeží dřeva (součástí protokoly uzavřené 
na úřadu lesního panství, hlášení lesního úřadu, výkazy 
pachatelů) 

1784–1825 kar 50 

     
86 VII h  

14 
Vyšetřování krádeží dřeva způsobených poddanými 
sousedních panství 

1826–1833 kar 51 

     
86 VII h 

14  
Vyšetřování krádeží dřeva (součástí zprávy Krajského 
úřadu ve Schwarzenbergu ve věci krádeží dřeva 
způsobených saskými poddanými) 

1834–1836 kar 52 

     
86 VII h 

14  
Vyšetřování krádeží dřeva (součástí měsíční výkazy 
lesních škod) 

1836–1837 kar 53 

     
86 VII h  

14 
Vyšetřování krádeží dřeva (součástí měsíční výkazy 
lesních škod) 

1838–1840 kar 54 

     
86 VII h  

14–20 
Mj. škody způsobené suchem; nařízení nadřízených 
úřadů ve věci trestání lesního pychu (součástí opis 
návrhu Krajského úřadu v Lokti, opis nařízení 
nejvyššího mincmistra a perkmistra, opis guberniálního 
nařízení) 

(1780) 1781–1853 kar 55 

     
86 VII h  

21–29 
Mj. vyšetřování krádeže smoly; výtah z krajského 
cirkuláře týkající se zákazu kouření v lesích 

1798–1854 kar 56 

     
86 VII h  

32, 33,  
35–46 

Mj. krádeže pryskyřice a smoly; opatření proti 
škodlivému hmyzu a jeho likvidace (součástí zpráva 
okresního hejtmana v Jáchymově ve věci vyhubení 
kůrovce) 

1808–1865 kar 57 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový 
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

      
86 VII h 

47–70 
Mj. škody způsobené nepřízní počasí (součástí zpráva 
lesního úřadu o průtrži mračen ve dnech 26.–27. 
července 1831); nedovolené lámání kamene a odvoz 
písku obyvateli Horní Blatné 

1824–1847  kar 58 

     
87 VII i 

1 
Lesní účty – kontrola vedení účetnictví, nedostatky 
ve vedení účetních knih a účtů, likvidace pokladny, 
rozpočty, peněžní prelimináře, cestovné a diety, 
účty zásob materiálu, skontro, vymáhání a odpisy 
dlužných pohledávek, výkazy vyúčtovaného 
deputátního dřeva, účty za nákup tiskovin, 
korespondence s berními úřady, podpora lesních 
zaměstnanců a vyplácení léčebných nákladů, 
podpora vdov a sirotků, vyplácení záloh na platy 
zaměstnanců, penzijní účty, provize, chudinský 
fond 
(poškozeno plísní) 

1763–1839 kar 58 

     
87 VII i 

1, 2 
Mj. korespondence s nadřízenými úřady ohledně 
vedení účetnictví 
(poškozeno plísní) 

1778–1855 kar 59 

     
87 VII i 

2–5 
Mj. výkazy dlužných pohledávek za léta 1778–1788 1778–1869 kar 60 

     
87 VII i 

6–8, 13–17 
Mj. návrh cen dříví na lesním panství na rok 1850 1848–1869 kar 61 

     
87 VII i 

17–25, 27–34, 
36–38, 40–48 

Mj. vyplácení platu úředním sluhům; výkaz 
chybějících měřičských nástrojů zapůjčených 
Lesním úřadem Horní Slavkov k systemizaci 
jáchymovských lesů 
 

1849–1869 kar 62 

87 VII i 
53–58, 60–68, 
78–81 

Mj. personální složení pokladny lesního úřadu a 
stanovení úředních dnů; zvýšení poplatku za 
pronájem školní budovy ve Zlatém Kopci 
(poškozeno plísní) 

         [1833]–1869 kar 63 

     
87 VII i 

82–88, 91, 92, 
98 

Mj. patronátní účty (součástí spisy týkající se oprav 
varhan v Božím Daru, korespondence s obcí Zlatý 
Kopec ohledně vytápění tamní školy) 

 1854–1868 kar 64 

     
87 VII i 

101, 102, 104, 
106, 111, 111 
½, 112–114 

Mj. příspěvky na stavbu lesnické školy v Bělé pod 
Bezdězem; korespondence s městem Horní Blatná 
ohledně nákladů spojených s katastrálním 
vyměřováním půdy 

1848–1869 kar 65 
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Inv. 
č. 

Sign.      Obsah Časový  
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

     
88 VII ii 

1–3 
Provoz pily v Horní Blatné, v Pile, v 
Potůčkách, ve Zlatém Kopci a v revíru Vlčí 
hřbet – stavby, opravy, inventář majetku, 
provoz, výkazy a prodej materiálu, ceny 
výrobků, platy pilařů a vozků 
Mj. dva plány pily ve Vlčím hřbetu (průřez 
budovou a podlažím); dva plány bytu pilaře v 
Horní Blatné; zřizování soukromých pil 

1785–1847 kar 65 

     
88 VII ii 

4, 7–11, 
16–21 

Mj. zpráva Lesního úřadu Jáchymov o zřízení a 
provozu pily v Horním Slavkově 

[1763]–1847 kar 66 

     
89 VII k  

1–4 
Honitba a rybolov – pronájem a příjmy, 
zástřelné, přehledy stavu zvěře, pytláctví, 
dodávky a prodej zvěře 
Mj. saské právo honitby v lesích panství 
(součástí opis výtahu ze smlouvy ze 
Schneebergu z roku 1556) 

(1556) 1725–1849 kar 66 

     
89 VII k 

5–14, 16, 17, 
19, 20  

Mj. převzetí správy jáchymovské městské 
honitby; ustanovení práva honitby v obvodu 
Okresního hejtmanství Jáchymov 
 

1751–1873 kar 67 

89 VII k  
21–40, 45 

Mj. zákaz lovu se psy; péče o honitbu a hájení 
zvěře (součástí nařízení lesního úřadu pro 
hornoblatenského a božídarského lesního); zákaz 
chytání ptáků a vybírání ptačích hnízd 

(1606) 1786–1848 kar 68 

     
90 VII l  

1–3 
Stavební záležitosti – stavby, údržba a opravy 
administrativních budov, bytů pro lesní 
personál, sušáren semen, pil a s tím spojené 
přehledy nákladů 
Mj. dodání dřeva na opravu fary v Ryžovně; 
stavba hájovny v Hájích (součástí 2 plány) 
(poškozeno plísní) 

1791–1869 kar 68 

     
90 VII l 

5, 7, 8–11,  
14–18, 20 

Mj. zřízení bytu pilaře u pily ve Zlatém Kopci a 
oprava pily (součástí přehled nákladů a 2 plány); 
jednání o koupi dvou domů od šmolkárny v 
Potůčkách k zřízení bytů pro lesní zaměstnance; 
zajištění erárních budov před požárem 

1797–1847 kar 69 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

     
91 nesign.; 

VII m 
1 

Periodické zprávy lesních zaměstnanců, 
inventáře a popisy stavů erárních budov, 
inventář pokladny lesního úřadu 
Shrnutí týdenních hlášení z jednotlivých revírů 
lesním úřadem (součástí korespondence s vrchním 
horním úřadem) 
(poškozeno plísní) 

1843–1844 kar 70 

     
91 nesign. Shrnutí týdenních hlášení z jednotlivých revírů 

lesním úřadem (součástí korespondence s vrchním 
horním úřadem) 
(poškozeno plísní) 

1844–1845 kar 71 

     
91 nesign. Shrnutí týdenních hlášení z jednotlivých revírů 

lesním úřadem (součástí korespondence s vrchním 
horním úřadem) 

1845–1846 kar 72 

     
91 nesign. Shrnutí týdenních hlášení z jednotlivých revírů 

lesním úřadem (součástí korespondence s vrchním 
horním úřadem) 
(poškozeno plísní) 

1846–1847 kar 73 

     
91 nesign. Shrnutí týdenních hlášení z jednotlivých revírů 

lesním úřadem (součástí korespondence s vrchním 
horním úřadem) 
(poškozeno plísní) 
 

1847–1848 kar 74 

91 nesign.;  
VII m 
1 

Shrnutí týdenních hlášení z jednotlivých revírů 
lesním úřadem (součástí korespondence s vrchním 
horním úřadem) 

1848–1849 kar 75 

     
91 nesign.;  

VII m 
1 

Shrnutí týdenních hlášení z jednotlivých revírů 
lesním úřadem (součástí korespondence s vrchním 
horním úřadem) 

1849 kar 76 

     
91 nesign.;  

VII m 
1 

Shrnutí týdenních hlášení z jednotlivých revírů 
lesním úřadem (součástí korespondence s vrchním 
horním úřadem) 

1849–1850 kar 77 

     
91 nesign.;  

VII m 
1 

Shrnutí týdenních hlášení z jednotlivých revírů 
lesním úřadem (součástí korespondence s vrchním 
horním úřadem) 
(poškozeno plísní) 

1850–1851 kar 78 

     
91 nesign.;  

VII m 
1 

Shrnutí týdenních hlášení z jednotlivých revírů 
lesním úřadem (součástí korespondence s vrchním 
horním úřadem) 

1851 kar 79 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

     
91 VII m 

1 
Shrnutí hlášení za čtrnáct dní z jednotlivých revírů 
lesním úřadem (součástí korespondence s vrchním 
horním úřadem) 

1852–1853 kar 80 

     
91 VII m 

1 
Shrnutí hlášení za čtrnáct dní z jednotlivých revírů 
lesním úřadem (součástí korespondence s vrchním 
horním úřadem) 

1853–1854 kar 81 

     
91 nesign.;  

VII m 
1 

Shrnutí hlášení za čtrnáct dní z jednotlivých revírů 
lesním úřadem (součástí korespondence s vrchním 
horním úřadem) 

