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Úvod manipulačního seznamu druhého typu 
 
     Původcem archiválií zpřístupněných manipulačním seznamem byl Krajský národní výbor 
(dále KNV) v Plzni, resp. Západočeský krajský národní výbor v Plzni (dále ZKNV).  
     KNV v Plzni existoval v letech 1949–1960; zřízen byl zákonem o krajském zřízení č. 
280/1948 Sb. s faktickým zahájením činnosti od 1. ledna 1949 a územní působností pro nově 
ustavený Plzeňský kraj. Při změně územního členění státu a s tím související změně 
dosavadní struktury krajských národních výborů v roce 1960 vznikl ZKNV v Plzni, který 
vyvíjel činnost v letech 1960–1990; zřízen byl na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním 
členění státu, zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech, a vládního nařízení č. 71/1960 
Sb., o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a o uspořádání a činnosti jejich 
orgánů. ZKNV svojí činností přímo navázal na činnost KNV v Plzni s tím, že do jeho 
pravomoci připadlo území nově zřízeného Západočeského kraje. Při zavádění identifikačních 
čísel organizací obdržel IČO 078107. 
     Ukončení činnosti ZKNV stanovilo usnesení vlády České republiky č. 71/1990 ze dne 7. 
března 1990 na den 31. prosince 1990. Fakticky k němu došlo v listopadu 1990 nabytím 
účinnosti zákona o okresních úřadech č. 425/1990 Sb., které nastalo provedením voleb do 
obecních zastupitelstev 23. a 24. listopadu 1990. Tehdy přestal existovat ZKNV ve své 
původní struktuře a jím dosud vyřizované agendy byly předány na nástupnické úřady. Až do 
konce srpna 1991 však působila likvidační skupina ZKNV pod názvem „Západočeský krajský 
národní výbor v likvidaci“. V rámci vymezení fondu pokládáme i tuto likvidační skupinu za 
integrální součást původce, čemuž odpovídá i vymezení časového rozsahu fondu léty 1949–
1991.  
     V letech 1949–1951 byl KNV umístěn v budově hotelu Slovan ve Smetanových sadech č. 
or. 1 v Plzni, v letech 1951–1952 se jeho jednotlivé složky postupně přestěhovaly na adresu 
Škroupova č. or. 18, Plzeň, kde sídlil až do konce své existence v roce 1990, resp. 1991. Na 
stejné adrese se nacházela i centrální spisovna původce. 
 
    Manipulační seznam zpřístupňuje archiválie vzniklé z činnosti sekretariátu předsedy a 
k němu náležejících orgánů KNV. Sekretariát předsedy kromě svého vlastního aparátu 
zajišťujícího agendu předsedy KNV, místopředsedů KNV a tajemníka KNV zahrnoval i 
zvláštní oddělení a svodného pracovníka pro zvláštní úkoly, tedy zaměstnance pověřené 
správou dokumentů opatřených stupněm utajení a zajišťováním vojenské a mobilizační 
agendy. Vzhledem ke skutečnosti, že archiválie náležející do správy zvláštního oddělení byly 
zpracovány samostatně (viz archivní pomůcku č. 674) a z činnosti svodného pracovníka pro 
zvláštní úkoly se žádné archiválie nedochovaly, týká se manipulační seznam výhradně 
archiválií vzniklých z činnosti uvolněných funkcionářů KNV – předsedy (1951–1990), 
místopředsedů (1954–1990), tajemníka (1977–1990) a také likvidátora ZKNV (1990–1991). 
Z období 1949–1950 fond žádné jejich materiály neobsahuje. 
  
     Postavení a úkoly uvolněných funkcionářů jsou zakotveny jak v zákonech o národních 
výborech, tak i v organizačním řádu ZKNV.  
     Již zákon č. 280/1948 Sb., o krajském řízení, zavádí do struktury KNV předsedu, jeho 
náměstky a tajemníka a definuje jejich role. Předseda a jeho náměstkové byli členy rady a 
spolu s radou, referenty a komisemi představovali součást výkonných složek KNV. Předseda 
zastupoval KNV i kraj navenek, předsedal plenárním zasedáním KNV i schůzím rady a byl 
plenárnímu zasedání a radě ze své činnosti odpovědný. V době mimo zasedání rady mohl 
předseda činit neodkladná opatření, k nimž by za jiných okolností bylo třeba usnesení rady, 
s výhradou dodatečného schválení těchto kroků radou ve lhůtě osmi dnů. Měl sjednocovat 
činnost jednotlivých referátů, dbát na dodržování směrnic nadřízených orgánů. V případě 
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pochybnosti o zákonnosti rozhodnutí nebo usnesení pléna, rady, referenta nebo komise měl 
pravomoc pozastavit jejich účinnost a řešit problém s příslušným nadřízeným orgánem. Byl 
služebním představeným všech zaměstnanců národního výboru. V krajích do 500 000 
obyvatel měl předseda jednoho náměstka, od 500 000 do 1 miliónu obyvatel dva náměstky a v 
krajích nad 1 milión obyvatel tři náměstky. Úkoly náměstků zákon nijak podrobně 
nedefinoval. Krajského tajemníka ustanovovala rada z řad zaměstnanců KNV, jeho ustanovení 
potvrzoval ministr vnitra. Krajský tajemník byl pomocníkem předsedy a jeho výkonným 
orgánem při výkonu předsednické funkce, zastupoval ho v jeho roli služebního představeného 
zaměstnanců KNV a zúčastňoval se jednání pléna a rady, přičemž ve schůzích rady měl 
poradní hlas.          
    Zákon č. 13/1954 Sb. stanovil, že předseda národního výboru řídí zasedání národního 
výboru, zastupuje národní výbor navenek, spolu s tajemníkem podepisuje nařízení a jiná 
rozhodnutí národního výboru, zajišťuje řádnou činnost rady, zejména svolává a řídí její schůze 
a zabezpečuje plnění jejích usnesení, pokud tím nebyl pověřen jiný orgán. Náměstkové 
zastupovali předsedu a pomáhali mu při výkonu jeho funkce, přičemž předseda KNV měl tři 
náměstky. Předseda, náměstkové i tajemník byli zároveň členy rady KNV. Všichni byli pro 
svoji činnost uvolněni a vykonávali ji jako hlavní zaměstnání. Tyto jejich základní úkoly 
opakovaly všechny následující zákony týkající se organizace národních výborů.  
    Vládní nařízení č. 23/1954 Sb., o organisaci výkonných orgánů národních výborů, 
stanovilo, že rada národního výboru pověřuje předsedu, jeho náměstky a tajemníka dohledem 
nad jednotlivými úseky činnosti rady a jejích odborů a správ. V obecné rovině měl být 
předsedovi svěřen dohled nad nejvýznamnějšími úseky činnosti rady, tajemníkovi zpravidla 
dohled nad věcmi souvisejícími s masově organizační prací, s řízením rad národních výborů 
nižšího stupně, s přípravou zasedání národního výboru a schůzí rady, se zajišťováním pomoci 
stálým komisím a členům národních výborů a s přípravou plánu úkolů a sledováním 
socialistického soutěžení. Dohled nad ostatními úseky činnosti národního výboru svěřovala 
rada náměstkům předsedy, přičemž jeden měl být pověřen péčí o rozvíjení činnosti výborů 
žen. Zákon č. 10/1957 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech, mimo jiné 
upřesnil, že zvýšení nebo snížení počtu náměstků v případě KNV podléhá souhlasu vlády. 
Vládní nařízení č. 33/1958 Sb., o organizaci výkonných orgánů národních výborů určilo, že 
předsedou krajské plánovací komise je vždy náměstek předsedy KNV, a zároveň zrušilo 
předchozí předpisy v příslušné oblasti. Zákon č. 65/1960 Sb., o národních výborech, jen 
opakoval výše uvedené zásady zákona z r. 1954. Podobně zákon č. 69/1967 Sb., o národních 
výborech, včetně svého úplného znění vydaného pod č. 28/1972 Sb. tyto skutečnosti opakoval 
a doplnil, že předseda je oprávněn pozastavit výkon usnesení rady, pokud má za to, že 
odporuje obecně závaznému právnímu předpisu nebo usnesení NV. Tajemník podle tohoto 
zákona řídil přípravu plánu činnosti NV a jeho rady, dbal též o účelnou organizaci odborů a 
pomocných útvarů a o plynulý chod jejich práce. Zákon ČNR č. 137/1982 Sb., kterým se 
mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních 
výborů na některých úsecích státní správy, výše uvedené úkoly a pravomoci uvolněných 
funkcionářů  opět opakoval a doplnil k nim, že předseda, místopředsedové a tajemník NV plní 
na základě pověření rady úkoly koordinační a kontrolní povahy, které nevyžadují kolektivní 
rozhodování. Předseda řídil schůze rady a spolu s tajemníkem podepisoval usnesení rady, 
mezi schůzemi rady koordinoval činnost místopředsedů a tajemníka NV. Předsedu zastupoval 
místopředseda nebo jiný člen rady pověřený národním výborem. Tajemník mimo dříve 
popsané úkoly navíc koordinoval přípravu plánů činnosti komisí a aktivů a v rozsahu 
stanoveném organizačním řádem NV tajemník plnil úkoly vedoucího organizace v pracovně 
právních vztazích pracovníků NV s výjimkou pracovníků aparátu výboru lidové kontroly. 
Zákon č. 31/1983 Sb. (úplné znění zákona č. 69/1967 Sb., o NV, ve znění pozdějších předpisů 
pro území ČSR) v úkolech uvolněných funkcionářů oproti znění z roku 1982 nic nezměnil. 
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Zákon č. 115/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech, jen přidával, 
že nevyplývá-li ze zvláštních předpisů jinak, organizační řád národního výboru stanoví, kdo 
plní úkoly vedoucího organizace podle zvláštních předpisů na jednotlivých úsecích činnosti 
národního výboru. Tento stav přetrval až do roku 1990.       
     Při porovnání se skutečným stavem, jaký platil u KNV Plzeň, resp. ZKNV v letech 1949–
1990, zjišťujeme, že v období 1949-1954 (do voleb) měl předseda dva náměstky a krajského 
tajemníka. Po květnových volbách roku 1954 se počet náměstků rozšířil na tři a tajemník 
ztratil přívlastek „krajský“. Tento stav vydržel do vydání vládního nařízení č. 33/1958 Sb., o 
organizaci výkonných orgánů národních výborů, v důsledku kterého zůstal od srpna 1958 ve 
funkci pouze předseda, jeden náměstek a tajemník. Počet náměstků se rozšířil na dva až po 
vydání nového zákona o národních výborech a volbách v červnu 1960. Pojem „náměstek“ se 
s účinností nového zákona o národních výborech č. 69/1967 Sb. změnil na „místopředseda“, 
v praxi se u ZKNV změna titulování projevila od října 1968. Struktura se udržela do 
prosincových voleb 1971, po kterých se počet místopředsedů zvýšil na tři a tento stav zůstal 
až do ukončení činnosti ZKNV na podzim 1990. Podrobnější pohled na obsazení vedoucích 
funkcí u ZKNV v průběhu jeho existence nabízí příloha č. 3. 
     Prakticky od počátku existence KNV se mezi vedoucími funkcionáři uplatňovala dělba 
práce v dohledu nad jednotlivými obory činnosti jimi vedeného úřadu. V období do roku 1954 
předseda zároveň vedl I. referát pro všeobecné vnitřní věci, jeden z místopředsedů II. referát 
plánovací a druhý z místopředsedů nejprve IV. referát školský a poté IX. referát zemědělský. 
Po volbách v roce 1954 došlo k následujícímu rozdělení kompetencí: předseda dohlížel na 
odbor finanční a kádrový, civilní obranu, požární ochranu a krajskou plánovací komisi. První 
náměstek dohlížel na místní hospodářství, dopravu, odbor pracovních sil, výstavbu a průmysl. 
Druhý náměstek měl na starosti zemědělství, lesy a dřevařský průmysl, vnitřní obchod a vodní 
hospodářství. Třetí náměstek dohlížel na kulturu, školství, zdravotnictví, sociální zabezpečení 
a krajský výbor tělesné výchovy a sportu. Tajemník měl na starosti odbor organizační a 
kontrolní, odbor pro vnitřní věci, odbor pro věci církevní a bytové záležitosti. Pro léta 1955–
1956 došlo k určitým změnám, kdy předseda dohlížel na zemědělskou správu, krajskou 
plánovací komisi, odbor civilní obrany a odbor kádrový; první náměstek dohlížel na odbor 
finanční, církevní, pro vodní hospodářství, požární ochranu, správa pro lesy a dřevařský 
průmysl a akci pro zvelebení měst a obcí. Druhý náměstek měl na starosti komisi pro 
dosídlení pohraničí, odbor průmyslu, správu pro místní hospodářství a odbory výstavby, 
dopravy a pracovních sil. Třetí náměstek měl na starosti odbor kultury, školský, sociálního 
zabezpečení a výbory žen. Tajemník se staral o odbor organizační a kontrolní, odbor pro 
vnitřní věci, odbor obchodu, odbor zdravotnický a krajský výbor tělesné výchovy a sportu.  
     Po volbách 1957 byla dohledová skladba upravena následovně: předseda – štáb Civilní 
obrany a odbor kádrový; I. náměstek – správa místního hospodářství, odbor školství a kultury, 
zdravotní, sociálního zabezpečení a finanční; II. náměstek – odbor výstavby, útvar 
generálního investora, odbor pro vodní hospodářství, pracovních sil, odbor pro obchod; III. 
náměstek – správa zemědělská a lesního hospodářství, odbor výkupu, odbor průmyslový, 
správa dopravy; tajemník – odbor organizační a kontrolní, odbor pro vnitřní věci, odbor 
církevní, výbory žen, archiv. Od července 1958 v důsledku přijetí vládního nařízení č. 
33/1958 Sb. vedl KNV pouze triumvirát předsedy, jediného náměstka a tajemníka. Náměstek 
byl zároveň předsedou krajské plánovací komise, jiné úkoly nařízení přímo neuvádělo. 
     Další podrobnější rozdělení funkcí obsahují Zásady činnosti ZKNV schválené usnesením 
3. plenárního zasedání ZKNV 28. dubna 1977. Předseda přímo zodpovídal za sekretariát 
předsedy, civilní obranu, požární ochranu, zvláštní úkoly včetně zvláštního oddělení, 
kádrovou a personální práci a povodňovou komisi; tajemník za odbory organizační, vnitřních 
věcí, celkovou koordinaci práce aparátu a organizační výstavbu ZKNV, práce související 
s pravidelnou činností pléna a rady ZKNV, komisi pro ochranu veřejného pořádku ZKNV a 
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činnost tiskového tajemníka ZKNV. První z místopředsedů měl na starosti odbor plánovací, 
finanční, oblastního plánování, výstavby a územního plánování, vodního a lesního 
hospodářství a zemědělství; druhý odbor místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu 
a dopravy; třetí odbor školství, kultury, zdravotnictví, sociálních věcí a pracovních sil a 
církevní politiku ve smyslu řízení a koordinace činnosti krajského církevního tajemníka. 
Zároveň spadaly do kompetence jednotlivých místopředsedů i tematicky odpovídající komise. 
Výše jmenovaní uvolnění funkcionáři zároveň tvořili orgán neoficiálně nazývaný „vedení 
KNV“, který se pravidelně scházel na koordinačních poradách u předsedy KNV za účelem 
předběžného posuzování materiálů předkládaných radě a sjednocování stanovisek k zásadním 
otázkám.    
     Do roku 1990 se skladba kompetencí uvolněných funkcionářů ještě dále precizovala do 
podoby uváděné organizačním řádem ZKNV v podobě k 27. únoru 1990.  Předseda měl na 
starosti záležitosti obrany, zvláštní oddělení, protipožární a protipovodňovou ochranu, 
společenský a zahraniční styk, plánování a oblastní rozvoj a záležitosti pracovních sil. 
Zároveň plnil úkoly vedoucího organizace a zastupoval KNV navenek s výjimkou 
pracovněprávních vztahů. Místopředsedové měli funkce rozdělené následovně: první – 
výstavba a územní plánování, finance, mzdová politika, místní stavebnictví, životní prostředí, 
zemědělství, lesní a vodní hospodářství, energetika, nerostné bohatství, technický rozvoj, 
zlepšovací návrhy a vynálezy; druhý – doprava, služby, místní průmysl, hospodaření s byty a 
nebytovými prostory, sběr druhotných surovin, obchod a cestovní ruch, koordinace plynulosti 
zásobování, sklizeň ovoce; třetí – školství, kultura, zdravotnictví, sociální věci, otázky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, péče o brannou výchovu obyvatel, mládež a tělesná 
výchova. Tajemník pečoval o přípravu plánu činnosti národního výboru a jeho rady, 
organizaci a koordinaci práce aparátu a vnitřní správy, vnitřní věci, racionalizaci práce a 
informační systém, řízení správy výpočetní techniky, mzdové a pracovně právní otázky 
pracovníků a poslanců národních výborů, legislativní otázky a právní výchovu, soutěž 
národních výborů, péči o státní archivy, organizaci zahraničních družebních styků, ochranu 
veřejného pořádku, publikační záležitosti a organizaci voleb do zastupitelských sborů. 
V pracovně právních vztazích plnil tajemník úkoly vedoucího organizace s výjimkou 
pracovníků aparátu Výboru lidové kontroly, škol a školských zařízení a krajské správy a 
krajského útvaru Sboru požární ochrany. 
     V době likvidace ZKNV v období závěru listopadu 1990 až konce srpna 1991 zajišťoval 
veškeré potřebné činnosti dřívějších uvolněných funkcionářů likvidátor ZKNV, kterým se stal 
poslední tajemník ZKNV ing. Zdeněk Aloy.  
     Péči o agendu uvolněných funkcionářů zajišťoval sekretariát předsedy ZKNV. Úkolem 
sekretariátu bylo zabezpečování úkolů podle pokynů předsedy KNV, zejména přípravu 
podkladů pro jednání u předsedy KNV, koordinaci stanovisek pro jednání ve vládě a 
stanovisek k návrhům rezortů, dále záležitosti spojené s reprezentací KNV a rady a 
v neposlední řadě vedení spisové agendy rady KNV, předsedy KNV a také místopředsedů a 
tajemníka, jejichž sekretářky byly do sekretariátu předsedy zařazeny. Podle stavu v roce 1973 
zajišťovalo práci sekretariátu osm osob, z toho dva samostatní odborní referenti, dva odborní 
referenti a čtyři referenti. Kromě nich spadal pod sekretariát předsedy také svodný pracovník 
pro zvláštní úkoly a pracovník pověřený vedením zvláštního oddělení ukládajícího utajované 
dokumenty.  
     Evidence dokumentů uvolněných funkcionářů u ZKNV vykazuje ve srovnání s běžnou 
agendou odborů mnoho specifických rysů. Základní problém tkvěl ve skutečnosti, že ZKNV 
až do roku 1984 neměl vlastní spisový řád1 a jeho spisová služba se řídila pouze platnými 

