
 

 

 

 

MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ 

 

 

 

F 137 

 

 

 

 

Středomoravské lesní družstvo v Prostějově 

(1909) 1931 – 1959 (1961) 

Inventář 

 

 

 

 

 

 

NAD č.: 394 

AP č.: 161 

 

 

 

Dalibor Hodeček 

Brno 1996



 

 

 

 

ÚVOD ....................................................................................................................................................... 3 

1. Dějiny původce fondu ..................................................................................................................... 3 

2. Dějiny fondu .................................................................................................................................... 7 

3. Rozbor a možnosti využití fondu ..................................................................................................... 9 

IV. Záznam o zpracování fondu ........................................................................................................... 9 

I. Úřední knihy ....................................................................................................................................... 11 

II. Spisy ................................................................................................................................................... 11 

a) Registraturní pomůcky .................................................................................................................. 11 

b) Spisy .............................................................................................................................................. 11 

1. Orgány družstva ......................................................................................................................... 11 

2. Členské podíly družstva, kapitálové účasti v jiných družstvech a podnicích ............................. 12 

3. Právní vývoj družstva ................................................................................................................. 12 

4. Organizační řídící normy a operativní řízení (stanovy, vyhlášky, předpisy, směrnice atd.) ...... 12 

5. Majetkové záležitosti ................................................................................................................. 13 

6. Hospodářská korespondence .................................................................................................... 15 

7. Daně a poplatky ......................................................................................................................... 15 

8. Výrobní agenda, organizace lesů, plánování ............................................................................. 15 

9. Obchodní agenda, prodej dřeva ................................................................................................ 16 

10. Stavební činnost ...................................................................................................................... 17 

11. Zaměstnanci, odborová činnost .............................................................................................. 17 

III. Účty ................................................................................................................................................... 18 

IV. Mapy a plány .................................................................................................................................... 19 

1. Plány budov ................................................................................................................................... 19 

2. Porostní mapy ............................................................................................................................... 19 

3. Geometrické (polohopisné) plány ................................................................................................. 20 

 



 

 

 

 

ÚVOD 

 

1. Dějiny původce fondu 

Středomoravské lesní družstvo, zapsané společenstvo s ručením omezeným v Brně, bylo 

založeno na ustavující valné hromadě dne 13. března 1931 na základě zákona č. 70 

říšského zákoníku ze dne 9. dubna 1873. Sídlem družstva se stalo Br no. Předsedou 

představenstva byl zvolen Viktor Stoupal, prezident Zemědělské rady. Účelem družstva 

bylo mj. získávat lesní objekty do vlastnictví, společně se svými členy na nich 

hospodařit, napomáhat povzneseni zemědělského a lesního hospodářství členů 

družstva, zřizovat průmyslové podniky, v nich zpracovávat lesní těžbu získanou na 

lesních objektech družstva a zakládat společná zařízení ke prospěchu družstev ního 

lesního hospodářství členů družstva. Po ustavující val né hromadě došlo k problémům se 

zápisem do rejstříku. Hlavním důvodem této obstrukce bylo členství fyzických osob. 

Problém byl vyřešen na valné hromadě, která se konala dne 30. března 1931. Byla 

schválena změna stanov a členy družstva se staly pouze právnické osoby, zejména obce. 

V průběhu  prvních let existence družstva pak podalo členské přihlášky 108 obci, Český 

odbor zemědělské rady moravské v Brně a 3 korporace. Předepsané podíly však do 

začátku r. 1935 zaplatilo pouze 8 členů, z toho 4 obce.  

Podle předběžných úvah Státního pozemkového  úřadu v Praze mělo 

Středomoravské lesní družstvo převzít asi 8 300 ha lesa z velkostatku Plumlov. Tento 

majetek tvořil největší část z celkových asi 9 000 ha lesa, které získal výše uvedený 

úřad na základě dohody s dosavadním vlastníkem knížetem Liechtens teinem. Bylo 

dohodnuto, že družstvo zaplatí přídělovou cenu 2 000 Kč za 1 ha včetně všech 

správních poplatků. Příslušná část velkostatku Plumlov pak byla sku tečně dne 30. října 

1931 předána do správy družstva. V témže roce byla zahájena jednání o převzet í části 

velkostatků Boskovice a Šebetov. Úmyslem družstva bylo též získání části lesů patřících 

olomouckému arcibiskupství. Uskutečnění původních plánů ale vzápětí znemožnilo 

mnoho okolnosti. Byly  to zejména nepředvídané překážky, které nastaly v souvisl osti s 

všeobecnou hospodářskou krizi, odvoláni půjčky Hypoteční bankou a nechuť členských 

obci k placení podílů. Státní pozemkový úřad kupní smlouvu týkající se části 

velkostatku Plumlov neschválil.  Na začátku roku 1932 proto družstvo vrá tilo tento 

majetek zpět do jeho správy. I když Státní pozem kový úřad po určitou dobu 

neustupoval od záměru předat v blíže nespecifikované budoucnosti většinu lesů 

plumlovské- ho velkostatku Středomoravskému lesnímu družstvu, nakonec bylo 

rozhodnuto, že na těchto lesních  pozemcích bude vybudována vojenská střelnice.  

Od ledna r. 1932 až do začátku r. 1935 družstvo nevyví jelo téměř žádnou 

hospodářskou aktivitu. Na přelomu let 1934 a 1935 se vedení družstva vzhledem ke 

konsolidovanějším hospodářským poměrům rozhodlo znovu oživit činnost družstva. 

Valná hromada, která se konala dne 27. dubna 1935, změnila stanovy a zvolila nové 

představenstvo. Předsedou představenstva byl pak opět zvolen Viktor Stoupal, 

přísedící zemského výboru moravskoslezského. Počet členů byl oproti pův odním 

velkolepým plánům zredukován. Na valnou hromadu byli pozváni zástupci 20 členů a 

kandidátů na členství, kteří dohromady drželi nebo měli držet 34 podílů. Jeden podíl 



 

 

 

 

měl hodnotu 20 000 Kč. Ke dni 1. 5. 1935 držely podíly tyto obce: Cetkovice, Drahany , 

Konice, Kralice na Hané, Křižanovice, Mostkovice, Okrouhlá, Opatovice u Vyškova, 

Pustiměř, Studnice, Světlá, Velenov, Žárovice (přijaty dne 23. 3. 1935), Čelechovice na 

Hané a Plumlov (přijaty dne 27. 4. 1935). Každá obec vlast nila jeden podíl. Zástupce 

Horního Štěpánova byl pozván na valnou hromadu, ale oficiálně tato obec přijata 

nebyla. Dále byly členy družstva tyto společnosti a družstva: Český odbor zemědělské 

rady moravské (6 podílů, přijat dne 23. 3. 1935), Moravské kolonizační družstvo (6 

podílů, přijato dne 23. 3. 1935), Syndikát řepařů akcionářů v Brně (3 podíly) a Ústřední 

hospodářské družstvo malozemědělců pro Moravu (3 podíly, přijato dne 23. 3. 1935).  

Na zasedání představenstva konaném dne 17. listopadu 1936 bylo vzato na 

vědomí sdělení obecni rady v Horním Štěpánově, že pro těžkou finanční situaci obce 

přihlášku za člena nemůže podepsat a upouští tudíž od vstupu do družstva.  Dne 4. 

května 1937 do družstva vstoupily následující subjek ty: Hospodářský spolek v Jevíčku 

(1 podíl), Hospodářský spo lek pro okres prostějovský (1 podíl), Hospodářský spolek v 

Plumlově (1 podíl), Okresní hospodářský spolek v Konici (1 podíl), Okresní spolek 

hospodářský ve Vyškově (1 podíl), Okresní spolek pro polní a lesní hospodářství v 

Boskovicích (1 podíl) a Ústřední jednota řepařů  československých pro Moravu v Brně 

(3 podíly). V polovině roku 1937 tedy družstvo mělo 26 členů s 42 podíly. Podílní 

kapitál vzrostl na 840 000 Kč.  

