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Původce fondu - Krajský výbor Národní fronty Plzeň - byl institucí, jejíž osud byl 

nerozlučně spojen s budováním socialismu. 
Původní Národní fronta vznikla v březnu 1945 v Moskvě jako sdružení protifašistických 

politických stran. V zásadě šlo o politický konsensus mezi londýnským a moskevským odbojem a 
Slovenskou národní radou, dohodnutý ve dnech 18. - 29. března 1945. V jejím programu byl 
zakotven princip národní jednoty a spolupráce všech demokratických a protifašistických sil  
v poválečné ČSR. Díky přijetí Košického vládního programu ve dnech 4. - 5. dubna 1945 se  
v Národní frontě začal prosazovat vliv KSČ, ale prakticky až do počátku roku 1948 šlo o politické 
sdružení. 

K definitivnímu zlomu došlo po 21. únoru 1948, kdy na základě projevu Klementa 
Gottwalda začaly vznikat Akční výbory Národní fronty, které sloužily jako nástroje politického boje 
a očisty společnosti od nejrůznějších (hlavně politických) nepřátel „strany (KSČ) a lidu“, zhusta 
také k vyřizování soukromých účtů. Činnost akčních výborů byla legalizována (prakticky se zpětnou 
platností) zákonem č. 213/1948 Sb. z 21. 7. 1948. „o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných 
zájmů“. Se zahájením očisty se zároveň změnil i charakter Národní fronty - ze sdružení politických 
stran se stal nejprve nástroj třídního boje a posléze (po pohlcení veškerých významnějších 
společenských organizací a ROH) kontroly činnosti veškerých politických, zájmových i profesních 
organizací. Souběžně s tím Národní fronta de facto (jako „zástupce lidu“) řídila činnost národních 
výborů. „Očista“ byla oficiálně ukončena v průběhu roku 1953 a do konce roku výbory Národní 
fronty ze svého názvu postupně odstranily výraz „akční“. 

Od roku 1954 tedy třídní boj ustoupil do pozadí a Národní fronta se etablovala navenek jako 
sdružení politických stran a zájmových a profesních organizací, ve skutečnosti ale jako nástroj 
řízení a kontroly národních výborů, nekomunistických politických stran i registrovaných spolků a 
organizací. Zároveň sloužila k realizaci politiky KSČ v organizacích nepodléhajících přímému 
vedení strany (mimo jiné členové výborů NF dohlíželi na přijímací řízení na středních školách). 

Postupné změny politické situace se odrážely i v činnosti Národní fronty. Na základě zákona 
č. 128/1968 Sb. z 13. 9. 1968 „o Národní frontě“ byl vytvořen „Statut Národní fronty České 
socialistické republiky“. 

Statut definoval principy fungování a organizační strukturu organizace. Vedle zakotvení 
vazeb na KSČ a „upevňování a rozvíjení společenských vztahů, demokratických a humanistických 
principů socialistické společnosti“ zde bylo dáno, že Národní frontu tvoří politické strany a 
společenské organizace působící na území ČSR, které již v organizaci jsou v okamžiku vyhlášení 
Statutu a dále ty, které budou v souladu se Statutem přijaty. O přijetí nových organizací rozhodoval 
ústřední výbor Národní fronty ČSR. K vlastní organizační struktuře bylo uvedeno: 
Článek 6. 
Zastoupení ve výborech Národní fronty 

1) Výbory Národní fronty se ustavují na delegačním principu. 
2) Počet delegátů organizací stanoví příslušný výbor Národní fronty po dohodě s členskými 

organizacemi Národní fronty a s přihlédnutím k politickému a společenskému významu, 
případně k počtu členů těchto organizací. 

3)  Organizace sdružené v Národní frontě ČSR vysílají do výborů Národní fronty své delegáty, 
kteří jsou voleni a odvoláváni jejich orgány. Výběr delegovaných osob je vnitřní záležitostí 
každé organizace. 

Dle dalších ustanovení Statutu výbory na jednotlivých úrovních na základě dohod 
ustanovovaly předsednictvo, předsedu, místopředsedy a tajemníka. Výbory mohly podle potřeby 
vytvářet stálé nebo dočasné komise, případně k projednávání závažných úkolů svolávat konference 
Národní fronty. Vedle toho zajišťovaly běžnou činnost, jako plnění programů a usnesení, kontrolu 
rozpočtů hospodaření, organizaci voleb atd.

I. Vývoj původce archivního souboru 
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Hospodaření výborů kontrolovaly nezávislé revizní komise, ustanovované delegačním principem. 

Z výše uvedených skutečností je jasné, že na rozdíl od běžných politických stran a 
zájmových organizací v Národní frontě prakticky neexistovaly volené orgány, ale veškeré orgány  
a funkce byly obsazeny delegováním na základě dohody. V souladu s obsahem dochovaného 
materiálu lze říci, že výše uvedený Statut v zásadě shrnul a definoval principy, na nichž organizace 
fungovala nejpozději od roku 1954. 

Organizační struktura Národní fronty byla klasická, založená na územním principu, kdy 
nejvýše stál ústřední výbor, jemu podřízené byly krajské výbory a městské výbory Prahy a 
statutárních měst (statutární města k datu vydání Statutu). Krajským výborům podléhaly okresní 
výbory a těm zase městské, obvodní a místní výbory. 

