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I. Vývoj původce archiválií 

 

 Počátky firmy C. T. Petzold a spol., Vídeň sahají do roku 1892, kdy Karl Herrmann 

Petzold z Nejdku a Michael Ignaz Knips z Vídně založili veřejnou obchodní společnost, která 

se zabývala prodejem výrobků nejdeckých hutí a válcoven plechu a nákupem surovin 

a polotovarů. Hlavní sídlo společnosti bylo nejdříve v Nejdku, později ve Vídni a v Praze. 

Firma během let vlastnila či měla podíl na mnoha dalších podnicích (např. Železárny 

v Komárově; Petzold-Dőll, Kadaň; Železárny, a. s., Krieglach; Železárny a. s. Rotava-Nejdek, 

železárny v Janovicích u Rýmařova ad.) a zabývala se velmi různorodou činností (obchod 

železem a kovy – novými i starými, firma do roku 1940 vlastnila monopol na výkup a prodej 

železného šrotu; prodej výrobků železářského průmyslu; obchod kovovými předměty; 

obchod železnou rudou, kaolínem, šamotem, vápencem a výrobky z vápence, stavebními 

hmotami a potřebami; geologickými průzkumy, hledáním nových vhodných lokalit k těžbě; 

těžbou rud a vápence). 

 Podnikání v těžařském průmyslu se řídilo císařským patentem ze dne 23. května 1854, 

Obecný horní zákon č. 146/1854 ř. z., s platností od 1. listopadu 1854, a dalšími novelami. 

Horní zákon sjednotil jednotlivé důlní míry. Jako délková míra byl stanoven vídeňský sáh, 

jako míra plošná vídeňský sáh čtverečný a jako míra obsahová vídeňská krychlová stopa. 

Metrické jednotky byly zavedeny až roku 1871. Samotná báňská správa byla upravena 

zákonem č. 77 ze dne 21. července 1871, o zřízení a působnosti horních úřadů, s platností 

od 31. července 1872. Podle tohoto zákona byla horní správa rozdělena na tři instance. První 

nejnižší byl revírní báňský úřad (RBÚ), zastoupený revírním báňským úředníkem. Druhou 

instancí bylo horní hejtmanství a třetí instancí Ministerstvo orby ve Vídni. Pro Čechy 

existovalo horní hejtmanství v Praze a podřízeni mu byli revírní bánští úředníci se sídlem 

v Praze, ve Slaném, v Plzni, ve Stříbře, v Sokolově, v Lokti, v Chomutově, v Mostě, 

v Teplicích, v Kutné Hoře a v Českých Budějovicích. 

 Do kompetence RBÚ patřila jednání o všem, co se hornictví týkalo, měly výkon dozoru 

jako horní policie, prováděly místní šetření a zaváděly do praxe normy horního práva. Jejich 

inspektoři navštěvovali ve stanovených intervalech doly, kontrolovali bezpečnost práce 

a podmínky zaměstnanců, především správné vyhlášení služebního řádu, dodržování pracovní 

doby, vedení horních knih, vyplácení mezd a hospodaření bratrských pokladen.  

 Mezi oprávnění horního hejtmanství patřila povolení ke zřízení báňského revíru, 

propůjčování dolových měr, schvalování stanov bratrských pokladen, rozhodovalo 
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o přestupcích proti obecnému hornímu zákonu a o všech sporech vzniklých při hornické 

činnosti, pokud to nepříslušelo soudům. 

 Chtěl-li podnikatel v hornictví zahájit a provozovat těžbu, bylo mu vystaveno kutací 

povolení, které stanovilo oblast, v níž měly být důlní práce prováděny. Zároveň měl povinnost 

ohlásit výhradní kutiska. Všechna tato povolení a rozhodnutí musela být zapsána v kutacích 

knihách, v nichž byly také zapisovány převody kutacích povolení mezi jednotlivými 

podnikateli. Oproti tomu veškerý nemovitý majetek byl veden v horních knihách. 

Do nemovitého majetku spadaly propůjčené dolové míry, přebytky (volný kus pozemku mezi 

dolovými mírami), pomocná díla a revírní štoly. 

 V roce 1907 bylo třemi stranami zakoupeno 68 výhradních kutisek v katastru obcí 

Ejpovice, Kyšice, Litohlavy a Osek. Majetek byl zapsán v horních knihách (HK) Krajského 

soudu v Plzni Tom. II, p. 748-791, 911-915; Tom. III, p. 888-895; Tom. IV, p. 1-2. 974-977 

(inv. č. 13). Jednu část, která se rovnala 6/12 majetku, získal hrabě Erwein Nostitz-Rieneck, 

rakousko-uherský politik a podnikatel. Vlastníkem 5/12 se stala v. o. s. C. T. Petzold a spol., 

Vídeň a poslední 1/12 byla připsána c. k. priv. Rakouskému úvěrovému ústavu pro obchod 

a řemesla ve Vídni. Kutací povolení byla u RBÚ v Plzni zapsána 6. dubna 1907, Z. 1217, 

knihy Tom. II a Tom. IV. Na základě dalšího zápisu u RBÚ v Plzni ze dne 30. prosince 1910 

získala firma C. T. Petzold a spol. další kutací povolení v katastru obcí Starý Plzenec, Letkov, 

Bušovice, Litohlavy, Střapole, Březina, Ejpovice a Tymákov. Tím se oblast pro plánovanou 

těžbu velmi rozšířila. 

   Rudné ložisko důlního majetku v Ejpovicích se rozkládalo západním směrem v katastru 

obce Kyšice a končilo v okolí Klabavy a na tzv. „Březině“. K počátku těžby a výstavby 

objektů samotných železorudných dolů v Ejpovicích došlo až v roce 1912. V únoru 1912 se 

začalo s čištěním větrné šachty a starých důlních chodeb dědičné štoly Caroli, kde bylo 

zahájenoi samotné dolování. Počet zaměstnanců se pohyboval mezi pěti až třinácti. Od září 

1912 se práce rozšířily na dolová pole Simon-Juda a Marie, současně byl počet zaměstnanců 

navýšen na osmnáct osob. Později přibyly práce v dolových mírách Christiana a Aloisie. 

Mimo železnou rudu se tu také jako vedlejší produkty dobývala ohnivzdorná hlína a stavební 

i slévárenský písek. V listopadu začala montáž vrtného zařízení a práce na dolové míře 

Bartoloměj. Současně docházelo k výstavbě areálu podniku. Ve své konečné podobě se zde 

nacházelo skladiště zásob materiálu a surovin, kanceláře, zasedací síň, kancelář váhy, 

kde byla umístěna mostní váha s nosností 2 000 kg, strážní domek tzv. portýrna, budova 

těžního stroje, budova kompresoru, lampárna, truhlárna, kovárna, dílny, místnost pro sluhu, 

šest závodních bytů, stáje s obydlím pro kočího a noclehárnou pro dělníky, kancelář inženýra, 



6 
 

účetní kancelář, místnost pro dozor a zápisní síň. Po strojní stránce byly doly vybaveny: vrtací 

garniturou Craelius, těžním strojem se dvěma lany, Flottmannovým kompresorem, 

elektrickými pumpami, vzduchovými navijáky, svážným zařízením a vrtacím kladivem. 

 S vypuknutím 1. světové války, kdy nastal nedostatek pracovních sil a bylo třeba udržet 

těžbu, došlo na základě posudku RBÚ v Plzni ze dne 3. září 1914 k rozdělení 68 kutacích 

povolení v katastru obcí Ejpovice, Kyšice, Osek a Litohlavy na dvě části. První skupinu 

Kyšice - Ejpovice tvořilo 37 výhradních kutisek a druhá skupina Osek - Litohlavy se skládala 

z 31 výhradních kutisek. Hlavním důvodem k tomuto kroku byla rozdílnost v terénu i způsobu 

dolování mezi těmito oblastmi.  

 K další změně v organizaci rudných dolů došlo na začátku roku 1915 (inv. č. 15), 

kdy hrabě Erwein Nostitz-Rieneck prodal svůj podíl na těžařstvu firmě C. T. Petzold a spol., 

která se tak stala majoritním vlastníkem. Kupní smlouva byla podepsána ve Vídni roku 1915. 

Předmětem kupní smlouvy byl majetek ejpovického těžařstva zapsaný v kutacích knihách 

CXX, CCCCXXXI, CCCCXXXV, DXXI, DXXIII RBÚ v Plzni, ale také dolové míry 

a výhradní kutiska v katastrech obcí na Chebsku, Falknovsku (Sokolovsku), v okolí Skalné, 

Jáchymova a Horní Blatné. Horní majetek byl zapsán u Krajského soudu v Chebu v horních 

knihách Z. 11, Z. 88, Z. 123, Z. 285. Prodej se také týkal pozemků a budov zapsaných 

v pozemkové knize Z. 149 v katastru obce Nejdek a v pozemkových knihách Z. 198 a Z. 152 

v okrese Rokycany. Dále byla obsahem smlouvy volná kutiska v obcích rokycanského okresu 

Ejpovic, Kyšic, Litohlav a Osek a v obcích spadajících pod RBÚ Sokolov a RBÚ Loket.   

