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Úvod
I. Vývoj původce archiválií
Původcem archiválií je Místní odbor Národní jednoty pošumavské v Bezdružicích
vyvíjející svoji činnost v letech 1926-1938.
Národní jednota pošumavská (NJP) byla založena v roce 1884 jako protiváha
nacionalistického spolku Deutscher Böhmerwaldbund hájícího zájmy německého
obyvatelstva jižních Čech, především šumavského pohraničí. Od konce 19. století tak
vznikaly v rámci českých zemí místní odbory NJP, které měly charakter odboček spolku
organizačně podřízených ústřednímu výboru NJP sídlícímu v Praze. Dle stanov úředně
schválených v roce 1884 bylo posláním Národní jednoty pošumavské „přispívati ku
národnímu, duševnímu a hmotnému zvelebení krajin na jihu a západě Čech, hlavně
v bývalých krajích budějovickém, píseckém, plzeňském a táborském.“ Konkrétně se jednalo
o tyto politické okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Domažlice, Havlíčkův Brod,
Horšovský Týn, Jindřichův Hradec, Kaplice, Klatovy, Kralovice, Planá, Plzeň, Podbořany,
Prachatice, Stříbro, Sušice, Tachov, Třeboň a Žlutice. V praxi se jednalo o všestrannou
podporu života české menšiny v národnostně smíšených oblastech, přičemž jednou z nejvíce
akcentovaných oblastí působení bylo české menšinové školství, kde vykazovala NJP ve
spolupráci s Ústřední maticí školskou také nejvíce hmatatelných výsledků. V mnoha
případech tak založení místního odboru NJP úzce souviselo s iniciativou za zřízení české
menšinové školy. Postupem času se v rámci organizace NJP vytvořily tzv. jednatelské odbory,
které představovaly správní mezičlánek mezi místními odbory určité oblasti a ústředním
výborem NJP v Praze a do jisté míry napomáhaly k decentralizaci spolkového života. Pro
Plzeňsko a Sušicko se v roce 1899 stal jednatelským odborem místní odbor NJP v Plzni.
Předpokladem k založení místního odboru NJP byla dle spolkových stanov z roku 1884
mj. minimální členská základna v počtu 20 osob, přičemž při změně stanov v roce 1933 byl
tento počet snížen na 10 osob. V čele místních odborů stálo vedení volené na dobu jednoho
správního roku, které bylo do roku 1933 složeno z osoby předsedy, dále jednatele,
pokladníka, dvou členů výboru a dvou náhradníků. Od roku 1933 byl do výboru místního
odboru volen předseda, minimálně další čtyři členové a dva náhradníci, přičemž počet
řádných členů výboru i jimi zastávaných funkcí (např. knihovník, správce inventáře) se mohl
rozšířit dle aktuálního stavu členské základny a potřeb spolku.
Genezi místního odboru NJP v Bezdružicích, který byl založen v roce 1926, lze
sledovat již před tímto datem, a to ve spojitosti s místním odborem NJP v Konstantinových
Lázních, jenž vznikl o tři roky dříve a sdružoval Čechy z celého Bezdružicka, tj. z Bezdružic,
Cebivi, Konstantinových Lázní, Krasíkova, Krsů, Lestkova, Skupče, Strahova, Štipoklas,
Trpíst, Úterý a několika zbytkových statků v okolí. K ustavení samostatného místního odboru
NJP v Bezdružicích došlo dílem pod vlivem personálních sporů ve vedení místního odboru
NJP v Konstantinových Lázních, důležitým impulzem však byly rovněž přípravy ke zřízení
státní obecné školy v Bezdružicích, která byla slavnostně otevřena 9. října 1927.
V neposlední řadě hrál roli i postupný početní přírůstek v řadách Čechů usazených
v Bezdružicích a jejich nejbližším okolí. Založení odboru se uskutečnilo s „posvěcením“
jednatelského odboru NJP v Plzni, který představoval výše zmíněný mezičlánek mezi
místními odbory NJP v Plzeňském kraji a ústředím v Praze. Územní působnost místního
odboru v Bezdružicích zahrnovala východní část soudního okresu Bezdružice, tj. zejména
obce Bezdružice, Krsy, Skupeč, Štipoklasy a Úterý. Konkrétně to však nelze doložit, protože
se nedochovala členská evidence.
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Západočeské město Bezdružice nacházející se v politickém okrese Planá bylo ve