Krajský výbor Národní fronty v Plzni zřejmě před únorem 1948 prakticky neexistoval, 
materiály fondu dokladují jeho činnost až od „akční“ fáze - tedy od února 1948. Krajský akční 
výbor Národní fronty vznikl dne 23. února 1948 jako „nejvyšší představitel lidové moci“ na tehdy 
ještě oficiálně neexistujícím území Plzeňského kraje. Hlavní náplní jeho činnosti bylo provedení 
„očisty všech úseků veřejného a hospodářského života západních Čech od reakčních živlů“. Vedle 
toho se podílel na zakládání okresních a nepřímo i místních akčních výborů a řešil problémy 
spojené s živelnou očistou. V průběhu času se očista postupně změnila v kádrovou práci a v 
kontrolu a řízení národních výborů a organizací (tak zvaných „složek“) sdružených v Národní 
frontě. Seznam složek Národní fronty se nalézá v příloze č. 3. Použité názvy organizací vycházejí  
z posledních údajů v dochovaném materiálu a nejsou tudíž zcela v souladu s dostupnými celostátními 
seznamy. Krajský výbor Národní fronty Plzeň též dohlížel na činnost Krajského národního výboru 
v Plzni, vztahy obou výborů byly specifikovány každoročně uzavíranými dohodami (totéž se dělo i 
na nižších úrovních). V praxi to znamenalo zasílání materiálů KNV na KV NF a přítomnost 
funkcionářů KV NF prakticky ve všech komisích KNV. 

Uvedenou činnost již jako Krajský výbor Národní fronty v Plzni vykonával až do své 
likvidace, započaté 7. února 1990 a ukončené v létě téhož roku. 

Po organizační stránce tvořily KV NF dvě složky. První - rozhodovací - jmenovaná na 
základě dohod členských organizací a tvořená plénem, předsednictvem a předsedou (u jiných 
organizací by šlo o volené orgány), určovala program, kontrolovala a řídila činnost v souladu se 
Statutem. Druhá část - výkonná - zvaná sekretariát (tedy aparát), složená z předsedy, vedoucího 
tajemníka, tajemníka, politicko-organizačního pracovníka, hospodářky, sekretářky a případně 
pomocných či technických sil, zajišťovala chod organizace, komunikaci mezi jednotlivými 
složkami, hospodaření a převod rozhodnutí vyšších či krajských orgánů do praxe. 

Působnost krajského výboru zahrnovala do roku 1960 území tehdejšího Plzeňského kraje,  
po územní reorganizaci roku 1960 pak území Západočeského kraje (aniž by došlo k úpravě názvu 
výboru). 

V době vzniku Krajského akčního výboru Národní fronty v Plzni (1948) bylo sídlo 
organizace na adrese Pobřežní 8, ještě v únoru 1948 minimálně část (a posléze i zbytek) aparátu 
přesídlil na adresu Stalinova (později Moskevská, dnes Americká) 29, kde setrvala až do svého 
zrušení.
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Administrativa KV NF v Plzni fungovala po celou dobu činnosti prakticky neměnným 

způsobem. Materiály z vnějšku prošly podatelnou, přidělovacím procesem a po vyřízení se vrátily  
k uložení do spisovny. Vyřízené spisy, případně kopie odeslané pošty zde byly ukládány podle 
věcného schématu a uvnitř věcných celků pak chronologicky. Písemnosti k jednotlivým složitějším 
záležitostem byly často spojeny sešívačkou nebo kancelářskou svorkou do jednoho celku. 

Došlá pošta zde dostala razítko podatelny a byla označena jednacími čísly podle pořadí,  
v jakém došla. Odtud ji odebral vedoucí tajemník a podle charakteru ji přidělil k vyřízení jednotlivým 
pracovníkům. Odeslaná pošta obdržela číslo jednací, písemnosti interního charakteru byly bez 
jednacího čísla. Veškeré písemnosti (došlá i odeslaná pošta) prošlé podatelnou byly zapisovány do 
jednacího protokolu, jednací čísla byla de facto pořadová čísla, pod kterými byly písemnosti 
zaneseny v protokolu. Prokazatelně existovaly ještě pomocné jednací protokoly (tak zvané „knihy“) 
na zvláštní kategorie písemností - ve fondu je dochována „Evidenční kniha stížností“. Zvlášť byla 
ukládána účetní evidence a byla k ní vedena „archivní kniha“. 

Jak bylo zmíněno výše, adaktované spisy byly ve spisovně ukládány podle věcného klíče. 
Dle „Zápisu z průzkumu spisovny a spisové manipulace na Krajském výboru Národní fronty“  
z 8. 12. 1976 neexistoval žádný spisový plán(!). 

Výše uvedený zápis zmiňuje ještě tajné písemností, které byly zapisovány do speciálního 
protokolu a uloženy u vedoucího tajemníka. 

Popsaný stav spisovny podle všech indicií zůstal zachován až do zániku krajského výboru. 
Styl administrativní práce zůstal až do likvidace na úrovni 50. let. Rukopisné zápisy z nejrůznějších 
jednání na tom papíru, jaký byl zrovna po ruce - často na zadní straně jiných materiálů, absence 
spisového plánu a mezery v dochovaném materiálu celkem jasně vypovídají o překvapivě špatné 
úrovni administrativy jednoho z „pilířů socialismu“, kterou jiné organizace překonaly většinou již 
kolem roku 1960. 

Jednací čísla na došlých písemnostech měla zpočátku (1948) formu rukou psaného čísla  
v levém horním rohu písemnosti a tvořilo je pořadové číslo, pod kterým byla písemnost zapsána, 
lomené posledním dvojčíslím roku. Vyřízené písemnosti byly označeny razítkem „Vyřízeno“ a 
příslušným datem. 

Koncem roku 1948 bylo podatelnou zavedeno obdélníkové razítko o rozměrech 8x3, 3 cm. 
V jeho horní části byl dvouřádkový nápis (hlavička) „Krajský akční výbor N. F. Plzeň“, pod ním 
byly tři řádky s nadpisy: Došlo:; Č. j:……... Příloh:; Vyřízeno:. Toto razítko vydrželo až do šedesátých 
let, pouze po roce 1953, kdy se v názvu přestalo používat slovo „akční“ se ho někdo pokusil z 
razítka ne zcela úspěšně mechanicky odstranit. Ve druhé polovině 60. let (nejpozději od roku 1970) 
začala podatelna používat nové, menší razítko. Opět bylo obdélníkové, o rozměrech 6,2x2,8 cm.  
V odděleném horním poli (hlavičce) byl jednořádkový nápis „Krajský výbor NF Plzeň“, v dolním poli 
byly tradiční tři řádky, označené obligátně: Došlo:; Č. j……... Příloh:; Vyřízeno dne:. Toto razítko bylo 
používáno až do zániku krajského výboru. 