 Od 1. listopadu 1912 byl u firmy zaměstnán Ing. Otto Gőtz (narozen v Kladně 6. února 

1880), který zde zastával funkci horního ředitele. Z dochované korespondence se lze 

domnívat, že pravděpodobně zastával v rámci celé firmy C. T. Petzold a spol. určitou pozici 

správce nad důlní činností. Proto se v archivním fondu nacházejí písemnosti týkající se těžby 

či důlního průzkumu z různých lokalit, které byly adresovány přímo jemu nebo dolům 

v Ejpovicích. 

 Ejpovické doly byly pod stálým dohledem RBÚ v Plzni, který zde prováděl pravidelné 

kontroly, šetřil těžké nebo smrtelné úrazy, řídil zkoušky se zacházením s trhavinami a dohlížel 

na dodržování svých vlastních výnosů nebo výnosů nadřízených organizací.  

 Zaměstnanci dolu byli povinně evidováni v bratrské pokladně, horníci ejpovických dolů 

patřili pod Bratrskou pokladnu železáren v Komárově, která sloužila k zabezpečení horníků 

v případě jejich neschopnosti pracovat. Horníkům byly ze mzdy strhávány pravidelné 

příspěvky, z nichž jim v případě nemoci, úrazu či invalidity byla vyplácena podpora. 

Pokladny přispívaly i na pohřby a dary vdovám a sirotkům. Funkci bratrských pokladen 



7 
 

částečně upravoval již zmíněný obecný horní zákon z roku 1854, ale až 30. března 1888 byl 

vydán zákon č. 33 ř. z., o povinném nemocenském pojištění všech zaměstnanců v hornictví, 

a konečně 28. července 1889 byl vydán zákon č. 127 ř. z., o bratrských pokladnách 

a o hornickém důchodovém pojištění. Stavy a odbornost zaměstnanců procházely velkými 

změnami, zajímavé je dochované srovnání (inv. č. 57) z let 1914 a 1917. V roce 1914 působili 

na dole 2 dozorci, 16 havířů, 2 důlní tesaři, 1 kovář, 1 mechanický zámečník, 28 dělníků 

a 2 vrtmistři. V roce 1917, přesně ke dni 5. listopadu, zde pracovali 2 dozorci, 3 provozní 

dozorci, 19 havířů, 7 důlních tesařů, 4 důlní zedníci, 20 horníků, 1 kočí, 2 kováři, 

12 mladistvých horníků, 4 havířští učni a 9 mladších horníků.  

 Firma stále hledala nová naleziště rudy v celém Rakousku-Uhersku, později 

v Československu. Dokladem toho jsou dochované katastrální mapy se zakreslenými 

dolovými mírami a kutisky, smlouvy a korespondence. V roce 1917 měla firma zapsaný horní 

majetek u většiny revírních báňských úřadů (inv. č. 16). 

 Železorudné doly v Ejpovicích, včetně majetku v Kyšicích a Klabavě, a vápencové 

lomy v Srbsku a Tetíně byly zakoupeny Akciovými železárnami a ocelárnami v Hrádku 

u Rokycan (inv. č. 18) formou přínosu v lednu 1919, za který firma C. T. Petzold a spol. 

obdržela 5 500 akcií po 400,- Kč za kus v nominální hodnotě 2 200 000,- Kč. Ovšem 

k definitivnímu schválení tohoto prodeje a kupních smluv ze strany Hrádku došlo až na jejich 

valné hromadě dne16. července 1919. Každý z majetků byl prodán na základě samostatné 

kupní smlouvy. První smlouva ze dne 5. ledna 1919 na kupní cenu 32 925,- Kč se týkala 

pozemků v Kyšicích. Smlouvou ze dne 23. ledna 1919 byl za kupní cenu 1 600 000,- Kč 

prodán důlní majetek v Ejpovicích. Dalšími smlouvami ze stejného dne byly za kupní cenu 

18 716,- Kč prodány pozemky v Kyšicích, za kupní cenu 160 000,- Kč pozemky v Tetíně 

a za kupní cenu 400 000,- Kč pozemky a budovy v Srbsku. Ze stejného dne dále pochází 

smlouva na pozemky a budovy v Klabavě, za kupní cenu 40 000,- Kč, které byly součástí 

majetku firmy Petzold a spol. v okolí Ejpovic. Předmětem přínosu byla veškerá horní tělesa 

a oprávnění zapsaná v horních knihách Krajského soudu v Plzni č. CCCCXXXV, 

CCCCXXXI, DXXIII, DXXI, CXX; důl na železnou rudu s jednou důlní mírou zapsaný v HK 

č. CXXI; důlní pole Anton I–IV v katastru obce Osek, zapsané v HK č. DCXXVII; důlní pole 

Fritz I–IV v katastru obce Osek, zapsané v HK č. DCXXVI; veškerá horní tělesa zapsaná 

v HK č. CC; pozemková parcela č. k. 77, v katastru obce Klabava; domy č. p. 78, 94, 79 se 

stavebními parcelami v katastru obce Ejpovice; domy č. p. 66 a 77 se stavebními parcelami 

a pozemky v katastru obce Srbsko; pozemkové parcely č. katastru 419 a 410 v katastru obce 

Tetín.  
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 Důlní majetek v Ejpovicích představoval 76 jednoduchých důlních měr, 260 malých 

měr a 35 přebytků v celkové výměře 4 735 305 m2. Rozloha lomu a pozemků v Srbsku činila 

264 349 m2 a v Tetíně pak 98 635m2. Společnost jednala o prodeji již v roce 1918. 

Po skončení 1. světové války a vzniku Československa své plány upravila podle nově vzniklé 

situace. 
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II. Vývoj a dějiny archivního fondu 

 

 Materiál archivního fondu byl převzat podnikovým archivem Škoda, o. p., Plzeň 

od Státního ústředního archivu Praha (dnes Národního archivu Praha) dle delimitačního 

protokolu z 11. dubna 1975. Písemnosti týkající se firmy C. T. Petzold byly součástí cca 45 

bm nalezených archiválií Škodových závodů. K jejich vyčlenění a ke vzniku samostatného 

archivního fondu došlo při vytřídění a zpracování tohoto rozsypu v roce 1976. AF č. 10, 

Petzold C. T. a spol., Praha měl dle údajů na evidenčním listu časový rozsah 1880–1945 

a obsahoval 65 fasciklů a 15 knih, o celkovém rozsahu 7,00 bm. Fond byl uložen v archivním 

depozitáři podnikového archivu Škoda, k. p., Plzeň v Praze, Jungmannova 29. V letech 1995–

1996 byl fond přemístěn v rámci stěhování celého archivního depozitáře z Prahy do archivu 

Škoda a. s., Tylova 57, Plzeň. Podle záznamu z formuláře pro generální inventuru 2001 došlo 

ke změně evidenčních jednotek, 15 knih bylo přehodnoceno na evidenční jednotku jiné. 

U časového rozsahu a metráže nebyla žádná změna. Z EL NAD ke dni 16. června 2005 

vyplývá opět změna v evidenčních jednotkách, kdy 65 fasciklů bylo změněno na 65 balíků. 

 V roce 2011 po zániku akreditovaného Archivu společnosti Škoda Plzeň došlo k předání 

AF Petzold C. T. a spol., Praha, do Státního oblastního archivu v Plzni pod př. č. 73/2011, 

čj. SOAP/001-2716/2011. Fond byl zaveden do evidence pod č. EL NAD 11146 fyzicky, 

ale i nadále zůstával v Tylově ulici 57, Plzeň. K přestěhování fondu došlo až v roce 2012, 

kdy byl přemístěn do areálu SOA v Plzni, pracoviště Klášter 101, Nepomuk. 

 Při generální inventuře v letech 2012–2013 byla změněna značka fondu, metráž fondu 

z původních 7,00 bm na 6,02 bm a evidenční jednotky na 63 balíků, 11 jiné, 8 úředních knih 

a 2 kartony. 

 Skartační a spisový plán nebyl ve firmě používán. Došlé písemnosti byly většinou jen 

označeny tužkou či pomocí razítek číslem jednacím a ručně bylo dopsáno datum a rok 

ve formátu DD/MM RR. Na některých písemnostech se občas vyskytuje rukou psaná 

poznámka o jejím vyřízení včetně datace, někdy je také uvedeno jméno, komu měl být 

dokument předán k vyřízení nebo komu byl odeslán.  Žádné další záznamy zachycující pohyb, 

ztrátu či případnou skartaci daného archivního fondu se ve Státním oblastním archivu v Plzni 

nenacházejí. 
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III. Archivní charakteristika archivního fondu 

 

 Původní název fondu Petzold C. T. a spol., Praha byl změněn podle názvu původce 

na archivní fond Doly na železné rudy firmy C. T. Petzold a spol., Ejpovice. Archiválie 

zachycují časové období (1892) 1907‒1919 (1943). Priora archivního fondu tvoří dvě brožury 

z roku 1892 a 1904 (inv. č. 216, 217) pojednávající o nalezištích a těžbě antimonu v obci 

Chříč u Kralovic. Původce C. T. Petzold a spol. pravděpodobně uvažoval o těžbě tohoto kovu, 

a proto se tyto brožury ve fondu dochovaly. Posteriora archivního fondu nalezneme 

na fotokopiích kupních a pachtovních smluv (originály z let 1913–1919), které jsou opatřeny 

ověřovacím razítkem a podpisem notáře JUDr. Eduarda Frindy z roku 1943 (inv. č. 22, 23). 

