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I. Vývoj p!vodce archivního fondu

Po!átky t"žby kaolinu  na  Chlum!ansku  sahají  do  poslední  !tvrtiny 19.  století.  Na  základ"

zmocn"ní c. k. ministerstva vnitra v dohod" s ministerstvem obchodu výnosem c. k. místodržitelství

v  Praze  z  1.  !ervence  1912,  !.j.  8  D  270/12,  a #ádn"  ustanovena  4.  zá#í  1912  valnou  hromadou,

vznikla a. s. "Dob#anské kaolinové a šamotové závody" se sídlem v Praze. Rok nato 9. zá#í 1913 byl

v  obchodním  rejst#íku  krajského  soudu  v  Plzni  zapsán  i  pobo!ný  závod  "Dob#anské  kaolinové

a šamotové závody, a. s., v Chlum!anech". Na základ" usnesení valné hromady ze dne 2. prosince

1926 byla uskute!n"na fúze se Západo!eskými kaolinovými a šamotovými závody, a. s., Praha, jejíž

sou!ástí  se  Dob#anské  kaolinové  a  šamotové  závody,  a.  s.,  v  Chlum!anech  staly.  V  souvislosti

s koupí  magnezitových  dol$  na  Slovensku  v  roce  1929  byl  zm"n"n  obchodní  název  a.  s.  na

Západo!eské továrny kaolinové - šamotové a slovenské závody magnezitové a. s., Praha. Ve smyslu

dekretu presidenta republiky ze dne 24. #íjna 1945 o zestátn"ní klí!ového pr$myslu a bank byla a. s.

Západo!eské továrny kaolinové - šamotové a slovenské závody magnezitové vyhláškou ministerstva

pr$myslu !. 476 z 27. prosince 1945 znárodn"na zestátn"ním. Chlum!anské keramické závody byly

nejprve  za!len"ny  do  Západo!eských  závod$  kaolinových,  šamotových  a  magnezitových,  n.  p.

Praha. V rámci reorganizace národního hospodá#ství  se pak staly Chlum!anské keramické závody

sou!ástí nov" vzniklého stejnojmenného národního podniku se sídlem v Plzni, z#ízeného vyhláškou

ministerstva pr$myslu !. 1009 ze dne 7. b#ezna 1946.

Národní  podnik  Chlum"anské  keramické  závody,  Chlum"any  byl  z#ízen  z#izovací

listinou ministerstva pr$myslu ze dne 9. !ervence 1949, !j. 183923/49-V-IV-I, ke dni 1  ledna 1950;

jeho  z#ízení  bylo  publikováno  vyhláškou  ministra  pr$myslu  !.  1136  v  Ú#edním  list"  republiky

%eskoslovenské  z  roku  1949.  Podnik  byl  zapsán  v  podnikovém  rejst#íku  Okresního  soudu  Plze&

-m"sto pod zna!kou Pn vložka 42, jako socialistická hospodá#ská organizace. K 1. lednu 1957 byla

do  n"j  v!len"na  majetková  podstata  Zlivských  šamotáren,  n.  p.  ve  Zlivi  u  %eských  Bud"jovic,

zárove&  s  p#evedením  závodu  Pob"žovice  a  st#ediska  Jehn"dno  z  n.  p.  Hornob#ízské  kaolínové

závody k témuž datu. Od 1. ledna 1961 však zase došlo k vy!len"ní závodu Zliv, v!etn"  st#ediska

Jehn"dno  do  n.  p.  Calofrig  v  Borovanech.  Nejprve  byl  n.  p.  ChKZ  pod#ízen  %eskoslovenským

keramickým závod$m, n.  p.,  Praha,  jako úst#ednímu orgánu národního pr$myslu  stavebních  hmot

a keramiky,  ty  však  byly  v  roce  1951  zrušeny  a  nad#ízeným  orgánem  se  staly  %eskoslovenské

závody  pr$myslu  stavebních  hmot  v  Praze.  Od  roku  1953  byly  ChKZ,  n.  p.,  pod#ízeny  p#ímo

ministerstvu:  první  pololetí  roku  1953  ministerstvu  stavebního  pr$myslu,  od  1. !ervence  1953  do

31.  prosince  1957  ministerstvu  stavebnictví.  Od  roku  1958  byly  závody  pod#ízeny  Oborovému

sdružení národních podnik$  pro výrobu keramiky a keramických surovin v Praze,  a to  až  do roku

1965.  Poté  byly  pod#ízeny  %eskoslovenským  keramickým  závod$m  v  Praze-Hlubo!epích.  Tato
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administrativn"  správní  situace  podniku  trvala  až  do  roku  1989.  Chlum!anské  keramické  závody

byly až do konce roku 1988 národním podnikem, v roce 1989 a v prvním !tvrtletí roku 1990 byly

sou!ástí  koncernového  podniku  Keramické  závody Praha  a  od  1.  dubna  1990  do  roku  1992  byly

samostatným  státním  podnikem  na  základ"  rozhodnutí  ministerstva  výstavby  a  stavebnictví  %R

!. 56/1990 ze dne 29. b#ezna 1990. 

Na  za!átku  90.  let  20.  století  docházelo  k  transformaci  podnik$  na  akciové  spole!nosti.

Ve smyslu rozhodnutí Ministersterstva pr$myslu %R !. 260/92 ze dne 28. dubna 1992 a na základ"

p#edloženého  privatiza!ního  projektu  !.  007  byl  státní  podnik  zprivatizován  a  dle  rozhodnutí

Ministra pr$myslu a obchodu %R !. 800/ 1992 z 10. listopadu ukon!il svoji !innost bez likvidace.

K 1.  kv"tnu  1992  vznikla  stejnojmenná  akciová  spole!nost.  Dne  9.  zá#í  1993  byl  státní  podnik

ChKZ  Chlum!any  vymazán  z  obchodního  rejst#íku,  vedeného  u  Krajského  soudu  v  Plzni

(A XXVIII 162). 

P!edm"tem  "innosti  národního  podniku  ChKZ  byla  výroba  keramických  dlaždic,

šamotových kamen$,  šamotových a dinasových malt  a  výroba hedvábného lesku.  Zárove&  se  t"žil

a upravoval kaolin a živec. V roce 1951 byla zahájena výroba okr$ a zemitých barev a v roce 1957

výroba mikroporézní keramiky. Tento výrobní program závodu byl rozd"len do základního závodu

v  Chlum!anech  a  do  závod$  ve  Sta&kov"  a  Pob"žovicích.  Základní  závod  v  Chlum!anech  byl

organiza!n"  rozd"len do !ty#  provoz$:  provoz I -  výroba žáruvzdorného zboží;  provoz II -  výroba

kameninových dlaždic; provoz III - t"žba a úprava kaolinu a okru (kaolin na dole v Dolní Lukavici

a Dob#í!i,  úpravna  okr$  v  Ný#anech);  provoz  IV  -  pomocné  provozy  (provád"l  strojní  a stavební

údržbu).  Závod Pob"žovice pak spravoval  doly na t"žbu živce ve Fu!né,  v  Pláních,  na  %erveném

vrchu v Otov" a v Meclov", kde byla v šedesátých letech zbudována mlýnice na suché mletí živce.

Nejvyšším #ídícím a právním orgánem #ízení bylo podnikové #editelství se sídlem v Chlum!anech,

kterému  byly  pod#ízeny  jednotlivé  závody.  Podnikovými  #editeli  byli:  Jan  %en"k  v  letech

1950-1953;  Jan  Levora  1953-1961;  Ivan  Bizub  1961-1969;  Václav  Sladký 1970-1984;  Ing.  Josef

Chvátal 1984-1990, ten byl zárove& i #editelem koncernového podniku, #editelem státního podniku

byl v letech 1990-1992 Ing. Jaroslav P"ni!ka, který p#echázel i do akciové spole!nosti jako #editel.

Nár$st  výroby  se  odrazil  i  v  pom"rn"  !asto  m"n"né  organiza!ní  struktu#e  národního

podniku. V 70. letech minulého století došlo k nejvýrazn"jší specializaci výroby a tím k definitivní

konsolidaci  a  stabilizaci  organiza!ní  struktury,  která  v  podstat"  trvala  až  do  konce  národního

podnikuí. 

Závod  Dlaždice  I  Chlum"any.  Jeho  výroba  byla  rozd"lana  do  provoz$  glazované  hutné

dlaždice a glazované dekorované dlaždice (jednobarevné hladké, zdobené sítotiskem, které byly ve

škále  dvanácti  barev  a  v  #ad"  rozm"r$).  Dále  zde  byl  provoz  režné  dlaždice  (pálená  staviva,

zpravidla  deskovitého  tvaru,  podle  tvar$  a  rozm"r$  se  vyráb"ly  dlaždice  pravoúhlé  a  tvarovky).
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V roce 1965 byla instalována elektrická pec od italské  firmy SITI,  kde  se  provád"l  výpal  dlaždic,

a v roce  1976  byla  postavena  první  konvejerová  linka,  jednalo  se  o  prototyp  postavený vlastními

silami chlum!anského závodu a VÚK Horní B#íza (druhá konvejerová linka byla postavena v roce

1978).  V  roce  1973  byla  instalována  linka  na  "semigres"  pro  výrobu  dvoužárových  glazovaných

a dekorovaných dlaždic o rozm"ru 20x20 cm s kapacitou 250 tisíc metr$ !tvere!ních za rok. 

Závod Dlaždice II Chlum"any. Jeho zkušební provoz byl zahájen 1. #íjna 1970 a 1. ledna

1971 byl nový závod Dlaždice II uveden do trvalého provozu. Celkové investi!ní náklady p#esáhly

200  milion$  K!s.  Vyráb"ly  se  zde  keramické  dlaždice,  zpravidla  deskovité  s  r$zn"  zbarveným

hutným st#epem, pravoúhlé, tvarovky, soklové rovné i rohové r$zných druh$ a barev. Dále dlaždice

propln"né jednobarevné, propln"né pestré,  jednožárové glazované zdobené obkláda!ky,  které byly

bu' jednobarevné hladké nebo reliefní (relief byl p#edlisován), nebo dvoubarevné, a to s p#íst#ikem

tj. p#ížehové, tupované (toskánský vzor) a mramorované, a tzv. „Kohoutí stopa“. 

Závod  Dlaždice  III  Chlum"any  vznikl  v  roce  1975  a  specializoval  se  na  výrobu

glazovaných  a dekorovaných  dlaždic.  Od  roku  1976  (realizací  vývojového  úkolu  „nové  druhy

dekor$“) zde byla uplatn"na nov" vyvinutá glazura na dvoužárné lince jako náhrada za dováženou

glazuru  REIMBOLD -  STRICK.  S touto  glazurou  bylo  týž  rok  vyrobeno 18  149  m2 glazovaných

a dekorovaných  dlaždic  ve  kvalit"  jako  p#i  použití  zahrani!ních  glazur,  a  bylo  tak  uspo#eno

384 759,-K!. V roce 1977 byla dána do provozu sítotisková laborato#, která byla umíst"na v závod"

Dlaždice  III,  tj.  p#ímo  u  výroby  glazovaných  a  dekorovaných  dlaždic.  Závod  byl  zrušen

k 31. prosinci 1977 a výroba byla p#evedena do závodu Dlaždice I.

Závod Žárovýroba Chlum"any vznikl slou!ením provoz$ Kaolinka a Šamotka k 1. lednu

1978. 

Provoz  Kaolinka Chlum!any se zabýval  t"žbou a úpravou surového a plaveného kaolinu, který se

používal  hlavn"  pro výrobu papírenského kaolinu, keramického kaolinu a p#i  výrob"  keramických

dlaždic. Dále se zde provád"la úprava p#írodního okru (technický název jílovitého ferolitu), který se

p#evážn"  používal pro výrobu p#írodních zemitých barev p#i  výrob"  !erných keramických dlaždic.

Okr  se  upravoval  plavením  a  používal  se  jako  pigment  do  malí#ských  a  fasádních  barev.

V sedmdesátých  letech  došlo  k  rekonstrukci  Kaolinky  a  instalaci  pásové  sušárny  nudli!kového

kaolinu a dále též instalaci  linky na tzv.  JUK (jemn"  umletý a t#íd"ný k#emi!itý písek,  používaný

k výrob" glazur a smalt$ a k výrob" !istících prost#edk$).

