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Firma: J. D. Starck 1792-1885 
Dolové a průmyslové závody dříve J. D. Starck 1885-1939. Plzeňská oblast 
 
Obrazy tyto obsahují pohledy na kdysi světoznámé závody Starckovy. Většina těchto obrazů 
pořízena byla pro exposici na světové výstavě ve Vídni r. 1873. Jsou to vzácné upomínky na 
naši chemickou industrii devatenáctého století, na místa pilné a namáhavé práce českého 
člověka. Originály k mnohým těmto reprodukcím jsou dnes již zničeny. Budiž tento soubor 
uchován s pietou, se kterou byl sebrán a před zkázou uchráněn. 
 
Ing. Dr. Jaroslav Schneider, Ing. Jindřich Flek 
Kaznějov, v září 1948. 
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1 Kamenouhelný důl Anežka, poblíže Orlíka, snímek z roku 1872. Zrušen 
v devadesátých letech. Budovy z 1860tých let 

1 1872 1 

2 Sklárna na tabulové sklo v Třemošné u Plzně na Orlíku (1872). Zrušena 
v roce 1921. Budovy z roku 1962. Vlevo budova s pánovými pecemi, 
vpravo budovy s rovnacími pecemi. 

1 1872 1 

3 Sklárna Třemošná, pohled od západu (1872). Vpravo důl Johanka 1 1872 1 

4 Celkový pohled na sklárnu a kamenouhelné doly v Třemošné, pohled od 
východu, vlevo kolonie dělnická, uprostřed tovární budova, vpravo 
pohledy na doly Ignác, Anežka, Johanka a Matylda (1872) 

1 1872 1 

5 Kamenouhelný důl Liewald na katastru vranovickém (1872). Budovy z 
roku 1861 

1 1872 1 

6 Kamenouhelný důl sv. Jiří na katastru stupenském (1872). Zbořen v 
devadesátých letech. Budovy z roku 1842 

1 1872 1 

7 Kamenouhelný odkliz Bartoloměj (1872) 2 1872 1 

8 Celkový pohled na Břasy s Křemenáče, z roku 1872, vlevo Mečířova huť 
na oleum, za ní dva komíny dolu sv. Jiří, vlevo komín Sternberské 
vysoké pece. Uprostřed Auersperská huť na oleum, vpravo sklárna na 
tabulové sklo a továrna kyselinu sírovou a solnou. Mečířova huť 
zbourána 1878, Auerspergova huť zbourána v letech osmdesátých, 
sklárna zrušeno 1920, lučební továrna zbořena 1901. Budovy Mečířovy 
huti asi z let 1830, ostatní budovy asi z 1830 - 1850tých let. 

1 1872 1 

9 Mečířova huť na oleum v popředí kamenouhelný odkliz, v pozadí 
sklárna a továrny na kyselinu solnou a sírovou. V jehlancové budově v 
pozadí byl umístěn žentour na drcení vitriolového kamene (1872). 

1 1872 1 

10 Břasy, pohled ze severní strany na Měčířovu huť, sklárnu a továrnu na 
kyselinu solnou a sírovou (1872). 

1 1872 1 

11 Celkový pohled na Břasy z Křemenáče. Postupně od leva počínaje stará 
továrna na caput mortuum, pozadí šternberský důl Salinger, Mečířova 
huť na oleum, za ní důl sv. Jiří, komín vzadu jest vysoká pec šternberská, 
skupina komínů v pozadí Fürstenberská válcovna železa. Uprostřed v 
pozadí Auersperská olejna, dále Starckova sklárna, továrna kyselinu 
solnou a sírovou (1872). 

1 1872 1 

12 Pohled na sklárnu na tabulové sklo od jihozápadu (1872). Zbořena 1920. 1 1872 1 

13 Celkový pohled na Břasy s Křemenáče (1900). Vlevo továrna na červené 
a modré barvy, vpravo sklárna a továrna na kyselinu solnou a sírovou, 
zbořené 1901. 

1 1900 1 

14 Pohled vlevo na sklárnu, vpravo na továrnu na kyselinu solnou, snímek z 
roku 1872, zbořeno 1920. 

1 1872 1 

15 Vlevo továrna na kyselinu solnou, vpravo továrna na kyselinu sírovou 
(komorovou). 1872. 

1 1872 1 

16 Továrna na červené barvy caput mortuum. Snímek z let šedesátých 
(1860). Zbořena v roce 1870.Vpopředí kamenouhelný odkliz. Vpravo 
vrch Křemenáč. 

1 cca 
1860 

1 

17 Továrna na červené caput mortuum.. Snímek z let šedesátých. Vlevo 
rybník na vodu k plavení. Zbořeno v sedmdesátých letech. 

1 60. léta 
19. stol. 