                                                 
1 Mezi archiváliemi ZKNV se podařilo dohledat dva spisové řády – první schválený usnesením rady ZKNV č. 
111/11 ze dne 5. června 1984 a platný od 1. července 1984, druhý schválený usnesením rady ZKNV č. 128 z 20. 
září 1988 a platný od 1. ledna 1989. První z nich má ve zrušovacích ustanoveních uvedenou pouze směrnici 
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spisovými instrukcemi vydanými ministerstvem vnitra. V důsledku toho se odbory ZKNV 
sice řídily centrálně vydávanými spisovými normami včetně užívání jimi stanovených 
spisových znaků, ale uvolnění funkcionáři z neznámých důvodů tyto normy nerespektovali.   
     Dokumenty předsedy ZKNV byly až do roku 1974 ukládány pouze chronologicky ve 
vzestupné řadě podle jednacích čísel uvozených zkratkou „Ra“;2 jen některé dokumenty 
týkající se zejména jednání komisí zřizovaných vládou ČSR zůstaly vyčleněny samostatně. 
V závěru roku 1974 a v plné míře od roku 1975 začal sekretariát předsedy používat rozdělení 
do číselně označených tematických skupin, které se ale lišily od spisového plánu vydaného 
jako součást směrnice vydané pod č. 4/1959 Sbírky instrukcí pro výkonné orgány NV (čj. 
NV/3-10262/1958) ze 4. 1edna 1959 – Ukládání a vyřazování (skartace) písemností u 
výkonných orgánů národních výborů. Tento vlastní systém skupin se u dokumentů předsedy 
udržel až do roku 1990 a je uveden v příloze č. 4.  
     Tajemník ZKNV používal až do roku 1976 jednací čísla organizačního odboru a neměl 
vlastní podací deník. Jím vyřizované spisy z této doby jsou proto většinou zamanipulovány 
v organizačním odboru, na sekretariátu předsedy zůstaly uloženy jen vybrané dokumenty 
tajemníka neopatřené jednacími čísly.  Od roku 1977 se objevuje jeho vlastní řada jednacích 
čísel uvozených zkratkou „Ta“ jako „tajemník“ a zároveň začíná ukládání podle skupin 
spisového plánu zavedeného Instrukcí MV ČSR ze dne 26. března 1976, čj. VS1-3038/76 – 
Skartační řád pro národní výbory. Ve funkčním období tajemníka Milsimra (do roku 1980) je 
však použit pouze znak 51 – Písemnosti tajemníka a v jeho rámci jsou ukládány dokumenty 
bez dalšího rozlišení vzestupně podle jednacích čísel. Teprve jeho nástupce tajemník Prnka 
(1981–prosinec 1989) začal svoji agendu třídit s využitím více skupin platného spisového 
plánu. Z období prosinec 1989–1990, kdy zastávali krátce funkci tajemníci Hejduk a Aloy, se 
zachovalo velmi málo dokladů vesměs zařazených pod znak 53 – Národní výbory 
(organizace, členění a působnost), podobně dochované torzo z agendy likvidátora Aloye z let 
1990–1991 je vesměs označeno znakem 51 – Písemnosti likvidátora. 
     Nejsložitější situaci nacházíme u místopředsedů. Torzo dokumentů místopředsedy Mečla 
z let 1954–1957 je řazené podle čísel jednacích uvozených zkratkou „Me“, resp. 
chronologicky v těch případech, kdy nebyla použita jednací čísla. Další doklady z činnosti 
místopředsedů reprezentují až éru normalizace po roce 1968. Každý místopředseda měl svůj 
podací deník a jemu přidělené dokumenty dostávaly jednací čísla uvozená zkratkou 
vytvořenou písmenem „M“ jako „místopředseda“ a prvním písmenem jeho příjmení, tedy 
např. MW – místopředseda Wiendl, MU – místopředsedkyně Uhlířová. Výjimkou byl však 
místopředseda pověřený péčí o plánovací a finanční agendu, kterému se historicky říkalo 
„první místopředseda“ (ačkoli toto označení nemá oporu v zákonech o NV), a jeho jednací 
čísla proto začínala římskou číslicí „I“. Takto označeny jsou archiválie jeho provenience až do 
roku 1990, přestože v posledním organizačním řádu i ve spisovém řádu platném od 1. ledna 
1989 mají všichni místopředsedové zavedené zkratky využívající prvního písmene příjmení. 
     „První místopředseda“, reprezentovaný v dochovaných archiváliích osobami 
místopředsedů Žáka (ve funkci od prosince 1969, archiválie dochované 1971–1980), Plátěnky 
(1981–duben 1988) a Laurina (květen 1988–1990), ukládal vyřízené dokumenty do číselných 
skupin podle vlastního systému, který byl odlišný od platného spisového plánu i od skupin 
užívaných předsedou. Systém však zůstal jednotný pro celé období 1971–1990 a je opět 

                                                                                                                                                         
tajemníka ZKNV čj. Vnitř. 912/76 z 15. května 1976 k rozmnožování písemností na ZKNV, není zde zmínka o 
žádném starším spisovém řádu. Také v Zásadách činnosti ZKNV v Plzni schválených usnesením 3. plenárního 
zasedání ZKNV 28. dubna 1977, které svojí skladbou odpovídají pozdějšímu Organizačnímu řádu z r. 1983 a 
1989, není na rozdíl od obou pozdějších norem spisový řád zmíněn.    
2 Původ této zkratky je zřejmě ve slově „rada“, narážíme na ni již v 50. letech 20. stol., kdy nelze zprvu 
jednoznačně určit, zda byly nějak evidenčně oddělovány dokumenty z činnosti předsedy a rady KNV. Od 
sklonku 50. let se však již prokazatelně používá výhradně pro označení dokumentů předsedy KNV.  
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uveden v příloze č. 4. 
     Poněkud jiná je situace u místopředsedy pověřeného agendou dopravy, místního 
hospodářství a obchodu a cestovního ruchu. Tuto funkci zastávaly u ZKNV v 70.–80. letech 
20. stol. postupně tři ženy – místopředsedkyně Dubcová (1973–říjen 1976), Uhlířová (listopad 
1976–prosinec 1989) a Seidlerová (prosinec 1989–1990). První z nich používala systém 
ukládacích skupin označených písmennými zkratkami. Z jejího působení se dochovalo pouze 
torzo agendy, systém zkratek je však možné poznat z dochovaného podacího deníku. Na její 
systém navázala místopředsedkyně Uhlířová, která jej používala s drobnými úpravami až do 
roku 1983 (viz příloha č. 4). Od roku 1984 začala Uhlířová používat nový systém využívající 
znaky oficiálního spisového plánu, avšak doplněný vlastními pořadovými čísly (viz příloha č. 
4). Tento systém opustila až její nástupkyně místopředsedkyně Seidlerová, u které se již 
setkáváme pouze s řazením podle znaků oficiálního spisového plánu. 
     Vlastní systém spisových znaků označených zkratkami s doplněním znakem 99 – Různé 
využíval i třetí místopředseda, pověřený agendou kultury, školství, zdravotnictví a sociálních 
věcí a pracovních sil a církevní politikou. V letech 1971–1984 takto řadil své dokumenty 
místopředseda Wiendl (viz příloha č. 4). Jeho následovník místopředseda Hejduk v letech 
1985–1986 své dokumenty třídil jen velmi hrubě podle základních agend (kultura, školství, 
zdravotnictví, sociální věci, záležitosti společné, komise) a neoznačoval je ani žádnými 
zkratkami. Od roku 1987 začal používat spisové znaky oficiálního spisového plánu. 
                          
