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I. Vývoj původce archivního souboru

Zakladatelem  prvního  podniku,  ze  kterého  se  posléze  staly  Kovohutě  Rokycany,  byl

Rudolf  Hudlický.  Začal  provozovat  železářský  závod  10.  srpna  1911.  Základ  tvořila  strojírna  s

kovárnou a modelárnou. Zprvu se zde vyráběly krumpáče,  kladiva,  sekery a v továrně  pracovalo

15 dělníků. Cílevědomým podnikáním byla živnost v krátké době rozšířena na továrnu.

V  letech  1914-1923  patřila  továrna  Edvinu  Eisnerovi.  Od  roku  1923  znovu  změnila

majitele a stala se z ní Továrna na nábojky a kovové zboží, a. s., Rokycany. Více podrobností viz

AP č. 345 k archivnímu fondu stejnojmenného původce, EL NAD 10665.

Po 2. světové válce byla továrna dána pod národní správu Zbrojovky Brno a podnik zcela

změnil  výrobní program. Opustil  výhradně  zbrojní  produkci  a  soustředil  se na výrobu niklových

polotovarů  a  dále  plechů,  pásů,  tyčí  a  trubek  z  mědi,  bronzu  a  mosazi,  nábytkového  kování  a

kluzných ložisek. Rovněž byla zavedena výroba samomazných pouzder. Dnem 1. ledna  1946 se

stala továrna závodem n. p. Kovohutě Praha II, v té době již pracovalo v továrně 563 zaměstnanců

a  bylo  definitivně  rozhodnuto,  že  v  Kovohutích  Rokycany  zůstane  výroba  ložisek  a  že  bude

postavena nová hutní a ložisková slévárna, ta byla dána do provozu v roce 1950. Dne 5. září 1949

požádali  zaměstnanci  rokycanského  závodu  o  přejmenování  na  Kovohutě  Gustava  Klimenta,

zanikl  tak  původní  název  Továrna  na  nábojky  a  kovové  zboží.  Přejmenování  mělo  být  poctou

tehdejšímu ministru těžkého strojírenství Gustavu Klimentovi.

Na základě §§ 4 a 7 zákona č. 103/1950 Sb. o národních podnicích, zřídil ministr průmyslu

listinou ze dne 16. prosince 1950 čj. 161939/50-V-IV-1 Kovohutě Gustava Klimenta  Rokycany,

národní  podnik,  a  podle  §  33  odst.  3  téhož  zákona  jej  podřídil  generálnímu  řediteli  Spojených

Kovohutí Praha s účinností od 1. ledna 1951. Předmětem činnosti nového rokycanského národního

podniku  byla  výroba  tyčí  a  trubek  z  mědi  a  bronzu,  polotovarů  z  niklu,  kadmiových  anod,

motorových  ložisek,  celobronzových  pouzder  a  mosazných  kotoučů.  Pod  označením  “mosazné

výlisky“  byly  i  nadále  vyráběny  nábojnice.  Po  dobu  existence  Kovohutí  n  p.,  s.  p.,  tj.  do  roku

1993,  zastávalo  funkci  podnikového  ředitele  10  osob:  Antonín  Novák  (1951-1952),  Josef  Zach

(1952-1953),  Antonín  Horák  (1953-1956),  František  Brykner  (1957-1961),  ing.  Miroslav  Tesař

(1962-1964),  Antonín  Kovář  (1965-1973),  dipl.  tech.  František  Kovář  (1974-1979)  a  Doc.  ing.

Jaroslav Tuček, CSc. (1980-1989). Dne 1. července 1989 byl jmenován ředitelem, tehdy již s. p.,

ing. Josef Dvořák, jehož v únoru 1990 vystřídal ing. Ludvík Smolík. 

V  letech  1951-1959  byla  slévárna  již  v  plném  provozu  a  byly  v  ní  instalovány  4

nízkofrekvenční,  1  vysokofrekvenční  a  12  plynových  pecí  pro  slitiny  mědi  a  niklu  na  odlévání

ložisek s kapacitou na 600 000 kusů  ročně.  V roce 1952 po vybudování "obrabny" ložisek došlo

ke  zvýšení  kapacity  výroby  na  čtyřnásobek.  Následující  rok  byla  výroba  nábytkového  kování
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převedena do Českých Budějovic firmě Sfinx. V roce 1955 skončila výroba nábojnic a z důvodu

požáru  v  oddělení  pouzder  následně  skončila  i  výroba samomazných pouzder.  V  září  1955  byla

zapsána do rejstříku známek Úřadu pro patenty a vynálezy v Praze pod č.  152370 kombinovaná

ochranná  známka  národního  podniku  Kovohutě  Gustava  Klimenta  v  Rokycanech:  “R“  v  kruhu

zůstalo  a  do  horní  části  kruhu  byla  přidána  pěticípá  hvězda.  Týž  rok  podnik  uvedl  do  provozu

nové laboratoře a byla rekonstruována rekreační chata na Špičáku v Železné Rudě.  V roce 1956 

pracovalo  v  národním podniku  679  zaměstnanců,  z  toho  318  žen;  průměrný měsční  plat  1340,-

Kčs.  V  letech  1952  až  1957  vycházel  závodní  časopis  Podbrdský  hutník.  Před  hlavní  branou

Kovohutí  byla  zřízena  železniční  zastávka  Rokycany-předměstí;  šlo  jen  o  plechový  přístavek,

zastávka  však  odrážela  rostoucí  zaměstnanost  v  podniku  a  s  tím  související  nárůst  dojíždění  za

prací  z  okolních  vesnic.  Byly  postaveny  moderní  šatny,  závodní  kuchyně,  ordinace  pro

praktického  a  zubního  lékaře  a  to  vše  v  hodnotě  2  mil.  korun.  Rovněž  skončila  dlouholetá

výstavba 114 podnikových bytových jednotek. 

Významnou  kapitolu  v  dějinách  podniku  představovala  jeho  účast  v  soutěžích  o  čestné

prapory. Ve 2. pětiletce (1956-1960) podnik získal hned čtyři rudé prapory a mimo jiné dvě čestná

uznání, dvě standarty ROH a Prapor Spojených Kovohutí. Zvláště pak si podnik cenil Řádu práce

propůjčeného prezidentem Československé socialistické republiky 18. prosince 1961.

