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Úvod

1. Dějiny původce fondu:

Za účelem vydávání sociálně demokratického časopisu v
Plzni  bylo  dne  14.4.  1894  zapsáno  v  rejstříku  firem 
krajského  soudu  "Dělnické  družstvo  nakladatelské, 
tiskařské a vydavatelské v Plzni, zapsané společenstvo s 
ručením  obmezeným".  Usnesení  o  založení  družstva  je 
dokonce o dva roky starší - z května 1892, ustavující 
valná hromada se konala 20.3. 1894 a byla na ní zvolena 
správní rada - 11 členů a dozorčí rada - 6 členů na 3 
roky.  Koncem  roku  1894  mělo  družstvo  249  členů  s  278 
podíly.

Smlouvou z 10.6. 1894 převzalo družstvo vydávání časopisu
Posel  lidu",  který  vycházel  péčí  sociálně  demokratické 
strany od r. 1892. V té době nemělo k dispozici vlastní 
tiskárnu a list vycházel postupně v Praze, Rokycanech a 
Strakonicích. vycházel nejprve dvakrát do měsíce, později 
třikrát pod různými názvy: "Heslo" (leden - březen 1892), 
"Posel  lidu"  (1892  -  1894),  "Západočeský  posel  lidu" 
(1894  -  1899),  od  roku  1896  týž  střídavě  ob  týden  s 
"Novou  dobou"  (1896  -  1945).  Nová  doba  navázala  na 
satirické listy "Žumbera" (1892 - 1895) a "Satan" (1895 - 
1896).  Časté  změny  názvů  lze  vysvětlit  snahou  co 
nejrychleji nahradit zakázaný list pro dělníky jiným, a 
také vyhnout se povinnosti platit tzv. novinářský kolek, 
což  byl  1  kr.  za  každý  výtisk  časopisu  vycházejícího 
nejméně jednou týdně, při čemž cena časopisu byla 3-4 kr. 
Povinost platit novinářský kolek byla zrušena v r. 1900, 
od té doby vycházela téměř půl století "Nová doba".

V roce 1901 byla koupena tiskárna Čeňka Omy ve 
Strakonicích, o dva roky později zažádáno o její 
přemístění do Plzně. Jednání o udělení koncese pro Plzeň 
mělo ovšem úspěch až po čtyřech letech a od následujícího 
roku 1908 již Nová doba vycházela zde. 

Další  sférou  působnosti  družstva  ve  starším  období 
jeho existence byla péče o spolkový dům. Dne 13.3. 1895 
koupilo  dělnické  družstvo  tiskařské  od  Spolku  pro 
postavení Dělnického domu v Plzni nemovitost v Pobřežní 
ulici, v roce 1905 k ní byl přikoupen sousední Fischerův 
dům  a  v  následujících  letech  zde  byl  postaven  sál 
spolkového domu a zřízen výčep. Družstvo v té době bylo 
velmi  silně  zadlužené  a  před  finančním  krachem  ho 
uchránila  jen  hypotéka  na  nemovitý  majetek  několika 
členů, výnos výstavy k 15. výročí vzniku družstva a také 
zavedení  prvního  biografu  v  Plzni,  napřed  v  boudě  na 
pozemku družstva, po skončení výstavy pak v novém sále. 
Provoz tiskárny a provoz spolkového domu se na valných 
hromadách  hodnotily  zcela  odděleně,  tiskárna  byla  brzy 
mnohem významnější.



V  prvních  letech  svého  působení  v  Plzni  sídlila 
tiskárna v suterénu spolkového domu v Pobřežní ulici ve 
velmi stísněných podmínkách. Zaměstnávala do konce války 
pouhých 22 pracovníků. Od r. 1900 vycházela Nová doba 
dvakrát týdně,
počátkem roku 1914 jako obdeník, od 7.8. 1914 se z ní 
stal deník.