1854–1857 kar 82 

     
91 VII m 

1 
Shrnutí měsíčních hlášení z jednotlivých revírů 
lesním úřadem (součástí korespondence s vrchním 
horním úřadem) 

1857–1859 kar 83 

     
91 nesign.;  

VII m 
1 

Shrnutí měsíčních hlášení z jednotlivých revírů 
lesním úřadem (součástí korespondence s vrchním 
horním úřadem) 

1859–1862 kar 84 

     
91 VII m 

1 
Shrnutí měsíčních hlášení z jednotlivých revírů 
lesním úřadem (součástí korespondence s vrchním 
horním úřadem) 

1862–1868 kar 85 

     
91 VII m 

1 
Shrnutí měsíčních hlášení z jednotlivých revírů 
lesním úřadem (součástí korespondence s vrchním 
horním úřadem) 

1868–1872 kar 86 

     
91 VII m 

2 
Mj. nabídka štítů z inventáře zrušeného Lesního 
úřadu Horní Slavkov; inventář časopisů a knih 
Lesního úřadu Jáchymov 

1852–1869 kar 87 

     
91 nesign.;  

476, 490, 
499, 511, 
523, 525, 
534, 543, 
549, 564, 
583, 776, 
787–789;  
VII m 
3 

Čtvrtletní hlášení lesního úřadu za léta 1783–1799 
(součástí opisy vyjádření gubernia k předloženým 
zprávám)  
(poškozeno plísní) 

1783–1799 kar 87 

     
91 nesign.; 

VII m 
3 

Čtvrtletní hlášení lesního úřadu za léta 1800–1809 
(součástí přílohy – přehledy zásob dříví, přehledy 
nedoplatků, přehledy zásob dříví u 
vrchnostenských pil, výkazy zásob lesních semen) 

1800–1809 kar 88 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

     
91 nesign. Čtvrtletní hlášení lesního úřadu za léta 1810–1816  

(poškozeno plísní) 
1810–1816 kar 89 

     
91 nesign. Čtvrtletní hlášení lesního úřadu o stavu lesů a 

pokladny za léta 1828–1833 
1828–1833 kar 90 

     
91 nesign. Čtvrtletní hlášení lesního úřadu o stavu lesů a 

pokladny za léta 1836–1841 (součástí vyjádření 
vrchního horního úřadu k předloženým zprávám) 

1836–1841 kar 91 

     
91 nesign. Čtvrtletní hlášení z revírů Boží Dar, Horní Blatná a 

Vlčí hřbet 
- od druhého čtvrtletí 1811 do čtvrtého čtvrtletí 
1837 (mezerovité) 
(poškozeno plísní) 

1811–1817, 
1830–1837 

kar 92 

     
91 nesign. Měsíční hlášení lesních a hajných z revírů Boží 

Dar, Horní Blatná a Vlčí hřbet 
- od května 1830 do srpna 1832 (mezerovité) 

1830–1832 kar 93 

     
91 nesign. Týdenní hlášení lesních a hajných z revírů Boží 

Dar, Horní Blatná a Vlčí hřbet  
- od 1. září 1810 do 21. prosince 1832 (mezerovité) 
- od října 1832 svázána hlášení z jednotlivých 
revírů dohromady podle týdnů 
(poškozeno plísní) 

1810–1816, 1830–
1832 

kar 93 

     
91 nesign. Týdenní hlášení lesních a hajných z revírů Boží 

Dar, Horní Blatná a Vlčí hřbet  
- od 4. ledna do 29. prosince 1833 (mezerovité) 
- dochovány původní obaly podle jednotlivých 
měsíců 

1833 kar 94 

     
91 nesign. Týdenní hlášení lesních a hajných z revírů Boží 

Dar, Horní Blatná a Vlčí hřbet (součástí 
korespondence s lesním úřadem a vrchním horním 
úřadem) 
- od 12. června 1835 do 29. prosince 1837 
(mezerovité) 
- hlášení z jednotlivých revírů svázána dohromady 
podle týdnů 

1835–1837 kar 95 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

     
91 nesign. Týdenní hlášení lesních a hajných z revírů Boží 

Dar, Horní Blatná a Vlčí hřbet (součástí 
korespondence s vrchním horním úřadem) 
- od 5. ledna do 15. prosince 1838, od 15. ledna 
do 30. prosince 1842 (mezerovité) 
- hlášení z jednotlivých revírů svázána 
dohromady podle týdnů 

1838–1842 kar 96 

     
91 VII m 

7 
Koncepty výročních zpráv lesního úřadu za 
jednotlivé správní roky (součástí korespondence s 
vrchním horním úřadem ve věci vyřizování a 
dodávání výročních zpráv; vzor výroční zprávy 
Lesního úřadu Horní Slavkov; výroční zprávy 
lesních správ Zlatý Kopec a Potůčky) 

1852–1867 kar 97 

     
92 VII n 

8–14, 16, 17, 21, 
28, 31, 71, 72, 74, 
80, 126, 141,  
146–148, 156, 
157, 161, 163, 
166 

Běžná agenda nevycházející z vlastního 
služebního řízení – konkurzy, vypsání 
dobročinných sbírek, zprávy cizích úředníků, 
jmenovací dekrety, vybírání tax 
Mj. jednání o zajištění bydlení pro celní úředníky 
v Potůčkách; oznámení významných událostí v 
císařské rodině; vypsání sbírky na pořízení 
stavebního kamene pro budovu Rakouského 
spolku inženýrů; zajištění likvidace válečných 
škod z roku 1866 
(poškozeno plísní) 

1794–1869 kar 97 

     
  2) Spisy Vrchnostenského úřadu Lesního panství 

Jáchymov 
  

     
93 fas 5/b Ubytování cizinců 1836 kar 98 
     
94 fas 5/d 

1 
Žhářství 1837 kar 98 

     
95 fas 5/2d 

1, 2 
Rozsudky ve věcech krádeží dřeva a poškozování 
lesa 
(poškozeno plísní) 

1832–1849 kar 98 

     
95 nesign Rozsudky ve věcech krádeží dřeva 1837–1846 kar 98 
     
96 fas 5/e 

1, 4 
Veřejné pohanění a urážka na cti 
(poškozeno plísní) 

1829–1849 kar 98 

     
97 fas 5/g 

1 
Těžké ublížení na zdraví 
(poškozeno plísní) 

1826–1834 kar 98 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

     
98 fas 5/i 

1 
Násilné jednání 
(poškozeno plísní) 

1840 kar 98 

     
99 fas 5/46 Zpronevěra a tuláctví 

(poškozeno plísní) 
[1836]–1839 kar 98 

     
100 fas 6/c Nedovolený přechod hranic panství 1840 kar98 
 

  3) Spisy Místního soudu Lesního panství 
Jáchymov 

  

     
101 II 

53, 56, 65, 67 
Procesy – stížnosti a žaloby 
 

(1837) 1844–1850 kar 99 

     
102 IV 

51, 65,74–76, 
84, 58, 87–90, 
92, 94–97 

Pozůstalosti 
Mj. Dittrich Gottlieb, kovář z Potůčků; 
Christian Hahnel, horník na dole Glücksburg 
(značně poškozeno plísní) 

(1808) 1812–1840 kar 99 

     
102 IV 

98–100, 102, 
112, 113, 241, 
272, 289, 292, 
348, 374, 407, 
426 

Mj. Maria Anna Günther, krajkářka z Hájů; 
Joseph Kolb, kovář a rychtář v Potůčkách; 
Johann Heinzl, povozník z Hájů 
(poškozeno plísní) 

(1791) 1825–1850  kar 100 

     
102 nesign. Mj. Johann Marisch, c. k. finanční strážce v 

Potůčkách 
(1759) 1772–1844 kar 100 

     
103 VI 

13, 14, 23, 26, 31, 
35, 38, 41, 48, 56, 
60, 87, 90 

Smíry a poručenství 1817–1848 kar 100 

     
104 XIII 

43 
Vymáhání váznoucích pohledávek – stížnost s 
přiloženým dlužním úpisem 

1840 kar 100 

     
  4) Spisy Lesní správy Potůčky    
     
105 I b Finanční a správní pokyny a normálie  

Mj. opis zprávy lesního úřadu ohledně zřízení 
lesních správ a jejich povinností a pravomocí; 
ustanovení státních zkoušek pro lesní 
hospodáře; instrukce pro vedení účetnictví u 
státních panství a lesních úřadů 

1849–1867 kar 101 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

     
106 II a Personální záležitosti – žádosti o peněžité podpory, 

jmenování do úřadu, příděly deputátního dřeva, 
vyplácení provize, cestovné a diety, příspěvek na 
ubytování 
Mj. zpráva vrchního horního úřadu o jmenování Josefa 
Walthera vedoucím vrchního horního úřadu s titulem 
skutečný řídící horní rada 

1853–1873 kar 101 

     

107 II b Lesní dělníci – vyplácení podpor a léčebných výloh, 
drahotní příspěvky 
Mj. zřízení Podpůrného spolku lesních dělníků 
v Jáchymově (součástí opis statut); výkaz lesních 
dělníků z roku 1853  

1849–1872 kar 101 

     
108 III a Stavební záležitosti – inventáře a popisy stavu 

erárních budov, korespondence s lesním úřadem 
ohledně stavu erárních budov; příděly dřeva na 
vytápění kanceláří; stavební účty 
Mj. popis stavu hájovny a myslivny v Potůčkách, 
inventář pily v Potůčkách, popis stavu hájovny a 
sušárny v Hájích; výkaz inventárních přírůstků a 
úbytků za rok 1871; účet za opravu vodovodu k 
hájovně v Luhách 

1849–1871 kar 102 

     
109 III b Pozemkové záležitosti – korespondence s lesním 

úřadem, vyhotovení kupních smluv, výmazy 
poplatků a úroků, hraničí kameny 
Mj. instrukce pro správu státních statků a panství 
podřízených Privilegované rakouské národní bance ve 
Vídni 
(poškozeno plísní) 