Dne 28. března 1939 vypověděl své 3 podíly likvidovaný Syndikát řepařů 

akcionářů. Tyto podíly byly ještě téhož roku připsány Moravskému kolonizačnímu 

družstvu, které bylo zhruba ve stejné době přejmenováno na Družstvo pro zvelebeni 

zemědělské výroby na Moravě. Tím zvýšilo počet svých podílů na 9. Dne 28. dubna 

1940 byl s 1 podílem přijat Staňkův dům zemědělské osvěty, z.s. s r.o. v Brně a dne 

18. května 1942 se 3 podíly Družstvo řepařů a malozemědělců z.s. s r.o. v Brně. V 

roce 1942 převzal 6 podílů Moravské zemědělské rady její právní nástupce Zemský 

svaz zemědělství a lesnictví v Brně. Na  začátku 40. let ale někteří členové družstva 

začali své podíly postupně vypovídat. Samotné Středomoravské lesní družstvo bylo 

podílníkem celé řady hospodářských společnosti a družstev.  

Obnovení hospodářské činnosti družstva v polovině 30. let souviselo se  

získáním polesí Protivanov -Žďárná, polesí Pavlov a polesí Seloutky -Zlechov. 

Polesí Protivanov-Žďárná bylo od majitele velkostatku Boskovice Alfonse 

Mensdorffa-Pouillyho (1864-1935) převzato dne 25. ledna 1935 se zpětnou platnosti 

ke dni 1. lednu 1935. Do užívání družstva přešlo celkem 765,35 ha půdy v katast -

rálních územích obci Protivanov a Žďárná. Z toho na lesy připadalo 745,6 ha. Do 

služeb družstva vstoupili  i zaměstnanci velkostatku Boskovice dosud působící v tomto 

polesí. Kupní smlouva byla podepsána dne 5. ledna 1937. Převod měl být uskutečněn 

za kupní cenu 1 007 905 Kč. Předmětem prodeje bylo nakonec 763,56 ha. Zásadní 

souhlas se směnou vyslovilo ministerstvo zemědělství svým výměrem ze dne 14. 

května 1937. Knihovní vklad povolil Krajský soud civil ní v Brně dne  1. března 1938.  

Polesí Pavlov převzalo Středomoravské lesní družstvo na základě dohody ze dne 

12. dubna 1935 se zpětnou platností k 1. dubnu 1935 od majitele velkostatku Šebetov 

Jana Alexandra Konigswartera (1890 -?). Kupní cena měla činit 1 456 356 Kč, tedy 

zhruba 1 800 Kč za 1 ha. Do užívání družstva přešlo celkem 808,49 ha půdy revíru 

Pavlov nacházející se v katastrálních územích obci Benešov, Brodek, Horní Štěpánov, 



 

 

 

 

Kořenec a Okrouhlá. Hypotekární zápůjčku na splacení kupní ceny měla posky tnout 

První kontribučenská spořitelna ve Vyškově. Knihovně bylo v prosinci r. 1935 a lednu 

r. 1936 připsáno pouze 11,42 ha pozemků zapsaných v rustikálních vložkách. Za -

knihované pozemky tvořil les v katastrálním území obce Bro dek o výměře asi 9 ha, 

hájovna v Horním Štěpánově s deputát - ním pozemkem a malé rozptýlené plochy v 

Kořenci a Benešově. Kupní cena převedených pozemků činila 21 947 Kč. Prodej 

zemskodeskového majetku o výměře 797,06 ha se měl uskutečnit na základě smluv z 

25. února a 14. března r. 1938 za cenu 1 433 254 Kč. Zásadní souhlas se směnou 

vyslovilo ministerstvo zemědělství svým výměrem ze dne 23. května 1938. Za změ -

něných politických podmínek byla kupní smlouva v listopadu 1940 zrušena a polesí 

Pavlov bylo dne 2. prosince 1940 vráceno do užívání velkostatku Šebetov.  

Polesí Seloutky -Zlechov z bývalého velkostatku Plumlov bylo družstvu 

odevzdáno v rámci řádného přídělového řízení zástupci ministerstva zemědělství dne 

22. června 1937 s účinností k 1. červenci 1937. Přídělová cena měla čini t 1 041 975 Kč, 

tj. asi 1 800 Kč za 1 ha. Dvacetiprocentní zá loha z kupní ceny, tedy zhruba 210 000 Kč, 

musela být zaplacena do dne předání. Předmětem převodu bylo 573,94 ha půdy, 

zejména lesní. Později se tato výměra o několik hektarů zvý šila. Definitivní přídělová 

listina však nebyla vydána a proto ještě v listopadu 1948 nebylo toto polesí knihovně 

připsáno, i když o to družstvo opakovaně žádalo.  

Na konci r. 1937 družstvo obhospodařovalo celkem  2152,72 ha (Protivanov 

765,35 ha, Pavlov 808,49 ha, Seloutky-Zlechov 578,88 ha). Knihovním vlastníkem bylo 

však od r. 1938 pouze u asi 777 ha. Kromě toho se družstvo snažilo získat další lesní 

revíry. R. 1936 podalo žádost o příděl revíru Krásensko z velkostatku Vyškov, jehož 

dosavadním vlastníkem bylo olomoucké arcibiskupství. V roce 1938 postoupilo 

jednání se zástupci arcibiskupství do konkrétní roviny. Po lesí o přibližné výměře 495 

ha mělo být předáno za 3 300 Kč/1 ha. Změna politických poměrů ale další 

vyjednávání ukončila. Družstvo se též zajímalo o lesní statek Bouzov (1990 ha), který 

byl r. 1938 přidělen nově založenému Severo moravskému lesnímu družstvu v 

Bouzově. Nicméně v tomto družstvu získalo Středomoravské lesní družstvo určitou 

kapitálovou účast (30 podílů). Za okupace se velkostatek Bouzov stal majetkem 

fil iální instituce SS působící pod názvem Gesellschaft zur Förderung und Pflege 

deutscher Kultur und Denkmä ler e. v. Sitz Berlin, později Verein zur Förderung 

Deutschtums in Böhmen und Mähren.  

Za protektorátu se výměra užívané lesní půdy výrazn ě snížila. R. 1940 připadla 

největší část polesí Pavlov o výměře 797,07 ha zpět velkostatku Šebetov. Dne 17. 

října 1941 převzal část polesí Protivanov o rozloze 465,13 ha Vojenský lesní úřad v 

Plumlově pro účely rozšíření vojenského cvičiš tě. Za okupace tedy družstvo ztratilo 

asi 1262 ha. Zůstalo mu polesí Seloutky -Zlechov (578,88 ha), část polesí Protivanov 

(298,81 ha) a 11,42 ha z polesí Pavlov. Na začátku r. 1945 družstvo užívalo asi 889 ha.  

V přihlášce válečných škod z r. 1945 figurovaly škody způso bené odcizením 

dříví německým vojskem, leteckými bombami, nařízenými vnucenými těžbami dřiví 

(zejména těžbou cenově nevýhodných sortimentů), ztrátami vzniklými nadměrným 

prosvětlením některých porostů, zvýšeným nebezpečím polomů, úhynem chovné srnčí 

zvěře a poškozením lesa cvičnou střelbou. Celkem byly škody vyčísleny částkou 7  188 

087 Kč.  



 

 

 

 

Po osvobození republiky r. 1945 vyvinulo družstvo snahu o restituci všech za 

okupace odňatých majetků. Část polesí Protivanov, která byla za okupace odstoupená 

německé  vojenské správě, převzala po osvobození československá vojenská správa. 

