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inv. č. sign. obsah ks. datace  

 
 I. Krabice označená Knihy:    

1 I. Stanovy pro závodní pokladnu nemocenského pojištění., při c. a k. prv. továrna 
na sklo v Sázavě. Vydáno v Kutné Hoře 1889, 17 str. Tištěno, vázáno. 12,5 x 19 
cm. 

 1889  

  Účetní knihy blíže neurčené firmy, nepřímo se dá předpokládat, že jde o 
Sázavskou sklárnu. 

   

2 I. Kniha označená Diverse: Razítko na pečeti autentisační Uhlířské Janovice. Účty 
1875-1889. 96 značených listů, 13 x 33 sváz. 

1 1875-1889  

3 I. Kniha C – uvnitř Strazza. Nečíslované strany, autentisováno, údaje 1877-1886. 
13 x 33. 

1 1877-1886  

4 I. Strazza dělnická: Neautentisováno, 201 stran, 16 x 33 cm. Údaje 1898-1902. 
Tato kniha je velmi zajímavá. Z údajů vyplývá, že se vyúčtovávala celá tavba, a 
že dělníci brali u firmy na dluh palivo, stravu, slámu i otavu, zajíce okolo 20. 
října (posvícení), strhávala školné. Z čeho se platily šaty nelze vyčíst, leda že by 
to bylo v položce hotově. Od str. 198 jsou německé údaje z Nové Sázavy. Větší 
část sklářů se u firmy zadlužovala. Na str. 182 je penále vůči tovaryši Antonínu 
Stoklasovi za špatnou práci. (19. 10. 1902.) 

1 1898-1902  

5 I. Pomocná kniha. V ní jsou účty Karla Kavalíra. Str. 1, 15, 21, 31. 288 str., 18 x 39, 
autentis. Praha. Rok 1874. 

1 1874  

6 I. Značeno E. Hlavní kniha 1902 – 8. 122 čísl. stran, autent. Praha, 16 x 33 cm sváz. 
Na str. 100-101 účet fy Ed. Kavalier Nová Sázava. 

1 1902-1908  

7 I. Značeno D. (Diverse): Autentisováno v Uhlířských Janovicích. Rok 1889-1902. 
Účty za sklo domácích i zahraničních firem. Chybí bližší specifikace dod. skla. 
Aut., sváz. 96 čísl. listů. 16 x 33 cm. 

1 1889-1902  

8 I. Značeno F. Kniha autentis. v Praze. Rok 1896-1908. 16 x 33. Kniha přeškrtaných 
zápisů. 

 1896-1908  

      

 II. Krabice označená SPISY:    

9 II. Přiznání k osobní dani z příjmů na rok 1903: § 
Soupis majetku Ed. Kavaliera Nová Sázava,  
Seznam zaměstnanců sklárny podléhajících dani z příjmů, 
Seznam zaměstnanců, kteří se skutečně přiznali.  
Přiznání k dani z příjmů Ed. Kavaliera Nová Sázava r. 1904, 
Autografované pozvání Vladimíra Kavaliera k práci zdaňovací komise v Kutné 
Hoře 1905. 
Celkem v obálce daňové záležitosti 5 ks, t. j. pět kusů. 

5 1903-1905  

10 II. Žádosti firmě Kavalierově o věnování sklářských výrobků pro školy apod. Pouze 
z roku 1905. Též žádosti o možnosti exkurze ve sklárnách. Celkem 15 ks, t. j. 
patnáct kusů. 

15 1905  

11 II. Žádosti o osobní dary (dopisová žebrota). Včetně Ústřední matice školské apod. 
Celkem z roku 1905 zachováno 33 ks, slovy třicet tři kusů. 

33 1905  
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12 II. Osobní účty rodiny Kavalierovy z r. 1905: 

Účty za víno, uzeniny, textil, opravu hodinek, fotografie (i s fotomateriálem 
Lumiére), osvětlovací prostředky, lovecké zbraně, kuřivo, a účty za opravu 
rodinné villy a údržbu kočáru. Tento rozsáhlý materiál jsem nemohl v omezeném 
čase zpracovat, a proto uvádím jen celkový počet volných listů. Celkem obsahuje 
složka 137 listů, t. j. stotřicetsedm kusů. (V případě, že by značná část tohoto 
fondu byla zkartována, je možno těmito účty doplnit sbírku obchodních papírů, 
kde jsou i vyobrazení různých závodů.) (Např. obchodního domu u Nováků 
včetně interiérů, které dnes slouží divadlu.) 

137 1905  

13 II. Originální svazek v původních deskách:  
Stavba železnice Kolín-Kácov-Sázava-Čerčany, která byla budována od r. 1899 
ve formě akciové společnosti. Různé dopisy, novinové články, návrhy úpisů i 
potvrzení úpisů některým zájemcům. Tento velmi zajímavý materiál, který si 
zaslouží zpracování a respektive srovnání s výstavbou jiných lokálek. Jsou tam i 
opisy vyvlastňovacích řízení a podobně. Listiny nejsou bohužel časově 
srovnány, takže není patrné, že se o stavbě jednalo od 1889, a otevřena až po roce 
1901. Oznámení o zahájení provozu chybí. Za to jsou tam údaje o návrhu lokální 
dráhy Kolín-Benešov přes Sázavu, která nebyla uskutečněna. (Z r. 1889 pod 
vedením hraběte Sternberga.) Dopisy mezi Kavalierem a Sternbergem hrabětem. 
Nabídkové listiny a předběžný rozpočet. Část listin je tištěna, vydána Zemským 
výborem království Českého. Celkem tato část fondu obsahuje 96 listin, t. j. 
devadesátšest listin. 

96 1889-1899  

 
 



 

 5 

Nově vymezené a revidované evidenční jednotky při GI 2012-2013. 
datum provedení GI: 14. 5. 2013 
 
výčet ověřených a nově zjištěných evidenčních jednotek: 
-úřední knihy a rukopisy – úřední knihy: 6 (1874-1908) – inv. č. 2-7 
-kartony – 1 (1889-1905) – inv. č. 9-13 
-celkový počet (dílčích) evidenčních jednotek: 7 
 
 
ověřená metráž archiválií: 0,1 bm 



 

 6 

Nedohledané archiválie při GI 2012-2013. 
inv. 
č. 

     

1 I. Stanovy pro závodní pokladnu nemocenského pojištění., při c. a k. prv. továrna 
na sklo v Sázavě. Vydáno v Kutné Hoře 1889, 17 str. Tištěno, vázáno. 12,5 x 19 
cm. 
Účetní knihy blíže neurčené firmy, nepřímo se dá předpokládat, že jde o 
Sázavskou sklárnu. 

 1889  

8 I. Značeno F. Kniha autentis. v Praze. Rok 1896-1908. 16 x 33. Kniha přeškrtaných 
zápisů. 

 1896-1908  

 
14. 5. 2013 
 
 


