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I. Vývoj původce fondu 
 
 Původcem fondu je velitelství Revoluční gardy československé v Plzni, které působilo 
v období od května do července 1945 jako orgán podřízený Revolučnímu národnímu výboru 
v Plzni. 

 Potřebu ozbrojené moci, která bude schopna zajistit pořádek a prosazovat autoritu národních 
výborů jako představitelů československé státnosti v přechodném období mezi pádem 
okupačních orgánů a plným převzetím moci československými úřady, si uvědomovala jak 
československá exilová vláda v Londýně, tak i vedení československých komunistů v Moskvě. 
Na zřízení národních výborů se shodla po sérii konzultací obě odbojová centra. Již v „Provolání 
československé vlády k tvoření národních výborů se směrnicemi pro jejich organizaci a činnost“ 
z 16. dubna 1944 je mezi hlavními úkoly národních výborů stanoveno zajištění pořádku 
a bezpečnosti, zabezpečení veřejného i opuštěného soukromého majetku, zajištění 
průmyslového i zemědělského provozu a zásobování obyvatelstva a zabránění vývozu 
československého majetku do ciziny. Existence národních výborů byla uzákoněna „Dekretem 
prezidenta republiky č. 18/1944 o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění“ 
ze 4. prosince 1944, dále byla zakotvena v páté kapitole Košického vládního programu z  5. 
dubna 1945. Z těchto zákonných norem pak vycházelo vládní nařízení z 5. května 1945 o volbě 
a pravomoci národních výborů. Konkrétní výzvu k ustavení vlastních bezpečnostních formací 
však výše citované normy neobsahují. K zakládání ozbrojených jednotek, nazývaných Národní 
milice, Národní stráž nebo Revoluční garda, vyzývala provolání Komunistické strany 
Československa, Národní fronty a ilegální Ústřední rady odborů z dubna 1945. V revoluční 
atmosféře konce války tyto jednotky spontánně vznikaly a jejich legalitu potvrdil článek 15 
Směrnice pro místní a okresní národní výbory vydané vládou Národní fronty dne 19. května 
1945. 

 Vznik Revoluční gardy československé v Plzni časově splývá s vypuknutím povstání dne 
5. května 1945, kdy převzal moc ve městě Revoluční národní výbor. Ten vydal v podvečerních 
hodinách téhož dne rozkaz k vytvoření ozbrojené jednotky. Revoluční garda se zpočátku 
ustanovovala značně živelně zejména z řad mládeže, toužící podílet se na pádu okupačního 
režimu a vytváření svobodné republiky. Objevili se v ní příslušníci ilegálního Odboje 
československé mládeže, řada bývalých vojáků, skautů a příslušníků prvorepublikových 
střeleckých spolků. Silný vliv v ní měli komunisté. Od 8. května začalo koordinovat činnost 
jednotlivých oddílů velitelství Revoluční gardy Plzeň v čele s Rudolfem Hrbkem. Velitelství 
sídlilo zpočátku na Petákově náměstí č. 3, koncem května přesídlilo do Husovy  ulice (též 
nazývána Leninova). Revoluční garda zde obsadila dvě budovy. První z nich bylo bývalé sídlo 
NSDAP v Husově ul. č. 3 (č. p. 654), tzv „hnědý dům“, který komunisté okamžitě přejmenovali 
na „Leninův“ nebo „rudý“ dům. Druhý objekt stál v Husově ul. č. 28 (č. p. 324) a jednalo se o 
budovu tzv. Turnhalle, dřívější centrum německé tělovýchovy. Personální obsazení velitelství 
bylo v zásadě stálé po celou dobu existence Revoluční gardy Plzeň. Kromě Rudolfa Hrbka, 
užívajícího revoluční hodnosti kapitána, byli od května do července 1945 členy velení praporčík 
Josef Kuncl, štábní rotmistr Václav Pech, rotmistr Jan Červenka a poručík Jan Brabenec. 
Boleslav Kadlec, jenž byl v prvním období Hrbkovým zástupcem, opustil řady Revoluční gardy 
Plzeň 4. června 1945. Celkový počet členů velení nepřevýšil nikdy číslo osm. Velitelství mělo 
svůj zásobovací referát (ten pečoval o vydávání potravinových lístků pro gardisty a přijímal zpět 
nespotřebované) a zbrojní referát (ten shromažďoval informace o stavu výzbroje jednotlivých 
čet Revoluční gardy, přebíral nadbytečné zbraně a přiděloval je nevyzbrojeným jednotkám). Pod 
přímou pravomoc velitelství spadala i ústřední kuchyně Revoluční gardy v objektu bývalé 
papírny na Skvrňanské třídě č. 3, jejíž ostrahu zajišťoval zvláštní oddíl RG 2 pod velením 
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Ladislava Kose. Zvlášť vyčleněná byla též motočeta pod velením Miroslava Berana a Miloše 
Fridricha a strážní oddíl četaře Kříže.  