Provoz Šamotka Chlum!any vyráb"l pr$myslové dlaždice deskovitého tvaru, které se používaly pro

speciální  pr$myslové  podlahy  vystavené  vysokému  mechanickému  namáhání  a  chemickým

ú!ink$m.  St#ep  dlaždic  byl  hutný,  hn"dé  až  hn"dožluté  barvy.  Dále  pak  se  zde  vyráb"la  pouzdra

(pom$cky  sloužící  k  uložení  glazovaných  obkláda!ek,  dlaždic  a  keramické  mozaiky  na  tunelové
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vozy).  Podstatnou  vlastností  pouzder  je  zvýšená  odolnost  proti  zm"nám  teplot,  jejich  maximální

teplotní zát"ž je až 1150 stup&$ Celsia.

Provoz Mikrovna Chlum"any m"l za úkol výrobu mikroporézní keramiky. Ta se používala

v chemickém  pr$myslu  p#i  cyklické  konverzi  zemního  plynu  vodní  parou.  Tyto  výrobky  bylo

možno použít až do + 1000 a -200 stup&$ Celsia. Dále se zde vyráb"la keramická dr(, používaná ve

sm"si se syntetickými prysky#icemi k p#íprav" tenkovrstvých st#íkaných omítek pro vn"jší i vnit#ní

nát"ry a to v 9 barvách (bílá, šedá, krémová, žlutá, zelená, modrá, !ervená, !erná a sm"s). Dalším

velmi  zajímavým výrobkem byl  tzv.  mikrotmel  (rychle  tuhnoucí,  a  to  i  pod  vodou  ).  Používal  se

v chemickém, potraviná#ském a zem"d"lském pr$myslu.

Pomocné  provozy  Chlum"any  zajiš(ovaly  strojní  a  stavební  údržbu,  v!etn"  výroby

náhradních díl$ a podílely se i na investi!ních akcích podniku. 

Závod Sta#kov produkoval chemickou stavební keramiku a formovací hmoty (vhodné pro

konstrukce vystavené silným vliv$m koroze). V roce 1969 došlo k p#evodu výroby kaselské hn"di

ze Spolku pro chemickou a  hutní  výrobu,  n.  p.,  Ústí  nad  Labem do Chlum!anských  keramických

závod$,  n. p., Chlum!any - závod Sta&kov. Kaselská hn"d je jemn"  mletý speciální  druh hn"dého

uhlí,  tzv.  kapucín,  jehož  hlavními  složkami  jsou  mimo  uhlí  huminové  kyseliny  a  k#emi!itany

hlinité;  má  !ervenohn"dou  barvu,  používá  se  p#i  výrob"  bakelitu  a  jako  pigment  v  nát"rovém

a papírenském  pr$myslu.  Dále  se  v  tomto  závod"  vyráb"la  glazovaná  keramická  mozaika,  což  je

tenkost"nné  keramické  stavivo  s  jemnozrnným  hutným  st#epem,  na  lícové  stran"  glazované,

používané pro vn"jší i  vnit#ní obklady st"n budov; sloužilo jako ochrana st"n p#ed pov"trnostními

vlivy a k ú!el$m dekorativním. V roce 1973 byla otev#ena linka na glazavanou mozaiku s kapacitou

360 tisíc metr$ !tvere!ních za rok.

Závod Pob$žovice provád"l t"žbu a úpravu živce a živcových pegmatit$, vyráb"l hedvábný

lesk  a vápencové  plnivo  (jemn"  mletý,  ost#e  t#íd"ný  a  povrchov"  upravený  vápenec,  který  se

uplat&oval  zvlášt"  p#i  výrob"  barev  a  lak$).  V  roce  1978  byla  uvedena  do  provozu  úpravárenská

linka pro zpracování živcové suroviny. Dále se v Meclov" vyráb"la omítková slída (ustálená vodní

suspenze  mleté  slídy  a  dalších  složek  pro  zdobení  malby  vnit#ních  omítkových  st"n,  zd"ných,

betonových  nebo  d#ev"ných;  po  zaschnutí  vytvá#í  tenkou  perle(ovou  lesklou  vrstvu,  viditelnou

zejména p#i  bo!ním osv"tlení).  Do %SSR se  plniva  dovážela;  v  roce  1984  byla  zahájena  v  rámci

antiimportních opat#ení v Pob"žovicích výroba plniv na modifikované lince na mletí živc$.

Chlum!anské  keramické  závody  se  zabývaly  také  t"žbou  a  úpravou  nerostných  surovin

pot#ebných k vlastní výrob". Proto se v jejich správ" nacházely následující lomy a doly: 

D!l, posléze lom Chlum"any, kde se t"žil kaolin (kaolin je keramická surovina vzniklá kaolinizací

živcových hornin, jejíž podstatnou !ást tvo#í minerál kaolinit; na ložisku se t"ží surový kaolin, který

se používá hlavn" pro výrobu papírenského kaolinu, keramického kaolinu a p#i výrob" keramických
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dlaždic).  V roce 1961 byla dosud p!evážn"  hlubinná t"žba kaolinu nahrazena t"žbou povrchovou,

což vedlo ke snížení po!tu horník$ o 75 procent.

Lom Lín", zde se t"žil žáruvzdorný kameninový jíl, používaný pro chemickou kameninu a do hmot

na výrobu keramických dlaždic.

Lom Lhota u Dob!an, kde se t"žil !erven" se pálící kameninový jíl, který se používal p#evážn" do

hmot na výrobu barevných keramických dlaždic.

D!l  Dob%í",  zde  se  t"žil  p#írodní  okr,  který se  využíval  jako  pigment  do  fasádních  a  malí#ských

barev.  Od  roku  1948  do  r.  1955  byl  dobýván  hlubinným  zp$sobem,  poté  se  p#ešlo  na  t"žbu

povrchovou. T"žba v jámovém lomu byla ukon!ena v roce 1967.

Doly  ve   Fu"né,  v  Pláních,  na  &erveném vrchu  v  Otov$  a  v  Meclov$,  které  byly zam"#eny na

t"žbu živce, spravoval závod Pob"žovice.

Podnik byl oprávn"n používat pro tuzemsko i zahrani!í obrazovou ochrannou známku. Tato

ochranná známka byla registrována u Ú#adu pro patenty a vynálezy v Praze pod !. rejst#íku 156071,

s datem zápisu dne 26. ledna 1965 a užívala se v tomto normalizovaném provedení:

V  d$sledku  modernizace  výroby  byly  v  padesátých  a  šedesátých  letech  20.  století

realizovány  významné  investi!ní  projekty,  jako  nap#íklad  rekonstrukce  provozu  keramických

dlaždic  nebo  zahájení  výstavby budovy pro  výrobu  mozaiky.  V roce  1976  byla  dána  do  provozu

první  !eskoslovenská  konvejerová  linka  na  výrobu  režných  a  glazovaných  keramických  dlaždic.

Do roku  1980  v závod"  Dlaždice  I  byl  výpal  keramických  dlaždic  provád"n  v tunelových  pecích

typu  „Dreseler“.  Tento  zp$sob  výpalu  používal  generátorový  plyn,  který  se  v  osmdesátých

letech 20. století  jevil  již  jako nevyhovující,  a stavbou s názvem "Metanizace ChKZ" se p#ešlo na

svítiplyn.  Tímto  #ešením  se  dosáhlo  úspory  paliv  a  energie.  Jednotlivé  závody  v  oblasti  své

p$sobnosti úzce spolupracovaly s p#íslušnými MNV p#i zabezpe!ování komplexního ekonomického

a  sociálního  rozvoje  územního  obvodu,  nap#íklad  uzavíráním  smluv  o  sdružení  prost#edk$  (nap#.

ChKZ v roce 1977 poskytly finan!ní p#ísp"vek ve výši 250 000,- K!s na výstavbu mate#ské školy

v P#ešticích).

V  letech  1956,  1958  a  1959  bylo  podniku  ud"leno  !estné  uznání  v  rámci  sout"že  o  Rudý

prapor  ministerstva  stavebnictví  a  Úst#edního  výboru  odborového  svazu.  V  roce  1962  byl

národnímu podniku ud"len presidentem republiky #ád práce k 50. výro!í vzniku základního závodu

Chlum!any.  V  rámci  vnitropodnikové  socialistické  sout"že  byly  uplat&ovány  osv"d!ené  sov"tské

metody, jako nap#. metoda A. D. Basova, "Pracovat produktivn" bez úraz$ a havárií", do které bylo

zapojeno  380  pracujících,  80  zam"stnanc$  se  zapojilo  do  Zlobinovy  metody  (metoda  brigádního
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chozras!otu).  Do  sout"že  závod$  o  „Standartu  podnikového  #editele  a PV  ROH“  se  zapojilo

47 kolektiv$  BSP  a  6  kolektiv$  KRB.  Sout"žilo  se  o  nejlepšího  pracovníka  podniku,  mezi

zlepšovateli, v roce 1980 p#ibyla sout"ž „ jezdím bez nehod“ a podobn".

V polovin"  sedmdesátých  let  20.  století  byla  ukon!ena výstavba u!&ovského st#ediska  pro

37 u!&$. Výuka byla soust#ed"na v u!&ovské škole v Horní B#íze s výu!ními obory: elektromontér,

záme!ník,  soustružník kov$,  zedník a fréza#,  praxi  pak konali  u!&ové v u!&ovském st#edisku  n.p.

ChKZ. Mimopracovní !innost u!&$ byla zam"#ena na zájmovou !innost v kroužcích, jako recita!ní,

fotografický a technický, a na sportovní !innost. V podnikovém vzd"lávacím st#edisku byla fomou

školení proškolována nap#.  bezpe!nost  práce,  školení  #idi!$,  likvidace cestovních p#íkaz$,  školení

jakosti  apod.  )editelem podniku byla jmenována pedagogická rada,  která byla poradním orgánem

kádrov" personálního útvaru podniku; jejím úkolem byla kontrola pln"ní programu vzd"lávání. Byl

ustanoven  lektorský  sbor,  který  zabezpe!oval  odborné  p#ednášky.  Podnik  rovn"ž  z#ídil  pro  své

pracující závodní knihovnu, fotokroužek nebo kroužek šití pro ženy.

V  rámci  pé!e  o  pracující  bylo  už  v  roce  1956  p#edáno  do  užívání  16  bytových  jednotek

p#ímo proti areálu ChKZ v Chlum!anech, postupn" pak byly budovány další bytové jednotky, nejen

v Chlum!anech,  ale  i  v  P#ešticích a Dob#anech.  V roce 1977 podnik vlastnil  už  417 podnikových

byt$.  V  lednu  1952  byl  p#evzat  národním  podnikem  ChKZ  do  bezplatného  užívání  hostinec

v Chlum!anech  pro  ú!ely  ubytování  zam"stnanc$.  V  roce  1968  byla  ukon!ena  výstavba  další

ubytovny  "K"  pro  pracovníky  získané  pro  nový  závod  Dlaždice  II,  pozd"ji  budova  sloužila  jako

jedna  z  administrativních  budov  #editelství.  Z  d$vodu  zajišt"ní  stabilizace  pracovních  sil

a v souvislosti s  p#ijetím 45 kubánských pracovník$ došlo v roce 1986 k výstavb" ubytovny OKAL

s kapacitou  80  ubytovacích  míst.  V  roce  1953  byla  zahájena  výstavba  závodní  jídelny  pro

500 strávník$, dále byly z#ízeny prodejní potravinové stánky v závod" v Chlum!anech a sva!inové

kouty  v provozovn"  dlaždic.  Rovn"ž  v  rámci  pé!e  o  pracující  bylo  z#ízeno  zdravotní  st#edisko

s rehabilita!ním odd"lením.