Specifickou kapitolou je razítko krajského výboru. V první polovině roku 1948 bylo 
používáno třířádkové razítko s nápisem „Krajský akční výbor Nár. fronty v Plzni Pobřežní ul. č. 8“ 
(adresa byla v třetím řádku) o rozměrech cca 5x1,5 cm. Od druhé poloviny roku 1948 bylo 
používáno kulaté razítko o průměru 3 cm. V opisu neslo nápis „Krajský akční výbor národní 
fronty“, v jeho středu pak „v Plzni“. Po roce 1953 se změnou názvu přišlo nové razítko. Opět bylo 
kulaté o průměru 3 cm, ale bylo graficky rozděleno na obvodové mezikruží a střed. V obvodovém 
mezikruží byl nápis „Krajský výbor národní fronty“, střed nesl nápis „sekretariát Plzeň“ ve dvou 
řádcích. Stejný nápis neslo i menší razítko (průmět 2, 5 cm), používané nejpozději od roku 1970. 
Vedle menších rozměrů a dalších detailů se na první pohled lišilo linkami pod slovy středového 
nápisu. Bylo v této podobě používáno až do zániku organizace. 

Problematickou záležitostí jsou skartace písemností. Vedle oficiálních skartací spojených  

II. Vývoj a dějiny archivního souboru 
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s odbornými archivními prohlídkami a přejímáním materiálu do archivu (1958, 1974, 1984, 1990) 
zjevně v mezičase mezi nimi docházelo i k živelné likvidaci písemností. Je možno předpokládat 
rozsáhlou „divokou“ skartaci ve spojitosti se srpnovými událostmi 1968 a další ničení materiálu 
mezi 17. listopadem 1989 a likvidací Národní fronty v první polovině roku 1990. 

Materiály fondu Národní fronta - krajský výbor Plzeň byly do SOA v Plzni předávány 
postupně. K první přejímce došlo v roce 1958 a šlo o písemnosti z let 1948-1953. Následující 
přejímky proběhly v letech 1974, 1984 a 1990. Po zániku organizace už k žádné další přejímce 
nedošlo a je možno předpokládat, že zbylé materiály byly zničeny se zánikem původce (viz výše).
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Jak bylo řečeno na konci předchozí kapitoly, materiály fondu Národní fronta - krajský výbor 

Plzeň byly do SOA v Plzni přejímány postupně. K první přejímce došlo v roce 1958 a  
v následujících letech byl materiál zpracován Antonínem Macákem a Jiřinou Ciprovou. V roce 1961 
vypracoval k přejaté a zpracované části fondu Antonín Macák inventář, který byl schválen, ač ho 
sám autor považoval vzhledem k obsahu spisovny původce za prozatímní. 

Zpracovaná část fondu o rozsahu 32 kartonů byla po jednotlivých přejímkách (1974, 1984  
a 1990) postupně doplňována o další zkrabicovaný, ale jinak nezpracovaný materiál (v dobové 
terminologii byl „zpracován pomocí předávacího seznamu“). Celkový rozsah fondu v době jeho 
uzavření činil 190 kartonů. Materiál byl původně uložen v Plzni, Sedláčkova 44, po roce 1990 byl 
přestěhován do pobočky Žlutice a v rámci jejího rušení v roce 2006 došlo k jeho přesunu na nové 
pracoviště Klášter u Nepomuku. V téže době bylo rozhodnuto o jeho definitivním zpracování,  
k němuž došlo v průběhu roku 2007. V rámci zpracování došlo k přemanipulování (přírůstky časově 
zasahovaly do již zpracovaného materiálu), přebalení do nových kartonů a k vnitřní skartaci, která 
značně zmenšila jeho rozsah. 

Po prostudování materiálů a spisu o fondu bylo rozhodnuto uspořádat fond podle umělého 
schématu. Umělé pořádací schéma vzniklo na základě informací, zjištěných o skutečné struktuře 
původce, výše zmíněného Statutu a zkušeností z pořádání fondů jiných organizací z éry socialismu. 
Navíc bylo vytěženo původní umělé pořádací schéma, vytvořené Antonínem Macákem v roce 
1961. 

S ohledem na vývoj původce a stav dochování fondu byl při pořádání fond rozdělen na tři 
fondová oddělení. 

První zahrnuje období působnosti akčního výboru ((1939)1948-1953), druhé období 
krajského výboru (1954-1990), které ale z praktických důvodů rozsahem přesahují celky 
nekomunistických politických stran (1948-1989). Třetí fondové oddělení tvoří kompaktní blok 
osobních spisů pracovníků a funkcionářů Národní fronty z let 1948-1964. 

Jak již bylo naznačeno výše, první fondové oddělení zahrnuje písemnosti z „akčního“ 
období (1938)1948-1953 a dělí se na pět částí. 

První část tvoří písemnosti Krajského akčního výboru Národní fronty. Jde v zásadě o zápisy 
ze schůzí různých krajských orgánů Národní fronty a o korespondenci s nadřízenými i podřízenými 
složkami (1948-1953). Druhou a třetí část tvoří zápisy ze schůzí, prověrky, posudky a 
korespondence okresních a místních akčních výborů, posílané KAV NF na vědomí (1948-1950). 
Čtvrtou část tvoří písemnosti týkající se „očisty“ veřejného života po února 1948 - prakticky jde  
o směs posudků, prověrek, udání a nejrůznějších rozhodnutí ((1939)1948-1953). Tato skupina je dále 
dělena podle okruhů, ve kterých proces očisty probíhal. Přesah časového rozsahu je výsledkem 
prošetřování válečné činnosti několika právníků, ke které jsou ve spisech starší písemnosti 
připojeny jako důkazní materiál. Poslední část tohoto fondového oddělení je tvořena materiály  
k „Jiným akcím“, jako byly volby, mírové hnutí, oslavy československo-sovětského přátelství či 
příděly budov, bytů a místností (1948-1951). 