     Archivní materiál vzniklý z činnosti uvolněných funkcionářů byl do archivu přebírán 
v období 1964–1999 jako součást celkových přírůstků materiálu z různých odborů ZKNV 
vznikajících výběrem archiválií při periodicky probíhajících skartačních řízeních. Do roku 
1990 se skartační řízení konala u původce, po roce 1991 byly archiválie ZKNV přebírány od 
nástupnické organizace, jíž byl po krátké epizodě existence Okresního úřadu Plzeň-město 
(1990–1992 – jeho prostřednictvím však žádné skartační řízení nebylo provedeno) Okresní 
úřad Plzeň-sever a v případě finanční a personální agendy též Magistrát města Plzně. 
Archiválie zpřístupněné manipulačním seznamem byly do archivu převzaty v rámci přírůstků 
č. 37/64 z 23. září 1964 (mj. písemnosti předsedy), 4/1985 z 15. května 1985 (mj. písemnosti 
předsedů, místopředsedů, tajemníků), 50/1990 z 20. prosince 1990 (mj. písemnosti předsedů, 
místopředsedů, tajemníků), 24, 25/1997 z 5. června a 26. září 1997 (mj. usnesení vlády)   
16/99, 21/99 ze 13. srpna 1999 (mj. písemnosti předsedů, místopředsedů, tajemníků). 
      
     Již po převzetí prvních velkých přírůstků začalo ve Státním archivu v Plzni jejich pořádání. 
Veškeré archiválie z činnosti Krajského národního výboru v Plzni převzaté do konce roku 
1964 byly zahrnuty do prozatímního inventárního seznamu vypracovaného v tomtéž roce 
archiváři Janem Pelantem, Radoslavou Prudíkovou a Annou Froňkovou. Další etapu pořádání 
fondu provedla v roce 1983 archivářka Jaroslava Kryčová. Jí vytvořený druhý díl 
prozatímního inventárního seznamu nebyl nikdy schválen jako oficiální archivní pomůcka. 
Zahrnoval archiválie všech součástí KNV (resp. od roku 1960 ZKNV) do roku 1977; četné 
archiválie přitom zasahovaly zpětně až do roku 1949 a doplňovaly tak obsah Pelantova 
prvního dílu pomůcky. Evidenční jednotky zařazené do tohoto konceptu pomůcky byly 
číslovány v samostatné číselné řadě opět od 1. Následující přírůstky již nebyly archivně 
zpracovávány a byly uloženy v samostatné (již třetí) řadě číslované opět od 1 s doplňkovým 
označením „P“. Toto roztříštění, dále sílící badatelská potřeba a skutečnost, že se jedná o 
největší fond státního oblastního archivu, vedly k rozhodnutí o novém celkovém uspořádání 
fondu, na kterém začali od roku 2008 pracovat archiváři Miroslav Eisenhammer, Gabriela 
Hartmannová a Jitka Koželuhová. Vzhledem k novému pořádání došlo ke zrušení Pelantova 
prozatímního inventárního seznamu z roku 1964. 
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     Podle přijaté koncepce zpracování fondu postupuje pořádání podle jednotlivých 
organizačních útvarů. Vychází se z původního uspořádání KNV roku 1949, kdy byl dělen na 
referáty, a podle jim přidělených základních agend se pokračuje dále tak, jak se jednotlivé 
referáty vyvíjely v odbory (případně správy či jinak nazývané útvary). Základní přehled o 
celkovém pořádacím schématu poskytuje příloha č. 2. 
      
     Při zpracování archiválií z činnosti uvolněných funkcionářů ZKNV bylo rozhodnuto 
ponechat jimi používané ukládací systémy, protože snaha o přemanipulování materiálu podle 
oficiálních spisových plánů by sice možná vytvořila logičtější strukturu, ale byla by velmi 
pracná a také by znamenala úplné popření skutečného stavu, který by následně ani 
neodpovídal dochovaným podacím deníkům. Ty byly již zpracovány samostatně (viz archivní 
pomůcku č. 717).      
     Organizační útvary, které v případě uvolněných funkcionářů představuje sekretariát 
předsedy a jednotlivých místopředsedů a tajemníků, jsou řazeny u předsedů a tajemníků 
chronologicky. U místopředsedů je chronologické řazení ještě kombinováno s přihlédnutím 
k vykonávaným agendám, kdy jsou bezprostředně za sebou řazeny vždy bloky archiválií těch 
místopředsedů, kteří po sobě funkčně následovali a měli dohled nad stejnými odbory.  
V souladu s přijatou koncepcí pořádání fondu je organizační hledisko nadřazeno 
manipulačnímu, tj. pokud se u jednoho funkcionáře vyskytuje více manipulací, jsou tyto 
manipulace vyčleněny vždy v rámci bloku archiválií příslušného jednotlivce. V případě 
chronologického řazení podle čísel jednacích byly případně se vyskytující dokumenty bez čj. 
zařazeny na závěr příslušného roku. Při pořádání sekretariátu předsedy nebylo vzhledem 
k výše popsaným anomáliím v ukládání dokumentů u původce možné zohledňovat jinak u 
národních výborů běžná manipulační období 1949–1950, 1951–1954, 1954–1958, 1959–1976 
a 1977–1990. Ze spisových směrnic pro národní výbory byl v tomto případě původcem využit 
pouze spisový plán platný od 1. ledna 1977, vydaný jako součást Instrukce MV ČSR ze dne 
26. 3. 1976, čj. VS1-3038/76 – Skartační řád pro národní výbory, která byla dále rozvinuta 
novelizacemi z let 1983 a 1987 (Instrukce ministra vnitra ČSR ze dne 11. prosince 1987 čj. 
VS/1-11 10/675/87 – o spisové službě u národních výborů), a to u místopředsedů a tajemníka. 
      Na závěr za bloky archiválií z činnosti předsedů, jednotlivých místopředsedů, tajemníků a 
likvidátora byl zařazen blok materiálů z porad vedení, které byly společné všem uvolněným 
funkcionářům (fakticky byl tento blok v zájmu lepší přehlednosti sestaven z částí této agendy 
mezerovitě dochovaných u všech místopředsedů, přičemž místopředsedové pro tuto agendu 
neměli v jimi používaných ukládacích systémech speciální spisový znak). 
      Pořadové číslo bylo vždy přiděleno jedné skupině či podskupině spisového plánu. Pokud 
nebyl pro určitou agendu používán spisový znak, je nahrazen slovem „sine“ a příslušnému 
bloku archiválií bylo také přiděleno jedno pořadové číslo. Základ regestu tvoří název 
příslušné skupiny nebo podskupiny spisového plánu, ve většině případů byl ještě doplněn 
podrobnějším popisem. Rejstříky nebyly v současné fázi zpracování archiválií tvořeny, 
s jejich vyhotovením se počítá při konečné inventarizaci, která bude následovat po uspořádání 
celého fondu formou manipulačních seznamů II. typu. 
  
     Z původních tří řad evidenčních jednotek byly při tvorbě předloženého manipulačního 
seznamu zpracovány následující kartony: z Pelantova inventárního seznamu kartony č. 116–
140; z konceptu inventárního seznamu J. Kryčové kartony č. 247–274; z řady přírůstků „P“ 
kartony č. 263–326, 1215–1218, 1226, 1298–1321, 1638–1706, 1971, 2523–2710, 2988–
3011, 3711, tedy celkem 435 kartonů. Protokolem o vyřazení archiválií z evidencí NAD 
z důvodu přehodnocení významu čj. SOAP/001-1251/2009 bylo vyřazeno celkem 2,40 bm 
archiválií, z toho 0,65 bm nesplňovalo kritéria pro výběr archiválií a 1,75 bm tvořily 
multiplikáty. Dále bylo vyřazeno 0,96 bm makulatury. Zbylý archivní materiál byl nově 
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přemanipulován do celkem 407 kartonů. Celkový rozsah části fondu ZKNV zpřístupněné 
předkládanou pomůckou tedy činí 48,84 bm. 
     Časový rozsah archiválií zpřístupněných manipulačním seznamem je 1951–1991. Časové 
rozmezí uvedené v záhlaví podkapitol manipulačního seznamu u jmen jednotlivých 
funkcionářů označuje formální dobu jejich výkonu funkce, nemusí se tedy přesně shodovat 
s časovým rozsahem vlastních archiválií do nich náležejících. Obdobně časový rozsah u 
manipulačního období označuje dobu platnosti příslušného spisového plánu. Občasné přesahy 
mezi manipulačními obdobími, případně funkčním obdobím funkcionáře u časového rozsahu 
vlastních archiválií jsou způsobeny skutečností, že zpracovatelé nepovažovali za žádoucí 
uměle rozdělovat rozsáhlejší spisy či kontinuálně pokračující agendy, u kterých tak neučinil 
původce. Tyto manipulační časové přesahy nejsou vydělovány do závorek, aby nedocházelo 
k záměně s pravými priory a posteriory, která se však v předloženém manipulačním seznamu 
nevyskytují.    
 
     Fyzický stav archiválií je celkově dobrý. Nevyskytují se mechanická poškození, pouze u 
některých jednotlivin ze staršího období (50.–60. léta 20. stol.) vyhotovených pomocí 
rozmnožovacích technik se projevuje mírné blednutí písma. Jazykem většiny zpracovaných 
archiválií je čeština, u agendy družebních styků s městem Gera se okrajově vyskytuje 
němčina (poř. č. 5, 90, 103). 
 
     Zpřístupněný archivní materiál z činnosti uvolněných funkcionářů ZKNV vykazuje 
značnou mezerovitost zejména pro počátky činnosti úřadu a pro období let 1960–1966, přesto 
poskytuje poměrně plastický obraz o všech oblastech jejich činnosti. V 50. letech řešil 
předseda osobně mnoho konkrétních záležitostí a občané se na něj neváhali přímo obracet se 
společenskými i osobními problémy. Do jisté míry tento trend přetrval i do pozdějšího období, 
kdy se setkáváme se snahou o osobní intervence v případech nepřijetí na střední či vysoké 
školy nebo u kádrových problémů spjatých s postoji jednotlivců k událostem roku 1968. 
Úmyslně byly ponechány i dokumenty svědčící o společenské úloze předsedy dochované 
z první poloviny 70. let. Krajskou úroveň agendy uvolněných funkcionářů reprezentuje 
průběžné sledování a řešení problémů v jim svěřených oblastech, ať už jde o plnění plánu, 
investiční i bytovou výstavbu, zásobování nebo školství a kulturu. Mezi archiváliemi 
předsedy se nachází pod sign. 22 i relativně celistvá řada usnesení vlády ČSR (ČSSR) 
opatřených poznámkami uživatelů (poř. č. 13), která představují iniciační materiál pro tvorbu 
mnohých usnesení pléna i rady ZKNV; tato usnesení a související zápisy z jednání vlády a 
předsednictva vlády ponechali zpracovatelé pro větší přehlednost v jedné řadě pod sign. 22 
bez ohledu na skutečnost, že do roku 1974 takto označovány nebyly. Prozatím v nich nebyla 
provedena skartace, neboť jejich texty často nejsou v usneseních ZKNV citovány plně, jejich 
obsah je např. v případě organizačního vývoje národních výborů využíván i při pořádání 
fondu ZKNV a před jeho dokončením není možné přesně určit, která vládní usnesení jsou pro 
vazbu na další archiválie fondu skutečně bezvýznamná. Do roku 1968 přitom pro KNV 
představovala nadřízeného komunikačního partnera vláda ČSSR, po provedené federalizaci 
od roku 1969 vláda ČSR. 
     Akcentován je i přesah do vyšší úrovně činnosti funkcionářů zahrnující jejich činnost 
v celostátních komisích vlády ČSR, spolupráci s jednotlivými ministerstvy při přípravě 
koncepčních materiálů, činnost předsedy KNV jako poslance České národní rady a práci 
spojenou s členstvím uvolněných funkcionářů v krajském výboru KSČ a krajské odborové 
radě. V případě materiálů vzniklých ve spolupráci s ekonomickou komisí KV KSČ (poř. č. 62, 
77, 117, 136) jde zároveň o informační doplnění fondu KV KSČ Plzeň, kde archiválie komisí 
prakticky chybějí. Podobně i materiály vzniklé z činnosti místopředsedů ZKNV v Radě pro 
životní prostředí při vládě ČSR (poř. č. 70, 85) a Vládním výboru pro cestovní ruch (poř. č. 



