
Státní oblastní archiv v Plzni 

Brat i Starkové, továrna na krajky, výšivky a záclony, v. o. s., Kraslice

1884-1948 (1949)

Inventá

EL NAD .: 10 676 
AP .: 651

PhDr. Eva Wasková

Plze  2010



- 2 -- 2 -

OBSAH

Úvod

I. Vývoj p vodce archivního fondu 4

II. Vývoj a d jiny archivního fondu 5

III. Archivní charakteristika archivního fondu 6

IV. Stru ný rozbor obsahu archivního fondu 7

V. Záznam o uspo ádání archivního fondu a zpracování archivní  

pom cky

8

Seznam použitých pramen  a literatury 9

P íloha 1 - Seznam použitých zkratek a identifika ních zna ek 10

Inventární seznam 12



ÚVOD



- 4 -- 4 -

I. Vývoj p vodce archivního fondu

Tento archivní fond vznikl  z  innosti  dvou p vodc , oba byli  výrobci výšivek a krajek v

Kraslicích,  navíc  z  jedné  rodiny.  Starší  firmu  s  názvem  Stark  &  Köstler,  továrny  na  krajky,

výšivky  a  záclony,  Kraslice  (Stark  &  Köstler,  Spitzen-,  Stickerei-  und  Gardinenfabriken  in

Graslitz)  situovanou  p i  Klingenthalské  ulici  založil  Anton  Stark  již  v  roce  1880  za  finan ního

p isp ní svého tchána Roberta Köstlera. V letech 1893 byla firma zapsaná v obchodním rejst íku

Krajského  soudu  Cheb  jako  podnik  jednotlivce,  v  letech  1905  a  1908  v  ní  byli  jako  prokuristé

zapsaní Antonovi synové Robert Stark a Wilhelm Stark, oba ozna ení jako ú etní v Kraslicích. V

t chto funkcích p sobili až do roku 1922. P ed 1. sv tovou válkou byl podnik významn  rozší en 

na rozsáhlý výrobní areál, ve kterém pracovalo již 400 zam stnanc . V letech 1929 až 1931 m ly

kolektivní prokuru další d ti Antona Starka - syn Arthur a dcera Josefina provdaná Breinlová. V

roce 1932 byla firma zm n na na ve ejnou obchodní spole nost a spole níky se stali Anton Stark

a jeho synové Robert, Wilhem, Arthur a Max.

 V  roce  1922  založili  synové  Antona  Starka  Robert,  Wilhelm  a  Arthur  vlastní  ve ejnou

obchodní  spole nost  s  názvem  Brat i  Starkové,  továrna  na  výšivky  a  krajky,  v.  o.  s.,  Kraslice

(Brüder Stark, Stickerei- und Spitzenfabrikation in Graslitz, offene Handelsgesellschaft) se sídlem

Feldgasse  866.  Podle  spole enské  smlouvy  m la  spole nost  jm ní  100  000,-  K ,  každému  ze

spole ník  náležela t etina. Firma st ídav  používala a rušila svou pobo ku v Klingenthalu. V roce

1938 rozší ila sv j p edm t podnikání o výrobu záclon.

Ob  firmy p sobily s dobrými obchodními výsledky až do druhé sv tové války. Už  v

roce  1940  spravovala  ob  firmy  spole ná  ú tárna,  v  roce  1944  pak  došlo  k  jejich  spojení  pod

ozna ením Brat i Starkové.

Dne  14.  11.  1945  ve  smyslu  dekretu  prezidenta  republiky   .  5/1945  (o  neplatnosti

n kterých  majetkoprávních  jednání  z  doby  nesvobody  a  o  národní  správ  majetkových  hodnot

N mc , Ma ar , zrádc  a kolaborant  a n kterých organizací a ústav ) a podle vým ru Okresní

správní komise v Kraslicích j.  V/K 45 z  18.  7.  1945 byl  v  obchodním rejst íku zapsán národní

správce  firmy  Brat i  Starkové  Václav  Novák,  necelý  rok  na  to  (7.  9.  1946)  ho  vyst ídal

rozhodnutím Okresní správní komise v Kraslicích j. 2867/46 z 8. 6. 1946 Jan Poisl.