1852–1862 kar 102 

     
110 IV a Ceny dřeva, těžba, výkazy příjmů a vydání, skontro 

Mj. výkaz příjmů a vydání dřeva za léta 1849–1858; 
opis výkazu dříví dodaného jáchymovským 
průmyslovým podnikům a úřadům v letech 1854–1856; 
těžební plány z let 1858–1867 (mezerovité); 
zalesňovací návrh na rok 1868 
(poškozeno plísní) 

1850–1868 kar 102 

     
111 IV b Prodej dřeva – výkazy kupců a prodaného dřeva, 

platy dřevařů 
Mj. prodej vytěženého dřeva z lesního oddělení 
Heinrichstein v roce 1852; výkaz a ocenění špalků z 
lesních oddělení Langenhau a Putzeneben z roku 1852; 
dodávky dřeva pro město Horní Blatná (součástí 
korespondence s lesním úřadem) 

1856–1859 kar 103 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

     
111 nesign. Výkazy platu dřevařů 

- dochována č. 2–29 
1867]–[1868] kar 103 

     
112 V a Zástřelné, honební právo, pronájem honitby 

Mj. výkazy dodané zvěře a zástřelného za léta 
1849–1857 (mezerovité); oběžník zemského 
gubernia ohledně vykonávání mysliveckého 
práva; zvěřinový deník za léta 1849–1850 
(součástí dodací listy z roku 1850) 

1849–1856 kar 103 

     
113 V b Pila v Potůčkách – korespondence s lesním 

úřadem ohledně prodeje řeziva, stavební 
záležitosti a opravy pily 
Mj. čtvrtletní výkazy řeziva za léta 1851–1852; 
výkaz prken za první čtvrtletí 1852; výkaz 
rozřezaných vrchnostenských i soukromých 
špalků za první čtvrtletí 1852 

(1851) 1852–1857 kar 103 

     
114 V c Vedlejší příjmy a činže – pastva dobytka, 

prodej trávy, kolkovné, lámání kamene, sběr 
klestí, těžba rašeliny, odběr vody, pronájem 
pozemků 
Mj. protokoly upravující podmínky roční lesní 
pastvy v jednotlivých lesních odděleních; nájemní 
smlouva o pronájmu hájovny v Luhách pro 
hajného Mathiase Tallmanna 

1853–1870 kar 103 

     
115 VI Lesní pych – korespondence s lesním úřadem 

Mj. korespondence s Okresním soudem v Horní 
Blatné ohledně vyšetřování lesního pychu a 
výběru pokut; ceník náhrad za způsobené lesní 
škody 

1849–1871 kar 104 

     
116 VII a Lesní kultury, zásoby semen a šišek  

Mj. opis metody výsadby lesních kultur od 
lesního hospodáře a politika Rudolfa Georga 
Walraba von Buttlar; korespondence s lesním 
úřadem ohledně odvodňovacích prací 

1849–1859 kar 104 

     
117 VII b Zalesňování – zalesňovací výkazy, náklady, 

účty, korespondence s lesním úřadem 
Mj. zalesňovací plány revíru Potůčky na léta 
1849–1857 (mezerovité); výkazy platů lesních 
dělníků za provedené zalesňovací práce 

1849–1859 kar 104 
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Inv. 
č. 

Sign. Obsah Časový  
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

     
  5) Spisy Lesní správy Zlatý Kopec   
     
118 V a Honitba a rybolov 

Jednání s lesním úřadem o propachtování práva 
rybolovu v potokách lesního panství  

1850     kar 104 

     
119 
 

nesign. Výkazy platu dřevařů 
- za rok 1854 dochována č. 16–25, za léta 1867–1868 
dochována č. 1–12 

[1854], 
[1867]–[1868] 

kar 104 

     
  III. ÚČTY   
     
  A) Peněžní účty   
     
120  Hlavní peněžní kniha 

(Casse oder Rubrikenbuch. Deren bey dem 
kais[erlichen] k[öni]gl[ichen] St. Joachimsthaler Wald 
und Kohlamte a 1ma Novemb[ris] 1789 bis ultima 
Octob[ris] [1]790 vorgefallenen baaren Geldes 
Empfängen und Ausgaaben. Pro Anno Militari 1790) 
 
Německy; 30 x 46 cm; sešit; potrhaný; zcela na konci 
uveden inventář vybavení kanceláře úřadu 

1789–1790 ukn 49 

     
121  Hlavní peněžní kniha  

 
Německy; 32 x 47 cm; sešit; potrhaný (chybí přední 
obal s titulním listem); zcela na konci uveden inventář 
vybavení kanceláře úřadu 

1792–1793 ukn 50 

     
122  Hlavní peněžní kniha 

(Casse oder Rubrikenbuch deren bei dem kai[serlichen] 
k[öni]gl[ichen] St. Joachimsthaler Wa[ld] und 
Kohlamte a 1ma Novembris 1793 bis ultima Okto[bris] 
1794. Vorgefallenen baaren Geldes Empfängen und 
[Aus]gaaben. Pro Anno Militari 1794) 
 
Německy; 34,5 x 48 cm; sešit; potrhaný; zcela na konci 
uveden inventář vybavení kanceláře úřadu 
 

1793–1794 ukn 51 
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Inv. 
č. 

Obsah Časový 
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

    
123 Hlavní peněžní kniha 

(Joachimsthaler Waldamtskassa Rubriquenbuch über 
säm[m]entliche Empfäng[e] und Ausgaaben für das 1798 Jahr) 
 
Německy; 26,5 x 42 cm; sešit; zcela na konci uveden inventář 
vybavení kanceláře úřadu 

1797–1798 ukn 52 

    
124 Hlavní peněžní kniha 

(Rubriquenbuch über säm[m]entliche Ein[n]ahm[en] und 
Ausgaben beym Joachimsthaler k[]önigl[ichen] Waldamte fürs 
das 1799 Militaer Jahr) 
 
Německy; 30 x 46 cm; sešit; poškozený plísní 

1798–1799 ukn 53 

    
125 Hlavní peněžní kniha 

(Joachimsthaler Waldamtskassa Rubriquenbuch über 
säm[m]entliche Empfange und Ausgaaben für das 1800 Jahr) 
 
Německy; 27 x 42 cm; sešit; potrhaný; zcela na konci uveden 
inventář vybavení kanceláře úřadu 

1799–1800 ukn 54 

    
126 Hlavní peněžní kniha  

(Joachimsthaler Waldamts Cassa Rubriquenbuch über 
säm[m]entliche Empfang[e] und Ausgaaben für das 1801 Jahr) 
 
Německy; 25,5 x 38 cm; sešit; potrhaný; zcela na konci uveden 
inventář vybavení kanceláře úřadu 

1800–1801 ukn 55 

  
Hlavní peněžní kniha  
(Joachimsthaler Waldamts Cassa Rubriquenbuch über 
sam[m]entliche Empfänge und Ausgaaben für das 1802 Jahr) 
 
Německy; 24 x 38 cm; sešit 

 
1801–1802 

 
ukn 56 

    
127 Hlavní peněžní kniha  

(Joachimsthaler Waldamts Cassa Rubriquenbuch uber 
sammentliche Empfänge und Ausgaaben für das Jahr 1804) 
 
Německy; 29 x 45,5 cm; sešit; potrhaný 

1803–1804 ukn 57 
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č. 

Obsah Časový  
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

    
128 Hlavní peněžní kniha  

(Joachimsthaler Waldamts Cassa Rubriquenbuch uiber 
säm[m]entliche Empfänge und Ausgaaben für das Jahr 1806) 
 
Německy; 30,5 x 45,5 cm; sešit; potrhaný; zcela na konci 
uveden inventář vybavení kanceláře úřadu 

1805–1806 ukn 58 

    
129 Hlavní peněžní kniha  

(Kassa oder Rubrikenbuch des Joachimsthaler k. k.Waldamts 
uiber sam[m]entliche Empfänge und Ausgaben Pro Anno 
Militari 1809) 
 
Německy; 29,5 x 46 cm; sešit; zcela na konci inventář vybavení 
kanceláře úřadu 
 

1808–1809 ukn 59 

130 
 

Hlavní peněžní kniha  
(Kassa oder Rubrikenbuch des Joachimsthaler k. k.Waldamts 
uiber säm[m]entliche Empfänge und Ausgaben Pro Anno 
Militari 1810) 
 
Německy; 30 x 47 cm; sešit; poškozený plísní; zcela na konci 
uveden inventář vybavení kanceláře úřadu 

1809–1810 ukn 60 

    
131 Hlavní peněžní kniha  

(Kassa oder Rubrikenbuch des Joachimsthaler  
K. K.Waldamts uiber säm[m]entl[iche] Empfänge, und 
Ausgaben. Pro Anno Militari 1811) 
 
Německy; 28,5 x 45 cm; sešit 

1810–1811 ukn 61 

    
132 Hlavní peněžní kniha  

(1812 Kassa oder Rubrikenbuch des Joachimsthaler  
k. k.Waldamts Uiber sämmentliche Empfänge und Ausgaben 
Pro Anno Militari 1812) 
 
Německy; 28,5 x 45 cm; sešit; zcela na konci uveden inventář 
vybavení kanceláře úřadu 

1811–1812 ukn 62 

 
133 

 
Hlavní peněžní kniha  
(1815 Kassa oder Rubrikenbuch des Joachimsthaler  
k. k.Waldamts Uiber samm[en]tliche Empfänge und Ausgaben 
Pro Anno Militari 1815) 
 
Německy; 30 x 45 cm; sešit; zcela na konci uveden inventář 
vybavení kanceláře úřadu 

 
1814–1815 

 
ukn 63 
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rozsah 
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134 Hlavní peněžní kniha  

(1818) 
 
Německy; 29 x 46 cm; sešit; zcela na konci uveden inventář 
vybavení kanceláře úřadu 