Ta lesy později předala Ředitelství státních lesů v Rájci nad Svitavou. Po mnoha 

žádostech a velmi složitém řízení byl tento les koncem roku 1946 družstvu vrácen.  

Vrácením této části  polesí Protivanov se výměra všech lesů družstva zvětšila na 

1353 ha. Odňaté nemovitosti polesí Pav lov převzaly v r. 1945 spolu s celým 

konfiskovaným velkostatkem Šebetov do své správy státní lesy. Protože veškeré 

žádosti o vrácení byly bezvýsledné, uplatnila národní správa nárok družstva u soudu 

dle zákona č.128/46 Sb. Teprve v roce 1948 uznalo ministerstvo zemědělství 

oprávněnost stanoviska národní správy a rozhodlo o vrácení polesí Pavlov.  

Protože státní lesy měly zájem na scelení svých pozem ků, došlo  r. 1948 k 

dohodě o výměně restituovaného polesí Pavlov (808,5 ha) a části polesí Protivanov 

(281,88 ha) za nově získaný lesní hospodářský celek Hartmanice -Rozstání. Tento celek 

skládající se ze dvou polesí (Hartmanice a Baldovec) byl odňat na základě revi ze 1. 

pozemkové reformy Družstvu pro zvelebení zemědělské výroby na Moravě a předán k 

1. říjnu 1948 Středomoravskému lesnímu družstvu náhradou za výše zmíněnou 

restituci polesí Pavlov, popřípadě část polesí Protivanov. Polesí Pavlov bylo již v té 

době přičleněno k Ředitelství státních lesů v Šebetově, větší část odňatého dílu polesí 

Protivanov připadla Ředitelství státních lesů v Rájci nad Svitavou a menši část 

odňatého dílu polesí Protivanov (asi 8 ha) připadla ŘSL v Šebetově. Celkem tedy r. 

1948 družstvo státu předalo 1 090,37 ha a náhradou za to obdrželo 1 422,23 ha z 

lesního hospodářského celku  Hartmanice-Rozstání, tj.  výměru o 331,86 ha větší. Na 

konci r. 1949 družstvu náleželo 2 483,73 ha. Polesí  Seloutky-Zlechov se rozkládalo na 

579,62 ha, polesí Protivanov na 481,88 ha, polesí Hartmanice na 683,13 ha a polesí 

Baldovec na 739,10 ha. Lesní půdy bylo celkem 2436 ha. Na území okresu Prostějov se 

nacházelo 2 001,85 ha, v okrese Boskovice 481,88 ha.  

V polovině roku 1942 mělo družstvo 26 členů se 43 podí ly. Členy bylo 15 obci 

(15 podílů), 6 hospodářských spolků (6 podílů), Zemský svaz zemědělství a lesnictví v 

Brně (6 podílů), Družstvo pro zvelebení zemědělské výroby na Moravě (9 podílů). 

Družstvo řepařů a malozemědělců (3 podíly), Úst řední hospodářské družstvo 

malozemědělců (3 podíly) a Staňkův dům zemědělské osvěty v Brně (1 podíl). Již dne 

2. srpna 1941 vypověděly své podíly hospodářské spolky v Jevíčku  a Plumlově. Dne 18. 

května 1942 je následovaly násilně vystěhované obce Drahany a Studnice. Účinno sti 

tyto výpovědi nabyly až na konci správního roku 1942. K dalším změnám došlo v roce 

1944, kdy bylo pod tlakem situace převedeno 13 podílů na Družstvo pro zvelebení 

zemědělské výroby na Moravě, tehdy řízené vnuceným správcem dr. Felixem Eberlem. 

To tímto způsobem zvýšilo svoji účast na 22 podílů. Z 13 nově připsaných podílů 

připadaly čtyři na již dřivé vypovězené, dvou se vzdalo Družstvo řepařů a 

malozemědělců v Brně, dvou Ústřední hospodářské družstvo malozemědělců, o čtyři 

podíly přišly čtyři zbývajíc í okresní hospodářské spolky a o jeden další obec 

Opatovice. Před osvobozením v roce 1945 tedy družstvo mělo 17 členů se 43 podíly 

(Družstvo pro zvelebení zemědělské výroby na Moravě -22 podílů, 12 obcí -12 podílů. 

Zemský svaz zemědělství a lesnictvi -6 podílů, Družstvo řepařů a malozemědělců v Brně 



 

 

 

 

-1 podíl, Ústřední hospodářské družstvo  malozemědělců-1 podíl a Staňkův dům 

zemědělské osvěty  v Brně-1 podíl).  

V srpnu r. 1945 se národní správa rozhodla zrušit násil né změny z let okupace a 

provést nový členský nábor. Bylo obnoveno členství třem nuceně vystěhovaným 

obcím. Současně byla požádána národní správa Družstva pro zvelebení zeměděl ské 

výroby na Moravě, aby se vzdala 13 členských podílů na bytých v závěru okupace. 

Žádosti bylo vyhověno. V duchu nové organ izace lesního družstevnictví rozhodl sbor 

národních správců přeměnit dosavadní členskou strukturu tak, aby členy družstva byly 

výhradně jen obce. Ostatní podílnici byli do nuceni své podíly vypovědět. Hodnota 1 

podílu byla snížena na 10  000 Kčs. Členskou základnu k 31. 12. 1949 tvořily tyto  

obce: Cetkovice, Čelechovice, Drahany, Konice, Kralice, Křižanovice, Mostkovice, 

Okrouhlá, Opatovice, Plumlov, Pustiměř, Studnice, Světlá,  Velenov, Žárovice 

(všechny vlastnily  2 podíly o nové nominální hodnotě), Alojzov,  Bousín, Hartmanice, 

Myslejovice, Ohrozim, Protivanov, Rozstání, Seloutky (tyto obce byly přijaty dne 21. 

srpna 1949 a vlastnily 1 pod í l )  a Otinoves (přijata dne 5. listopadu 1949 s 1 podílem).  

Na začátku 50. let byl lesní majetek družstva rozdělen na dv a hospodářské 

celky, totiž Seloutky-Zlechov (581 ha) a B í l o u  Vodu (1 904 h a ) .  Organizačně tvořil 

celek Seloutky-Zlechov jedno polesí a celek Bílá Voda dvě polesí, a to Niva -

Protivanov o výměře 1 001 ha a Baldovec o výměře 903 ha. Provozní správu polesí 

Seloutky-Zlechov zajišťoval ředitel a dva hajní, správu celku Bílá Voda dva polesní a 

pět hajných.  

Dne 17. srpna 1951 bylo sídlo družstva přeloženo z Brna do Prostějova. 

Mimořádná valná hromada konaná dne 16. prosince 1955 přijala nové stanovy a nový 

název Lesní družstvo, l idové družstvo podle zákona č.53/1954 Sb. Sídlem družstva 

zůstal Prostějov, nám. Rudé armády 7. Výše jednoho členského podílu byla 

stanovena na 200 Kčs. Členové -právnické osoby mohly vlastnit nejvýše 20 podílů.  

Valná hromada konaná dne 4. června 1959 rozhodla na základě usnesení vlády 

č. 102 ze dne 4. února 1959 o likvidaci družstva. Všechny obce s l ikvidací souhlasily. 

Majetek družstva byl proto bezúplatně převeden na Krajskou správu lesů v Olomouci 

k 1. červenci 1959. Definitivně družstvo  zaniklo na likvidační valné hromadě, která 

dne 14. října  1959 schvá l i l a  l ikvidační účetní uzávěrku. Z podnikového rejstříku pro 

l ikvidaci družstva bylo družstvo vymazáno rozhodnutím Lido vého soudu v Olomouci 

dne 27. l istopadu 1959.  