sledovaném období, tj. ve 20. a 30. letech 20. století, z národnostního hlediska většinově
německé. Dle výsledků sčítání obyvatelstva v roce 1921 se ze 1025 přítomných obyvatel
hlásilo pouze 14 osob k národnosti československé. V roce 1930, kdy celkový počet
sčítaných obyvatel vzrostl na 1066, početní stav české, respektive československé menšiny
již několikanásobně převýšil předchozí sčítání, když dle statistik vykazoval 79 příslušníků.
Ti se ve velké míře rekrutovali z řad státních a veřejných zaměstnanců, tj. z úředníků
okresního soudu, berního, poštovního a telegrafního úřadu, dále správců a učitelů i učitelek
státní obecné školy (k té přibyla od školního roku 1928/1929 i mateřská škola a od školního
roku 1937/1938 byla též otevřena státní měšťanská škola s československým jazykem
vyučovacím) v Bezdružicích či pracovníků na železniční dráze, která měla v Bezdružicích
konečnou stanici. Přestože se výše jmenovaný spolek neprofiloval jako primárně
středostavovský, tj. nebyl v rámci něho „činěn žádný rozdíl mezi dělníkem a úředníkem“,
členská základna místního odboru NJP v Bezdružicích víceméně odrážela výše popsanou
sociální skladbu české menšiny žijící v Bezdružicích a jejich okolí. Jistá personální fluktuace
v rámci spolku, jehož členská základna během 30. let oscilovala v průměru mezi 60-80
osobami platícími členský příspěvek, byla více než opadnutím zájmu o spolkovou činnost
zaviněna častými služebními přesuny zaměstnanců ve státní službě na jiná působiště.
Vzhledem k neúplnému dochování spolkových knih i absenci jiných relevantních
dokladů lze spolehlivě rekonstruovat personální obsazení předsednické funkce až od roku
1931. Po odchodu předchozího předsedy Bohdana Denka, přednosty nádraží v Bezdružicích,
na jiné působiště byl od té doby do funkce opakovaně volen Jan Doubek, poštmistr tamtéž.
Ve vedení spolku dotyčného vystřídal až v roce 1937 berní tajemník Václav Kožený.
Činnost místního odboru NJP v Bezdružicích se odvíjela v intencích spolkových stanov
a svým charakterem a rozsahem se nevymykala z obrazu „typického“ místního odboru NJP
působícího na malém městě, a to včetně střídání etap agilní spolkové práce s obdobími
stagnace zaviněné nejčastěji osobními spory v řadách vedoucích funkcionářů spolku. Kromě
pravidelných výborových a členských schůzí probíhala každoročně, obvykle v měsíci únoru,
valná hromada místního odboru, na níž bylo voleno nové vedení spolku a zároveň byla
bilancována činnost za uplynulé období. Vzhledem k absenci vlastní spolkové místnosti se
výše zmíněné schůze odehrávaly v různých hostinských zařízeních v Bezdružicích, přičemž
v letech 1934-1937 poskytl členům místního odboru stálé zázemí podnik u Hechtbergra.
V roce 1938, patrně i pod vlivem aktivit radikalizujících se německých spoluobčanů, se
vedení spolku rozhodlo přesunout výborové schůze do školní budovy, kde se dalo „volněji
mluvit“.
Okruh aktivit místního odboru lze rozdělit na působení kulturně-osvětové, sociálněcharitativní a občansko-politické. Na poli kulturně-osvětové činnosti spolek vykazoval
několik každoročně se opakujících akcí vážících se ke konkrétnímu výročí: jednalo se
o oslavy 28. října, na jaře pak o oslavu narozenin prvního československého prezidenta
Tomáše Garrigue Masaryka v termínu kolem 7. března (od roku 1936 přibyla obdobná oslava
pořádána v květnu při příležitosti narozenin prezidenta Edvarda Beneše). V červenci členové
místního odboru pálili hranici na vrchu Špičák (Špicberg) na památku Mistra Jana Husa. Dle
svých možností odbor dále pořádal mikulášské či josefské zábavy a zimní plesy, a to
nejčastěji ve spolupráci s „bratrským“ odborem NJP v Konstantinových Lázních, s nímž se
pak dělil o finanční výtěžek z proběhlé akce. Není proto překvapující, že se některé z výše
uvedených podniků odehrávaly v Konstantinových Lázních, nejčastěji v hotelu Alžbětin dvůr.
Přestože některé iniciativy – jako např. kroužek divadelních ochotníků při místním odboru či