1817–1818 ukn 64 

    
135 Hlavní peněžní kniha  

(Kassa und Rubrikenbuch für die Joachimsthaler kais[erlichen] 
königl[ichen] Waldamtskasse für das Militeer Jahr 1820) 
 
Německy; 30 x 46 cm; sešit 

1819–1820 ukn 65 

    
136 Hlavní peněžní kniha  

(Kassa und Rubriquenbuch für die Joachimsthaler kais[erlichen] 
konigl[ichen] Waldamtskasse für das Militeer Jahr 1821) 
 
Německy; 28,5 x 45 cm; sešit 

1820–1821 ukn 66 

    
137 Hlavní peněžní kniha  

(Cassa und Rubriquenbuch für die Joachimsthaler Kais[erlichen] 
Königl[ichen] Waldamtscassa fur das Militär Jahr 1822) 
 
Německy; 29 x 45,5 cm; sešit; potrhaný 

1821–1822 ukn 67 

    
138 Hlavní peněžní kniha  

(Cassa und Rubriquenbuch für die Joachimsthaler  
K. K.Waldamtscassa Pro Anno Milit[ari] 1824) 
 
Německy; 27 x 40 cm; sešit; potrhaný; zcela na konci uveden 
inventář vybavení kanceláře úřadu 

1823–1824 ukn 68 

    
139 Hlavní peněžní kniha  

(Cassa- und Rubriquenbuch für die Joachimsthaler  
K. K.Waldamtscassa Pro Anno Milit[ari] 1826) 
 
Německy; 30 x 44 cm; sešit; poškozený plísní; zcela na konci 
uveden inventář vybavení kanceláře úřadu 

1825–1826 ukn 69 

    
140 Hlavní peněžní kniha  

(Cassa- und Rubriquenbuch Für die Joachimsthaler  
K. K.Waldamts Cassa Pro Anno Militare 1827) 
 
Německy;  25,5 x 41,5 cm; sešit; zcela na konci uveden inventář 
vybavení kanceláře úřadu 
 

1826–1827 ukn 70 
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141 Hlavní peněžní kniha  

(Cassa und Rubriquenbuch Für die Joachimsthaler  
K. K.Waldamts Cassa Pro Anno Militare 1828) 
 
Německy; 28,5 x 42 cm; sešit; hřbet potažen mramorovaným 
papírem; zcela na konci uveden inventář vybavení kanceláře 
úřadu 

1827–1828 ukn 71 

    
142 Hlavní peněžní kniha  

(Cassa und Rubrickenbuch der K. K.Waldamtscassa zu 
Joachimsthal Pro Anno Milit[ari] 1829) 
 
Německy; 25,5 x 36,5 cm; sešit; zcela na konci uveden inventář 
vybavení kanceláře úřadu 

1828–1829 ukn 72 

    
143 Hlavní peněžní kniha  

(Cassa und Rubriquenbuch bey der Joachimsthaler  
k. k.Waldamtskasse Pro anno Milit[ari] 1831) 
 
Německy; 25 x 39 cm; sešit; zcela na konci uveden inventář 
vybavení kanceláře úřadu 

1830–1831 ukn 73 

    
144 Hlavní peněžní kniha  

(Cassa und Rubriquenbuch der Joachimsthaler  
K. K.Waldamts Kassa Pro Anno mil[itari] 1834) 
 
Německy; 24,5 x 37,5 cm; sešit; zcela na konci uveden inventář 
vybavení kanceláře úřadu 

1833–1834 ukn 74 

    
145 Hlavní peněžní kniha  

 
Německy; 26 x 38 cm; sešit; chybí přední obal s titulním listem; 
zcela na konci uveden inventář vybavení kanceláře úřadu 

1834–1835 ukn 75 

    
146 Hlavní peněžní kniha  

(1836) 
 
Německy; 24,5 x 38 cm; sešit; zcela na konci uveden inventář 
vybavení kanceláře úřadu 

1835–1836 ukn 76 

    
147 Hlavní peněžní kniha  

(1837) 
 
Německy; 24,5 x 38 cm; sešit; zcela na konci uveden inventář 
vybavení kanceláře úřadu 

1836–1837 ukn 77 
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148 Hlavní peněžní kniha  

(Rubriken- Buch der Joachimsthaler k. k.Waldamtskassa pro 
anno milit[ari] 1850) 
 
Německy; 34 x 50,5 cm; sešit; hřbet potažený zeleným plátnem; 
potrhaný 

1849–1850 ukn 78 

    
149 Hlavní peněžní kniha  

(k. k. Forstamt Joachimsthal Rubriken- Buch Pro anno milit[ari] 
1852) 
 
Německy; 36 x 52 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a rohy 
potaženy hnědou usní; potrhaná 

1851–1852 ukn 79 

    
150 Hlavní peněžní kniha  

 
Německy; 26 x 38,5 cm; chybí vazba 

1854–1855 ukn 80 

    
151 Hlavní peněžní kniha  

(Rubriken Buch 1856) 
 
Německy; 24 x 38,5 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a rohy 
potaženy hnědou usní; potrhaná 

1855–1856 ukn 81 

    
152 Hlavní peněžní kniha  

 
Německy; 24 x 38,5 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a rohy 
potaženy hnědou usní; chybí štítek s názvem knihy 

1856–1857 ukn 82 

    
153 Hlavní peněžní kniha  

(K. K. Forstamt Joachimsthal Rubriken- Buch Pro 1860) 
 
Německy; 30 x 44 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a rohy 
potaženy hnědou usní; potrhaná 

1859–1860 ukn 83 

    
154 Hlavní peněžní kniha  

(K. K. Forstamt Joachimsthal Rubricken- Buch für das milit[är] 
Jahr 1862) 
 
Německy; 28,5 x 45,5 cm; vazba z lepenky a papíru; hřbet a 
rohy potaženy hnědou usní 

1861–1862 ukn 84 
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155 Hlavní peněžní kniha  

(K. K. Forstamt Joachimsthal Rubrikenbuch für das Militar Jahr 
1863) 
 
Německy; 28,5 x 45 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a rohy 
potaženy hnědou usní 

1862–1863 ukn 85 

    
156 Hlavní peněžní kniha 

(K. K. Forstamt Joachimsthal Geldhauptbuch für das Solar- Jahr 
1865) 
 
Německy; 26 x 38,5 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a rohy 
potaženy hnědou usní 

1865 ukn 86 

    
157 Hlavní peněžní kniha 

(Geldhauptbuch pro 1867) 
 
Německy; 24,5 x 40,5 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a 
rohy potaženy hnědou usní 

1867 ukn 87 

    
158 Hlavní peněžní kniha 

(K. K. Forstamt Joachimsthal Geldhaupt- Buch pro 1871) 
 
Německy; 25,5 x 39,5 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a 
rohy potaženy hnědou usní; uvolněný knižní blok 

1871 ukn 88 

    
159 Hlavní peněžní kniha 

(K. K. Forstamt Joachimsthal Geldhauptbuch 1872) 
 
Německy; 26 x 39,5 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a rohy 
potaženy hnědou usní 

1872 ukn 89 

    
160 Hlavní peněžní kniha 

(K. K. Forstamt Joachimsthal Geldhauptbuch I. Semester 1873) 
 
Německy; 25,5 x 39,5 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a 
rohy potaženy hnědou usní; vedena pouze pro první pololetí 
roku 1873 

1873 ukn 90 

    
161 Pokladní deník pro čtvrté čtvrtletí 1786 

(Casse Journal Uiber Einnahm und Ausgabe bey dem St. 
Joachimsthaler königl. Wald- und Kohl-Amte Pro 4to Quartali 
1786) 
 
Německy; 21 x 35 cm; sešit 

1786 ukn 91 
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162 Pokladní deník pro první čtvrtletí 1787 

(Casse Journal Uiber Einnahm und Ausgab bey dem St. 
Joachimsthaler königl. Wald- und Kohl-Amte Pro 1mo Quartali 
1787) 
 
Německy; 24 x 37 cm; sešit; poškozený plísní 

1786–1787 ukn 92 

    
163 Pokladní deník pro druhé čtvrtletí 1787 

(Casse Journal Uiber Einnahm und Ausgaab bey dem 
Joachimsthaler königl. Wald- und Kohlamte für das 2te Quartal 
1787) 
 
Německy; 24,5 x 37 cm; sešit 

1787 ukn 93 

    
164 Pokladní deník pro třetí čtvrtletí 1787 

(Casse Journal Uiber Einnahm und Ausgab bey dem 
Joachimsthaler königl. Wald- und Kohlamte als Pro Mense May, 
Juny et July des 3ten Quartals 1787ten Militar Jahrs) 
 
Německy; 25 x 37,5 cm; sešit 

1787 ukn 94 

    
165 Pokladní deník pro čtvrté čtvrtletí 1787 

(Casse Journal Uiber Einnahme und Ausgabe bey dem 
Joachimsthaler königl. Wald- und Kohlamte a 1ma Augusty bis 
ultima Octobris 4ten Quartals 1787) 
 
Německy; 23 x 39 cm; sešit; poškozený plísní 

1787 ukn 95 

    
166 Pokladní deník pro první čtvrtletí 1790 

(Journal Uiber Einnahm und Ausgaabe bey dem Joachimsthaler 
königl. Waldamte a 1ma Novembris 1789 bis ultima January 
1790 des 1ten Militar Quartals 1790) 
 
Německy; 23 x 39 cm; sešit 

1789–1790 ukn 96 

    
167 Pokladní deník pro druhé čtvrtletí 1790 

(Casse Journal Uiber Einnahm und Ausgaabe bey dem St. 
Joachimsthaler königl. Waldt- und Kohlamte a 1ma February bis 
ultima Aprilis 1790 des 2ten Militar Quartals) 
 
Německy; 23 x 37,5 cm; sešit 

1790 ukn 97 
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168 Pokladní deník pro třetí čtvrtletí 1790 

(Kasse Journal Über Einnahm und Ausgabe bei dem St. 
joachimsthaler königl. Wald- und Kohlamte vom ten May bis 
ultima Julii 1790 3ten Militar Quartals) 
 