V  letech  1960-1969  se  uskutečnila  I.  etapa  rekonstrukce  podniku,  do  které  podnik

investoval  přes  čtyři  miliony Kčs.  V  jejím  rámci  byla  do  provozu  uvedena  ložisková  slévárna  s

výrobou tenkostěnných ložisek. Pro hutní výrobu byla instalována zařízení na odlévání drátu, trub

a  zařízení  pro  tažení  drátu.  Rekonstrukce  se  dočkala  i  železniční  vlečka,  sklady,  kotelna  a

třicetimetrový  komín  z  roku  1912,  který  dodnes  slouží  jako  nosič  antén.  Zahájen  byl  i  provoz

zařízení  na zploštění  mosazného drátu pro výrobu zdrhovadel  a  vakuová tavící  pec Scot  Vac na

výrobu  celobronzových  pouzder.  V  roce  1962  pracovalo  v  n.  p.  Kovohutě  Rokycany  1183

zaměstnanců. 

V  letech  1970-1980  byla  zahájena  výroba  na  válcovacích  stolicích  duo  Bühler  a  kvarto

Bühler,  byl  zakoupen  automat  na  zkružování  bronzových  pásů.  Podnikové  výpočetní  středisko

dostalo počítač EC 1021 a v tomto období byla ukončena i stavba mateřské školky a jeslí. V roce

1976 měly Kovohutě  Rokycany 1102 zaměstnance, průměrný plat činil 2251,- Kčs. V roce 1980

byla dána do provozu vzduchová potrubní pošta spojující pracoviště sléváren a laboratoří.

V osmdesátých letech dochází ke II. etapě rekonstrukce podniku, která se týkala převážně

válcovny niklových  slitin.  Tato  jedna  z  největších  rokycanských  staveb  té  doby se  nacházela  ve

středu továrního areálu a z jihu do ní byla zaústěna železniční vlečka. Zvyšující se požadavky na

jakost  výrobků  vyžadovaly  postupně  modernější  vybavení  laboratoří  a  zkušebny  analytickým

zařízením,  např.  elektronovým  mikroskopem  BS  301  nebo  kvantometrem.  Kovohutě  Rokycany
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byly  v  té  době  ve  státě  monopolním  výrobcem  speciálních  hutních  materiálů  na  bázi  niklu,

niklových  slitin  a  mědi.  V  podniku  se  soustřeďovala  základní  výroba  ve  válcovně,  rourovně,

drátovně a ve výrobně pouzder, ale hlavně v hutní a ložiskové slévárně. Hutní slévárna sloužila k

odlévání čepů do kovových kokil chlazených vodou, metodou plynulého lití se odlévaly tyče, dráty

a trubky. Odlitky sloužily jako výchozí polotovary pro další  zpracování  ve válcovně,  rourovně  a

drátovně,  nejmenší  odlitek  vážil  150  kg  a  největší  až  1200  kg.  Ložisková  slévárna  byla  zase

zaměřena na odlévání ložiskových pouzder kluzných ložisek, která se používala v automobilovém

průmyslu, pro dieslové motory lokomotiv a lodí, nejmenší odlitek vážil 1 kg a největší 50 kg. V

podniku byla instalována nová telefonní ústředna. V roce 1981 k 70. výročí  založení podniku se

součástí oslav stala i výstava “Historie, dnešek a perspektiva rozvoje výroby speciálních materiálů

na  bázi  niklu  a  mědi“,  otevřená  pro  širokou  rokycanskou  veřejnost  ve  Výstavní  síni  MěKS  v

Rokycanech. Národní podnik se prezentoval také v sérii článků, které uveřejnil Hlas Rokycanska.

Podnik zakoupil  doškolovací  středisko v Lomech u Kokašic  a  pionýrský tábor  tamtéž.  Z  fondu

kulturních a sociálních potřeb byl v roce 1982 pořízen podnikový autobus pro přepravu vlastních

zaměstnanců. V té době zde pracovaly 1104 osoby. 

Ke dni 30. června 1989 byl zrušen národní podnik Kovohutě Gustava Klimenta Rokycany

rozhodnutím federálního ministerstva hutnictví,  strojírenství  a  elektrotechniky ze dne 26.  června

1989  č.  26/1989  a  současně  byl  tímto  rozhodnutím  zřízen  státní  podnik  Kovohutě  Gustava

Klimenta Rokycany k 1. červenci 1989. Na základě rozhodnutí č. 36/1989 ze dne 28. září  1989 na

státní  podnik  přešla  všechna  práva  a  povinnosti  zrušeného  národního  podniku.  Jmění  státního

podniku  bylo  vyčísleno  ve  výši  334  214  000,-  Kčs.  Ředitelem  s.  p.  byl  jmenován  ing.  Josef

Dvořák. Předmět činnosti státního podniku zůstal stejný: výroba polotovarů  a dílů  z neželezných

kovů  a  speciálních  slitin,  kluzných  ložisek  a  pouzder.  V  dubnu  1990  začal  podnik  provozovat

obchodní  činnost  v  podnikové  prodejně  v  areálu  podniku,  která  zajišťovala  prodej  celého

sortimentu výroby podniku. Na základě rozhodnutí ministra průmyslu ČR č. 368/1992 ze dne 14.

května  1992  byl  změněn  dosavadní  název  podniku  Kovohutě  Gustava  Klimenta,  Rokycany  na

Kovohutě Rokycany, s. p. Podnik zahájil vývoz mosazných drátů do USA. Vzhledem ke snižování

zakázek však došlo na počátku 90. let k postupnému rušení dělnických profesí např.  v ložiskové

slévárně, rourovně, drátovně, později se snižovaly i stavy technicko-hospodářských pracovníků. 

Státní  podnik byl zařazen do privatizace a dnem 1.  září  1993 vznikla akciová společnost

KOVOHUTĚ  ROKYCANY. Vlastní státní podnik zanikl výmazem z obchodního rejstříku k 13.

únoru 1995 poté, co se podařilo vypořádat veškerý jeho majetek nepřevedený na a. s.
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II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Archiválie  byly  uloženy  stejně  jako  archivní  fondy  předchůdců  národního  podniku  v

podnikovém  archivu,  původně  umístěném  spolu  s  ústřední  spisovnou  ve  třech  místnostech  tzv.