 

11 
 

100, 106, 126) odrážejí konkrétní situaci ze západočeského regionu. Z jednotlivin 
nacházejících se mezi písemnostmi předsedy je třeba dále upozornit na archiválie týkající se 
zničení televizního vysílače Krašov sovětskými vojsky 25. srpna 1968 a demonstrace u 
příležitosti výročí osvobození Plzně americkou armádou 6. května 1969 (obojí poř. č. 2). 
Specifika normalizační ekonomiky dokládají i materiály o přednostních přídělech automobilů 
(poř. č. 2, 10). 
     Archiválie zpřístupněné manipulačním seznamem uspořádaly na pracovišti Klášter v letech  
2008–2009 zaměstnankyně Státního oblastního archivu v Plzni Gabriela Hartmannová (1. 
oddělení) a Jitka Koželuhová (5. oddělení) pod vedením Mgr. Miroslava Eisenhammera, 
Ph.D. S přispěním archivářů 1. oddělení Mgr. Michaela Pešťáka a Mgr. Barbory Zdráhalové 
bylo toto uspořádání podstatně upraveno do konečné podoby v roce 2016-2017. 
 
V Klášteře dne 29. 8. 2017                                                     Miroslav Eisenhammer 
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Příloha č. 1  
 
Seznam zkratek 
 
akce Z svépomocná akce zvelebování měst a obcí 
BESIP bezpečnost silničního provozu 
CAN Centrální autobusové nádraží (v Plzni) 
CSÚ civilně správní úsek 
č.  číslo 
čj. číslo jednací 
ČNR Česká národní rada 
ČOI Česká obchodní inspekce 
č. or. číslo orientační 
č. p. číslo popisné 
ČSAD Československá státní automobilová doprava 
ČSR Československá republika (do 1960), Česká socialistická 

republika (od 1969) 
ČSSR Československá socialistická republika 
ČSTV Československý svaz tělesné výchovy 
EK ekonomická komise 
EX Plzeň gastronomické výstavní trhy v Plzni 
EXPO světová výstava 
FN fakultní nemocnice 
CHKO chráněná krajinná oblast 
JZD jednotné zemědělské družstvo 
kar karton 
KIO Krajská inženýrská organizace 
KIPO krajská inspekce požární ochrany 
KNV krajský národní výbor 
KOR krajská odborová rada 
KSČ Komunistická strana Československa 
KV krajský výbor 
mj. mimo jiné 
MDŽ Mezinárodní den žen 
MěNV městský národní výbor 
NDR Německá demokratická republika 
NF Národní fronta 
NV národní výbor 
NVmP Národní výbor města Plzně 
OCR obchod a cestovní ruch 
o. p. oborový podnik 
ONV okresní národní výbor 
PO SSM Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže 
PS Pohraniční stráž 
RaJ restaurace a jídelny 
ROH Revoluční odborové hnutí 
SČSP Svaz československo-sovětského přátelství 
SRN Spolková republika Německo 
SSM Socialistický svaz mládeže  
SSSR Svaz sovětských socialistických republik 
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VLK výbor lidové kontroly 
VLHZ vodní a lesní hospodářství a zemědělství 
VŘSR Velká říjnová socialistická revoluce 
ZKNV Západočeský krajský národní výbor 
ZO základní organizace 
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Příloha č. 2 
 
Celkové pořádací schéma fondu ZKNV Plzeň 
 
Orgány národního výboru:  
     Zápisy ze zasedání pléna  
     Zápisy ze schůzí rady  
     Zápisy ze schůzí komisí  
  
Úřad národního výboru:  
     Úřední knihy  
     Registraturní pomůcky  
     Spisy  
          Sekretariát předsedy a k němu náležející orgány KNV  
          Předseda 1951–1990 
          Místopředsedové 1954–1990 
          Tajemník (+ likvidátor ZKNV) 1977–1991 
          Zvláštní oddělení 1949–1990 
  
          I. referát – pro všeobecné vnitřní věci – a jeho následovníci  
          I. referát – pro všeobecné vnitřní věci  1949–1951 
          Referát pro organizaci činnosti lidové správy 1951–1954 
          Odbor organizační a kontrolní  1954–1958 
          Odbor pro věci církevní  1954–1958 
          Odbor kádrový  1954–1958 
          Odbor organizační  1958–1991 
          Odbor kontrolní  1958–1967 
          Komise lidové kontroly 1968–1971 
          Výbor lidové kontroly  1972–1990 
          Odbor kádrové a personální práce  1970–1991 
  
          II. referát – plánovací – a jeho následovníci  
          II. referát – plánovací 1949–1952 
          Krajská plánovací komise  1952–1960 
          Odbor plánovací  1960–1989 
          Odbor oblastního plánování  1965–1989 
          Odbor plánování a oblastního rozvoje 1989–1990 
  
          III. referát – bezpečnostní – a jeho následovníci  
          III. referát – bezpečnostní  1949–1950 
          Referát pro vnitřní věci a bezpečnost  1950–1951 
          Referát pro vnitřní věci 1952–1954 
          Odbor pro vnitřní věci  1954–1964 
          Odbor vnitřních věcí 1964–1990 
          Odbor civilní obrany  1954–1957 
          Štáb civilní obrany 1957–1960 
          Krajská inspekce požární ochrany  1966–1986 
          Krajská správa Sboru požární ochrany  1986–1990 
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         IV. referát – pro školství, osvětu a tělesnou výchovu – a jeho 
následovníci 

 

         IV. referát – pro školství, osvětu a tělesnou výchovu  1949–1954 
         Odbor školský  1954–1957 
         Odbor kultury  1954–1957 
         Odbor školství a kultury  1957–1968 
         Odbor školství  1968–1989 
         Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 1989–1990 
         Odbor kultury 1968–1990 
  
          V. referát – práce a sociální péče – a jeho následovníci  
          V. referát – práce a sociální péče  1949–1951 
          Referát pracovních sil 1951–1954 
          Odbor pracovních sil  1954–1958 
          Odbor sociálního zabezpečení  1954–1958 
          Odbor pracovních sil a sociálního zabezpečení  1958–1960 
          Odbor pracovních sil  1960–1971 
          Odbor sociálního zabezpečení  1960–1971 
          Odbor sociálních věcí a pracovních sil  1971–1989 
  
          VI. referát – zdravotní – a jeho následovníci  
          VI. referát – zdravotní 1949–1954 
          Odbor zdravotnický  1954–1958 
          Odbor zdravotnictví 1958–1960 
          Odbor zdravotní  1960–1964 
          Odbor zdravotnictví 1964–1989 
          Odbor zdravotnictví a sociálních věcí 1989–1990 
  
          VII. referát – finanční – a jeho následovníci  
          VII. referát – finanční 1949–1954 
          Odbor finanční  1954–1989 
          Odbor státních financí 1968–1970 
          Odbor financí a cen 1989–1990 
  
          VIII. referát – hospodářský – a jeho následovníci  
          VIII. referát – hospodářský  1949–1954 
          Odbor dopravní  1954–1956 
          Správa dopravy 1957–1958 
          Odbor průmyslový 1954–1958 
          Správa pro místní hospodářství (od 1957 správa místního 

hospodářství) 
1954–1957 

          Správa pro lesy a dřevařský průmysl  1954–1956 
          Odbor místního hospodářství a dopravy  1958–1960 
          Odbor průmyslový  1960–1971 
          Odbor místního hospodářství  1971–1989 
          Odbor dopravní  1960–1964 
          Odbor dopravy 1964–1989 
          Odbor dopravy a místního hospodářství 1989–1991 
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          IX. referát – zemědělský – a jeho následovníci  
          IX. referát – zemědělský 1949–1954 
          Správa zemědělská 1954–1956 
          Správa zemědělství a lesního hospodářství 1957–1958 
          Odbor výkupu zemědělských výrobků 1957–1958 
          Odbor výkupu 1958–1959 
          Odbor zemědělství a lesního hospodářství 1958–1959 
          Odbor zemědělství 1960–1964 
          Odbor vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví 1964–1971 
          Odbor zemědělství, lesního a vodního hospodářství 1971–1976 
          Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 1976–1989 
          Odbor vodního a lesního hospodářství, zemědělství a životního 

prostředí 
1989–1990 

          Odbor životního prostředí 1990 
  
          X. referát – pro vnitřní obchod a výživu – a jeho následovníci  
          X. referát – pro vnitřní obchod a výživu 1949–1951 
          Referát pro vnitřní obchod 1951–1954 
          Odbor pro obchod  1954–1956 
          Správa obchodu 1957–1958 
          Odbor obchodu 1958–1960 
          Odbor pro obchod 1960–1964 
          Odbor obchodu 1964–1971 
          Odbor obchodu a cestovního ruchu 1971–1990 
  
          XI. referát – technický – a jeho následovníci  
          XI. referát – technický 1949–1952 
          Referát pro výstavbu 1953–1954 
          Odbor pro výstavbu 1954–1958 
          Odbor pro vodní hospodářství   1954–1957 
          Odbor vodního hospodářství  1957–1958 
          Odbor výstavby a vodního hospodářství  1958–1960 
          Odbor pro vodní hospodářství a energetiku  1960–1964 
          Odbor výstavby  1960–1971 
          Odbor výstavby a územního plánování  1971–1981 
          Odbor výstavby  1981–1990 
          Odbor územního plánování  1981–1990 
  
          Samostatné složky:  
          Státní arbitráž při KNV 1950–1962 
          Krajský výbor pro tělesnou výchovu a sport 1952–1956 
          Správa ministerstva spravedlnosti při KNV 1954 
  
     Mapy  
     Fotoalba  
     Tisky  
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Příloha č. 3  
 
Přehled uvolněných funkcionářů KNV, ZKNV a ZKNV v likvidaci v letech 1949–19913 
 
Předseda KNV (ZKNV) 
 
1949–2. 5. 1951 Karel Frous4 
17. 7. 1951–19. 5. 1954 Gustav Rada 
19. 5. 1954–30. 8. 1968 Jan Pelnář5 
25. 9. 1968–8. 10. 1969 Josef Fořt 
16. 12. 1969–31. 12. 1980 Adolf Starý 

 1. 1. 1981–12. 12. 1989 Miroslav Novotný 
12. 12. 1989–27. 2. 1990 Jiří Laurin 
27. 2. 1990–19. 11. 1990 Miloslav Baumruk 
 
 
Místopředsedové KNV (ZKNV)6 
 
1949–13. 6. 1950 Josef Vostradovský 
1949–17. 7. 1951 Barbora Volopichová 
12. 7. 1950–20. 1. 1953 Václav Soukup 
17. 7. 1951–19. 5. 1954 Jan Pelnář 
17. 2. 1953–19. 6. 1958 Zdeněk Bluďovský 
19. 5. 1954–22. 7. 1958 Josef Mečl 
19. 5. 1954–25. 5. 1957 Marie Smilerová 
26. 5. 1957–22. 7. 1958 Miluše Kovandová 
5. 8. 1958–7. 6. 1960; 7. 5. 1963–25. 9. 1968 Josef Fořt 
16. 6. 1960–13. 6. 1964 Josef Novák 
16. 6. 1960–23. 4. 1963 Rudolf Koubek 
26. 6. 1964–23. 11. 1971 Bedřich Mrázek 
25. 9. 1968–16. 12. 1969 Antonín Plaček 
16. 12. 1969–31. 12. 1980 Josef Žák 
10. 12. 1971–31. 5. 1973 Jiří Lukavský 
10. 12. 1971–31. 12. 1984 Jaroslav Wiendl 
1. 6. 1973–31. 10. 1976 Milada Dubcová 
5. 11. 1976–12. 12. 1989 Marie Uhlířová 
1. 1. 1981–30. 4. 1988 Bohumil Plátěnka 
 