 Struktura podřízených jednotek se rychle vyvíjela. Jednotlivé oddíly byly označeny kódem 
RG a arabskou číslicí, většina z nich užívala ještě slovní označení vycházející z místa vzniku 
nebo působení (například RG 1 „Leninův dům“, RG 10 „Iris“ apod.). Oddíly byly členěny do 
čet a družstev, přičemž počet příslušníků těchto jednotek je dosti variabilní. Označení „četa“ je 
často vztahováno jak k celé jednotce - „četa RG 5“, tak i k podřízeným jednotkám - „3. četa RG 
3“. Úkoly v rámci Plzně měla hlavně RG 2 zajišťující policejní službu na nádraží a dále RG 6, 
která zajišťovala strážní službu u  budovy krajského soudu ve Veleslavínově ulici, u policejního 
ředitelství, ve věznici Bory a na dalších místech v Plzni. RG 8 byla plně vytížena službou ve 
Škodových závodech, RG 10 střežila městskou plynárnu a Elektrické podniky. Nejvíce úkolů 
leželo na RG 2 a RG 3. Tyto jednotky byly nejpočetnější a v jejich kasárnách probíhala 
prezentace, výcvik a vystrojování nováčků pro potřebu služby v pohraničí. 

 Vysílání jednotek do pohraničních oblastí začalo ve větší míře od poloviny května 1945. 
Dobrovolníci z Plzně i některých okolních obcí plnili v součinnosti s národními výbory rozsáhlé 
spektrum úkolů od pořádkové a strážní služby přes zajišťování majetku státně nespolehlivých 
osob (viz Dekret prezidenta republiky č. 5/1945 z 19. května 1945) a zatýkání prchajících 
válečných zločinců až po organizaci hospodářské činnosti a zemědělských prací. O pomoc 
Revoluční gardy se opíraly i místní a okresní správní komise zřízené v oblastech s německou 
majoritou. Při zabírání německého majetku  spolupracovala Revoluční garda úzce se 
Zabezpečovacím odborem majetku po německých příslušnících Revolučního národního výboru 
v  Plzni. Vysílání jednotek do pohraničí řídilo Velitelství Revoluční gardy Pohraničí pod 
vedením poručíka Jana Brabence, které bylo vyčleněno jako zvláštní podřízená složka 
Velitelství Revoluční gardy Plzeň. Celkový stav mužstva se měnil den ode dne, k 30. červnu 
1945 působilo v řadách Revoluční gardy Plzeň 2625 mužů, kteří plnili úkoly na území od Stodu 
po Aš a Kraslice. 

 Po dobu služby v Revoluční gardě náležel příslušníkům jednotný příspěvek na stravné ve 
výši 12 K na osobu a den a dále plat, jehož výše závisela na rodinném stavu. Svobodní pobírali 
žold ve výši 500 K měsíčně, ženatí 1 600 K a ženatí s dětmi 2 000 K měsíčně. Tuto částku 
nepobírali ti členové, kteří byli před vstupem do Revoluční gardy řádně zaměstnáni. V takovém 
případě byla po dobu služby v Revoluční gardě zaměstnanci udělena mimořádná dovolená 
a zaměstnavatel mu vyplácel mzdu v plné výši. Pouze pokud takový člověk doložil, že jeho 
normální mzda je nižší než služné v Revoluční gardě, byl mu vyplacen rozdíl do výše 
předepsaného žoldu. 