Druhé fondové oddělení obsahuje písemnosti z činnosti krajského výboru z let 1954-1990  
(s výše uvedenými výjimkami) a jeho materiál byl rozčleněn do sedmi bloků. V prvním jsou zařazeny 
vlastní písemnosti krajského výboru - zápisy ze schůzí pléna (1969-1989), předsednictva 
(1968-1990) a sekretariátu (1967-1970), zápis z konference (1971), porady, aktivy, plány práce, 
korespondence s nadřízenými a podřízenými složkami, nejrůznější kádrové materiály, směrnice, 
dražební styky, školení a organizační záležitosti (1954-1990). Součástí tohoto bloku jsou i dvě 
knihy- Evidenční kniha stížností (K1, 1981-1989) a Kniha vyznamenaných (K2, 1980-1990). 
Druhý blok zahrnuje hospodářské písemnosti (korespondenci, rozpočty a revize - 1961-1988), třetí 
blok pak obsahuje písemnosti komisí (1963-1977). Čtvrtý blok zahrnuje písemnosti k různým

III. Archivní charakteristika archivního souboru 
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dlouhodobým programům, jako byla práce s mládeží, směny Národní fronty, boj  
s protispolečenskou činností či dokumentace k volbám (1966-1990). V pátém bloku jsou soustředěny 
písemnosti k oslavám a jednorázovým akcím - řazení písemností v tomto případě rámcově 
odpovídá pořadí, v jakém oslavy probíhaly v průběhu roku (1955-1989). Šestý blok soustřeďuje 
písemnosti organizací a politických stran sdružených v Národní frontě. Na jeho začátku jsou řazeny 
ucelené písemnosti nekomunistických politických stran - Československé strany lidové a 
Československé strany socialistické (1948-1989). KSČ a jiné organizace jsou pak řazeny podle 
organizačních tabulek z roku 1972 (1958-1989). Poslední - sedmý blok tvoří písemnosti okresních 
výborů Národní fronty, zasílané krajskému výboru na vědomí ((1956)1967-1989). 

Závěrečnou část fondu tvoří osobní spisy pracovníků a funkcionářů Národní fronty z let 
1948-1964. Jednotlivé spisy v této části fondu jsou řazeny abecedně. 

V průběhu pořádání v roce 2007 byl fond přemanipulován, přičemž došlo k provedení 
vnitřní skartace a přebalení materiálu do nových kartonů. 

Jak je popsáno výše, inventarizace proběhla podle umělého schématu. Inventární jednotky 
tvoří jednotlivé monotématické skupiny písemností, řazení uvnitř skupin je chronologické. V rámci 
vnitřní skartace bylo vyřazeno 2, 24 bm materiálu - multiplikátů a korespondence bez trvalé 
historické hodnoty (viz Skartační protokol č. j. SOAP/001-3319/2007-40.02) a cca 3 bm makulatury. 
Rozsah fondu se přitom snížil ze 190 na 127 kartonů a dvě knihy (z 22,80 bm na celkových 15,24 
bm). Knihy (K1 a K2) jsou uloženy v kartonech - K1 v kartonu N53 a K2 v kartonu N55. 

Stav dochování lze hodnotit jako z části mezerovitý, převážně však torzovitý. Jednotlivé 
písemnosti sice pokrývají celý časový rozsah fondu, ale zápisy ze schůzí pléna jsou k dispozici až 
od roku 1969, zápisy ze schůzí předsednictva pokrývají období 1948-1951 a 1968-1990. Podobně je 
na tom převážná většina korespondence. Písemnosti z očisty jsou k dispozici pro léta 1948-1949, 
průběžně, byť mezerovitě pokrývají celý časový rozsah jen písemnosti nekomunistických stran. 
Jednotlivé roky pak ilustrují samostatné skupiny písemností k různým konkrétním tématům (schůze 
z okresů z let 1956, 1957, písemnosti některých organizací, oslavy a řada jednotlivin). Z období po 
roce 1968 je mnoho písemností jen jakýmsi vzorkem - jak u jednotlivých organizací, tak u okresů 
jsou dochována jen nesouvislá torza o celkovém rozsahu několika let, ač by se z hraničních 
časových rozsahů dalo soudit na mnohem lepší kontinuitu dochovaného materiálu. 

Fyzický stav písemností je relativně dobrý, ale dokumenty jsou povětšinou psány na 
nekvalitním papíře a nejrůznejší technikou (rukopis, strojopis, cyklostyl a jiné množící techniky). 
Některé písemnosti na průklepovém papíře jsou mechanicky poškozeny (mají otrhané rohy či 
okraje). Řada písemností - hlavně rukopisných záznamů, pořízených přímo na schůzích různých 
orgánů - „recykluje“ nevyužité zadní strany staršího namnoženého materiálu, což se dále odráží  
v jeho fyzickém stavu. Proto bude nutno materiál častěji kontrolovat. 

Archivní soubor spadá svým charakterem do kategorie I. a II., jazyk souboru je český.
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Archivní fond KV NF Plzeň je přes svůj velmi torzovitý stav cenným pramenem pro dějiny 

Plzeňského a Západočeského kraje. Ilustruje velmi názorně události těsně po únoru 1948 a v 
bezprostředně následujících letech. Pro pozdní období je důležitý hlavně tím, jak i přes značnou 
mezerovitost předvádí metody kontroly a řízení společenských organizací. 

Za velmi cenné lze považovat materiály z období poúnorové očisty a dále pak sice značně 
torzovité, ale přesto použitelné materiály nekomunistických politických stran. Celkem rozsáhlé jsou 
i materiály k volbám, různým akcím a oslavám. Z novějšího období se jako důležité jeví písemnosti 
z období 1968-1973 (sovětská okupace a nejtužší normalizace), i když na významu nepostrádají ani 
písemností z následujících let, zejména z konce roku 1989. 