V  roce  1919  byl  vedoucím  tiskárny  jmenován  Václav 
Drašar a s jeho příchodem začal značný rozkvět podniku. 
Tiskárna původně určená pouze k vydávání listu Nová doba 
se  postupně  stala  obchodní  tiskárnou.  Redakce  byla 
přemístěna  do  družstvem  zakoupené  bývalé  Škodovy 
modelárny  v  Rožmberské  ulici  č.p.  969/III,  provozovna 
byla vybavena moderními výkonnými stroji a postupně se 
rozšiřoval i její výrobní program. Od roku 1921 zahájil 
činnost návěstní (tzn. inzertní) ústav družstva, v roce 
1923  bylo  získáno  oprávnění  k  živnosti  knihařské  se 
stanovištěm  v  Rožmberské  ul.  č.  1,  další  rok  přibyla 
výroba a prodej sáčků s křížovým dnem na 1/4 až 6 kg a 
školních potřeb ve velkém i v malém na téže adrese.

Valná hromada konaná dne 25.5. 1926 rozhodla o změně 
názvu firmy na "Grafika" dělnické družstvo tiskařské v 
Plzni, zapsané společenstvo s ručením obmezeným. 
Představenstvo družstva bylo voleno valnou hromadou na 3 
roky, mělo 9 členů a 6 náhradníků. Ti ze svého středu 
volili předsedu, dva místopředsedy,

pokladníka, účetního a zapisovatele. Dozorčí 
rada měla 6 členů, rovněž volených valnou hromadou na 3 
roky. Valná hromada se svolávala každoročně po ukončení 
správního roku, nejpozději v měsíci březnu. 

O rok později žádala Krajský soud v Plzni o zapsání 
do  firemního  rejstříku  komanditní  společnost  "Grafika" 
Drašar a spol., jejímž účelem mělo být provádění práce 
knihařské,  výroba  a  prodej  školních  sešitů  a  sáčků  a 
jiného papírnického zboží v malém i velkém a provozování 
návěstního ústavu. Na připomínku Obchodní a živnostenské 
komory  v  Plzni,  že  při  uvedené  činnosti  by  byl  název 
"Grafika" závádějící, bylo označení společnosti změněno 
na  "Papyrus,  komanditní  společnost  Drašar  a  spol.  v 
Plzni".  Sedm  členů  společnosti  bylo  zároveň  členy 
Grafiky,  komanditní  společnost  měla  sice  vlastní 
účtování,  ale  základní  kapitál  (7O  000,-  Kč),  zisk  i 
ztráty patřily Grafice, dělnickému družstvu tiskařskému v 
Plzni. Hlavní náplní této nové společnosti byla činnost 
dřívějšího  návěstního  ústavu  družstva.  Podle  výročních 
zpráv,  předkládaných  valné  hromadě  zároveň  s  výročními 
zprávami  Grafiky,  byla  společnost  vždy  aktivní,  její 
obrat byl však velmi malý. Nepatrné množství písemností z 
činnosti  firmy  Papyrus  bylo  začleněno  jako  samostatná 
skupina (VII.) tohoto fondu.

Od  roku  1927  se  v  budově  tiskárny  prováděly  další 
stavební  úpravy,  jejichž  cílem  bylo  rozšířit  výrobní 
prostory  podniku.  V  r.  1929  započala  výroba  děrných 



štítků  systému  Powers  (zároveň  došlo  i  k  dalšímu 
rozšíření stávajících kanceláří a dílen) a o dva roky 
později pak výroba transkritních tiskopisů pro zákazníky 
v  celé  ČSR.  Patentovanou  licenci  získalo  družstvo  na 
návrh ředitele Drašara od švýcarské firmy, na nákup nové 
technologie bylo třeba si vypůjčit 2,5 milionu Kč. Nová 
výroba tiskopisů na propisování bez vkládání kopírovacího 
papíru získala díky své kvalitě a dobré propagaci brzy 
značné  množství  zákazníků.  Transkritní  tisk  zachránil 
existenci firmy v době krize a odvrátil její zrušení v 
letech protektorátu.

Krizová léta byla pro družstvo těžká, jako pro ostatní
malé  podniky,  navíc  vlivem  nezaměstnanosti  poklesl 
pochopitelně výnos výčepu v dělnickém domě. V tiskárně 
byli zaměstnáváni dělníci, pro které nebyla práce, přesto 
však  díky  velmi  kvalitní  výrobě  a  široké  nabídce  se 
podařilo podnik udržet.