 Podle rozkazu náčelníka štábu z 6. června 1945 měla být k 12. červnu 1945 ukončena 
činnost dobrovolnických útvarů a jejich členové měli být propuštěni ze služby. Situace v 
západočeském pohraničí však nebyla dosud plně stabilizovaná a za jednotky Revoluční gardy 
zde v mnoha případech nebyla adekvátní náhrada. Proto byla lhůta k rozpuštění Revoluční 
gardy Plzeň prodloužena do 25. června 1945 (viz rozhodnutí zemského velitele Sboru národní 
bezpečnosti plukovníka Veselého-Šteinera  č. K 1167/45 ze 14. června 1945). Ani tento termín 
však nebyl dostačující a jednotky Revoluční gardy byly ponechány na svých místech po dohodě 
s policejním ředitelstvím v Plzni a velitelstvím 11. divize v Plzni do 30. června 1945, kdy byla 
ukončena činnost většiny posádek v pohraničí. Jako poslední byla k 15. červenci zrušena 
posádka v Bezdružicích. Plzeňské velitelství vyvíjelo činnost do 31. července 1945. Toto datum 
lze považovat za definitivní ukončení existence Revoluční gardy Plzeň. Řadoví členové zčásti 
vstoupili do nově tvořeného Sboru národní bezpečnosti, někteří zůstali v pohraničí a ostatní se 
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po propuštění vrátili domů. Část mladíků opustila službu již počátkem června v souvislosti se 
zahájením akademického roku na znovuotevřených vysokých školách. 

 

II. Vývoj a d ějiny fondu  
 
 Písemnosti Revoluční gardy Plzeň zachované ve Státním oblastním archivu v Plzni 
představují pouze část existujícího materiálu. Další jeho část se nachází v Archivu města Plzně. 

 Ještě v létě 1945, těsně po oficiálním ukončení činnosti Revoluční gardy Plzeň, se 
připravovalo předání veškerého písemného materiálu Doplňovacímu velitelství v Plzni, které jej 
mělo předat dále Památníku odboje. Jednalo se hlavně o osobní kartotéku, legitimace, razítka 
a zprávy jednotlivých posádek. K tomuto uvažovanému předání však nedošlo. Písemnosti 
zůstaly zčásti v držení R. Hrbka a zbytek spravoval J. Jahn, Tylova ul. č. 22, Plzeň. V lednu 
1949 předal Hrbek Vojenskému historickému ústavu v Praze deník živených jednotky 
Revoluční gardy z Aše (viz korespondence R. Hrbka s ministerstvem obrany z ledna 1949 
uložená v Archivu města Plzně v osobním fondu Rudolf Hrbek).   V lednu 1952 obdržel R. 
Hrbek příkaz z posádkového velitelství ( čj. 199/OS z 21. ledna 1952) k roztřídění spisového 
materiálu Revoluční gardy,  zaslání dokumentárně cenné části Historickému ústavu v Praze a 
vyřazení bezcenného materiálu. Bližší okolnosti provedení tohoto skartačního řízení nejsou 
známy. 

 Část písemného materiálu Revoluční gardy Plzeň byla v blíže neurčené době a neznámo 
kým uložena v budově Krajského sekretariátu Svazu protifašistických bojovníků v Plzni na 
Dukelském náměstí č. 2. Odtud byly neuspořádané písemnosti v rozsahu dvou kartonů 
a kartotéka členů   společně s jiným neuspořádaným materiálem převzaty do Státního  archivu 
v Plzni dne 23. května 1964 (pol. 8/64 knihy přírůstků) a zde dále zpracovány. Nejde však 
o všechny dochované doklady o činnosti Revoluční gardy Plzeň.  