Fond obsahuje značné množství osobních spisů členů a funkcionářů Národní fronty, též 
kádrové materiály řadových členů a (zejména ve starším období) nejrůznějších prošetřovaných 
osob. O předkládání těchto materiálů bude nadále rozhodovat ředitel SOA Plzeň ve spolupráci  
s vedoucím pracovníkem I. oddělení SOA. Ostatní písemnosti jsou běžně využitelné, ale materiály 
bude nutno vzhledem k nepravidelnému výskytu výše uvedených položek před předložením 
badatelům zkontrolovat.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru 
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Archivní soubor uspořádal, inventář sestavil a úvod napsal v roce 2007 pracovník  
I. oddělení Státního oblastního archivu v Plzni Mgr. Michael Pešťák. 

V Plzni dne 25. 2. 2008 Mgr. Michael Pešťák

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky 
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Příloha 1: 
 

 

Prameny: 

Macák Antonín, Krajský výbor Národní fronty Plzeň 1948-1953 (inventář), Státní 
oblastní archiv v Plzni. Plzeň 1961. 

Statut Národní fronty České socialistické republiky, Praha (nedatováno). 

Literatura: 

Martinovský Ivan a kol., Dějiny Plzně v datech od prvních stop osídlení až po současnost, Praha 
2004. 
Pešťák Michael, Organizační struktura ZKV KSČ v Plzni a jeho dochované písemnosti. 

In: Západočeský historický sborník 3, Plzeň 1997, s. 313-322 
 
 

Seznam použitých pramenů a literatury 
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Příloha 2: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

AV NF akční výbor Národní fronty 
bm běžný metr 
č. číslo 
č. ev. j. číslo evidenční jednotky 
č. j. /Č. j. číslo jednací 
čs. československý 
ČSL Československá strana lidová 
ČSM Československý svaz mládeže 
ČSR Česká socialistická republika 
ČSR Československá republika 
ČSS Československá strana socialistická 
ČSSD Český svaz spotřebních družstev 
ČSSD Československá strana sociálně-demokratická 
ČSSR Československá socialistická republika 
DČSP dny Československo - sovětského přátelství 
inv. č. inventární číslo 
JSBVO Jednotný systém branné výchovy obyvatelstva 
KAV NF krajský akční výbor Národní fronty 
KOR krajská odborová rada 
KRK krajská revizní komise 
KV krajský výbor 
KNV krajský národní výbor 
KSČ Komunistická strana Československa 
MAV NF místní akční výbor Národní fronty 
MDŽ Mezinárodní den žen 
NDR Německá demokratická republika 
NF Národní fronta 
OAV NF okresní akční výbor Národní fronty 
OV okresní výbor 
Sb. sbírka zákonů 
SČSP Svaz Československo - sovětského přátelství 
SNP Slovenské národní povstání 
SOA státní oblastní archiv 
SVAZARM Svaz pro spolupráci s armádou 
VŘSR Velká říjnová socialistická revoluce 
ÚAV NF Ústřední akční výbor Národní fronty 
ÚV ústřední výbor 
Zpč. západočeský 

Seznam použitých zkratek 
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Příloha 3: 
 

 
Komunistická strana Československa 
Československá strana socialistická 
Československá strana lidová 
Krajská odborová rada 
Český svaz žen 
Svaz družstevních rolníků ČSR 
Socialistický svaz mládeže 
Československý svaz tělesné výchovy 
Svaz československo-sovětského přátelství 
Svaz pro spolupráci s armádou 
Český svaz protifašistických bojovníků 
Československý červený kříž 
Svaz požární ochrany ČSSR 
Český svaz spotřebních družstev 
Český svaz výrobních družstev 
Český svaz bytových družstev 
Svaz Cikánů - Romů ČSR 
Svaz invalidů 
Československá vědecko-technická společnost 
Český komitét pro vědecké řízení 
Socialistická akademie ČSSR 
Krajská mírová rada 
Český svaz stavebních inženýrů 
Svaz českých novinářů 
Kulturní sdružení občanů ČSSR německé národnosti 
Svaz českých filatelistů 
Český svaz chovatelů 
Český svaz včelařů 
Český rybářský svaz 
Český myslivecký svaz 
Český zahrádkářský svaz 
 
 

Seznam složek podřízených Krajskému výboru Národní fronty 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Inventární seznam 
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Inv. 
č. 

Obsah a popis Časový 
rozsah 

Číslo 
ev. j. 

Národní fronta - krajský výbor Plzeň 

Akční výbor 

 Krajský akční výbor Národní fronty Plzeň   

1 Zápisy ze schůzí předsednictva 1948-1951 N1 

2 Zápisy ze schůzí retribuční komise 1948 N2 

3 Zápisy ze schůzí národohospodářské komise 1948 N2 

4 Zápisy z porad kádrových spolupracovníků OAV NF kraje Plzeň 1951 N2 

5 Porady a zprávy dopisovatelů KAV NF 1949 N2 

6 Zprávy ze schůzí tajemníků 1948-1949 N2 

7 Korespondence s ÚAV NF 1948 N2 

 Korespondence s ÚAV NF 1949-1952 N3 

8 Korespondence s OAV NF (Blatná - Plzeň-město) 1948-1949 N3 

 Korespondence s OAV NF (Plzeň-venkov - Tachov) 1948-1949 N4 

9 Korespondence mimo hranice s KAV NF kraje Plzeň 1948-1952 N4 

10 Korespondence oddělení (kádrové - 1949-1952; kulturní - 1949) 1949-1952 N4 

11 Běžná korespondence 1948 N5 

 Běžná korespondence 1949-1953 N6 

 Okresní akční výbory Národní fronty v kraji Plzeň   

12 Zápisy z kulturních komisí OAV NF 1949 N6 

13 Zápisy ze schůzí OAV NF (Blatná, Klatovy) 1949 N6 

 Zápisy ze schůzí OAV NF (Plasy - Tachov) 1948-1949 N7 

 Místní akční výbory Národní fronty v kraji Plzeň   

14 Ustavení a seznamy členů AV NF v kraji 1948 N8 

15 Akční výbory na závodech, KOR 1948 N8 

16 Akční výbory společenstev řemesel a živností v Plzni a okresech 1948 N8 

17 Prověrky a posudky předsedů MAV z okresů Blatná, Kralovice 
(Plasy) a Rokycany 

1948-1950 N8 

18 Korespondence s MAV (Bděněves, Březové Flory, Karlovy Vary, 
Plzeň-Bílá Hora, Doubravka, Doudlevce, Jižní Předměstí, Letná, 
Lobzy-Petřín, Zátiší; Rochlov, Šlovice) 