V roce 1937 rozhodla valná hromada na radu Ústředního 
svazu družstev ČSR oddělit spolkový dům od tiskárny. Nově 
založenému družstvu "Společenský dům" byl prodán objekt i 
s inventářem za 750 000,- Kč. Zároveň se opět změnila 
firma podniku na "Grafika" tiskařské podniky v Plzni, 
zapsané spol. s r. o. (družstevní právní forma zůstala i 
nadále zachována). Týž rok započala výstavba dalších 
místností pro tiskárnu v Kovářské ulici. V první den 
války bylo zatčeno najednou pět členů redakce a předseda 
Grafiky, během dalších let protektorátu došlo ještě k 
několika zatčením, devět z postižených se konce války 
nedočkalo. Během válečných let přes všemožné úsilí vedení 
družstva byla část zaměstnanců odeslána na práce do 
Německa.

Počátek čtyřicátých let byl z obchodního hlediska pro 
Grafiku  velmi  úspěšný,  zejména  vzrostla  výroba 
transkritních tiskovin, dodávaných i německým zákazníkům. 
Vedlejší výroba se na čas rozšířila o sortiment pestrých 
papírů  vyráběných  v  letech  1940  -  1943  v  pronajatých 
prostorách v Truhlářské ul. č. 2.

Nově upravené budovy Grafiky byly v noci 14.5. 1943 
těžce postiženy bombardováním. Zahynuli tři zaměstnanci 
tiskárny, by- ly zničeny dvě rotačky, celková škoda 
dosáhla výše 5 780 000,- K. Rychlá obnova činnosti závodu 
a následná likvidace trosek si vyžádaly nemalé úsilí 
zaměstnanců. K dalším menším škodám v souvislosti s 
nálety došlo ve dnech 18. a 25. dubna 1945. V prvních 
poválečných měsících byla v podniku ustavena národní 
správa složená ze sociálních demokratů a komunistů. Na 
jediném poměrně starém rotačním stroji vycházely ve 
vysokých nákladech dva deníky - sociálně demokratický 
"Nový den", který nahradil od 16.5. 1945 "Novou dobu" a 
komunistická "Pravda". Spolupráce obou stran ve vedení 
podniku nebyla ovšem bez problémů, komunistická část 
zaměstnanců k pohoršení těch zbývajících dokonce hrozila 



stávkou, nebudou-li zohledňovány její politické záměry. 
Již na jaře 1946 bylo vydávání komunistického listu 
přemístěno za vydatné podpory Grafiky na druhou stranu 
Kovářské ulice do konfiskované První západočeské tiskárny 
v Plzni. V téže době 50. valná hromada zvolila novou 
správní i dozorčí radu výhradně ze zástupců sociální 
demokracie. 

V Grafice se po válce tiskly potravinové lístky pro 
celé západní Čechy. Firma zaměstnávala 500 lidí, což bylo 
vzhledem k množství zakázek málo, denní pracovní doba se 
někdy  protáhla  až  na  10  hodin.  Nedostatečné  výrobní 
prostory pomohlo řešit umístění výroby papírových sáčků 
do části bývalé továrny Hirsch ve Cvokařské ul. 1, v roce 
1949 zde nahradila se souhlasem rady Ústředního národního 
výboru  statutárního  města  Plzně  výrobu  sáčků  výroba 
děrných štítků pro počítací stroje Powers.

V únoru 1948 se znovu změnil název deníku na "Den", 
ten však vycházel již jen do slučovacího sjezdu sociální 
demokracie s komunistickou stranou ČSR (červen 1948). V 
květnu byla v Grafice rozhodnutím ministerstva informací 
a osvěty zavedena kumulativní národní správa. Krátce na 
to  byla  společnost  znárodněna,  v  roce  1950  se  její 
majetková  podstata  stala  součástí  Obchodních  tiskáren 
n.p.  v  Kolíně.  Tytéž  změny  v  podobných  termínech  se 
týkaly  i  satelitní  komanditní  společnosti  "Papyrus". 
Firma Grafika byla vymazána z obchodního rejstříku dne 
22.3. 1951.