Podnik  p#evzal  v  roce1961  do  své  správy  rekrea!ní  objekt  "Vila  Marie"  v  Železné  Rud",

v roce  1984  došlo  k  rozší#ení  a  modernizaci  rekrea!ního  st#ediska  na  Hracholuskách  s  kapacitou

80 osob. Za ú!elem osv"ty a  kultury byl  v  roce 1956 vybudován nový kulturní  d$m se Závodním

klubem  ROH  ChKZ  s  vlastní  podnikovou  hudbou,  kde  byly  pravideln"  každý  rok  v  !ervenci

po#ádány oslavy ke dni stavba#$. Výtvarná komise se podílela na zajišt"ní výstavy CONECO, která

se  konala  v  Bratislav"  v  dubnu  1985,  další  výstavy  v  témže  roce  v  )ecku  a rovn"ž  zajiš(ovala

i putovní výstavu ke 40. výro!í osvobození a výro!í %KZ.
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II. Vývoj a d!jiny archivního fondu

První  zápis  o  uložení  písemností  v  n.  p.  Chlum!anské  keramické  závody,  Chlum!any  se

dochoval  z  14.  kv"tna  1964,  kdy  byla  zavedena  úst#ední  spisovna.  Na  závodech  samostatné

spisovny  z#ízeny  nebyly.  Spisová  a archivní  služba  byla  za!len"na  do  útvaru  organiza!ního

referenta.  Úst#ední  spisovna  byla  nejprve  umíst"na  v bývalé  budov"  závodního  zubního  léka#e

v objektu  podniku.  Jednalo  se  o  4  místnosti,  kde  byl  písemný  materiál  uložen  v  regálech  podle

útvar$. Vedoucím spisovny a podnikovým archivá#em byl v té dob"  František Linka. V roce 1968

byl archivní materiál p#emíst"n do bývalé vrátnice, kde byla nov" z#ízena i spisovna. %ást materiálu

do  roku  1964  však  z$stala  uložena  ve  spisovn"  bývalé,  o  tyto  písemnosti  se  m"l  i  nadále  starat

podnikový archivá# Linka. Písemnosti z roku 1965 a mladší a také archivní fondy p#edch$dc$ n. p.

m"la mít v té dob" v pé!i sekretá#ka podnikového #editele. O rok pozd"ji bylo zjišt"no, že doposud

nebyly rozt#íd"ny archivní fondy p#edch$dc$ p#ed znárodn"ním a vázne i p#edávání archiválií n. p.

do  podnikového  archivu.  I v následujících  letech  byly  vedení  podniku  ChKZ  Státním  oblastním

archivem v Plzni vytýkány závažné nedostatky na úseku spisové a archivní služby (skarta!ní #ízení

nebylo  provád"no  n"kolik  let,  nebyly  sestavovány  plány  a  zprávy  o  !innosti,  písemnosti  vzniklé

v období  po  znárodn"ní  typu  A  nebyly  odd"leny  od  typu  S,  soudobou  dokumentaci  podnikový

archiv neshromaž#oval a pod.).

 K  obnovení  !innosti  podnikového  archivu  došlo  až  od  roku  1987,  kdy  byly  podnikový

archiv a úst#ední spisovna  p#emíst"ny do nové budovy ubytovny, !ímž došlo k jejich prostorovému

zabezpe!ení. Archiválie byly následn" p#ibližn" evidovány formou lístkovnice. Archivní fond n. p.

kompletovala  a  pracovní  lístkovnici  do  formy  seznamu  p#epsala   podniková  archivá#ka  Irena

Švajcrová  v  roce  2001.  V  podnikovém  archivu  nebyly  provád"ny  žádné  zásahy  do

shromaž#ovaných archiválií, ani po!ádácí práce. 

P!edání archiválií  n.  p.  z  podnikového archivu do SOA v Plzni  se uskute!nilo 6.11.  2002,

p#ír. !. 97/2002. 

Archivní  fond  není  bohužel  kompletní;  chyb"jící  písemnosti  zejména  z  n"kterých  období

pravd"podobn" nikdy nebyly do spisovny respektive do podnikového archivu p#edány. 

Není pravd"podobné, že by se archiválie téhož p$vodce nacházely ješt" v dalších archivech

nebo archivních souborech.
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III. Archivní charakteristika archivního fondu

Archivní  fond  Chlum!anské  keramické  závody  n.  p.,  se  sídlem  v  Chlum!anech  byl

zpracován  ve  smyslu  Metodického  pokynu  Zásady pro  zpracování  archiválií  vzniklých  z  !innosti

socialistických  hospodá!ských  organizací  z  roku  1979,  které  vydala  Archivní  správa  Ministerstva

vnitra,  a  "íselníku  pro  po!ádání  archivních  fond#  socialistických  organizací,  který  vydal  jako

metodický materiál  Moravský zemský archiv  v  Brn$  v  roce  1995.  P!i  po!ádání  byl  využit  rovn$ž

Typový skarta%ní rejst!ík pro podniky, Praha 1992.

Archivní fond obsahuje písemnosti vzniklé z %innosti národního i státního podniku ChKZ, se

sídlem  v  Chlum%anech,  tak  jeho  p!edch#dc#  -  Západo%eských  závod#  kaolinových,  šamotových

a magnezitových,  n.  p.,  Praha  (1945-1946)  a  Západo%eských  závod#  kaolinových,  šamotových

a magnezitových, n. p., Plze& (1946-1949), jejichž byl sou%ástí jako samostatný závod.

Pro  po!ádání  národního  a  státního  podniku  ChKZ  bylo  zvoleno  um$lé  schéma,  nebo'

organiza%ní struktura p#vodce se m$nila a p!evzaté dokumenty ji nepostihovaly v plné ší!i. Zvolené

schéma je následující:

I. Vedení a správa podniku

1.  Organizace  a  !ízení;  2.  Právní  a  majetkové  záležitosti;  3.  Kontrolní  %innost;  4.  Hospodá!ská

správa

II. Zam!stnanecké záležitosti

5. Kádrová a personální agenda; 6. Pé%e o pracující, BOZP; 7. Výchova a iniciativa

III. Ekonomika

8. Plánování a výkaznictví; 9. Investice; 10. Tvorba cen a mezd; 11. Ú%etnictví

IV. Obchod

V. Výroba

12. Technický rozvoj;  a.  Geologické pr#zkumy; b.  Výrobní studie;  c.  Vlastní  podnikové vývojové

úkoly; d. Výzkumné zprávy ChKZ; 13. Technologické postupy; 14. Výroba

VI. Technická dokumentace

VII. Soudobá dokumentace

Ve  fondu  byly  také  ponechány  dokumenty  odborového  hnutí  a  KS",  které  byly  zasílané

vedení podniku na v$domí, nap!íklad plány práce apod. a z tohoto titulu byly za!azeny do kapitoly

Organizace a !ízení. 

V  rámci  vnit!ní  skartace  byl  sestaven  protokol  o  vy!azení  archiválií  z  evidencí  NAD

z d#vodu  p!ehodnocení  významu  %.  j.  SOAP/001-0731/2011  ze  dne  16.  b!ezna  2011,  a  bylo

vy!azeno 0,57 bm dokument# bez trvalé historické hodnoty. Ke zni%ení byly dále ur%eny duplicitní

písemnosti a p#vodní obaly spis# (papírové desky s kovovým vaza%em, šanony a pod.) v celkovém
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množství 0,9 bm. Z archivního fondu tak byly navrženy ke zni!ení dokumenty bez trvalé hodnoty,

jejichž celkový rozsah je 1,47 bm.

Archivní  fond  p!ed  po!ádáním  m$!il  10,23  bm  a  po  uspo!ádání  m$!í  8,76  bm.  Tvo!í  ho

3 ú!ední knihy, 73 karton#, 3 plány, 74 fotografií. P!evládajícím jazykem je %eština, pouze inv. %. 26

a 37, obsahují i doklady psané v angli%tin$, italštin$, n$m%in$ a ruštin$. 

Archiválie  pocházejí  z  období  1945-1992  a  jsou  za!azeny  do  II.  kategorie.  Jejich  fyzický

stav je dobrý a není nutný restaurátorský zásah.

Po úvaze je  v  archivní  pom#cce zkratka Chlum%anských  keramických  závod#  p!episována

"ChKZ".  V období  národního podniku  se  používala  v$tšinou  zkratka  CHKZ,  ta  ovšem z  hlediska

%eského jazyka m#že být zavád$jící (správn$ by se %etlo cé há ká zet). V sou%asnosti na internetu je

zkratka psána, jako je uvedeno v inventá!i.
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IV. Stru!ný rozbor obsahu archivního fondu

Dochované  dokumenty  vypovídají  o  vzniku  a  historii  národního  a  státního  podniku

Chlum!anské  keramické  závody,  se  sídlem  v  Chlum!anech.  V  archivním  fondu  jsou  zastoupeny

p!evážn! archiválie z období socialismu: zápisy vedení, organiza"ní sm!rnice, kolektivní smlouvy,

rozbory hospodá#ských  výsledk$,  personální  záležitosti.  Významná  "ást  archivního  fondu  se  týká

technického rozvoje a technologických postup$. P#estože archivní fond není p#íliš rozsáhlý, podává

dostate"nou  informaci  o organizaci  podniku,  který  se  zabýval  výrobou  keramických  dlaždic  pro

bytovou  i  pr$myslovou  dlažbu,  a  také  výrobou  šamotového  žáruvzdorného  zboží  pro  vyzdívky

všech  druh$  pecí,  apod.,  v období  socialismu,  a  o  hospodá#ských  zm!nách  na  po"átku  90.  let,

v"etn! privatizace státního podniku. 

V  archivním  fondu  se  nacházejí  též  archiválie  dokládající  t!žbu  nerostných  surovin

pot#ebných ve výrob!, kterou realizoval vlastní podnik. Jednalo se p#edevším o t!žbu kaolinu, okru,

živc$  a  jíl$.  V  rámci  této  t!žební  "innosti  docházelo  i  k  negativním  dopad$m,  které  nep#ízniv!

ovliv%ovaly obyvatelstvo a jeho majetek, což dokládají nap#. dokumenty o ztrát! pitné vody v Otov!

a  okolí  (inv.  ".  23).  Bohatá  je  zejména  kapitola  dokumentující  technický  rozvoj  a technologické

postupy.

Archivní fond je badatelsky využitelný bez omezení.
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V. Záznam o uspo!ádání archivního fondu a zpracování archivní pom"cky

Archiválie obsažené v této archivní pom!cce uspo!ádala a  inventá!  sestavila  v letech 2010

a 2011 ve Státním oblastním archivu v Plzni - pracovišt! Klášter

V Klášte#e dne:  4. 10. 2011 Marie Berkovcová
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Seznam použitých zkratek

angl. anglicky

BOZP bezpe!nost ochrany a zdraví p!i práci

BSP brigáda socialistické práce

c. k. císa!sko-královský

"K "eskoslovenská keramika 

"KZ "eskoslovenské keramické závody

"SAD "eskoslovenská státní autobusov doprava

"SD "eskoslovenské státní dráhy

"SSR "eskoslovenská socialistická republika

"SVTS "eskoslovenská v$decko-technická spole!nost

FKSP Fond kulturních a sociálních pot!eb

foto fotografie

G% generální !editelství

ChKZ Chlum%anské keramické závody

Chozras%ot chozjajstvo dlja ras%ota (rus.), hospodá!ství podle rozpo%tu,

metoda plánovitého !ízení podniku

it. italsky

JZD Jednotné zem$d$lské družstvo

KNV Krajský národní výbor

KRB komplexn$ racionaliza!ní brigáda

KS" komunistická strana "eskoslovenska

KV krajský výbor

KVS  Krajská vojenská správa

LM lidové milice

mj. mimo jiné

MNV M$stský národní výbor

MŠ mate!ská škola
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MTZ materiáln$ technické zabezpe!ení

NDR N$mecká demokratická republika

n$m. n$mecky

n. p. národní podnik

NSR N$mecká spolková republika

NVÚ nápravn$ výchovný ústav

OBÚ Obvodní bá&ský ú!ad

okr. okres

ONV okresní národní výbor

OSN Organizace spojených národ&

OV okresní výbor 

PA podnikový archiv

PKÚ Projektový a konstruk!ní ústav

P% podnikový !editel

PV podnikový výbor

PZO podnik zahrani%ního obchodu

PZP pé%e o základní prost!edky

ROH revolu%ní odborové hnutí

rus. rusky

SB"S Státní banka "eskoslovenská

SITI Societa Impianti Termoelettrici Industriali (it.) Spole%nost

pr&myslových tepelných elektráren

SOA Státní oblastní archiv

s. p. státní podnik

SSSR Svaz sov$tských socialistických republik

STS strojní traktorová stanice

THN technicko hospodá!ská norma

THP technicko - hospodá!ský pracovník

ÚSNV Ústav sboru nápravné výchovy

VÚK Výzkumný ústav keramiky
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ÚV úst!ední výbor

ZEÚMS zvýšení ekonomické ú%innosti mzdové soustavy

ZKZ Západo%eské keramické závody

ZNZP Zem$d$lský nákupní a zásobovací podnik

ZV závodní výbor

ZVAK Zásobování vodou a kanalizace

ZV OS závodní výbor odborového svazu

ZVVZ Závody na výrobu vzduchotechnických za!ízení

ŽBC Železárny Bílá Cerkev



Inventární seznam



Inv.
!.