1948 N9 

 Očista veřejného života po únoru   

19 Očista na okresech (Blatná - Plzeň-město) 1948-1949 N9 

 Očista na okresech (Plzeň-venkov - Tachov) 1948-1949 N10 

20 Očista v politických stranách (KSČ, ČSSD, ČSL. ČSS) 1948-1949 N10 

21 Očista v průmyslu, obchodu a výrobě (národní správy - výměry) 1948 N10 
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Inv. 
č. 

Obsah a popis Časový 
rozsah 

Číslo 
ev. j. 

  
Očista v průmyslu, obchodu a výrobě (firmy a podniky A-L) 

 
1948-1949 

 
N11 

 Očista v průmyslu, obchodu a výrobě (firmy a podniky M-Š) 1948-1949 N12 

 Očista v průmyslu, obchodu a výrobě (firmy a podniky T-Ž) 1948-1949 N13 
22 Očista v zemědělství (dodávky 1948, žňové brigády 1949, statistika 

JZD 1949) 
1948-1949 N13 

 Očista v zemědělství (spisy o vysídlení z okresů Domažlice, 
Klatovy, Stříbro a velkostatku Břízsko, okres Kralovice) 

1948-1949 N14 

23 Očista v masových organizacích (ČSM, Rada čs. žen, odbory, Svaz 
bojovníků za svobodu, Svaz brannosti, Hasiči, Svaz národní 
revoluce, Svaz osvobozených politických vězňů, SČSP) 

1948-1949 N14 

24 Očista v kulturních institucích 1948 N15 
25 Očista ve školství 1948-1949 N15 

26 Očista v církvích 1948-1949 N16 
27 Očista v zájmových (profesních) organizacích 1948 N16 

28 Očista v advokacii 1939-1948 N17 
29 Očista ve spolcích (A - Z) 1948-1953 N18 

 Očista ve spolcích (Sokol - Plzeň a okolí) 1948-1949 N19 

 Očista ve spolcích (Sokol - okresy, komise, korespondence) 1948-1953 N20 

30 Očista v úřadech a orgánech státní správy 1948-1949 N21 
31 Očista v ozbrojených složkách (armáda, bezpečnost) 1948-1949 N21 

32 Očista v plzeňských městských podnicích a úřadech 1948 N21 

33 
 

Očista - jednotlivci 1948-1949 N22 
34 Očista - prověrky jednotlivců A-L 1948-1949 N23 

 Očista - prověrky jednotlivců M - Ž 1948-1949 N24 

 Jiné akce   

35 Volby 1948 1948 N25 

36 Mírové hnutí, DČSP 1950-1951 N25 
37 Příděly budov, bytů a místností 1948 N25 

 Krajský výbor   

 Krajský výbor Národní fronty 

 

  

38 Zápisy ze schůzí pléna 1969-1971 N25 

 Zápisy ze schůzí pléna 1972-1979 N26 

 Zápisy ze schůzí pléna 1980-1982 N27 

 Zápisy ze schůzí pléna 1983-1986 N28 

 Zápisy ze schůzí pléna 1987-1989 N29 
39 Zápisy ze schůzí předsednictva 1968-1969 N29 

 Zápisy ze schůzí předsednictva 1970-1972 N30 

 Zápisy ze schůzí předsednictva 1973-1974 N31 
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Inv. 
č. 

Obsah a popis Časový 
rozsah 

Číslo 
ev. j. 

  
Zápisy ze schůzí předsednictva 

 
1975-1976 

 
N32 

 Zápisy ze schůzí předsednictva 1977-1978 N33 
 Zápisy ze schůzí předsednictva 1979-1981 N34 
 Zápisy ze schůzí předsednictva 1982-1983 N35 
 Zápisy ze schůzí předsednictva 1984-1985 N36 
 Zápisy ze schůzí předsednictva 1986-1987 N37 
 Zápisy ze schůzí předsednictva 1988-1990 N38 

40 Zápis z konference 1971 N39 

41 Zápisy ze schůzí sekretariátu 1967-1970 N39 

42 Porady a aktivy 1964-1979 N39 
 Porady a aktivy 1980-1990 N40 

43 Krajská revizní komise (1972, 1986, 1988) 1972-1988 N41 

44 Plány práce (1976, 1981-1990) 1976-1990 N41 

45 Korespondence s ÚV NF 1966-1970 N42 
 Korespondence s ÚV NF 1971-1972 N43 
 Korespondence s ÚV NF 1973-1974 N44 
 Korespondence s ÚV NF 1975-1978 N45 
 Korespondence s ÚV NF 1980-1983 N46 
 Korespondence s ÚV NF 1984-1987 N47 
 Korespondence s ÚV NF 1988-1990 N48 

46 Korespondence s OV NF a ostatními subjekty 1965-1968 N48 
 Korespondence s OV NF a ostatními subjekty 1969-1970 N49 
 Korespondence s OV NF a ostatními subjekty (1971 - září 1972) 1971-1972 N50 
 Korespondence s OV NF a ostatními subjekty (říjen 1972 - březen 

1974) 
1972-1974 N51 

 Korespondence s OV NF a ostatními subjekty (duben 1974 - 1976) 1974-1976 N52 
 Korespondence s OV NF a ostatními subjekty 1977-1990 N53 