2. Dějiny a vývoj fondu:

Přesné zprávy o tom, jak a kde byly uloženy písemnosti 
firmy Grafika a jejích předchůdců, doloženy nejsou. V 
dochovaných dokladech se sice objevuje několik pokynů k 
vyhledání nebo uložení písemností do archivu, byla tím 
však spíše míněna registratura. Ta byla v prvních létech 
existence družstva v péči jednatele a uložena byla 
nepochybně ve spolkovém domě. Po jeho předání novému 
družstvu v roce 1937, ale pravděpodobně již dříve (po 
získání nového objektu pro tiskárnu), byla přemístěna do 
objektu tiskárny. Zde zůstaly písemnosti uloženy i v 
době, kdy tiskárna patřila k Obchodním tiskárnám v Kolíně 
(1950 - 1953). 

V roce 1953 byla bývalá Grafika, t.j. tiskařský provoz 
v Kovářské ul. č. 4, převedena do Západočeských tiskáren 
n.p. se sídlem v Plzni. Od 1.4. 1958 pak byl vytvořen v 
Plzni  n.p.  Stráž,  zahrnující  všechny  tiskárny 
Západočeského kraje a část tiskáren kraje Jihočeského.

Podnikový archiv n.p. Stráž Plzeň byl založen v roce 
1964, krátce na to byl přemístěn z Kovářské 7 do Kovářské 
4  a  zde  deponován  postupně  v  několika  prostorách, 
naposled  v  suterénu.  Velmi  přibližný  soupis 



neuspořádaných písemností
archivního fondu Grafiky a jejích předchůdců pořídila v 
šedesátých letech podniková archivářka paní Zímová.

Dne 10.11. 1993 byl archivní fond převzat do Státního 
oblastního archivu v Plzni, kde byl poté zinventarizován 
a byla k němu vyhotovena tato pomůcka.

3. Archivní charakteristika fondu:

Dochované  písemnosti  nenesou  (s  výjimkou  torza 
některých  účetních  materiálů)  žádné  původní  ukládací 
signatury  či  značky.  Veškerou  písemnou  agendu  firmy, 
která ostatně nebyla nijak rozsáhlá, vyřizovala na svých 
schůzích  správní  rada.  V  jejích  zápisech,  dochovaných 
bohužel jen z prvních let existence družstva, je pouze 
několik zmínek o rozhodnutí uložit některá podání ad acta 
resp.  do  archivu,  případně  pokyn  něco  v  dokladech 
vyhledat a dle zjištěného odepsat. Dochované písemnosti 
nedávají  ani  možnost  podrobněji  osvětlit  chod 
administrativy podniku. Proto bylo pro uspořádání fondu 
použito umělé schéma.

Do  fondu  byly  ještě  v  podnikovém  archivu  omylem 
zařazeny  některé  písemnosti  jiných  původců  (První 
západočeská  tiskařská  a.s.  Plzeň,  Plzeňská  filiálka 
Typografické  besedy  Praha  a  majetkové  podstaty  dalších 
západočeských  tiskařských  podniků).  Tyto  písemnosti  v 
rozsahu  cca  0,30  bm  byly  z  fondu  při  inventarizaci 
vyňaty.

Ve fondu bohužel naopak chybí zápisy správní rady 
družstva z let 1900 - 1903, 1907 a 1909 - 1936.

Torzo odborových písemností bylo z technických důvodů 
zařazeno do fondu podniku (viz i.č. 31 až 34) stejně jako 
jediná  kniha  zápisů  ze  schůzí  Jednoty  dělnictva  a 
zaměstnanců v grafickém průmyslu v Čechách a na Moravě, 
skupina  Plzeň,  sekce  typografů,  jejímiž  funkcionáři  a 
členy byli převážně zaměstnanci Grafiky (viz i.č. 35).

Dochované negativy a fotografie byly zařazeny do 
skupiny "Obchod a výroba", protože většina z nich byla 
pořízena a využita pro propagační účely.

Vnitřní skartací bylo vyřazeno cca 0,4 bm materiálu, 
především duplicitní a multiplicitní písemnosti a 
opakující se vzory transkritních tisků.