Obsah a popis "asový
rozsah

"íslo
ev. j.

I. VEDENÍ A SPRÁVA PODNIKU

1. Organizace a !ízení

1 Organiza!ní roz!len"ní národního podniku (mj. 19 schémat dle
provoz!)

1951-1988 N 1

2 Organiza"ní #ád 1950-1984 N 1

3 Vnitropodnikový "íselník st#edisek 1976-1984 N 1

4 $ády - podnikové metrologie, pracovní, spisový, u"%ovský 1947-1978 N 1

5 Dodatek k privatiza"nímu projektu 1991 N 1

6 P#ehled vnitropodnikových organiza"ních akt! 1982-1990 N 1

7 Zápisy z jednání vedení G$ &KZ Praha a &K PZO Praha s
vedením n. p. ChKZ

1987-1988 N 2

8 Zápisy z porad #editele podniku s #editeli jednotlivých závod! 1975-1991 N 2

9 Zápisy z porad vedení jednotlivých závod! (mj. Dlaždice I,
Pob'žovice,  Pomocné provozy, Sta%kov, Šamotka, Žárovýroba)

1981-1990 N 2

10 Zápisy z výrobních porad 1961-1987 N 2

11 Zápisy z porad o pln'ní plánu 1950-1952 N 3

12 Zápisy z porad obchodního úseku 1981-1988 N 3

13 Zápisy z porad MTZ 1981-1988 N 3

14 Zápisy z porad mistr! 1981-1988 N 3

15 Zápisy z kontrolních dn! na investi"ní akce 1988 N 3

16 Doklady o "innosti odborných komisí ChKZ (antiimportní,
kárná, odborná, pro náhradu škod, pro pracovní spory,
protiprašná, prov'rková, realiza"ní, stabiliza"ní, stavební,
technická, výtvarná)

1947-1988 N 3

17 Zpráva o politicko hospodá#ské situaci v ChKZ - závod
Pob'žovice

1988 N 3

18 Negativní dopady na životní prost#edí provozem ChKZ 1990 N 3

19 P#íkazy podnikového #editele 1961-1975 N 4

19 P#íkazy podnikového #editele 1976-1980 N 5

19 P#íkazy podnikového #editele 1981-1990 N 6

20 Rozhodnutí a sm'rnice podnikového #editele 1971-1992 N 7
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21 Pokyny podnikového $editele 1985-1990 N 7

22 Interní sd"lení, opat$ení, metodické pokyny P% 1959-1990 N 7

23 Korespondence s Obvodním bá&ským ú$adem v Plzni, ONV
Domažlice, MNV Otov a Nový Kramolín z d!vodu ztráty pitné
vody, vyvolané geologickým pr!zkumem

1958-1969 N 8

24 Korespondence s ONV Plze% - jih a  KNV Plze% (mj. ve v'ci
p#eložky silnice mezi Dnešicemi a Dob#any, z#ízení chodníku k
nádraží v Chlum"anech, p#ipomínky k jízdním #ád!m)

1958-1968 N 8

25 Korespondence s ONV v Domažlicích (územní plán regionu
Chodska, žádosti o p#ísp'vek z regresních náhrad, mj. 3 plány)

1966-1971 N 8

26 Zahrani"ní korespondence #editele ChKZ (mj. n'm., it.) 1967 N 8

27 Korespondence s G$ &KZ Praha 1987-1988 N 8

28 Návrhy podnikových razítek a korespondence k nim 1946 N 8

29 Postupné opat#ení vedení podniku, KS& a ROH k zavád'ní
nové soustavy plánovitého #ízení v ChKZ

1965 N 8

30 Jednotný postup hospodá#ského vedení, stranické, odborové, a
mládežnické organizace

1982-1988 N 9

31 Zpráva pro KV KS& Plze% hodnocení výsledk! technické
úrovn' a kvality výrobk!

1963 N 9

32 Politicko oragniza"ní opat#ení k zajišt'ní úkol! plenárního
zasedání ÚV KS& z dubna 1965

1965 N 9

33 ZV KS& -  dokumentace k "innosti (mj. zápisy z porad,
usnesení, plány práce, kontrolní zprávy)

1974-1988 N 9

34 Závodní rada ROH v ChKZ (mj. volby 1947, ak"ní výbor,
závodní škola práce)

1945-1952 N 10

35 Závodní výbor ROH v ChKZ (mj. plány, korespondence, volby,
konference, komise rozhod"í, na ochranu socialistického
vlatnictví, zápisy ze sch!zí)

1957-1978 N 10

36 Podnikový výbor ROH v ChKZ (mj. plány, korespondence,
zápisy ze sch!zí, konference)

1966-1988 N 11

37 Dílenské výbory ROH v ChKZ (mj. plány práce, zápisy ze
sch!zí, komise racionaliza"ních brigád)

1979-1987 N 11

38 Závodní klub ROH (mj. pracovní smlouva pro správce,
vybudování sociálního za#ízení, zm'na názvu TJ Tatran na TJ
Keramika Chlum"any)

1959-1969 N 11

39 Závodní výbor Odborového svazu v ChKZ (mj.zápisy ze
sch!zí)

1990 N 11

40 Dohoda o spolupráci se závodní pobo"kou &SVTS 1987 N 11
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2. Právní a majetkové záležitosti

41 Sm"na pozemk! p#id'lených k továrn' osidlovací komisí p#i
ministerstvu zem'd'lství

1945-1947 N 12

42 Pozemkové vlastnicví n. p. v Chlum"anech 1946-1961 N 12

43 P#evod pozemk! ChKZ na #editelství &SD Plze% (mj. 2 plány) 1950-1951 N 12

44 Sm'na a koup' pozemk! pro ú"ely výstavby  bytových jednotek
(mj. trhová smlouva, výpis z pozemkové knihy, sm'nná
smlouva, 8 plán!)

1949-1958 N 12

45 P#evod uživatelského práva k pozemk!m pro pot#eby
zam'stnanc! ChKZ (ubytovna, zahrada, h#išt', kantýna)

1950-1956 N 12

46 Odkoupení zem'd'lských pozemk! za ú"elem vybudování
"isti"ky odpadních vod

1947-1958 N 12

47 P#evody pozemk! za ú"elem t'žby keramických surovin 1946-1949 N 12

48 Živnostensko - právní schválení provozoven ChKZ (mj. 5
plán!)

1954-1958 N 12

49 P#evzetí ložiska živce v lokalit' Meclov 1957-1961 N 12

50 Otev#ení lomu na živec Plán'-Otov (mj. výpisy z pozemkových
knih, 4 plány)

1958 N 13

51 P#evzetí ložiska živcového pegmatitu v lokalit' Srby od n. p.
Geologický pr!zkum Praha

1966-1967 N 13

52 P#evod správy pozemk! s ložiskem jílu v Líních od  ZKZ Horní
B#íza

1966-1967 N 13

53 Jednání o p#edání dolu Meclov ZVAKu Plze% 1986 N 13

54 P#evod strojového vybavení -  evidence majeteku 1951-1952 N 13

55 Soupis majetku ChKZ (mj. budovy, pozemky, stroje a za#ízení,
psací a kalkula"ní stroje)

1957-1959 N 13

56 P#evody a evidence majetku ChKZ 1963-1972 N 13

57 Seznamy podnikových motorových vozidel a mechaniza"ních
prost#edk!

1978-1987 N 13

58 Licen"ní smlouvy v"etn' korespondence (mj. 2 plány) 1967-1969 N 13

59 Hospodá#ské smlouvy sjednané na akci "Stavba závodu na
výrobu keramických dlaždic Chlum"any" (mj. Armabeton
Plze%, P#erovské strojírny n. p. P#erov, &SAD Plze%, Restaurace
a jídelny P#eštice, Strojinvest Praha, Škoda o. p., Plze%)

1966-1971 N 13

60 Náhrada škod zp!sobených ChKZ pobytem zahrani"ních armád
na území &eskoslovenska

1945-1968 N 13
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61 Regresní náhrady (mj. za t"žké poran"ní motocyklisty, za škody 
zp!sobené na pozemku JZD Družba Chlum"any)

1966-1969 N 13

62 Pohledávky podniku v!"i dlužník!m vymáhané žalobami 1967 N 13

63 Komisionelní  #ízení na základ' stížnosti OBÚ Plze% ve v'ci
stavebního povolení lomu Zám'li"

1967 N 13

64 Žaloba na ZNZP Domažlice týkající se nájmu v objektech
závodu ChKZ ve Sta%kov'

1950-1970 N 13

65 Arbitráže vedené proti n. p. ChKZ Chlum"any  - ukázky (mj.
Armabeton, n. p.,  Plze% - nepln'ní hospodá#ské smlouvy;
Elektroporcelán, n. p., Louny - nepln'ní hospodá#ské smlouvy;
Hutné stavby, n.p., Košice - dodání nekvalitní keramické
mozaiky; JZD Meclov - zaplavení louky; Keramické závody, n.
p., Znojmo - poni"ení gumových kontejner! s obsahem mletého
živce; P#erovské strojírny, n. p., P#erov - nepln'ní hospodá#ské
smlouvy; Sklo Union, n. p., Teplice - sankce za nevrácení
obal!; Staviva, n. p., Bratislava - sankce za nepln'ní dodávek;
Škoda, n.p., Plze% - nepln'ní hospodá#ské smlouvy;  ZNZP
Domažlice - nedoplatek za užívání nebytových prostor)

1954-1976 N 14

66 Spor ChKZ, d!l Meclov, týkající se pokuty za nepln'ní úkol!
uložených odborem vodního hospodá#ství ONV Domažlice

1966-1969 N 15

67 Pojistné smlouvy - ukázky (mj. pojišt'ní majetku podniku, proti
poškození vagon! na vle"ce, krádežím a vloupání,  úrazové,
dopravní, požární, havarijní)

1950-1982 N 15

68 Reklamace - ukázky (mj. palet, radioizotopové soupravy) 1968-1970 N 15

3. Kontrolní "innost

69 Kontrolní "innost hlavního ú"etního z ministerstva stavebnictví 1955-1956 N 16

70 Kontroly provád'né nad#ízenými orgány G$ &KZ, Praha 1973-1989 N 16

71 Finan"ní revize provedené Krajskou finan"ní správou v Plzni 1975-1976 N 16

72 Kontroly zisku a p#ísp'vku na sociální zabezpe"ení provád'né
Okresní finan"ní správou, Plze% - jih

1984-1987 N 16

73 Vlastní kontrolní "innost  - ukázky (mj. dodržování p#edpis! pro
závodní jídelnu; kontrola stavu kriminality  a neoprávn'né
obohacování v ChKZ; kontrola vy#izování stížností;  kvalita
výroby;  o stavu materiálových zásob; periodické revize
hospoda#ení  závodu Dlaždice I, Dlaždice II, Sta%kov,
provedené revizní skupinou n. p. ChKZ, Chlum"any; plán
"innosti; pln'ní kolektivní smlouvy; revize hospoda#ení
podp!rného fondu; revize platových t#íd)

1952-1988 N 16
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4. Hospodá!ská správa