47 Evidenční kniha stížností 1981-1989 K1 

48 Stížnosti 1981-1989 N53 

49 Přidělování bytů ve státním zájmu (1977; 1981-1989) 1977-1989 N54 

50 Družební styky (Gera, NDR; různé zahraniční delegace) 1954-1990 N54 

51 Přiznání osobních důchodů (1971; 1974; 1981-1989) 1971-1989 N54 

52 Kniha vyznamenaných 1980-1990 K2 

53 Směrnice pro udílení vyznamenání 1984-1989 N55 

54 Návrhy na vyznamenání (Plaketa k 50. výročí republiky) 1968 N55 
 Návrhy na vyznamenání (1970-1973, 1984) 

Prezence z předání čestných uznání nejlepším členům organizací NF 
(1973) 

1970-1984 N56 

55 Různé směrnice a jejich rozpracování 1971, 1980 N56 
 Různé směrnice a jejich rozpracování 1981, 1984 N57 
 Různé směrnice a jejich rozpracování 1988-1990 N58 

 



- 19 - 

 

 

 

 

Inv. 
č. 

Obsah a popis Časový 
rozsah 

Číslo 
ev. j. 

56 Skolení 1972-1982 N58 

 Skolení 1983-1989 N59 
57 Organizační písemnosti (1961; 1970-1978) 1961-1978 N59 
 Organizační písemnosti 1979-1990 N60 
58 Projekt organizačních změn NF (podklady a návrhy) 1976-1977 N61 
59 Hlášení o schůzové činnosti 1986 N61 
60 Dotazníky členů KV NF 1984-1989 N61 
 

Hospodářské písemnosti 
  

61 Hospodářská korespondence 1969-1973 N62 
62 Rozpočty 1978; 1979; 1983-1989) 1978-1989 N62 
63 Kontroly a revize 1961-1988 N62 
 

Komise 
  

64 Krajská komise lidové kontroly a statistiky 1963 N62 

65 Krajská rehabilitační komise 1968-1973 N62 
66 Krajská sjezdová komise Zpč. kraje před Vili. celostátním sjezdem 

JZD 
1972 N62 

67 Politicko - výchovná komise při KV NF v Plzni (prezence) 1972-1977 N62 
 

Dlouhodobé programy 
  

68 Práce s mládeží(1967; 1983-1990) 1967-1990 N63 
69 Seznamy přijímacích řízení žáků na střední školy (1971/1972; 

1973/1974) 
1971-1974 N64 

 Seznamy přijímacích řízení žáků na střední školy (1974/1975; 
1975/1976)' 

1974-1976 N65 

70 Směny Národní fronty 1971-1984 N66 
 Směny Národní fronty 1985-1988 N67 
71 JSBVO (1974-1975; 1981-1988) 1974-1988 N67 
72 Tělovýchova a sport(1974-1975; 1982-1987) 1974-1987 N67 
73 Úcta ke starším 1984-1989 N68 
74 Boj s protispolečenskou činností 1982-1989 N68 
75 Pomoc lesům 1985-1989 N69 
76 Dokumentace k volbám (volební programy, příprava, kampaň) 1971 N69 
 Dokumentace k volbám (volební komise, kandidáti, výsledky) 1971 N70 
 Dokumentace k volbám (plnění volebních programů) 1972-1973 N71 
 Dokumentace k volbám (plnění volebních programů, doplňovací 

volby, volební komise) 
1974 N72 

 Dokumentace k volbám (pokyny a směrnice) 1976 N72 
 Dokumentace k volbám (komise, kandidáti, hodnocení, výsledky) 1976 N73 
 Dokumentace k volbám (plnění volebních programu 1976-1978, 

doplňkové volby 1978) 
1976-1978 N74 
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Inv. 
č. 

Obsah a popis Časový 
rozsah 

Číslo 
ev. j. 

Dokumentace k volbám (plnění volebních programů 1979, 
doplňkové volby 1979, 1980) 

1979-1980 N75 

Dokumentace k volbám (plány a směrnice, propagace) 1981 N75 
Dokumentace k volbám (kandidáti, komise, hlášení a hodnocení) 1981 N76 
Dokumentace k volbám (plnění volebního programu 1981-1984) 1981-1984 N77 
Dokumentace k volbám (plnění volebního programu 1985, plány a 
směrnice 1986) 

1985-1986 N78 

Dokumentace k volbám (volební programy, komise) 1986 N79 
Dokumentace k volbám (kandidáti, průběh a hodnocení 1986, plnění 
volebních programů 1987, 1988, doplňovací volby 1988) 

1986-1988 N80 

Dokumentace k volbám (doplňovací volby 1989, 1990) 1989-1990 N81 
77 Soutěž "Západočeský kraj - pevná hráz socialismu a míru" 1972-1977 N81 
78 Fond a akce solidarity (Fond solidarity, akce solidarity s bojujícím 

Vietnamem, s Arménií) 
1966-1989 N82 

Oslavy a akce 

79 Oslavy (30. let Února 1978 /2 fotografie/, 100. výročí narození V. I.  
Lenina 1970, MDŽ 1970-1979 /20 fotografií/) 

1970-1979 N83 

Oslavy (MDŽ 1980-1989, 1. Máj 1958) 1958-1989 N84 
Oslavy (1. Máj 1959-1960, 1967-1977) 1958-1977 N85 
Oslavy (oslavy osvobození 1970-1975, závazky ke 30. výročí 
osvobození 1975 a provázané materiály oslav osvobození a SNP 
1974) 

1970-1975 N86 

Oslavy (Fučíkova Plzeň /2 fotografe/ 1957-1963, SNP 1969-1974) 1957-1974 N87 
Oslavy (spojené 60 let Československé republiky a 61. výročí 
VŘSR 1978, VŘSR 1972-1974, 1977) 

1972-1978 N88 

Oslavy (závazky k VŘSR 1977) 1977 N89 
80 Akce (zvelebení obcí 1955, mezinárodní družstevní den 1967, 

Štafeta přátelství a míru, soutěže pro mládež 1969-1972, 50. výročí 
založení KSČ 1971, Letní mírové slavnosti 1972, 25 let Pionýrské 
organizace 1974, Mezinárodní rok dítěte 1978-1979) 