"vily"  mimo  objekt  podniku.  Zde  byly  uspořádány  a  inventarizovány  oba  archivní  fondy  do

znárodnění  (Továrna  na  nábojky a  kovové zboží  Rokycany,  EL NAD 10665  a  Podpůrný spolek

dělnictva  Továrny  na  nábojky  a  kovové  zboží  Rokycany,  EL  NAD  10666),  oba  inventáře

zpracovala  podniková  archivářka  Marie  Schützová  v  roce  1967.  Podnikový  archiv  i  ústřední

spisovna  byly  na  počátku  roku  1991  přestěhovány  do  prostor  bývalé  ubytovny  Kovohutí

Rokycany.  Pravděpodobně  během  stěhování  došlo  ke  ztrátám  starších  archiválií,  nebo  některé

možná ani nebyly do podnikového archivu předány (např. starší zápisy z porad vedení do r. 1971,

kronika podniku apod.).

Předání z podnikového archivu do SOA v Plzni se uskutečnilo ve třech etapách. Zmíněné

fondy před znárodněním byly předány v roce 1995 (24. 3. 1995, přír. č. SOA v Plzni 1/95 a 2/95),

v roce 1997 byly předány čtyři další fondy z období socialismu: Kovohutě Rokycany, n. p., s. p.,

EL NAD 10705, Československá vědecko-technická společnost, EL NAD 10706 a CZV KSČ EL

NAD  10707,  TJ  Kovohutě  Rokycany,  EL  NAD  10708  (dne  18.  6.  1997,  přír.  č.  SOA  v  Plzni

6-9/1997).  Archivní  fond  Revoluční  odborové  hnutí  -  závodní  výbor  Kovohutě  Rokycany  EL

NAD 10804 převzal SOA v Plzni v roce 2000 (dne 12. 10. 2000 přír. č. 83/2000).

V  podnikovém  archivu  nebyly  prováděny  s  výjimkou  běžných  skartací  dokumentů  bez

trvalé hodnoty žádné zásahy do shromažďovaných archiválií.  Tematická evidence archivu (z  80.

let 20. století) měla formu lístkové kartotéky a je uložena pod inventárním číslem 54.

Není pravděpodobné, že by se archiválie téhož původce nacházely ještě v dalších archivech

nebo archivních souborech.
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III. Archivní charakteristika archivního souboru

Archivní  fond  Kovohutě  Rokycany  n.  p.,  s.  p.,  byl  zpracován  ve  smyslu  Metodického

pokynu  Zásady  pro  zpracování  archiválií  vzniklých  z  činnosti  socialistických  hospodářských

organizací z roku 1979, které vydala Archivní správa Ministerstva vnitra, a Číselníku pro pořádání

archivních  fondů  socialistických  organizací,  který  vydal  jako  metodický  materiál  Moravský

zemský archiv v Brně  v roce 1995. Při  pořádání  byl  využit  rovněž  Typový skartační  rejstřík  pro

podniky, Praha 1992.

Při  přípravě  a  první  fázi  pořádání  fondu  bylo  rozhodnuto  (č.  j.  SOAP/008-0672/2009)  o

zrušení archivních fondů Československá vědecko-technická společnost Kovohutě Rokycany, n. p.

EL NAD 10706, CZV KSČ Kovohutě Rokycany, n. p., EL NAD 10707 a TJ Kovohutě Rokycany,

n.  p.,  EL  NAD  10708,  a  o  jejich  včlenění  do  zpracovávaného  archivního  fondu  Kovohutě

Rokycany, n. p., s.  p.,  EL NAD 10705. Zrušené archivní fondy obsahovaly písemnosti  vzniklé z

činnosti n. p., resp. zaslané vedení n. p., na vědomí, v podnikovém archivu byly chybně vyčleněny

a  uměle  z  nich  vytvořeny  samostatné  archivní  fondy.  Obsah  původního  archivního  fondu  CZV

KSČ  je  zpracován  v  inv.  č.  25–28,  archiválie  týkající  se  činnosti  TJ  Kovohutě  a  VTS  jsou

začleněny v inv. č. 79-80. 

Vzhedem k nejednosti a k neurčitému vymezení archivních fondů Kovohutě Rokycany, n.

p.,  s.  p.  EL  NAD  10705  a  Revoluční  odborové  hnutí  -  závodní  výbor  Kovohutě  Rokycany  EL

NAD  10804  v  podnikovém  archivu,  byly  v  rámci  pořádání  těchto  archivních  fondů  některé

archiválie přeřazeny z jednoho fondu do druhého. Například zápisy z různých komisí, které byly

společné pro podnik i pro jeho odborovou organizaci, se vyskytují v souvislých řadách v jednom

nebo  ve  druhém  fondu.  Agenda  zlepšovacích  návrhů  byla  ponechána  a  kompletována  ve  fondu

Kovohutě Rokycany, n. p., s. p.

Pro  pořádání  národního  a  státního  podniku  Kovohutě  Rokycany  bylo  zvoleno  umělé

schéma, neboť  organizační struktura původce se měnila a převzaté dokumenty ji nepostihovaly v

plné šíři. Zvolené schéma je následující:

Vedení a správa podniku

Zaměstnanecké záležitosti

Ekonomika

Výroba

Soudobá dokumentace

V  souboru  jsou  zastoupeny  archiválie  z  let  socialismu:  zápisy  vedení,  organizační

směrnice,  kolektivní  smlouvy,  rozbory  hospodářských  výsledků,  personální  záležitosti,  zápisy

pobočky ČSVTS, plán práce,  zprávy a usnesení  ZV KSČ  a  zápisy TJ  Kovohutě.  Do fondu jako

poslední  inv.  č.  byla  zařazena  i  diplomová  práce  Jindřicha  Fajta  Sedemdesát  let  historie  n.  p.
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Kovohutě G. Klimenta v Rokycanech (1911-1981); vzhledem k tomu, že ve fondu chybí kronika

národního podniku, tato práce nahrazuje dobové zpracování jeho dějin. 