Fotokopie kupních a pachtovních smluv byly v archivním fondu ponechány, protože tvoří 

dochovaný celek z doby, kdy doly vznikaly a docházelo k jejich rozšiřování. Zároveň nebylo 

možné určit, který nástupce by pro přesun těchto archiválií připadal v úvahu. Zda C. T. 

Petzold a spol., Praha nebo Škodovy závody, které se v roce 1924 staly vlastníkem železáren 

v Hrádku. Archivní fond je torzovitý. Obsahuje doklady vztahující se k majetkoprávním 

záležitostem firmy (hlavně důlní majetek včetně mapových příloh), zaměstnaneckou agendu 

(příděly potravin a potřeb pro chod domácnosti, vojenské záležitosti). Velkou část 

dochovaných archiválií tvoří obchodní korespondence, která byla rozdělena abecedně podle 

jednotlivých firem a týkala se hlavně dodávek materiálu a služeb při výstavbě areálů 

v Ejpovicích a Srbsku. Kopiáře korespondence (inv. č. 7, 8), jejichž datace přesahuje do roku 

1920, byly v archivním fondu též ponechány. U inv. č. 7 je poslední záznam související 

s firmou Petzold z 1. července 1919 a u inv. č. 8 z 6. června 1919, z tohoto je zřejmé, 

že většinu dochovaných kopií tvoří korespondence původce. Jazykem archiválií je hlavně 

němčina a čeština. Jejich fyzický stav je dobrý a odpovídá době vzniku. Část písemností je 

někde mírně natržena nebo nakrčena či poškozena rzí od kancelářských sponek. Jedna mapa 

(inv. č. 170) a jeden technický výkres (inv. č. 210) jsou roztrženy na několik kusů. Úřední 

kniha (inv. č. 8) má poškozenou vazbu.  

 Při inventarizaci fondu a vyhotovení archivní pomůcky bylo postupováno podle 

Metodického pokynu ředitele SOA v Plzni pro zpracování archiválií a tvorbu archivních 

pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010 z 12. března 2010 včetně dodatku z 15. července 2014 čj. 

SOAP/006-1300/2014 a Základních pravidel pro zpracování archiválií (Odbor archivní správy 

a spisové služby MV, 2015). Vzhledem k nedochování původního registraturního systému či 

spisového plánu bylo při inventarizaci archivního fondu použito umělé pořádací schéma 

(příloha č. 3) s přihlédnutím k obsahu a četnosti dochovaných archiválií a Zásadám 
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pro pořádání a inventarizaci archivního materiálu vzniklého z činnosti podniků 

a hospodářských organizací před znárodněním, vydaných Archivní správou Ministerstva 

vnitra v roce 1960.  Archivní materiál byl nejprve vyjmut ze zaprášených, potrhaných 

a prorezlých pořadačů. Archiválie byly zbaveny starých kovových kancelářských sponek, 

opatřeny novými přebaly a uloženy do kartonů. Při roztřídění písemností bylo zjištěno, 

že fond obsahuje písemnosti více původců a část ho na základě provenienčního principu 

náleží do SOA v Praze, proto bylo přistoupeno k těmto následujícím změnám.  

 Vnitřními změnami bylo předáno do AF Železárny Hrádek u Rokycan, EL NAD 11151, 

6 úředních knih, 1 registraturní pomůcka a 5 kartonů o celkové metráži 0,74 bm a do AF 

Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni – GŘ Praha, EL NAD 11138, 2 úřední 

knihy a 1 karton o celkové metráži 0,15 bm. Dále byla část archivního fondu, celkem 0,48 

bm, na základě návrhu z 19. prosince 2016, čj. SOAP/003-0742/2016, delimitována do péče 

jiného archivu z důvodu působnosti původce viz Protokol o převedení archiválií archivního 

fondu do péče Státního oblastního archivu v Praze, jenž byl vydán rozhodnutím Ministerstva 

vnitra, resp. odboru archivní správy a spisové služby č. j. MV-89-2/AS-2017 ze dne 4. ledna 

2017. Delimitace archiválií archivního fondu byla provedena podle § 2 odst. 2 vyhlášky 

č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu pořádání bylo 

5 evidenčních jednotek jiné přehodnoceno na úřední knihy správní, jednalo se o tzv. kopiáře. 

Tyto procesy, výše zmíněné vnitřní změny a delimitace ovlivnily celkový rozsah bm, 

z původních 6,02 bm zbylo celkem 1,78 bm. Dále bylo při pořádání a inventarizaci fondu 

z evidence NAD z důvodu přehodnocení významu vyřazeno celkem 0,24 bm (duplicitní 

a multiplicitní písemností, nepodstatná běžná korespondence), viz Protokol o vyřazení 

archiválií z evidence NAD z důvodu přehodnocení významu ze dne 15. prosince 2016, čj. 

SOAP/003-0735/2016. Seznam vyřazených archiválií tvoří přílohu výše uvedeného protokolu 

a je uložen ve spisu o fondu. Také došlo k vyřazení jednotlivin nearchivní povahy v rozsahu 

2,63 bm (původní pořadače, přebaly a desky).  

 Po inventarizaci má archivní fond celkem 217 inventárních jednotek, které tvoří 10 

úředních knih, 2 podací protokoly, 12 kartonů, 38 map, 11 technických výkresů a 2 tisky 

po roce 1800. Mapy a technické výkresy byly uloženy do kartonů. Inventární čísla 201 - 217 

jsou společně s dalšími archiváliemi uloženy v kartonu 12 a inv. č. 165 – 200 v samostatném 

kartonu, který není vykazován jako evidenční jednotka, ale slouží jen jako obal. Rejstříky 

nebyly vypracovány. 
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 Archiválie související s firmou C. T. Petzold a spol. lze také dohledat ve Státním 

oblastním archivu v Praze (EL NAD 2896 Petzold, a. s.) a ve Státním okresním archivu 

Beroun (EL NAD 1537 C. T. Petzold, železárny Komárov, EL NAD 1788 Kovohuť C. T. 

Petzold, Zdice, EL NAD 1544 Bratrská pokladna Akciových železáren Komárov, EL NAD 

1547 Akciové železárny Komárov).  
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IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu 

  

 Archivní fond Doly na železné rudy firmy C. T. Petzold a spol., Ejpovice přibližuje 

rozvoj těžebního průmyslu v okolí Plzně. Z badatelského hlediska se zde dochovalo několik 

zajímavostí. 

 Týdenní zprávy z Ejpovic z let 1918–1919 (inv. č. 88) obsahují všeobecný přehled 

o ejpovických dolech. Jsou zde zaznamenány stavy pokladny, vyplacené zálohy na výplatách, 

počet zaměstnanců, počet vyfáraných směn, množství vytěžené rudy a ohnivzdorné hlíny 

včetně zásob z předešlého týdne. Nákladové listy (inv. č. 97) mohou posloužit jako statistická 

pomůcka přibližující, za jakou cenu, kolik a jakého materiálu bylo při výstavbě areálu 

v Ejpovicích i Srbsku použito.  

 Vzhledem k tomu, že železorudný průmysl byl během 1. světové války pro chod státu 

velmi důležitý, byly doly kontrolovány vojenskou správou (inv. 76–80) a zaměstnanci dolu 

zproštěni od nástupu do branné moci.  

 Zajímavou částí fondu jsou nabídky nových nalezišť a jejich průzkum. Nakonec 

nejucelenější představu o provozu na dole i v lomech poskytuje dochovaná obchodní 

korespondence. Ta byla seřazena abecedně podle jednotlivých firem, k tomuto kroku bylo 

přistoupeno z důvodu větší přehlednosti, v jakém rozsahu a s kým firma udržovala kontakty. 

Korespondence se většinou týká dodávek strojního zařízení, materiálu či nabídky služeb. Lze 

například částečně vysledovat spotřebu stavebního dřeva, betonových a železářských 

výrobků, ale také dodané strojní zařízení, potřeby pro zaměstnance nebo vybavení kanceláří 

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

 

 Inventarizaci archivního fondu spolu s vypracováním inventáře provedla v roce 2017 

ve Státním okresním archivu Klatovy archivářka Eva Havlovičová. 

