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I. Vývoj původce archivního souboru  

Původci archivního fondu jsou Národohospodářský sbor západočeský Plzeň, Plzeňský 

národohospodářský sbor a Regionální sdružení poslanců a senátorů volebního kraje 

plzeňského.  

  

 I. 1. Meziválečný československý regionalismus  

 Ve druhé polovině 19. století se v celé Evropě projevovaly stále častěji snahy po 

zmírnění centralismu ve všech jeho podobách, zejména v politice a hospodářství. Tyto 

tendence byly zvláště citelné v centralizovaných mnohonárodních či mnohonárodnostních 

státních útvarech, kdy určité národy či národnosti stále neliběji akceptovaly skutečnost, že je 

jejich vývoj centralismem utlumován a že z jejich snažení a pracovních výsledků žijí jiní. O 

řešení těchto problémů se pokoušel nový myšlenkový proud zvaný regionalismus (jinak také 

krajinství), který usiloval o zmírnění rozporů mezi centrálním a regionálním (samosprávným) 

pohledem a který zdůrazňoval především myšlenku silných regionů, které by následně 

vytvořily silný stát. Výsledkem regionalistických snah měla být postupná demokratická 

decentralizace státu na základě teorie hospodářského regionalismu.1 

Myšlenky regionalismu se uchytily před Velkou válkou i v českých zemích. Na jihu 

Čech  vznikl v roce 1911 Národohospodářský sbor jihočeský (NSJ), který sice po vypuknutí 

války zanikl,2 ale znovu byl obnoven v roce 1925 a je spojen především s osobností docenta 

politické ekonomie Jana Stockého, jenž je považován za nejvýznamnějšího představitele 

meziválečného československého hospodářského regionalismu a za osobnost, která zásadně 

ovlivnila regionalistické hnutí v Československu. Pod vlivem NSJ vznikaly po celém 

Československu další regionalistické spolky a od konce 20. let 20. století začaly navzájem 

spolupracovat a koordinovat své aktivity. Především zásluhou J. Stockého vzniklo v roce 

1933 Československé regionalistické ústředí, svaz národohospodářských sborů krajových 

v Praze, které zastřešovalo všechny regionalistické spolky v Československu a v jehož čele 

stál Stocký až do zániku ústředí v roce 1940.3 

 

  

                                                 
1 Jiří DVOŘÁK, K hospodářskému regionalismu v meziválečné ČSR, in: Československo 1918–1938. Osudy 
demokracie ve střední Evropě, 1. díl, Praha 1999, s. 355.  
2 J. DVOŘÁK,  K problematice vzniku, vývoje a zániku Národohospodářského sboru jihočeského (1925–1941), 
in: JSH, LXIII, České Budějovice 1994, s. 133. 
3 NA Praha, Zemský úřad (ZÚ) Praha, spolkové záležitosti, kart. 1468, č. j. 3200/1940, dopis ZÚ v Praze MV 
v Praze z 18. 4. 1940; kart. 1479, č. j. 4613/1940, dopis Policejního ředitelství v Praze ZÚ v Praze z 12. 10. 
1940.  
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I. 2. Národohospodářský sbor západočeský Plzeň 

 Plzeň měla bez ohledu na vliv z jižních Čech velmi kvalitní regionalistické zázemí. 

Působili v ní dva přední teoretikové regionalismu JUDr. Jindřich Kohn4 a docent JUDr. 

Vladimír Mandl.5 Po praktické stránce měl zase západočeský regionalismus podporu zejména 

u existujících národnostních spolků, především Národní jednoty pošumavské. Přestože se o 

potřebě silné regionalistické organizace v západních Čechách diskutovalo již od konce Velké 

války, došlo kvůli různým překážkám k ustavení Národohospodářského sboru západočeského 

(NSZ) až poměrně pozdě, více než 10 let po vzniku NSJ. 

Impuls k založení NSZ vzešel z plzeňské radnice, zejména od západočeských sociálně 

demokratických politiků, kterým stále více vadilo pronikání NSJ do plzeňského volebního 

kraje (v oblasti působnosti NSJ byly mj. okresy Sušice, Klatovy, Domažlice, Přeštice či 

Blatná). Dne 20. října 1934 byla do Plzně svolána přípravná schůze, kam byli pozváni zástupci 

měst a obcí VIII. volebního kraje, které měly alespoň 1500 obyvatel a byly národnostně 

většinově české. Na této schůzi nastínil plzeňský starosta Luděk Pik úkoly projektovaného 

subjektu a mj. prohlásil: „Naše položení v republice je takové, že potřebujeme jednotného 

soustředění v našich potřebách. Chceme soustředění sil, společný postup na programové linii, 

dělbu práce a jednotnost postupu pro potřeby kraje: silnice, vodní toky, veřejné stavby, tarify, 

podporu produkce a kultury.“
6   

Na schůzi došlo rovněž k ustavení přípravné pracovní komise, do níž byli zvoleni 

kromě L. Pika také ústřední ředitel města Plzně JUDr. František Kříž, rada politické správy 

JUDr. Karel Kulhavý, městský radní Václav Štěpánek, tajemník Svazu československých 

průmyslníků v Plzni JUDr. Václav Šperl, tajemník Republikánské strany zemědělského a 

malorolnického lidu v Plzni František Honzík a tajemník Československé strany národně 

socialistické v Plzni Josef Kulich.7 Hlavním úkolem komise bylo především vytvoření stanov 

NSZ a opatření členské základny. Koncem roku 1934 byly stanovy vypracovány a zaslány ke 

                                                 
4 Advokát a spisovatel JUDr. Jindřich Kohn (1874–1935), významný představitel a ideolog česko-židovského 
hnutí, patřil mezi první budovatele československého regionalistického hnutí a byl předním teoretikem 
kulturního a hospodářského regionalismu.  
5 Docent JUDr. Vladimír Mandl (1899–1941) byl synem významného plzeňského politika a v letech 1917–1919 
plzeňského purkmistra JUDr. Matouše Mandla. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde 
získal v roce 1921 doktorát, další doktorát obdržel v roce 1931 také na univerzitě v Erlangenu. V roce 1932 se 
habilitoval z oboru průmyslového práva na ČVUT v Praze. Věnoval se především průmyslovému právu, 
obzvláště leteckému. Věnoval se též politickému životu, byl prvním předsedou plzeňské pobočky Společnosti 
pro hospodářské a kulturní sblížení se SSSR. Na počátku druhé světové války hmotně podporoval ilegální 
protifašistické pracovníky a měl kontakty s ilegální odbojovou komunistickou organizací v Plzni. 
6 SOA Plzeň, NSZ Plzeň, kart. 1, složka Stanovy sboru, zápis o poradě přípravného výboru pro NSZ z 20. 10. 
1934.  
7 SOA Plzeň, NSZ Plzeň, kart. 1, složka Stanovy sboru, zápis o poradě přípravného výboru pro NSZ z 20. 10. 
1934.  
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schválení Zemskému úřadu (ZÚ) v Praze. Po několika peripetiích se schvalováním (první verzi 

nevzal ZÚ v Praze výnosem z 27. ledna 1935 kvůli nepřípustným nedostatkům na vědomí8) 

byly stanovy nakonec 2. května 1935 akceptovány a ZÚ v Praze povolil (resp. nezapověděl) 

činnost NSZ v Plzni.  