Německy; 23,5 x 39 cm; sešit 

1790 ukn 98 

    
169 Pokladní deník pro čtvrté čtvrtletí 1790 

(Casse Journal Uiber Einnahm und Ausgabe bey dem königl. 
Joachimsthaler Waldt- und Kohlamte Pro 4to Quartali 1790) 
 
Německy; 23 x 38 cm; sešit 

1790 ukn 99 

    
170 Pokladní deník pro první čtvrtletí 1793 

(Casse Journal Pro 1mo Quartali Anno 1793 Uiber Einnahm und 
Ausgaabe bey dem Joachimsthaler königl. Wald- und Kohlamte) 
 
Německy; 23,5 x 37 cm; sešit 

1792–1793 ukn 100 

    
171 Pokladní deník pro druhé čtvrtletí 1793 

(Casse Journal Uiber Einnahm und Ausgaab bey dem 
Joachimsthaler königl. Waldamt für das 2te Quartal von 1ten 
Februarii bis ult[ima] Aprill 1793) 
 
Německy; 23,5 x 37,5 cm; sešit 

1793 ukn 101 

    
172 Pokladní deník pro třetí čtvrtletí 1793 

(Casse Journal Über Einnahm und Ausgab bey dem 
Joachimsthaler königl. Wald- und Kohlamt für das 3te Militar 
Quartal nembl[ich] von 1ten May bies ult[ima] July 1793) 
 
Německy; 23,5 x 40 cm; sešit 

1793 ukn 102 

    
173 Pokladní deník pro čtvrté čtvrtletí 1793 

(Casse Journal Uiber Einnahm und Ausgaab bey dem 
Joachimsthaler königl. Wald- und Kohlamte a 1ma Augusty bies 
ultima Octobris 1793) 
 
Německy; 24 x 38 cm; sešit 

1793 ukn 103 

    
174 Pokladní deník pro první čtvrtletí 1794 

(Casse Journal Uiber Einnahm und Ausgaab bey dem 
Joachimsthaler königl. Waldamt vom 1ten Novemb[er] bies 
lezten Jenner des 1ten Militar Quartals 1794) 
 
Německy; 23,5 x 37,5 cm; sešit 

1793–1794 ukn 104 
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175 Pokladní deník pro druhé čtvrtletí 1794 

(Casse Journal Uiber Empfang und Ausgaab bey dem 
Joachimsthaler kgl. Waldamt für das 2te Militar Quartal 1794) 
 
Německy; 23 x 36,5 cm; sešit 

1794 ukn 105 

    
176 Pokladní deník pro třetí čtvrtletí 1794 

(Casse Journal Uiber Einnahm und Ausgaab bei dem 
Joachimsthaler königl. Waldamt von 1ten May bis lezten July 
des 3ten Militar Quartals 1794) 
 
Německy; 23 x 36,5 cm; sešit 

1794 ukn 106 

    
177 Pokladní deník pro čtvrté čtvrtletí 1794 

(Casse Journal Uiber Einnahm und Ausgaab bei dem 
Joachimsthaler königl. Waldamt von 1ten Augu[st] bis lezten 
October des 4ten Militar Quartals 1794) 
 
Německy; 22 x 38 cm; sešit 

1794 ukn 107 

    
178 Pokladní deník pro třetí čtvrtletí 1798 

(Casse Journal Uiber Einnahm und Ausgaab bey dem 
Joachimsthaler königl. Wald- und Kohlamte a 1ma May bis 
ultima July 3ten Quartals 1798) 
 
Německy; 25 x 41 cm; sešit 

1798 ukn 108 

    
179 Pokladní deník pro první čtvrtletí 1802 

(Kassa Iournal Über sammentliche Empfange und Ausgaaben 
bey dem Joachimsthaler königlichen Waldamt Pro 1mo Quartali 
1802) 
 
Německy; 22 x 36 cm; sešit; poškozený plísní 

1801–1802 ukn 109 

    
180 Pokladní deník pro třetí čtvrtletí 1803 

(Kassa Iournal Über sammentliche Empfange und Ausgaaben 
bey dem Joachimsthaler königlichen Waldamt pro 3tio Quartali 
1803) 
 
Německy; 23,5 x 36,5 cm; sešit; poškozený plísní 

1803 ukn 110 
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181 Pokladní deník pro čtvrté čtvrtletí 1805 

(Kassa Journal Über sammentliche Empfange und Ausgaaben 
bey dem Sct. Joachimsthaler königlichen Waldamt pro 4to 
Quartali 1805) 
 
Německy; 23,5 x 36,5 cm; sešit; poškozený plísní 

1805 ukn 111 

    
182 Pokladní deník pro první čtvrtletí 1839 

(Cassa- Journal der K. k. Waldamts- Cassa zu Joachimsthal Pro 
1mo Quartali 1839) 
 
Německy; 29,5 x 44,5 cm; sešit 

1838–1839 ukn 112 

    
183 Pokladní deník pro druhé čtvrtletí 1839 

(Cassa- Journal der K. K. Waldamts- Cassa zu Joachimsthal Pro 
2do Quartali 1839) 
 
Německy; 29,5 x 44,5 cm; sešit  

1839 ukn 113 

    
184 Pokladní deník pro třetí čtvrtletí 1839 

(Cassa- Journal der k. k. Waldamts- Cassa zu Joachimsthal Pro 
3tio Quartali 1839) 
 
Německy;  29,5 x 44,5 cm; sešit 

1839 ukn 114 

    
185 Pokladní deník pro první čtvrtletí 1842 

(Cassa- Journal bei der k. k. Waldamts- Cassa zu Joachimsthal 
Pro 1mo Quartali 1842) 
 
Německy; 30 x 45 cm; sešit 

1841–1842 ukn 115 

    
186 Pokladní deník pro první čtvrtletí 1843 

(Cassa- Journal bei der k. k. Waldamtskassa zu Joachimsthal Pro 
1mo Quartali 1843) 
 
Německy; 29,5 x 45,5 cm; sešit 

1842–1843 ukn 116 

    
187 Pokladní deník pro druhé čtvrtletí 1843 

(Cassa- Journal bei der K. k. Waldamtskassa zu Joachimsthal 
Pro 2do Quartali 1843) 
 
Německy; 29,5 x 45,5 cm; sešit; levý horní roh poškozený plísní  

1843 ukn 117 
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188 Pokladní deník pro třetí čtvrtletí 1843 

(Cassa- Journal bei der K. k. Waldamts- Kassa zu Joachimsthal 
Pro 3tio Quartali 1843) 
 
Německy; 29,5 x 45,5 cm; sešit 

1843 ukn 118 

    
189 Pokladní deník pro čtvrté čtvrtletí 1843 

(Cassa- Journal bei der K. k. Waldamts- Cassa zu Joachimsthal 
Pro 4to Quartali 1843) 
 
Německy; 29,5 x 45,5 cm; sešit 

1843 ukn 119 

    
190 Pokladní deník pro první čtvrtletí 1844 

(Cassa- Journal bei der K. k. Waldamts- Cassa zu Joachimsthal 
Pro 1mo Quartali 1844) 
 
Německy; 29,5 x 44,5 cm; sešit  

1843–1844 ukn 120 

    
191 Pokladní deník pro druhé čtvrtletí 1844 

(Cassa- Journal bei der K. k. Waldamtskassa zu Joachimsthal 
Pro 2do Quartali 1844) 
 
Německy; 29,5 x 44,5 cm; sešit 

1844 ukn 121 

    
192 Pokladní deník pro třetí čtvrtletí 1844 

(Cassa- Journal bei der K. k. Waldamtskassa zu Joachimsthal 
Pro 3tio Quartali 1844) 
 
Německy; 29,5 x 44,5 cm; sešit; potrhaný 

1844 ukn 122 

    
193 Pokladní deník pro čtvrté čtvrtletí 1844 

(Cassa- Journal bei der K. k. Waldamtskassa zu Joachimsthal 
Pro 4to Quartali 1844) 
 
Německy; 29,5 x 44,5 cm; sešit 

1844 ukn 123 

    
194 Pokladní deník pro první čtvrtletí 1845 

(Cassa- Journal bei der K. K. Waldamtskassa zu Joachimsthal 
Pro 1mo Quartali 1845) 
 
Německy; 29,5 x 44,5 cm; sešit; potrhaný 

1844–1845 ukn 124 

    
195 Pokladní deník pro druhé čtvrtletí 1845 

(Cassa- Journal bei der K. K. Waldamtskassa zu Joachimsthal 
Pro 2do Quartali 1845) 
 
Německy; 29,5 x 44,5 cm; sešit 

1845 ukn 125 
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196 Pokladní deník pro třetí čtvrtletí 1845 

(Cassa- Journal bei der K. k. Waldamts- Cassa zu Joachimsthal 
Pro 3tio Quartali 1845) 
 
Německy; 29,5 x 44,5 cm; sešit 

1845 ukn 126 

    
197 Pokladní deník pro čtvrté čtvrtletí 1845 

(Cassa- Journal bei der K. k. Waldamts- Cassa zu Joachimsthal 
Pro 4to Quartali 1845) 
 
Německy; 29,5 x 44,5 cm; sešit; potrhaný 

1845 ukn 127 

    
198 Pokladní deník 

(K. k. Forstamt Joachimsthal Cassa- Journal 1849) 
 
Německy; 30,5 x 43,5 cm; sešit; hřbet potažený zeleným 
plátnem; veden společně pro všechna čtvrtletí 
 

1848–1849 ukn 128 

199 
 
 

Pokladní deník 
(K. k. Forstamt Joachimsthal Cassa- Journal 1852) 
 
Německy; 30,5 x 43,5 cm; sešit; hřbet potažený zeleným 
plátnem; veden společně pro všechna čtvrtletí 