Dne  19.  9.  1948  bylo  v  obchodním  rejst íku  Krajského  soudu  v  Chebu  zapsáno,  že

rozhodnutím Zemského národního výboru v Praze j.  VIII/2-1026/5-1948 z 18. 3.  1948 se firma

Brat i Starkové stala sou ástí národního podniku Tylex, továrny krajek a tylu Letovice, konkrétn

jeho závodem . 6. Zmocn ncem tohoto n. p. pro vedení kraslického závodu byl ustanoven JUDr.

Robert  Kellner  s  právy  a  povinnostmi  národního  správce.  Výmaz  firmy  Brat i  Starkové  v

obchodním  rejst íku  již  poznamenán  nebyl.  Dne  4.  7.  1949  se  p vodní  závod   6  n.  p.  Tylex

Letovice v Kraslicích stal sou ástí nov  z ízeného národního podniku Krajka Kraslice, jako jeho

závod 01.
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II. Vývoj a d jiny archivního fondu

Není  známý žádný  ukládací  systém  dokument  z  doby  p sobení  jedné  ani  druhé  firmy.

Doklady  obou  byly  na  konci  2.  sv tové  války  soust ed ny  v  areálu  staršího  závodu  Stark  &

Köstler, kde z staly uloženy až do za len ní závodu do n. p. Krajka Kraslice. Podnikový archiv v

tomto  n.  p.  vznikl  v  roce  1956.  V  publikaci  Západo eské  podnikové  archivy  vydané  Státním

archivem v Plzni v roce 1966 jsou archiválie obou p vodc  uvedeny jako dva samostatné archivní

fondy:  Stark  &  Köstler,  výroba  krajek,  Kraslice  pod  íslem  583  a  Brat i  Starkové,  továrna  na

krajky,  Kraslice  pod  íslem 589.  V roce  1968  byly uspo ádány do  spole ného  archivního  fondu

Brat i  Starkové  Kraslice,  který  zpracoval  a  inventá  k  n mu  sestavil  podnikový  archivá  Alois

Dvorský. Spolu s ostatními fondy podnikového archivu byl soubor Brat i Starkové Kraslice p edán

akciovou spole ností  KRAJKA Kraslice do Státního oblastního archivu v Plzni dne 14. 6. 1996,

j.: Sar-1760/52-96. 

ást  ú etní  a  provozní  dokumentace  tohoto  p vodce  z  let  1945-1949  byla  v  roce  1948

p edána do mate ského národního podniku Tylex Letovice. Také v jeho podnikovém archivu byla

delimitovaná ást archiválií firmy Brat i Starkové Kraslice uspo ádána a zpracován inventá  v roce

1974  (autor  neuveden).  Akciová  spole nost  Tylex  Letovice  p edala  tento  archivní  fond  spolu  s

archiváliemi  dalších  výrobc  krajek  a  výšivek  z  Kraslic   v  roce  2004  Moravskému  zemskému

archivu v Brn  a o dva roky pozd ji byly tyto archiválie p edány do SOA v Plzni (dne 12. 5. 2006,

j.:  SOAP/001-1511/2006).  K  fondu  byly  dále  nov  p ipojeny  v cné  ú ty  z  roku  1948  v

podnikovém archivu  n.  p.  Tylex  Letovice  omylem za azené  do  archivního  fondu  Bed ich  Klier,

továrna na výšivky a záclony, Kraslice, odkud byly následn  p i po ádání tohoto fondu v SOA v

Plzni v roce 2009 op t vy len né (viz poznámka v protokolu o vy azení duplikát  a jednotlivin ...,

j. SOAP/001-2259/2009 ze 13. 8. 2009).
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III. Archivní charakteristika archivního fondu

 Ve Státním oblastním archivu v Plzni bylo rozhodnuto o reinventarizaci archivního fondu

Brat i  Starkové  Kraslice  vzhledem  k  tomu,  že  oba  jeho  dosavadní  inventá e  již  neodpovídají

sou asným požadavk m na evidenci archiválií.