74 Inventarizace majetku národního podniku 1954 N 17

75 Základní prost$edky (mj. jejich využívání a pln"ní úkol!, zápis
o p#evzetí útvaru PZP)

1977-1990 N 17

76 Generální opravy kotl! a pásové sušárny 1988 N 17

77 Skladové hospodá#ství 1988 N 17

II. ZAM#STNANECKÉ ZÁLEŽITOSTI

5. Kádrová a personální agenda

78 Zpráva o situaci v chlum"anském závod' po odsunu N'mc! 1946 N 18

79 Sm'nnost, práce p#es"as, no"ní sm'ny 1946-1989 N 18

80 Systemizace pracovních míst (mj.  p#ehled pracovních funkcí,
stav d'lnictva v šamotce a ve flísce)

1946-1990 N 18

81 Zam'stnanecké záležitosti (mj. žádosti o p#ídavky  na d'ti,
zapo"ítání doby trvání pracovního pom'ru, penzijní a
nemocenské pojišt'ní)

1948-1971 N 19

82 Agenda zam'stnanc! se sníženou pracovní schopností 1950-1971 N 19

83 Akce "A 77" - p#evod administrativních zam'stnanc! do výroby 1951 N 19

84 Podnikový katalog, v"etn' seznamu popis! prací podle
pracovních obor!, dohody o pracovním za#azení, dohody o
provedení práce pro ChKZ pracovníky jiných  závod!, ukázky
pracovních smluv

1952-1970 N 19

85 Právní zam'stnanecké záležiztosti - ukázky (mj. trestní
oznámení na zam'stnance ChKZ; stížnosti zam'stnanc! na n. p.
ChKZ; náhrada škody zam'stnanc!m, která vznikla p#i pln'ní
pracovních úkol!; kárná opat#ení; rozvázání pracovního
pom'ru; smír mezi zam'stnanci; emigrace; dokumenty k žádosti
o vyst'hovalecký pas do NDR; žaloby na zrušení práva užívání
podnikového bytu bývalými pracovníky ChKZ).

1952-1978 N 20

86 Jmenování vedoucích pracovník! do funkcí v"etn' p#edávacích
protokol! na jednotlivých útvarech

1959-1990 N 20

87 Kolektivní smlouvy 1960-1978 N 21

87 Kolektivní smlouvy 1979-1991 N 22

88 Rozbory hospodá#ské kriminality zasílané na G$ &KZ Praha 1967-1974 N 23
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89 Zjišt"né nedostatky zpracované Okresní prokuraturou Plze& - jih
na úseku fluktuace, neomluvené absence a porušování pracovní
discipliny

1969-1971 N 23

90 Zápisy ze zahrani!ních služebních cest - ukázky 1975-1988 N 23

91 Zápisy z tuzemských služebních cest - ukázky 1951-1988 N 23

6. Pé"e o pracující, BOZP

92 Program vzd"lávání pracovník! a vzd'lávací "innost; u"ební
obory

1945-1984 N 24

93 Agenda ochrany pracovního prost#edí (mj. pracovní od'vy,
obuv a jiné, dlouhodobá koncepce)

1946-1973 N 24

94 Komplexní program pé"e o pracující na léta 1976-1980 1976 N 24

95 Doprava pracujících do zam'stnání (mj. žádost o zv'tšení
kapacity "ekárny v želeni"ní stanici, p#ipomínky k jízdním
#ád!m &SAD, náhrady jízdného, zavedení autobusové linky)

1948-1988 N 25

96 Bytová agenda (mj. výstavba domk!, p!j"ky na bydlení, žádosti
o podnikový byt)

1951-1984 N 25

97 Autobusové zájezdy pro zam'stnance (mj. objednávky
autobusu, seznamy ú"astník!, vyú"tování)

1956-1960 N 25

98 Podávání nealkoholických a alkoholických nápoj! (mj. mléka
proti silikóze, ovocných st#ik! v horkých provozech, výjimka ze
zákazu "epování desetistup%ového piva)

1961 N 25

99 Rekrea"ní objekty "Vila Marie" v Železné Rud'; vodní nádrž
Hracholusky (mj. dohody o pracovní "innosti správce, rekrea"ní
#ád, korespondence)

1962-1985 N 25

100 Závodní zdravotní st#edisko v ChKZ (mj. agenda pacient!,
jmenování zádvodního léka#e)

1965-1970 N 26

101 Ubytovny pro zam'stnance v ChKZ (mj. plánek ubytovny,
do"asné umíst'ní zam'stnanc!, žádosti o vyst'hování)

1965-1987 N 26

102 Smlouvy o poskytnutí finan"ního p#ísp'vku a sdružování
prost#edk! na výstavbu (mj. MŠ P#eštice, Dob#any, Meclov,
Sta%kov, Chot'šov)

1972-1985 N 26

103 Koncepce n. p. ke zlepšení životního prost#edí v oblasti "istoty
ovzduší a vod v 7. p'tiletce

1980 N 26

104 Tvorba a "erpání FKSP k 31. 12. 1987 1987 N 26

105 Program snižování rizikových pracoviš( 1990 N 26

106 Návrh interieru úseku podnikového #editele 1987 N 26
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107 Agenda BOZP (mj. rozbor úrazovosti v!etn" náhrad, opat$ení
podniku v zájmu zvýšené ochrany bezpe!nosti práce, rozbor
práce mladistvých)

1947-1988 N 26

108 Požární ochrana (mj. bezpezpe!nostní charakteristika závodu,
zprávy o požárnosti, plány práce, sout"že)

1980-1989 N 26

7. Iniciativa pracujících

109 Závazky a prov"rky ke zpevn"ní výkonových norem 1950-1951 N 27

110 Patronátní smlouvy mezi ChKZ a Gymnáziem v ul. Pionýr! v
Plzni, JZD Chlum"any, Závody V. I. Lenina Plze%,
provoz Blovice, ŽBC Hrádek

1960-1971 N 27

111 Socialistické závazky (mj. "Pražská výzva") 1965-1988 N 27

112 Racionaliza"ní opat#ení ve spot#eb' paliv a energie,v"etn' zpráv
a komentá#!

1975 N 27

113 Návrh smlouvy mezi hospodá#ským vedením a kolektivem
ekonomického útvaru na uplatn'ní metody N. A. Zlobina

1976 N 27

114 Tématické úkoly 1977-1989 N 27

115 Hlavní sm'ry rozvoje iniciativy pracujících 1979-1988 N 27

116 Zlepšovací návrhy, v"etn' zápis! odborné komise 1980-1985 N 28

117 Vnitropodnikový Chozras"ot 1983-1985 N 28

118 Zpráva z návšt'vy pracujících ChKZ v Suchém Logu (SSSR) 1985 N 28

119 Vyhodnocení internacionálního sout'žení pracujících
Západo"eského kraje

1987-1989 N 28

120 Konference po#ádaná p#i p#íležitosti p#evzetí Standarty G$
&KZ  a OV ROH

1988 N 28

III. EKONOMIKA

8. Plánování a výkaznictví podniku

121 Plán hlavních úkol! ChKZ 1966-1989 N 29

122 Ak"ní plán podniku 1964 N 29

123 Výhledový plán podniku 1969-1985 N 29

124 Rozvojový nosný program na léta 1971-1975 1970 N 29

125 Plán rozvoje n. p. do roku 2000 1985 N 29
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126 Plány na 5., 6., 7.a 8. p"tiletku 1971-1986 N 29

127 Ro!ní plány,v!etn" výkaz! 1987-1988 N 29

128 Provád'cí plány 1972-1985 N 30

128 Provád'cí plány 1986-1989 N 31

129 Hospodá#ský plán 1987 N 31

130 Finan"ní plány 1964-1965 N 31

130 Finan"ní plány 1966-1976 N 32

130 Finan"ní plány 1977-1982 N 33

130 Finan"ní plány 1983-1990 N 34

131 Plány energetického hospoda#ení podniku v"etn' rozbor! a
výkaz!

1971-1988 N 35

132 Opat#ení k zabezpe"ení racionaliza"ních plán! 1972-1982 N 35

133 Plánované procento zmetk! 1973 N 36

134 Výhledová koncepce o spot#eb' paliv, tepla a elekt#iny v letech
1970-1990

1974 N 36

135 Plánované ceny surovin 1974-1976 N 36

136 Plány práce 1974-1985 N 36

137 Plány tvorby zisku 1974-1977 N 36

138 Plán "innosti u"%ovského st#ediska 1976 N 36

139 Plány investi"ní výstavby, v"etn' plánu oprav v'tšího rozsahu 1976-1988 N 36

140 Plány výroby 1976-1988 N 37

141 Plán náklad! 1977 N 37

142 Plány právní prevence 1977-1980 N 37

143 Plánovaný vývoj zásob 1978-1991 N 37

144 Plány ke zvyšování jakosti výroby, v"etn' plánu objemu
výrobk! za#azených v 1. stupni jakosti

1983-1988 N 37

145 Plán "innosti útvaru geologicko m'#ického 1985 N 37

146 Plán "erpání fin. prost#edk! 1985 N 37

147 Plán rekultivací 1985 N 37

148 Komentá#e ke kontrole pln'ní plánu 1984-1988 N 38

149 Ro"ní výkazy pr!myslových podnik! 1953-1956 N 38

150 Ro"ní komplexní rozbory, v"etn' zpráv o jejich výsledcích 1958-1966 N 38
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150 Ro!ní komplexní rozbory, v!etn" zpráv o jejich výsledcích 1967-1975 N 39

150 Ro!ní komplexní rozbory, v!etn" zpráv o jejich výsledcích 1976-1980 N 40

150 Ro!ní komplexní rozbory, v!etn" zpráv o jejich výsledcích 1981-1985 N 41

150 Ro!ní komplexní rozbory, v!etn" zpráv o jejich výsledcích 1986-1991 N 42

151 Zprávy o výsledcích ro!ních rozbor! hospodá#ské "innosti 1977-1990 N 43

152 Technicko - ekonomický rozbor 1973 N 44

153 Porovnání hlavních technicko - ekonomických ukazatel! 1975 N 44

154 Vývoj hlavních ukazatel! výroby 1975-1980 N 44

155 M'sí"ní výkazy hospoda#ení (ukázka) 1974-1976 N 44

156 Analytické výkazy v pr!myslu 1981-1990 N 44

157 Výkazy práce 1982-1990 N 44

158 Výkazy závodního stravování - ukázky 1981-1989 N 44

159 Výkazy o uplatn'ní fina"n' ekonomických nástroj! v
zahrani"nícm obchod' - vývoz, dovoz

1982-1990 N 45

160 Výkazy pracovní neschopnosti - ukázky 1984-1990 N 45

161 M'sí"ní výkazy ukazatel! o financování ob'žných prost#edk! -
ukázky

1985-1989 N 45

162 Výkaz zásob - ukázka 1988 N 45

163 Statistický výkaz druhotných surovin - ukázka 1982 N 45

9. Investice

164 Refundace náklad! za p#eložení okresní silnice 1949-1950 N 46

165 Dokumentace k prodloužení závodní železni"ní vle"ky a jejího
zabezpe"ení (mj. 1 plán)

1950-1971 N 46

166 Soupis investic k 1. 1. 1957 1956-1957 N 46

167 Žádosti o investi"ní úv'r a úv'rové investi"ní smlouvy 1957-1990 N 46

168 Schválení rekonstrukce kalolisovny a muflové pece 1958 N 46

169 Rekonstrukce závodu na výrobu šamotu v Chlum"anech 1958-1962 N 46

170 Investi"ní výstavba 1960-1968 N 46

171 Rekonstrukce spojovací komunikace ze sídlišt' Rumunsko na
p#íjezdovou cestu od Dob#an (mj. 1 plán)

1962-1977 N 46

172 Smlouva o úhrad' deviz na dovoz stroj! a za#ízení pro
sdruženou investici s Keramickými závody, n. p. Košice

1966 N 46
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173 Projektový úkol na rekonstrukci silnice III. t$ídy v úseku ChKZ 1967-1968 N 46