 Další část písemností vzešlých z činnosti Revoluční gardy Plzeň je uložena v Archivu města 
Plzně. Jde o archivní fond „Revoluční garda československá v Plzni 1945“, uložený ve dvou 
kartonech. První z nich obsahuje zprávu o činnosti Revoluční gardy Plzeň v květnu a červnu 
1945 doplněnou 30 ks fotografií a diplom pro příslušníka Revoluční gardy Plzeň s litografií 
B. Krse. Zmíněný materiál se dostal do Archivu města Plzně neznámo kdy a byl zinventován dr. 
J. Doušou v srpnu 1977. Inventář doplnil v srpnu 1992 J. Linda poté, co byl při pořádání 
písemností průmyslového odboru Městského národního výboru v Plzni nalezen jeden fascikl 
spisového materiálu, tvořený hlavně účty a potvrzenkami o převzetí záloh na žold, a jedna 
účetní kniha Revoluční gardy Plzeň. Tyto materiály byly zinventovány, přiřazeny k již 
existujícímu fondu „Revoluční garda československá v Plzni roku 1945“ a uloženy do druhého 
kartonu. 

 Kromě vlastního fondu „Revoluční garda československá v Plzni 1945“ se nachází v 
Archivu města Plzně i osobní pozůstalost R. Hrbka, získaná koupí v dubnu 1981 (č. přír. 
644/koupě č. j.  759/81). Mezi jinými materiály obsahuje i složku písemností týkajících se 
Revoluční gardy Plzeň. Jde zejména o korespondenci velitelů posádek Revoluční gardy 
v pohraničí s  R. Hrbkem,  o dokumentaci k vyznamenání jejích příslušníků  a o další exemplář 
zprávy o činnosti Revoluční gardy Plzeň v květnu a červnu 1945, ovšem se souborem 28 
fotografií odlišných od prvního výtisku zprávy. Pozůstalost zpracoval a prozatímní soupis 
sepsal J. Douša v červnu 1981. 
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 Ve Státním okresním archivu Plzeň - jih v Blovicích se nalézá kniha rozkazů útvaru RG 
Dobřany. Množství písemností týkajících se zejména pražských útvarů Revoluční gardy nalezne 
zájemce ve Vojenském historickém archivu v Praze; vzhledem k částečnému prolínání oblastí 
působnosti pražských a plzeňských útvarů se zde nacházejí i materiály týkající se některých míst 
v západních Čechách, např. Aše. Zmínky o působení oddílů RG v různých místech západních 
Čech obsahují i některé z pamětnických vzpomínek, které shromáždila Komise pro dějiny KSČ 
a dělnického hnutí Krajského výboru Komunistické strany Československa v Plzni počátkem 
60. let a které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Plzni ve fondu KV KSČ Plzeň pod 
č. inv. 3456. 

 

III. Archivní charakteristika fondu  
 
 Po převzetí do Státního archivu v Plzni uspořádali písemnosti Revoluční gardy Plzeň 
v červnu 1964 PhDr. Antonín Macák a Jiřina Ciprová. Materiál byl uložen do čtyř kartonů, 
přičemž kartony č. 1 a 2 obsahovaly spisy a kartony č. 3 a 4 kartotéku členů. Fond byl nazván 
„Velitelství RG Plzeň“. Torzovitě dochovaný spisový materiál datovaný květnem až červencem 
roku 1945 nenese až na výjimky žádná jednací čísla, rekonstrukce původního uspořádání z 
tohoto důvodu nebyla možná. Vzhledem k živelnosti vzniku Revoluční gardy a krátké době 
jejího působení nelze předpokládat existenci propracovaného spisového plánu. Ze spisů byla 
proto zvlášť vyčleněna skupina oběžníků a jinam nezařaditelné korespondence a zbývající spisy 
byly logicky uspořádány do složek podle názvů jednotlivých jednotek Revoluční gardy, jichž se 
týkaly. Řazení jednotlivých složek je abecední, Plzeň je vyčleněna zvlášť a jednotlivé jednotky 
Revoluční gardy v rámci Plzně jsou řazeny podle svých čísel. Jako samostatná složka jsou 
vyčleněny písemnosti velitelství týkající se motorových vozidel  Revoluční gardy Plzeň a 
seznam propuštěných ze svazku Revoluční gardy Plzeň. Toto prozatímní uspořádání bylo v 
zásadě zachováno i při inventarizaci provedené v dubnu 1998 Mgr. M. Eisenhammerem. Název 
fondu byl v témže roce změněn  na „Revoluční garda československá - velitelství Plzeň“ v 
souladu s metodickým pokynem SAS MV ČR ze 17. října 1997, č.j AS/1-3665/97 o zásadách 
tvorby názvů archivních fondů a sbírek. Materiál byl zachován v úplnosti bez vnitřní skartace, 
rozsah fondu se tedy v porovnání se stavem z roku 1964 nezměnil a představuje stále 4 kartony 
(0,50 bm). Fond je kategorizován stupněm III a jeho fyzický stav je dobrý.  