Podle schválených stanov byl NSZ nepolitickým spolkem, jehož účelem bylo mj. 

„pečovati o hospodářský, sociální a kulturní rozvoj a o povznesení západních Čech“.9 Měl 

zařizovat, organizovat a dávat podněty veřejným i soukromým podnikům, účastnit se jako 

poradní či revizní činitel jednání a anket, organizovat západočeskou hospodářskou svépomoc. 

Jeho dalším úkolem bylo vypracování vědeckého programu k hospodářskému, sociálnímu a 

kulturnímu povznesení západočeské oblasti a soustředění veškerých zájemců, kteří usilovali 

v kterémkoliv oboru o výše uvedené cíle. Prostředky k uskutečnění těchto cílů byly mj. 

soustavné studium západočeských hospodářských, sociálních a kulturních otázek, soustavné 

úsilí o realizaci návrhů, vypracovaných odbornými referáty, propagace řešených akcí, jimiž se 

mělo přispět k hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu povznesení českého západu, pořádání 

odborných přednášek a porad, zřizování knihoven, pořádání odborných kurzů, výstav, 

vydávání knih, brožur a článků. 

Za oblast působnosti NSZ byl na základě volebního řádu do Národního shromáždění 

přijat obvod plzeňského volebního kraje se 14 politickými okresy Blatná, Domažlice, 

Horšovský Týn, Klatovy, Kralovice, Mariánské Lázně, Planá, Plzeň, Přeštice, Rokycany, 

Stříbro, Sušice, Tachov a Teplá. Z těchto okresů však nebyly po dohodě s NSJ začleněny do 

oblasti NSZ politické okresy Blatná a Sušice, které si přály zůstat členy NSJ, takže teritorium 

NSZ tvořilo nakonec formálně (podle stanov) 12 politických okresů (Domažlice, Horšovský 

Týn, Klatovy, Kralovice, Mariánské Lázně, Planá, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stříbro, 

Tachov, Teplá).10 Fakticky však NSZ zdaleka tak rozsáhlou územní působnost neměl: okresy 

Klatovy, Domažlice a Přeštice, které již před vznikem NSZ spadaly do teritoria NSJ, rovněž 

nechtěly k NSZ přestoupit a spor o ně zásadním způsobem zatížil vztahy mezi NSJ a NSZ.  

K dalším územním ztrátám došlo 8. června 1937, kdy byl ustaven Severozápadočeský 

národohospodářský sbor (Nordwestböhmische volkswirtschaftliche Vereinigung) se sídlem 

v Karlových Varech, který převzal z plzeňské oblasti okresy Mariánské Lázně, Planá, Tachov 

a Teplá, takže pro NSZ zbývaly formálně okresy Domažlice, Horšovský Týn, Klatovy, 

Kralovice, Plzeň, Přeštice, Rokycany a Stříbro, avšak fakticky opět bez okresů Klatovy, 

                                                 
8 SOA Plzeň, NSZ Plzeň, kart. 1, složka Zápisy ze schůzí přípravného výboru NSZ, dopis ZÚ v Praze L. Pikovi 
z 27. 1. 1935.  
9 SOA Plzeň, NSZ Plzeň, kart. 1, Složka Stanovy sboru [1935], § 3, písm. a).    
10 Úřední list města Plzně, roč. XIII, č. 13, 1. 7. 1935, s. 195.  
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Domažlice a Přeštice. Reálně tedy zbylo na NSZ z celého plzeňského volebního kraje pouze 

pět politických okresů. K dalšímu omezení teritoria NSZ došlo po Mnichovské konferenci na 

podzim 1938, kdy byla odtržena část národnostně smíšeného území západních Čech. Poté byl 

územní rozsah NSZ formálně vymezen pouze soudními okresy Domažlice, Kdyně, Klatovy, 

Plánice, Kralovice, Manětín, Blovice, Plzeň, Nepomuk, Přeštice, Rokycany a Zbiroh.11 

Jako sídlo NSZ byla zprvu, stejně jako v případě NSJ, navrhována Praha, ale nakonec 

byla sídlem NSZ zvolena Plzeň. Vzhledem k tomu, že se NSZ po celou dobu své existence 

potýkal s finančními problémy, nemohl si dovolit vybudovat kvalitní spolkové zázemí a byl 

v této věci odkázaný především na pomoc plzeňské radnice. Celou dobu své existence tak sídlil 

v propůjčené místnosti v bývalém Exlově (tzv. císařském) domě na náměstí Republiky č. 290 

v Plzni, plzeňská radnice musela spolku dokonce zapůjčit i kancelářský nábytek a hradit 

veškeré věcné náklady na provoz (energie, otop, kancelářské potřeby, poštovné).12 Další potíž 

byla s opatřením personálu NSZ, na který spolek rovněž neměl dostatek prostředků. I zde opět 

vypomohlo město: zprvu vyřizoval agendu NSZ městský ústřední ředitel F. Kříž, posléze se 

tajemníkem kanceláře stal městský vrchní tajemník Jaroslav Patejdl, teprve v říjnu 1939 byl 

jako honorovaný tajemník spolku přijat JUDr. Václav Kock.   

Členové NSZ byli čestní, zakládající, skuteční a činní. Čestným členem jmenovala 

valná hromada podle návrhu výkonného výboru fyzickou nebo právnickou osobu nebo 

obchodní společnost, jež se zvláště zasloužily o povznesení západočeské oblasti nebo 

výjimečným způsobem podporovaly práci sboru. Zakládajícím členem mohla být každá 

fyzická či právnická osoba nebo obchodní společnost, která složila na účel sboru 5000 Kč 

nejdéle v pěti ročních lhůtách. Skutečným členem mohla být pouze právnická osoba a činným 

členem jen fyzická osoba, pokud zaplatily stanovený příspěvek a podporovaly snahy sboru. 