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společné nedělní procházky – měly z důvodu nedostatku zájmu ze strany členů efemérní
životnost, jiné – jako např. loutkové divadélko – se osvědčily a byly kontinuálně
provozovány. Osvětové poslání místního odboru se kromě přednášek proslovených při výše
zmíněných výročích realizovalo i prostřednictvím spolkové knihovny, jejíž počáteční
skromný rozsah byl rozhojňován zápůjčkami ze strany menšinové knihovny v Plzni
a obvodové knihovny v Chebu.
Podnikem vymykajícím se svým významem a rozsahem ostatním aktivitám
provozovaným místním odborem se stala oslava 10 let existence státní obecní školy
v Bezdružicích spojená s oslavou 10 let činnosti místního odboru. Po pečlivých
a dlouhotrvajících přípravách spojených se zajištěním programu, sponzorských darů
a sezváním okolních místních odborů i dalších spřízněných spolků a organizací, proběhla dne
20. 6. 1937 pod patronátem jednatelského odboru NJP v Plzni i přes nepřízeň počasí důstojná
oslava tohoto kulatého výročí.
Sociálně-charitativní činnost spolku, jež byla částečně umožněna díky výnosům výše
zmíněných kulturně-osvětových akcí, se neomezovala pouze na každoroční zajišťování
nadílky pro žáky a žákyně státních obecních škol v Bezdružicích, Krsech a Úterý. Přestože
vánoční nadílka často představovala značnou položku z rozpočtu místního odboru a bez
dalších sponzorů by byla pro spolek finančně neúnosná, místní odbor dále přispíval na
zájezdy školních dětí do Prahy i dalších měst a poskytoval v individuálních případech též
hmotnou či finanční pomoc nemajetným žákům. Protože existence školy byla do značné míry
závislá na počtu docházejících žáků, spolek věnoval nemalou pozornost otázce zaměstnanosti
svých stávajících i potencionálních členů, zejména těch, kteří měli školou povinné děti. Za
tím účelem podnikal četné písemné i osobní intervence podávané prostřednictvím
jednatelského odboru NJP v Plzni či přímo přes ústřední výbor NJP v Praze. Nutno dodat, že
v řadě případů zůstala iniciativa za opatření konkrétního služebního místa ze strany
příslušných ústředních úřadů nevyslyšena, což nutně působilo v členských řadách zklamání.
Místní odbor dále vstřícně reagoval na žádosti Čechů hodlajících se usadit v kraji výhodnými
půjčkami a v rámci svých možností dále přispíval na různé sbírky vyhlašované ústředím NJP
v Praze.
Z hlediska občansko-politické působnosti spolku, jenž se deklaroval jako apolitický, je
nutné zmínit především volby do obecních a okresních zastupitelstev. Členové místního
odboru uplatňovali při těchto příležitostech své aktivní i pasivní volební právo, aby tak
v rámci jednotné české kandidátky získali v roce 1931 ve volbách do obecního zastupitelstva
v Bezdružicích 1 mandát z 18. O sedm let později, při obecních volbách konaných dne 12. 6.
1938 tamtéž, pak Česká volební skupina, jejíž kandidáti byli zároveň členy místního odboru,
získala 2 mandáty a spolu s německou sociálně-demokratickou stranou držící jeden mandát
představovala jedinou demokratickou protiváhu vítězné SdP. Na neoficiální úrovni
monitoroval spolek ty aktivity německých spoluobčanů, které vykazovaly prvky protistátní
činnosti a postupem 30. let podával stále častěji prostřednictvím jednatelského odboru NJP
v Plzni či ústředního výboru v Praze podněty k prošetření a zjednání nápravy ze strany
odpovědných státních složek. Ačkoli zápisy z členských a výborových schůzí místního
odboru NJP v Bezdružicích zhoršující se politickou situaci roku 1938 až na výjimky
nereflektují, je nepochybné, že život členů spolku zásadním způsobem ovlivnila.
Poslední zaznamenaná členská schůze se konala 27. 6. 1938, zápisem ze dne 30. 9.
1938 pak končí záznamy v podacím protokolu místního odboru NJP v Bezdružicích. Přes
absenci jakýchkoli informací o způsobu ukončení činnosti spolku i o dalších osudech jeho