 

 

Klatovy 1. 11. 2017                                                                      ……………………            

                                                                                                      Eva Havlovičová 
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Příloha č. 1       Seznam použitých zkratek 
 
 
AF  archivní fond 

AP  archivní pomůcka 

a. s.  akciová společnost 

bm   běžný metr 

c. k.    císařsko-královský 

čj.  číslo jednací 

č. k.  číslo katastru 

č. p.  číslo popisné 

č. př.  číslo přírůstkové 

EL NAD  evidenční list Národního archivního dědictví 

evid. jedn.  evidenční jednotka 

GŘ  generální ředitelství 

HK  horní kniha 

inv. č.  inventární číslo 

k. k.  Kaiserlich-königlich  

k. p.  koncernový podnik 

kar  karton 

map  mapy 

MV  Ministerstvo vnitra 

o. p.  oborový podnik 

p. č.  parcelní číslo 

priv.  privilegovaný 

ppr  podací protokol 

ř. z.  říšský zákoník 
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SOA  státní oblastní archiv 

SOAP  Státní oblastní archiv v Plzni 

SOkA  státní okresní archiv 

tip  tisk po roce 1850 

Tom.  Tomus (oddíl, svazek, složka) 

tvy  technické výkresy 

ukn  úřední kniha 

v. o. s.  veřejná obchodní společnost 
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Příloha č. 2       Alternativy názvu firmy z korespondence 

 

Erzschürfung in Eipowitz – Klabawa 1912 

Graf Nostitz - Petzold 

 

Schürfung Eipowitz 1912‒1915/březen 

 

Eisensteinbergbaue  1912/duben‒1919/červen 

der Firma C. T. Petzold & Co. in Eipowitz              

             

Doly na železné rudy 1912/duben‒1919/červen 

firmy C. T. Petzold a spol. v Ejpovicích 

 

Bergverwaltung 1912/duben‒1919/červen 

der Firma C. T. Petzold & Co In Eipowitz,  

P. Deischina 

 

Horní správa firmy C. T. Petzold a spol.  1912/duben‒1919/červen        

v Ejpovicích, p. Dýšina 
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Příloha č. 3       Pořádací schéma 
 
 
I. Úřední knihy 

  1. Evidenční knihy 

  2. Správní knihy 

II. Spisový materiál 

  1. Registraturní pomůcky 

  2. Spisy 

     A. Majetkové záležitosti 

 B. Firemní korespondence 

     C. Evidence zaměstnanců a mzdy  

 D. Sociální záležitosti 

 E. Bratrská pokladna a pojištění 

 F. Válečné nasazení  

     G. Provoz a výroba 

     H. Obchodní korespondence  

III. Mapy 

IV. Technická dokumentace 

V. Různé 
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Inv. 
č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

 
 

   

 I. ÚŘEDNÍ KNIHY   

  
 

  

 1. Evidenční knihy   
    
1 Výplatní kniha  1912 ukn 1 
    
2 Výplatní kniha 1915‒1916 ukn 2 
    
3 Kniha mužstva 1912‒1918 ukn 3 
    
4 Kniha směn 1915‒1916 ukn 4 
    
5 Kniha směn 1919 ukn 5 
    
 2. Správní knihy   
    
6 Kopiář - korespondence s Železárnami v Komárově  

(13. 3. 1915 ‒ 12. 9. 1917) 
1915‒1917 ukn 6 

    
7 Kopiář - korespondence s bratrskou pokladnou  

(10. 9. 1915 ‒ 5. 11. 1920) 
1915‒1919 (1920) ukn 7 

    
8 Kopiář - korespondence dolů v Ejpovicích  

(29. 1. 1917 ‒ 17. 11. 1920) 
1917‒1919 (1920) ukn 8 

    
9 Kopiář - korespondence dolů v Ejpovicích 

(16. 3. 1917 ‒ 4. 3. 1918) 
1917‒1918 ukn 9 

    
10 Kopiář - korespondence 

(3. 3. 1919 ‒ 15. 8. 1919)  
1919 ukn 10 

  
 

  

 II. SPISOVÝ MATERIÁL   

  
 

  

 1. Registraturní pomůcky   
    
11 Podací protokol 

(30. 4. 1917 ‒ 17. 11. 1917) 
1917 ppr 1 

    
12 Podací protokol 

(3. 10. 1918 ‒ 19. 4. 1919) 
 

1918‒1919 ppr 2 
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Inv. 
č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

    
 2. Spisy   
    
 A. Majetkové záležitosti   
    
13 Výhradní kutiska Těžařstva hrabě Erwein Nostitz-

Rieneck a C. T. Petzold a spol. 
1907 kar 1 

    
14 Seznam dolových měr – Ejpovice, Klabava, 

Rokycany, Tymákov, Litohlavy, Lhota, Osek 
[1912] kar 1 

    
15 Kupní smlouva mezi hrabětem Erweinem Nostitz-

Rieneck a firmou C. T. Petzold a spol. a 
Rakouským úvěrovým ústavem pro obchod a 
průmysl ve Vídni  

1915 kar 1 

    
16 Seznam všech výhradních kutisek ve vlastnictví 

firmy C. T. Petzold a spol.  
1917 kar 1 

    
17 Popis dolových měr a pozemků ve vlastnictví firmy  1917 kar 1 
    
18 Kupní smlouva na prodej rudných dolů v Ejpovicích 

Akciovým železárnám a ocelárnám v Hrádku u 
Rokycan 

1919 kar 1 

    
19 Snaha odkoupení Barrandovy jeskyně spolkem 

Deutscher Naturwissenschaftlicher-Medizinischer 
Verein für Böhmen "Lotos" Praha 

1913‒1914 kar 1 

    
20 Zajištění prohlídky Barrandovy jeskyně pro Klub 

českých turistů z Prahy 
1914 kar 1 

    
21 Pozemky Kyšice 

(korespondence, návrhy smluv, kupní smlouvy, 
ohraničení pozemků) 

1914‒1919 kar 1 

    
22 Pozemky Srbsko 

(korespondence, kupní a pachtovní smlouvy, 
platební předpisy, knihovní výtah a seznam 
pozemků) 

1913–1919 (1943) kar 1 

    
23 Pozemky Svatý Ján pod Skalou a Hostim 

(korespondence, kupní a pachtovní smlouvy, 
platební předpisy, pozemků) 
 
 
 

1917–1919 (1943) kar 2 
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Inv. 
č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

    
24 Lesní úřad hraběte Harracha, Horní Branná 

(pronájem pozemků pro důlní činnost v okolí 
Herlíkovic) 

1916–1917 kar 2 

    
25 Skřivan Josef, Jánský František, geometři, Praha 

(zajištění a přihlášení kutisek ve Východních 
Čechách, seznamy kutisek, korespondence, mapové 
přílohy – 73 ks) 

1916–1918 kar 2 

    
25 Skřivan Josef, Jánský František, geometři, Praha 

(mapové přílohy – 163 ks ) 
1916–1917 kar 3 

    
25 Skřivan Josef, Jánský František, geometři, Praha 

(mapové přílohy – 170 ks ) 
1916–1917 kar 4 

    
25 Skřivan Josef, Jánský František, geometři, Praha 

(mapové přílohy – 186 ks ) 
1916–1917 kar 5 

    
26 Nabídky nalezišť železné rudy 1914–1917 kar 6 
    
27 Dr. Kettner Radim, geolog 

(terénní studium případných rudných ložisek 
v Čechách) 

1916‒1919 kar 6 

    
28 Kreysa F., kamenouhelné doly a parostrojní cihelna, 

Staňkov  
(nabídka naleziště magnetitu ve Skelné Huti 
u Nýrska) 

1915‒1916 kar 6 

    
29 Ritt F., továrna strojních řemenů a obchod 

technickým zbožím, České Budějovice  
(nabídka nalezišť železné rudy) 

1918‒1919 kar 6 

    
30 JUDr. Vincenc Adam, advokát, báňský inženýr, 

Praha 
(nabídka výhradních kutisek v soudním okresu 
Kunštát) 

1917 kar 6 

    
31 Koch E., horní ředitel, Bonn  

(posouzení rudných nalezišť) 
1909‒1917 kar 6 

    
32 Mach V., báňský a hutní inženýr, Chotěšov  

(posouzení kutacích kruhů) 
1915‒1916 kar 6 

    
33 Dr. Scheller A., Praha 

(posouzení vzorků ejpovické rudy) 
 
 

1913‒1914 kar 6 
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Inv. 
č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

    
34 JUDr. Tvrdek Oldřich, advokát, Rokycany 

(zástupce firmy v majetkoprávních sporech) 
1914–1919 kar 6 

    
35 Žádosti o odškodnění za poškození pozemků těžbou 1912–1919 kar 6 
    
36 Pojistky majetku 1915–1918 kar 6 
    
37 Vládní nařízení č. 103, 231, 506/1917 a 148, 

154/1918 
1917‒1918 kar 6 

    
38 Změna názvu firmy po prodeji Akciovým 

železárnám a ocelárnám v Hrádku u Rokycan 
(původní název na výstřižku z novin, nový název 
připsán tužkou) 

1919 kar 6 

    
 B. Firemní korespondence   
    
39 C. T. Petzold a spol., Praha 

(korespondence) 
1917–1919 kar 6 

    
40 C. T. Petzold a spol., Vídeň 

(korespondence) 
1917‒1919 kar 6 

    
41 Maria-Theresia-Braunsteinzeche, Platten 

(korespondence, kopie inventury z roku 1916) 
1916–1918 kar 6 

    
42 Škodovy závody a. s., Plzeň 

(korespondence) 
1917–1919 kar 6 

    
43 Těžařstvo firmy C. T. Petzold a spol., Vrchlabí 

(korespondence) 
1916‒1918 kar 6 

    
44 Železárny Rotava – Nejdek, a. s., Rotava 

(korespondence) 
1913‒1919 kar 6 

    
45 Železárny Komárov C. T. Petzold a spol., Komárov 

(korespondence) 
1917–1919 kar 6 

    
46 Báňské hejtmanství Praha  

(korespondence, přihlašování kutišť) 
1915–1918 kar 6 

    
47 Revírní báňský úřad Kutná Hora  

(korespondence, přihlašování kutišť) 
1915–1918 kar 6 

    
48 Revírní báňský úřad Loket  

(korespondence, přihlašování kutišť) 
 
 

1916‒1918 kar 6 
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Inv. 
č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