Zakládající, skutečné i činné členy přijímal výkonný výbor. 

Správní rok NSZ se shodoval s rokem kalendářním. Orgány NSZ byly: valná hromada 

členů, výkonný výbor, předsednictvo, kancelář sboru, okresní odbory a místní důvěrníci. 

Valnou hromadu svolával a řídil předseda nebo úřadující místopředseda sboru. Konala 

se buď jednou ročně (řádná), nebo pokud o její svolání požádala nejméně třetina členů a udala 

předmět jejího jednání (mimořádná), v tomto případě musela být svolána do čtyř týdnů od 

předložení žádosti předsednictvu. Valná hromada se platně usnášela za přítomnosti 

jakéhokoliv počtu členů, pokud byly doba, místo a pořad jednání oznámeny všem členům 

                                                 
11 SOA Plzeň, NSZ Plzeň, kart. 10, Spisová registratura NSZ, 1939, dotazník o dosavadní práci a nových 
úkolech národohospodářských sborů [1939].  
12 AMP, MÚ Plzeň, magistrátní registratura (1880–1942), kart. 795a, dopis Městského úřadu v Plzni městské 
radě z 16. 4. 1937.  
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písemně alespoň 14 dnů předem. Valná hromada se usnášela nadpoloviční většinou hlasů 

přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhodoval předseda nebo úřadující místopředseda 

sboru. Jmenovala čestné členy, prováděla volbu výkonného výboru a dvou revizorů účtů, 

schvalovala jednací řád sboru, výroční zprávy, účty a rozpočet, stanovovala členské 

příspěvky, rozhodovala o odvolání vyloučených členů, usnášela se na změnách stanov a 

jednacího řádu, usnášela se o rozchodu sboru a o dispozici se spolkovým jměním.  

Výkonný výbor byl správním orgánem sboru a byl volený na dva roky. Tvořilo jej 20 

členů a 10 náhradníků, volených valnou hromadou, dále západočeští poslanci a senátoři a 

západočeští členové zemského zastupitelstva, pokud byli členy NSZ a pokud se přihlásili o 

členství ve výkonném výboru, dále veřejní pracovníci z různých oborů, kteří byli členy NSZ a 

které kooptoval výkonný výbor za své členy. Jednání výkonného výboru svolával předseda 

nebo úřadující místopředseda sboru. Výkonný výbor řídil celou agendu sboru, navrhoval 

valné hromadě jmenování čestných členů, spravoval finance sboru, volil odborné referenty, 

přijímal nové členy, zakládal okresní odbory, jmenoval místní důvěrníky a vylučoval členy. 

Scházel se nejméně dvakrát ročně, usnášel se nadpoloviční většinou hlasů za přítomnosti 

alespoň pěti členů, při rovnosti hlasů rozhodoval předseda nebo úřadující místopředseda 

sboru. 

Z řad členů výkonného výboru bylo voleno předsednictvo, které tvořili předseda, čtyři 

místopředsedové, jednatel (generální tajemník), pokladník a další dva členové. Předsednictvo 

jmenovalo tajemníka sboru a další zaměstnance. Předseda zastupoval sbor navenek ve všech 

věcech a spolu s jednatelem (generálním tajemníkem) podepisoval spolkové písemnosti. 

Jednatel (generální tajemník) obstarával styk sboru s úřady a s jednotlivými referáty. 

Předsednictvo konalo schůze alespoň jednou za dva měsíce a usnášelo se nadpoloviční 

většinou přítomných členů.   

Okresní odbory byly zřízeny proto, aby bylo možno pro činnost sboru získat nejširší 

veřejnost. V jejich čele stály dvanáctičlenné výkonné výbory, z nichž bylo voleno čtyřčlenné 

předsednictvo (předseda, místopředseda, jednatel, pokladník). Každý výkonný výbor volila na 

dva roky valná schůze členů příslušného okresního odboru. Okresní odbory neměly zvláštní 

členskou základnu, ale skládaly se z činných členů NSZ, kteří se přihlásili do příslušného 

okresního odboru. Ve významnějších místech okresů mohli být jmenováni místní důvěrníci.13 

Odbornou agendu NSZ zajišťovaly odbory a jim podřízené komise. V rámci NSZ 

existovaly hned od počátku činnosti sboru hospodářský, komunikační, kulturní a organizační 

                                                 
13 AMP, NVmP, spolkové oddělení, kart. 141, inv. č. 2243, stanovy NSZ [1935].  
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odbor, v roce 1938 k nim přibyl ještě finanční odbor. Některé odbory (organizační a finanční) 

se již dále nečlenily, ostatní odbory byly rozčleněny následujícím způsobem: hospodářský 

odbor se členil na komise pro průmysl, pro obchod, pro zemědělství, pro živnosti, pro řešení 

hospodářských důsledků právního řádu, pro otázky nezaměstnanosti a věci sociální, 

komunikační odbor na komise silniční, železniční a poštovní, kulturní odbor na komise 

studijní, zpravodajskou a propagační, pro turistiku a cizinecký ruch v kraji, pro výstavnictví, 

pro otázky školské, pro sport a tělovýchovu a všeobecnou. Skutečnou činnost však 

vykazovaly pouze některé z nich.  

Ustavující valná hromada NSZ se uskutečnila 11. ledna 1936, kdy byl zvolen 

dvacetičlenný výkonný výbor, 10 náhradníků a 2 revizoři účtů. Do výboru byly dále 

kooptovány osobnosti různých oborů (např. plzeňský arciděkan Antonín Havelka či tajemník 

Obchodní a živnostenské komory (OŽK) v Plzni JUDr. Vratislav Horák). Ze členů výboru 

bylo následně zvoleno předsednictvo: předsedou se stal senátor a městský radní ing. Arnošt 

Winter, prvním místopředsedou advokát a náměstek starosty města Plzně JUDr. Augustin Šíp, 

druhým místopředsedou konzul a továrník Otto Weissberger, třetím místopředsedou redaktor 

a župní tajemník František Honzík, čtvrtým místopředsedou advokát a docent techniky JUDr. 

Vladimír Mandl, pokladníkem ředitel Spořitelny města Plzně JUDr. Jaroslav Maule, 

jednatelem úředník Spořitelny města Plzně JUDr. Bohumír Barcal, řadovými členy ústřední 

ředitel města Plzně JUDr. František Kříž a tajemník František Müller.14  

Dne 13. června 1936 se konala mimořádná valná hromada. Jednalo se o slavnostní 

schůzi, na níž bylo uděleno historicky první (a zároveň také poslední) čestné členství NSZ 

československému prezidentu Edvardu Benešovi.15  

Další řádná valná hromada se konala 23. dubna 1938. Předsedou NSZ byl opět zvolen 

Arnošt Winter, prvním místopředsedou advokát a náměstek starosty města Plzně JUDr. 