 

IV. Stru čný rozbor obsahu fondu 
 
 Jádro fondu představují písemnosti vztahující se k jednotlivým jednotkám Revoluční gardy, 
které podléhaly plzeňskému velitelství. Jednotky byly označovány zprvu podle místa vzniku 
a v případě nasazení do pohraničí používaly jako svůj název jméno obce, do níž byly 
z původního působiště převeleny. Jde zejména o seznamy mužstva, které dovolují sledovat 
v rámci některých jednotek i postupný vývoj jejich personálního obsazení. Seznamy lze v 
zásadě rozdělit na dva typy: starší, související s prvotní evidencí příslušníků gardy a vydáváním 
rukávových označení, a mladší, vzniklé již na základě řádných přihlášek a obsahující osobní 
čísla přidělená jejím jednotlivým příslušníkům. Cenným materiálem je kartotéka členů 
Revoluční gardy, která zahrnuje nejen členy plzeňských jednotek, ale i členy oddílů vzniklých 
při národních  výborech některých západočeských obcí (např. Mýta), kteří též podléhali 
plzeňskému  velitelství. Členové jsou v kartotéce zastoupeni buď přihláškou, nebo odevzdanou 
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legitimací. Náhodným porovnáním se seznamy však bylo zjištěno, že kartotéka není zcela 
kompletní. Dalším limitujícím faktorem pro její využití je nedůsledné vyplnění části přihlášek, 
na nichž zhusta chybí údaj o místě nasazení. 

 Jednotlivé složky dále obsahují denní rozkazy, hlášení a v některých případech i celkové 
zprávy o činnosti jednotek Revoluční gardy v místech jejich nasazení. Zprávy odrážejí způsob 
uvažování jednotlivých velitelů a jejich přístup k plnění úkolů. Zajímavé je porovnání stylu 
a obsahu zpráv RG 4, složené ze skautů pod vojenským velením a nasazené v Bezdružicích 
a Konstantinových Lázních, a jednotek RG 2 z Mariánských Lázní a Plané u Mariánských Lázní 
vedených komunisty. Cenná je též složka Kraslice, neboť pečlivě  vedená evidence mužstva 
dovoluje poznat nejen časové rozmezí služby jednotlivých příslušníků jednotky, ale i důvody 
jejich odchodu. 

 Z dalších dochovaných materiálů si zaslouží pozornost korespondence, která nejsyrověji 
odráží atmosféru prvních týdnů po osvobození. Bohužel je zastoupena jen několika málo 
příklady. Přesto dává alespoň přibližný obraz o konfliktech, které vznikaly vinou přílišné 
horlivosti nebo zneužívání pravomocí ze strany některých příslušníků revolučních oddílů.  

 Obsah fondu Revoluční garda československá - velitelství Plzeň umožňuje poznat 
organizační strukturu prvních českých ozbrojených jednotek, které těsně po skončení druhé 
světové války suplovaly úlohu armády a pořádkové policie v Plzni i v neklidném pohraničí. 
Dovoluje sledovat postup prosazování československé svrchovanosti v bývalých Sudetech a 
dává příležitost - byť v omezené míře - posoudit světlé i stinné stránky činnosti těchto útvarů. 

 

V. Záznam o uspořádání fondu a vyhotovení pomůcky 
 
 Všechny písemnosti z roku 1945 uvedené v této pomůcce uspořádal do současné podoby 
v roce 1998 pracovník I. oddělení SOA Plzeň Mgr. Miroslav Eisenhammer. Inventář sestavil a 
úvod k němu napsal v roce 1998 Mgr. Miroslav Eisenhammer. 

