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I. Vývoj původce archivního souboru

Sjednocené  odbory  se  staly  po  roce  1945  nejmasovější  organizací  v  ČSR.  Koncepce

jednotného  odborového  hnutí  byla  vytvořena  představiteli  KSČ  v  letech  1939  až  1944   v

moskevském  exilu  a  byla  potvrzena  na  konferenci  závodních  výborů  a  důvěrnických  sborů,

konané v Podbrezové 15. října 1944. V květnu 1945 se zformovala Ústřední rada odborů v Praze.

Česká národní rada ji dne 6. května 1945 pověřila k převzetí všech odborových svazů a spolků v

českých zemích a  výnosem Ministerstva  vnitra  č.  IV-3111-19/5-45  ze  dne  19.  května  1945 byla

označena  za  právního  nástupce  všech  odborových  organizací.  Na  ustavující  schůzi  ÚRO  dne  1.

května 1945 byla zdůrazněna bezpodmínečná jednota odborového hnutí  a o jedenáct  dní později

byla  vydána  směrnice  ÚRO  pro  volby  do  závodních  rad,  které  měly  i  nadále  kontrolovat

hospodářské, finanční a výrobní poměry v závodech. ÚV KSČ  dne 2.  srpna 1945 přijal  na svém

zasedání návrh zákona o závodních radách a o výstavbě závodních odborových organizací, který v

podobě  dekretu prezidenta ČSR č.  104/1945 Sb.,  o  závodních  a  podnikových  radách,  vstoupil  v

platnost 27. října 1945. 

Odbory byly organizovány dle usnesení plenárního zasedání ÚRO ze dne 18. srpna 1945.

Nejnižší  organizační  jednotkou  se  stala  odborová  organizace  zřizovaná  v  každém  závodu.

Odborové  organizace  jednotlivých  průmyslových  odvětví  vytvářely  odborové  svazy  řízené

příslušnou komisí  Ústřední  rady odborů.  Do konce roku 1945 vzniklo 21  odborových  svazů  a  v

odborovém  hnutí  bylo  organizováno  1  442  816  osob.  "Kovácká"  komise  při  ÚRO  vznikla  23.

června  1945  a  8.  července  téhož  roku  se  přetvořila  na  ústřední  výbor  Svazu  zaměstnanců

kovoprůmyslu. Předsedou svazu se stal Gustav Kliment, který byl současně i ministrem průmyslu

a v roce 1952 se stal předsedou ÚRO. Od 1. ledna 1951 nesly Kovohutě, n. p., v Rokycanech jeho

jméno.  Na  základě  zákona  č.  144/1946  Sb.  z  16.  května  1946,  o  jednotné  odborové  organizaci,

přijaly sjednocené odbory název Revoluční odborové hnutí (ROH) a ÚRO se stalo jeho nejvyšším

stálým orgánem. V rámci  vnitřní  reorganizace  Svazu  zaměstnanců  v  kovoprůmyslu  se  odborová

organizace  Kovohutí  G.  Klimenta,  n.p.,  Rokycany  stala  součástí  Svazu  zaměstnanců  hutí  a

rudných  dolů;  až  v  roce  1972  byl  na  základě  VIII.  všeodborového  sjezdu  ROH  znovu  vytvořen

jeden celostátní odborový svaz pracovníků kovoprůmyslu. 

Tak, jako i v ostatních podnicích ve státě, byla v roce 1945 založena odborová organizace

také  v  Továrně  na  nábojky  a  kovové  zboží  Rokycany,  která  byla  předchůdcem  Kovohutí

Rokycany.  Jejím  prvním  předsedou  se  stal  Josef  Aubrecht.  Vedoucím  odborovým  orgánem  v

podniku  byla  závodní  rada,  jejímž  úkolem  bylo  kontrolovat  hospodářské,  finanční  a  výrobní

poměry v podniku.

Na II. všeodborovém sjezdu v roce 1949 vešel v platnost nový organizační řád ROH znovu
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ustavující  jediný  odborový  orgán  v  závodě.  Závodní  rada  tedy  zastupovala  orgány  všech

pracujících  v  n.  p.  Kovohutě  Rokycany  (nejen  odborářů)  a  byla  zároveň  vedoucím  orgánem

závodních odborových skupin, které se skládaly z dílenských rad, odborových úseků a komisí. Od

roku  1949  se  ROH  také  podílelo  na  organizaci  letních  a  zimních  rekreací,  kam  byli  vybíráni  a

doporučováni pracující za úspěšné plnění pracovních povinností.

Zcela novou formou pracovní aktivity bylo údernické hnutí,  do kterého bylo v roce 1950

zapojeno  62,4  %  všech  zaměstnanců  Kovohutí  Rokycany,  v  průběhu  roku  1951  však  došlo  k

pozvolnému  úpadku  údernického  hnutí,  a  proto  se  vedení  a  ROH  rozhodlo  položit  důraz  na

kolektivní pracovní úsilí formou socialistické soutěže, jejímž organizátorem byla závodní rada. V

Kovohutích soutěžilo mezi sebou 69 kolektivů,  byly uzavírány jak dlouhodobé, tak i  krátkodobé

závazky. Ve II. pětiletce 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  presidentem  Československé  socialistické  republiky Antonínem  Novotným  v  roce

1961.

Měnová reforma z 1. června 1953 proběhla v Kovohutích, tak jako v jiných podnicích, za

asistence Lidových milicí, směnárna byla zřízena v kanceláři závodní rady. V kolektivní smlouvě

z roku 1954 byla závodní odborová skupina ROH pochválena za hladký průběh měnové reformy a

řádné vypořádání se s jejími rušiteli.

V  roce  1955  na  III.  všeodborovém  sjezdu  ROH,  kdy  byly  přijaty  nové  stanovy,  byly

závodní rady přejmenovány na závodní výbory odborových organizací

Významné  místo  v  ROH  na  závodě  měly  komise,  které  byly  zřizovány  rozhodnutím  

závodního výboru, jehož byly poradními a výkonnými orgány. Složení komisí schvalovala členská

schůze  základní  (dílenské)  organizace.  Komise  zpracovávaly  návrhy  a  požadavky  pracujících  i

návrhy vyplývající ze vztahů k hospodářskému  vedení. Podle velikosti a struktury organizace se

stanovil počet členů komise, obvykle 3-15 členů. Funkční období komise bylo shodné s funkčním

obdobím závodního výboru. Předsedou komise byl člen závodního výboru. Každá komise musela

mít vypracován vlastní plán práce na běžné pololetí každého roku, který schvaloval závodní výbor.

Komise pravidelně jedenkrát do roka prováděla hodnocení práce jednotlivých členů. Úloha komisí

a jejich uspořádání v Kovohutích Rokycany jsou zpracovány v Příloze č. 2.