Po zpracování obsahuje fond 18 kartonů a 15 knih, 
celkem 2,3 bm. Je uložen ve Státním oblastním archivu v 
Plzni, Sedláčkova 44.



4. Stručný rozbor obsahu fondu:

V archivním fondu jsou uloženy písemnosti dokládající 
založení a rozvoj družstevní tiskárny sociální demokracie 
v Plzni. Písemnosti týkající se dělnického domu a jeho 
činnosti v letech 1895 až 1937 se prakticky nevyskytují, 
k dispozici je jen několik zápisů stavebního deníku z let 
1905-1907 a pravidelné informace ve zprávách pro valné 
hromady o výnosnosti výčepu a provozních záležitostech.

Vedle  písemností  vedení  družstva  jsou  součástí 
archivního fondu i doklady o výstavbě, výrobě a obchodu 
tiskárny, především z 30. a 40. let. Zajímavá je kopie 
plánku situační zástavby v prostoru "Pekla" zobrazující 
stav  v  roce  1834,  ukázky  transkritních  tiskopisů, 
propagační brožůrky "Grafiky" a také noviny vydávané na 
podzim 1945 pro americkou armádu.

Písemnosti dokládají vznik a pozoruhodný vývoj 
tiskařského družstva, které se ze skromných místních 
začátků vypracovalo na podnik známý po celé republice.

Zároveň i zajímavě dokreslují postavení sociální 
demokracie v západních Čechách v posledním desetiletí 19. 
století a v první polovině 20. století.

5. Záznam o vypracování inventáře:

Fond uspořádala a inventář sestavila v červnu 1996 ve 
Státním oblastním archivu v Plzni PhDr. Eva Wasková.

V Plzni dne 16.3. 1998 PhDr. Eva Wasková



---------------------------------------------------------------------
Inv. Časový Číslo Číslo
číslo Obsah rozsah knihy kart.
---------------------------------------------------------------------

I n v e n t á ř

I. Vedení a správa družstva

1 Zápisy z valných hromad Dělnic-
kého družstva nakladatelského,
tiskařského a vydavatelského
v Plzni a Grafiky Plzeň 1910-1947 1

2 Programy valných hromad
Dělnického družstva naklada-
telského, tiskařského a vyda-
vatelského v Plzni 1902,1905

1910,1912 1

3 Výroční zprávy k valným hromadám
Dělnického družstva nakladatelské-
ho, tiskařského a vydavatelského
v Plzni,
"Grafiky" dělnického družstva
tiskařského v Plzni,
"Grafiky" tiskařských podniků
v Plzni 1903,1905,

1906,1907,
1909-1911,
1913,1914,
1921-1940 1

4 Podklady k jednání 50. valné
hromady "Grafiky" Plzeň 1945 1

5 Zápisy správní rady Dělnického
družstva nakladatelského, tiskař-
ského a vydavatelského v Plzni 1894-1899 2

6 Zápisy správní rady Dělnického
družstva nakladatelského, tiskař-
ského a vydavatelského v Plzni 1904-1906 3



-------------------------------------------------------------------
Inv. Časový Číslo Číslo
číslo Obsah rozsah knihy kart.
-------------------------------------------------------------------

7 Zápisy správní rady Dělnického
družstva nakladatelského, tiskař-
ského a vydavatelského v Plzni
(kniha započata jako stavební
deník k stavbě spolkového
domu 1905-1907) 1908-1909 4