1851–1852 ukn 129 

    
200 Pokladní deník 

(K. k. Forstamt Joachimsthal Cassa- Journal 1855) 
 
Německy; 30,5 x 43,5 cm; sešit; hřbet potažený zeleným 
plátnem; veden společně pro všechna čtvrtletí 

1854–1855 ukn 130 

    
201 Pokladní deník 

(K. k. Forstamt Joachimsthal Cassa- Iournal für das milit[ä]r 
Jahr 1858) 
 
Německy; 31,5 x 47,5 cm; sešit; hřbet potažený zeleným 
plátnem; veden společně pro všechna čtvrtletí 

1857–1858 ukn 131 

    
202 Pokladní deník 

(K. k. Forstamt Joachimsthal Cassa- Journal pro 1859) 
 
Německy; 31,5 x 48 cm; sešit; hřbet potažený zeleným plátnem; 
potrhaný; veden společně pro všechna čtvrtletí  

1858–1859 ukn 132 
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203 Pokladní deník 

 
Německy; 30,5 x 48 cm; sešit; hřbet potažený mramorovaným 
papírem; chybí vazba; veden společně pro všechna čtvrtletí 

1862–1863 ukn 133 

    
204 Kniha kont 

 
Německy; 28 x 43 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a rohy 
potaženy hnědou usní; pozůstatky tkanic na zavazování; oděrky 
na vazbě 

1826–1834 ukn 134 

    
205 Kniha kont 

 
Německy; 26 x 40,5 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a rohy 
potaženy hnědou usní; oděrky na vazbě 

1834–1843 ukn 135 

    
206 Kniha kont 

 
Německy; 26 x 40,5 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a rohy 
potaženy hnědým plátnem; oděrky na vazbě 

1843–1847 ukn 136 

    
207 Kniha kont 

(Contobuch der K. [k. Wa]ldamts-Cass[a] [zu Joachimsthal] 
Vom [Jahre] 1848 bis incl[u]s[ive] 1852) 
 
Německy; 26 x 42 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a rohy 
potaženy hnědou usní; poškozené desky 

1847–1852 ukn 137 

    
208 Kniha kont 

(Contobuch der K. k. Forstamtsca[ssa] zu Joachimsthal und 
anfangend vom Jahre 1853 bis inclus[ive] 1856) 
 
Německy; 28 x 43 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a rohy 
potaženy hnědou usní 

1852–1856 ukn 138 

    
209 Kniha kont 

(K. K. Forstamt Ioachimsthal Conto- Buch angefangen vom 
Iahre 1857 bis inclus[ive]) 
 
Německy; 28 x 42 cm; vazba z lepenky a papíru, hřbet a rohy 
potaženy hnědou usní; uvolněný knižní blok 

1856–1861 ukn 139 
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 Vyúčtování Podpůrného spolku lesních dělníků v Jáchymově   
    
210 Hlavní peněžní kniha spolku pro druhé pololetí roku 1861 1861 ukn 140 
    
 Německy; 28 x 45 cm; sešit   
    
211 Čtvrtletní výtahy z účtů pokladny lesního úřadu 

- mezerovité 
(poškozeno plísní) 

1832–1850 kar 105 

    
211 Čtvrtletní výtahy z účtů pokladny lesního úřadu 

- mezerovité; od roku 1860 vedeny podle pololetí 
1851–1854, 1860 kar 105 

    
212 Mzdové, penzijní a provizní rejstříky pokladny lesního úřadu  1847–1861 kar 105 
    
 B. Naturální účty   
    
213 Čtvrtletní naturální účty dřeva a lesních výrobků 

- mezerovité 
(poškozeno plísní) 

1802–1809  kar 106 

    
214 Čtvrtletní naturální účty dřeva 

- mezerovité 
1852–1856 kar 106 

    
215 Čtvrtletní honební účty  

- mezerovité 
- pro rok 1860 vedeny účty podle pololetí, pro rok 1867 veden 
jeden společný účet 
(poškozeno plísní) 

1853–1854, 
1860, 1867 

kar 106 

    
216 Čtvrtletní deníky příjmů a vydání dřeva v revíru Boží Dar 

- mezerovité 
(poškozeno plísní) 

1800–1847 kar 107 
 

    
217 Čtvrtletní deníky příjmů a vydání dřeva v revíru Horní Blatná 

- mezerovité 
(poškozeno plísní) 

1800–1809,  
1822–1847 

kar 108 

    
218 Čtvrtletní deníky příjmů a vydání dřeva v revíru Vlčí hřbet 

(poškozeno plísní) 
1800–1816 kar 108 

    
218 Čtvrtletní deníky příjmů a vydání dřeva v revíru Vlčí hřbet 1825–1851 kar 109 
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 Vyúčtování pil   
    
219 Čtvrtletní vyúčtování pily ve Zlatém Kopci 

- mezerovité 
(poškozeno plísní) 

1800–1818 kar 109 

    
219 Čtvrtletní vyúčtování pily ve Zlatém Kopci 

- mezerovité 
1819–1836 kar 110 

    
220 Čtvrtletní vyúčtování pily v Horní Blatné 

- mezerovité 
1800–1844 kar 111 

    
221 Čtvrtletní vyúčtování pily v revíru Vlčí hřbet 

- mezerovité 
1797–1802 kar 111 

    
221 Čtvrtletní vyúčtování pily v revíru Vlčí hřbet 

- mezerovité 
(poškozeno plísní) 

1803–1817, 1826 kar 112 

    
222 Týdenní výkazy vyrobeného materiálu pily v Potůčkách  

- označeny č. 1–9 
1851–1852 kar 112 

    
 IV. MAPY   
    
 A) Katastrální mapy   
    
223 Katastrální mapa obce Potůčky 

 
Autor neuveden; 1:2880; kolorovaná litografie; papír; potrhaná; 
neúplná (původně 15 listů), dochováno 8 listů 
1. list (1, 4), 61 x 72,5 cm 
2. list (2), 65 x 23,5 cm 
3. list (3), 70,5 x 60 cm 
4. list (6), 70,5 x 55,5 cm  
5. list (7), 71 x 58,5 cm 
6. list (14), 71 x 58,5 cm 
7. list (15), 74 x 58,5 cm 
8. list (16), 74,5 x 37,5 cm 

[1843] map 1 
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224 Katastrální mapa obce Potůčky 

 
Autor neuveden; 1:2880; černobílá litografie; papír; doplněna 
pozdějšími poznámkami; neúplná (původně 15 listů, 
nedochované listy 1 a 4 byly fyzicky spojeny na jednom listu), 
dochováno 7 listů 
1. list (2), 78 x 26 cm 
2. list (7), 78 x 61,5 cm 
3. list (11), 78 x 61,5 cm 
4. list (13), 78 x 61,5 cm 
5. list (14), 78 x 61,5 cm 
6. list (15), 78 x 61,5 cm 
7. list (16), 68 x 38,5 cm 

[1843] map 2 

    
 B) Plán pozemku   
    
225 Plán pozemku prodaného Johannem Mießlem ze Smolných Pecí 

Antonu Korbovi z Potůčků  
(Grundriss über das von In[n]wohner Johann Mießl in Pechhoefl 
an H[erren] Anton Korb Müllermeister in Breitenbach kauflich 
überlassene Grundstück dessen Flächen Inhalt 1997 Quadrat 
Lachter und 27 [Quadrat] Zoll ausmachet) 
 
Kajetan Putz; [1:7883]; kolorovaný rukopis; papír; dodatečně 
podlepený tvrdým papírem; 51 x 32,5 cm; původně 
pravděpodobně součástí spisů 

[1779]–[1800] map 3 

    
 C) Lesní mapy   
    
 1) Přehledové mapy   
    
226 Přehledová mapa polesí revírů Horní Blatná a Boží Dar 

 
Karl Pfob; [1:22988]; kolorovaný rukopis; papír na plátně; 
potrhaná; 80 x 62,5 cm 

[1845] map 4 

    
227 Přehledová mapa panství Jáchymov 

 
Autor neuveden; [1:23410]; kolorovaný rukopis; papír na plátně; 
doplněna pozdějšími poznámkami; 69 x 46 cm 

[1855] map 5 
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228 Přehledová porostní mapa revírů Potůčky a Zlatý Kopec 

(Bestandesübersichts-Karte der Reichsdomaine Joachimsthal 
Forst: Breitenbach und Goldenhöh) 
 
Wilhelm Eypert, lesní praktikant; [1:17420]; kolorovaný 
rukopis; papír na plátně; značně poškozená; zaneseny údaje o 
hospodářských zásazích z let 1860–1861; 97 x 65 cm 

[1860]–[1868] map 6 

    
 2) Porostní mapy   
    
229 Porostní mapa revíru Potůčky 

 
Franz Wondrak, lesní praktikant; [1:11520], kolorovaný rukopis; 
papír; poškozeno vodou; zaneseny údaje o hospodářských 
zásazích z let 1849–1858; 2 listy 
list 1 (první hlavní oddělení), 86 x 60 cm 
list 2 (druhé hlavní oddělení), 86 x 60 cm 

[1849] (1858) map 7 

    
230 Porostní mapa revíru Potůčky  

 
W. Hahn, lesní praktikant; [1:11520]; kolorovaný rukopis; papír; 
poškozena vodou, potrhané okraje; zaneseny údaje o 
hospodářských zásazích z let 1849–1858; 2 listy 
list 1 (třetí hlavní oddělení), 86 x 60 cm  
list 2 (čtvrté hlavní oddělení), 86 x 59 cm 

[1849] (1858) map 8 

    
231 Porostní mapa revíru Potůčky 

(Bestandeskarte der Joachimsthaler k. k. Reichswaldungen, 
Revier: Breitenbach) 
 
Franz Wondrak, lesní praktikant; Friedrich Tschuppik, lesní 
taxátor;  [1:11520]; kolorovaný rukopis; papír na plátně; 
doplněna pozdějšími poznámkami; 89,5 x 63 cm 
(příloha lesního hospodářského plánu – inv. č. 20) 

1850 map 9 

    
232 Porostní mapa revíru Potůčky 

 
Autor neuveden; [1:11520]; kolorovaný rukopis; papír na plátně; 
potrhané okraje; zaneseny údaje o hospodářských zásazích z let 
1849–1873; 84 x 60,5 cm 

(1849) [1868] (1873) map 10 

    
    
    
    
    
    
    



119 
 

Inv. 
č. 