P i po ádání bylo použito um lé po ádací schéma rozd lující písemnosti dle jejich obsahu

do následujících skupin:

1. Vedení a správa

2. Zam stnanci

3. Ú etnictví

4. Obchod

5. Technická dokumentace.  

Archivní  fond  má  asový  rozsah  1884-1948  (1949),  p estože  v.  o.  s.  Brat i  Starkové

Kraslice vznikla až v roce 1922. Vzhledem k velkému množství map a plán , které se týkají firmy

Stark & Köstler a vznikly v letech 1903-1944 by bylo zavád jící u starších z nich (do roku 1921)

psát  asový rozsah  v  závorce,  jako  priora.  Zpracovatelka  AP  proto  zvolila  tento  postup,  i  když

název archivního fondu uvádí jen jméno mladší z obou spojených firem.

P i  po ádání  archivního  fondu  nedošlo  k  vy azení  duplikát  a  jednotlivin  nearchivní

povahy; ty byly vy azeny již  p i  po ádání obou ástí  fondu v podnikových archivech.  Po scelení

obou  ástí  fondu  a  p ipojení  ú etních  doklad  p vodn  za azených  ve  fondu  Bed ich  Klier,

továrna na výšivky a záclony, Kraslice obsahuje po ádaný archivní fond 88 eviden ních jednotek:

7  karton ,  2  ú ední  knihy,  2  fascikly,  2  kartotéky  a  75  map  a  plán .  Celkový  rozsah  fondu  po

p ekrabicování je  1,67 bm. 

ást archiválií tohoto p vodce týkající se znárodn ní a následných delimitací je uložena v

archivních fondech Krajka,  n.  p.,  s.  p.,  Kraslice a  KRAJKA, a.  s.,  Kraslice  v  SOA v  Plzni,  EL

NAD 10754 a 10872. Jedná se p edevším o výpisy z pozemkových knih a konfiska ní vým ry.

Archiválie  jsou  druhé kategorie,  starší  dokumenty do  roku  1945 jsou  jazykov  n mecké,

mladší,  z  let  národní  správy,  jsou  eské.  V  oddíle  Technická  dokumentace  se  ve  starších

n meckých  mapách  objevují  i  eské  poznámky.  Fyzický  stav  archiválií  je  dobrý,  n které  plány

jsou mírn  poškozené v místech, kde byly p eložené. Restaurátorský zásah není nutný.
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IV. Stru ný rozbor obsahu  archivního fondu

Dochované  archiválie  ilustrují  prom ny  textilní  výroby  v  eském  pohrani í  v  letech

eskoslovenské republiky, okupace a povále ném období p ed za len ním do národního podniku.

Cenná je souvislá ada bilancí firmy Brat i Starkové od vzniku firmy s tímto názvem v roce 1922

do roku 1945. Zejména bohatý je soubor map a plán  továrny Stark & Köstler a jejího okolí, resp.

vnit ního vybavení od po átku 20. století do roku 1945.

Fond je badatelsky p ístupný bez omezení. 

V. Záznam o uspo ádání archivního fondu a zpracování archivní pom cky

Archivní soubor uspo ádala a inventá  k n mu sestavila v roce 2010 ve Státním oblastním

archivu v Plzni PhDr. Eva Wasková.

V Plzni dne  30. 6. 2010 PhDr. Eva Wasková
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P íloha 1:

Seznam použitých zkratek a identifika ních zna ek

AP Archivní pom cka

a. s. akciová spole nost

C fascikl

. íslo

j. íslo jednací

EL NAD eviden ní list Národního archivního d dictví

ev. j. eviden ní jednotka

inv. . inventární íslo

K kniha

M mapa nebo plán

mj. mimo jiné

n. p. národní podnik

N karton

PA podnikový archiv

SOA

s. p.