8 Zápisy schůzí představenstva
a dozorčí rady Grafiky Plzeň 1937-1941 5

9 Zápisy schůzí představenstva
a dozorčí rady Grafiky Plzeň 1941-1948 6

10 Seznam členů a závodních podílů
Grafiky Plzeň 1935-1949 7

11 Soupis úroků z podílů členů
Grafiky Plzeň 1937-1947 8

12 Seznam členů a připsaných podílů
Grafiky Plzeň 1942 9

13 Matrika členů a závodních podílů
Grafiky Plzeň od r. 1894 (opis
z let 1942-1945,doplňovaný) 1942-1952 10

14 Seznam členů a závodních podílů
Grafiky Plzeň pro daňové účely 1945-1949 1

15 Návrh společenské smlouvy firmy
"Grafika" Drašar a spol., koman-
ditní společnost v Plzni 1927 1

16 Společenská smlouva Grafiky
Plzeň 1927 1

17 Zřízení národní správy v Grafice,
Plzeň 1945 1

18 Prohlášení o převzetí národní správy
nad Grafikou Plzeň 1948 1

19 Koupě nemovitostí a nájmy Dělnic-
kého družstva a Grafiky Plzeň 1894-1947 2

20 Opisy výnosů Okresního hejtmanství
a Ústředního národního výboru Plzeň
týkající se Dělnického družstva a
Grafiky (mj. koncese k provozování
knihtiskařské živnosti) 1907-1947 2



-------------------------------------------------------------------
Inv. Časový Číslo Číslo
číslo Obsah rozsah knihy kart.
-------------------------------------------------------------------

21 Náhrada válečných škod za nálety
13.5.1943, 18. a 25.4.1945 (viz
též i.č. 38) 1943-1948 2

22 Výpisy z pozemkové knihy týkající
se tiskárenských provozů Grafiky
Plzeň 1948 2

23 Právní záležitosti týkající se
transkritního tisku (patentové
spisy, soudní spory a rozhodnutí) 1910-1936 2

1937-1947 3

24 Právní záležitosti týkající se
transkritního tisku (licence a
smlouvy) 1930-1953 4

II. Zaměstnanci

Personální záležitosti

25 Evidence zaměstnanců dle
pracovišť 1920-1945 11

26 Evidence propuštěných zaměstnanců 1930-1945 12

27 Zaměstnanecké záležitosti (výkazy
zaměstnaných, korespondence aj.) 1923-1948 5

28 Osobní spisy zaměstnanců 1931-1944 5

29 Výdělkové listy 1944,1945 6

30 Zdravotní a sociální péče 1941-1944 6

Odborové a spolkové záležitosti

31 Závodní časopis "Grafika" 1946-1948 6

32 Korespondence závodní rady
Grafiky Plzeň 1949-1950 6



-------------------------------------------------------------------
Inv. Časový Číslo Číslo
číslo Obsah rozsah knihy kart.
-------------------------------------------------------------------

33 Účetní doklady závodní rady
Grafiky Plzeň 1938-1948 6

34 Podpůrný fond zaměstnanců
Grafiky Plzeň 1938-1942 6

35 Zápisy schůzí Jednoty dělnictva
a zaměstnanců v grafickém průmyslu
v Čechách a na Moravě (skupina
Plzeň, sekce typografů) 1940-1945 13

III. Účetnictví

36 Licenční poplatky za transkritní
tisk (čtvrtletní vyúčtování) 1931-1951 7

37 Účetní a celní doklady za opravy
strojů v zahraničí 1930-1939 8

38 Vyúčtování a finanční likvidace
škod způsobených nálety (viz též
i.č. 21) 1943-1945 8

39 Účty rozvážné a ztrát a zisků 1942-1949 9

40 Účetní závěrky 1942-1945 9

41 Východisková rozvaha majetkové
podstaty Grafiky Plzeň (+ účetní
závěrky 1948,1949) 1950 9

42 Kniha bilanční 1935-1943 14

43 Kniha bilanční 1944-1947 15

IV. Obchod a výroba

44 Obchodní korespondence s A.G.
Transkrit Zürich (zejm.údržba a
opravy strojů, náhr.díly, infor-
mace o nové technice) 1934-1948 10



---------------------------------------------------------------------
Inv. Časový Číslo Číslo
číslo Obsah rozsah knihy kart.
---------------------------------------------------------------------