Byla  provedena  vnitřní  skartace  bezcenných  dokumentů  a  sestaven  protokol  o  vyřazení

duplikátů a jednotlivin nearchivní povahy z archivního souboru  čj. SOAP/001-2803/2009 ze dne

20. října 2009. Z archivního souboru Kovohutě Rokycany, n. p., s. p., tak byly navrženy ke zničení

dokumenty bez trvalé hodnoty, jejichž celkový rozsah je 2,58 bm.

Archivní soubor před pořádáním měřil 10,74 bm a po jeho uspořádání měří 8,16 bm. Tvoří

ho  1  úřední  kniha,  3  rukopisy,  1  kartotéka,  67  kartonů,  70  fotografií  a  3  alba.  Převládajícím

jazykem je čeština, pouze inv. č. 37, obsahující mezinárodní smlouvy, zahrnuje i doklady psané v

ruštině  a  v  němčině.  Několik  jednotlivostí  vzniklých  po  1.  září  1993  bylo  po  dohodě  vráceno

původci  a.  s.  Kovohutě  Rokycany,  (č.  j.  SOAP/001-2541/2009  ze  14.  9.  2009),  jednalo  se  o

příkazy ředitele akciové společnosti.

Archiválie pocházejí z období 1951-1993 (priora z let 1935-1950, posteriora z roku 1995)

a jsou zařazeny do II. kategorie. Fyzický stav souboru je dobrý a není nutný restaurátorský zásah.
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IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

Dochované  dokumenty  vypovídají  o  vzniku  a  historii  národního  a  státního  podniku

Kovohutě  Rokycany,  n.  p.,  s.  p.  Přestože  archivní  fond  není  příliš  rozsáhlý,  podává dostatečnou

informaci  o  organizaci  podniku,  který  se  zabýval  výrobou  a  zpracováním  neželezných  kovů  v

období  socialismu,  a  o  hospodářských  změnách  na  počátku  90.  let,  včetně  privatizace  státního

podniku.  Politické  a  společenské  změny  dokládají  např.  písemnosti  v  rámci  inv.  č.  82,  které

obsahuje mj.  informaci  pracujícím o výzvě  opozičních skupin “Několik vět”  z  24.  srpna  1989 a

také inv. č. 28 , kde je záznam o likvidaci písemností CZV KSČ z 9. února 1990.

Archivní fond je badatelsky využitelný bez omezení.
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V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Archiválie obsažené v této archivní pomůcce uspořádala a inventář sestavila v letech 2009

a 2010 ve Státním oblastním archivu v Plzni - pracoviště Klášter

V Klášteře dne 20. 4 .2010                                                                         Marie Berkovcová
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  Seznam použitých pramenů a literatury

Státní oblastní archiv v Plzni, Krajský soud Plzeň - firemní spisy, sign. B II 73, Továrna na

nábojky a kovové zboží, akc. spol., Rokycany, I. a II. svazek

Úřední list Republiky československé I, ročník 1946, částka 13 (24. 1. 1946), s. 121

Hučka,  Jan:  Z  historie  Bedřichovy  hutě  v  Rokycanech.  Sborník  Muzea  Dr.  Bohuslava

Horáka, Rokycany, 9/1997, s. 17 nn.

Fajt, Jindřich: Sedmdesát let historie n. p. Kovohutě G. Klimenta v Rokycanech, nositele

Řádu práce, 1911-1981 (Diplomová práce). Plzeň, Pedagogická fakulta v Plzni, 1982, 287 s

http://www.muzeumrokycany.cz/expozice.html (10. 8. 2009)

http://rokycanyhomepage.ic.cz/jiznipredmesti2.htm (10. 8. 2009)
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Příloha č. 1

Seznam použitých zkratek a identifikačních značek

AP archivní pomůcka

apod. a podobně

a. s. akciová společnost

ASŘP automatizovaný systém řízení podniku

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CSc. lat. candidatus scientiarum, kandidát věd

CZV celozávodní výbor 

ČR Česká republika

ČSD Československé státní dráhy

ČSR Československá republika

ČSSR Československá socialistická republika

ČSTV Československý svaz tělesné výchovy

Dipl. tech. diplomovaný technik

Doc. docent

DOV dodavatelsko odběratelské vztahy

EL evidenční list

EF ekonomicko-finanční

EP ekonomika práce

ev. j. evidenční jednotka

F fotografie a alba

GŘ generální ředitelství

IS informační systémy

Ing. inženýr

inv. j. inventární jednotka

JZD jednotné zemědělské družstvo

K kniha
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KORO Kovohutě Rokycany

k. p. koncernový podnik

KRK TJ kontrolní a revizní komise tělovýchovné jednoty

KSR komplexní socialistická racionalizace

KSČ Komunistická strana Československa

KSŘJ komplexní systém řízení jakosti

lat. latinsky

MěKS městské kulturní středisko

mj. mimo jiné

MŠ mateřská škola

MTZ materiálně technické zabezpečení

N karton

NAD Národní archivní dědictví

např. například

NF Národní fronta

n. p. národní podnik

něm. německy

OHS okresní hygienická stanice

OKRK okresní kontrolní a revizní komise 

ONV okresní národní výbor

o. p. oborový podnik

OTŘ odbor techniky řízení

PAM práce a mzdy

PKSŘJ projekt komplexního systému řízení jakosti

PO požární ochrana

PŘ podnikový ředitel

r. rok

RND Rudné a nerudné doly Ejpovice

ROH Revoluční odborové hnutí

rus. rusky
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RVZ racionalizačně vývojová základna

SBČS Státní banka Československá

SČSP Svaz československo-sovětského přátelství

SOA v

Plzni

Státní oblastní archiv v Plzni

SOU střední odborné učiliště

s. p. státní podnik

SSM Svaz socialistické mládeže

TBC lat. tuberculum, tuberkulóza

THN technicko hospodářské normy

TJ tělovýchovná jednota

ÚRO Ústřední rada odborů

ÚŘJ útvar řízení jakosti

ÚV KSČ Ústřední výbor Komunistické strany Československa

VEB něm. Volkseigener Betrieb, národní podnik

VŠSE vysoká škola strojní a elektrotechnická

VTS vědecko-technická společnost

VÚM výchovný ústav mládeže

Y kartotéka

ZP ČS VTS závodní pobočka Československé vědecko-technické

společnosti

ZDŠ základní devítiletá škola

ZŠI zvláštní škola internátní

ZV závodní výbor

ZVL Závody na valivá ložiska Povážská Bytrica

ŽBC Železárny Bílá Cerkev



Inventární seznam



Inv.
č.