Státní oblastní archiv

státní podnik

Rg. Registr, rejst ík

v. o. s. ve ejná obchodní spole nost

Y kartotéka



INVENTÁRNÍ SEZNAM



                    Inv. . Obsah a popis asový
rozsah

íslo
ev. j.

1. Vedení a správa

1 Ochranné známky firmy Stark & Köstler Kraslice 1884-1920 N 1

2 Živnostenský list (rozší ení výroby) pro firmu Stark &
Köstler a korespondence v této záležitosti

1935-1936 N 1

3 Výtah z obchodního rejst íku Krajského soudu Cheb z let
1922-1946 týkající se firmy Brat i Starkové. Opis
živnostenského listu

1948 N 1

4 Výkazy závodu 6 n. p. Továren krajek a tylu Letovice 1948 N 1

5 Jmenování národního správce firmy Brat i Starkové a
prozatímního vedoucího v závodech 6 a 9 Továren krajek a
tylu, n. p., Letovice v Kraslicích

1945-1948 N 1

6 M sí ní výkazy o provozu vodní turbíny firmy Stark &
Köstler ve Studenci (Prünles) (mj. doklady N meckého
vodohospodá ského svazu v SR, Liberec)

1922-1923 N 1

7 Inventury majetku firmy Stark & Köstler (mj. srovnávací
tabulky od roku 1925)

1931-1937 N 1

8 Inventura zásob firmy Brat i Starkové; p íloha k
delimita nímu protokolu v souvislosti se za len ním do n. p.
Tylex jako závod 6 v Kraslicích

1949 N 1

9 Nabídky a korespondence ohledn  úst edního topení v
továrn  (mj. tabulka spot eby uhlí na vytáp ní, plány a
nákresy)

1944-1945 N 1

2. Zam stnanci

10 Úkolové sazby a akordové mzdy zam stnanc  firmy Brat i
Starkové

1934-1941 N 2

11 Mzdové listy zam stnanc  firmy Brat i Starkové a Brat i
Starkové v národní správ

1944-1945 C 1

12 Výplatní listiny zam stnanc 1945-1948 N 2

3. Ú etnictví

13 Bilance firmy Brat i Starkové (mj. i zprávy o revizích za
n která léta)

1922-1925 N 2
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                    Inv. . Obsah a popis asový
rozsah

íslo
ev. j.

13 Bilance firmy Brat i Starkové (mj. i zprávy o revizích za
n která léta)

1926-1930 N 3

13 Bilance firmy Brat i Starkové (mj. i zprávy o revizích za
n která léta)

1931-1936 N 4

13 Bilance firmy Brat i Starkové (mj. i zprávy o revizích za
n která léta)

1937-1939 N 5

14 Hlavní kniha firmy Brat i Starkové 1928-1930 K 1

15 Pomocná ú etní kniha firmy Brat i Starkové; seznam kont
(mj. bilance a výkazy zisku a ztrát za léta 1939-1945)

1939-1945 K 2

16 Kartotéka v cných ú t 1947 Y 1

16 Kartotéka v cných ú t 1948 Y 2

17 Da  z p íjmu a její revize firmy Stark & Köstler a továrníka
Antona Starka

1923-1926 N 5

18 Da  ze mzdy (mj. prov rka odvodu dan  za rok 1939/1940
pro firmy Brat i Starkové i Stark & Köstler)

1939-1945 N 5

19 Odvody dan  ze mzdy 1945-1948 (1949) N 5

20 Režie firmy (4 listy v cných kont) 1946 N 5

21 Nabídky b lícího a barvícího za ízení r zných výrobc  firm
Stark & Köstler (mj. katalogy, fotografie, výst ižky, plánky)

1934-1935 N 5

4. Obchod

22 Ceníky firmy Brat i Starkové pro tuzemsko 1935-1939 N 6

23 Ceníky firmy Brat i Starkové pro vývoz (4 složky) 1934-1946 C 2

24 Vyú tování exportu (soupis pohledávek a návrhy jejich
ešení)

1948 (1949) N 6

25 Obchodní korespondence se zahrani ím (A-G) 1946-1948 N 6

25 Obchodní korespondence se zahrani ím (H-P) (mj. vzorky
vyšívaných stuh)

1946-1948 N 7

26 Evidence zásilek do zahrani í 1946-1948 N 7
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                    Inv. . Obsah a popis asový
rozsah

íslo
ev. j.