    
49 Revírní báňský úřad Plzeň  

(korespondence, přihlašování kutišť) 
1913–1919 kar 6 

    
50 Obecní úřad Kyšice  

(korespondence) 
1915 kar 6 

    
51 Obecní úřad Osek  

(korespondence) 
1916 kar 6 

    
52 Obecní úřad Srbsko  

(korespondence) 
1916 kar 6 

    
53 Živnostenská banka v Plzni  

(korespondence) 
1919 kar 6 

    
54 Živnostenská banka v Praze  

(korespondence) 
1918–1919 kar 6 

    
55 Důlní inspekce při ministerstvu války, skupina IV,  

Teplice-Šanov 
(korespondence) 

1916‒1918 kar 6 

    
 C. Evidence zaměstnanců a mzdy   
    
56 Příjem zaměstnanců 

(vysvědčení o zachovalosti, potvrzení praxe, 
odpovědi na pracovní inzeráty)  

1913–1919 kar 7 

    
57 Porovnání stavu dělnictva před rokem 1914 a v roce 

1917 
1917 kar 7 

    
58 Seznamy zaměstnanců Ejpovice 1918–1919 kar 7 
    
59 Vrtmistr Schneider Theodor 

(korespondence, mzda) 
1916‒1917 kar 7 

    
60 Vrtmistr Zelenka Rudolf 

(doporučení, korespondence, zprávy o vrtných 
pracích) 

1915–1916 kar 7 

    
61 Žádosti o uvolnění ze zaměstnání  

(nemoc, dovolená) 
1916–1919 kar 7 

    
62 Mzdové záležitosti 1915–1917 kar 7 
    
63 Výdaje na povozníky, příděl ovsa pro koně 

 
 

1915–1917 kar 7 
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Inv. 
č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

    
 D. Sociální a zaměstnanecké záležitosti   
    
64 Příděly cukru  1916‒1919 kar 7 
    
65 Příděly uhlí a koksu 1917 kar 7 
    
66 Příděly a spotřeba piva 1917–1919 kar 7 
    
67 Příděl obuvi a látek 

 
1919 kar 7 

68 Zásobárna podniků sloužících válečným úkonům 
v okresu rokycanském 
(později Zásobárna podniků průmyslových v okresu 
rokycanském) 

1917‒1919 kar 7 

    
69 Vyživovací okresní komise v Rokycanech 1918 kar 7 
    
70 Skupina Svazu československých horníků v 

Ejpovicích 
1918‒1919 kar 7 

    
71 Společný hasičský sbor dolů a obce Ejpovice 1918 kar 7 
    
 E. Bratrská pokladna a pojištění   
    
72 Účetní zpráva a statistické přehledy Bratrské 

pokladny železáren v Komárově, C. T. Petzold 
a spol. 
(dáno na vědomí řediteli dolů) 

1914–1915 kar 7 

    
73 Předpisy příspěvků zaměstnanců dolů v Ejpovicích 

pro Bratrskou pokladnu železáren v Komárově, C. 
T. Petzold a spol.  
(včetně korespondence a potvrzení o rodinných 
poměrech zaměstnanců – počet dětí, rodinný stav, 
vyživovací povinnosti) 

1914‒1919 (1920) kar 7 

    
74 Penzijní pojištění  

(korespondence, výměry pojistného, přihlášky 
zaměstnanců) 

1915‒1919 kar 7 

    
75 Úrazové pojištění 

(korespondence, výměry pojistného, dotazníky 
1917‒1919 kar 7 

    
 F. Válečné nasazení   
    
76 Výzva c. k. Ministerstva války ve Vídni z 20. února 

1917, odd. 10, č. 20 000  
(výkaz počtu zaměstnanců a jejich odbornosti) 

1917 kar 8 
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Inv. 
č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

    
77 Výzva c. k. Ministerstva války ve Vídni z 26. 

května 1917 pro dělnictvo, aby nestávkovalo 
1917 kar 8 

    
78 Seznámení s vyhláškou c. k. Ministerstva války ve 

Vídni z 13. srpna 1917, odd. 7, č. 29 310, které 
nařizovalo udržovat firmu pro válečné účely, 
současně byl ustanoven vojenský správce, jemuž 
byla složena přísaha všech zaměstnanců 
(seznam zaměstnanců s podpisy) 

1917 kar 8 

    
79 Vojenské záležitosti 

(seznamy osvobozených zaměstnanců od vojenské 
služby, jednotlivé domobranecké legitimace, 
osvobozující rozhodnutí, soupisy podle bodu 1, 
vyhlášky odd. 10, č. 229 005, korespondence) 

1914‒1919 kar 8 

    
80 Zprošťující seznam vybraných osob č. 9  

c. k. Ministerstva války ve Vídni  
(jsou zde i zaměstnanci z Ejpovic) 

1917 kar 8 

    
 G. Provoz a výroba   
    
81 Provoz Ejpovice   

(vyúčtování prací květen – září 1912) 
1912 kar 9 

    
82 Inventura Ejpovice  1912‒1913 kar 9 
    
83 Inventura Srbsko 1917 kar 9 
    
84 Roční výkaz Ejpovice  

(těžba, zaměstnanci) 
1916 kar 9 

    
85 Daňové záležitosti 1915–1919 kar 9 
    
86 Pohledávky – nezaplacené účty 1914–1918 kar 9 
    
87 Zprávy vedoucího Josefa Chlustiny o pracích 

provedených na dole v Oseku a jeho každodenním 
provozu 

1915‒1916 kar 9 

    
88 Týdenní zprávy důl Ejpovice  1918–1919 kar 9 
    
89 Provozní řády pro obsluhu trhavin firmy C. T. 

Petzold a spol. (6 ks) 
1914‒1917 kar 9 

    
90 Přehled spotřeby materiálu na dole v Ejpovicích 

(spotřeba dříví, železa a oceli, cementu, vápna, 
cihel, dynamitu, karbidu, oleje, lihu, uhlí) 

1917 kar 9 
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Inv. 
č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

    
91 Spotřeba dynamitu a kapslí 1915–1917 kar 9 
    
92 Dodávky uhlí a koksu 1913–1916 kar 9 
    
93 Dodávky dřeva  1916–1917 kar 9 
    
94 Dodávky karbidu  1917–1919 kar 9 
    
95 Dodávky obilí  

(Státní obilní ústav, Praha) 
1919 kar 9 

    
96 Dodací listy a účty na materiál pro provoz dolů 

(benzín, olej, petrolej, krumpáče apod.) 
1914–1919 kar 9 

    
97 Nákladové listy  

(přeprava vápna, železa, cihel, hlíny, písku, dříví) 
1917‒1919 kar 9 

    
98 Klepetář Hynek, Praha 

(oprava pokladny v Ejpovicích) 
1914 kar 9 

    
99 Korespondence Srbsko‒Ejpovice 

(žádosti o dodání materiálu pro provoz a těžbu, 
proplacení účtů z příruční pokladny, dodávky uhlí  
a dříví) 

1917–1919 kar 9 

    
100 Telefonní stanice Srbsko 1917–1919 kar 9 
    
101 Odvod a evidence koní pro vojenské účely 1917‒1919 kar 9 
    
102 Dodávka elektrického proudu do dolu v Ejpovicích 

z elektrárny Darová-Břasy 
(smlouva o dodávce, cenová nabídka) 

1916–1919 kar 9 

    
103 Revizní zpráva elektrického zařízení  

(Renger C. Ludwig, technický konzultant, 
elektrotechnik, Děčín)  

1919 kar 9 

    
104 Dodávky vody od Ledeckých kaolinových závodů, 

Karel Wedell a spol., Plzeň 
1913 kar 9 

    

105 Nájem za uskladnění vytěžené rudy v železniční 
stanici Rokycany 

1917–1919 kar 9 

    
106 Výstavba průmyslové vlečné koleje Ejpovice – 

Chrást 
(rozpočty, korespondence) 
 

1916–1919 kar 9 
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Inv. 
č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

    
 H. Obchodní korespondence   
    
107 Bastl Karel, továrna nábytku a stavebních prací, 

Rokycany 
(dodávky nábytku a nástrojů) 

1916–1918 kar 10 

    
108 Breitfeld, Daněk a spol., Praha  

(dodávky důlních zařízení včetně technických 
výkresů) 

1914‒1919 kar 10 

    
109 Ing. Coufal Jaroslav, zeměměřič, geometr a soudní 

znalec, Plzeň  
(zaměření pozemků a průzkumné práce 
v Ejpovicích, Srbsku, a Tetíně) 

1913‒1919 kar 10 

    
110 Diamant-Industrie W. Kruegel, Berlín  

(koruna vrtáku) 
1913 kar 10 

    
111 Dobřanské kaolinové a šamotové závody, a. s., 

Plzeň 
(dodávka cihel) 

1917 kar 10 

    
112 JUDr. Ebenstreit Hugo, notář, Rokycany 

(právní záležitosti firmy, korespondence) 
1914‒1919 kar 10 

    
113 Ing. Edigi Jaroslav  

(korespondence - projektování průmyslové 
železniční koleje v Srbsku a mezi Ejpovicemi 
a Chrástem) 

1913–1917 kar 10 

    
114 Flottmann H. & Comp., Spezialfabrik für moderne 

Gesteisbohranlagen, Wien 
(dodávky strojního zařízení) 

1913–1916 kar 10 

    
115 Frič Josef & Jan, továrna na měřící stroje, Praha 

(měřící technika) 
1917–1918 kar 10 

    
116 Hammer Josef, parní pila, Rokycany 

(stavební dříví) 
1913‒1918 kar 10 

    
117 Hanel Jan, technické potřeby, Plzeň – zástupce a. s. 

Dynamit Nobel, Vídeň  
(dodávky třaskavin) 