 

2. Dějiny fondu 

V době existence družstva byly písemnosti ukládány do spisovny ústřední 

kanceláře, která s í d l i l a  do r. 1951 v Brně, později v Prostějově. Na základě 

rozhodnuti Lidového soudu v Olomouci ze dne 27.listopadu 1959 měl být spisový i 

účetní materiál zaslán do úschovy a opatrováni Ústřední správě družstevních lesů, 

Praha 3, Nové Město, Jindřišská č.  18. Tento příkaz se však zřejmě vůbec 

nerealizoval, neboť dne 19. července 1960 převzal materiál od Lesního závodu v 

Prostějově Státní archiv v Opavě. V roce 1961 vyprac ovala K. Haubertová d í l č í  

inventární seznam. Dne 18. l istopadu 1965 byl fond delimitován  do Státního archivu 

v Brně.  



 

 

 

 

Fond v srpnu a záři roku 1970 zpracovala archivářka 2.  oddělení Státního 

archivu v Brně Jaroslava Špačková. Vyskartovala duplikát lesního h ospodářského plánu 

polesí Seloutky -Zlechov na léta 1944-1953, blíže nespecifikovanou část 

korespondence a hlavně mapový materiál, zejména dupli káty mapy Seloutky -Zlechov 

(9 ks), porostní mapy těžební polesí Seloutky-Zlechov, porostní mapy polesí Pavlov (3 

ks), porostní mapy hospodářského celku B í l á  Voda a plánek katastrálního území 

Myslejovice-Určice. Po tomto uspořádání  fond obsahoval 14 kartonů, 48 k n i h  a 10 

map. Měl následující strukturu:  

 

  Čas. rozsah Inv. č. Evid. č. 
I. Úřední knihy 1934 – 1959  1 – 5 1 – 5 

II. Spisový materiál 1930 – 1959 6 – 53 1 – 8 

III. Účetní materiál 1934 – 1959 54 – 133 8 – 14, 1 – 48 

IV. Mapy 1944, b. d. 134 - 143 1 – 10  

 

V září- l istopadu 1996 fond reinventarizoval Dalibor Hodeček z 2. odděleni 

Moravského zemského archivu v Brně. Vyskartoval celkem 1 bm materiálu. Například 

šlo o další duplikát lesního hospodářského plánu polesí Seloutky -Zlechov na léta 1944 -

1953, dva duplikáty lesního hospodářského plánu celku Bílá Voda na léta 1950 -1959. 

Dále byly vyskartovány zprávy o zásobách a inventární seznamy bezvýznamného 

charakteru. Do skartu se dostaly též pořadače, duplikáty a multiplikáty některých 

písemnosti. Většinou pouze závažné dokumenty právní povahy byly ponechány v 

duplikátech. Současně byly z fondu a jeho dodatků vyčleněny spisy Západomoravského 

lesního a zemědělského družstva v Jaroměřicích nad Rokytnou (3 kartony), Správy 

lesního hospodářství Prostějov (2 kartony). Moravského kolonizačního družstva, 

respektive Družstva pro zvelebení zemědělské výroby na Moravě ( 1 karton). 

Severomoravského lesního družstva v Bouzově (1 karton), Správy les ního hospodářství 

Hranice (1 karton) a torza spisů velkostatku Chudobín, Lesního závodu Tovačov, 

Správy státních lesů v Náměšti na Hané a Lesního závodu Odry (dohromady 1 kar ton). 

Ty spisy, které se týkají subjektů hospodařících a sídlících na severní Moravě, budou 

delimitovány do Zemského archivu v Opavě. Po inventarizaci z r. 1996 má fond 

následující strukturu:  

 

  Čas. rozsah Inv. č. Evid. č. 
I. Úřední knihy 1934 – 1961 1 – 10 kart. 1 – 2 

kn. č. 1 

II. Spisový materiál    

 a) Registraturní 
pomůcky 

1955 – 1957  11 kart. 2 

 b) Spisy (1909) 1931 – 1959 12 – 141 kart. 2 – 18 

kn. č. 2 – 6  

III. Účetní materiál 1931 – 1959 141 – 215 kart. 18 – 26 

IV. Mapy 1921 – 1958  216 - 231 mapy č. 1 – 16 

 

Fond má celkem 3,2 bm materiálu. Obsahuje 26 kartonů, 6 knih a 16 map.  

 

 



 

 

 

 

3. Rozbor a možnosti využití fondu 

V úplnosti jsou ve fondu zachovány lesní hospodářské plány, kterých je 

celkem 6. Naopak až na jednu výjimku ne jsou zastoupeny reg istraturní pomůcky. 

Fond obsahuje velmi mnoho spisů dobře dokumentujících složitý právní vývoj druž -

stva. V průběhu existence družstva došlo k mnoha velkým změ nám ve vlastnické 

(podílnické) struktuře. Velmi rychle se měnil i  rozsah obhospodařovaného lesní ho 

majetku. Podrobně můžeme sledovat průběh 1. pozemkové reformy na daném 

teritoriu a průtahy v jejím provádění. Zřetelné je i promítnutí dopadů hospodářské 

krize 1. poloviny 30. let na omezení původ ních velkolepých plánů družstva a 

následná redukce počtu podílníků.  

Materiál poskytuje i základní informace o důsledcích politických změn za 

okupace (např. rozšíření vojenské střelnice na Vyškovsku, vráceni polesí Pavlov 

původnímu majiteli nebo nucené převzetí 13 podílů Družstvem pro zvelebení země -

dělské výroby na Moravě). Z doby po roce 1945 je dobře zachován materiál o 

restitucích původního majetku a o majetkoprávních pohybech ve 2. polovině 40. let.   

Součásti fondu jsou též zápisy z valných hromad a ze schůzí představenstva a 

dozorčí rady. Hojně se vyskytují oběžníky a instrukce nadřízených, respektive 

dohlédacích orgánů. Hospodářská agenda je také téměř úplná. Obsahuje zej ména spisy 

týkající se organizace lesů, těžby a odbytu dřeva, obnovy lesních porostů, hospodářské 

korespondence, korespondence centrální kanceláře družstva se správami jednot livých 

polesí i podrobných rozpisů plánů z doby centrálního plánováni.  

Nechybí ani zaměstnanecká agenda, která obsahuje zejmé na osobni listy 

zaměstnanců, spisy o pojištění zaměstnanců a o odborových záležitoste ch. O 

hospodářských výsledcích družstva nás informuji téměř úplné řady bilančních účtů. Ve 

fondu se nachází též 16 map a plánů.  

Ve vývoji družstva je možno vysledovat 3 základní vývo jové etapy. První je 

omezena časovým úsekem let 1931 -1935, kdy družstvo nevykazovalo téměř žádnou 

hospodářskou činnost. V letech 1935 -1948 hospodařilo na rychle se měnící majetkové 

základně a přesto si udrželo díky odborně zdatnému vedení pozoruhodné výsledky. 

Léta po r. 1948 jsou charakterizována výhradním podílnictvím obci a centrálním 

plánováním. Závěrem lze konstatovat, že dochovaný materiál Středomoravského les -

ního družstva v Prostějově dobře dokumentuje vývoj tohoto typu  družstev od začátku 

30. let až do konce let 50.  