27 Obchodní korespondence v rámci SR - ukázky 1948 (1949) N 7

5. Technická dokumentace

28 Projektová dokumentace k výstavb  nové továrny firmy Stark
& Köstler.
Bruno Bauer Víde  (sešit, mj. 5 map a konceptní materiál s
nákresy z roku 1933)

1912-1933 N 7

29 Rodinná hrobka Stark ; nabídky a korespondence (mj.
vyobrazení návrh  a plány)

1935-1940 N 7

30 Umíst ní vyšívacích stroj  v Kraslicích a okolí
Autor a m ítko neuvedeni, kolorovaná tuš na plátn  57x68
cm (5 ks, neúplná ada - sekce 4, 5, 7, 8 a 10)

[1890] M 1

31 Výtah z katastrální mapy Kraslic, list 3 - Kupferhammer
Mühle a Grünberg
Autor neuveden, 1:2880, tuš, pauzovací papír na kartonu
28x41 cm

1929 M 2

32 Plán zajišt ní dolního pramene pro p ívod vody do továrny
Stark & Köstler
Bohland Kraslice, 1:125, kolorovaný sv tlotisk, papír 51x43
cm
Na druhé stran  doporu ený zp sob budoucího zajišt ní
hloubkové drenáže.
Klier Kraslice, 1:25, kolorovaná tuš

1934-1944 M 3

33 Pozemkový majetek firmy Stark & Köstler
Autor a m ítko neuvedeni, kolorovaná tuš, plátno na kartonu
63x78 cm

s. d. M 4

34 Mapa ásti Kraslic a okolí (zákaz hnojení)
Autor neuveden, 1:1000, sv tlotisk (negativ) a tuš, papír
44x63 cm

1936 M 5

35 Okolí továrny Stark & Köstler se seznamem vlastník
jednotlivých parcel
Klier Kraslice, 1:2880, tuš a barevné tužky, papír 68x43 cm

1943 M 6

36 Mapa ásti Kraslic s továrnou firmy Stark & Köstler
Kühnl Sokolov, 1:1000, kolorovaný sv tlotisk, papír 62x89
cm

1933-1944 M 7

37 Plán továrny Brat í Stark  (d íve Stark & Köstler), 2 kopie
Klier Kraslice, 1:125, sv tlotisk, papír, 43x68 a 37x68 cm

1944 M 8
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                    Inv. . Obsah a popis asový
rozsah

íslo
ev. j.

38 Plán továrny firmy Stark & Köstler
autor a m ítko neuvedeni, tužka a tuš, pauzovací papír
38x74 cm

s. d. M 9

39 Plány kanalizace 
autor neuveden, 1:500, tuš, plátno na papíru, 31,5x42 31x44
cm

1911 M 10, 11

40 Projektová dokumentace využití vodní síly v továrn  Stark &
Köstler
Weisbach Sokolov, 1:2880, 1:1000, 1:100, 1:50, 1:15,
kolorovaná tuš, papír 33x31, 33x63, 2x66x83 cm

1918 M 12-15

41 Plán p ívodu vody do továrny Stark & Köstler 
H. Stark Ústí n. L., Klier Kraslice, 1:50, 1:100, 1:2880,
kolorovaná tuš, papír 34x84, 34x43 cm

