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archivní prameny 

Moravský zemský archiv v Brně (MZa), fond a 9 Zemský výbor 
Brno, sign. o 6/1-1 norm., kart. 4724; o 6/1-1, kart. 4726 (zřízení 
a pořádání lukařských kurzů).

MZa, fond F 123 Velkostatek Borotín, kart. 51 sign. c 5, kart. 56, 
sign. M 4, kart. 67.

MZa, fond d 9 indikační skici stabilního katastru, inv. č. 1520 
(Mikulčice), inv. č. 1747 (Moravská Nová ves).

státní oblastní archiv (soa) litoměřice, fond Velkostatek libochovice, 
Mapy a plány (plán zámeckého parku v libochovicích,  
Em. Genttner, 1895).

státní okresní archiv (soka) Blansko, fond archiv obce Borotín, 
kart. 6, složka Meliorace.

soka Brno-venkov, fond okresní úřad Brno-venkov, technické 
oddělení (1872–1945 /1979/), inv. č. 517 (tišnov, čistící stanice 
družstevního lihovaru; využití odpadních vod pro závlahu). 

soka Břeclav, fond okresní úřad hustopeče, kart. 27, č. j. 146/Pres./
(oÚ z roku 1928; obvody a sídla státní stavební služby v zemi 
Moravskoslezské, oběžník Prezidia Zemského úřadu v Brně 
z 1. prosince 1928).

soka Pardubice, fond okresní úřad Pardubice, kart. 2 (spisy k řešení 
prodražení stavby čerpací stanice za období let 1924–1932).

archiv státního pozemkového úřadu Čr, pracoviště Brno (historické 
fotografie z údržby soustavy, mapa rozsahu závlah na 
Znojemsku), pracoviště Prostějov (projektová dokumentace 
k realizaci vodohospodářských úprav v Pomoraví, např. Generální 
projekt meliorační kostry pro řeku Moravu, 1923, Zemský úřad 
v Brně; Projekt hlavních závlahových zařízení v trati  
Uh. ostroh – Veselí nad Moravou, 1935; Projekt hlavních 
závlahových zařízení v trati: Vnorovy – rohatec, 1938).

Městský úřad kunovice, pozůstalost ing. lorenze

archiv VÚV tGM

archiv VÚMoP

soukromý archiv prof. Jana Šálka

soukromé archivy (vlastnící nechtěli být jmenováni)
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