 

 

IV. Záznam o zpracování fondu 

Fond uspořádal a zinventarizoval v roce 1996 Dalibor Hodeček, který je také autorem 

úvodu k tomuto inventáři.  
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I. Úřední knihy 

 

1 Lesní hospodářský plán lesů Středomoravského lesního 
družstva, z.s. s r.o. v Brně pro lesní hospodářský celek 
Protivanov-Pavlov na období 1937-1946 s vloženou porostní 
mapou revíru Protivanov (1:11 520, rkp., kolor., 78x60,5 cm) 

1937 karton 1 

2 Hospodářský lesní plán pro hospodářský lesní celek Bílá Voda 
(polesí Protivanov, Hartmanice-Niva a Rozstání-Baldovec) na 

období 1950-1959 s vlepenými porostními mapami polesí 
Protivanov (Lesnická a technická kancelář, ing. dr. H. Pelikán, 
úř. aut. civilní inženýr pro lesnictví, Brno, 1:10 000, rkp., kolor., 

65,5x48 cm), polesí Niva-Hartmanice (Lesnická a technická 
kancelář, ing. dr. H. Pelikán..., kreslil ing. J. Nehyba, 1:10 000, 
rkp., kolor., 91x58,5 cm) a polesí Rozstání (Lesnická a 
technická kancelář ing. dr. H. Pelikán ..., 1:10 000, rkp., kolor., 

64x58,5 cm) 

1950 karton 1 

3 Lesní hospodářský plán pro polesí Seloutky na léta 1934-1943 1934 karton 1 

4 Lesní hospodářský plán pro lesní hospodářský celek Seloutky-

Zlechov na léta 1944-1953 

1944 karton 2 

5 Textová část lesního hospodářského plánu lesního 
hospodářského celku Seloutky-Zlechov na léta 1955-1964 

1954 karton 2 

6 Lesní hospodářský plán (popis porostů a provozní plán) 
lesního hospodářského celku Seloutky-Zlechov na léta 1955 
1964 

1955 karton 2 

7 Kniha příjmů a vydání dřeva a zvěře pro revíry Hartmanice, 
Baldovec a Protivanov 

1948 1949 karton 2 

8 Rejstřík dříví vyrobeného r. 1955 v polesí Niva Protivanov 1955 kniha 1 

9 Hospodářská kniha lesního hospodářského celku Seloutky-

Zlechov na léta 1956-1960 s popisem porostů návrhem 
hospodářských opatřeni a hospodářskou evidencí, s výkazy 
těžby dřeva, zalesnění a péče o porosty 

1956-1961 karton 2 

10 Kniha zápisů z dozorčí rady 1935 – 1939 karton 2 

II. Spisy 

 

a) Registraturní pomůcky 

 

11 Poštovní kniha 1955-1957 karton 2 

b) Spisy 

 

1. Orgány družstva 

 

12 Plné moci k valným hromadám 1939-1959 karton 3 

13 Prezenční listiny valných hromad 1935-1959 karton 3 

14 Zápisy z valných hromad 1931-1959 karton 3 
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15 Prezenční listiny schůzí představenstva a dozorčí rady 1935-1951 karton 3 

16 Zápisy ze schůzí představenstva a dozorčí rady 1931-1958 karton 3 

17 Revizní zprávy dozorčí rady, národní správy a Ústřední správy 
družstevních lesů v Praze 

1935 1959 karton 4 

2. Členské podíly družstva, kapitálové účasti v jiných družstvech a podnicích 

 

18 Členské přihlášky obci 1931-1949 karton 4  

19 Upisování, vypovídáni a restituce podílů družstva 1931-1950 karton 4 

20 Platba poplatků z výnosů závodních podílů a zápisného 1933-1950 karton 4 

21 Rozdělení čistého zisku družstva, mj. příspěvky členským 
obcím, přiděl Jednotnému fondu pracujících a dotace 

Záručnímu fondu družstevnímu 

1951-1957 karton 4 

22 Korespondence s členskými obcemi 1945-1954 karton 4 

23 Kapitálová účast Středomoravského lesního družstva v jiných 
družstvech a podnicích (Hospodářské družstvo v 
Židlochovicích, Lesní družstvo Osvětimany, Okresní spořitelna 
a záložna v Přerově, Ovocnářské družstvo v Borotíně, Pivovar a 
sladovna v Brumově, Rolnické mlékařské družstvo v Kozlanech 
u Vyškova, Severomoravské lesní družstvo v Bouzově, 
družstvo Silva Praha, Středomoravské elektrárny v Přerově, 
Svaz chovatelů dobytka v Přerově, Semenářské a chovatelské 
společenstvo v Přerově, Vinařské družstvo ve Velkých 
Pavlovicích, Vinařsko-ovocnické družstvo v Prušánkách, 
Středomoravské pastevní družstvo v Horní Dlouhé Loučce, 
Rolnické mlékařské družstvo v Rouchovanech. Moravská 
jednota záložen, reiffeisenek a družstev, Vinařské družstvo v 
Bzenci, Cíl, lidové družstvo invalidů v Prostějově-zejména 
upisováni podílů, členské knížky, stanovy, výroční zprávy a 
pozvánky na valné hromady)  

(1923) 1931-

1955 

karton 5 

3. Právní vývoj družstva 

 

24 Seznam spisů týkajících se předávání části velkostatku 
Plumlov, vyúčtováni s bankami a zahájeni činnosti družstva 

1931 karton 5 

25 Změny zápisů do družstevního a podnikového rejstříku, 
korespondence s Krajským soudem civilním v Brně, Lidovým 
soudem v Olomouci a Okresním soudem v Olomouci (mj. 
změny stanov a představenstva, výmaz národní správy, zápisy 
z valných hromad, pozvánky na valné hromady, žádost o 
výmaz z podnikového rejstříku) 

1931-1959 karton 5 

26 Národní správa 1945-1949 karton 5 

27 Likvidace družstva (směrnice ministerstva zemědělství a 
lesního hospodářství, Ústřední správy družstevních lesů, 
jednání o převodu majetku, souhlas jednotlivých obcí s 
převodem, soupisy majetku a zaměstnanců) 

1959 karton 5 

4. Organizační řídící normy a operativní řízení (stanovy, vyhlášky, předpisy, směrnice atd.) 
 

28 Stanovy Středomoravského lesního družstva z.s. s r.o. v Brně 
(v Prostějově) z let 1931, 1949, 1951 a 1955 

1931-1955 karton 6 
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29 Jednání o změně stanov, dodatky stanov 1931-1949 karton 6 

30 Návod k založení družstva, vzorové stanovy 1930-1948 karton 6 

31 Úřední listy Zemského úřadu v Brně, protektorátu Čechy a 
Morava, republiky Československé a Zemského národního 
výboru v Brně 

1931-1953 karton 6 

32 Informační list a oběžník Ústředního výboru volných sdruženi 
lesních správ v Praze 

1937 1941 karton 6 

33 Oběžníky Svazu velkostatkářů 1941 karton 6 

34 Oběžníky a směrnice ministerstva lesů a dřevařského 
průmyslu, popř. ministerstva zemědělství a lesního 
hospodářství 

1951-1957 karton 6 

35 Oběžníky a směrnice ministerstva zemědělství 1946-1953 karton 6 

36 Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o dodávkách 
chemických výrobků 

1954 karton 6 

37 Směrnice ministerstva financí k provádění povinné registrace 
a kontroly systemizačních rozvrhů 

1954 karton 6 

38 Oběžníky a nařízeni Ústřední rady družstev v Praze 1949-1952 karton 6 

39 Oběžníky, zpravodajství a nařízeni Ústřední správy 
družstevních lesů v Praze 

1953-1958 karton 7 

40 Odborná správa lesů (instrukce Poradního sboru lesních 

družstev Praha a Ústřední rady družstev v Praze, lesní správa 
dohlédací, změny teritoriální příslušnosti dohlédací správy, 
instruktáže a odborné přednášky, instrukční filmy, celostátní 
lesnická konference o technickém rozvoji, korespondence s 
ředitelstvím lesního závodu v Tovačově atd.) 