Augustin Šíp, druhým místopředsedou senátor a prezident OŽK v Plzni František Pechman, 

třetím místopředsedou redaktor a župní tajemník František Honzík, čtvrtým místopředsedou 

advokát a docent techniky JUDr. Vladimír Mandl a jednatelem místoředitel Spořitelny města 

Plzně JUDr. Bohumír Barcal.16 V pomnichovském období rezignoval na svoji funkci předseda 

NSZ A. Winter a až do zániku spolku vedli jeho agendu místopředsedové a jednatel.  

                                                 
14 AMP, NVmP, spolkové oddělení, kart. 141, inv. č. 2243, dopis NSZ v Plzni PŘ v Plzni z 21. 1. 1936. 
15 SOA Plzeň, NSZ Plzeň, kart. 2, složka Zápisy z valných hromad NSZ, zápis z VH 13. 6. 1936, projev 
předsedy NSZ A. Wintera. 
16 SOA Plzeň, NSZ Plzeň, kart. 2, složka Zápisy z valných hromad NSZ, zápis z VH 23. 4. 1938, kandidátní 
listina NSZ v Plzni.  
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 Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byly pozměněny stanovy spolku zejména 

kvůli úpravě teritoriálního rozsahu NSZ. Dne 17. května 1939 oznámil NSZ v Plzni 

Policejnímu ředitelství v Plzni, že hodlá i nadále vykonávat svoji činnost.17 Jeho existence, 

ovšem již pod záštitou Národního souručenství, trvala ještě další dva roky. V říjnu 1941 byl 

spolek na  základě výnosu ministerstva vnitra z 9. října 1941 rozpuštěn. Policejní ředitelství 

v Plzni na tomto základě zastavilo 18. října 1941 s okamžitou platností činnost spolku, „ježto 

(...) vzhledem k provedené výstavbě hospodářských organisací není v zájmu veřejném“
18 a 

vyzvalo představitele spolku, aby do 14 dnů uspořádali likvidační valnou hromadu. K tomu 

došlo 25. října 1941 a účastníci valné hromady se dohodli na rozchodu spolku a jeho 

likvidaci.19 Zpráva o ní byla uveřejněna v Úředním listě Protektorátu Čechy a Morava 6. 

listopadu 1941.20 

 

 I. 3. Regionální sdružení poslanců a senátorů volebního kraje plzeňského 

 Po celou dobu existence NSZ úzce spolupracoval s poslanci a senátory, kteří byli 

zvoleni v plzeňském volebním kraji. Ještě před ustavením NSZ bylo vytvořeno Regionální 

sdružení poslanců a senátorů volebního kraje plzeňského a budějovického, které vzniklo 15. 

května 1934 na podporu řešení společných úkolů hospodářského, kulturního a sociálního 

rozvoje západních a jižních Čech. Předsedou sdružení byl zvolen poslanec Rudolf Beran, 

místopředsedy poslanci Luděk Pik a Wolfgang Zierhut, jednatelem senátor Josef Hubka a 

tajemníkem docent Jan Stocký. Členy předsednictva byli dále poslanci Wenzel Jaksch, 

Antonín Jiráček, Alois Roudnický, Karl Petersilka a senátor Eduard Šimek.  

 Po roztržce mezi představiteli NSZ a NSJ bylo rozhodnuto o vystoupení 

západočeských poslanců a senátorů ze sdružení a k založení nového subjektu s názvem 

Regionální sdružení poslanců a senátorů volebního kraje plzeňského (RSPS) se sídlem 

v Plzni.21 Ustavující schůze sdružení se konala v budově poslanecké sněmovny v Praze 15. 

prosince 1937. Předsedou sdružení byl zvolen Luděk Pik, místopředsedou poslanec Josef 

Kočandrle, jednatelem senátor Karel Rušavý a tajemníkem poslanec František Michálek, do 

předsednictva byli dále zvoleni poslanci Karel Domin, Alois Petr a Wenzel Jaksch. Úkolem 

sdružení bylo podle článku 2 stanov „podporovati řešení společných úkolů hospodářského, 

                                                 
17 AMP, NVmP, spolkové oddělení, kart. 141, inv. č. 2243, dopis NSZ v Plzni PŘ v Plzni ze 17. 5. 1939. 
18 AMP, NVmP, spolkové oddělení, kart. 141, inv. č. 2243, dopis PŘ v Plzni NSZ v Plzni z 18. 10. 1941. 
19 AMP, NVmP, spolkové oddělení, kart. 141, inv. č. 2243, dopis NSZ v Plzni PŘ v Plzni z 19. 10. 1941. 
20 Úřední list Protektorátu Čechy a Morava, roč. XXII., č. 262, 6. 11. 1941, s. 9164.  
21 SOA Plzeň, NSZ Plzeň, kart. 2, Zápisy ze schůzí výkonného výboru NSZ v Plzni, zápis z 12. 12. 1936, projev 
B. Barcala.  
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kulturního a sociálního rozvoje západních Čech“ a podle článku 4 podnikalo „deputativní 

akce u vlády nebo u jiných úřadů pro řešení důležitých zájmů zastupované oblasti“.22  

 Sdružení existovalo patrně do podzimu 1938, kdy byla jeho činnost ukončena.  

  

 I. 4. Plzeňský národohospodářský sbor 

Po skončení války došlo ke znovuobnovení regionalistického hnutí a v jednotlivých 

krajích byly opět zřizovány národohospodářské sbory. V Plzni byl vytvořen Plzeňský 

národohospodářský sbor (PNS), jehož stanovy byly schváleny Zemským národním výborem 

(ZNV) v Praze 23. srpna 1945. Podle nich se jednalo o nestrannou a apolitickou organizaci, 

která měla především „napomáhati vzniku, prohloubení a vývinu hospodářské, sociální a 

kulturní činnosti v jednotlivých krajích“.23  

Členem PNS mohl být každý Čech nebo Slovák, který souhlasil se zásadou sboru 

„Silné kraje-silný stát“ a který se chtěl „činně zúčastnit na uskutečnění hospodářského, 

sociálního a kulturního povznesení krajů a státu“.24 Orgány PNS byly valná hromada 

(scházela se nejméně jednou ročně), desetičlenný výkonný výbor volený valnou hromadou 

(konal schůze nejméně jednou měsíčně) a předsednictvo, jehož členové byli voleni výkonným 

výborem, jejich kompetence vycházely z §§ 10-14 stanov a byly téměř totožné 

s kompetencemi předválečného NSZ.  