Závodní rada a posléze závodní výbor řídil též dílenské výbory, pravděpodobně  fungující

již  od čtyřicátých let  20.  století.  V archivním fondu jsou dochovány archiválie  dokládající  jejich

činnost  pouze  z  let  1979-1986.  V  tomto  období  byly  dílenské  výbory  vnitřně  organizovány  a

rozděleny podle jednotlivých provozů: 

dílenský výbor č. 1 (vedení podniku, úsek ekonomického náměstka, investice, laboratoře, MTZ,

mateřská škola, doprava, technický rozvoj, výpočetní středisko, závodní kuchyně);
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dílenský výbor č. 2 (ložisková slévárna, obrabna, pánve, pouzdra, ÚŘJ);

dílenský výbor č. 3 (drátovna, válcovna, rourovna, hutní slévárna);

dílenský výbor č. 4 (nástrojárna, energetika, elektronická dílna, stavební, zámečníci, ÚHM);

V roce 1953 byla založena v Rokycanech Tělovýchovná jednota  Baník  s  13  sportovními

oddíly.  ZR  ROH  Kovohutí  Rokycany  společně  s  vedením  podniku  z  vlastních  finančních

prostředků udržovala její činnost. TJ Baník spolupracovala také se složkami armády, Svazarmu a

Lidových milicí.  V polovině  padesátých let  musely Kovohutě  vrátit   všechna sportoviště  Baníku

nazpět  obnovené  organizaci  Sokol  i  přes  to,  že  při  obnově  a  údržbě  sportovišť  odpracovali

zaměstnanci  mnoho  brigádnických  hodin.  Kovohutím  zůstal  pouze  oddíl  házené  s  názvem  TJ

Kovohutě Rokycany. 

V rámci "konkrétní pomoci socialistické vesnici" byly uzavřeny patronátní smlouvy s JZD

Němčovice,  Trokavec,  Bušovice  a  Střapole.  Patronátním  JZD  byla  poskytována  nejen  politická,

ale i materiální pomoc, kdy zaměstnanci zdarma pomáhali při opravách zemědělských strojů a při

žňových brigádách. 

V rámci péče o pracující se ROH zasloužilo v druhé polovině padesátých let 20. století o

zřízení  železniční  zastávky  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.  Už v roce 1951 byla dostavěna sociální  budova vybavená šatnami pro 650 zaměstnanců,

závodní  kuchyně  pro  500  zaměstnanců,  ordinace  praktického  a  zubního  lékaře  a  rentgenovým

pracovištěm, to vše v hodnotě dvou mil. korun. V roce 1977 bylo zdravotní středisko rozšířeno o

ordinaci gynekologa. Podniková mateřská škola zahájila provoz v říjnu 1977 s kapacitou 90 míst a

v roce 1981 byl zahájen provoz podnikových jeslí s kapacitou 20 míst, které byly postaveny v akci

"Z". Zvýšení kvalifikace dělníků  měla zajistit  závodní škola práce;  u závěrečných zkoušek byli  i

zástupci závodního výboru.

V  letech  normalizace  se  činnost  podnikové  organizace  ROH  zaměřovala  především  na

vybírání  členských  příspěvků,  organizování  společenských  (typické  oslavy  MDŽ)  a  rekreačních

aktivit a provozování rekreačních objektů pro pracovníky na Špičáku, Hracholuskách a v Lomech

u Kokašic; členskou základnou oblíbené bylo každoroční rozdávání vánočních kolekcí. Odborová

organizace se také podílela na hodnocení pracovníků, mohla se za ně zaručovat v trestním řízení,

vytvářela  tzv.  rudé  koutky  jako  formu  politického  vzdělávání  zaměstnanců,  pořádala

pětiminutovky v provozech, kde se hovořilo o aktuálních politických tématech. V závodním klubu

byla  zaměstnancům k dispozici  knihovna,  činnost  rozvíjel  rovněž  divadelní  soubor  a  podniková

hudba závodního klubu. Další činností ZV ROH byla péče o pracovníky, kteří nastoupili základní

vojenskou službu  (mj.  udržoval  písemný styk  s  vojáky,  zasílal  vánoční  dárky a  před  ukončením

služby je informoval, že podnik počítá s jejich opětovným zapojením se do pracovního procesu).  
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ZO  ROH  se  podílela  na  zřízení  a  činnosti  klubu  důchodců,  který  vznikl  na  ustavující

schůzi dne 28. dubna 1977 v restauraci Slavia v Rokycanech a jehož existence je doložena až do

roku  1991.  V  čele  klubu  stál  pětičlenný  výbor,  zasedající  pravidelně  jedenkrát  měsíčně;  počet

členů výboru se měnil, např. v roce 1990 byl sedmnáctičlenný. V klubu bylo organizováno během

jeho  činnosti  300  až  400  členů.  Zaměřil  se  na  uspokojování  potřeb  důchodců  z  řad  bývalých

zaměstnanců  Kovohutí,  zajišťoval  jim   rekreace,  zájezdy,  lékařské  přednášky,  oslavy  MDŽ,

turistické  pochody  a  podnik  jim  umožnil  nákup  obědů  v  závodní  kuchyni.  Členové  klubu  se

podíleli mimo jiné na sběru starého papíru, železa a léčivých bylin, na údržbě  rekreačních zařízení

a na úklidu pozemku podnikových jeslí a mateřské školy, nad kterými měl klub patronát.  

Ve  smyslu  usnesení  XVI.  sjezdu  KSČ  a  na  základě  dohody  vedení  podniku,  ZV  ROH,

ČSVTS a Okresní  rady Pionýrské organizace SSM v Rokycanech byla dne 2.  října  1985 v  n.  p.

Kovohutě  Rokycany  zřízena  Stanice  mladých  techniků,  která  sdružovala  děti  a  mládež  a

umožňovala jim ve volném čase pod vedením odborných pracovníků rozvíjet zájmovou činnost v

oblasti technické výchovy, pro kterou dosud chybělo pionýrské organizaci dostatečné materiálové

zázemí, prostorové podmínky a odborní vedoucí. Odborní instruktoři z řad zaměstnanců Kovohutí

Rokycany  vedli  kroužek  strojírenské  metalurgie,  kroužek  výpočetní  techniky  a  kroužek

středoškolské odborné činnosti. V době vzniku SMT bylo registrováno 20 pionýrů, v roce 1987 už

jich bylo 54. Zástupci SMT v roce 1986 obsadili v soutěži okresního setkání techniků druhé místo.