174 Devizové podíly z SB'S pro ChKZ 1967-1971 N 46

175 Státní dotace na investi!ní výstavbu 1968-1986 N 47

176 Dokumentace ke stavb" Ob"hové mlýnice živc! v Meclov' 1969-1970 N 47

177 P#edpokládané ekonomické dopady rozší#ení kapacity výroby a
zkvalitn'ní sortimentní skladby (mj. 1 plán)

1973 N 47

178 Zpráva k výstavb' úpravárenské linky živc! v Meclov' 1974 N 47

179 Dokumentace ke stavb' výrobní linky na glazované a
dekorované dlaždice

1975 N 47

180 Zprávy o stavb' výrobní linky mletého k#emene JUK do
trvalého provozu

1975-1976 N 47

181 Stavba spole"enského domu v Chlum"anech, která byla
p#evzata do správy ChKZ

1976 N 47

182 Studie ChKZ na zjišt'ní možnosti efektivn'jšího využívání
základních prost#edk! za ú"elem optimální výrobnosti
technologických míst

1978 N 47

183 Stavba "Metanizace ChKZ" (mj. záv're"ná zpráva a stanovisko
SB&S k záv're"nému vyhodnocení stavby, v"etn' kolaudace)

1985-1988 N 47

10. Tvorba cen a mezd

184 Plánovaná a skute"ná kalkulace režijních náklad! 1974-1979 N 48

185 Rekapitulace m'sí"ních náklad! výroby v provozu Dlaždice -
Flíska

1979 N 48

186 Kalkulace 1981-1990 N 48

187 Devizová kalkulace 1981-1989 N 48

188 Skute"né náklady a ceny vybraných pr!myslových výrobk! 1981-1989 N 48

189 P#ehled zisku u výrobk! v roce 1988 1988 N 48

190 Mzdové sazebníky 1945-1946 N 49

191 Organizace mezd 1953-1958 N 49

192 Hmotná zainteresovanost s použitím koeficient! pro p#epo"et
výd'lk! a mzdových fond!

1959 N 49

193 Mzdové tarify 1971 N 49

194 Odvody do státního rozpo"tu a vyú"tování, v"etn' p#ísp'vku na
sociální zabezpe"ení, súvaha

1972-1990 N 49
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195 Systemizace THP, zpracování pro zavedení II. etapy ZEUMS v
ChKZ

1974-1987 N 49

196 Prémiové ukazatelé a prémiové p$ísliby 1986-1987 N 49

11. Ú"etnictví

197 Dan" - ukázky (mj.domovní, obratová) 1950-1963 N 50

197 Dan" - ukázky (mj. všeobecná, zem"d"lská, zvláštní výd"lková) 1950-1967 N 51

198 Bilance 1952-1961 N 51

198 Bilance 1962-1964 N 52

199 Ro!ní uzáv"rka, v!etn" podklad! a rozbor! 1954-1966 N 52

200 Rozvaha pr!myslových podnik! 1957 N 52

201 Ú"tová osnova 1960 N 52

202 Výsledovka 1969 N 52

203 Úv'rové provozní smlouvy 1971-1988 N 52

204 Neinvesti"ní dotace 1977-1989 N 53

205 Výdaje na drobné pohošt'ní a dary, dle sm'rnice o hospoda#ení
s prost#edky na pohošt'ní

1988 N 53

IV. OBCHOD

206 &SD - návrh smlouvy na p#epravu zboží po vle"ce - ukázka 1951 N 53

207 Penalizace za nepln'ní sjednaných hospodá#ských smluv -
ukázka

1951 N 53

208 Obchodní korespondence s národními podniky Calofrig Zliv,
Kdy%skými strojírnami Kdyn', Keramickmi závody Znojmo

1961-1969 N 53

209 Vnitropodnikové vým'ry sazeb a cen uvedené ve
vnitropodnikovém ceníku

1968-1976 N 53

210 Zpráva pro revizní útvar &KZ o p#ímém prodeji výrobk!
vyráb'ných v ChKZ

1969 N 53

211 Obchodní nabídky zahrani"ních firem p#es PZO Pragoinvest:
Alpine Augsburg, Netzsch Selb, NSR; Moser Seekirchen,
Rakousko; Atlas Copco Studen, Schweiz Seidengazefabrik AG
Thal, Švýcarsko; SITI s. a. s. Marano Ticino, Morando Impianti
Asti, Itálie; Mitchell Dryers Carlise, Anglie (mj. it. , n'm., ang.,
12 plán!, 7 propaga"ních leták!)

1977-1984 N 53

212 Vnitropodnikové ceníky 1977-1989 N 54
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213 Zápisy z jednání o exportu 1981 N 54

214 P$ehled zahrani!ních  reklamací 1982-1984 N 54

215 P$ehled odbytu dlaždic a obkláda!ek 1983 N 54

216 Nabídka keramických dlaždic pro vývoz do socialistických zemí 1987 N 54

217 Propaga!ní nabídkový leták kaolinu [1960]-[1989] N 54

218 Podnikový vzorník obkláda!ek a dlaždi!ek (32 volných list!) [1971]-[1989] N 54

V. VÝROBA

12. Technický rozvoj

219 Lh!tový diagram stavby II. tunelové pece v ChKZ 1947-1948 N 55

220 Technologické zkoušky k#emenc! 1948-1949 N 55

221 P#estavba elektrického vedení na pozemcích ChKZ 1951 N 55

222 Z#ízení telefonní úst#edny v ChKZ 1951 N 55

a. Geologické pr"zkumy

223 Pr!zkum malí#ské hlinky v Dolní Lukavici 1958 N 55

224 Pr!zkum písku v Lipnici u T#ebon' (mj. 4 mapy) 1959 N 55

225 Zpráva o postupu pr!zkumných prací 1959 N 55

226 Pr!zkum živcového pegmatitu (mj. 17 plán!) 1959-1987 N 55

227 Pr!zkum žáruvzdorných jíl! v lokalit' Zliv - Blana 1960 N 55

228 Koncepce t'žby živc!, jíl! a skrývky 1980-1987 N 55

b. Výrobní studie

229 Konvejerová linka na glazované obklady (mj. 5 plán! a 2 foto) 1975-1979 N 55

230 Návrh na využití kapacit ve výrob' jednožárových glazovaných
dlaždic v peci SITI (mj. 6 plán!)

1976 N 56

231 Dopln'ní linky na glazovanou mozaiku o za#ízení na mytí
podložek z um'lé hmoty (mj. 2 plány)

1976 N 56

232 Racionalizace t#íd'ní p#ežahu 200 x 200 x11 mm (mj. 8 plan!) 1976 N 56

233 Náhrada a modernizace pecí Dressler konvejerovými linkami
(mj. 3 plány)

1977-1979 N 56
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234 Mechanizace p$epravy mramorovací hmoty k lis!m (mj. 2
plány)

1977 N 56

235 Granula"ní za#ízení pro výrobu porfyrových zrn (mj. 3 plány) 1977 N 56

236 Racionalizace pracovišt' p#i lepení mozaiky v NVÚ Plze% -
Bory (mj. 4 plány)

1977 N 56

237 Využití pr!myslové televize, regula"ních a automatiza"ních
prvk! p#i výrob' kaolinu (mj. 4 plány)

1977 N 56

238 Výroba aktivovaného kaolinu 1978 N 56

239 Náhrada pece SITI konvejerovými linkami  v mozaikárn' (mj. 2
plány)

1978 N 56

240 Automatizace technologických proces! 1984 N 56

241 Zavedení výroby glazovaných dlaždic (mj. 1 plán) 1987 N 56

c. Vlastní podnikové vývojové úkoly

242 Úprava surovin 1967 N 57

243 P#íprava výrobního sortimentu pro novou výrobnu glazované
mozaiky (mj. 4 plány, 10 foto)

1967-1968 N 57

244 Vypracování prototypových optimaliza"ních program! 1967-1968 N 57

245 Vy#ešení technologie výroby dlaždic um'lým probarvováním 1967-1968 N 57

246 Návrh nových obal! na dlaždice pro export (mj. 7 plán!) 1967-1968 N 57

247 Vývoj nových výrobk! (mj. 3 plány) 1969-1986 N 57

248 Výpo"et optimalizace výroby dlaždic 1970 N 57

249 Pomoc p#i uvád'ní nového závodu do provozu 1970 N 57

250 Racionalizace výroby keramické mozaiky 1970 N 57

251 Velké formáty dlaždic 1970-1971 N 57

252 Glazování fasádních pásk! v šamotce (mj. 1 plán) 1971 N 57

253 Prototyp keramického lisu 1971 N 57

254 Automatické p#ekládání mozaiky na glazovací pás (mj. 2 plány) 1971 N 57

255 Zavedení sítotisku (mj. 14 vzorník!) 1971 N 57

256 Tekutý hedvábný lesk (mj. 4 plány) 1973 N 57

257 Linka na výrobu glazovaných dlaždic (mj. 7 plán!) 1973 N 57

258 Prov'#ení velkokapacitního t#ecího bubnu (mj. 2 plány) 1973-1974 N 57

259 Lisování a glazování mozaiky (mj. 1 plán) 1973-1976 N 57
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260 Ov"$ení výroby sít pro dekorované dlaždice (mj. 2 foto) 1974 N 57

261 Pálící šamotové pom!cky (mj. 1 plán) 1974-1976 N 57

262 Ov'#ení vozokomorové pece pro výpal dlaždic 1975 N 58

263 Za#ízení pro zakládání dlaždic na šamotové pom!cky 1976 N 58

264 Glazovací stroj na fasádní obklady (mj. 1 plán) 1976 N 58

265 Drážková pouzdra pro glazované dlaždice (mj. 3 plány) 1976 N 58

266 Jednožárové obkláda"ky 1976-1977 N 58

267 Vývoj technologie žáropom!cek v  šamotce 1976-1988 N 58

268 Vývoj nových druh! dekor! a  dekora"ních technik (mj. 16
obrazových p#íloh)

1976-1989 N 58

269 Sítotisková laborato# 1977-1978 N 58

270 Glazovaná mozaika v'tších rozm'r! 1977 N 58

271 Výroba past pro dekorované dlaždice 1978 N 58

272 Linka na vápenatok#emi"itý st#ep p#i výrob' semigresu (mj. 6
plán!)

1978-1984 N 59

273 Vývoj technologie glazovaných a dekorovaných dlaždic 1979 N 59

274 Mechanizace p#epravy mramorovací hmoty k lis!m 1979 N 59

275 Zkvalitn'ní výroby porfýr! 1971-1982 N 59

276 &išt'ní odpadních vod, v"etn' podklad! 1983-1988 N 59

277 Mechanizace nakládky semigresu na glazovací linky a tunelové
vozy (mj. 1 plán)

1985 N 59

278 Využití odpadního tepla z pece SITI 1986 N 59

279 Stálobarevné p#írodní pigmenty pro stavebnictví 1987 N 59

280 Karbonátová plniva pro plasty, v"etn' podklad! 1987-1988 N 59

281 Snížení hmotnosti dlaždic 1987-1989 N 59

282 Gumové bubny 1988 N 59

283 Oponentní posudky a zápisy z oponetských jednání 1976-1986 N 59

d. Výzkumné zprávy zaslané ChKZ k posouzení

Generální !editelství #KZ Praha

284 Ov'#ovací linka na flotovací živce 1976 N 59
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285 Vápencová plniva (mj. 1 plán) 1980 N 59

286 Automatizovaný systém sledování vybraných mechanizm! 1982 N 59

Keramoprojekt Brno

287 Projekt ke stavb' závodu Dlaždice II Chlum"any,v"etn'
podklad!

1966-1986 N 60

288 Plynofikace pecí v Chlum"anech, ve starém závod' (mj. 19
plán!)

1970 N 61

289 Dvoupalivový systém pro sušárny DORST (mj. 4 plány) 1973 N 61

290 Rekonstrukce kotelny v Chlum"anech (mj. 7 plán!) 1976 N 61

291 Ekonomické vyhodnocení ke stavb' Glazovaná mozaika
Sta%kov

1978 N 62

292 Rekonstrukce násypky kaolinu v Chlum"anech (mj. 1 plán) 1979 N 62

293 P#estavba topného systému v závodu Chlum"any v d!sledku
p#echodu ze svítiplynu na zemní plyn ( mj. 5 plán!)

1979-1981 N 62

294 Instalace dvou kotl! R12 v závodu Chlum"any (mj. 6 plán!) 1980 N 62

295 Zateplení skladu a expedice v závodu Chlum"any (mj. 8 plán!) 1983 N 62

Okresní stavební podnik Plze$ -jih

296 Projekt na výrobní halu ÚSNV Plze%, provoz Chlum"any (mj. 6
plán!)

1977 N 63

Orgaprojet Praha

297 Racionaliza"ní studie organizace a "innosti údržby a koncepce
technického #ešení v ChKZ (mj. 1 plán a 3 grafy)

1972 N 63

Pragoinvest PZO Praha

298 Technicko-ekonomické vyhodnocení zahrani"ních nabídek
výrobního za#ízení

1988 N 63

Projektový a konstruk"ní ústav %KZ Praha

299 Zvýšení kapacity mletých živc! na závod' Pob'žovice 1968 N 63

300 Ov'#ovací linka na flotované živce v závodu Meclov 1976 N 63

301 Projekt k výstavb' skladu maziv a olej! v závodu Chlum"any
(mj. 18 plán!)

1977 N 63

 - 35 -



Inv.
!.