1942-1956 karton 7 

41 Instrukce ONV a KNV v Olomouci a jejich korespondence se 

Středomoravským lesním družstvem 

1949-1957 karton 7 

42 Výměry ONV v Prostějově, MNV v Prostějově, OV Národní 
fronty v Prostějově a OV Svazu protifašistických bojovníků v 
Prostějově 

1955-1956 karton 7 

43 Oběžníky Okresního mysliveckého sdruženi ČSMJ v Prostějově 1951-1956 karton 7 

5. Majetkové záležitosti 
 

5. a) Soupisy majetku 

 

44 Komentář k přihlášce majetku a k vyhláškám o ocenění 
majetku 

1946 karton 8 

45 Výpočet ploch revíru Protivanov pro revizi 1921 karton 8 

46 Dotazníky pro národní sčítání 1950 karton 8 

47 Inventarizace lesů lesního hospodářského celku Bílá Voda k 1. 
1. 1950 

1950 karton 8 

5. b) Převody majetku 

 

48 Převod lesního revíru Protivanov-Žďárná převzatého od 
Alfonse Karla Mensdorffa-Pouillyho, majitele velkostatku v 

Boskovicích, na Středomoravské lesní družstvo; jednání o 
zaplacení převodních poplatků 

1935-1948 karton 8  

49 Zábor lesního revíru Protivanov-Žďárná ve prospěch vojenské 1940-1949 karton 8  
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střelnice ve Vyškově, jeho restituce Středomoravskému 
lesnímu družstvu a stanovení poplatkového ekvivalentu 

50 Odmítnutí restituce lesního oddílu Repechy velkostatku 
Boskovice, jednání o náhradní směně se Středomoravským 
lesním družstvem 

1946 karton 8  

51 Jednání o převodu lesního revíru Pavlov, náležejícího Janu 
Alexandrovi Königswarterovi, majiteli velkostatku v Šebetově, 
na Středomoravské lesní družstvo (knihovně realizováno 
pouze v rustikálních vložkách) 

1935-1941 karton 8  

52 Obnovené řízení o převodu lesního revíru Pavlov, náležejícího 
pod národní správu zkonfiskovaného velkostatku Šebetov, na 
Středomoravské lesní družstvo 

1945-1949 

(1959) 

karton 8 

53 Převzetí zbytkového statku Hartmanice-Rozstání (původní 
majitel Družstvo pro zvelebení zemědělské výroby na Moravě) 
Středomoravským lesním družstvem náhradou za restituovaný 
lesní revír Pavlov a část revíru Protivanov 

1948 1951 karton 8  

54 Sloučení revírů Protivanov, Hartmanice a Rozstání (Baldovec) 
do lesního celku Bílá Voda 

1949-1950 karton 8  

55 Přiděl lesního revíru Seloutky-Zlechov z velkostatku Plumlov 1935-1948 karton 8  

56 Jednání o určení vlastnictví k obrazu Přerov v zimě od malíře 
Augustina Mervarta 

1940-1952 karton 8  

57 Koupě nemovitosti v Prostějově pro ústřední kancelář 
družstva 

1949-1954 karton 8  

58 Prošetření pozemkové držby družstva v katastrálním území 
Seloutky 

1955 karton 8  

59 Jednání o převzetí pozemků v katastrálním území Drahany od 
ministerstva národní obrany 

1957 karton 8  

5. c) Pronájmy 

 

60 Honitba ve vlastní režii, pronájmy honitby, odstřel zvěře 1932-1959 karton 9 

61 Pronájmy pozemků dle soupisu o používání půdy z roku 1940 1940 karton 9 

62 Pronájmy pozemků v katastrálních územích obci Alojzov, 
Benešov, Brodek, Drahany, Horní Štěpánov, Okrouhlé, Pavlov, 
Plumlov, Protivanov, Rozstání a Žďárná 

1933-1958 karton 9 

63 Jednání o pronájmu pozemků v katastrálním území Baldovec-

Rozstání s Okresní nemocenskou pojišťovnou v Prostějově 
(snaha o zřízení ozdravovny) 

1946-1950 karton 9 

5. d) Pojištění majetku, škody 

 

64 Přihlášky válečných škod, pohledávky vůči Německu 1945-1958 karton 9 

65 Škody na lesním majetku (výskyt kůrovce, požáry, vítr), 
likvidace kalamit 

1950-1957 karton 9 

5. e) Služebnosti 
 

66 Výkazy služebnosti na katastrálních územích obcí Protivanov a 
Žďárná 

1935 karton 9 
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6. Hospodářská korespondence 

 

67 Korespondence seřazená abecedně dle obcí - obce Alojzov-

Židlochovice, index (zejména odbyt dřeva, korespondence s 
berními úřady, obecními úřady atd.) 

1934-1948 karton 9 

68 Korespondence seřazená číselně dle jednotlivých 
hospodářských a správních subjektů - subjekty 1-55, index 

(zejména banky, pojišťovny, hospodářská družstva a svazy, 
berní a poplatkové úřady) 

1931-1948 karton 10 

69 Korespondence se strojírenskými a dřevozpracujícími podniky 
(zejména Technomat, n. p., a Jesenické pily, n. p., Šumperk) 

1951-1953 karton 10 

70 Další obchodní korespondence (koupě vánočních stromků, 
objednávky lesnického nářadí, poskytováni služeb, pozvánky 
na přednášky) 

1956-1957 karton 10 

71 Korespondence ústřední kanceláře Středomoravského lesního 
družstva se správou polesí Pavlov (zejména proplácení účtů) 

1935-1942 karton 10 

72 Korespondence ústřední kanceláře Středomoravského lesního 
družstva se správou polesí Protivanov-Huť (zejména 
proplácení účtů, deputáty a služné) 

1935-1950 karton 11 

73 Korespondence ústřední kanceláře Středomoravského lesního 
družstva se správou polesí Seloutky (zejména proplácení účtů, 
deputáty a služné) 

1937-1950 karton 11 

74 Korespondence ústřední kanceláře Středomoravského lesního 
družstva se správami polesí Hartmanice (Niva) a Baldovec 
(zejména proplácení účtů, deputáty a služné) 

1949-1954 karton 11 

7. Daně a poplatky 

 

75 Výklad k zákonu o dávce z majetkového přírůstku a dávce z 
majetku 

1946 karton 11 

76 Přiznání k dani z obratu 1935-1959 karton 11 

77 Přiznání ke zvláštní dani výdělkové 1933-1951 karton 12 

78 Přiznání k důchodové dani družstev 1952-1959 karton 12  

79 Daň ze mzdy 1943-1954 karton 12  

80 Daň pozemková a činžovní 1949 karton 12 

81 Daň všeobecná 1949-1950 karton 12 

82 Přiznání základu pro stanovení 10 % podílu na čistém zisku pro 
Jednotný fond pracujících 

1950-1953 karton 12 

83 Mezipodniková soutěž o nejlepšího daňového referenta 1955-1956 karton 12 

8. Výrobní agenda, organizace lesů, plánování 
 

84 Sestava hlavních taxačních údajů polesí Protivanov 
vypracovaná na podkladě hospodářského plánu 

1936 karton 12 

85 Popis porostů a stanoviště polesí Protivanov 1949 karton 12 

86 Popis porostů a stanoviště polesí Baldovec (Rozstání) 1949 karton 12 

87 Popis porostů a stanoviště polesí Hartmanice 1949 karton 12 

88 Zřízení kamenolomu v katastrálním území Hartmanice, 
povolení odlesnění parcely 

1948-1949 karton 12 

89 Vyhotovování lesních hospodářských plánů, objednávky 1942-1951 karton 12 
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příslušných tiskopisů, stanovištní průzkum lesních půd 