Dále  rozšiřovala  stanice  svoji  činnost  o  spolupráci  s  Gymnáziem  v  Rokycanech  a  vlastním

učňovským střediskem.  Stanice  neměla  samostatné  hospodaření,  na  tom se  podílelo  ZV  ROH  a

vedení podniku na základě  interních dohod. Stanice se naproti tomu pak podílela svými výrobky

na propagaci podniku. Archiválie jsou dochovány pouze z let  1985-1987,  z  těchto důvodů  nelze

určit, jak dlouho stanice vyvíjela svoji činnost.

Mimořádný všeodborový - všesvazový sjezd, konaný ve dnech 2.-3. března 1990, rozhodl

o ukončení existence ROH a předání pravomocí i majetku nástupnickým organizacím OS Kovo. K

ukončení  činnosti  ROH v  s.  p.  Kovohutě  Rokycany došlo  v  průběhu  měsíce  ledna  1990.  K  10.

lednu se v zápisu hovoří  o ROH, o dva týdny později  - 23. ledna už zní oficiální název Závodní

organizace  Odborového  svazu  Kovo.  Další  činnost  této  organizace  velmi  úzce  navázala  na  tu

předchozí,  včetně  činností  komisí  apod.  Z  toho  důvodu  byly  nečetné  doklady  ZO  OS  Kovo

Kovohutě Rokycany ponechány v tomto archivním fondu.
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II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Archiválie  byly  uloženy  pravděpodobně  jako  archivní  fond  Kovohutě,  n.  p.,  s.  p.,

Rokycany  v  podnikovém  archivu,  původně  umístěném  spolu  s  ústřední  spisovnou  ve  třech

místnostech tzv. "vily" mimo objekt podniku. Není ovšem vyloučeno, že veškeré dokumenty ROH

zůstávaly  uloženy  v  kancelářích  odborového  hnutí  v  podniku.  Této  variantě  by  nasvědčovala

okolnost,  že  dochované  archiválie  pocházejí  výhradně  z  mladšího  období;  z  padesátých  a

šedesátých let 20. století se nedochovalo téměř nic.

Podnikový archiv i ústřední spisovna byly na počátku roku 1991 přestěhovány do prostor

bývalé ubytovny Kovohutí Rokycany. V těchto prostorách byly rovněž umístěny písemnosti ROH.

Tyto písemnosti roztřídila a přibližný seznam archiválií sestavila v r. 2000 podniková archivářka

paní Březinová. Archivní fond Revoluční odborové hnutí - závodní výbor Kovohutě Rokycany EL

NAD  10804  převzal  SOA  Plzeň  v  roce  2000  (dne  12.  října  2000  přírůstek  č.  83/2000).  V

podnikovém  archivu  nebyly  prováděny  s  výjimkou  běžných  skartací  dokumentů  bez  trvalé

hodnoty žádné další zásahy do archiválií ROH. 
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III. Archivní charakteristika archivního souboru

Archivní  fond  Revoluční  odborové  hnutí  -  závodní  výbor  Kovohutě  Rokycany  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  Brno  v  roce  1995.  Při  pořádání  byl  využit  rovněž

Typový skartační rejstřík pro podniky, Praha 1992.

Vzhledem 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  ZV  ROH  Kovohutě  Rokycany  bylo  zvoleno  umělé  schéma,  neboť

dochované  písemnosti  jsou  torzovité  a  žádný  původní  ukládací  systém  se  nepodařilo

rekonstruovat. Zvolené schéma je následující:

l.    Řízení a organizace

2.   Volby

3.   Spolupráce s podnikem

4.   Spolupráce s nadřízenými odborovými orgány

5.   Spolupráce s ostatními orgány a institucemi

6.   Kontrola

7.   Pracovně právní záležitosti, rekreace

8.   Hospodaření ZV ROH

9.   Komise

10. Kluby a zájmová činnost při ZV ROH

11. Dílenské výbory

12. Brigády socialistické práce

13. Konkrétní akce organizované ZV ROH

V  souboru  jsou  převážně  zastoupeny  archiválie  z  let  socialismu:  Písemnosti

závodního  výboru,  jeho  komisí,  dílenských  výborů,  socialistická  soutěž,  brigády  socialistické

práce,  zápisy  z  konferencí,  kolektivní  smlouvy.  Archiválie  fondu  z  období  1945  až  1970  se

dochovaly sporadicky. Informace o činnosti ROH v tomto období obsahují  kolektivní smlouvy a
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diplomová práce Jindřicha Fajta z roku 1982 Sedmdesát let historie n. p. Kovohutě G. Klimenta v

Rokycanech, nositele Řádu práce (1911-1981) uložené v archivním fondu Kovohutě Rokycany, n.

p., s. p. (EL NAD 10705). 

V  archivním  fondu  byly  po  úvaze  ponechány  i  nečetné  doklady  z  období  po  sametové

revoluci (z let 1990 až 1992). Důvodem tohoto netradičního postupu bylo jednak přání zachovat

doklad  o  dobovém   přístupu  odborářů  ke  změněné  společenské  situaci  zachycený  v  zápisech  z

jejich  schůzí,  dále  pak  okolnost,  že  přejmenování  podnikové  organizace  bylo  zpočátku  jedinou

změnou a její veškerá další činnost úzce navazovala na období předchozí. Dalším důvodem pak je

okolnost,  že  není  pravděpodobné,  že  by  se  do  péče  Státního  oblastního  archivu  v  Plzni  ještě

dostaly archiválie z činnosti odborového hnutí, ne jen tohoto pracoviště, ale i jakéhokoli dalšího,

takže by bylo ztrátou je vyčlenit, jako do fondu nenáležející. Název fondu byl ponechán původní,

do  evidenčního  listu  NAD byl  dopsán  původce  ZO OS  Kovo  s.  p.  Kovohutě  Rokycany;  mladší

dokumenty nejsou označeny jako posteriora (vznikly z činnosti jiného původce) a fond je i nadále

označen  jako  uzavřený,  protože  případné  další  doklady by už  byly z  činnosti  ZO  OS  Kovohutě

Rokycany a.s.

Byla  provedena  vnitřní  skartace  bezcenných  dokumentů  a  sestaven  protokol  o

vyřazení  duplikátů  a  jednotlivin  nearchivní  povahy  z  archivního  souboru   čj.

SOAP/001-0079/2010.  Z  fondu  byly  vyřazeny  například  koncepty  kádrového,  personálního  a

sociálního  rozvoje,  zápisy  z  porad  vedení  podniku  zaslané  na  vědomí   ZV  ROH   1980-1983,

zápisy ze  schůzí  technické  rady podniku,  prémiové  řády a  zásady zaslané  na  vědomí  ZV  ROH,

které  zůstaly uloženy v  kompletních  řadách  v  archivním fondu  Kovohutě  Rokycany,  n.  p.,  s.  p.