Obsah a popis Časový
rozsah

Číslo
ev. j.

VEDENÍ A SPRÁVA PODNIKU

1. Organizace a řízení

1 Zřizovací listiny a dokumentace spojená se zřízením a zrušením
Kovohutě Rokycany, n. p., s. p.

(1950)1951-
1993(1995)

N 1

2 Organizační řády včetně schémat 1957-1966 N 1

Organizační řády včetně schémat 1967-1990 N 2

3 Protokoly z jednání dozorčí rady státního podniku 1991-1992 N 2

4 Zápisy z porad podnikových ředitelů na generálním ředitelství
Kovohutí Praha

1972-1986 N 3

5 Zápisy z porad vedení 1971-1978 N 3

Zápisy z porad vedení (mj. program k zajištění porad vedení) 1979-1988 N 4

6 Zápisy z operativních porad ředitele podniku (mj. podklady) 1979-1985 N 5

Zápisy z operativních porad ředitele podniku (mj. podklady) 1986-1990 N 6

7 Zápisy z porad náměstků podnikového ředitele (technického) 1976-1990 N 7

Zápisy z porad náměstků podnikového ředitele (ekonomického,
obchodního, personálního, výrobního)

1973-1989 N 8

8 Zápisy z porad útvarů podnikového ředitele (hlavního inženýra,
jednotlivých výrobních pracovišť, porady o zmetkovitosti,
technické rady, útvaru řízení jakosti)

1953-1991 N 9

9 Zápisy z jednání komisí (antiimportní, branná, inventarizační,
KSR, KSŘJ, likvidační, pro rozvoj podniku, racionalizační, řízení
a organizace podniku, sociální, technická, ústřední inventarizační
komise, výrobně-ekonomická, zakázková)

1972-1992 N 10

Zápisy z jednání komisí (pro pracovní úrazy, pro zlepšovací
návrhy)

1973-1989 N 11

10 Zápisy ze stálých výrobních porad se zástupci hospodářského
vedení a odborové organizace

1984-1985 N 12

11 Organizační směrnice podnikového ředitele 1965-1978 N 12

Organizační směrnice podnikového ředitele 1979-1985 N 13

Organizační směrnice podnikového ředitele 1986-1993 N 14

12 Podnikové věstníky 1982-1990 N 14
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Inv.
č.

Obsah a popis Časový
rozsah

Číslo
ev. j.

13 Podnikové normy (dopravní řád, jednací a volební řád dozorčí
rady, prémiový řád, řád podnikové metrologie, spisový řád, 
vlečkový řád)

1952-1992 N 15

Podnikové normy (abcední rejstřík řídících norem) 1974-1986 N 16

14 Pravidla a zásady vnitropodnikového řízení 1982-1992 N 16

15 Rozhodnutí podnikového ředitele (mj. 1 situační plán podniku) 1965-1986 N 16

Rozhodnutí podnikového ředitele 1987-1993 N 17

16 Příkazy ředitele podniku 1953-1970 N 18

Příkazy ředitele podniku 1971-1975 N 19

Příkazy ředitele podniku 1976-1982 N 20

Příkazy ředitele podniku 1983-1993 N 21

17 Směrnice ředitele podniku 1954-1986 N 22

18 Opatření ředitele podniku 1970-1978 N 22

Opatření ředitele podniku 1979-1988 N 23

19 Pokyny, vyhlášky, sdělení podnikového ředitele 1952-1990 N 24

20 Upozornění a informace podnikového ředitele (mj. 1 situační plán
podniku)

1967-1993 N 25

21 Rozhodnutí náměstků podnikového ředitele 1974-1986 N 25

22 Příkazy, směrnice, opatření, pokyny a informace náměstků
podnikového ředitele

1953-1985 N 26

23 Pokyny vedoucích útvarů 1964-1993 N 26

24 Zprávy z technicko hospodářské konference 1952-1978 N 27

25 Plán práce CZV KSČ 1976-1989 N 27

26 Zápisy a podklady z výročních členských schůzí ZV KSČ, zprávy
z prověrek OKRK KSČ

1978-1989 N 27

27 Politicko hospodářská situace v n. p. Kovohutě Rokycany a její
organizační zabezpečení na základě závěrů ÚV KSČ

1973-1990 N 28

28 Záznam o likvidaci písemností CZV KSČ 1990 N 28

2. Právní a majetkové záležitosti

29 Výpisy z podnikového rejstříku, včetně korespondence 1951-1992 N 29
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Inv.
č.

Obsah a popis Časový
rozsah

Číslo
ev. j.

30 Prodej a převody majetku (snaha o získání nemovitostí pro
potřeby n. p., delimitační protokol majetku Kovohutí do správy
ONV Rokycany, kupní smlouva na koupi rodinného domu čp.
523/II, převod rodinného domku čp. 523/II Českému rybářskému
svazu, převod nemovitostí od pozemkového fondu z r. 1993)

1953-1993 N 29

31 Bytové hospodářství (mj. zápisy se zástupci organizací a podniků,
ohledně výstavby bytových jednotek pro pracovníky Kovohutí
Rokycany, hospodářské smlouvy o převodu bytových jednotek)

1970-1986 N 29

32 Evidence a  správa ochranných známek (mj. osvědčení  Úřadu pro
vynálezy Praha o zápisu ochranné známky kombinované do
rejstříku ochranných známek, soutěž na návrh ochranné známky)

1955-1990 N 29

33 Soudní žaloby zaměstnanců proti n. p. Kovohutě (mj. ve věci
nevyplacené odměny za tématický úkol a odškodného za pracovní
úraz)

1957-1989 N 29

34 Spor o přiznání licenčních poplatků za patent ing. Suchánka (1943)
1951-1967

N 29

35 Závažné spory a trestné činy zaměstnaců n. p. Kovohutě
Rokycany (zneužití pravomoci, poškozování cizí věci,
poškozování majetku n. p. Kovohutě, rozkrádání majetku v
socialistickém vlastnictví)