45 Obchodní korespondence tuzemská
(s různými bankami, firmami,poly- 1935,
grafickými institucemi) 1943-1953 11

46 Korespondence s ústředními kance-
lářemi hospodářských podniků čs.
sociální demokracie 1946-1948 11

47 Statistika tržeb Grafiky dle
jednotlivých druhů výroby 1943-1948 11

48 Propagační tiskoviny Grafiky
(nabídkové letáky, brožury aj.) 1931-1946 11

49 Skleněné diapozitivy provozů
tiskárny (21 ks) /30. léta/     D1-21

50 Fotografie valných hromad
a správní rady (5 ks) 1937,1946      F1-5

51 Fotografie poškození tiskárny
náletem (22 ks) 1943        F6-27

52 Ukázky produkovaných transkrit-
ních tiskopisů 1933-1939         12

53 Americké armádní noviny tištěné
v Grafice (4 ks) 1945           12

54 Zlepšovací návrhy 1943,1944         12

V. Technická dokumentace

55 Situační plánky zástavby v pro-
storu pomístní trati Peklo na bře-
hu řeky Mže. Kopie plánku z r.1834,
plánek z r.1894 (2 ks, pauzák)

    1894          13 

- Stavební deník spolkového domu Děl-
nického družstva nakladatelského
a vydavatelského v Plzni (viz inv.
číslo 7) 1905-1907      4

56 Plán na přístavbu tiskárny v Po-
břežní ul. Stavitelé Josef a Václav
Pašek v Plzni (1 ks) 1920         13

vildova
Text napsaný psacím strojem

vildova
Text napsaný psacím strojem

vildova
Text napsaný psacím strojem



-------------------------------------------------------------------- 
Inv. Časový Číslo Číslo
číslo Obsah rozsah knihy kart.
-------------------------------------------------------------------

57 Přestavba domu v Rožmberské č.p.
696 na tiskárnu. Rozpočty různých
firem, plán, výkazy a rozpočty
fy. Stavitelé Josef a Václav Pašek
v Plzni (mj. 13 ks plánů) 1920,1921        13

58 Předběžné rozpočty na přístavbu
tiskárny v Rožmberské ul., fy.
Karel Krůta Plzeň, Karel Brunát
Plzeň, Stavební podnikatelské
družstvo v Plzni 1928           14

59 Přístavba tiskárny v Rožmberské ul.
Plány, rozpočet, stavební deník,
účet, korespondence fy. Stavební
podnikatelské družstvo v Plzni 1926-1936         14

60 Předběžné rozpočty na stavbu nové
budovy tiskárny v Kovářské ul.,
fy.Karel Krůta Plzeň, František Holc-
bechr Plzeň, Stavební podnikatelské
družstvo v Plzni 1937           15

61 Stavba budovy tiskárny v Kovářské
ul. Plány, statický výpočet,
účty, korespondence fy. Stavební
podnikatelské družstvo v Plzni 1937-1938         15

62 Dokumentace k výstavbě nákladního
výtahu v Rožmberské ul. Nabídky,
plány, korespondence, různé firmy 1929-1944         15

63 Dokumentace k zavedení ústředního
topení v Rožmberské a Kovářské ul.
Nabídky různých firem. Rozpočet,
plány , korespondence fy. J.K.
Rudolf, Plzeň 1930-1937         16

64 Grafika Plzeň - plány budov pro
potřeby civilně-požární ochrany 1943           16

65 Úprava provozoven v Kovářské ul.
Plány, staveb.deník fy.
"Stavopodnik" v Plzni 1948-1949         16
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-------------------------------------------------------------------- 
Inv. Časový Číslo Číslo
číslo Obsah rozsah knihy kart.
-------------------------------------------------------------------

66 Úprava provozovny ve Cvokařské 1.
Plány (mj.2 ks) fy. "Stavopodnik"
v Plzni 1948          16

67 Popis formulářové rotačky H 9073,
plány dvaatřicetistránkové rotač-
ky fy. Vogtlandische Maschinen-
fabrik A. G. Plauen (mj.2 ks) s.d.          16

VI. Firma "Papyrus" k.s. Drašar a spol.v Plzni:

68 Ujednání mezi firmou "Papyrus"
kom. spol. Drašar a spol.v Plzni
a p. V. Kačínem, knihařem a výrob-
cem pestrých papírů v Plzni o vý-
hradním prodeji jím patentovaného
papíru. Svědecký protokol s do-
datky, patentový spis,
pojištění aj. 1940-1943       16

69 Účetní závěrky a
daňové doklady fy. Papyrus 1942-1947       16

70 Vstupní prohlášení o převzetí
národní správy nad firmou "Papy-
rus" komanditní společnost Drašar
a spol. v Plzni 1948         16
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