                                                 
3 Data výkonu funkce jsou převzata z příslušných usnesení pléna, kterými byli funkcionáři uváděni do funkce 
nebo funkce zprošťováni. Pokud se nepodařilo určit přesné datum, je jako den nástupu, resp. ukončení výkonu 
funkce uvedeno datum prvního, resp. posledního zasedání pléna nebo schůze rady, na nichž byl dotyčný 
funkcionář prokazatelně ve funkci. 
4 Karel Frous rezignoval na funkci předsedy k 2. 5. 1951. Do převzetí funkce Gustavem Radou 17. 7. 1951 
zastupoval předsedu ve funkci úřadujícího náměstka předsedy Václav Soukup.  
5 Jan Pelnář byl od 1. 9. 1968 jmenován do funkce ministra vnitra ČSSR. Do 25. 9. 1968 zastupoval předsedu ve 
funkci úřadujícího náměstka ZKNV Josef Fořt, který byl k uvedenému dni zvolen předsedou a vykonával funkci 
do své rezignace dne 8. 10. 1969. Od 8. 10. 1969 do zvolení nového předsedy Adolfa Starého dne 16. 12. 1969 
zastupoval předsedu ve funkci úřadujícího místopředsedy Bedřich Mrázek. 
6 V období 70-80. let 20. stol, ze kterých jsou dochovány archiválie místopředsedů ve větším množství, po sobě 
funkcionáři v pozici 1., 2. a 3. místopředsedy následovali v pořadí: 1. místopředseda Žák – Plátěnka – Laurin, 2. 
místopředseda Lukavský – Dubcová – Uhlířová – Seidlerová, 3. místopředseda Wiendl – Hejduk – Kovářík.  
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Místopředsedové KNV (ZKNV) – pokračování 
 
1. 1. 1985–12. 12. 1989 Václav Hejduk 
1. 5. 1988–12. 12. 1989; 27. 2.–19. 11. 1990 Jiří Laurin 
12. 12. 1989–27. 2. 1990 Marie Mašková 
12. 12. 1989–19. 11. 1990 Anna Seidlerová 
12. 12. 1989–19. 11. 1990 Jindřich Kovářík 
 
 
Tajemník KNV (ZKNV) 
 
1949–17. 7. 1951 Karel Líbal7 
1. 1. 1952–30. 5. 1953 František Hlaváček 
1. 7. 1953–19. 5. 1954 Miloslav Plzák8 
1.6. 1954–7. 6. 1960 Ivo Skála 
16. 6. 1960–23. 4. 1963 Josef Fořt 
7. 5. 1963–10. 12. 1969 Adolf Starý 
16. 12. 1969–31. 12. 1980 Oldřich Milsimr 
1. 1. 1981–12. 12. 1989 Jan Prnka 
12. 12. 1989–27. 2. 1990 Václav Hejduk 
27. 2. 1990–19. 11. 1990 Zdeněk Aloy 
 
Likvidátor ZKNV 
 
19. 11. 1990–31. 8. 1991 Zdeněk Aloy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 V období 17. 7. – 31. 12. 1951 nebyla funkce tajemníka obsazena. 
8 Od. 1. 6. do 30. 6. 1953 vykonával funkci tajemníka Miroslav Plzák jako zastupující tajemník, od 1. 7. 1953 
byl řádně zvolen. 
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Příloha č. 4 
 
Vlastní spisové plány používané uvolněnými funkcionáři ZKNV 
 
Předseda ZKNV (1975–1990) 
 
znak obsah 
03 Funkcionáři KNV 
051 Odměny z fondu předsedy 
062 Družební styky 
090 Výstavnictví 
091 EX Plzeň 
13 Kontrola (stížnosti, intervence) 
14 Reprefond, odměny, ceny, záštity, pohoštění 
15 Přednostní přidělení automobilů 
17 Projevy, články, rozhlas 
21 Schůze vlády ČSR – materiály na vědomí a k připomínkování 
22 Zápisy z jednání vlády ČSR a usnesení vlády 
23 Porady členů vlády s předsedy KNV, jednání s členy vlády 
28 Porady s předsedy ONV, jednání s ONV 
31 Organizace a hospodaření NV, výkon státní správy 
32 Vnitřní správa, ochrana veřejného pořádku 
322 Integrace obcí 
33 KIPO 
34 Personální záležitosti 
38 VLK 
41 Plánovací odbor, odbor plánování a oblastního rozvoje 
42 Odbor oblastního plánování 
421 Lázeňství 
422 Území při západní hranici 
43 Finanční odbor 
44 Odbor výstavby 
44a Územní plánování 
441 Plzeňská aglomerace, karlovarsko-chebská aglomerace 
442 Územní plán rajonu sokolovsko-chebské hnědouhelné pánve 
443 Územní plán rajonu Šumava 
444 Hotel Thermal Karlovy Vary 
45 Odbor VLHZ 
451 Životní prostředí 
51 Odbor školství 
52 Odbor kultury 
53 Odbor zdravotnictví 
54 Odbor sociálních věcí a pracovních sil 
55 Věci církevní 
56 Odbor místního hospodářství 
561 KOVO Starý Plzenec 
562 Bytové záležitosti 
57 Odbor dopravy 
58 Odbor obchodu a cestovního ruchu 
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61 Veřejná bezpečnost 
62 Prokuratura, ministerstvo vnitra 
63 Arbitráž 
71 Geodetický a kartografický úřad 
72 Český báňský úřad 
73 Bezpečnost práce 
74 Energetika 
75 Úřad pro vynálezy a objevy 
76 Federální statistický úřad 
99 Různé 
 
 
 
 
 
1. místopředseda 
 
Místopředsedové Žák, Plátěnka a Laurin (1971–1990) 
 
 
01 Porady místopředsedů ONV 
02 Spolupráce s orgány KSČ a NF 
03 Ústřední orgány – ministerstva, vláda, ČNR, Česká plánovací komise 
04 Písemnosti místopředsedy 
05 Ekonomická komise KV KSČ 
06 Řízení, kontrola a metodická činnost NV 
07 Plánovací odbor  
08 Odbor výstavby, výstavby a územního plánování 
09 Finanční odbor, finanční plánování 
10 Odbor VLHZ 
11 Různé (ostatní odbory) 
12 Odbor oblastního plánování 
14 Komise (mj. životní prostředí) 
15 Různé 
16 Územní plánování (plzeňská a karlovarsko-chebská aglomerace) 
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2. místopředseda 
 
Místopředsedkyně Dubcová (1973–1976), Uhlířová (1976–1983) 
 
DO Odbor dopravy 
OB Odbor obchodu a cestovního ruchu 
MH Odbor místního hospodářství 
DP, OP Došlá a odeslaná pošta místopředsedkyně 
VVCR Vládní výbor pro cestovní ruch ČSR 
PORADY- KNV Porady místopředsedů KNV 
PORADY-ONV Porady místopředsedů ONV 
KV KSČ Krajský výbor KSČ 
ZO KSČ Základní organizace KSČ 
KOR Krajská odborová rada 
ZO ROH Základní organizace ROH 
BESIP Komise BESIP 
KCR Komise cestovního ruchu 
Ovoce (KKK-O) Komise rady KNV pro zabezpečení bezztrátové sklizně ovoce 
KMH Komise místního hospodářství 
EK KV KSČ Ekonomická komise KV KSČ 
KZK Koordinační komise pro zásobování Západočeského kraje 
KKK Krajská koordinační komise pro úpravu pracovních a provozních režimů 
KEK Krajská energetická komise 
VO Volební obvod 
 
Místopředsedkyně Uhlířová (1984–1989) 
 
01/276 Odbor dopravy 
02/301 Odbor obchodu a cestovního ruchu 
03/251 Odbor místního hospodářství 
04/51/1 Korespondence místopředsedkyně 
04/51/2 Písemnosti předsedy, místopředsedů, tajemníka 
04/51/3 Vládní výbor pro cestovní ruch ČSR, zápisy z ministerstev 
06/80/1 Porady místopředsedů KNV 
06/80/2 Porady místopředsedů ONV 
06/99/3 Výpisy z KV KSČ 
06/99/4 ZO KSČ 
07/99 Předsednictvo KOR 
104/1 Komise dopravy 
104/2 Komise BESIP 
104/3 Komise obchodu a cestovního ruchu 
104/4 Komise cestovního ruchu 
104/5 Komise pro zásobování 
104/6 Komise pro bezztrátovou sklizeň ovoce 
104/7 Komise místního hospodářství 
104/8 Ekonomická komise KV KSČ – pracovní skupina 
104/9 Ekonomická komise KV KSČ celokrajská 
104/10 Komise pro ukrytí obyvatelstva 
104/12 Vládní komise pro zabezpečení zásobování trhu ČSR 
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116 Kádrové záležitosti 
120 Volební obvod 
 
 
3. místopředseda 
 
Místopředseda Wiendl (1971–1984) 
 
K Odbor kultury 
KCT Krajský církevní tajemník  
Š Odbor školství 
Z Odbor zdravotnictví 
SP Odbor sociálních věcí a pracovních sil 
KSČ Záležitosti KV KSČ 
SČSP Záležitosti SČSP 
Cik. komise Krajská komise pro řešení otázek cikánského obyvatelstva 
JSBVO Jednotný systém branné výchovy obyvatelstva 
Nár. komise Krajská komise pro řešení otázek národností 
KSPOZ Krajský sbor pro občanské záležitosti 
Komise pro mládež a 
TV 

Krajská komise pro mládež a tělesnou výchovu 

99 Různé 
Vol. obvod Záležitosti volebního obvodu 
 
 
Poznámka: Ukládací systémy uvedené v této příloze byly rekonstruovány na základě podacích 

deníků a označení na spisových deskách, v ojedinělých případech byly soupisy spisových 

znaků vlepeny na přídeští podacího deníku. 
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  Kancelář předsedy (1951–1990)   

  Manipulace 1951–1954   

1 sine Spisy bez čj. 
(mj. spisy týkající se zemědělství, 
organizace národních výborů) 

1951–1954 kar 1 

     

  Manipulace 1954–1974   

2 sine Ra 1529/54; Ra 17/55 - 789/55 (mj. 
záležitosti pracovních sil, plnění plánu, 
výbory žen, zemědělství, výstavba, akce 
zvelebení obcí, podpisová akce Světové 
rady míru, komunikace s vládní komisí 
pro všeobecné řízení národních výborů, 
organizace výkupu zemědělských 
výrobků, zajištění veterinární služby v 
kraji, stížnosti jednotlivců) 

1954–1955 kar 1 

2 sine Ra 808/55 - 1731/55 (mj. instrukce pro 
ONV, záležitosti zemědělství a 
lesnictví, průmyslu, stížnosti a žádosti 
občanů a institucí, zemědělská půda 
Hlávkovy nadace) 

1955 kar 2 

2 sine Ra 1732/55 - 1955/55 (mj. průběh 
sklizně, zásobování, bytová výstavba a 
bytové záležitosti jednotlivců) 
Spisy bez čj. 
(mj. záležitosti týkající se lesů a 
dřevařského průmyslu, zemědělské 
produkce a výkupu, zdravotnictví, 
náboru pracovních sil) 

1955 kar 3 

2 sine Ra 1/56 - 615/56 (korespondence 
s ministerstvy a vládou, přípisy od 
komisí KNV, instrukce pro nižší stupně 
NV, zemědělství, likvidace dluhů 
z povinných dodávek, bytové 
záležitosti, stížnosti občanů, místní 
hospodářství a spotřební družstva) 

1956 kar 4 

2 sine Ra 618/56 - 1203/56 (mj. záležitosti 
národních výborů, zemědělství – 
organizace i výkup plodin, 
korespondence s ministerstvy a vládou, 
bytové otázky  - individuální i sídlištní 
výstavba, místní hospodářství) 

1956 kar 5 

2 sine Ra 1204/56 - 1776/56 (mj. situace 
pohraničních okresů, plnění plánu, 
výkup zemědělských produktů, 