1916‒1919 kar 10 

    
118 Herget Max, továrna na portlandský cement, 

Radotín 
(dodávky vápna a štěrku) 
 

1916‒1919 kar 10 
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Inv. 
č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

    
119 Hildebrand Max, früher August Lingke & Co., 

Freiberg in Sachsen  
(měřící přístroje)  

1913‒1916 kar 10 

    
120 Ing. Holý Karel, horní inženýr a soudní znalec 

hornictví, Plzeň 
(korespondence) 

1913-1917 kar 10 

    
121 Hospodářské družstvo v Rokycanech 

(dodávky sena, dříví, melasy) 
1916–1919 kar 10 

    
122 Ing. Hykš V., Praha 

(projektování vlečné koleje v Ejpovicích) 
1916–1918 kar 10 

    
123 Jelínek František, parní pila, strojní výroba beden, 

obchod dřívím, Rokycany 
(dodávky stavebního dřeva a pražců) 

1917‒1919 kar 10 

    
124 Jelínek Josef, stavitel, Beroun 

(rozpočet na cáchovnu a administrativní budovu 
v Ejpovicích) 

1918 kar 10 

    
125 Karbid Gesellschaft mit Beschränkter Haftung, 

Wien 
(dodávky karbidu) 

1916‒1918 kar 10 

    
126 Kasl František, továrna na acetylenové osvětlení, 

plynovody, vodovody, stavební a ornamentální 
klempířství, Praha  
(dodávky karbidu) 

1917 kar 10 

    
127 Káš a Werner, továrna úzkokolejných drah, s. r. o. 

v Praze  
(dodávka důlních vozíků, brzdících strojů, stavítek 
k podchycení klece apod.) 

1916‒1919 (1921) kar 10 

    
128 Kőnigshofer Cement-Fabrik, A. G., Prag 

(dodávky cementu)  
1917‒1918 kar 10 

    
129 Lange, Lorcke & Co., Diamant-Werkzeug-Fabrik, 

Brieg 
(vrtací stroj) 

1912‒1916 kar 10 

    
130 Lesní úřad královského města Plzně 

(dodávky dříví) 
1915–1917 kar 10 

    
131 Luňáček Josef, světlotiskový ústav, Plzeň 

(vyhotovení kopií plánů) 
1918 kar 10 
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Inv. 
č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

    
132 Maschinenfabrik Westfalia, A. G., Gelsenkirchen, 

v zastoupení Eduarda Goehlera, filiálka Praha 
(vrtací souprava) 

1917 kar 10 

    
133 Mőckel & Freytag, Holzhandlung, Säge- und 

Hobelwerk, Zwickau  
(dodávky dříví) 

1915‒1916 kar 10 

    
134 Důlní a průmyslové závody, dříve Joh. Dav. Starck, 

Kaznějov 
(prodej rudy) 

1913‒1916 kar 11 

    
135 Ing. Moravec Josef, stavební inženýr a geometr, 

Praha 
(vypracování projektů na průmyslovou kolej a 
lanovou dráha v Srbsku) 

1913–1919 kar 11 

    
136 Neptun, výroba pracích strojů a různých 

hospodářských potřeb, Komárov 
(výstavba areálu v Srbsku – dodávky stavebního 
materiálu) 

1915‒1919 kar 11 

    
137 Neugebauer Gustav, knihkupec, Praha 

(geologické mapy) 
1915 kar 11 

    
138 Neumann Karel, Plzeň 

(dodávky dříví) 
1918‒1919 kar 11 

    
139 Orenstein & Koppel, spol. s r. o., Praha, pozemní, 

lesní a průmyslové dráhy 
(dodávka materiálu pro průmyslovou kolej) 

1916‒1918 kar 11 

    
140 Österreichische Siemens-Schuckert-Werke, Wien 

(strojní vybavení) 
1916–1919 kar 11 

    
141 Österreichische Wolf-Lampen-Gesellschaft m. b. 

H., Weheditz bei Karlsbad 
(dodávky lamp, kahanů 

1913‒1918 kar 11 

    
142 Petroleum – Verteilungs – Gesellschaft m. b. H., 

Wien 
(dodávky petroleje) 

1918 kar 11 

    
143 Pikolon A., továrna nábytku – pila, Rokycany 

(vybavení kanceláře Ing. Oto Gőtze) 
1913 kar 11 

    
144 Plzeňský společenský pivovar, Plzeň 

(vrtné práce) 
1915 kar 11 
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Inv. 
č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

    
145 Podersamer Kaolinwerke C. T. Petzold & Co., 

Puschwitz 
(Kaolinové závody C. T. Petzold a spol., Buškovice 
u Podbořan – vrtací garnitura, dodávky materiálu, 
korespondence) 

1914‒1919 (1921) kar 11 

    
146 Poche Josef, pila a prodej dřeva, Plzeň 

(dodávky dříví) 
1914‒1917 kar 11 

    
147 Poldihütte, centrální prodejní kancelář, Praha 

(vrtací nože) 
1916–1918 kar 11 

    
148 Popper Adolf jun., zastupitelství technických, 

elektrotechnických a stavebnětechnických potřeb, 
Plzeň – zástupce firmy Standard, s. r. o., Vídeň 
(nabídka pulsometru) 

1915 kar 11 

    
149 Poppy a spol., s. r. o., továrna na výrobu 

cementového zboží, Rokycany 
(betonové skruže) 

1917 kar 11 

    
150 Pražská akciová společnost pro průmysl dřevařský, 

Praha 
(dodávky dříví) 

1919 kar 11 

    
151 Pražská železářská společnost, Praha 

(dodávky materiálu) 
1913–1919 kar 11 

    
152 Reimann S. L. synové, české kamenné a hnědé uhlí, 

dřevěné uhlí, koks a podpalovač Rapid, Praha 
(dodávky uhlí) 

1914 kar 11 

    
153 Ing. Richter Karel, strojní technická kancelář, Děčín 

(motor pro závod v Horní Blatné) 
1918 kar 11 

    
154 Rott V. J., velkoobchod nástroji, stroji a zbožím 

kovovým, Praha - filiálka Plzeň  
(dodávky zboží) 

1914–1919 kar 11 

    
155 Ryšavý Bohuslav, stavitel, Rokycany 

(projektování strojovny, skladiště dynamitu, boudy 
pro hlídače a skladiště kapslí) 

1914‒1915 kar 11 

    
156 Schram A. Praha, zastupitelství a. s. Dynamit 

Nobel, Vídeň  
(dodávky dynamitu a kapslí) 
 
 

1912‒1919 kar 11 
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Inv. 
č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

    
157 Sláma František, stavitel, Kamenné Žehrovice 

(výstavba areálu v Srbsku) 
1917–1919 kar 11 

    
158 Spojené strojírny a. s., dř. Škoda-Ruston, 

Broumovský a Ringhoffer, Praha 
(stojní zařízení) 

1916–1918 kar 11 

    
159 Šimonek Jan, železárny, Beroun 

(dodávky zboží) 
1918‒1919 kar 11 

    
160 Thiele Julius, Osek 

(vrtné práce) 
1916–1917 kar 11 

    
161 Volf Vojtěch, stavitel, Beroun 

(výstavba Srbsko, Ejpovice, rozpočty, stavební 
deníky) 

1916‒1919 kar 11 

    
162 Ing. Vőlkel Albert, generální zástupce firmy J. 

Pohling, Vídeň  
(zřízení lanové dráhy a závodní železniční koleje 
v Srbsku) 

1913‒1919 kar 11 

    
163 Widimský František, knihtiskárna, Plzeň 

(kartáčové otisky) 
1915‒1916 kar 11 

    
164 Wirtsschaftsband der Zementindustrie, Wien 

(dodávky cementu) 
 kar 11 

  
 

  

 III. MAPY   

  
 

  

165 Mapa výhradních kutisek v katastru obce Osek 
 
(Freischürfe der Umgebung von Wossek) 
 
autor neuveden, kolorovaný rukopis,  
papír podlepený plátnem,  
1: 15 000, 65,8 x 47,3 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1907] map 1 
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Inv. 
č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

    
166 Mapa dolových měr Eugeni I, Eugeni II v katastru 

obce Cheznovice  
 
(Grubenmass der Umgebung von Cheznowitz) 
 
autor neuveden, kolorovaný rukopis,  
papír podlepený plátnem,  
1: 15000, 65,2 x 47, 5 cm 

[1907] map 2 

    
167 Mapa výhradních kutisek a dolových měr v katastru 

obcí Komárov, Hrachoviště, Podluh 
 
(Grubenmahsen und Freischürfe der Umgebung von 
Komarau, Hrachowišť und Podluh) 
 
autor neuveden, kolorovaný rukopis,  
papír podlepený plátnem,  
1: 15000, 65,7 x 47,5 cm 

[1907] map 3 

    
168 Mapa výhradních kutisek v katastru obce Malešov  

 
(Freischürfe der Umgebung von Maleschau bei 
Kuttenberg 
 
autor neuveden, kolorovaný rukopis,  
papír podlepený plátnem,  
1: 15000, 65 x 46, 5 cm 