Obsah a popis "asový
rozsah

"íslo
ev. j.

302 Rekonstrukce trafostanice a rozvody pro bagr v závodu
Chlum!any

1978 N 63

303 Výrobní linka na vápencová plniva v závodu Meclov (mj. 3
plány)

1980 N 63

304 Studie dopravy a dávkování p$ídavného materiálu v závodu
Chlum!any (mj. 6 plán!)

1982 N 64

305 Prototypová linka na výrobu mikrotenkých karbonátových plniv
v Pob'žovicích (mj. 15 plán!)

1982 N 64

306 Rekonstrukce závodní kuchyn' v závodu Chlum"any (mj. 13
plán!)

1984 N 64

Škoda Klatovy

307 Sušení dlaždicových hmot na rozprachové sušárn' v závodu
Chlum"any

1973 N 64

308 Granula"ní rozprachová sušárna v závodu Chlum"any (mj. 4
plány)

1979 N 64

Teplotechna Praha

309 Vyzdívka 5 kus! bubnových mlýn! (mj. 1 plán) 1978-1980 N 64

Výzkumný ústav keramiky Horní B!íza

310 Studie o dusacích, torkretovacích, výmazových a spárovacích
hmotách

1967 N 65

311 Vypracování rychlometody na stanovení obsahu živc! 1968 N 65

312 Úprava živcového kaolinu 1968 N 65

313 Výroba silikonem upraveného kaolinu (mj. 1 plán) 1975 N 65

314 Výzkum obkladových materiál! 1975 N 65

315 Provád'ní výrobních zkoušek 1975 N 65

316 Využití odpadové hmoty v ChKZ Chlum"any 1976 N 65

317 Vývoj a ov'#ení výroby sm'sných kaolin! 1976 N 65

318 Rekonstrukce pískového hospodá#ství v kaolince 1977 N 66

319 Konvejerová linka na glazované  obklady 1979 N 66

320 M'#ení ú"innosti generátorových stanic 1979 N 66

321 M'#ení tunelové pece 1979 N 66

322 Výroba kaolinu upraveného silanem pro pln'ní polyetylénu 1980 N 66
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323 Výzkum p$í!in praskání podložek pro jednožárový výpal 1980 N 66

324 P$eprava mikromletých živc! 1980 N 66

325 Mechanické p#ekládání p#ežahových obkláda"ek z pecních voz!
na glazovací linky

1980 N 66

326 Výroba kordieritových desek 1980-1986 N 66

327 Náhrada kaolinu Únanov kaolinem Chlum"any 1984 N 66

328 Výzkum složení dlaždicové hmoty 1986 N 66

Výzkumný ústav keramiky Plze$

329 Zhospodárn'ní výpalu dlaždic ve starých typech tunelových pecí
(mj. 9 plán!, 4 foto)

1981 N 67

330 Vývoj hmoty pro tažení podložek pro pece SITI 1981-1986 N 67

331 Výzkum surovin pro bílé dlaždicové hmoty 1981-1982 N 67

332 Upravnictví jíl! a jílovc! 1984 K 1

333 Výzkum a vývoj anorganických plniv pro chemický pr!mysl 1984 K 2

334 Výzkum a vývoj anorganických plniv pro chemický pr!mysl 1985 K 3

13. Technologické postupy

335 Zásady a realiza"ní program jednotné technické politiky na 7.
p'tiletku

1982 N 68

336 Broušení šamotových podložek pro výpal ( mj. 1 plán) 1970 N 68

337 Výroba pr!myslových dlaždic (mj. 1 plán) 1972 N 68

338 Výroba satinobru mletého (mj. 1 plán) 1972 N 68

339 Výroba nosi"! katalyzátoru (mj. 2 plány) 1972 N 68

340 Výroba kaselské hn'di mleté (mj. 1 plán) 1972 N 68

341 Výroba keramické drt' 1972-1974 N 68

342 Výroba glazované keramické mozaiky (mj. 5 plán!) 1972-1978 N 68

343 Výroba mikroporézní keramiky (mj. 5 plán!) 1972-1980 N 68

344 Výroba kyselinovzdorné a výstelkové kameniny a fasádních
pásk! (mj. 5 plán!)

1972-1983 N 68

345 Výroba porézních keramických desek pro plynové infrazá#i"e v
závod' Žárovýroba a v závod' Mikrovna v ChKZ

1972-1983 N 68

346 Výroba šamotových podložek, lisovaných za polosucha (mj. 2
plány)

1972-1984 N 68
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347 Výroba keramických dlaždic v závod" I (mj. 14 plán!) 1972-1987 N 68

348 Výroba kameniny (mj. 1 plán) 1972-1989 N 69

349 Úprava živc! a živcových pegmatit! v závodech Meclov a
Pob'žovice (mj. 3 plány)

1972-1989 N 69

350 Receptury (dlaždicových hmot, glazur, hedvábného lesku,
kameniny, plaveného kaolinu)

1973-1976 N 69

351 Aktualizovaný seznam technologických postup! 1973-1986 N 69

352 Oprava a údržba komorových a kulatých pecí 1974 N 69

353 Výroba mletého kaolinu v okrovn' 1974 N 69

354 Výroba p#ežahu pro výrobu glazovaných a dekorovaných
dlaždic (mj. 2 plány)

1974-1987 N 69

355 Výroba jemn' mletého k#emene (JUK) 1975 N 69

356 Technicko-ekonomické vyhodnocení dovozu z NSR mísi"e
EIRICH, stavby úpravárenské linky živc! a ukon"ení t'žby na
dole Meclov

1975-1982 N 69

357 Výroba tekutého hedvábného lesku 1976 N 69

358 Návrh provizorního ukládání, skladování, balení a t#íd'ní
dlaždic vyrobených na konvejerové lince (mj. 2 plány)

1976 N 69

359 THN - Spot#eba vstupních materiál! na jednotlivé výrobky 1977-1984 N 69

360 Dlaždice na konvejerové lince (mj. 2 grafy) 1979 N 69

361 Výroba jednožárových glazovaných obkláda"ek (mj. 2 plány) 1979-1985 N 70

362 Konzultace a stáže zástupc! ze zahrani"í v provozu ChKZ 1980-1982 N 70

363 Výroba karbonátových plniv v provoze Meclov a Pob'žovice
(mj. 2 plány)

1980-1984 N 70

364 Výroba plaveného kaolinu, pegrafu a písku ( mj. 1 plán) 1980-1988 N 70

365 Návrh na rozší#ení dílen na výrobu forem pro lisy Taurus 1981 N 70

366 Glazované zdobené dlaždice 1982-1987 N 70

367 Výroba podložek pro vále"kové pece 1983-1987 N 70

368 Mletí "ínského mastku 1986-1987 N 70

369 Výroba pouzder 1987 N 70

370 Výroba režných dlaždic 1987 N 70

371 Automatizované zna"ení údaj! na kartonové krabice (mj. 1
plán)

1988 N 70
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372 Výroba a t"žba okru v Dolní Lukavici, v!etn" korespondence
(mj. 1 plán)

1950-1989 N 70

373 Dobývání žuly 1972 N 70

374 T"žba kaolinu - lom Chlum!any 1972-1989 N 70

375 T"žba jílu -  lom Lín" a Lhota u Dob$an 1972-1989 N 70

376 T"žba pegrafu 1975 N 70

14. Výroba

377 Výrobní program stavební keramiky na rok 1946 pro
Západo!eské závody kaolinové, šamotové a magnezitové, n. p.,
Plze&

1946 N 71

378 Korespondence k objednávkám textilu na výrobu dlaždic 1946-1948 N 71

379 P$ehled výroby  v Západo!eských závodech kaolinových,
šamotových a magnezitových, n. p., Plze& (6 tabulek)

1949-1950 N 71

380 Obnovení výroby v Litohlavech (mj. 3 plány a 10 pozem. arch!) 1955-1957 N 71

381 Delimitace výroby pemzy a pemzových kamen! do n. p. ZKZ
Horní B#íza

1958 N 71

382 Analýza sou"asného stavu a úrovn' #ízení jakosti 1963-1980 N 71

383 P#eprava mletých živc! v gumových kontejnerech 1965 N 71

384 P#evod výrobního programu kaselské hn'di od Spolku pro
chemickou a hutní výrobu, n. p., Ústí nad Labem do ChKZ,
závod Sta%kov

1968-1969 N 71

385 Zpráva o využití vnit#ních reserv pro zabezpe"ení výroby 1970 N 71

386 Koncepce rozvoje pr!myslové výroby do roku 1975 s
komentá#em

1971 N 71

387 Obm'na výrobního sortimentu v"etn' rozboru a opat#ení, úkoly
ke zvýšení jakosti

1976-1978 N 71

388 Návrh možností náhradní výroby za glazovanou mozaiku 1981 N 72

389 Jakost a technické podmínky  mikromletého vápence 1982-1987 N 72

390 Invetarizace skrývek 1983 N 72

391 Odvod kovových odpad! 1987 N 72

392 Souhrnná analýza výrobkových obor! - keramické dlaždice a
keramické obkláda"ky

1987-1988 N 72
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VI. TECHNICKÁ DOKUMENTACE

393 Situa!ní plán ChKZ
Lukáš
5. 1. 1952
1 : 1 000
sv"tlotisk, papír
82 x 69 cm

1952 M 1

394 Situa!ní plán flísky v Chlum!anech - úst$ední topení
Lukáš
1951
1 : 500
sv"tlotisk, papír, !áste!n" kolorované
62 x 40 cm

1951 M 2

395 Plán kancelá$e pro strojní odd"lení v Chlum!anech
p!dorys, nárys, p#í"ný #ez
[1960]-[1969]
autor neuveden, m'#ítko neuvedeno
66,5 x 47 cm

[1963]-[1969] M 3

VII. SOUDOBÁ DOKUMENTACE

396 Neúplné ro"níky závodního "asopisu Keramik, který vydávala
závodní odborová skupina ROH ChKZ, n. p., Chlum"any,
v"etn' podklad! pro jeho založení

1946-1970 N 73

397 Reklamní prospekt "Mikroporézní keramika" a 3 plakáty 1959-1962 N 73

398 Rezoluce pracujících ChKZ  k událostem na Kub' a v Kongu
zaslaná  OSN

1961-1962 N 73

399 Nástin akcí konanných p#i p#íležitosti p#evzetí $ádu práce
prop!j"eného ChKZ  presidentem A. Novotným dne 29. 4. 1962
a oslav 50. výro"í založení podniku

1962 N 73

400 Návrh na úpravu vjezdu do ChKZ (mj. 7 kreseb) 1962 N 73

401 Popis nedochovaného alba 1963 N 73

402 P#ijetí ChKZ za "lena redak"ní rady okresních novin "HLAS
JIHU"

1968 N 73

403 Hodnocení "len! závodních LM pro ÚV KS&, kolem událostí
21. 8. 1969

1969 N 73

404 &lánky do Rudého práva a Nového života 1987 N 73

405 P#ísp'vek do &eskoslovenského rozhlasu 1986 N 73
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Inv.
!.

Obsah a popis "asový
rozsah

"íslo
ev. j.