Skartován  byl  obalový  materiál,  odstraněný  při  pořádání  (papírové  desky  s  kovovým  vazačem,

šanony a pod.). Z archivního souboru ZV ROH Kovohutě Rokycany, tak byly navrženy ke zničení

dokumenty z let 1972 až 1991 bez trvalé hodnoty, jejichž celkový rozsah je 1,73 bm.

Archivní soubor před pořádáním měřil 4,37 bm, po uspořádání měří 2,64 bm. Tvoří

ho 3 úřední  knihy (2  kroniky,  1  pamětní  kniha)  a  22  kartonů.  Převládajícím jazykem je  čeština,

zahrnuje i doklady psané v ruštině a v němčině. Archiválie  téhož  původce  lze  očekávat  v

archivním fondu ROH - Okresní odborová rada Rokycany, který je uložený ve Státním okresním

archivu  v  Rokycanech.  Této  instituci  byla  zasílána  výroční  hlášení  o  činnosti  apod.  Archiválie,

dochované  v  archivním  fondu  Revoluční  odborové  hnutí  -  závodní  výbor  Kovohutě  Rokycany,

pocházejí  z  období 1954-1992 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  dokládají  úlohu  ROH  ve  významném  průmyslovém  podniku  v

letech socialismu: Vztahy mezi základní organizací a vedením n. p.,  respektive dalšími orgány a

institucemi ve státě, rozsah vlivu odborové organizace a jejích přestavitelů na své členy a též škálu

jejích  činností  v  rámci  národního  podniku.  Přestože  archivní  fond  není  příliš  rozsáhlý,  podává

zajímavou informaci o vývoji podnikové organizace ROH ve druhé polovině  20.  století  a o jeho

změnách na počátku devadesátých let téhož století. 

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 Marie Berkovcová

V Klášteře dne 22. července 2010             Marie Berkovcová
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Příloha č. 1

Seznam použitých zkratek a identifikačních značek

apod. a podobně

BFOPO Brigádní forma organizace práce a odměňování

BSP Brigáda socialistické práce

CZV KSČ Celozávodní výbor Komunistické strany Československa

CZV ROH Celozávodní výbor Revolučního odborového hnutí

CZV SSM Celozávodní výbor Socialistického svazu mládeže

ČSAD Československá automobilová doprava

čj. číslo jednací

ČSSR Československá socialistická republika

ČSVTS Československá vědecko-technická společnost

FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb

Chozrasčot chozjajstvo dlja rasčota (rus.), hospodářství podle rozpočtu,

metoda plánovitého řízení podniku

JZD Jednotné zemědělské družstvo

K kniha

KNP komise národního pojištění

KVOS Krajský výbor odborového svazu

LPG něm. Landwirtschaftliche Produktions - genossenschaft,

zemědělské družstvo

MDŽ Mezinárodní den žen

MHD ministerstvo hutí a dolů

mj. mimo jiné

MěNV Městský národní výbor

MNV Místní národní výbor

MTZ Materiálně technické zásobování

N Karton
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např. například

NDR Německá demokratiská republika

něm. německy

ONV Okresní národní výbor

OOR Okresní odborová rada 

OPS ONV Odbor pracovních sil Okresního národního výboru

OS Odborový svaz

OS SNB Okresní správa Sboru národní bezpečnosti

OVOS Okresní výbor odborového svazu

resp. respektive

ROH Revoluční odborové hnutí

rus. rusky

SČSP Svaz československo- sovětského přátelství

SKP Sdružený klub pracujících

SMT Stanice mladých techniků

SSM Socialistický svaz mládeže

SSSR Svaz sovětských socialistických republik 

Svazarm Svaz pro spolupráci s armádou

TJ Tělovýchovná jednota

ÚHM Útvar hutního materiálu

ÚRO Ústřední rada odborů

ÚŘJ Útvar řízení jakosti

ÚV KSSS Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu

VHJ Výrobně hospodářská jednotka

VEB něm. Volkseigener Betrieb, národní podnik

VŘSR Velká říjnová socialistická revoluce

VTR Vědecko-technický rozvoj

Y kartotéka

ZO Závodní organizace 
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akce "Z" Jednalo se dobrovolnou a neplacenou práci občanů v osobním

volnu při svépomocných stavbách, prováděných v rámci

zvelebování obce (dle § 27, odst. 1 14/1959 Sb.) 

ZR závodní rada

ZV závodní výbor 

ZENIT Zručnost, efektivnost, náročnost, iniciativa a tvořivost (soutěž

mládeže)

ŽBC Železárny Bílá Cerekev
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Příloha č.2

Úloha komisí ZV ROH a jejich uspořádání

Bytová  -  Za  přímé  účasti  a  pomoci  ROH  byla  rozšiřována  po  celé  sledované  období  bytová

výstavba, například jen  v roce 1959 byla dokončena výstavba 114 bytových jednotek, které byly

předány zaměstnancům  dle  pořadníku  schváleného  bytovou  komisí  při  ZV  ROH,  ta  se  zároveň

zúčastňovala  kolaudací  předávaných  bytů.  Bytová  komise  úzce  spolupracovala  s  MěNV  a  se

Stavebním  bytovým  družstvem  v  Rokycanech  v  bytových  záležitostech  (přidělování  státních  a

družstevních bytů, poskytování půjček). 

Chozrasčotní  -  Chozrasčot  měl  být  způsob  plánovitého  řízení  hospodářské  činnosti

socialistických podniků. Tato komise byla zřízena v Kovohutích v roce 1954, jejím úkolem bylo

zvýšení účasti pracovních kolektivů na rozvoji výroby a ekonomiky jednotlivých úseků a zlepšení

kvality výroby.

Kulturně  výchovná  -  Posláním  komise  bylo  dohlížet  na  činnost  závodního  klubu,  zajišťovat

školení ve Škole socialistické práce.  Měla za úkol  získávat  dopisovatele do závodního časopisu,

rozšiřovat prodej odborářského tisku, který se denně rozděloval na výrobní úseky, rozvíjet agitaci

a propagaci v rozhlasovém kroužku k významným dnům (např. 1. máj, 9. květen, výročí VŘSR),

pořádat  filmová  představení,  plesy,  vánoční  besídku  s  Dědou  Mrázem  pro  děti.  Organizovala

zájezdy do divadel a jiné kulturní akce.