[1907] map 4 

    
169 Katastrální mapa Ejpovice se zakreslenými 

dolovými mírami 
 
(Schürfung Eipowitz) 
 
autor neuveden, rukopis, papír, 
1:2880, 78 x 49 cm 

[1913] map 5 

    
170 Katastrální mapa Ejpovice se zakreslenými 

dolovými mírami  
 
(Schürfung Eipowitz) 
 
autor neuveden, rukopis, papír, roztržena na dva 
kusy, 1:2880, 78 x 49 cm 
 
 
 
 
 

[1913] map 6 
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Inv. 
č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

    
171 Mapa dolových měr v katastru obce Tymákov 

 
(Karte über die Rokycaner-Chachower 
Grubenmassen Gem. Timakow) 
 
Ing. Oto Gőtz, kolorovaný rukopis, papír,  
razítko Schürfung Eipowitz 
měřítko neuvedeno, 60 x 44,7 cm 

[1913] map 7 

    
172 Katastrální mapa Dýšina se zakreslenými dolovými 

mírami Stephani III, IV, V 
 
(Lagerungskarte der Ergänzungsmasse Stephani III, 
IV u. V in der Kat. Gem. Dejschina Pol. Bezirk 
Pilsen) 
 
Ing. Oto Gőtz, tisk, papír,  
razítko Schürfung Eipowitz, 
1:2880, 50 x 42,7 cm 

1914 map 8 

    
173 Katastrální mapa Dýšina se zakreslenými dolovými 

mírami Stephani VI, VII, VIII 
 
(Lagerungskarte der Ergänzungsmasse Stephani VI, 
VII u. VIII in der Kat. Gem. Dejschina Pol. Bezirk 
Pilsen) 
 
Ing. Oto Gőtz, tisk, papír,  
razítko Schürfung Eipowitz, 
1:2880, 50,3 x 42,6 cm 

1914 map 9 

    
174 Katastrální mapa Lhota, Mokrouše  se zakreslenými 

dolovými mírami Eduard II, III, IV 
 
(Lagerungskarte der Ergänzungsmasse Eduard II, 
III u. IV in der Kat. Gem. Lhota, Mokrouše Pol. 
Bezirk Pilsen) 
 
Ing. Oto Gőtz, tisk, papír,  
1:2880, 41,5 x 33,8 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 

1915 map 10 
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Inv. 
č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

    
175 Katastrální mapa obce Boč (Wotsch) – obecní 

hranice s vybranými pozemkovými parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, neúplná řada, celkem 2 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (3)     70 x 55 cm 

[1916]–[1917] map 11 

    
176 Katastrální mapa obce Černý Potok (Pleyl) – obecní 

hranice s vybranými pozemkovými parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, neúplná řada, celkem 17 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (1)     69,8 x 55,6 cm 
  3. list (2)     70,1 x 55,3 cm  
  4. list (ad2) 69,5 x 55,4 cm   
  5. list (3)     70,4 x 55,1 cm  
  6. list (4)     69,9 x 55,1 cm   
  7. list (5)     70 x 55 cm   
  8. list (6)     70,1 x 55 cm   
  9. list (7)     69,7 x 55,4 cm   
10. list (8)     69,9 x 55,2 cm   
11. list (9)     70,3 x 55,4 cm   
12. list (10)   70,4 x 55,2 cm   
13. list (11)   70,2 x 55,4 cm   
14. list (12)   70,2 x 55,4 cm   
15. list (13)   70 x 55,3 cm   
16. list (14)   70,2 x 55,2 cm  
17. list (15)   70 x 55,1 cm 

[1916]–[1917] map 12 

    
177 Katastrální mapa obce Dolina (Dőrnsdorf) – obecní 

hranice s vybranými pozemkovými parcelami 
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, celkem 6 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (1)     70,8 x 55,2 cm 
  3. list (2)     70,5 x 54,9 cm 
  4. list (3)     70,3 x 55,2 cm 
  5. list (4)     70,4 x 54,8 cm 
  6. list (5)     70,3 x 55,3 cm 

[1916]–[1917] map 13 
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Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

    
178 Katastrální mapa obce Horní Halže (Oberhals) – 

obecní hranice s vybranými pozemkovými 
parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, neúplná řada, celkem 3 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (1)     70,8 x 55,1 cm 
  3. list (3)     70,7 x 55,2 cm 

[1916]–[1917] map 14 

    
179 Katastrální mapa obce Hradiště (Radis) – obecní 

hranice s vybranými pozemkovými parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, neúplná řada, celkem 3 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (2)     70 x 54,9 cm 
  3. list (3)     69,9 x 54,8 cm   

[1916]–[1917] map 15 

    
180 Katastrální mapa obce Jirkov (Gőrkau) – obecní 

hranice s vybranými pozemkovými parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, neúplná řada, celkem 4 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (4)     69,7 x 55,1 cm 
  3. list (5)     69,7 x 54,8 cm 
  4. list (6)     70,2 x 55 cm 

[1916]–[1917] map 16 

    
181 Katastrální mapa obce Kamenné (Steingrün) –

obecní hranice s vybranými pozemkovými 
parcelami   
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, celkem 3 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (1)     70,3 x 55,2 cm 
  3. list (2)     70 x 55,2 cm 
 
 

[1916]–[1917] map 17 
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Inv. 
č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

    
182 Katastrální mapa obce Klášterecká Jeseň (Gesseln) 

– obecní hranice s vybranými pozemkovými 
parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, neúplná řada, celkem 3 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (2)     70 x 54,6 cm 
  3. list (4)     70 x 55,2 cm   

[1916]–[1917] map 18 

    
183 Katastrální mapa obce Kotlina (Kőstlwald) – obecní 

hranice s vybranými pozemkovými parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1: 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, neúplná řada, celkem 3 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (2)     70,5 x 54,9 cm 
  3. list (3)     70 x 55,2 cm 

[1916]–[1917] map 19 

    
184 Katastrální mapa obce Kovářská (Schmiedeberg) – 

obecní hranice s vybranými pozemkovými 
parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, celkem 17 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (1)     69,9 x 55,3 cm 
  3. list (2)     70,3 x 55,3 cm 
  4. list (3)     69,9 x 55,1 cm 
  5. list (4)     70,2 x 55,1 cm 
  6. list (5)     70,1 x 55,3 cm 
  7. list (6)     69,8 x 54,9 cm 
  8. list (7)     70,2 x 55,3 cm 
  9. list (8)     69,8 x 55 cm 
10. list (9)     70,3 x 55,3 cm 
11. list (10)   70,3 x 55,1 cm 
12. list (11)   69,8 x 55,3 cm 
13. list (12)   70,2 x 55,1 cm 
14. list (13)   70,3 x 55,1 cm 
15. list (14)   70,1 x 55,2 cm 
16. list (15)   70,1 x 55,2 cm 
17. list (16)   70,2 x 55,1 cm 

[1916]–[1917] map 20 
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Inv. 
č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

    
185 Katastrální mapa obce Kunov (Kunau) – obecní 

hranice s vybranými pozemkovými parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, celkem 5 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (1)     70,7 x 55,2 cm 
  3. list (2)     70,1 x 55,1 cm 
  4. list (3)     70,4 x 55,1 cm 
  5. list (4)     70,2 x 55,3 cm 

[1916]–[1917] map 21 

    
186 Katastrální mapa obce Louchov (Laucha) – obecní 

hranice s vybranými pozemkovými parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, neúplná řada, celkem 2 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (2)     70 x 55,3 cm 

[1916]–[1917] map 22 

    
187 Katastrální mapa obce Mýtinka (Rődling) – obecní 

hranice s vybranými pozemkovými parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, neúplná řada, celkem 2 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (3)     70,4 x 55,2 cm 

[1916]–[1917] map 23 

    
188 Katastrální mapa obce Nová Víska (Neudőrfl) –

obecní hranice s vybranými pozemkovými 
parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, celkem 5 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (1)     70,3 x 55,1 cm 
  3. list (2)     70,3 x 55,2 cm   
  4. list (3)     70,5 x 55,3 cm   
  5. list (4)     70,7 x 55,4 cm   
 
  

[1916]–[1917] map 24 
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Inv. 
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Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

    
189 Katastrální mapa obce Měděnec (Kupferberg) –

obecní hranice s vybranými pozemkovými 
parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, celkem 5 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (1)     70,7 x 55,1 cm 
  3. list (2)     70,6 x 55,3 cm 
  4. list (3)     70,5 x 55,5 cm 
  5. list (ad3) 70,3 x 55,3 cm   

[1916]–[1917] map 25 

    
190 Katastrální mapa obce Ondřejov (Endersgrün) – 

obecní hranice s vybranými pozemkovými 
parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, neúplná řada, celkem 4 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (1)     71,2 x 55,2 cm 
  3. list (2)     70,3 x 55,4 cm 
  4. list (3)     71,3 x 55,2 cm   

[1916]–[1917] map 26 

    
191 Katastrální mapa obce Perštejn (Pürstein) – obecní 

hranice s vybranými pozemkovými parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, neúplná řada, celkem 5 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (1)     74 x 58,5 cm 
  3. list (3)     72,4 x 58,6 cm  
  4. list (4)     73,1 x 58,5 cm 
  5. list (6)     73,7 x 58,5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

[1916]–[1917] map 27 



41 
 

Inv. 
č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. č. 