1952-1991 N 30

36 Arbitrážní rozhodnutí 1982-1988 N 30

37 Mezinárodní smlouvy a  spolupráce s firmami  Novotech
International, s. r. o., Persan (Francie); Uralelektroměď Věrchnaja
Pyšma (SSSR);  VEB Bergbau Freiberg; VEB Berliner
Metallhüten Berlin; VEB Halbzeugwerk Aue;  VEB
Schwermaschinenbau Magdeburg; VEB Walzwerk Hettstedt
(NDR); (mj. něm., rus)

1973-1991 N 30

38 Hospodářské smlouvy a dohody  (Fyzikální ústav Bratislava,
Kancelářské stroje Plzeň, Komerční banka Rokycany, Krajská
vojenská správa Plzeň, Okresní průmyslový podnik Rokycany,
Tesla Praha, VŠSE Plzeň,  Západočeské vodovody a kanalizace
Plzeň, ŽBC Hrádek)

1980-1990 N 30

39 Smlouvy o sdružení finančních prostředků na společné
financování  kulturních a společenských akcí  v Odborovém
domu kultury v Rokycanech s k. p. Škoda Plzeň a RND Ejpovice
a na výstavbu a provoz společného  SOU v Rokycanech s ŽBC
Hrádek.

1980-1989 N 30

40 Smlouva mezi n. p. Kovohutě Rokycany a Západočeskými
uhelnými doly Zbůch o odběru popílku a škváry (mj. 3 mapy)

1955-1968 N 30

41 Smlouva o převodu volných prostředků do společných fondů  
Sdružení státních podniků Praha

1989 N 30
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Inv.
č.

Obsah a popis Časový
rozsah

Číslo
ev. j.

42 Dohody o spolupráci v zajišťování společného zahraničního
obchodu mezi s. p.  Kovohutě Rokycany a Kovohutě, zájmové
sdružení, Praha

1991 N 30

3. Kontrola

43 Stížnosti pracujících včetně rozborů a hlášení na GŘ Kovohutě
Praha (mj. anonymní stížnost na morálku a rozkrádání potravin v
závodní kuchyni, včetně jejího prošetření)

1957-1991 N 31

44 Kontroly prováděné nadřízenými orgány (Ministerstvo těžkého
průmyslu, GŘ Kovohutě Praha)

(1950)
1951-1988

N 31

45 Zprávy o výsledku periodické revize hospodaření, provedené GŘ
Kovohutě Praha

1972-1981 N 31

Zprávy o výsledku periodické revize hospodaření, provedené GŘ
Kovohutě Praha

1982-1989 N 32

46 Zprávy o výsledku kontrol z Okresní finanční správy a SBČS 1974-1988 N 32

47 Kontroly vnějších institucí, nefinanční (Český cenový úřad,
Energetická inspekce, Inspektorát bezpečnosti práce, Okresní
hygienická stanice, ONV Rokycany, Správa nemocenského
pojištění, Vodní hospodářství, Zkušebna pro drahé kovy)

1967-1988 N 32

48 Vlastní kontrolní činnost v podniku (komplexní prověrka,
prověrka projektu KSŘJ, prověky podnikového kontrolora,
prověrky prováděné právním útvarem)

1951-1990 N 33

49 Roční plány kontrol, včetně zpráv o plnění a návrhů opatření 1986-1992 N 33

4. Hospodářská správa

50 Pojistné smlouvy na pojištění národního majetku včetně hlášení
České státní pojišťovně o aktuálním stavu majetku

1966-1993 N 34

51 Generální oprava kotelny 1986-1987 N 34

52 Zprávy o výsledcích politicko-hospodářské činnosti podniku 1978-1987 N 35

53 Analýza  organizační podnikové struktury, včetně ukázek
prázdných tiskopisů, používaných k různým hlášením

1991 N 35

54 Tématická evidence podnikového archivu ve formě kartotéky   
(80. léta 20. století)

[1981]-[1990] Y 1
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Inv.
č.

Obsah a popis Časový
rozsah

Číslo
ev. j.

ZAMĚSTNANECKÉ ZÁLEŽITOSTI

5. Kádrová a personální agenda

55 Kádrový pořádek a koncepce kádrového, personálního a
sociálního rozvoje, včetně komplexních  prověrek jejich plění

1971-1989 N 36

56 Roční prováděcí plán přípravy kádrů 1982-1983 N 36

57 Jmenování a odvolání z funkcí ředitele a náměstků podniku,
včetně předávacích protokolů

1957-1991 N 36

58 Popisy funkcí ředitele a náměstků podniku 1981-1990 N 36

59 Stavy pracovníků a organizační funkční schémata 1963-1989 N 36

60 Podnikový sborník příkladů pracovních činností 1974 K 1

61 Podnikový katalog prací 1980-1991 N 36

62 Evidence a seznamy  zaměstnanců 1952-1961 N 37

Evidence a seznamy  zaměstnanců 1962-1968 N 38

63 Prověrka evidence o době zaměstnání 1960-1961 N 38

64 Nábor pracovních sil (mj. dočasné pracovní zařazení kubánských
zaměstnanců)

1979 N 39

65 Práce přesčas (rozbory čerpání práce přesčas, zprávy a kontroly o
dodržování předpisů)

1973-1988 N 39

66 Kolektivní smlouvy 1953-1975 N 39

Kolektivní smlouvy 1976-1993 N 40

67 Patronátní smlouvy a dohody o spolupráci s Automotoklubem 
Rokycany, Gymnáziem Rokycany, Jedenáctiletou střední školou
Rokycany, JZD Mlečice,  JZD Osek, 2. MŠ Jižní předměstí
Rokycany,  Pedagogickou  fakultou Plzeň, SOU Hrádek, VÚM
Terešov,   Výzkumným ústavem TBC a respiračních nemocí
Bulovka Praha, ZDŠ Rokycany, ZŠI Rokycany (mj. 9 plánů)

1956-1992 N 41

68 Hlasování při volbách do Rady pracujících 25. 9. 1968 1968 N 41

69 Důtka vedoucím pracovníkům za nedodržení služebních
povinností

1953 N 41

70 Zaměstnanecké záležitosti - ukázky (blahopřejné dopisy,
demolice hospodářských objektů chovatelů drobného domácího
zvířectva v areálu n. p., kárná opatření, vyhlášení výběrového
řízení, vyjímka z požadovaného vzdělání)

1971-1990 N 41
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Inv.
č.