1913-1943 M 16-18

42 Vytáp ní v díln  (Heizung-Shedbau) v továrn  Stark &
Köstler
autor a m ítko neuvedeni, tuš, papír 43x44 cm

1933 M 19

43 Rozvod páry v továrn  Stark & Köstler
Bieberle, m ítko neuvedeno, sv tlotisk a barevné tužky,
papír 37x72 cm

1934-1935 M 20-23

44 Rozvod vody
autor a m ítko neuvedeni, tuš a barevné tužky, pauzovací
papír na kartonu 28x39 cm

1937 M 24

45 Plán kanalizace v továrn  Stark & Köstler
Klier Kraslice, 1:250, tuš, p ípisky tužkou (mj. i eské), papír
43x69 cm

1941 M 25

46 Plán vedení elekt iny, plynu, vody a páry v továrn  Stark &
Köstler (suterén a p ízemí, 1. patro)
autor neuveden, 1:250, tuš a barevné tužky, papír 43x69 cm

1940 M 26-27

47 Plán objekt  továrny Stark & Köstler a okolí; p ívod vody
autor neuveden, 1:1000, kolorovaná tuš, plátno na kartonu
41x40 cm

s. d. M 28

48 Zásobník vody (Wasser-Sammel-Basin)
autor a m ítko neuvedeni, ervená tuš, papír 29x23 cm

1934 M 29

49 Plán vyzd ní zahradní nádrže
autor a m ítko neuvedeni, tuš, pauzovací papír na kartonu
29x23 cm

1938 M 30
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                    Inv. . Obsah a popis asový
rozsah

íslo
ev. j.

50 Plán studny a rozvodu vody do kotl
Klier Kraslice, 1:100, kolorovaná tuš, papír 33,5x43 cm

1942 M 31

51 Plán studny v zeleninové zahrad
autor neuveden, 1:10, tuš, papír 42x34 cm

1942 M 32

52 Plán šachty studny za budovou "T" 
Klier, 1:10, tuš, papír 43x34 cm

1945 M 33

53 Plány staré hlavní budovy "A 2" z r. 1882 
Klier, 1:100, sv tlotisk, papír 34x86 cm

1944 M 34-36

54 Plán severního mansardového domu "D 2 a D 3" 
Klier, 1:100, sv tlotisk, papír 34x86 cm

1944 M 37

55 Plán mansardového domu "E" - pali kovací sál (vystav no
firmou Stark & Köstler 1905)
Klier, 1:100, sv tlotisk, papír 43x68 cm

1944 M 38

56 Schématické znázorn ní rozvodu elekt iny v budov  "F"
Klier, 1:100, sv tlotisk, papír 88x63 cm

1944 M 39

57 Plány betonového domu "R" (7 ks + tabulka rozm r
místností)
Klier, 1:100 a 1:25, sv tlotisk a tuš, papír 34x85, 34x43,
34x86, 43x67,5 cm

1944 M 40-46

58 Plány betonového domu "R"
autor neuveden, 1:100, sv tlotisk, papír 34x86 cm

[1944] M 47-48

59 Plán betonového domu "R" (všechna patra) a budov "T" a "Z"
K.-G. S. Henking Berlin-Tempelhof, 1:100, sv tlotisk, papír
99x83 cm

[1944] M 49

60 Plány rohového mansardového domu "T" (4 ks + tabulka)
Klier, 1:100, sv tlotisk a tuš, papír 34x86, 43x67, 49x81 cm

1944 M 50-53

61 Plány prost edního (dlouhého) mansardového domu "Z"
(vystav no firmou Stark & Köstler 1906)
Klier, 1:100, sv tlotisk, papír 34x86 cm

1944 M 54-55

62 Plán pobo né budovy na výšivky  Stark & Köstler 
Tobisch Kraslice, 1:100, sv tlotisk, papír 44x63 cm

1903 M 56

63 Plány dílny a nového rozmíst ní stroj  v ní
Klier, 1:100, pauzovací papír resp. sv tlotisk (negativ),
vpisky tužkou, papír 55x52 resp. 68x57 cm

1940-1943 M 57-61
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                    Inv. . Obsah a popis asový
rozsah

íslo
ev. j.