Májová - Komise byla jmenována v březnu každého roku závodním výborem a vedením podniku

a  měla  na  starosti  politicko-organizační  zabezpečení  májových  oslav  formou  agitací  a  relací  v

závodním  rozhlase  a  propagace  na  vývěsních  tabulích.  Zdobila  průčelí  podniku,  zajišťovala

výzdobu  ubytovny,  podílela  se  na  přípravě  alegorických  vozů,  zajišťovala  transparenty  s  hesly

oslavujícími  SSSR a KSČ;  rovněž  zajišťovala mávátka pro pracující  se  znakem n.  p.  Kovohutě,

hudbu,  která  šla  v  čele  průvodu  z  podniku  na  náměstí  v  Rokycanech,  a  v  případě  nepříznivého

počasí  také  teplý  čaj  pro  účastníky  průvodu.  Po  ukončení  oslav  odstranila  výzdobu,  provedla

vyhodnocení a tím svoji činnost pro daný rok ukončila. 

Mládeže - Tato organizovala různé akce společně se SSM v oblasti rozvoje pracovní iniciativy. V

letech 1971-1986 zejména podporovala hnutí ZENIT (zručnost, efektivnost, náročnost, iniciativa a

tvořivost - forma soutěže kterou se Socialistický svaz mládeže podílel na zapojování mládeže na

vědeckotechnickém pokroku pod vedením Rady mladých  odborníků,  která  například  přidělovala

medaile  "Mistři  zítřka")  a  soutěž  Reflektoru  mladých  (ta  byla  zaměřená  na  sběr  druhotných

surovin.  Hlídky  Reflektoru  mladých  prováděly  kontrolu  efektivity  a  úspornosti  hospodaření  se

socialistickým majetkem, např. zhasínaly a upozorňovaly na zbytečně rozsvícená světla z důvodu
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hospodárnosti).  Pořádala  besedy  mladých  pracovníků  s  hospodářským  vedením  podniku  k

aktuálním  otázkám  hospodářského,  sociálního  rozvoje  a  k  ekonomickým  úkolům  podniku.

Podílela  se  na  zapojení  učňovské  mládeže  do  pracovního  procesu  a  usilovala  o  racionální

využívání volného času pracující mládeže.

Mzdová  -  Připravovala  stanoviska  k  návrhům  plánu  mezd  a  odměňování  zaměstnanců,  ke

stanovení  výše  konkrétních  příplatků  ke  mzdě,  k  zavádění  prémiových  řádů,  k  stanovení  limitu

přesčasové práce a úpravě  pracovní  doby.  Kontrolovala  dodržování  čerpání  přesčasových  hodin,

řešila mzdové stížnosti zaměstnanců.

Náhradová - Projednávala odškodnění a výši bolestného v případě pracovních úrazů  a nemocí z

povolání, rovněž tak náhradu ušlého výdělku. 

Národního  pojištění  -  Zákonem  102/1951  Sb.  z  19.  prosince  1951,  o  přebudování  národního

pojištění, se ROH stalo vrcholným orgánem a správcem nemocenského pojištění, při čemž správa

závodu  a  komise  národního  pojištění  (KNP)  při  ZR  ROH  obstarávala  administrativní  úkoly

spojené  s  jeho  prováděním.  S  ohledem na  rozhodovací  pravomoc  musela  mít  lichý počet  členů.

Komise KNP konala své schůze jedenkrát měsíčně, zápis z nich musel být uchován pod dobu pěti

let.  Prováděla  rozbory  absence,  fluktuace,  nemocnosti,  úrazovosti  a  chorob  z  povolání  za

součinnosti  závodního  lékaře  a  bezpečnostního  technika.  KNP  pravidelně  kontrolovala  stav

zdravotnického  zařízení  v  závodním  zdravotním  středisku,  prováděla  zdravotnickou  osvětu  a

vykonávala  soudružské  návštěvy u  nemocných  zaměstnanců,  které  měly  zároveň  odhalovat,  zda

zaměstnanec  nemoc  pouze  nepředstírá.  Po  dohodě  se  závodním  lékařem  přidělovala  poukazy

lázeňské péče.

Ochrana  a  bezpečnost  práce  -  Komise  s  touto  náplní  byla  zřizována  k  zabezpečení  úkolů  v

oblasti péče o vytváření bezpečného a zdravotně nezávadného pracovního prostředí a pracovních

podmínek a k odstraňování příčin pracovních úrazů.  Tato komise byla zpravidla ustanovována z

odborových  inspektorů  bezpečnosti  práce.  Úroveň  úrazové  a  zdravotní  prevence  v  závodě  byla

zveřejňována  jedenkrát  měsíčně  prostřednictvím  závodního  rozhlasu.  Rozbory  úrazů  prováděla

společně  s  KNP,  jejich  součástí  byly kontroly bezpečnostních  předpisů  a  správného  přidělování

ochranných pomůcek. 

Pro přípravu pionýrských táborů  -  Komise  se  podílela  na  přípravě  pionýrského tábora  a  jeho

technické údržbě i personálním obsazení (mj. stavba stanů a chatek, včetně jejich oprav; zajištění

pionýrských oddílových vedoucích z  řad absolventů  pedagogických  škol  a  personálu  pro  provoz

kuchyně  a  ošetřovny;  a  rovněž  zajištění  dopravy  a  zásobování,  knih  a  společenských  her  pro

případ nepříznivého počasí; určení kapacity jednotlivých běhů apod.).

Rekreační - Přidělovala zahraniční i  tuzemské rekreace převážně  zaměstnancům podniku, jejich

rodinným  příslušníkům  a  klubu  důchodců.  Řešila  připomínky  rekreantů  k  vlastním  rekreačním
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zařízením na Špičáku a Hracholuskách.

Revizní - Kontrolovala, jak byl realizován výkon hospodaření s finančními prostředky a majetkem

ROH.  Prováděla  pravidelnou  kontrolu  hospodaření  dvakrát  ročně.  Výsledky  kontrol  spolu  s

návrhem na odstranění případných nedostatků předkládala ZV ROH.

Rozhodčí  -  Předmětem  jednání  komise  byly  spory  o  uložení  kárného  opatření  nebo  uložení

náhrady  škody  zaměstnancům  podniku.  Komise  vydávala  rozhodnutí,  v  případě  námitek  proti

tomuto rozhodnutí byla celá záležitost postoupena soudu.

Stravovací  a  zásobovací  -  Členové  komise  se  podíleli  na  sestavování  jídelníčků,  kontrolovali

množství  jídla  a  sortimentu  v  závodní  jídelně,  dále  zajišťovali  v  letních  měsících  zásobování

nápoji pro horké provozy a čtvrtletně ověřovali spokojenost strávníků. 

Tělovýchovná -  Její  úlohou bylo  získávat  pracující  a  především mládež  k  aktivní  tělovýchovné

činnosti,  organizovat  sportovní  utkání  v  závodě  i  v  rekreačních  zařízeních,  podporovat  činnost

dobrovolných  cvičitelů  a  zdůrazňovat  význam  československých  spartakiád.  První  celostátní

spartakiády v roce 1955 se zúčastnilo 50 cvičících z Kovohutí. Zaměstnanci Kovohutí Rokycany

se zapojili  i  do dalších spartakiád. Komise také zajišťovala a organizovala různé turnaje o pohár

ředitele závodu, lyžařské zájezdy apod.