Obsah a popis Časový
rozsah

Číslo
ev. j.

6. Péče o pracující, BOZP

71 Komplexní program péče o pracující na léta 1976-1980 1975-1980 N 41

72 BOZP a PO (plány činnosti, pokyny pro provoz tlakových nádob, 
požár v šatně nad obratovnou, závady na úseku požární ochrany,
zkoušky vedoucích pracovníků z BOZP, zprávy z prověrek
pracovního prostředí)

1974-1993 N 41

73 Smlouvy a způsoby využití rekreačního, výchovného a
zdravotního zařízení při Kovohutích  Rokycany, n. p., s. p.
(doškolovací středisko a pionýrský tábor Lomy u Kokašic, jesle,
mateřská škola, rekreační zařízení Špičák a Hracholusky,
výměnný pionýrský tábor SELEN v SSSR, zdravotní středisko
Kovohutě Rokycany, mj. 9 plánů)

1973-1987 N 41

74 Plán postupného plnění sociálního programu na léta 1988-1995 1988 N 41

75 Agenda pracovních úrazů 1965-1986 N 42

Agenda pracovních úrazů 1987-1993 N 43

76 Rozbor pracovní neschopnosti za rok 1985 a 1986 1987 N 43

77 Soudní spory zaměstnanců o náhradu škody z důvodu pracovního
úrazu nebo nemoci z povolání

1957-1968 N 43

78 Dohody mezi vedením n. p. Kovohutě Rokycany a SSM, ROH,
TJ, SČSP

1973-1988 N 44

79 Dokumentace k činnosti ZP ČS VTS (mj. čtyřstranné dohody s
vedením podniku,  ROH a SSM; cestovní zprávy z tématických
tuzemských a zahraničních zájezdů, plány práce, socialistické
závazky, zápisy ze schůzí, zprávy o činnosti,  něm.)

1972-1988 N 44

80 Dokumentace k činnosti TJ Kovohutě Rokycany (mj. plány práce,
zápisy ze schůzí, záznamy její kontrolní a revizní komise,
smlouvy o propůjčení tělocvičny v Gymnáziu Rokycany, tenisové
turnaje, turnaje starých gard v kopané, včetně diplomů))

1969-1988 N 44

7. Výchova a iniciativa

81 Výchova učňů, politicko-organizační zabezpečení
vnitropodnikové výchovy

1960-1988 N 45

82 Hlavní směry, zásady řízení, organizování a hodnocení rozvoje
iniciativy pracujících (mj. tvůrčí plány techniků, mezinárodní
soutěž, Vřesovská výzva, Pražská iniciativa, informace
pracujícím o výzvě opozičních skupin Několik vět)

1978-1990 N 45

83 Podnikové socialistické závazky 1953-1973 N 45
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č.

Obsah a popis Časový
rozsah

Číslo
ev. j.

Podnikové socialistické závazky (mj. kritéria a zprávy o plnění
socialistického závazku)

1974-1989 N 46

84 Smlouvy o využití vynálezů, zlepšovatelské návrhy, včetně
dokumentace a plánů tématických úkolů pro zlepšovatele

1962-1992 N 47

85 Uplatňování brigádnické formy organizace práce a odměňování v
n. p.

1983-1989 N 47

86 Projev podnikového ředitele k pracujícím u příležitosti hodnocení
roku 1972

1972 N 47

87 Zajištění politicko-hospodářských aktivů a politické výchovy
bezpartijních

1975-1986 N 47

EKONOMIKA

8. Plánování a výkaznictví

88 Rozpis státního plánu na rok 1955 1954 N 47

89 Pětileté plány (5. až 8. pětiletka) 1970-1989 N 47

90 Tříletý plán 1986-1988 N 47

91 Prováděcí plány 1975-1987 N 48

Prováděcí plány 1988-1990 N 49

92 Plán výroby 1967-1992 N 50

93 Finanční a hospodářský plán 1954-1978 N 50

94 Plán investiční výstavby 1955-1967 N 50

95 Plán vývozu 1988 N 50

96 Plán maloobchodního obratu 1962-1965 N 51

97 Plán opatření při havarijním úniku ropných a jiných
vodohospodářských látek, povodni a požáru

1982-1992 N 51

98 Plán jednotného postupu masově politické práce CZV KSČ, ZV
ROH, CZV SSM a vedení podniku k zabezpečení prováděcího
plánu

1974-1989 N 51

99 Rozbory hospodářské činnosti 1962-1978 N 51

Rozbory hospodářské činnosti 1979-1985 N 52

Rozbory hospodářské činnosti 1986-1992 N 53

100 Rozbor jakosti a nekvalitní výroby 1978-1991 N 54
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č.

Obsah a popis Časový
rozsah

Číslo
ev. j.

101 Pasporty ukazatelů hospodářské a finanční činnosti 1953-1956 N 54

102 Přehledy hlavních ukazatelů podniku 1962-1990 N 54

103 Přepočty časových řad ročních údajů za léta 1985-1990 1989 N 54

104 Roční zprávy GŘ Kovohutě Praha o výsledcích hospodářské
činnosti podřízených  průmyslových podniků

1978-1988 N 55

9. Investice, tvorba cen a mezd

105 Výhledová studie závodu (mj. výpis z pozemkových knih z let
1918-1947 ve prospěch Továrny na nábojky a kovové zboží,
Rokycany, mj. 18 map a 5 geometrických plánů)

(1935)
1951-1982

N 56

106 Návrh investiční výstavby podniku v 70. letech (mj. statistické
údaje z let 1955-1960)

1965-1968 N 56

107 Podklady k žádosti Kovohutí  Rokycany o přidělení finančních
prostředků potřebných k realizaci investičního plánu výstavby od
Státní banky Československé