Obsah Časový  
rozsah 

Evid.  
jed. č. 

    
233 Porostní mapa revíru Zlatý Kopec 

 
Franz Wondrak, lesní praktikant; Friedrich Tschuppik, lesní 
taxátor; [1:11520]; kolorovaný rukopis; papír na plátně; 
poškozena vodou; zaneseny údaje o hospodářských zásazích z 
let 1849–1859; 2 listy 
list 1 (páté hlavní oddělení), 86,5 x 61 cm 
list 2 (šesté hlavní oddělení), 87,5 x 61 cm 

[1849] (1859) map 11 

    
234 Porostní mapa revíru Zlatý Kopec 

(Bestandeskarte der Joachimsthaler k. k. Reichswaldungen, 
Revier: Goldenhöhe) 
 
A. Müller; Friedrich Tschuppik, lesní taxátor; [1:11520]; 
kolorovaný rukopis; papír na plátně; doplněna pozdějšími 
poznámkami; 89 x 62,5 cm 
(příloha lesního hospodářského plánu – inv .č. 20) 

1850 map 12 

    
235 Porostní mapa revíru Zlatý Kopec 

(Bestandeskarte des Goldenhöher Forstes) 
 
Florian Reiter, lesní praktikant; [1:11520]; kolorovaný rukopis; 
papír na plátně; zaneseny údaje o hospodářských zásazích z let 
1868–1880; 81 x 61 cm 

[1868] (1880) map 13 

    
236 Porostní mapa revíru Vlčí hřbet 

(Bestandeskarte der Joachimsthaler k. k. Montanwaldungen, 
Revier: Wolfsberg) 
 
Friedrich Tschuppik, lesní taxátor;  [1:5760]; kolorovaný 
rukopis; papír na plátně; doplněna pozdějšími poznámkami; 66 x 
46,5 cm  
(příloha lesního hospodářského plánu – inv .č. 20) 

[1850] map 14 

    
237 Porostní mapa revíru Vlčí hřbet 

(Bestandeskarte des Wolfsberger Forstes) 
 
Florian Reiter, lesní praktikant; [1:5760]; kolorovaný rukopis; 
papír; 58,5 x 45,5 cm   

[1868] (1880) map 15 
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 3) Hospodářské mapy   
    
238 Hospodářská mapa revíru Potůčky 

 
Autor neuveden; [1:2980]; částečně kolorovaný rukopis; papír; 
potrhané okraje; poškozena vodou; doplněna pozdějšími 
poznámkami – opravena čísla jednotlivých lesních parcel; 5 listů 
list 1, 71 x 58,5 cm 
list 2, 71 x 58 cm 
list 3, 71 x 58 cm 
list 4, 72 x 58,5 cm  
list 5, 69,5 x 57 cm 

[1849] (1850) map 16 

    
239 Hospodářská mapa revíru Zlatý Kopec 

 
Autor neuveden; [1:2980]; částečně kolorovaný rukopis; papír 
na plátně; doplněna pozdějšími poznámkami – opravena čísla 
jednotlivých lesních parcel; 4 listy 
list 1, 76 x 58,5 cm 
list 2, 76 x 59,5 cm 
list 3, 74 x 59,5 cm 
list 4, 72,5 x 59 cm 

[1849] (1850) map 17 

   
240 Hospodářská mapa revíru Potůčky  

 
W. Hahn, lesní praktikant; Friedrich Tschuppik, lesní taxátor; 
[1:5760]; částečně kolorovaný rukopis; papír; potrhané okraje, 
poškozeno vodou; 3 listy 
list 1 (první hlavní oddělení - zaneseny údaje o hospodářských 
zásazích z let 1849–1873), 86,5 x 62 cm 
list 2 (část prvního hlavního oddělení), 89 x 64 cm 
list 3 (druhé hlavní oddělení), 89 x 64 cm 

[1849] (1873) map 18 

    
241 Hospodářská mapa revíru Potůčky a Zlatý Kopec 

 
Franz Wondrak, lesní praktikant; Friedrich Tschuppik, lesní 
taxátor; [1:5760]; částečně kolorovaný rukopis; papír; potrhané 
okraje; zaneseny údaje o hospodářských zásazích z let 1849–
1873; 2 listy 
list 1 (třetí hlavní oddělení revíru Potůčky), 88,5 x 64 cm 
list 2 (část druhého a třetí hlavní oddělení revíru Potůčky, čtvrté 
hlavní oddělení revíru Zlatý Kopec), 89,5 x 65 cm  

[1849] (1873) map 19 
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242 Hospodářská mapa revíru Potůčky 

 
Friedrich Tschuppik, lesní taxátor; [1:5760]; částečně 
kolorovaný rukopis; papír; potrhané okraje, poškozeno vodou; 
zaneseny údaje o hospodářských zásazích z let 1849–1873; 2 
listy 
list 1 (část druhého hlavního oddělení), 86 x 65 cm 
list 2 (třetí hlavní oddělení), 90,5 x 65 cm 

(1849) [1850] (1873) map 20 

    
243 Hospodářská mapa revíru Potůčky 

 
A. Schneider; Friedrich Tschuppik, lesní taxátor; [1:5760]; 
částečně kolorovaný rukopis; papír; potrhané okraje; poškozeno 
vodou; 4 listy 
list 1 (první hlavní oddělení), 89,5 x 66 cm 
list 2 (část prvního hlavního oddělení, zaneseny údaje o 
hospodářských zásazích z let 1849–1866), 89 x 63 cm 
list 3 (druhé hlavní oddělení, zaneseny údaje o hospodářských 
zásazích z let 1849–1873), 87,5 x 65 cm 
list 4 (část druhého hlavního oddělení), 75 x 61 cm 

[1852] (1873) map 21 

   
244 Hospodářská mapa revíru Potůčky 

 
Florian Reiter, lesní praktikant; Wenzel Mattauschek, lesní; 
[1:5760]; částečně kolorovaný rukopis; papír; potrhané okraje; 
zaneseny údaje o hospodářských zásazích z let 1869–1882; 5 
listů 
list 1, 74 x 56,5 cm 
list 2, 51 x 74 cm 
list 3, 88 x 63 cm 
list 4, 72 x 52,5 cm 
list 5, 73 x 52 cm 

[1868] (1882) map 22 

    
245 Hospodářská mapa revíru Vlčí hřbet 

(Wirtschaftskarte der Joachimsthaler k. k. Reichswaldungen 
Revier: Wolfsberg) 
 
Friedrich Tschuppik, lesní taxátor; [1:2880]; částečně 
kolorovaný rukopis; papír na plátně; levý horní roh poškozen 
plísní; zaneseny údaje o hospodářských zásazích z let 1849–
1873; 72 x 58 cm 

[1850] (1873) map 23 
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Rejstřík osobní  

Alberti, Gustav, lesní praktikant      80 

Bärisch, Florian        70 

von Buttlar, Rudolf Georg Walrab, lesní hospodář a politik  116 

von Colloredo, Joseph       85 

Eypert, Wilhelm, lesní praktikant      228 

Fuchs, Johann, lesmistr z Neubergu      82 

Gottlieb, Dittrich, kovář z Potůčků      102 

Günther 

- Maria Anna, krajkářka z Hájů      102 

- Wilhelm        82 

Hahn, W., lesní praktikant       230, 240 

Hahnel, Christian, horník       102 

Heinzl, Johann, povozník z Hájů      102 

Kolb 

- Johann         69 

- Joseph, kovář a rychtář v Potůčkách     102 

Korb, Anton         225 

Marisch, Johann, c. k. finanční strážce v Potůčkách    102 

Mattauschek, Wenzel, lesní        244 

Mießl, Johann         225 

Müller 

- A.         234 

- Anton, učitel        80 

- August         82 

Patsch, Josef         82 

Pfob, Karl, lesmistr        74, 226 

Putz, Kajetan         225 

Reiter, Florian, lesní praktikant      235, 237, 244 

Rombaldi von Hohenfels, Adam Wenzel, lesmistr    28 

Schmidt, Franz Bernard, lesmistr      80 

Schneider, A.         243 

Tallmann, Mathias, hajný       114 
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Tomaschek, c. k. lesní rada       82 

Tschuppik, Friedrich, lesní taxátor      231, 233, 234, 236, 

          240–243, 245 

Walther, Josef, vedoucí vrchního horního úřadu    106 

Wondrak, Franz, lesní praktikant      229, 231, 233, 241 
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Rejstřík zeměpisný  

Banská Bystrica, Slovenská republika     85 

Bavorsko (Bayern), Spolková republika Německo     82 

Bělá pod Bezdězem, okr. Mladá Boleslav      87 

Bludná, č. o. Pernink, okr. Karlovy Vary      33, 45, 82 

Boží Dar, okr. Karlovy Vary 

- město          70, 80, 81, 85, 87 

- revír          19, 48, 67, 68, 75, 76, 
77, 81, 82, 91, 216, 
226 
 

Děpoltovice, panství, okr. Karlovy Vary      85 

Háje (zaniklá osada, dříve osada obce Potůčky),     33, 45, 82, 90, 108 
okr. Karlovy Vary  

Horní Blatná, okr. Karlovy Vary 

- hřbitovní kaple svatého Kříže     85 

- město          70, 85–88, 111, 220 

- revír          12, 13, 16, 67, 68, 70 
75, 77, 81, 91, 217, 
226 
 

Horní Hrad, panství, okres Karlovy Vary      85 

Horní Slavkov, panství, okr. Sokolov      78, 85, 88 

Jáchymov, okr. Karlovy Vary  

- lesní panství        20, 21, 27–30, 37–42,  
67, 68, 71, 73, 75, 78, 
81, 82, 85–87, 89, 100, 
118, 227 
 