Vědecko-technického rozvoje - Komise vznikla již  v roce 1954. Posuzovala podané zlepšovací

návrhy a předkládala o nich čtvrtletně zprávu závodní radě, podílela se na vzniku místní skupiny

ČSVTS. 

Žen  -  Tato  komise  byla  ustanovena  srpnu  1958  za  účelem  řešení  specifických  problémů

zaměstnaných žen. Čtvrtletně organizovala přednášky (o ženských nemocech, výchově dětí apod.),

sledovala  dodržování  zákoníku  práce  a  ostatních  předpisů  upravující  pracovní  podmínky  žen

(zejména  přesčasové  práce,  nočních  směn,  práce  těhotných  žen  apod.).  Komise  pomáhala  při

umísťování dětí do závodních jeslí a mateřské školy, zvláště pak věnovala pozornost ekonomické

situaci  samoživitelek  a  pomáhala  řešit  jejich  potíže.  Zajišťovala  v  rámci  ROH  péči  o  děti

pracujících žen v době letních a zimních prázdnin formou dětských rekreací a pionýrských táborů,

dávala podněty k zřizování služeb pro ženy v závodě (např. v Kovohutích byla zřízena podniková

prodejna k zabezpečení nákupu pečiva, polotovarů a hotových jídel pro domácnost).



Inventární seznam



Inv.
č.

Obsah a popis Časový
rozsah

Číslo
ev. j.

1. Řízení organizace

1 Zápisy ze schůzí ZV ROH, včetně usnesení a plánů práce 1973-1985 N 1

Zápisy ze schůzí ZV ROH, včetně usnesení a plánů práce 1986-1989 N 2

2 Zápisy ze zasedání ZV a ZO OS Kovo, včetně podkladů 1990-1992 N 2

3 Zápisy a usnesení z celopodnikových konferencí ZO ROH 1973-1980 N 3

Zápisy a usnesení z celopodnikových konferencí ZO ROH 1981-1990 N 4

4 Zápisy a usnesení z celopodnikových konferencí ZO OS Kovo 1990-1991 N 4

5 Zápisy ze společných ideologicko - ekonomických konferencí ZV
ROH, CZV KSČ, SSM a vedení podniku

1980-1986 N 4

6 Zápisy ze stálých výrobních porad s vedením podniku 1984-1985 N 4

7 Zápisy z výročních členských schůzí odborových úseků 1976-1986 N 4

8 Zápisy z výrobních porad jednotlivých odborových úseků (mj. 3
plány k úpravě odsávání v expedici ložisek)

1981-1988 N 5

9 Zprávy o činnosti ZO ROH a jejich plnění, včetně výkazů
zasílaných Okresní odborové radě

1972-1989 N 5

10 Plány aktivity ZV ROH a jejich plnění 1973-1988 N 5

11 Politicko-organizační zabezpečení přijatá ZV ROH Kovohutě
Rokycany (mj. k usnesením plenárních schůzí ÚRO, OVOS a k
příkazům podnikového ředitele)

1973-1987 N 5

12 Pozdrav k Novému roku 1974 z družebního podniku VEB
Halbzeugwerk Auerhammer, NDR (mj. něm.)

1973 N 5

2. Volby

13 Volby do předsednictva ZV a dílenských výborů ROH (mj.
protokol o volbách, opatření k zajištění voleb, kandidátky, výkazy
o výsledku voleb, protokol o předání a převzetí funkce předsedy
ZV ROH)

1973-1986 N 5

14 Volba samosprávných orgánů s. p. Kovohutě Rokycany (mj.
volební řád a jednací řád Rady pracovního kolektivu socialistické
samosprávy)

1989 N 5

15 Volba Dozoční rady ZO OS Kovo (mj. volební řád, kandidátka,
protokol o výsledku voleb)

1990 N 5

 - 21 -



Inv.
č.

Obsah a popis Časový
rozsah

Číslo
ev. j.

16 Konkurz na vnitropodnikového ředitele s. p., který vyhlásilo
vedení podniku, odborová organizace a Občanské fórum (mj.
volební řád pro volbu ředitele)

1990 N 5

17 Návrhy na zastupitele do ONV a MNV Rokycany z řad
zaměstnanců Kovohutí Rokycany (mj. vyhodnocení činnosti
zastupitelů)

1981-1987 N 5

3. Spolupráce s podnikem

18 Trojstranná dohoda mezi vedením podniku, ZV ROH a
Tělovýchovnou jednotou n. p. Kovohutě Rokycany

1982-1986 N 6

19 Dohody mezi vedením podniku a ZV ROH o sběru kovového
odpadu, o poskytnutí doškolovacího střediska v Lomech u
Kokašic pro provoz pionýrského tábora

1985-1989 N 6

20 Plán jednotného postupu a rozvoje masově politické práce CZV
KSČ, ZV ROH, CZV SSM, ZO SČSP, ZO ČSVTS a vedení
podniku k zabezpečení prováděcího plánu

1987-1989 N 6

21 Stanovisko ZV ROH a ZO OS Kovo ke kolektivním smlouvám
(mj. protokoly o provedených kontrolách)

1969-1991 N 6

22 Stanovisko ZV ROH a ZO OS Kovo k výsledkům hospodaření
Kovohutě Rokycany, n. p., s. p.

1975-1991 N 7

23 Protokoly ze společného jednání mezi ZV ROH a vedením
podniku (mj. zápisy z aktivů vedoucích technicko hospodářských
pracovníků a funkcionářů KSČ, SSM a ROH na Špičáku a v
Lomech u Kokašic)

1972-1987 N 7

24 Jednání o hmotné zainteresovanosti jednotlivců a kolektivů na
splnění termínovaných úkolů

1980-1989 N 7

25 Interní sdělení ZV ROH zaslaná na vědomí vedení podniku 1972-1977 N 7

26 Rozdělení odborových úseků ROH pro konání besed s kandidáty
na funkci  podnikového ředitele s. p. Kovohutě Rokycany

1989 N 7

27 Čerpání prostředků z FKSP, včetně jeho rozpočtu (mj. bezúročné
návratné půjčky, zájezdy, tělovýchovná činnost, školení)