1955-1979 N89 

Organizace a politické strany sdružené v Národní frontě 

81 Československá strana lidová (1948-1953, 1958, 1960, 1963-1965) 1948-1965 N90 
Československá strana lidová 1966-1968 N91 
Československá strana lidová (1972, 1979-1989) 1972-1989 N92 

82 Československá strana socialistická (mj. stručné posudky na členy 
strany) 

1948-1952 N93 

československá strana socialistická (1954-1955, 1960-1961, 
1963-1965) 

1954-1965 N94 

Československá strana socialistická (1968. 1978-1984, 1986-1989) 1968-1989 N95 
83 Hodnocení činnosti nekomunistických stran (1963, 1965, 

1967-1968, 1980) 
1963-1980 N95 

84 KSČ 1979 N96 
85 Krajské sdružení poslanců 1970-1983 N96 
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 Krajské sdružení poslanců 1984-1989 N97 

86 Krajská mírová rada 1980 N97 
87 Krajská odborová rada 1971-1989 N97 
88 Socialistický svaz mládeže 1973-1979 N97 
89 Československý svaz tělesné výchovy 1971-1974 N98 
 Československý svaz tělesné výchovy 1975-1989 N99 
90 Český svaz protifašistických bojovníků 1958-1989 N99 
91 SVAZARM 1971-1989 N100 
92 Svaz československo-sovětského přátelství 1971-1987 N100 

93 Český svaz žen 1966-1984 N101 
94 Československý červený kříž 1971-1988 N101 

95 Svaz požární ochrany ČSSR 1971-1989 N101 
96 Svaz družstevních rolníků ČSR 1971-1989 N101 
97 Svaz invalidů 1958-1987 N102 
98 Český rybářský svaz 1973-1988 N102 
99 Svaz českých filatelistů 1973-1989 N102 
100 Český svaz spotřebních družstev (do června 1987) 1973-1987 N103 
 Český svaz spotřebních družstev (od července 1987) 1987-1988 N104 
101 Český svaz výrobních družstev 1973-1979 N105 
102 Český svaz bytových družstev 1973-1979 N105 
103 Svaz Cikánů - Romů ČSR 1969-1973 N105 
104 Český myslivecký svaz 1974-1989 N106 
105 Český zahrádkářský svaz 1974-1987 N106 
106 Český svaz chovatelů 1974-1989 N106 
107 Český svaz včelařů 1972-1989 N107 
108 Socialistická akademie ČSSR 1974-1986 N107 
109 Československá vědeckotechnická společnost 1971-1977 N107 
 Československá vědeckotechnická společnost 1978-1988 N108 
 Československá vědeckotechnická společnost 1989 N109 

110 Český komitét pro vědecké řízení 1971-1973 N109 
111 Český svaz stavebních inženýrů 1971-1974 N109 
112 Svaz českých novinářů 1975-1989 N109 
113 Kulturní sdružení občanů ČSSR německé národnosti 1971-1989 N109 
114 Přehledy o stavu organizací (souhrnné tabulky a hlášení) 1971-1972 N109 

 Písemnosti okresních výborů Národní fronty   

115 OV NF Domažlice (pléna, předsednictva, konference, komise) 1967-1973 N110 
 OV NF Domažlice (zprávy a hlášení, plány) 1967-1989 N111 

116 OV NF Cheb (pléna, předsednictva, konference, komise, zprávy 
a hlášení) 

1967-1973 N111 
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 OV NF Cheb (plány) 1967-1989 N112 

117 OV NF Karlovy Vary 1967-1988 N112 
118 OV NF Klatovy (pléna, předsednictva) 1968-1973 N113 
 OV NF Klatovy (konference, komise, zprávy a hlášení, plány) 1967-1988 N114 
119 OV NF Plzeň-jih 1967-1989 N115 
120 OV NF Plzeň-město 1967-1989 N116 

121 OV NF Plzeň-sever (pléna, předsednictva, konference, 
komise) 1967-1973 N117 

 OV NF Plzeň-sever (zprávy a hlášení, plány) 1967-1989 N118 
122 OV NF Rokycany (pléna, předsednictva 1956, 1968-1973) 1956-1973 N118 

 
OV NF Rokycany (konference, zprávy a hlášení, plány 1957, 
1968-1989) 1957-1989 N119 

123 OV NF Sokolov (pléna) 1967-1973 N119 
 OV NF Sokolov (předsednictva, konference) 1968-1973 N120 
 OV NF Sokolov (zprávy a hlášení, plány) 1967-1989 N121 
124 OV NF Stod 1956 N121 
125 OV NF Stříbro 1956 N121 
126 OV NF Sušice 1956 N121 

127 OV NF Tachov (1956, 1967-1989) 1956-1989 N122 

 Osobní spisy   

128 Osobní spisy (A-F) 1948-1964 N123 
 Osobní spisy (G-Krásná Emilie) 1948-1964 N124 
 Osobní spisy (Kraus František-P) 1948-1964 N125 
 Osobní spisy (R-T) 1948-1964 N126 

 Osobní spisy (V-Z) 1948-1964 N127 
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Tiráž 

Název archivní pomůcky: Národní fronta - krajský výbor Plzeň 

Časový rozsah: (1939)1948-1990 

Počet evidenčních 
jednotek: 

 
129 (2 úřední knihy, 127 kartonů) 

Počet inventárních 
jednotek: 

128 

Rozsah v bm: 15,24 (úřední knihy 0,02 bm, kartony 15,22 bm) 

 
Stav ke dni: 

 
25. 2. 2008 

Zpracovatel archivního 
souboru: 

Mgr. Michael Pešťák 

Zpracovatel archivní 
pomůcky: 

Mgr. Michael Pešťák 

Počet stran: 23 

Počet exemplářů: 4 

 
Schválil: PhDr. Petr Mužík, 

ředitel Státního oblastního archivu v Plzni 

dne 11. 3. 2008 - č. j. SOAP/006-0845/2008 
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