64 Plán stavby záme nické dílny  v továrn  Stark & Köstler 
Röhlig Kraslice, 1:100, sv tlotisk, papír 44x63 cm

1910 M 62

65 Plán stáje v továrn   Stark & Köstler (2 kopie)
Hochberger (?) Kraslice, 1:100, sv tlotisk, papír 32x36 cm

1906 M 63

66 Plán továrního komínu
autor a m ítko neuvedeni, sv tlotisk, papír 68x43 cm

1906 M 64

67 Plán rozmíst ní stroj  v dom  "C"
jméno autora ne itelné, 1:100, tužka, pauzovací papír 31x36
cm

1944 M 65

68 Rozvod parního topení
autor a m ítko neuvedeni, sv tlotisk (negativ), papír 22x25
cm

[1944] M 66

69 Plán cisteren na vodu
autor neuveden, 1:50, sv tlotisk, papír 68x43 cm

[1940] M 67

70 Plán kanalizace nových záchod  mezi záme nickou dílnou a
b lidlem
Klier, 1:50, tuš a barevné tužky, papír 34x43 cm

1941 M 68

71 Plán p edeh ívacího za ízení
autor neuveden, 1:5, sv tlotisk, papír 68x43 cm

[1940] M 69

72 Plán odstran ní prosakující vody
autor neuveden, 1:25, sv tlotisk 68x43 cm

[1940] M 70

73 Rozvod elekt iny, plynu a vody v továrn  Brat i Starkové,
Feldgasse 866
autor neuveden, 1:100, tuš a barevné tužky, pauzovací papír
32x47 cm

1940 M 71

74 Zajišt ní protiletecké ochrany v továrn  Brat i Starkové,
Feldgasse 866
Klier, 1:100, kolorovaná tuš, papír 63x44 cm

1942 M 72-73

75 Zásobování vodou v továrn  Brat i Starkové, Feldgasse 866
Klier, 1:100, tuš a ervená tužka, papír 34x43 cm

1944 M 74

76 Plán (mapa) vlastnictví nemovitostí rodiny Stark  v
Kraslicích (aktualizovaný 1939-1943)
Klier, 1:1000, 1:2800, kolorovaná tuš, plátno, 84,5x68 cm

1921-1943 M 75
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Tiráž

Název archivní pom cky: Brat i Starkové, továrna na krajky, výšivky a záclony, v. o. s.,

Kraslice

Zna ka archivního fondu Starkové Kraslice

asový rozsah: 1884-1948 (1949)

Po et eviden ních jednotek: 88 (2 ú ední knihy, 2 kartotéky, 7 karton , 2 fascikly,  8 map a 67

plán )

Po et inventárních jednotek: 76

Rozsah v bm: 1,67 bm

Stav ke dni:         

Zpracovatel archivního fondu: PhDr. Eva Wasková

Zpracovatel archivní pom cky: PhDr. Eva Wasková

Po et stran: 17

Po et exemplá : 6

Schválil: Mgr. Petr Hubka, editel Státního oblastního archivu v Plzni
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Název archivní pomůcky: Bratři Starkové, továrna na krajky, výšivky a záclony, v. 

o. s., Kraslice 

Značka archivního fondu:  Starkové  Kraslice 

Časový rozsah fondu:             1884-1948 (1949) 

Počet inventárních jednotek:  76 

Počet evidenčních jednotek: 88 (2 úřední knihy (inv. č. 14, 15), 2 kartotéky (inv. č. 

16), 7 kartonů, 2 fascikly (inv. č. 11, 23), 8 map, 67 

technických výkresů))  

Rozsah fondu v bm:              1,67 bm 

Stav ke dni:    19. srpna 2013 

Vypracoval:    Marie Berkovcová 

 

 

mapy - inv. č.: 30-37 (8 ks) 

technické výkresy – inv. č.: 38, 39 (2ks), 40 (4ks), 41 ( 3ks), 42, 43 (4 ks), 44, 45, 46 (2ks), 

47-52 (6 ks), 53 (3 ks), 54-56 , 57 (7ks), 58 (2 ks), 59, 60 (4ks), 61 (2ks), 62, 63 (5 ks), 64-73, 

74 (2 ks), 75, 76 
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