 Ustavující valná hromada PNS se uskutečnila 8. října 1945 v plzeňské Měšťanské 

besedě. Jejími svolavateli byli ředitel Okresní nemocenské pojišťovny (ONP) v Plzni Jakub 

Bořík, ředitel Lidové univerzity Husovy v Plzni PhDr. Vojtěch Kletečka, Engelbert Kučera, 

Josef Vacek a Jan Zajíc.    

Valné hromady se zúčastnilo 28 zájemců, kteří odsouhlasili již schválené stanovy a 

aklamací byl zvolen předem navržený výbor. Předsedou PNS byl zvolen vrchní ředitel 

Měšťanského pivovaru v Plzni František Hlaváček, úřadujícím místopředsedou vedoucí OŽK 

v Plzni JUDr. Emil Zachystal, místopředsedy Jakub Bořík, penzionovaný ústřední ředitel 

města Plzně JUDr. František Kříž a ředitel městské spořitelny JUDr. Jaroslav Maule.  

Spolek však fungoval pouze formálně a v lednu 1950 jeho představitelé oznámili, že 

„nezahájil ani nevyvíjel svoji činnost stanovami svými vytčenou, nemá žádného jmění ani 

                                                 
22 SOA Plzeň, NSZ Plzeň, kart. 12, Stanovy Regionálního sdružení poslanců a senátorů volebního kraje 
plzeňského z 15. 12. 1937, čl. 2 a 4.  
23 SOA Plzeň, NSZ Plzeň, kart. 12, stanovy PNS, § 2, odst. I, písm. a)   
24 SOA Plzeň, NSZ Plzeň, kart. 12, stanovy PNS, § 4.  
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žádných závazků a také další jeho činnost byla by bezpředmětnou“.25 Patrně v té době byl 

také likvidován.  

 

 II. Vývoj a dějiny archivního souboru 

 Spisovna spolku se nacházela ve skříni v kanceláři NSZ v Exlově domě v sousedství 

plzeňské radnice, kde se o ni staral nejprve městský tajemník Jaroslav Patejdl, od října 1939 

JUDr. Václav Kock. Spisy byly zapisovány do podacího protokolu a ukládány průběžně podle 

jednacích čísel s tím, že priora byla připojována k novějším spisům. Kromě průběžně vedené 

spisové registratury se některé spisy spojovaly také tematicky a vytvářely vlastní spisovou 

registraturu. Zvlášť byla vedena rovněž sbírka novinových výstřižků. Ve spisovně byla 

pravděpodobně z důvodu personální provázanosti uložena také agenda Regionálního sdružení 

poslanců a senátorů volebního kraje plzeňského.  

 Podací protokoly NSZ byly vedeny na samostatných listech a nebyly svazovány. Počty 

jednacích čísel vypovídají o aktivitě spolku: v letech 1934–1935, tedy v přípravném období, 

byla administrativní aktivita přípravné komise poměrně malá (1934: 54, 1935: 273 jednacích 

čísel), v letech 1936–1938 největší (1936: 645, 1937: 429, 1938: 554 jednacích čísel) a 

následoval pokles (1939: 158, 1940: 96 jednacích čísel), který byl nejpatrnější v roce 1941, kdy 

bylo za celých 10 měsíců existence NSZ zapsáno do podacího protokolu pouze sedm jednacích 

čísel.  

Na likvidační valné hromadě 25. října 1941 informoval jednatel NSZ Bohumír Barcal o 

tom, že po likvidaci sboru budou všechny jeho spisy uschovány v městském historickém 

muzeu, aby „byla zachována alespoň historie jedné z význačných hospodářských složek 

plzeňského regia“.26 Do muzea byly spisy předány ve „velmi desolátním stavu, bez jakékoliv 

evidence, seznamu a uspořádání“
27 v krabicích a v mapách, které byly sice popsány, ale jejich 

obsah neodpovídal označení. Po vzniku samostatného Městského archivu v Plzni byly uloženy 

tam a až do roku 1960 s nimi nebylo nijak manipulováno, jen do nich někdy v 50. letech 

minulého století byly dodány dokumenty vzniklé z činnosti Plzeňského národohospodářského 

sboru. V červenci 1960 celý fond uspořádal tehdejší městský archivář PhDr. Miloslav 

Bělohlávek, který rovněž vytvořil archivní pomůcku. Při pořádání byla provedena i vnitřní 

skartace, byly vyřazeny kvantitativně nespecifikované multiplicitní dokumenty a prázdné 

                                                 
25 SOA Plzeň, NSZ Plzeň, kart. 12, oznámení PNS v Plzni okresnímu velitelství NB JNV v Plzni z 10. 1. 1950.  
26 AMP, NVmP, spolkové oddělení, kart. 141, inv. č. 2243, zápis o likvidační valné hromadě 
Národohospodářského sboru západočeského v Plzni z 25. 10. 1941, s. 1.  
27 Miloslav BĚLOHLÁVEK, Národohospodářský sbor západočeský v Plzni (1934–1950), inventář Městského 
archivu v Plzni, Plzeň 1960, s. 6.  
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tiskopisy. Výsledkem pořádání a inventarizace byly 2 knihy (členská matrika a zpráva o 

činnosti NSZ vydaná tiskem), 1 registraturní pomůcka (podací deník z let 1934–1941) a 11 

kartonů spisů.   

 V Městském archivu v Plzni, resp. Archivu města Plzně byl archivní fond uložen až do 

dubna 1972, kdy byl podle arbitrážního rozhodnutí Archivní správy Ministerstva vnitra České 

socialistické republiky ze 17. srpna 1971 předán 26. dubna 1972 Státnímu archivu v Plzni (v 

přírůstkové knize SOA v Plzni však není přírůstek zapsán) na základě předávacího protokolu 

ze 17. dubna 1972.28 V SOA v Plzni byl fond uložen v původní podobě až do jeho 

inventarizace v roce 2009.  

 

 III. Archivní charakteristika archivního souboru 

 V roce 2009 byla provedena inventarizace archivního fondu NSZ Plzeň. Původně 

uspořádané dokumenty byly přemanipulovány a znovu uspořádány podle současných 

archivních standardů.  