- město         85 

Jindřichovice, pantsví, okr. Sokolov       85 

Johanngeorgenstadt, Sasko, Spolková republika Německo   82 

Kopeček (zaniklá osada, dříve osada obce Boží Dar),    31, 43 
okr. Karlovy Vary  

Lázně Kynžvart, panství, okr. Cheb       85 

Loučná pod Klínovcem, okr. Chomutov      85 

Luhy (zaniklá osada, dříve osada obce Potůčky),     34, 46, 108, 114 
okr. Karlovy Vary  

Mariánská, č. o. Jáchymov, okr. Karlovy Vary     85 
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Myslivny (zaniklá osada, dříve osada obce Potůčky),    31, 43, 72 
okr. Karlovy Vary  

Nejdek, panství, okr. Karlovy Vary       81 

Neuberg, Bavorsko, Spolková republika Německo    82 

Ostrov, okr. Karlovy Vary  

- město         85 

- panství        85 

Pila (zaniklá osada), dnes lokalita v k. ú. obce Boží Dar,    34, 46, 70, 88 
okr. Karlovy Vary  

Pískovec (zaniklá osada, dříve osada obce Potůčky),    34, 46 
okr. Karlovy Vary 

Podlesí (zaniklá osada, dříve osada obce Potůčky),     34, 46 
okr. Karlovy Vary  

Potůčky, okr. Karlovy Vary 

- obec          35, 47, 69, 70, 85, 88,  
90, 92, 108, 113, 
222–225 

- revír          9, 11, 22, 23–25, 82, 
83, 117, 228–232, 238,  
240–244    

Rittersgrün, Sasko, Spolková republika Německo    72, 85 

Rozhraní (zaniklá osada, dříve osada obce Boží Dar),    32, 44 
okr. Karlovy Vary  

Ryžovna, č. o. Boží Dar, okr. Karlovy Vary     31, 43, 70, 76, 80, 82, 
          90 

Sasko (Sachsen), Spolková republika Německo     81, 85 

Smolné Pece (zaniklá osada, dříve osada obce Potůčky),    35, 47, 225 
okr. Karlovy Vary  

Stráň, č. o. Potůčky, okr. Karlovy Vary      35, 47 

Špičák (zaniklá osada), dnes lokalita v k. ú. obce Boží Dar,   31, 43 
okr. Karlovy Vary  

Teisendorf, Bavorsko, Spolková republika Německo   82 

Vlčí hřbet, revír         9, 14, 15, 22, 26, 36, 
          83, 88, 91, 218, 221,  
          236, 237, 245 
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Zlatý Kopec,  

- č. o. Boží Dar, okr. Karlovy Vary      32, 44, 72, 87, 88, 90, 
219  

- revír          9, 10, 17, 18, 22, 72, 
80, 82, 84, 228,  
233–235, 239, 241 
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Rejstřík věcný  

archiv viz registratura 

agenda politická a soudní      27–48, 74–77, 78, 86 

arondace        70 

bezpečnost veřejná       75 

budova 

- administrativní       67, 90, 92 

- dominikální       67, 90, 91, 108 

- obytná        67, 69, 70, 75, 76, 82, 85, 88,  
89, 90, 92 

celní úřad        85, 92 

ceníky         85, 87, 88, 110, 115 

cesta viz silnice 

cestovné        80, 106 

cizinci         93 

clo         71, 72, 78 

cukr javorový        84 

daňové záležitosti       70, 73, 77 

dělníci lesní        84, 85, 107, 111, 117, 119 

deník pokladní       161–203  

desky zemské        67 

dluhy         73, 87, 104 

dobročinná sbírka       92 

domobrana zemská       73 

drátovna        76 

dražby         82, 85 

dřevo         80, 85, 87, 90, 91, 106, 108,  
         110, 111, 213, 214, 216–218 

důl  

- Gustav I       82 

- Stefan        70 

Erzgebirgischer Volksfreund Amtsblatt, noviny   85 

farnost         77, 90 

fond chudinský       87 
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hájovny        90, 108, 114 

hlášení 

- čtvrtletní       79, 86, 91 

- měsíční       79, 86, 91 

- týdenní       79, 86, 91 

hlídač polní        75 

hmyz škodlivý       86 

honitba        68, 89, 112, 118, 215 

hranice         71, 75, 81, 100, 109 

hřbitov         70 

chmelné tyče         85 

instrukce viz nařízení 

inventář        88, 91, 108 

kamenolom        82, 86, 114 

klášter kapucínský       85 

kniha 

- dlužních úpisů       37–39 

- hlavní peněžní       120–160, 210 

- kont        204–209  

- kontrolní       22 

- kvitancí       40–42 

- listin        43–47 

- pamětní       1 

- pozemková       27–47  

kolkovné        71, 114 

konkurenční příspěvky      73 

konkurzy        92 

korespondence       73, 74, 78, 84, 87, 91, 108, 
         109, 113, 115–117 

koupě         67, 69, 70, 73, 84, 90, 109, 
         111 

krádeže dřeva        78, 86, 95, 115 

kurfiřti saští        68 

lámání kamene viz kamenolom 
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lesní hospodářský plán      20–26, 83 

lesní kultury        84, 116 

lesní semena        84, 91, 116 

lesní školky        84, 85 

listiny konduitní       80 

majetek 

- erární         67, 68 

- nemovitý       9–11 

- poddanský       70, 77 

mapa 

- hospodářská       238–245 

- katastrální       223, 224 

- porostní       84, 229–237  

- přehledová       80, 82, 226–228  

mlýn         76 

montánní erár        70 

náboženské poměry       81 

nařízení        2–8, 71, 74, 78, 80, 86, 89, 
         105, 109, 112 

ocenění lesů      12–14, 16, 18, 19 

operát taxační        83 

osidlování        76 

parcelní protokol       70 

pasové předpisy       71 

pastva dobytka       72, 82, 86, 114 

pašování        71 

pekárna        76 

personální záležitosti       2, 73, 78, 80, 86, 87, 89–92,  
         105, 106 

piaristé         85 

pily         70, 88, 90, 91, 108, 113,  
         219–222  

pískovna        82 
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plán  

- situační       70, 72, 82, 85, 85, 88, 90 

- pozemků       67, 225 

- těžební        83 

podací protokol       49–64, 66 

podpora státní        73, 106, 107 

pokladna lesního úřadu      87, 91, 211, 212 

polévka rumfordská       85 

poručenství        103 

poštovné        71 

povodně        72 

povozníci        85, 88 

pozemky        67–70, 72, 76, 81, 82, 87, 109,  
         114 

pozůstalosti        48, 102 

požáry         86, 90 

preliminář peněžní       87 

prodeje 

- pozemků       67, 68, 70, 82 

- trávy        82, 114 

pronájmy        67, 70, 82, 87, 89, 112, 114, 
         118 

provize        80, 87, 106 

pych lesní viz krádež dřeva 

pytláctví        89 

rašelina viz rašeliniště 

rašeliniště        82, 114 

registratura        80, 85 

repertář        65 

rybolov        89, 118 

silnice         72, 84 

skontro        87, 110 

sluha úřední        87 

služebnosti        68 
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směny         69, 70 

smíry         103 

smlouva  

- pachtovní       82, 114 

- ze Schneebergu      89 

smola         86 

soupisy poddaných       77 

spis pamětní        82 

spolky         80, 85, 107, 210 

statuta         85, 107 

stavební záležitosti       70, 72, 76, 85, 88, 90, 92, 108, 
         113 

sušárny semen        84, 90, 108 

systemizace        12–26, 83, 87 

školy         70, 85, 87 

šmolkárna        90 

špitál         85 

těžba         15, 25, 70, 74, 78, 82, 83, 85, 
         110, 111, 114 

tabela 

- geometrická       17, 19 

- oceňovací       13, 18, 19 

továrna na výrobu barviva      85 

účetní záležitosti       85, 87, 105, 108, 110, 112,  
         113, 117, 120–222 

uhlí dřevěné        78 

uniformy služební       80 

válečné škody        92 

vápenná pec        85 

varhany        87 

vizitace zemská       75, 79 

vojenské dodávky       73, 85 

výkazy lesních škod       86 

zalesňování        23, 25, 110, 117 

zástřelné        89, 112 
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zprávy  

- periodické       91 

- výroční       91 

zvěř         89, 112 

žaloby         101 

železárny        85 
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Rejstřík institucí 

Berní úřad v Horní Blatné       85 

Dvorská komora ve Vídni       78 

Krajský úřad v Lokti        78, 86 

Krajský úřad ve Schwarzenbergu      86 

Lesní správa Potůčky        66, 80, 91, 105–117 

Lesní správa Zlatý Kopec       80, 91, 105, 118, 119 

Lesní úřad Horní Slavkov       87, 91 

Lesní úřad Jáchymov        1, 49–65, 67–92, 105, 
          108, 109, 111, 113,  
          115–118 

Magistrát města Horní Blatná      85, 86 

Místní soud Lesního panství Jáchymov     101–104 

Obecní úřad v Ryžovně       70 

Okresní hejtmanství v Jáchymově      86, 89 

Okresní soud v Horní Blatné       115 

Okresní úřad v Horní Blatné       85 

Podpůrný spolek lesních dělníků v Jáchymově    85, 107, 210 

Privilegovaná rakouská národní banka ve Vídni     8, 68, 80, 84, 109 

Rakouský spolek inženýrů       92 

Úřad nejvyššího mincmistra a perkmistra     71, 86 

Vrchní horní úřad Jáchymov       3–7, 78, 79, 84, 85, 91, 
          106 

Vrchnostenský úřad Lesního panství Jáchymov    86, 93–100 

zemské gubernium        2, 78, 86, 91, 112 
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