1956 kar 6 
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reorganizace v oblasti dopravy, 
místního hospodářství a tělovýchovy, 
bytová a investiční výstavba)   

2 sine Ra 1/57 - 600/57 (mj. bytová a 
investiční výstavba, stížnosti občanů, 
organizační věci národních výborů, 
zemědělské záležitosti, výkup vajec a 
mléka, turistika – vrácení hotelů Hrnčíř 
a Rixi na Špičáku původnímu účelu, 
šlechtitelská stanice Lužany, opravy 
silnic v hraničním pásmu, havarijní stav 
domů ve Stříbře) 

1957 kar 7 

2 sine Ra 601/57 - 1300/57 (komunikace 
s ministerstvy, zemědělství – investice i 
provozní záležitosti, bytová výstavba 
investiční i individuální, otázky 
pracovních sil, stížnosti občanů včetně 
dosídlenců, zaostávání okresu Tachov) 

1957 kar 8 

2 sine Ra 1303/57 - 2023/57 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, otázky dopravy 
a místního průmyslu, zemědělství, 
národní výbory, stížnosti a žádosti 
jednotlivců) 

1957 kar 9 

2 sine Ra 2/58 - 500/58 (komunikace s vládou 
a ministerstvy, otázky dopravy, bytová 
politika, národní výbory, zemědělství, 
změna územní působnosti ONV Plzeň a 
Rokycany kvůli výstavbě 
Železnorudných dolů a hrudkoven 
Ejpovice) 

1958 kar 10 

2 sine Ra 501/58 - 1000/58 (komunikace s 
vládou a ministerstvy, národní výbory, 
otázky dopravy – údržba silnic, hlášení 
o trestné činnosti na dráze, stížnosti a 
žádosti, přesun dopravy některých 
komodit z dráhy na silnici) 

1958 kar 11 

2 sine Ra 1006/58 - 1498/58 (komunikace s 
vládou a ministerstvy, komise KNV, 
národní výbory, hlášení o trestné 
činnosti na dráze, stížnosti a žádosti) 

1958 kar 12 

2 sine Ra 1503/58 - 2103/58 (záležitosti 
výstavby, zemědělství a výkupu, 
dopravy, stížnosti, účast na Světové 
výstavě EXPO 58 v Bruselu, hlášení o 
trestné činnosti na dráze, převod 
sušárny brambor Chocenice z lihovaru 
na JZD, vyznamenání bývalých 

1958 kar 13 
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příslušníků Rudých gard a Rudé armády 
z let 1917–1922 žijících v Plzeňském 
kraji) 

2 sine Spisy bez čj. (referáty předsedy na 
schůzích, přehledy o plnění plánu 
sklizně a výkupu) 

1958 kar 14 

2 sine Spisy bez čj. (vesměs záležitosti týkající 
se zemědělství a plnění plánu sklizně a 
výkupu, mj. hlášení o postupu 
zemědělských prací, plnění plánu chovu 
hospodářského zvířectva, II. 
zemědělská a průmyslová výstava 
v Plzni) 

1958 kar 15 

2 sine Ra 1126/59 - 1670/66 (zlomky – 
školství, zemědělství, výstavba, obchod 
a zásobování, výstavnictví – EX Plzeň) 

1959–1966 kar 16 

2 sine Ra 1148/61, 1150/61, 1213/61, 1236/61, 
1278/61, 1487/61, 1585/61, 1684/61, 
1829/61, 1925/61, 1964/61, 1998/61, 
2021/61 (dokumenty předsedy týkající 
se činnosti Vládní komise pro národní 
výbory) 

1961 kar 16 

2 sine Ra 89/62, 204/62, 358/62, 650/62, 
950/62, 1013/62, 1017/62, 1263/62, 
1358/62 (dokumenty předsedy týkající 
se činnosti Vládní komise pro národní 
výbory – leden – červenec 1962) 

1962 kar 17 

2 sine Ra 1798/62, 2397/62 (dokumenty 
předsedy týkající se činnosti Vládní 
komise pro národní výbory – září – 
prosinec 1962) 

1962 kar 18 

2 sine Spisy bez čj. (zprávy, referáty a projevy 
předsedy na schůzích, poradách a 
slavnostních shromážděních) 

1966 kar 19 

2 sine Ra 1/67 - 466/67 (komunikace s vládou 
a ministerstvy, záležitosti organizace a 
řízení národních výborů, dopravy, 
výstavby, školství, zemědělství, 
obchodu – EX Plzeň, plnění plánu, 
statistické informace) 

1967 kar 20 

2 sine Ra 495/67 - 894/67 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, organizace a 
řízení národních výborů – zákon o 
národních výborech, záležitosti 
výstavby, školství, zemědělství, 
 

1967 kar 21 
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obchodu – EX Plzeň, plnění plánu, 
statistické informace) 

2 sine Ra 897/67 - 1149/67 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, organizace a 
řízení národních výborů – návrh zásad 
řízení národních výborů vládou, 
záležitosti výstavby, školství, 
zemědělství, plnění plánu, statistické 
informace) 

1967 kar 22 

2 sine Ra 1151/67 - 1336/67 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, organizace a 
řízení národních výborů – provádění 
zákona o národních výborech, 
záležitosti výstavby – pohraniční 
oblasti, lázeňství a cestovní ruch, EX 
Plzeň, záležitosti školství, zemědělství, 
plnění plánu, statistické informace) 

1967 kar 23 

2 sine Ra 6/68 - 76/68 (komunikace s vládou a 
ministerstvy, organizace a řízení 
národních výborů – návrhy prováděcích 
nařízení k zákonu o národních 
výborech, dálnice D5, hraniční přechod 
Boží Dar, školství na Tachovsku, 
uzavření dolu Krimich II v Nýřanech, 
statistické informace) 

1968 kar 23 

2 sine Ra 78/68 - 579/68 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, organizace a 
řízení národních výborů, záležitosti 
výstavby – mj. zbourání hotelu Central 
v Plzni a rekonstrukce radnice v Chebu, 
zemědělství, vývoj hospodářství a 
plnění plánu, statistické informace) 

1968 kar 24 

2 sine Ra 586/68 - 1369/68 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, záležitosti 
výstavby, zemědělství, školství, kultury, 
církevní záležitosti, pohraniční oblasti, 
statistické informace, situace kolem 21. 
8. 1968, dokumentace ke zničení 
televizního vysílače Krašov příslušníky 
armády SSSR 25. 8. 1968) 

1968 kar 25 

2 sine Ra 7/69 - 325/69 (komunikace s vládou 
a ministerstvy, organizace a řízení 
národních výborů, záležitosti kultury, 
školství, hospodářství, zemědělství, stav 
a rozvoj pohraničí – mj. sílící odchod 
německého obyvatelstva, hraniční 
přechody) 

1969 kar 26 
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2 sine Ra 349/69 - 893/69 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, organizace a 
řízení národních výborů, záležitosti 
kultury, hospodaření, zásobování, 
statistické informace, dokumentace 
k demonstraci 6. 5. 1969 v prostoru 
bývalého základního kamene pomníku 
americké armády v Plzni, hlášení o 
událostech kolem 21. 8. 1969 
v Západočeském kraji) 

1969 kar 27 

2 sine Ra 895/69 - 1245/69 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, organizace a 
řízení národních výborů, záležitosti 
kultury, řízení zemědělství, 
zdravotnictví, dopravy, pekárenských a 
cukrárenských podniků, zásobování, 
výstavba) 

1969 kar 28 

2 sine Spisy bez čj. (bulletiny Českého úřadu 
pro tisk a informace) 

1969 kar 28 

2 sine Ra 609/69 (dokumenty předsedy 
týkající se činnosti Vládní komise pro 
otázky postavení a působnosti NV 
v ČSR) 

1969 kar 28 

2 sine Spisy bez čj. (dokumenty předsedy 
týkající se činnosti Vládní komise pro 
otázky postavení a působnosti NV v 
ČSR) 

1969 kar 29 

2 sine Ra 3/70 - 84/70 (komunikace s vládou a 
ministerstvy, organizace a řízení 
národních výborů, záležitosti kultury, 
pohraničí – situace na Ašsku) 

1970 kar 29 

2 sine Ra 91/70 - 449/70 (komunikace s 
vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, 
problematika hospodářství a 
zásobování, výstavby, školství, 
pohraničí, přehled o trestných činech 
proti republice za rok 1969, zajištění 
veřejného pořádku, přednostní příděly 
automobilů) 

1970 kar 30 

2 sine Ra 450/70 - 638/70 (komunikace s 
vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, 
problematika kultury, školství, dopravy, 
hospodářství a zásobování, pracovních 
sil, kriminalita mládeže, čistota a 
úpravy vodních toků) 

1970 kar 31 
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2 sine Ra 679/70 - 891/70 (komunikace s 
vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, 
problematika plnění plánu a jeho 
kontroly, pracovních sil, pohraničí, 
dopravy, školství, masově politické 
práce) 

1970 kar 32 

2 sine Ra 929/70 - 1491/70 (komunikace s 
vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, 
problematika školství, dopravy) 

1970 kar 33 

2 sine Spisy bez čj. (statistické informace a 
bulletiny, projevy předsedy, pozvánky, 
jmenovitý stav pracovníků na 
jednotlivých odborech ZKNV k 19. 10. 
1970, ubytování sovětských vojsk na 
Chebsku) 

1970 kar 33 

2 sine Ra 211/70, 881/70 (dokumenty 
předsedy týkající se činnosti Vládní 
komise pro otázky postavení a 
působnosti NV v ČSR) 

1970 kar 34 

2 sine Ra 1/71 - 126/71 (komunikace s vládou 
a ministerstvy, řízení a organizace 
národních výborů, záležitosti výstavby, 
výstavnictví, plnění plánu, školství, 
kultury, osobní důchody, vyznamenání) 

1971 kar 34 

2 sine Ra 127/71 - 249/71 (komunikace s 
vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, školství, 
kultura  – mj. vyřazování nevhodných 
filmů z distribuce, výstavba, plnění 
plánu – statistické informace, 
zásobování, pohraničí – mj. pohraniční 
vody na hranici se SRN, odnětí státních 
vyznamenání funkcionářům 
vyloučeným z KSČ) 

1971 kar 35 

2 sine Ra 253/71 - 430/71 (komunikace s 
vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, výstavba, 
plnění plánu, školství – mj. odnětí titulů 
„Vzorný učitel“, kultura, přednostní 
příděly automobilů) 

1971 kar 36 

2 sine Ra 431/71 - 608/71 (komunikace s 
vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, plnění 
plánu – statistické informace, záležitosti 
 

1971 kar 37 
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školství, výstavby, dopravy, 
zásobování) 

2 sine Ra 613/71 - 746/71 (komunikace s 
vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, zajištění 
sklizně, záležitosti školství, kultury a 
církve, dopravy, zásobování, kádrové 
záležitosti jednotlivců) 

1971 kar 38 

2 sine Ra 747/71 - 965/71(komunikace s 
vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů – mj. 
založení kádrových a personálních 
útvarů na NV, školství, kultura, 
bezpečnostní situace kolem 21. srpna, 
doprava – mj. narušení silnice I/6 u 
Březové těžbou uhlí, výstavba, 
zásobování a zajištění sklizně, kádrové 
záležitosti jednotlivců)   

1971 kar 39 

2 sine Ra 966/71 - 1221/71 ((komunikace s 
vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů – mj. 
příprava voleb, záležitosti školství, 
kultury – mj. agenturní činnost a 
přezkušování umělců, dopravy,  
výstavby, statistické informace, kádrové 
záležitosti jednotlivců) 

1971 kar 40 

2 sine Ra 113/71, 199/71, 330/71, 780/71, 
1043/71  (dokumenty předsedy týkající 
se činnosti Vládní komise pro otázky 
administrativně územního členění státu 
a výstavby NV) 

1971 kar 41 

2 sine Spisy bez čj. (organizační záležitosti – 
mj. stav zavádění kádrových útvarů na 
NV, záležitosti kultury, výstavby, 
referáty předsedy, styk s SČSP, KSČ, 
NF, ROH) 

1971 kar 42 

2 sine Spisy bez čj. (přehledy o plnění plánu 
nákupu, postupu sklizně, zásobování, 
maloobchodní ceníky, statistické 
informace, informační bulletiny) 

1971 kar 43 

2 sine Spisy bez čj. (společenská role předsedy 
ZKNV – pozvánky, blahopřání, parte, 
osobní korespondence) 