 

V Plzni dne  30. 6. 2000                                                            Miroslav Eisenhammer 
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Příloha č. 1 

Seznam použitých pramenů a literatury: 
 
Archivní fondy uložené v Archivu města Plzně: 

Rudolf  Hrbek (1937 - 1980). Osobní fond  
Revoluční garda československá v Plzni roku 1945 
 

Literatura: 

Bělohlávek, M.: Archiv města Plzně - průvodce po fondech a sbírkách. Plzeň 1987. 
Kroupa, V.: Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1948. Praha 1977. 
Laštovka, V.: Plzeň v boji proti fašismu. Plzeň 1975. 
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Čís.  Název       Časový Poř. č. 
inv.   rozsah kartonu                                                                          
    
 1 Oběžníky velitelství 1945 1 

 2 Korespondence velitelství 1945 1 

 3 Písemnosti jednotlivých útvarů (zejména  evidenční seznamy 
mužstva, denní rozkazy, hlášení): 

  

    

  Útvary působící na území města Plzně:   

  Velitelství Plzeň - stav vozidel, seznam propuštěných z RG   

 Plzeň RG 1  („Leninův dům“)   

 Plzeň RG 2 (nádražní policie, strážní služba na radnici, na      
technických úřadech, na Úřadu ochrany práce, 
v  papírně ve Skvrňanské ul., dozor při převozu 
vězňů z internačního tábora  Karlov) 

  

 Plzeň RG 3  („Star“, stráž na letišti Bory, výcvik nováčků)   

 Plzeň RG 4  („Junáci“)   

 Plzeň RG 5  („DTJ“)   

 Plzeň RG 6 („Střelnice“, strážní služba u Krajského soudu 
Plzeň, u nového policejního ředitelství, ve 
věznici Bory) 

  

 Plzeň RG 7  („Petrohrad“)   

 Plzeň RG 8 („Škodovy závody“, služba ve Škodových 
závodech, stráž v cihelnách Doudlevce a ve 
skladech v okolí Plzně) 

  

 Plzeň RG 10 („Iris“, strážní služba pro Elektrické podniky, 
vodárnu a  plynárnu) 

  

 Plzeň RG 11  („Dívky“, spojovací a zdravotní služba)   

 Plzeň RG 13  („Dílny ČSD“)   

 Plzeň RG 14   

 Plzeň RG 15  („Dopravní úřad Plzeň“) 1945 1  

    

  Útvary působící mimo obvod města Plzně:   

    

 Bezděkov, okr. Rokycany  2 

 Bezdružice, okr. Tachov   

 Blatnice, okr. Plzeň - sever   

 Blovice, okr. Plzeň - jih   
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Čís.  Název       Časový Poř. č. 
inv.   rozsah kartonu                                                                          
    
 Božkov, č. měst. obvodu Plzeň 2, okr. Plzeň - město  2 

 Březina, okr. Rokycany   

 Černice, okr. Plzeň -město   

 Černošín, okr. Tachov   

 Darová, okr. Rokycany   

 Dnešice, okr. Plzeň - jih   

 Dobřany, okr. Plzeň - jih   

 Františkovy Lázně, okr. Cheb   

 Heřmanova Huť, okr. Plzeň - sever   

 Holýšov, okr. Domažlice   

 Horní Bříza, okr. Plzeň - sever   

 Horní Slavkov, okr. Sokolov   

 Hranice, okr. Cheb   

 Cheb, okr. Cheb   

 Chotěšov, okr. Plzeň - jih   

 Chrást, okr. Plzeň - sever   

 Jivina, okr. Beroun   

  Konstantinovy Lázně, okr. Tachov   

 Kraslice, okr. Sokolov   

 Krásno, okr. Sokolov   

 Křimice, okr. Plzeň - město   

 Kvaň, č. o. Zaječov, okr. Beroun   

 Kynšperk nad Ohří, okr. Sokolov   

 Lhota, okr. Plzeň - jih   

  Litice, okr. Plzeň - město   

 Líně, okr. Plzeň - sever   

 Loket, okr. Sokolov   

 Mantov, č. o. Chotěšov, okr. Plzeň - jih   

 Mariánské Lázně, okr. Cheb   

 Nečtiny, okr. Plzeň - sever   
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Čís.  Název       Časový Poř. č. 
inv.   rozsah kartonu                                                                          
    