90 Výpisy z evidence lesních hospodářských plánů 1946-1950 karton 12 

91 Inventarizace lesů lesních hospodářských celků Seloutky-

Zlechov a Bílá Voda 

1950 karton 12 

92 Návrh na rozdělení polesí Niva-Protivanov na tři hájenství (1940) 1951 karton 12 

93 Informace o dvouletém budovatelském plánu zemědělského 
družstevnictví 

1946 karton 12 

94 Plány (plán těžby dřeva, plán práce, plán výkonů, plán 
přibližování a odvozu dřeva, plán investic atd.) 

1950-1952 karton 12 

94 Plány (plán těžby dřeva, plán práce, plán výkonů, plán 
přibližování a odvozu dřeva, plán investic atd.) 

1953-1959 karton 13 

95 Časový plán výchovných zásahů na období 1956-1960 1956 karton 13 

96 Výpisy z evidence lesních hospodářských plánů lesního 
hospodářského celku Protivanov-Pavlov 

1935-1949 karton 14 

97 Výpisy z evidence lesních hospodářských plánů lesního 
hospodářského celku Seloutky 

(1909-1930) 

1938-1947 

karton 14 

98 Výpisy z evidence lesních hospodářských plánů lesního 
hospodářského celku Hartmanice-Rozstání 

1947-1949 karton 14 

99 Průmyslové taxace (určení sortimentů lesosečného fondu, 
návrhy časového plánu těžby, technické údaje o těžebním 
fondu) 

1952-1957 karton 14 

100 Statistické zprávy (hlášení o těžbě a zásobě dřeva, zprávy o 
plnění plánů, těžební výměry, dvouletý a pětiletý lesnický 
plán, hlášení o plnění plánu investic) 

1947-1953 karton 14 

100 Statistické zprávy (hlášení o těžbě a zásobě dřeva, zprávy o 
plnění plánů, těžební výměry, dvouletý a pětiletý lesnický 
plán, hlášení o plnění plánu investic) 

1954-1958 karton 15 

101 Mýtní výkazy, zjištění výnosových poměrů a těžba dřeva v 
polesí Seloutky 

1937-1947 karton 15  

102 Mýtní výkazy, zjištění výnosových poměrů a těžba dřeva v 
polesích Protivanov-Huť a Pavlov 

1935-1949 karton 15  

103 Mýtní výkazy a těžba dřeva v polesí Hartmanice-Rozstání 1948-1949 karton 15  

104 Výkazy a bilance těžby dřeva všech polesí 1953-1956 karton 15  

105 Výpočet rentability lesů 1931-1935 karton 15  

106 Surovinové šetření pro účely vypracováni výhledových plánů 1952 karton 15  

107 Účelové rozdělení lesů 1952 karton 15  

108 Návrh na uznání lesního porostu v polesí Seloutky k získávání 
semen sosny 

1952 karton 15  

109 Socialistické soutěžení (zaměstnanecké i mezipodnikové) 1951-1956 karton 15  

110 Přihláška vkladů u peněžních ústavů dle dekretu prezidenta 
republiky č. 95/45 Sb. z 20. října 1945 

1945 karton 15  

111 Měsíční výkazy finanční kontroly 1953-1959 karton 15  

112 Prověrky a revizní zprávy (prověrky hospodaření, prověrky 
efektivnosti, prověrky holin, prověrky stavební údržby, 
prověrky plánu mzdových fondů, likvidační revize r. 1959) 

1951-1959 karton 15  

9. Obchodní agenda, prodej dřeva 

 

113 Prodej dřeva, dodavatelsko-odběratelské vztahy 1944-1949 karton 15 

113 Prodej dřeva, dodavatelsko-odběratelské vztahy 1950-1958 karton 16 

114 Ceníky dřeva, semen a šišek 1952-1957 karton 16 
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115 Materiálně technické zásobováni, seznamy zboží 1953-1958 karton 16 

10. Stavební činnost 
 

116 Žádost Středomoravského lesního družstva Západomoravským 
elektrárnám v Brně o sdělení přibližného nákladu spojeného s 
rozšířením elektrovodné sítě a instalace v lesovně v 
Protivanově-Huti 

1939 karton 16 

117 Vyznačení nivelační výškové značky na parcele č. 151 v 
katastrálním území obce Protivanov a příslušný výrok 
Okresního soudu v Boskovicích 

1939 karton 16 

118 Meliorace v katastrálním území obce Benešov 1939 karton 16 

119 Jednání o zavedení elektrické přípojky do hájovny Bílý Kříž v 
katastru obce Rozstání popisné číslo 201 

1949-1950 karton 16 

120 Jednání o stavbě družstevní prádelny v budově lesní správy v 
Seloutkách 

1951 karton 16 

121 Stavba drůbežárny JZD v Molenburku 1954-1955 karton 16 

11. Zaměstnanci, odborová činnost 
 

122 Seznamy zaměstnanců (mzdové zařazení, pracovní přídavkové 
lístky, výkazy o počtu zaměstnanců a sběrné archy 

podnikového spoření) 

1935-1959 karton 16 

123 Osobní listy zaměstnanců (zejména pojištění a služební 
zařazení) 

1935-1957 karton 16 

124 Žádosti zaměstnanců o místo, o finanční výpomoc, o 
odškodnění za živelné škody, o přidělení bytu atd. 

1947-1954 karton 16 

125 Jednání o zvýšení zaměstnanosti žen 1955-1956 karton 16 

126 Změna vedoucího lesního hospodáře 1956 karton 16 

127 Delimitace nových hranic a transfer lesních zaměstnanců 1938-1939 karton 16 

128 Služební požitky (výplata mezd, úprava platových poměrů, 
výpočty srážek důchodové daně, výplata prémií, příděly 
potravin a ostatních deputátů, vánoční příspěvky, dovolená 
atd.) 

(1920) 1935-

1958 

karton 17 

129 Zajištění paliva a sezónních prací pro obyvatelstvo 1940 karton 17 

130 Časové výkonové normy pro práce ve školkách a pro ruční 
práce dřevorubecké 

1950 karton 17 

131 Směrnice pro zaměstnání vysokoškoláků lesními pracemi, 
přidělení sezónních pracovních sil 

1940-1951 karton 17 

132 Penzijní pojištěni 1937-1945 karton 17 

133 Nemocenské pojištěni (stanovy a nemocenský řád 
Nemocenské pojišťovny soukromých úředníků a zřízenců v 
Praze, tabulky pro výpočet pojistného, předpisy pojistného) 

1933-1948 karton 17 

134 Úrazové pojištění 1941-1948 karton 17 

135 Národní pojištění podle zákona č. 99/1948 Sb. 1948-1959 karton 17 

136 Závodní škola práce (ustavení, organizační řád, témata 
přednášek, prezenční listiny) 

1954-1955 karton 17 

137 Celostátní exkurze lesníků z družstevních lesů v Prostějově 1957 karton 17 

138 Směrnice a pokyny Ústřední rady odborů 1953-1957 karton 17 

139 Směrnice a pokyny Krajské odborové rady a Krajského výboru 
odborového svazu zaměstnanců v lesnictví, dřevařském a 

1953-1958 karton 17 
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papírenském průmyslu se sídlem v Olomouci 
140 Činnost závodního výboru ROH (seznam členů, zápisy ze 

schůzí, hospodaření atd.) 
1950-1957 karton 18 

141 Soudní líčení, zejména rozkrádání majetku lidových družstev a 
neplacení dluhů 

1955-1956 karton 18 

III. Účty 

 