 Při pořádání bylo zjištěno, že archiválie vznikly z činnosti tří odlišných původců: 

Národohospodářského sboru západočeského Plzeň, Plzeňského národohospodářského sboru a 

Regionálního sdružení poslanců a senátorů volebního kraje plzeňského. Největší a časově 

nejrozsáhlejší část tvoří dokumenty vzniklé z činnosti NSZ Plzeň, dokumenty vzniklé 

z činnosti dalších dvou původců jsou ve výrazné menšině. Vzhledem k personálnímu propojení 

všech tří původců, k provázanosti jejich agend a nepatrnému rozsahu archiválií byly 

dokumenty vzniklé z činnosti PNS a RSPS ponechány ve fondu NSZ Plzeň a bylo rozhodnuto 

o vzniku tří fondových oddělení, která tento stav respektují.  

V rámci každého z nich jsou archiválie uspořádány podle klasické archivní hierarchie: 

knihy, spisový materiál (registraturní pomůcky a spisy), účetní materiál a další kategorie, 

pokud se dochovaly. Jelikož se nepodařilo zrekonstruovat původní registraturní pořádek 

jednotlivých původců (minimálně u dvou posledních pravděpodobně ani žádný neexistoval), 

bylo zapotřebí zvolit umělé pořádací schéma s využitím několika různých přístupů 

(tematického, hierarchického i chronologického).29 

 U fondového oddělení NSZ Plzeň, které je časově i obsahově nejrozsáhlejší, se 

zachovala evidenční kniha (členská matrika NSZ) z let 1935–1938, 8 registraturních pomůcek 

                                                 
28 SOA Plzeň, spisovna, 41.3–040602, spis o fondu NSZ Plzeň, protokol o předání archiválií ze 17. 4. 1972.  
29 Inspirací byla studie k pořádání spolkových archivů, uveřejněná v roce 2005 v Archivním časopise, srov. 
Raisa MACHATKOVÁ-Jiří KŘESŤAN a kol., Pořádání spolkových archivů, in: AČ, roč. 55, č. 1, Praha 2005, 
s. 1–25, zde zejména pasáže o názvu archivního fondu (s. 7–9), časovém vymezení archivního fondu (s. 9–13) a 
vnitřní struktuře archivního fondu (s. 13–16). Vzorová schémata pro pořádání fondů spolků (s. 17–21) byla 
použita vzhledem k dochovaným archiváliím víceméně obě, resp. vzniklo specifické třetí.  
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(podací protokoly z let 1934–1941) a 12 kartonů spisového a účetního materiálu (N 1–N 12). 

Spisy byly nejprve rozčleněny podle chronologického hlediska na dokumenty přípravného 

období a období existence spolku. Dále bylo postupováno podle věcného hlediska, kdy byla 

použita následující hierarchie: Organizace NSZ (stanovy, jednací řád, zápisy z valných 

hromad, ze schůzí výkonného výboru, předsednictva, odborů a komisí), Členská základna NSZ 

(kartotéka členů, přihlášky, výkazy a adresáře), Zájmová a odborná činnost NSZ (porady, 

ankety, výstavy) a Zahraniční a domácí styky (korespondence a spisová registratura NSZ). 

V případě posledních dvou kategorií spisů byl plně respektován původní registraturní pořádek 

a bylo zachováno věcné členění části agendy, která byla původcem vyčleněna z jinak 

chronologicky vedené všeobecné spisové registratury. Účetní materiál tvoří pokladní zprávy, 

rozpočty a účetní korespondence NSZ. Poslední kategorií je oddíl Tisková dokumentace, 

v němž se nacházejí zprávy o činnosti NSZ vydané tiskem, novinové výstřižky 

s regionalistickou či hospodářskou tematikou a vybraná periodika. Do tohoto oddílu byla 

začleněna jedna z dosavadních tzv. knih. Jedná se o tiskem vydanou Zprávu o činnosti 

Národohospodářského sboru západočeského v letech 1936 a 1937.30  

U zbývajících dvou fondových oddělení se zachovala pouze nepatrná množství 

dokumentů, čemuž byla přizpůsobena i pořádací metoda. V případě Plzeňského 

národohospodářského sboru se dochovaly pouze spisy z let 1945–1950 (stanovy, protokol 

z ustavující valné hromady, zápisy ze schůzí výkonného výboru a záležitosti likvidace spolku). 

V případě Regionálního sdružení poslanců a senátorů volebního kraje plzeňského se kategorie 

spisový materiál rozčlenila na registraturní pomůcky (podací protokol) a spisy, kde bylo 

postupováno hierarchicky (stanovy, zápis z ustavující schůze, korespondence). Dokumenty 

vzniklé z činnosti obou původců jsou uloženy v kartonu N 12.  

 Během inventarizace došlo k vnitřní skartaci části dokumentů, jednalo se především o 

duplikáty zápisů ze schůzí a multiplicitní výtisky stanov NSZ. Celkem bylo vyskartováno 0,03 

bm dokumentů z let 1934–1939 (viz protokol o vyřazení duplikátů a jednotlivin nearchivní 

povahy č. j. SOAP/001-2998/2009 z 5. 11. 2009).  

 Po přemanipulování a inventarizaci archivního fondu se výchozí stav (2 knihy, 1 

registraturní pomůcka a 11 kartonů aktového materiálu) změnil na 1 knihu (členská matrika 

z let 1935–1938), 9 registraturních pomůcek (původně jeden podací protokol NSZ Plzeň z let 

1934–1941 byl s ohledem na jeho fyzickou podobu evidenčně rozdělen na 8 samostatných 

inventárních a ukládacích jednotek, devátou registraturní pomůckou je podací protokol 

                                                 
30 Zpráva o činnosti Národohospodářského sboru západočeského v letech 1936 a 1937, Plzeň 1938, 50 s.  
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Regionálního sdružení poslanců a senátorů volebního kraje plzeňského), 1 kartotéku (kartotéka 

členské základny z let 1935–1939) a 12 kartonů aktového materiálu. Vzhledem k fyzickému 

stavu archiválií byly kniha, registraturní pomůcky i kartotéka uloženy do kartonů spolu 

s ostatními archiváliemi.   

Název archivního fondu byl zvolen podle spolku, který existoval nejdéle a z jehož 

působení se dochovalo nejvíce dokumentů (tedy Národohospodářský sbor západočeský 

Plzeň),31 časový rozsah archivního fondu byl určen dobou existence NSZ, tedy rozmezím let 

1936–1941 (ustavení a likvidace spolku), s tím, že veškeré přesahy před nebo za takto 

vymezené období jsou považovány za priora resp. posteriora, takže archivní fond má časový 

rozsah (1934) 1936–1941 (1950).32  

Výskyt dalších dokumentů z činnosti původců tohoto archivního fondu není znám, další 

archiválie k západočeskému regionalismu je možno studovat v Archivu města Plzně, kde se 

nachází zejména osobní fond docenta JUDr. Vladimíra Mandla.  