406 Odpov"di na kritické !lánky uve$ejn"né v deníku "Pravda" 1987 N 73

407 Zpráva pro ONV Domažlice o celospole!enském poslání
závod! Sta%kov a Pob'žovice

1987 N 73

408 Fotografie z provozu (46 ks) [1950-1980] F 1-46

409 Fotografie zam'stnanc! a pracovních kolektiv! (17 ks) [1950-1980] F 47-63

410 Fotografie z oslav podniku (11 ks) [1946-1950] F 64-74

411 Novinové výst#ižky o d'ní v ChKZ z deník! Práce, Rudé právo,
Pravda a Nový život - 182 "lánk!

1984-1989 N 73

412 Pozvánky na slavnostní akce (mj. zahájení výstavby nového
závodu v ChKZ, na slavnostní konferenci konané p#i p#íležitosti
p#evzetí "Rudého praporu" - 2 pozvánky)

1967-1975 N 73
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V!cný rejst"ík
Alpine AG, Augsburg 211
APV Mitchell Ltd., Carlisle 211
Armabeton, Plze! 59, 65
Atlas Copco, Studen 211
buben

   -    gumový 282
   -    t"ecí 258
byty

   -    agenda 96
   -    podnikové 85
Calofrig, Zliv 208
#íselník st"edisek 3
$SAD 59, 95
$SD 43, 206
$SVTS 40
dekora#ní technika 268
dekory 268
desky

   -    kordieritové 326
   -    porézní keramické 345
dlaždice

   -    dekorované 260, 271, 273, 354
   -    glazované 230, 241, 257, 265, 273, 354, 366
   -    hmotnost 281
   -    jednožárové 230
   -    keramické 216, 347, 392
   -    objednávky 378
   -    odbyt 215
   -    pro export 246
   -    pr%myslové 337
   -    režné 370
   -    s um&lým probarvováním 245
   -    skladování 358
   -    šamotové 263
   -    velké formáty 251
   -    výroba 248, 360, 378
   -    vzorník 218
dr' keramická 341
Elektroporcelán, Louny 65
export 213
fasádní pásky 252, 344
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finan#ní správa 71-72
flíska 185, 394
formy 365
Gebrüder Netzsch, Selb 211
geologický pr%zkum

   -    jílu 227
   -    malí"ská hlinka 223
   -    písek 224
   -    živce 226
granula#ní za"ízení 235
G( $KZ, Praha 7, 27, 70, 88, 120, 210
hedvábný lesk 256, 350
   -    tekutý 357
hmoty

   -    dlaždicové 307, 328, 331, 350
   -    dusací, torkretovací, výmazové, spárovací 310
   -    mramorovací 234, 274
   -    odpadové 316
   -    pro tažení podložek pro pece SITI 330
Hutné stavby, Košice 65
investice 15
jíl 52, 227-228, 332
   -    t&žba 375
JZD

   -    Chlum#any 61
   -    Meclov 65
kalolisovna 168
kamenina 344, 348, 350
kaolin 217, 237-238, 292, 313, 317, 322, 327, 353
   -    plavený 350, 364
   -    t&žba 374
   -    živcový 312
kaselská hn&) 340, 384
Kdy!ské strojírny, Kdyn& 208
keramické závody

   -    Košice 172
   -    Znojmo 65, 208
keramika

   -    mikroporézní 343, 397
   -    stavební 377
komise 16
komplexní rozbor 150
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korespondence

   -    KNV, Plze! 24
   -    Obvodní bá!ský ú"ad, Plze! 23
   -    ONV Plze!-jih 24
   -    ONV, Domažlice 23, 25
   -    zahrani#ní 26
k"emen mletý (JUK) 355
k"emenec 220
KS$ 29, 31-33, 403
laborato" sítotisková 269
linka

   -    glazovací 277, 325
   -    konvejerová 229, 233, 239, 319, 358, 360
   -    na flotované živce 284, 300
   -    na glazované dlaždice 257
   -    na glazovanou mozaiku 231
   -    na vápenatok"emi#itý st"ep 272
   -    na vápencová plniva 303
   -    na výrobu karbonátových plniv 305
   -    úpravárenská 178, 356
   -    výrobní 179-180
lis 234, 274
   -    keramický 253
   -    zn.Taurus 365
majetek 54-55, 74
malí"ská hlinka 223
mastek 368
mate"ská škola 102
mechanizace

   -    nakládky 277
   -    p"epravy 274
metanizace 183
mikrovna 345
mlýn bubnový 309
Morando Impianti, Asti 211
Moser, Seekirchen 211
mozaika 236, 254, 259
   -    glazovaná 231, 243, 270, 291, 342, 388
   -    keramická 250, 342
mozaikárna 239
NVÚ, Plze! 236
obaly 246
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ob&hová mlýnice 176
obkláda#ky

   -    glazované 361
   -    jednožárové 266, 361
   -    keramické 392
   -    odbyt 215
   -    p"ežahové 325
   -    vzorník 218
obklady

   -    fasádní 264
   -    glazované 229, 319
OBÚ, Plze! 63
Odborový svaz

   -    závodní výbor 39
odpadní teplo 278
odpadní vody 276
odsun n&meckého obyvatelstva 78
okr 353, 372
Okresní prokuratura, Plze!-jih 89
ONV, Domažlice 66, 407
organiza#ní roz#len&ní

   -    národního podniku 1
   -    vnitropodnikových akt% 6
OSN 398
patronátní smlouvy

   -    gymnázium, ul Pionýr%, Plze! 110
   -    JZD, Chlum#any 110
   -    závody V. I. Lenina, Plze! 110
   -    ŽBC, Hrádek 110
pec

   -    komorová 352
   -    kulatá 352
   -    muflová 168
   -    plynofikace pecí 288
   -    tunelová 219, 321, 329
   -    vozokomorová 262
   -    zn. Dressler 233
   -    zn. SITI 230, 239, 278, 330
pegmatit 51, 226, 349
pegraf 364, 376
pemza 381
pigmenty p"írodní 279
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písek 224, 364
plán 121-123, 125-127
plniva

   -    anorganická 333-334
   -    karbonátová 280, 363
   -    vápencová 285, 303
podložky 231
   -    jednožárové 323
   -    pro pece SITI 330
   -    pro vále#kové pece 367
   -    šamotové 336, 346
Podnik zahrani#ního obchodu

   -    $eskoslovenská keramika 7
   -    Pragoinvest 211
   -    Strojinvest 59
podnikový "editel 22
   -    metodické pokyny 22
   -    pokyny 21
   -    p"íkazy 19
   -    rozhodnutí 20
   -    sd&lení 22
   -    sm&rnice 20
pom%cky

   -    šamotové 261
porfýr 235, 275
pouzdra 369
   -    drážková 265
pozemky 41-47, 52, 221
projekt

   -    privatiza#ní 5
   -    závod Dlaždice II 287
P"erovské strojírny, P"erov 59, 65
p"ežah 232, 354
rekonstrukce 168-169, 171, 173
   -    kotelny 290
   -    násypky kaolinu 292
   -    pískového hospodá"ství 318
   -    trafostanice 302
   -    závodní kuchn& 306
ROH 29, 120, 396
   -    dílenský výbor 37
   -    podnikový výbor 36
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   -    volby 34
   -    závodní klub 38
   -    závodní rada 34
   -    závodní výbor 35
rozbor 152
Rudý prapor 412
"ád

   -    metrologie 4
   -    organiza#ní 2
   -    práce 399
   -    pracovní 4
   -    spisový 4
   -    u!ovský 4
satinobr mletý 338
SB$S 174, 183
semigres 272, 277
Schweiz Seidengazefabrik AG, Thal 211
sídlišt& 171
SITI Marano, Ticino 211, 239
sítotisk 255, 269
Sklo Union, Teplice 65
skrývky 228, 390
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, n. p., Ústí nad Labem 384
Staviva, Bratislava 65
stroj 264
suroviny 242
sušárna

   -    Dorst 289
   -    granula#ní 308
   -    pásová 76
   -    rozprachová 307-308
svítiplyn 293
šamot 169
šamotka 252, 267
šamotové pom%cky 261, 263
Škoda, n. p., o. p., Plze! 59, 65
t&žba

   -    jílu 375
   -    kaolinu 374
   -    okru 372
   -    pegrafu 376
ubytovna 101
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ukazatel 153-154
ÚSNV, Plze! 296
vápenec mikromletý 389
vle#ka 165, 206
vozy tunelové 277
výkazy 127, 149, 155-163
výpal 323, 329
vývoz 216
Západo#eské závody kaolinové, šamotové a magnezitové, n. p.,
Plze!

377, 379

zápisy

   -    Dlaždice I Chlum#any 9
   -    generální "editelství 7
   -    mistr% 14
   -    MTZ 13
   -    obchod 12
   -    plánování 11
   -    Pob&žovice 9
   -    "editele podniku 8
   -    Šamotka 9
   -    vedení 7, 9
   -    výroba 10
   -    Žárovýroba 9
závodní #asopis 396
závody

   -    Dlaždice I Chlum#any 73
   -    Dlaždice II Chlum#any 73
zdravotní st"edisko 100
ZKZ, Horní B"íza 52
ZNZP, Plze! 64-65
ZVAK, Plze! 53
žáropom%cky 267
žárovýroba 345
železni#ní vle#ka 165
živec 50, 228, 284, 299-300, 311, 324, 349, 356, 383
životní prost"edí 18, 103
žula 373
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Zem!pisný rejst"ík
Asti (Itálie) 211
Augsburg (N!mecká spolková republika, dnes SRN) 211
Blovice (okr. Plze"-jih) 110
Bratislava (Slovensko) 65
Carlisle (Anglie) 211
Dnešice (okr. Plze"-jih) 23
Dob#any (okr. Plze"-jih) 23, 102, 171
Dolní Lukavice (okr. Plze"-jih) 223, 372
Domažlice (okr. Domažlice) 25, 65-66, 407
Horní B#íza (okr. Plze"-sever) 52, 381
Hrádek (okr. Rokycany) 110
Hracholusky (okr. Plze"-sever) 99
Chlum$any (okr. Plze"-jih) 16, 23, 61, 65, 110, 169, 181, 287-288, 292-296,

301-302, 304, 306-308, 316, 327, 374, 394-396
Chot!šov (okr. Plze"-jih) 102
Kdyn! (okr. Domažlice) 208
Kongo 398
Košice (Slovensko) 65, 172
Kuba 398
Lhota u Dob#an (okr. Plze"-jih) 375
Lín! (okr. Plze"-sever) 52, 375
Lipnice u T#ebon! (okr. %eské Bud!jovice) 224
Litohlavy (okr. Rokycany) 380
Louny (okr. Louny) 65
Marano Ticino (Itálie) 211
Meclov (okr. Domažlice) 49, 53, 65-66, 102, 176, 178, 300, 303, 349, 356,

363
NDR (N!mecká demokratická republika, dnes SRN) 85
NSR (N!mecká spolková republika, dnes SRN) 356
Otov-Plán! (okr. Domažlice) 50
Plze" 23, 31, 53, 59, 63, 65, 71, 110
   -    Bory 236
   -    jih 24, 72, 89
Pob!žovice (okr. Domažlice) 9, 17, 299, 305, 349, 363, 407
Praha 7, 27, 32, 51, 70, 88
P#erov (okr. P#erov) 59, 65
P#eštice (okr. Plze"-jih) 102
Seekirchen (Rakousko) 211
Selb (N!mecká spolková republika, dnes SRN)

Sta"kov (okr. Domažlice) 9, 64, 73, 102, 291, 384, 407
Studen (Švýcarsko) 211
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Suchoj Log (Svaz sov!tských socialistických republik, dnes
Rusko)

118

Teplice (okr. Teplice) 65
Thal (Švýcarsko) 211
Únanov (okr. Znojmo) 327
Ústí nad Labem (okr. Ústí nad Labem) 384
Zám!li$ (okr. Domažlice) 63, 65
Zliv (okr. %eské Bud!jovice) 208, 227
Znojmo (okr. Znojmo) 65, 208
Železná Ruda (okr. Klatovy) 99
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