1971 kar 44 

2 sine Ra 1/72 - 177/72 (komunikace s vládou 
a ministerstvy, řízení a organizace 
národních výborů, problematika  
 

1972 kar 45 
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výstavby, kultury, školství, dopravy, 
zásobování) 

2 sine Ra 178/72 - 500/72 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, plnění 
plánu, záležitosti dopravy, kultury, 
výstavby, školství, výstavnictví – EX 
Plzeň, kádrové záležitosti jednotlivců, 
přednostní příděly automobilů)    

1972 kar 46 

2 sine Ra 502/72 - 701/72 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, 
záležitosti dopravy, výstavby, hraniční 
vody s NDR, plnění plánu, kultury, 
školství – výchova učňů) 

1972 kar 47 

2 sine Ra 702/72 - 859/72 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, 
záležitosti školství, zemědělství, 
dopravy, kádrové záležitosti 
jednotlivců) 

1972 kar 48 

2 sine Ra 860/72 - 1119/72 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, 
záležitosti školství, zemědělství, 
výstavby, zásobování pohraničních 
oblastí, plnění plánu a volebního 
programu) 

1972 kar 49 

2 sine Ra 1120/72 - 1261/72 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, 
záležitosti školství, zemědělství, 
výstavby, kultury – mj. prohlášení 
městského jádra Domažlic za městskou 
památkovou rezervaci) 

1972 kar 50 

2 sine Ra 4/73 - 128/73 (komunikace s vládou  
a ministerstvy, řízení a organizace 
národních výborů, záležitosti školství, 
zemědělství, výstavby, kultury) 

1973 kar 50 

2 sine Ra 130/73 - 425/73 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, 
záležitosti dopravy, kultury, 
zdravotnictví, výstavba a bytové 
záležitosti, zemědělství, výstavnictví, 
hraniční vody, přednostní příděly 
automobilů) 

1973 kar 51 
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2 sine Ra 430/73 - 638/73 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, 
záležitosti dopravy, kultury, školství – 
mj. výchova učňů, výstavby – mj. řešení 
vad panelových domů) 

1973 kar 52 

2 sine Ra 640/73 - 985/73 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, plnění 
plánu, zavádění jednotných cen, 
záležitosti výstavby, dopravy, kultury – 
mj. církevní politika, zemědělství – mj. 
zajištění sklizňových prací, školství – 
mj. výchova odborníků z Vietnamu) 

1973 kar 53 

2 sine Ra 988/73 - 1282/73 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, plnění 
plánu, otázky kontroly a kontrolních 
orgánů, přípisy generální prokuratury 
k hospodářské kriminalitě, fluorit – 
geologický průzkum, možnosti těžby a 
zpracování, Zpráva o stavu 
materiálového zabezpečení branně-
technické zájmové činnosti v oborech 
modelářství a elektrotechniky) 

1973 kar 54 

2 sine Ra 637/73 (dokumenty předsedy 
týkající se činnosti Koordinační komise 
vlády ČSSR pro NV) 

1973 kar 55 

2 sine Spisy bez čj. (mj. záležitosti školství, 
výstavby, personální a kádrové věci, 
referáty, rezoluce) 

1973 kar 55 

2 sine Spisy bez čj. (společenská role předsedy 
ZKNV – ROH, SČSP, KSČ, knižní 
nabídky, přehledy o výkupu 
zemědělských výrobků) 

1973 kar 56 

2 sine Spisy bez čj. (společenská role předsedy 
ZKNV – pozvánky, výstavní bulletiny) 

1973 kar 57 

2 sine Spisy bez čj. (společenská role předsedy 
ZKNV – osobní pozvánky, parte, 
statistické informace) 

1973 kar 58 

2 sine Ra 4/74 - 249/74 (komunikace s vládou 
a ministerstvy, řízení a organizace 
národních výborů, stav ochrany 
utajovaných skutečností, boj s recidivou 
trestné činnosti, využívání pracovní 
doby, problematika těžby štěrků a 
kameniva pro národní hospodářství, 

1974 kar 59 
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výsledky kontroly společného 
stravování dětí a mládeže) 

2 sine Ra 251/74 -  437/74 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, ideový 
projekt automatizovaného zpracování 
personální, mzdové a platové agendy ve 
školství, problematika vodního 
hospodářství, rozbor stížností občanů) 

1974 kar 60 

2 sine Ra 439/74 - 559/74 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, koncepce 
rozvoje Šumavy, školská investiční 
výstavba, zasedání Československo-
bavorské technické komise pro hraniční 
vody, materiálně–technický rozvoj 
zdravotnictví) 

1974 kar 61 

2 sine Ra 561/74 - 902/74 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, prověrky 
hospodárnosti využití pracovních sil ve 
zdravotnictví, problematika regresních 
náhrad, odborná příprava Vietnamců 
v čs. podnicích, koncepce ochrany 
půdního fondu) 

1974 kar 62 

2 sine Ra 904/74 - 1236/74 (komunikace 
s vládou a ministerstvy, řízení a 
organizace národních výborů, 
problematika vodního hospodářství, 
výstavnictví, otázky stavebnictví a 
výstavby v pravomoci národních 
výborů) 

1974 kar 63 

2 sine Ra 322/74, 406/74, 413/74, 529/74, 
1221/74 (dokumenty předsedy týkající 
se činnosti Koordinační komise vlády 
ČSSR pro NV)  

1974 kar 64 

     

  Manipulace 1975–1990   

3 03 
 

Funkcionáři KNV (změny 1989, volby 
1990) 

1989–1990 
 

kar 65 

4 051 Odměny z fondu předsedy  1974–1984 kar 65 

5 062 Družební styky se zahraničím – Gera aj. 1971–1988 kar 65 

6 090 Výstavnictví (styk s Vládním výborem 
pro výstavnictví, mimoplzeňské 
výstavy) 

1974–1978 kar 65 



Poř.         Sign.                   Obsah                                             Časový rozsah       Evid. 
č.                                                                                                                                 jedn. č. 

33 
 

7 091 Výstavy EX Plzeň 1974–1981 kar 66 

8 13 Kontrola (stížnosti, intervence – mj. 
sociální a bytové případy, nepřijetí na 
školy)  

1974–1990 kar 67 

9 14 Reprefond (převzetí záštity, ceny, 
odměny, pohoštění)                 

1974–1990 kar 68 

10 15 Přednostní přidělení automobilů 1975–1983 kar 68 

11 17 Projevy, referáty, články, rozhlas 
(konsolidace KSČ, státní svátky, 
významné dny, profesní svátky, resortní 
vyznamenání, rozhlasové a novinové 
příspěvky) 

1968–1980 kar 69 

11 17 
 
 

Projevy, referáty, články, rozhlas (mj. 
MDŽ, květnové oslavy, rozhlasové a 
novinové příspěvky, projev M. Jakeše 
na krajském aktivu 6. 2. 1987)   

1974–1987 kar 70 

12 21 Schůze vlády ČSR – materiály na 
vědomí a k připomínkování 
(20. 12. 1972–18. 12. 1974) 

1972–1974 kar 70 

12 21 Schůze vlády ČSR – materiály na 
vědomí a k připomínkování 
(15. 1. 1975 –2. 6. 1976) 

1975–1976 kar 71 

12 21 Schůze vlády ČSR – materiály na 
vědomí a k připomínkování 
(23. 6. 1976–15. 12. 1976 ) 

1976 kar 72 

12 21 Schůze vlády ČSR – materiály na 
vědomí a  připomínkování 
(12. 1.–15. 6. 1977) 

1977 kar 73 

12 21  Schůze vlády ČSR – materiály na 
vědomí a k připomínkování 
(20. 6.–14. 12. 1977) 

1977 kar 74 

12 21 Schůze vlády ČSR – materiály na 
vědomí a k připomínkování 
(19. 7. 1979–6. 12. 1984) 

1979–1984 kar 75 

12 21 Schůze vlády ČSR – materiály na 
vědomí a k připomínkování 
(23. 1. 1985–8. 11. 1989) 

1985–1989 kar 76 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Záznam z jednání schůze vlády ČSSR 
(1964–1968) – zlomkovitě 

1964–1968 kar 77 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Záznam z jednání schůze vlády ČSR 
(1969–1970) – zlomkovitě 
 

1969–1970 kar 77 
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13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Záznam z jednání schůze vlády ČSR 
(6. 1. 1971–20. 12. 1972) 

1971–1972 kar 78 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Záznam z jednání schůze vlády ČSR 
(3. 1. 1973–4. 12. 1974) 

1973–1974 kar 79 

13 22 
 

Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Záznam z jednání schůze vlády ČSR 
(15. 1. 1975–3. 12. 1975) 

1975 kar 80 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Záznam z jednání schůze vlády ČSR 
(1. 1. 1976–13. 12. 1978) 

1976–1978 kar 81 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Záznam z jednání schůze vlády ČSR 
(10. 1. 1979–22. 12. 1982) 

1979–1982 kar 82 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Záznam z jednání schůze vlády ČSR 
(5. 1. 1983–7. 12. 1988) 

1983–1988 kar 83 

13 22 
 
 

Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Záznam z jednání schůze vlády ČSR 
(4. 1. 1989–27. 11. 1990) 

1989–1990 
 
 

kar 84 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Záznam z jednání schůze předsednictva 
vlády ČSSR 
(7.6.1964–8.11.1968) 

1964–1968 kar 84 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Záznam z jednání schůze předsednictva 
vlády ČSR 
(29.10.1969–29.12.1971) 

1969–1971 kar 84 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Záznam z jednání schůze předsednictva 
vlády ČSR 
(12. 1. 1972–21. 12. 1977) 

1972–1977 
 
 

kar 85 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Záznam z jednání schůze předsednictva 
vlády ČSR 
(11. 1. 1978–22. 8. 1990) 

1978–1990 kar 86 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(26. 6. 1953–21. 12. 1954) 

1953–1954 kar 87 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(4. 1. 1955–21. 12. 1955) 
 

1955 kar 88 
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13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(4. 1. 1956–19. 12. 1956) 

1956 kar 89 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(4. 1. 1957–25. 9. 1957) 

1957 kar 90 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(11. 10. 1957–27. 6. 1958) 

1957–1958 kar 91 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(3. 7. 1958–13. 5. 1959) 

1958–1959 kar 92 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(20. 1. 1959–24. 11. 1959) 

1959 kar 93 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(5. 12. 1959–31. 5. 1960) 

1959–1960 kar 94 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(1. 6. 1960–23. 12. 1960) 

1960 kar 95 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSSR 
(4. 1. 1961–16. 6. 1961) 

1961 kar 96 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSSR 
(28. 6. 1961–29. 12. 1961)                                 

1961 kar 97 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSSR 
(10. 1. 1962–29. 6. 1962) 

1962 kar 98 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSSR 
(4.7.1962–29.12.1962) 

1962 kar 99 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSSR 
(4. 1. 1963–17. 4. 1963) 

1963 kar 100 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSSR 
(24. 4. 1963–28. 8. 1963) 

1963 kar 101 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSSR 
(4. 9. 1963–29. 1. 1964) 
 
 

1963–1964 kar 102 
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13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSSR 
(5. 2. 1964–15. 7. 1964) 

1964 kar 103 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSSR 
(22. 7. 1964–21. 4. 1965) 

1964–1965 kar 104 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSSR 
(26. 4. 1965–29. 10. 1965) 

1965 kar 105 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSSR 
(9. 11. 1965–20. 7. 1966) 

1965–1966 kar 106 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSSR 
(27. 7. 1966–21. 12. 1966) 

1966 kar 107 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSSR 
(18. 1. 1967–8. 12. 1967) 

1967 kar 108 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSSR  
(12. 1. 1968–17. 12. 1968) 

1968 kar 109 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR  
(4. 2. 1969–13. 5. 1969) 

1969 kar 109 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(20. 5. 1969–5. 12. 1969) 

1969 kar 110 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(9. 12. 1969–10. 6. 1970) 

1969–1970 kar 111 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(24. 6. 1970–28. 12. 1970) 

1970 kar 112 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
6. 1. 1971–19. 5. 1971 

1971 kar 113 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(2. 6. 1971–13. 8. 1971) 

1971 kar 114 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(18. 8. 1971–9. 12. 1971) 
 
 

1971 kar 115 
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13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(15. 12. 1971–23. 2. 1972) 

1971–1972 kar 116 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(1.  3.1972–7. 6. 1972) 

1972 kar 117 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR  
(14. 6. 1972–25. 10. 1972) 

1972 kar 118 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(1.  11. 1972–31. 1. 1973) 

1972–1973 kar 119 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(7. 2. 1973–16. 5. 1973) 

1973 kar 120 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(23. 5. 1973–10. 10. 1973) 

1973 kar 121 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(17. 10. 1973–13. 3. 1974) 

1973–1974 kar 122 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(20. 3. 1974–19. 6. 1974) 

1974 kar 123 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(2. 7. 1974–13. 11. 1974) 

1974 kar 124 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(20. 11. 1974–19. 2. 1975) 

1974–1975 kar 125 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(26. 2. 1975–11. 6. 1975) 

1975 kar 126 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(18.6.1975–1.10.1975)                              

1975 kar 127 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(15. 10. 1975–11. 2. 1976) 

1975–1976 kar 128 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(18. 2. 1976–7. 7. 1976) 
 
 

1976 kar 129 



Poř.         Sign.                   Obsah                                             Časový rozsah       Evid. 
č.                                                                                                                                 jedn. č. 