členů je však jasné, že spolek zanikl v souvislosti s odstoupením pohraničí v říjnu 1938
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a obsazením Bezdružic německým vojskem. Po válce již místní odbor Národní jednoty
pošumavské v Bezdružicích svoji činnost neobnovil.
II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Dokumenty spolku byly, s ohledem na absenci spolkové místnosti, ukládány
nepochybně u jednotlivých funkcionářů. O uložení části z nich u původce nás nepřímo
informuje Inventární soupis movitého majetku MO NJP v Bezdružicích (inv. č. 5), který
eviduje „skřínku k uložení archivu“ umístěnou v kabinetě obecné školy v domě čp. 176. Mezi
zapsanými položkami inventárního soupisu figurují např. i kniha zápisů o schůzích z let
1927-1931, seznam členů a zvací kniha, které patří mezi písemnosti, jež se v archivním fondu
nedochovaly. Došlé písemnosti byly označovány otiskem jednoduchého podacího razítka
s rubrikami: Došlo dne, Čj. s tím, že do otisku razítka bylo možné zapsat počet listů příloh.
Na základě analogických případů jiných místních odborů NJP z odtrženého
československého pohraničí lze předpokládat, že spolkové písemnosti byly na podzim roku
1938 předány jednatelskému odboru NJP v Plzni. Do Archivu města Plzně, kde byly úředním
knihám přiděleny signatury, se dostaly spolu s písemnostmi jednatelského odboru po jeho
zániku v roce 1948. V Archivu města Plzně byly některé dokumenty označeny novými
archivními signaturami. Konkrétně se jedná o sign. 7b 118 – podací protokol z let 1930-1938
(inv. č. 6), 7b 119 – kniha zápisů z výborových a členských schůzí a valných hromad z let
1931-1935 (inv. č. 1), 7b 124 – pokladní kniha z let 1936-1938 (inv. č. 4) a 7b 128 – kniha
zápisů z výborových a členských schůzí a valných hromad z let 1935-1937 (inv. č. 2).
Archiválie byly v Archivu města Plzně označeny rovněž inventárními čísly (inv. č. 2300,
2301, 2306, 2310).
Převzetí archiválií Okresním archivem Tachov se sídlem ve Stříbře se uskutečnilo na
základě arbitrážního rozhodnutí Archivní správy MV ČSR z 17. 8. 1971 o konečném uložení
archiválií dne 2. 3. 1972 (č. př. 116).
Při vnitřní revizi provedené v roce 2001 po přestěhování archivu ze Stříbra do Tachova
archivní fond MO NJP Bezdružice obsahoval 3 úřední knihy, 1 podací protokol a 1 karton
z let 1930-1938. Tento stav potvrdily i následné generální inventury.
III. Archivní charakteristika archivního fondu
Archivní fond Národní jednota pošumavská – místní odbor Bezdružice byl na počátku
inventarizace tvořen 3 úředními knihami, 1 podacím protokolem a 1 kartonem spisů z let
1930-1938 o celkovém rozsahu 0,20 bm.
V rámci inventarizace byl fond přemanipulován a byly správně určeny evidenční
jednotky. Novou adjustací se celkový rozsah fondu změnil na 0,25 bm.
Archivní fond MO NJP Bezdružice byl uspořádán podle Metodického pokynu ředitele
SOA v Plzni pro zpracování archiválií a tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010
ze dne 1. 4. 2010, Dodatku k němu čj. SOAP/006-1300/2014 ze dne 15. 7. 2014 a s
přihlédnutím k Metodickému návodu č. 1/2013 odboru archivní správy a spisové služby
Ministerstva vnitra čj. MV-46913/AS-1/AS-2013 ze dne 17. 4. 2013. S ohledem na torzovité
dochování účetních archiválií nebyly tyto vyděleny do samostatného oddělení.
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Archivní fond MO NJP Bezdružice náleží k mezerovitě zachovalým fondům, není však
známo, že by se nějaké dokumenty z činnosti spolku nacházely mimo Státní okresní archiv
Tachov. Chybí některé písemnosti uvedené ve zmíněném Inventárním soupisu movitého
majetku MO NJP v Bezdružicích (inv. č. 5). Konkrétně se jedná o knihu zápisů o schůzích z
let 1927-1931, seznam členů, zvací knihu či chronologicky vedenou korespondenci od roku
1927.
V rámci inventarizace fondu nebyla provedena vnitřní skartace.
Fyzický stav archivního fondu je dobrý.
Jazyky archivního fondu jsou čeština a němčina (inv. č. 9, 12).