142 Hlavní kniha I 1935-1939 karton 18 

143 Hlavní kniha II 1940 karton 18 

144 Hlavní kniha III 1941-1946 karton 18 

145 Hlavní kniha IV - osobní 1947-1948 karton 19 

146 Hlavní kniha V 1949 karton 19 

147 Deník 1947-1948 kniha 2 

148 Deník 1949 kniha 3 

149 Deník (č. 1-2626) 1950 karton 19 

150 Deník (č. 1-2511) 1951 karton 19 

151 Deník (č. 2512-2969) 1951 karton 19 

152 Deník 1956 kniha 4 

153 Deník 1957 kniha 5 

154 Deník 1958 kniha 6 

155 Provozní kniha (kniha hlavní) lesního hospodářského celku 
Protivanov-Pavlov 

1935-1939 karton 20 

156 Provozní kniha (kniha hlavní) polesí Seloutky  1937-1939 karton 20 

157 Provozní kniha (kniha pomocná) lesního hospodářského celku 
Protivanov-Pavlov a polesí Seloutky 

1940 karton 20 

158 Provozní kniha (kniha pomocná) polesí Protivanov a Seloutky 1941-1943 karton 21 

159 Provozní kniha polesí Protivanov a Seloutky 1944-1946 karton 21 

160 Provozní kniha polesí Protivanov, Seloutky, Pavlov a 
Hartmanice 

1947-1948 karton 21 

161 Provozní kniha polesí Protivanov, Seloutky, Hartmanice a 
Baldovec 

1949-1950 karton 21 

162 Provozní kniha polesí Niva-Protivanov, Seloutky a Baldovec 1951 karton 21 

163 Hlavni kniha režijních účtů 1935-1939 karton 22 

164 Pomocná kniha režijních účtů 1940 karton 22 

165 Pomocná kniha režijních účtů 1941-1946 karton 22 

166 Kniha režijních účtů 1947-1948 karton 22 

167 Kniha režijních účtů 1949 karton 22 

168 Hlavní kniha věcných účtů 1940 karton 23 

169 Hlavní kniha věcných účtů 1941-1946 karton 23 

170 Kniha věcných účtů 1947-1949 karton 23 

171 Rejstřík osobních a věcných účtů 1954-1958 karton 23 

172 Kniha investičního účetnictví 1950 karton 23 

173 Kniha investičního účetnictví 1950-1951 karton 23 

174 Pomocná kniha skladního účetnictví 1950 karton 23 

175 Skladní kniha 1951 karton 23 

176 Kniha nákladů ústředí 1950 karton 23 

177 Pomocná kniha obratové daně a všeobecné daně nákupní 1940-1953 karton 23 

178 Bilance 1931-1934 karton 24 

179 Bilance 1935 karton 24 
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180 Bilance 1936 karton 24 

181 Bilance 1937 karton 24 

182 Bilance 1938 karton 24 

183 Bilance 1939 karton 24 

184 Bilance 1940 karton 24 

185 Bilance 1942 karton 24 

186 Bilance 1943 karton 24 

187 Bilance 1944 karton 24 

188 Bilance a inventura 1945 karton 24 

189 Bilance 1946 karton 24 

190 Bilance 1947 karton 24 

191 Bilance 1948 karton 24 

192 Kniha rozvažných účtů 1950 karton 24 

193 Hlavní kniha výsledkových účtů 1950 karton 24 

194 Kniha rozvažných účtů 1951 karton 24 

195 Hlavní kniha výsledkových účtů I 1951 karton 24 

196 Hlavní kniha výsledkových účtů II 1951 karton 24 

197 Bilance 1952 karton 25 

198 Bilance 1953 karton 25 

199 Bilance 1954 karton 25 

200 Bilance 1955 karton 25 

201 Bilance 1956 karton 25 

202 Bilance 1957 karton 25 

203 Bilance 1958 karton 25 

204 Likvidační bilance 1959 karton 25 

205 Účtové rozvrhy, účetnické zpravodajství 1954-1958 karton 25 

206 Vyúčtování mezi Družstvem pro zvelebení zemědělské výroby 

na Moravě a Středomoravským lesním družstvem týkající se 
předání polesí Hartmanice-Baldovec 

1948-1949 karton 26 

IV. Mapy a plány 

 

1. Plány budov 

 

216 Popis stavby hájenky Rozstání č. p. 201 (Bílý Kříž) postavené r. 
1908, mapa, 1:200, rkp., kolor., 42x30 cm, technický popis 

1954 mapa 1 

217 Zastavovací plán pionýrského tábora v Rozstání, 1:1000, rkp., 
nekolor., 62,5x43,5 cm 

1958 mapa 2 

2. Porostní mapy 

 

218 Porostní mapa lesního hospodářského celku Bílá Voda, polesí 
Niva-Hartmanice, ing. J. Nehyba, 1:10 000, tisk, kolor., 93,5x57 

cm 

1950 mapa 3 

219 Porostní mapa revíru Pavlov, 1:10 000, tisk, nekolor., 107,5x74 
cm 

b. d. mapa 4 

220 Porostní mapa revíru Protivanov, 1:11 520, tisk, nekolor., 
83x64,5 cm 

1921 mapa 5 

221 Porostní mapa lesního hospodářského celku Bílá Voda, polesí 1950 mapa 6 
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Protivanov, Lesnická a technická kancelář ing. dr. H. Pelikán, 
1:10 000, tisk, kolor., 67,5x48 cm 

222 Porostní mapa lesního hospodářského celku Bílá Voda, polesí 
Rozstání, ing. Nehyba, 1:10 000, tisk, nekolor., 72x64 cm 

1950 mapa 7 

223 Porostní mapa polesí Seloutky-Zlechov dle stavu k 1. 10. 1943, 

ing. C. Paňák, 1:10 000, tisk, kolor., 45x66,5 cm 

1944 mapa 8 

224 Těžební a porostní mapa polesí Seloutky-Zlechov dle stavu k 

31. 10. 1943, ing. C. Paňák, 1:10 000, tisk, kolor., 45x66,5 cm 

1944 mapa 9 

225 Výtah z porostní mapy polesí Seloutky-Zlechov z r. 1944 

upravený dle stavu k 1. 1. 1955, Lesprojekt-závody pro úpravu 
lesního hospodařeni n. p. v Brandýse nad Labem, závod 
Olomouc, čistokresba a popis: Bernardová A., 1:5000, tisk, 

nekolor., 80x77 cm 

1955 mapa 10 

226 Přehledová mapa lesního hospodářského celku Seloutky-

Zlechov dle stavu k 1. 1. 1955, Lesoprojekt..., závod Olomouc, 
čistokresba a popis: Bernardová A., 1:10 000,tisk, 
kolor.,39x65,5 cm 

1955 mapa 11 

3. Geometrické (polohopisné) plány 

 

227 Geometrický plán rozdělení katastrální částice č. 859 v 
katastrálním území obce Benešov, ing. Josef Kouba, 1:2880, 
rkp., nekolor., 74,5x95,5 cm 

1935 mapa 12 

228 Geometrický plán rozdělení katastrální částice č. 837/2 v 
katastrálním území obce Protiva-nov, ing. Josef Kouba, 1:2880, 

rkp., kolor., 44x34 cm 

1935 mapa 13 

229 Geometrický plán rozdělení katastrálních částic č. 1129/2 a 
1129/3 v katastrálním území obce Protivanov, ing. Josef 
Kouba, 1:2880, rkp., kolor., 44x30 cm 

1936 mapa 14 

230 Geometrický plán rozdělení katastrálních částic č. 1069/3, 
1081, 1130/1, 1132/1 a 1207 v katastrálním území obce 
Protivanov, ing. Josef Kouba, 1:2880 a 1:720, rkp., kolor., 

106x34 cm 

1935 mapa 15 

231 Geometrický plán rozdělení katastrálních částic č. 707,741, 
742,796/1 a 817 v katastrálním území obce Žďárná, ing. Josef 
Kouba, 1:2880 a 1:720, rkp., kolor., 84x82,5 cm 

1935 mapa 16 
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