1975-1992 N 8

28 Pamětní kniha účastníků slavnostních akcí podniku a ZO ROH
(mj. předání Rudého praporu, Řádu práce a pod.)

1954-1971 K 1

4. Spolupráce s nadřízenými odborovými orgány

29 Korespondence s Ústřední radou odborů, Praha (mj. oběžníky,
přípisy ÚRO a koncepty odpovědí)

1973-1986 N 9
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30 Korespondence s Oborovým výborem ROH VHJ Kovohutě Praha
(mj. ukazatele socialistické soutěže o Rudý prapor ROH VHJ)

1973-1990 N 9

31 Korespondence s krajským výborem Odborového svazu
pracovníků kovoprůmyslu, Plzeň (mj. návrhy a opatření
předsednictva KVOS k zabezpečení konání výročních členských
schůzí a voleb základních organizacích, návrhy pracovníků
Kovohutí do komisí při KVOS)

1973-1987 N 9

32 Korespondence s Okresní odborovou radou, Rokycany (mj.
zprávy o plnění závěrů předsednictva, zápisy z jednání, plány
činnosti)

1981-1985 N 9

33 Korespondence s Okresním výborem odborového svazu
pracovníků kovoprůmyslu, Rokycany (mj. zápisy z jednání,
návrhy pracovníků Kovohutí do funkcí členů OVOS)

1974-1976 N 9

5. Spolupráce s ostatními orgány a institucemi

34 Dvoustranná dohoda o vzájemné spolupráci mezi ZV ROH a
SSM n. p. Kovohutě Rokycany, včetně zpráv o činnosti ZO SSM
dávaných na vědomí ZV ROH)

1979-1987 N 10

35 Dohody o zapůjčení rekreačního střediska Hracholusky, Špičák a
Lomy u Kokašic školám, družebním podnikům a jiným
společenským organizacím

1973-1990 N 10

36 Korespondence ZV ROH s ostatními orgány a společenskými
institucemi v ČSSR (Gymnázium Rokycany - pronájem
tělocvičny, Kovohutě Praha - dohoda o sběru kovového odpadu,
MNV Rokycany - připomínky k jízdnímu řádu, ČSAD, Okresní
dům pionýrů - členství v technické komisi, OS SNB Rokycany -
společenské záruky, Tesla Lanškroun - kritika odborářů týkající
se kvality kovarového drátu, ŽBC Hrádek - smlouva o poskytnutí
závodního stravování apod.)

1973-1991 N 10

6. Kontrola

37 Vnější kontroly činnosti ZV ROH provedené Krajským výborem 
odborového svazu, resp. Okresní odborovou radou (mj. prověrka
hospodaření, dodržování pracovně právních předpisů při
uzavírání kolektivních smluv, vykazování činnosti ZV ROH,
stavu knihovny ROH, sledování úspor ve spotřebě paliv a
energie)

1976-1987 N 11

38 Zápisy z kontrol Okresního národního výboru - odbor pracovních
sil

1977-1981 N 11
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39 Vnitřní prověrky ZV ROH (mj. bezpečnost práce a ochrana zdraví
při práci, pokladní činnost, veřejná kontrola realizace a
rozšiřování zlepšovacích návrhů)

1973-1989 N 11

7. Pracovně právní záležitosti, rekreace

40 Stížnosti zaměstnanců předkládané ZV ROH (mj. anonymní aj.
stížnosti na nedodstatečný úklid kanceláří, platové zařazení,
pracovní dobu, vztahy na ubytovně, zamítnutí zlepšovacího
návrhu, závodní stravování, žádost o přešetření podnikového
bytového pořadníku apod.)

1981-1986 N 11

41 Stížnosti občanů na zaměstnance Kovohutí Rokycany (mj. ve věci
neplacení alimentů, na chování v osobním životě)

1982-1986 N 11

42 Stanoviska a vyjádření ZV ROH a ZO OS Kovo (mj. k hodnocení
pracovní kázně, náboru učňů, organizačnímu zabezpečení nástupu
vietnamských pracovníků, rozboru fluktuace, snížení počtu
zaměstnanců, společenským zárukám, udělení souhlasu k
rozvázání pracovního poměru, vybudování nové šatny,
vyhodnocení nejlepších pracovníků apod.)

1972-1990 N 11

43 Seznamy zaměstnanců, kteří dovrší 25 let zaměstnání v podniku,
dožijí se 50 let nebo odcházejí do starobního důchodu

1973-1988 N 11

44 Vyhodnocení nejlepších zaměstnanců a návrhy na udělení
čestného uznání vlády ČSSR a ÚRO

1973-1989 N 11

45 Provoz podnikového autobusu a zřízení autobusové zastávky před
Kovohutěmi Rokycany

1982-1990 N 12

46 Vzdělávání odborářů (mj. závodní škola práce, semináře, kursy,
školení funkcionářů na OOR Rokycany, KVOS Plzeň)

1972-1990 N 12

47 Podniková rekreační zařízení na Špičáku, Hracholuskách, v
Lomech u Kokašic (mj. provozní doklady týkající se oprav a
vyúčtování, uvolnění zaměstnaců pro zajištění letního
pionýrského tábora)

1972-1990 N 12

48 Zajištění a vyhodnocení návštěv družební odborové delegace ze
SSSR (mj. objednávky na pohoštění v restauraci Družba; mj. rus.)

1984-1988 N 12

49 Dohoda o výměnné rekreaci pracovníků mezi Kovohutěmi
Rokycany a LPG "Elsterthal", NDR v rekreačním středisku
Špičák a Clodramühle (mj. něm.)

1981-1983 N 12

50 Agenda zahraničních zájezdů, rekreací a výměnných rekreací do
Bulharska, Jugoslávie, Maďarska, NDR, Rumunska a SSSR (mj.
něm.)

1973-1990 N 12

51 Tuzemské rekreace a zájezdy (mj. poukazy, žádosti o příspěvky,
seznamy rekreantů)

1973-1988 N 12
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52 Družební pionýrské tábory v cizině (Kuklpice, Jugoslávie; Weida,
Planschwitz, NDR; Selen Verchnaja Pyšma, SSSR; včetně zpráv
o průběhu)

1984-1987 N 12

53 Kronika z pionýrských družebních táborů (Dresden, Ortkrug,
Planschwitz, Finsterbergen, NDR; ČSSR)

1977-1980 K 2

8. Hospodaření ZV ROH

54 Rozpočet ZV ROH 1974-1990 N 13

55 Přehledy hospodaření 1972-1990 N 13

56 Vyúčtování provozních nákladů rekreačních zařízení 1974-1991 N 13

57 Finanční příspěvky na letní pionýrské tábory 1974-1988 N 13

58 Zprávy o hospodaření s finančními prostředky při mezinárodních
akcích

1971-1972 N 13

59 Sdělení týkající se schválených finančních částek (mj. kulturní a
sportovní akce, občerstvení na konference, pro delegace apod.)