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Dochované archiválie místního odboru NJP Bezdružice informují poměrně dobře o jeho
činnosti v letech 1930-1938 a lze je využít ke studiu života české menšiny v soudním okrese
Bezdružice. S ohledem na absenci archiválií z počáteční činnosti spolku je nutné obrátit
pozornost k dalším archivním fondům. V SOkA Tachov zejména k archivnímu fondu Státní
obecná a měšťanská škola Bezdružice, dále archivnímu fondu Národní jednota pošumavská
Praha uloženému ve Státním oblastním archivu v Třeboni či archivnímu fondu Národní
jednota pošumavská – jednatelský odbor Plzeň uloženému ve Státním oblastním archivu
v Plzni.
V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
Fond Národní jednota pošumavská – místní odbor Bezdružice uspořádala archivářka
Mgr. Marie Šebková v listopadu a prosinci 2015 a lednu 2016 ve Státním okresním archivu
Tachov. Archivní pomůcku sestavili Mgr. Marie Šebková a Mgr. Jan Edl v lednu 2016.
Archivní pomůcku podle připomínek posuzovatelů a ředitele SOA v Plzni upravil v roce
2018 Mgr. Jan Edl.

V Tachově 27. července 2018

Mgr. Jan Edl
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Seznam použitých pramenů a literatury
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek
bm – běžný metr
EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví
evid. č. – evidenční číslo
inv. č. – inventární číslo
kar – karton
MO NJP – místní odbor Národní jednoty pošumavské
NJP – Národní jednota pošumavská
pkt – plakát
ppr – podací protokol
SdP – Sudetendeutsche Partei
SOkA – Státní okresní archiv
tip – tisk po roce 1800
ukn – úřední kniha
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Příloha č. 2: Struktura archivního fondu
1 Úřední knihy
2 Spisový materiál
2/1 Registraturní pomůcky
2/2 Spisy
3 Tisky
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

1 Úřední knihy
1

Kniha zápisů z výborových a členských schůzí
a valných hromad

1931-1935

ukn 1

2

Kniha zápisů z výborových a členských schůzí
a valných hromad

1935-1937

ukn 2

3

Kniha zápisů z výborových a členských schůzí
a valných hromad

1938

ukn 3

4

Pokladní kniha

1936-1938

ukn 4

5

Inventární soupis movitého majetku MO NJP
v Bezdružicích

[1931]-[1938]

ukn 5

1930-1938

ppr 1

2 Spisový materiál
2/1 Registraturní pomůcky
6

Podací protokol

2/2 Spisy
7

Výroční zprávy o činnosti MO NJP v Bezdružicích,
členské záležitosti (včetně členských legitimací)

1936-1938

kar 1

8

Oběžníky a pozvánky na schůze a společenské akce
MO NJP v Bezdružicích

1937-1938

kar 1

9

Oběžníky a pozvánky ústředního výboru NJP
v Praze

1937-1938

kar 1

10

Oběžníky a pozvánky jednatelského odboru NJP
v Plzni

1937-1938

kar 1

11

Došlá a odeslaná korespondence MO NJP
v Bezdružicích

1937-1938

kar 1

12

Účetní doklady

1935-1938

kar 1

13

Oslavy 10 let výročí trvání obecné školy a MO NJP
v Bezdružicích (včetně plakátu a odznaků)

1937

kar 1

14

Volby do obecního zastupitelstva 12. 6. 1938

1938

kar 1

15

Reklamní a propagační materiály (včetně letáků)

1937

kar 1
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

3 Tisky
16

Plakát na slavnostní koncert Hlaholu Plzeň (1 ks)

1938

pkt 1

17

Úmrtí Františka Lukavského
Český deník (roč. XXVII, 2. duben 1938) (1 ks)

1938

kar 1

18

Výzva k jednotě všech věrných Čechů, Slováků
a Podkarpatorusů k obraně republiky (1 ks)

[1938]

tip 1
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