Fyzický rozsah archivního fondu je 1,44 bm, jeho jazykem je čeština a němčina, 

archiválie jsou v dobrém stavu a podle archivního a historického významu jsou zařazeny do II. 

kategorie. Místem jejich uložení je Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44.  

 

 IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru  

 Archiválie obsažené v archivním fondu jsou cenným pramenem především pro studium 

regionálních dějin druhé poloviny 30. let 20. století, zejména v hospodářské oblasti. Zajímavé 

jsou hlavně soupisy probíhajících a plánovaných investičních akcí jednotlivých okresů, měst a 

obcí či statistiky vývoje nezaměstnanosti, dále archiválie dokumentující pomnichovský vývoj 

regionu, především tzv. obrodu západních Čech (např. otázky týkající náhrad za ztracené 

surovinové, průmyslové či dopravní kapacity). Kromě toho jsou z archiválií dobře patrné 

důsledky prvorepublikové politické nejednoty a stranického partikularismu, které byly ve 

skutečnosti hlavním důvodem nedobrých výsledků činnosti NSZ. Archiválie obsažené 

v archivním fondu jsou proto významným heuristickým doplňkem ke studiu hospodářských, 

sociálních a politických dějin 30. let 20. století v západočeském regionu.  

 Využití archiválií archivního fondu není nijak omezeno z důvodu ochrany jejich údajů 

podle zvláštních právních předpisů.  

 

                                                 
31 Raisa MACHATKOVÁ-Jiří KŘESŤAN a kol., Pořádání spolkových archivů, in: AČ, roč. 55, č. 1, Praha 
2005, s. 8.  
32 Raisa MACHATKOVÁ-Jiří KŘESŤAN a kol., Pořádání spolkových archivů, in: AČ, roč. 55, č. 1, Praha 
2005, s. 10–13.  
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V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky 

Archivní fond uspořádal a archivní pomůcku vyhotovil v letech 2009–2010 ve Státním 

oblastním archivu v Plzni PhDr. Karel Řeháček.  

 

 

V Plzni dne 31. 8. 2010      PhDr. Karel Řeháček 
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Příloha č. 1 

 

Seznam použitých zkratek 

 

AČ    Archivní časopis 

AMP    Archiv města Plzně 

bm    běžný metr 

ČVUT    České vysoké učení technické  

JNV    jednotný národní výbor 

JSH    Jihočeský sborník historický 

MÚ    městský úřad 

NB    národní bezpečnost 

NSJ    Národohospodářský sbor jihočeský 

NSZ    Národohospodářský sbor západočeský 

NVmP    Národní výbor města Plzně 

ONP    okresní nemocenská pojišťovna 

OŽK    obchodní a živnostenská komora 

PNS    Plzeňský národohospodářský sbor 

PŘ    policejní ředitelství 

RSPS  Regionální sdružení poslanců a senátorů volebního kraje 

plzeňského 

SOA    státní oblastní archiv 

VH    valná hromada  

ZNV    zemský národní výbor 

ZÚ    zemský úřad    
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Inv.   Obsah       Časový Č.   
č.          rozsah  ev. j.  
          
 

I. Národohospodářský sbor západočeský 
 

I. Úřední knihy 
 

a) Evidenční knihy 
 
1 Členská matrika NSZ     (1935) 1936–1938 K 1 
 
 
 

II. Spisový materiál 
 

A) Registraturní pomůcky 
 
2 Podací protokol NSZ       (1934)  R 1  
 
3 Podací protokol NSZ      (1935)  R 2 
 
4 Podací protokol NSZ      1936  R 3 
 
5 Podací protokol NSZ      1937  R 4 
 
6 Podací protokol NSZ      1938  R 5 
 
7 Podací protokol NSZ      1939  R 6 
 
8 Podací protokol NSZ      1940  R 7 
 
9 Podací protokol NSZ      1941  R 8 
 
 

B) Spisy 
 
1. Přípravné období 
 
10 Zápisy ze schůzí přípravného výboru,  
 vznik NSZ      (1934–1935)  N 1 
 
 
2. Období existence spolku 
 
 Organizace NSZ 
 
11 Stanovy NSZ       (1934) 1936–1938 N 1 
 
12 Jednací řád NSZ      1936–1938 N 1  
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Inv.   Obsah       Časový Č.   
č.          rozsah  ev. j. 
 
13 Zápisy z valných hromad NSZ 
 (11. 1. 1939, 13. 6. 1936, 23. 4. 1938)   1936–1938 N 2 
 
14 Zápisy ze schůzí výkonného výboru  
 NSZ  
 (11. 1. 1936, 13. 6. 1936, 12. 12. 1936,  
 18. 12. 1937, 23. 4. 1938)     1936–1938 N 2 
 
15 Zápisy ze schůzí předsednictva NSZ 
 (14. 1. 1936, 25. 1. 1936, 8. 2. 1936,  
 22. 2. 1936, 2. 3. 1936, 14. 3. 1936,  
 28. 3. 1936, 6. 4. 1936, 18. 4. 1936,  
 13. 6. 1936, 4. 9. 1936, 26. 9. 1936,   
 3. 10. 1936, 17. 10. 1936, 7. 11. 1936,  
 21. 11. 1936, 16. 12. 1636, 16. 1. 1937,  
 20. 2. 1937, 13. 3. 1937, 2. 4. 1937,  
 26. 4. 1937, 22. 5. 1937, 5. 6. 1937,   
 7. 6. 1937, 11. 9. 1937, 2. 10. 1937,  
 6. 11. 1937, 13. 11. 1937, 11. 12. 1937,  
 23. 12. 1937, 5. 2. 1938, 23. 4. 1938,  
 14. 5. 1938, 6. 10. 1938, 19. 11. 1938,  
 28. 11. 1938, 21. 1. 1939, 28. 2. 1939,  
 14. 12. 1939)       1936–1939 N 2 
 
16 Odbory a komise NSZ     1936  N 2 
 
17 Zápisy ze schůzí hospodářského odboru 
 NSZ a jeho komisí      1936–1941 N 2 
 
18 Zápisy ze schůzí komunikačního odboru 
 NSZ a jeho komisí      1936–1938 N 2  
 
19 Zápisy ze schůzí kulturního odboru  
 NSZ a jeho komisí      1936–1938 N 2 
 
20 Zápisy ze schůzí organizačního odboru 
 NSZ        1936–1938 N 2 
 
 
 Členská základna NSZ 
 
21 Kartotéka členské základny NSZ   (1935) 1936–1939 Y 1 
 
22 Členské přihlášky NSZ    (1935) 1936–1939 N 3 
 
23 Výkaz členů NSZ k 2. 12. 1935    (1935)  N 3 
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Inv.   Obsah       Časový Č.   
č.          rozsah  ev. j. 
 