1 

18 Továrna na červenou barvu caput mortuum, přestavěna koncem let 1 1872 1 
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šedesátých. Snímek z roku 1872. V pozadí Křemenáč. 

19 Továrna na červené barvy caput mortuum, pohled na nově zřízenou 
továrnu z roku 1877. 

1 1877 1 

20 Kamenouhelný důl David II ve Vejvanově. Reprodukce podle soudobého 
akvarelu (1810). Zbořeno 1925. 

1 s. d. 1 

21 Celkový pohled na odkliz vitriolové břidlice v Hromnicích (1872). 
Vpravo náspy vitriolové břidlice k zvětrání a vyluhování. 

1 1872 1 

22 Pohled na vitriolový kámen. Celkový pohled na továrnu vitriolového 
kamene (1872) v Hromnicích. Zbourána v letech devadesátých. 

1 1872 1 

23 Celkový pohled od jihu na vitriolové závody v Hromnicích, rok 1872. V 
pozadí uprostřed těžná jáma Jakub. Budovy z let 1850 - 1860tých. 

1 1872 1 

24 Továrna na vitriolový kámen v Hromnicích, snímek z let devadesátých, 
uprostřed gradovny na odpařování louhů. 

1 s. d. 1 

25 Celkový pohled na obec Kaznějov od severovýchodu. Vlevo v pozadí 
důl sv. Martin, v pozadí vpravo důl David. Snímek z roku 1872. 

1 1872 1 

26 Kamenouhelný důl sv. Martin. Snímek z konce let šedesátých. Důl 
zbořen v letech sedmdesátých. 

1 před 
1870 

1 

27 Kamenouhelný důl David - snímek z roku 1872. Těžba zastavena roku 
1890 pro vyčerpání. 

1 1872 1 

28 Celkový pohled na starou lučební továrnu s ředitelskou budovou. Snímek 
z roku 1872. Továrna zbořena kolem roku 1900. 

1 1872 1 

29 Pohled na lučební továrnu v Kaznějově roku 1872. Vlevo olejny, 
uprostřed budova s olověnými komorami na kyselinu sírovou. Budovy 
asi z let čtyřicátých a padesátých. Zbořeno kolem roku 1900. 

1 1872 1 

30 Kaznějov. Tovární budovy na zelenou skalici (1872). 1 1872 1 

31 Kaznějov, stará administrativní budova. Snímek z roku 1872. 1 1872 1 

32 Lučební továrna v Kaznějově kolem roku 1890, západní část (fosfátka a 
komory na kyselinu sírovou). 

1 1890 1 

33 Lučební továrna v Kaznějově kolem roku 1890, východní část, důl 
David. 

1 1890 1 

34 Lučební továrna v Kaznějově od jihu kolem roku 1890. 1 1890 1 

35 Jan David Starck, narozen 1. 5. 1770 v Kraslicích, zemřel 10. 11. 1841 v 
Praze. Povýšen do stavu šlechtického císařem Ferdinandem v roce 1830 
za zásluhy a rozvoj hornictví a průmyslu v Čechách. Snímek dle 
olejomalby asi z roku 1827, chované v loketském museu. 

1 1827 1 

36 Jan David Strack, snímek dle litografie z roku 1836. 1 1836 1 

37 Jan Antonín ze Starcků, narozen 5. 12. 1803 v Kraslicích, zemřel 22. 5. 
1883 v Čemínech u Plzně, povýšen roku 1873 na svobodného pána. Byl 
členem rakouské panské sněmovny, majitel panství Čemíny, Štěnovice a 
Újezd u Touškova. Portrét z roku 1848 od vídeňského malíře 
Kriehubera. 

1 1848 1 

38 Jan Antonín ze Starcků, portrét dle litografie z roku 1862. 1 1862 1 

39 Jan Antonín ze Starcků, portrét z roku 1872 dle uhlokresby. 1 1872 1 

40 Jan Antonín, svobodný pán ze Starcků dle fotografie  z roku 1878 1 1878 1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fond č. 274 Starck Jan David 
Archiválie z let: (1792-1939) 1850-1890 
Ráz činnosti: chemický průmysl, sklářství 
Ráz fondu: album fotografií 
Množství archiválií: 1 svazek o 40 stranách 
Získáno od: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, n. p., závod Kaznějov-Břasy darem 
Získáno kdy: 28. 3. 1949, čj. 294/49. 



 

Nově vymezené a revidované evidenční jednotky při GI 2012-2013. 
datum provedení kontroly: 22. 6. 2016 
 
výčet ověřených a nově zjištěných evidenčních jednotek: 
-fotografické archiválie: fotoalbum:1 ([1860] – 1900) – I/1-40 
-celkový počet (dílčích) evidenčních jednotek:  1 
 
 
ověřená metráž archiválií: 0,1 bm 
 