    
192 Katastrální mapa obce Petlery (Bettlern) – obecní 

hranice s vybranými pozemkovými parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, neúplná řada, celkem 5 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (1)     70,3 x 55,1 cm 
  3. list (2)     70,7 x 55,2 cm   
  4. list (3)     70,5 x 55,2 cm   
  5. list (5)     70,7 x 55,3 cm  

[1916]–[1917] map 28 

    
193 Katastrální mapa obce Pomilesy (Pőllma) – obecní 

hranice s vybranými pozemkovými parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, celkem 4 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (1)     70,2 x 55,1 cm 
  3. list (2)     71,2 x 55,2 cm 
  4. list (3)     71,3 x 55,2 cm  

[1916]–[1917] map 29 

    
194 Katastrální mapa obce Přísečnice (Pressnitz) – 

obecní hranice s vybranými pozemkovými 
parcelami 
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, celkem 9 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (1)     71 x 54,9 cm 
  3. list (2)     71,2 x 54,9 cm 
  4. list (3)     70,3 x 55,2 cm   
  5. list (4)     70,7 x 55,2 cm   
  6. list (5)     70,3 x 55,1 cm 
  7. list (6)     70,3 x 55 cm   
  8. list (7)     70,5 x 55,1 cm        
  9. list (8)     70,3 x 55,2 cm 
 
 
 
 
 
 

[1916]–[1917] map 30 



42 
 

Inv. 
č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 
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195 Katastrální mapa obce Rájov (Reihen) – obecní 

hranice s vybranými pozemkovými parcelami 
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, neúplná řada, celkem 3 ks 
 
  1. list (2)     73,3 x 58,2 cm 
  2. list (3)     73,2 x 57,8 cm 
  3. list (4)     73,5 x 58,3 cm   

[1916]–[1917] map 31 

    
196 Katastrální mapa obce Rusová (Reischdorf) – 

obecní hranice s vybranými pozemkovými 
parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, neúplná řada, celkem 7 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (3)     70,9 x 55,3 cm 
  3. list (4)     69,9 x 55,2 cm   
  4. list (6)     70,2 x 55,5 cm   
  5. list (7)     69,9 x 55,2 cm   
  6. list (8)     70,1 x 55,2 cm 
  7. list (9)     70,1 x 55,2 cm 

[1916]–[1917] map 32 

    
197 Katastrální mapa obce Sobětice (Zobietitz) – obecní 

hranice s vybranými pozemkovými parcelami 
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, celkem 6 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (1)     70,1 x 55,4 cm 
  3. list (2)     73,7 x 59,2 cm   
  4. list (ad2) 73,3 x 59,3 cm   
  5. list (3)     74 x 57,9 cm   
  6. list (4)     73,3 x 57,9 cm 
 
 
 
 
 
 
 

[1916]–[1917] map 33 
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Obsah Časový rozsah Evid. 
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198 Katastrální mapa obce Třebíška (Tribischl) – obecní 

hranice s vybranými pozemkovými parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, celkem 4 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (1)     70,1 x 54,9 cm 
  3. list (2)     70,5 x 55,2 cm   
  4. list (3)     70,8 x 55,2 cm   

[1916]–[1917] map 34 

    
199 Katastrální mapa obce Úbočí (Zieberle) – obecní 

hranice s vybranými pozemkovými parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, neúplná řada, celkem 2 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (3)     70,3 x 55,2 cm   

[1916]–[1917] map 35 

    
200 Katastrální mapa obce Vejprty (Weipert) – obecní 

hranice s vybranými pozemkovými parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, neúplná řada, celkem 7 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (1)     69,4 x 55,1 cm 
  3. list (2)     69,9 x 55,1 cm   
  4. list (3)     70,1 x 55,1 cm   
  5. list (4)     69,8 x 55,3 cm   
  6. list (5)     70 x 55,3 cm 
  7. list (6)     70,1 x 55 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1916]–[1917] map 36 
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201 Katastrální mapa obce Volyně (Wohlau) – obecní 

hranice s vybranými pozemkovými parcelami 
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1: 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, neúplná řada, celkem 7 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (1)     70,5 x 55,1 cm 
  3. list (2)     70,6 x 55,1 cm   
  4. list (3)     69,8 x 54,9 cm   
  5. list (4)     69,6 x 54,8 cm   
  6. list (5)     69,8 x 54,8 cm 
  7. list (6)     69,9 x 55,1 cm 

[1916]–[1917] map 37 

    
202 Katastrální mapa obce Vykmanov (Weigensdorf) – 

obecní hranice s vybranými pozemkovými 
parcelami  
(podklad mapa stabilního katastru z roku 1842) 
 
autor neuveden, 1 : 2880, kolorovaný rukopis, 
pauzovací papír, neúplná řada, celkem 6 ks 
 
  1. list          16,3 x 17,6 cm – klad listů 
  2. list (1)     70,4 x 55 cm 
  3. list (2)     70,4 x 55,2 cm   
  4. list (3)     69,2 x 55,2 cm  
  5. list (5)     69,3 x 55,2 cm        
  6. list (6)     69,8 x 52,6 cm  

[1916]–[1917] map 38 

  
 

  

 IV. TECHNICKÁ DOKUMENTACE  

  
 

  

203 Geologický profil dolu v Ejpovicích (únor 1913) 
 
(Tagbau Nr. 1) 
 
Ing. Oto Gőtz, kolorovaný rukopis, papír,  
1:250, 57,5 x 36 cm 

1913 tvy 1 

    
204 Geologický profil č. V dolu v Ejpovicích (červenec 

1913)  
 
Ing. Oto Gőtz, rukopis, papír,  
razítko Schürfung Eipowitz, 
1:250, 50 x 31 cm 

1913 tvy 2 
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205 Hlubinná pumpa s elektrickým pohonem 

 
(Abteufpumpe mit elektr. Antrieb) 
 
autor neuveden, tisk, papír 
1:5, 71,8 x 45,7 cm 

1916 tvy 3 

    
206 Vodící řemenice  

 
(Disposition der Umleitseilscheiben für die 
Kyschitzer Grube der Firma C. t. Petzold & Co. in 
Eipowitz) 
 
autor neuveden, rukopis, papír,  
1:20, 61,7 x 59,4 cm 

[1916] tvy 4 

    
207 Elektrický těžní naviják (vrátek) – 2 ks 

 
(Fundamentplan zum elektr. Főrderhaspel für die 
Eisenbergbaue der Firma C. T. Petzold u. Cie. 
Eipowitz) 
 
Breitfeld Daněk & Co., kolorovaný rukopis, papír 
1:20, 111 x 77,5 cm 

1917 tvy 5 

    
208 Projekt průmyslové koleje v Srbsku  

 
(Projekt für die Herstellung der Zweigleisigen 
industrie-gleisanlage der Firma C. T. Petzold u. Cie 
in Eipowitz) 
 
autor neuveden, kolorovaný rukopis, papír,  
situace v terénu 1:1000,  
podélný profil kolejí na délku 1:1000, na výšku 
1:100 
124,7 x 33,8 cm 

1917 tvy 6 

    
209 Návrh lanového přívozu přes Berounku v Srbsku 

 
autor neuveden, papír, tisk, 
situace v terénu 1:2880,  
podélný řez,  
upevnění nosičů včetně detailů, zakotvení lana,  
profil lana, 
77,4 x 33,8 cm 
 
 
 

[1917] tvy 7 
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210 Obytný domek na parcelním č. 129 pro stavebníka 

Jana Peštu v Srbsku 
 
Fr. Sklenář, kolorovaný rukopis, pauzovací papír 
pohled ze silnice,  
situace v terénu 1:2880, 
příčný řez 1:20,  
řez a-b, půdorys, základy a sklep, krov 1:100,  
roztržen na tři kusy, 
58 x 37,8 cm 

[1917] tvy 8 

    
211 Dřevěný most na přejíždění cesty u štoly za mlýnem 

u dolu č. II v Ejpovicích 
 
Ing. Oto Gőtz, kolorovaný rukopis, papír, 
situace v terénu 1:2880,  
plán a podélné řezy 1:50,  
razítko Bergverwaltung der Firma C. T. Petzold & 
Co. in Eipowitz, P. Dejschina, 
z druhé strany podpisy schvalovací komise včetně 
schválení c. k. okresním hejtmanstvím 
v Rokycanech  
ze dne 23. října 1918, č. 44265 
51,2 x 32,2 cm 

1918 tvy 9 

    
212 Drátěné oplocení areálu v Srbsku 

 
autor jen monogram MP, tisk, papír, 
půdorys rozmístění sloupků 1:250, 
vrata a vchodové dveře závodních budov 1:20, 
napínací sloupky s oporami 1:10, 
vrata vápenky 1:20, 
dveře do kanceláře 1:20,  
183,5 x 73,8 cm 

1919 tvy 10 

    
213 Průmyslová kolej Srbsko 

 
autor neuveden, tisk, papír, 
měřítko neuvedeno, 
165 x 33,7 cm 

[1919] tvy 11 

  
 

  

 V. RŮZNÉ   

  
 

  

214 Vzory firemních obálek 
 

1917 kar 12 
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215 Vzory výplatních sáčků 1917 kar 12 
    
216 Exposé vom Jahre 1891 über dem Dorfe Křič 

Bőhmen  
(brožura) 

(1892) tip 1 

    
217 Beschreibung des goldhältigen 

Antimonitvorkommens in Křitz bei Kralowitz-
Pilsen von Dr. Friedrich Katzer 
(brožura) 

(1904) tip 2 
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