24 Seznam členů NSZ k 15. 2. 1936    1936  N 3 
 
25 Seznam členů NSZ k 1. 5. 1937    1937  N 3 
 
26 Adresář členů NSZ      (1935) 1936–1938 N 3 
 
  

Zájmová a odborná činnost (porady, schůze,   
 ankety, výstavy) 
 
27 Investiční potřeby a požadavky obcí a   

okresů v oblasti NSZ      (1934) 1936–1940 N 4 
 
28 Celostátní fotografická soutěž NSZ v Plzni   1936  N 4 
 
29 Porady o disparitě obecních přirážek    1936–1938 N 4 
  
30 Odborná anketa o reformě obchodního 
 a průmyslového školství v Plzni  
 (20. 3. 1937)       1937  N 5 
 
31 Schůze okresních hejtmanů a zástupců 
 samosprávných okresů (10. 4. 1937)    1937  N 5 
 
32  Příprava zájezdu prezidenta E. Beneše 

na západ Čech       1938  N 5 
 

33 Anketa o zemědělském a lesnickém  
dělnictvu (9. 3. 1938)      1938  N 5 
 

34 Ustavující sjezd Českého zemského svazu 
obcí, měst a okresů v Plzni (24. 7. 1938)   1938  N 5 
 

35 Porady o dopravních problémech 
regionu po záboru pohraničních oblastí 
(mj. o zřízení autostrády)     1938–1939 N 5 
 

36 Obroda západních Čech (mj. návrhy na 
řešení situace v průmyslu, zemědělství,  
zdravotnictví, sociální péči, školství, 
soudnictví) po záboru pohraničních  
oblastí         1938  N 5 
 

37 Manifestační schůze západočeských  
okresů a měst (12. 11. 1938)     1938  N 5 
 

38 Porada o splavnění Berounky (2. 2. 1939)   1939  N 5 
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Inv.   Obsah       Časový Č.   
č.          rozsah  ev. j. 
 
 Zahraniční a domácí styky NSZ 
 
39 Československé regionalistické ústředí 
 (stanovy, regionalistické a hospodářské 

konference, porady, korespondence s NSZ)  (1934) 1936–1938 N 6 
 
40 Regionalistické ústředí při Výboru Národ- 
 ního souručenství/Ústředí (Jednota) národo- 

hospodářských sborů krajových (stanovy,  
 porady, korespondence s NSZ)    1939–1941 N 6 
 
41  Reorganizace regionů, jednání s NSJ a  
 Severozápadočeským národohospodářským sborem  1938  N 6 
   
42 Spisová registratura NSZ (mj. přijatá      
 a odeslaná korespondence), přípravného výboru  (1934)  N 6 
 

Spisová registratura NSZ (mj. přijatá      
 a odeslaná korespondence), přípravného výboru  (1935)  N 6 
 
 Spisová registratura NSZ (mj. přijatá      
 a odeslaná korespondence)     1936  N 7 
  
 Spisová registratura NSZ (mj. přijatá      

a odeslaná korespondence)     1937  N 8  
 
 Spisová registratura NSZ (mj. přijatá      
 a odeslaná korespondence)     1938  N 9 
 
 Spisová registratura NSZ (mj. přijatá      
 a odeslaná korespondence)     1939  N 10 
 
 Spisová registratura NSZ (mj. přijatá      
 a odeslaná korespondence)     1940  N 10 
 
 Spisová registratura NSZ (mj. přijatá      
 a odeslaná korespondence)     1941  N 10 
 
 
 
 

III. Účetní materiál 
 
 
43 Pokladní zprávy NSZ      1936–1938 N 10 
 
44 Rozpočty NSZ       1937–1938 N 10 
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Inv.   Obsah       Časový Č.   
č.          rozsah  ev. j. 
 
45 Výkazy nezaplacených členských  
 příspěvků NSZ      1936–1938 N 10 
     
46 Účetní korespondence NSZ      1938  N 10  
 
 
 
 

IV. Tisková dokumentace 
 
47 Zpráva o činnosti NSZ v letech 1936 a 1937  

(Plzeň 1938, 50 s.)      1938  N 10 
 
48 Novinové výstřižky (regionalismus, NSZ,   

odborné články)      (1934) 1936–1940 N 11 
 
49 Ostatní odebíraná periodika-neúplná řada 
 - Jihočeské listy (1936–1937) 
 - Jihočeský národohospodářský rozhled 
    (1936)  
 - Jihočeský tisk (1937) 
 - Staňkovsko (1936–1937)     1936–1937 N 11 
 
 Ostatní odebíraná periodika-neúplná řada 

- Europress (1936) 
 - Posel od Čerchova (1936–1937) 
 - Žďár (1936–1937) 
 - Kdyňská stráž (1936–1937)     1936–1937 N 12 
 
 
 

II. Regionální sdružení poslanců a senátorů volebního kraje plzeňského  
 

Spisový materiál 
 

A) Registraturní pomůcky 
 
50 Podací protokol Regionálního sdružení  
 poslanců a senátorů volebního kraje 
 plzeňského        1938  R 9 
 
 

B) Spisy 
 
51 Stanovy Regionálního sdružení poslanců 
 a senátorů volebního kraje plzeňského   1937  N 12 
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Inv.   Obsah       Časový Č.   
č.          rozsah  ev. j. 
 
52 Ustavující schůze Regionálního sdružení  
 poslanců a senátorů volebního kraje 
 plzeňského (15. 12. 1937)     1937    N 12 
 
53 Korespondence Regionálního sdružení  
 poslanců a senátorů volebního kraje 
 plzeňského        1937–1938 N 12 
 
 
 

III. Plzeňský národohospodářský sbor 
 

Spisový materiál 
 
 

Spisy 
 
54 Stanovy PNS       (1945)  N 12 
 
55 Protokol z ustavující valné hromady 
 PNS (8. 10. 1945)      (1945)  N 12 
 
56 Zápisy ze schůzí výkonného výboru 
 PNS (19. 10. 1945, 9. 11. 1945,  
 10. 2. 1947, 18. 2. 1947)     (1947)  N 12 
 
57 Likvidace PNS      (1950)  N 12
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