 Nejdek, okr. Karlovy Vary  2 

 Nezvěstice, okr. Plzeň - jih    

 Nová Hospoda, č. měst. obvodu Plzeň 3, okr. Plzeň - město   

 Nová Ves, okr. Plzeň - jih    

 Nýřany, okr. Plzeň - sever    

 Olešná, okr. Beroun    

 Osek, okr. Rokycany   

 Ostrov, okr. Karlovy Vary    

 Planá, okr. Tachov   

 Přeštice, okr. Plzeň - jih   

 Radnice, okr. Rokycany   

 Radobyčice, č. měst. obvodu Plzeň 3, okr. Plzeň - město   

 Robčice, č. o. Útušice, okr. Plzeň - jih   

 Rokycany, okr. Rokycany   

 Senec, č. o. Zruč - Senec, okr. Plzeň - sever   

 Spálené Poříčí, okr. Plzeň - jih   

 Starý Plzenec, okr. Plzeň - jih   

 Stod, okr. Plzeň - jih   

 Stříbro, okr. Tachov   

 Šlovice, č. o. Dobřany, okr. Plzeň - jih   

 Šťáhlavice, č. o. Šťáhlavy, okr. Plzeň - jih   

 Tachov, okr. Tachov   

 Trnová, okr. Plzeň - sever    

 Třemošná, okr. Plzeň - sever   

  Tymákov, okr. Plzeň - jih     

 Újezd, č. měst. obvodu Plzeň 4, okr. Plzeň - město    

 Valcha, č. měst. obvodu Plzeň 3, okr. Plzeň - město   

 Vranov, okr. Rokycany   

 Vranovice, č. o. Břasy, okr. Rokycany     

 Vstiš, okr. Plzeň - jih    
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Čís.  Název       Časový Poř. č. 
inv.   rozsah kartonu                                                                          
    
 Zaječov, okr. Beroun    

 Zbůch, okr. Plzeň - sever 1945 2 

 4 Kartotéka členů            A - S 1945 3 

 Kartotéka členů            Š - Ž 1945 4 
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Základní údaje o fondu a pomůcce k němu 
 

Název fondu: Revoluční garda československá - velitelství Plzeň                        

Značka fondu: RG Plzeň 

Časový rozsah fondu: 1945 

Počet inventárních jednotek: 4  

Počet evidenčních jednotek: 4 kartony 

Rozsah fondu v bm: 0,50 bm 

Místo uložení fondu: Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, Plzeň 

Stav ke dni: 30. 6. 2000 

Fond uspořádal: Mgr. Miroslav Eisenhammer 

Inventář sestavil a úvod napsal: Mgr. Miroslav Eisenhammer 

Počet stran: 14 

Počet exemplářů:   

Inventář přepsal:  

Inventář schválil:  

 

vildova
Text napsaný psacím strojem
6

vildova
Text napsaný psacím strojem
                           Mgr. Miroslav Eisenhammer

vildova
Text napsaný psacím strojem
                        PhDr. Vladimír Bystrický, CSc.

vildova
Text napsaný psacím strojem
10. 10. 2000, č. j. Sar-2584/00-61

vildova
Text napsaný psacím strojem

vildova
Text napsaný psacím strojem



Nově vymezené a revidované evidenční jednotky při GI 2012-2013 
 
 
Název archivní pomůcky: Revoluční garda československá – velitelství Plzeň 

 
Značka archivního fondu: 
 

RG Plzeň 

Časový rozsah fondu: 1945 
 

Počet inventárních jednotek: 4 
 

Počet evidenčních jednotek: 4 (2 kartony, 2 kartotéky) 
 

Rozsah fondu v bm: 1,09 bm 
 

Stav ke dni: 21. 11. 2013 
 

Vypracoval: Miroslav Eisenhammer 
 
 
 
 
 
kartotéky – inv. č. 4 
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