1974-1988 N 13

60 Vyúčtování daně ze mzdy za odborářské příspěvky 1981-1988 N 13

61 Zápisy o projednání škody (částka za letenky z neuskutečněné
cesty, požár zaviněný z nedbalosti)

1983-1985 N 13

9. Komise

62 Doklady o činnosti  komise bytové (zápisy z jednání komise,
seznamy uchazečů o byty, schválené pořadníky pro přidělování
bytů, dohody na přidělení stabilizačního bytu, žádosti o
nenávratné půjčky k zakoupení družstevního bytu

1971-1991 N 14

63 Doklady o činnosti komise kulturně výchovné při ZV ROH
(zápisy z jednání komise, zprávy o činnosti, zprávy o školeních a
vzdělávání členů ROH ve Škole socialistické práce)

1974-1975 N 14

64 Doklady o činnosti komise májové při ZV ROH (zápisy z jednání
komise, zprávy o činnosti, politicko organizační zabezpečení
májových oslav)

1980-1989 N 14

65 Doklady o činnosti komise mládeže při ZV ROH (zápisy z
jednání komise, zprávy o činnosti, plány práce, socialistické
závazky)

1974-1985 N 14

66 Doklady o činnosti komise mzdové při ZV ROH (zápisy z jednání
komise, o způsobu provádění srážek členských příspěvků ROH;
zprávy o činnosti, o průběhu práce přesčas)

1972-1989 N 15
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67 Doklady o činnosti komise náhradové při ZV ROH (zápisy z
jednání komise)

1974-1979 N 15

68 Doklady o činnosti komise národního pojištění  při ZV ROH
(zápisy z jednání komise, stanoviska k pracovním
neschopnostem, zprávy a protokoly o kontrole hospodaření s
prostředky nemocenského pojištění, seznamy pracovníků, kterým
byl přidělen lázeňský poukaz)

1973-1989 N 15

69 Doklady o činnosti komise ochrany a  bezpečnosti práce  při ZV
ROH (zápisy ze schůzí, rozbory úrazovosti, zprávy o činnosti,
prověrky Inspektorátu bezpečnosti práce)

1972-1988 N 16

70 Doklady o činnosti komise pro přípravu pionýrských táborů při
ZV ROH (zápisy z jednání komise)

1985-1986 N 16

71 Doklady o činnosti komise rekreační při ZV ROH (zápisy z
jednání komise, plány a zprávy o činnosti)

1973-1991 N 16

72 Doklady o činnosti komise revizní při ZV ROH (zápisy z jednání
komise, plány práce, zprávy o činnosti, zápisy z kontrol čerpání
finančních prostředků z FKSP, stanoviska k hospodaření ZV
ROH)

1972-1989 N 16

73 Doklady o činnosti komise rozhodčí při ZV ROH (zápisy z
jednání komise, rozhodnutí ve věci sporu mezi n. p. Kovohutě a
zaměstnanci podniku, postoupení sporů Okresnímu soudu v
Rokycanech)

1975-1990 N 16

74 Doklady o činnosti komise stravovací při ZV ROH (zápisy z
jednání komise, zprávy o činnosti, stanovisko k přestavbě závodní
jídelny)

1973-1984 N 17

75 Doklady o činnosti komise tělovýchovné při ZV ROH (zápisy z
jednání komise, plány a zprávy o činnosti, pozvánky na různé
turnaje, vyhodnocení cvičitelů, seznamy účastníků lyžařských
zájezdů)

1974-1989 N 17

76 Doklady o činnosti komise vědecko-technického rozvoje při ZV
ROH (zápisy z jednání komise, osnova pro práci komise,
informační zpráva pro komisi o technickém rozvoji podniku)

1983-1987 N 17

77 Doklady o činnosti komise žen při ZV ROH (zápisy z jednání
komise, plány práce a rozbory činnosti komise, připomínky k
zajišťování služeb, návrhy organizačního zajištění oslav MDŽ)

1972-1989 N 17

10. Kluby a zájmová činnost

78 Klub důchodců (seznamy důchodců, plány činnosti, zápisy ze
schůzí, socialistické závazky, smlouva o spolupráci s mateřskou
školou)

1977-1991 N 18
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79 Stanice mladých techniků (plány a zprávy o činnosti, zápisy ze
schůzí, organizační a bezpečnostní řád SMT)

1985-1987 N 18

80 Sdružený klub pracujících (jmenování rady, plán rozpočtu a
práce, zápisy ze schůzí)

1982-1986 N 18

11. Dílenské výbory

81 Doklady o činnosti dílenských výborů č. 1-4 (plány práce, zápisy
ze schůzí, zápisy a usnesení z konferencí, zprávy o činnosti)

1979-1986 N 19

12. Brigády socialistické práce

82 Rada BSP (plán práce, zápisy z jednání rady) 1977-1985 N 19

83 Zápisy z celopodnikových aktivů BSP 1978-1988 N 19

84 Kolektivy soutěžící o titul BSP - drátovna, ložisková slévárna,
tenkolinka, unicast, valcíři  (žádosti o udělení titulu, závazky,
vyhodnocení, seznamy soutěžících, propůjčení odznaků)

1972-1986 N 19

Kolektivy soutěžící o titul BSP - energetika, laboratoře,
nástrojárna, pouzdra, racionalizační skupina, technický rozvoj,
všeobecná účtárna, zámečníci, doprava, ekonomika práce, hutní
slévárna, investice, kotelna, mateřská škola, MTZ, obrabna
ložisek, ÚŘJ, výpočetní středisko, závodní kuchyně  (žádosti o
udělení titulu, závazky, vyhodnocení, seznamy, soutěžících,
propůjčení odznaků)

1972-1986 N 20

85 Obhajoby čestných titulů BSP 1976-1989 N 20

86 Kronika BSP kolektivu cívkovaček 1972-1985 K 3

87 Komplexní racionalizační brigáda (návrhy a schválení na
ustanovení brigády, zprávy o činnosti)

1980-1989 N 21

13. Konkrétní akce organizované ZV ROH

88 Rezoluce pracujících n. p. k prohlášení generálního tajemníka ÚV
KSSS a předsedy prezídia Nejvyššího sovětu SSSR Jurie
Andropova

1983 N 22

89 Podíl ZV ROH na organizaci a zabezpečení Československé
spartakiády 1985 (mj. novinové výstřižky)

1984-1985 N 22
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90 Organizační zabezpečení oslav MDŽ. Vyhodnocení nejlepších
pracovnic, návrhy delegátek, které přijal prezident republiky,
program oslav za účasti estrádních umělců, oslavy v družebním
závodě Halbzeugwerk Auerhammer Aue, NDR, 1 vlaječka téhož
závodu (mj. něm.)

1983-1987 N 22
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