1968 N 56

108 Výstavba kanalizace 1982 N 56

109 Hodnocení investiční výstavby 1980-1989 N 56

110 Závěrečná zpráva o provedení jednorázové úpravy
velkoobchodních cen

1975-1980 N 56

111 Kalkulační sazby používané pro tvorbu cen, včetně kalkulačních
zásad

1978-1987 N 56

112 Kalkulace cen 1986-1989 N 56

113 Podnikové výměry o stanovení velkoobchodní ceny
nestandardního výrobku v oboru

1977-1978 N 57

114 Návrhy závazného způsobu tvorby cen a následné výměry
Federálního cenového úřadu

1983-1985 N 57

115 Výsledná kalkulace výroby podle oborů 1989 N 57

116 Sazby režie podniku (energie, údržby, dopravy) 1981-1991 N 57

117 Výpočet sazeb přímých nákladů, nepřímých nákladů a zisku 1981 N 57

118 Rozpočet nákladů na výrobu zboží v položkách kalkulačního
vzorce podle oborů

1982-1989 N 57

119 Náklady a tvorba zisku 1991-1992 N 57

120 Čerpání mzdových prostředků 1976 N 57

121 Racionalizace práce mzdové soustavy 1974-1983 N 57

122 Program mzdového vývoje, stimulace a diferenciace 1977-1987 N 57
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č.

Obsah a popis Časový
rozsah

Číslo
ev. j.

123 Zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy 1982-1984 N 58

124 Průměrné hodinové výdělky v roce 1979 dle profesí (mj.
harmonogram výplat, mzdové předpisy pro odměňování
pracovníků)

1974-1992 N 58

10. Účetnictví

125 Finanční bilance 1956 N 58

126 Roční účetní závěrka 1969-1974 N 58

Roční účetní závěrka 1975-1982 N 59

Roční účetní závěrka 1983-1987 N 60

Roční účetní závěrka 1988-1991 N 61

127 Rozvaha 1992-1993 N 61

128 Ukázka ročního rozboru limitovaného účtu č. 337 - služby
nevýrobní povahy a č. 339 - výdaje nevýrobní povahy)

1975 N 61

129 Roční výkazy o základních prostředcích 1977-1991 N 61

11. Obchod

130 Ceníky 1981-1992 N 62

131 Zápisy z jednání s obchodními partnery (mj. zápisy ze služebních
cest)

1974-1992 N 62

132 Rozhodující etapy obchodní činnosti v dovozu a vývozu zboží 1990 N 62

133 Zásoby hotových výrobků na expedici 1988-1991 N 62

134 Návrh organizace podnikové prodejny 1990 N 62
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č.

Obsah a popis Časový
rozsah

Číslo
ev. j.

VÝROBA

12. Výroba

135 Výrobní programy a plány výroby, včetně plnění 1980-1991 N 63

136 Dílčí výkazy o výrobě 1979-1980 N 63

137 Kontrola dodržování technologie výroby 1980-1984 N 63

138 Vlastní číselník výrobků hutní výroby 1982-1991 N 63

139 Dohoda o převodu výroby svařovacích drátů do ZVL Povážské
strojárne K. Gottwalda,  k. p., Povážská Bystrica k 1. 1. 1983

1982 N 63

140 Plynulé lití mosazných drátů (mj. 1 plán) 1982 N 63

13. Technický rozvoj

141 Komplexní racionalizace, včetně modernizace výroby 1965-1990 N 63

142 Zprávy z komplexní racionalizační brigády, včetně podnikového
časopisu Informátor (informace o dosažených úsporách z
racionalizačních opatření, mj. 4 plány)

1973-1990 N 64

143 Rozvojové programy podniku 1976-1988 N 64

144 Automatizovaný systém řízení podniku (mj. 2 plány) 1977-1990 N 64

145 Technicko - hospodářské normy (technologické normy a postupy
výroby, plány normotvorné činnosti)

1959-1990 N 65

146 Studie, návrhy, stanoviska, technická charakteristika závodu,
zprávy k dílčím problémům výroby a kontroly jakosti (mj. 8
plánů)

1963-1990 N 66

147 Projekt komplexního systému řízení jakosti, včetně zpráv o
kontrolách jeho plnění

1980-1989 N 66

148 Dokumentace ke studii Pásy z amorfních kovových slitin 1983-1989 N 66

149 Rozbor technického stavu a výkonnosti základních prostředků 1988 N 66

150 Ukázky z cestovních zpráv ze zahraničních služebních cest za
účelem technické spolupráce (Španělsko, NSR, NDR, Polsko)

1987-1988 N 66

SOUDOBÁ DOKUMENTACE

151 Blahopřejný dopis prezidentu republiky ČSSR Gustávu Husákovi
při příležitosti jeho 70. narozenin

1983 N 67
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Obsah a popis Časový
rozsah

Číslo
ev. j.

152 Dohoda o spolupráci při zajišťování volebních programů NF s
ONV Rokycany

1985-1986 N 67

153 Závodní tisk  n. p. Kovohutě Rokycany  Hutník 1965 N 67

154 Publikační a propagační činnost (plány činnosti, témata
propagační činnosti do Hospodářských novin, Hutníku, Pravdy,
Rudého práva)

1973-1988 N 67

155 Katalogy a letáky n. p. Kovohutě Rokycany 1957-1963 N 67

156 Příspěvky do Československého rozhlasu a televize 1962-1987 N 67

157 Album fotografií při příležitosti předání čestného uznání II.stupně
v soutěži o Rudý prapor

1956 F 1

158 Album fotografií při příležitosti předání Řádu práce propůjčeného
prezidentem ČSR

1961 F 2

159 Výstava  70 let založení Kovohutí Rokycany (1 album a 11 ks
duplikátů, volně)

1981 F 3

160 Fotografie továrny a jednotlivých hal (20 ks) [1981]-[1990] F 4-23

161 Fotografie z provozu továrny (30 ks) 1952-1982 F 24-53

162 Fotografie výrobků (4 ks) 1952-1982 F 54-57

163 Fotografie  z návštěv a oslav (16 ks) 1959-1984 F 58-73

164 Bibliografie o  podniku Kovohutě Rokycany 1988 N 67

165 Dokumenty do kroniky města Rokycany při příležitosti 75. výročí
založení továrny na zpracování kovů v Rokycanech

1986-1988 N 67

166 Koncepty pro podnikovou kroniku 1960-1986 N 67

167 Výstřižky z tisku týkající se Kovohutí Rokycany 1965-1989 N 67

168 Diplomová práce Jindřicha Fajta o historii podniku 1982 K 2-4
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