38 
 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(14. 7. 1976-22. 12. 1976) 

1976 kar 130 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(12. 1. 1977–15. 6. 1977) 

1977 kar 131 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(29. 6. 1977–16. 11. 1977) 

1977 kar 132 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(30. 11. 1977–8. 3. 1978) 

1977–1978 kar 133 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(23. 3. 1978–23. 8. 1978) 

1978 kar 134 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(20. 9. 1978–13. 12. 1978) 

1978 kar 135 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(8. 1. 1979–16. 5. 1979) 

1979 kar 136 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(30. 5. 1979–31. 10. 1979) 

1979 kar 137 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(5. 11. 1979–20. 2. 1980) 

1979–1980 kar 138 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(5. 3. 1980–25. 6. 1980) 

1980 kar 139 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(9. 7. 1980–9. 12. 1980) 

1980 kar 140 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(10. 12. 1980–1. 4. 1981) 

1980–1981 kar 141 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(15. 4. 1981–23. 9. 1981) 

1981 kar 142 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(14. 10. 1981–3. 2. 1982) 
 
 

1981–1982 kar 143 
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13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(17. 2. 1982–9. 6. 1982) 

1982 kar 144 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(23. 6. 1982–24. 11. 1982) 

1982 kar 145 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(8. 12. 1982–30. 3. 1983) 

1982–1983 kar 146 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(13. 4. 1983–12. 10. 1983) 

1983 kar 147 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(26. 10. 1983–28. 3. 1984) 

1983–1984 kar 148 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(11. 4. 1984–14. 11. 1984) 

1984 kar 149 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(21. 11. 1984–14. 5. 1985) 

1984–1985 kar 150 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(28. 5. 1985–26. 11. 1985) 

1985 kar 151 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(10. 12. 1985–18. 3. 1986) 

1985–1986 kar 152 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(15. 4. 1986–30. 9. 1986) 

1986 kar 153 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(14. 10. 1986–28. 4. 1987) 

1986–1987 kar 154 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(8. 5. 1987–21. 12. 1987) 

1987 kar 155 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(5. 1. 1988–22. 6. 1988) 

1988 kar 156 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(1. 7. 1988–29. 12. 1988) 
 
 

1988 kar 157 
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13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(4. 1. 1989–4. 7. 1989) 

1989 kar 158 

13 22 Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(12. 7. 1989–23. 3. 1990) 

1989–1990 kar 159 

13 22 
 
 

Zápisy z jednání vlády a usnesení vlády 
Usnesení vlády ČSR 
(4. 4. 1990–27. 11. 1990) 

1990 
 
 

kar 160 

13 22 Svodka usnesení a záznamů z jednání 
vlády ČSR 

1971–1972 kar 160 

13 22 Svodka usnesení a záznamů z jednání 
vlády ČSR 

1973–1988 kar 161 

14 23 Jednání s vládou o přípravě a provádění 
šestého pětiletého plánu (mj. jmenovitý 
seznam investic nad 10 mil. Kč)  

1974–1978 kar 162 

14 23 Porady členů vlády s předsedy KNV 1975–1977 kar 162 

14 23 Porady členů vlády s předsedy KNV 1978–1990 kar 163 

15 28 
 

Porady s předsedy ONV 1976–1990, 
jednání s ONV 1974–1982, 
město Plzeň – statut 1969–1979, 1983 

1969–1990 kar 164 

16 31 
 

Organizační záležitosti NV, jejich 
metodické řízení, socialistická soutěž, 
výkon státní správy, reforma státní 
správy a samosprávy 1990 

1974–1990 
 

kar 165 

17 32 Vnitřní správa (mj. ochrana mládeže 
před protispolečenskou činností, 
pomocníci PS, vybavení NV 
automobily, příprava sčítání lidu) 

1975–1978 kar 165 

17 32 Vnitřní správa (mj. stav dodržování 
socialistické zákonnosti v činnosti NV, 
ostraha majetku v socialistickém 
vlastnictví, ochrana mládeže před 
protispolečenskými jevy) 

1979–1986 kar 166 

17 32 Vnitřní správa (mj. boj proti kriminalitě, 
novela zákona o NV, změny ve státní 
správě a samosprávě 1990) 

1987–1990 kar 167 

18 322 Integrace obcí 1975–1976 kar 167 

19 33 KIPO (organizační záležitosti požární 
ochrany, hlášení předsedovi ZKNV o 
mimořádných událostech) 

1976–1990 kar 167 

20 34 Personální záležitosti (obsazení 
vedoucích funkcí na NV a v jimi 
řízených organizacích, přidělování 

1985–1990 kar 167 
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osobních důchodů významným 
funkcionářům) 

21 38 VLK (zprávy VLK předsedovi ZKNV o 
významných případech, poznatky 
z rozborů kontrol a stížností, nepřijetí 
na střední školy) 

1974–1990 kar 168 

22 41 Plánovací odbor (záležitosti řešené s 
plánovacím odborem – investiční a 
bytová výstavba, zajištění zásobování, 
plnění plánu) 

1975–1984 kar 169 

22 41 Plánovací odbor (záležitosti řešené s 
plánovacím odborem – investiční  
a bytová výstavba, zajištění zásobování, 
plnění plánu) 

1985–1990 kar 170 

22 41 Odbor plánování a oblastního rozvoje 
(investiční a bytová výstavba) 

1989–1990 kar 170 

23 42 Odbor oblastního plánování (záležitosti 
řešené s odborem oblastního plánování, 
investiční výstavba, zajištění 
pracovních sil, výstavba v pohraničí) 

1973–1988 kar 171 

24 421 Lázeňství (úroveň lázeňské péče, čistota 
ovzduší, výstavba lázeňského areálu 
Krym – Tepelský dům v Mariánských 
Lázních, rozvoj města Karlovy Vary do 
roku 2000, stav lázeňských objektů 
v Jáchymově) 

1966–1989 kar 171 

25 422 Území při západní hranici (rozvoj a 
personální stabilizace území) 

1988–1989 kar 171 

26 43 Finanční odbor (záležitosti řešené s 
finančním odborem, přidělení 
mimořádných prostředků, výsledky 
finanční a revizní činnosti) 

1974–1990 kar 172 

27 44 Odbor výstavby (záležitosti řešené s 
odborem výstavby – mj. investiční 
výstavba, zásobování stavebními 
materiály) 

1975–1981 kar 173 

27 44 Odbor výstavby (záležitosti řešené 
s odborem výstavby – mj. investiční a 
bytová výstavba mj. v Karlových 
Varech, dodávky stavebních materiálů, 
reorganizace KIO v roce 1990) 

1982–1990 kar 174 

28 44a Odbor územního plánování (záležitosti 
řešené s odborem územního plánování, 
mj. výstavba rodinných domků) 
 

1980–1990 kar 175 
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29 441 Plzeňská a karlovarsko-chebská 
aglomerace (příprava územních plánů) 

1973–1988 kar 175 

30 442 Územní plán rajonu sokolovsko-
chebské hnědouhelné pánve (příprava 
územního plánu 1974, 1976) 

1974–1976 kar 175 

31 443 Územní plán rajonu Šumava (příprava, 
posouzení a stanoviska k územnímu 
plánu, léta 1969, 1974, 1975) 

1969–1975 kar 175 

32 444 Výstavba a územní plánování – hotel 
Thermal Karlovy Vary 

1974–1976 kar 176 

33 45 Odbor VLHZ (mj. kanalizace, 
protipovodňová opatření, hraniční vody, 
čistota vod, zásobování vodou) 

1975–1977 kar 176 

33 45 Odbor VLHZ (mj. kanalizace, 
protipovodňová opatření, hraniční vody, 
čistota vod, zásobování vodou, ochrana 
zemědělského půdního fondu, zajištění 
sklizně) 

1978–1990 kar 177 

34 451 Životní prostředí (ochrana životního 
prostředí, čistota ovzduší, životní 
prostředí sokolovské oblasti, ochrana 
nově zpřístupněných území v pohraničí 
1990) 

1974–1990 kar 178 

35 51 Odbor školství (výchova učňů, 
rozmisťování absolventů, přijímací 
řízení na střední školy, síť škol a 
školských zařízení, investiční výstavba 
ve školství, personální záležitosti 
jednotlivců) 

1971–1976 kar 179 

35 51 Odbor školství (výchova učňů, 
rozmisťování absolventů, přijímací 
řízení na střední školy, síť škol a 
školských zařízení, personální 
záležitosti jednotlivců, školní 
stravování, vzdělávání dospělých) 

1977–1978 kar 180 

35 51 Odbor školství (výchova učňů, 
rozmisťování absolventů, přijímací 
řízení na střední školy, síť škol a 
školských zařízení, investiční výstavba 
ve školství, personální záležitosti 
jednotlivců, školní stravování, 
vzdělávání dospělých) 

1979–1985 kar 181 

35 51 Odbor školství (mj. československá 
spartakiáda 1984-1985, další vzdělávání 
pedagogů, výchova učňů, rozmisťování 
absolventů, přijímací řízení na střední 

1984–1990 kar 182 
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školy, síť škol a školských zařízení, 
investiční výstavba ve školství, 
personální záležitosti jednotlivců, školní 
stravování, vzdělávání dospělých) 

36 52 Odbor kultury (dlouhodobý program 
rozvoje kultury a umění 
v Západočeském kraji, stav a využívání 
nemovitých kulturních památek, 
koncepce státní památkové péče, 
agenturní činnost, divadlo – mj. 
posuzování repertoáru, film, záležitosti 
církví, hodnocení zahraniční 
propagandy) 

1973–1984 kar 183 

36 52 Odbor kultury (stav a využívání 
nemovitých kulturních památek, 
divadlo – mj. posuzování repertoáru, 
film, záležitosti církví, oslavy 
osvobození Plzně americkou armádou 
1990) 

1985–1990 kar 184 

37 53 Odbor zdravotnictví (celkové zprávy o 
stavu zdravotnictví v Západočeském 
kraji, výstavba jeslí, protetická a 
rehabilitační péče, prevence 
alkoholismu, úrazovost a bezpečnost 
práce, investiční výstavba ve 
zdravotnictví, personální záležitosti 
jednotlivců) 

1973–1979 kar 184 

37 53 Odbor zdravotnictví (zprávy o stavu 
zdravotnictví v kraji, investiční 
výstavba ve zdravotnictví – mj. FN 
Plzeň, hygienická opatření, zabezpečení 
zdravotnických služeb, personální 
záležitosti) 

1980 - 1990 kar 185 

38 54 Odbor sociálních věcí a pracovních sil 
(záležitosti důchodců, dorostu, 
invalidních občanů, Romů, regulace 
zaměstnanosti a pracovních sil) 

1974-1978 kar 186 

38 54 Odbor sociálních věcí a pracovních sil 
(péče o postiženou mládež, výchova 
k rodičovství, ústavní sociální péče, 
práce přesčas, zajištění pracovních sil, 
problematika Romů) 

1979–1987 kar 187 

38 54 Odbor sociálních věcí a pracovních sil 
(důchodové zabezpečení, rodinná 
politika, úpravy pracovní doby, Ústav 
sociální péče ve Zbůchu, přesídlení  
 

1988–1990 kar 188 
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volyňských Čechů z Černobylské 
oblasti) 

39 55 Věci církevní (církevní politika) 1988–1990 kar 188 

40 56 Odbor místního hospodářství 
(zásobování vnitřního trhu nábytkem, 
záležitosti okresních podniků místního 
hospodářství, nedostatky v zásobování 
trhu, koncentrace potravinářského 
průmyslu, sběr druhotných surovin) 

1974–1980 kar 188 

40 56 
 

Odbor místního hospodářství 
(záležitosti okresních podniků místního 
hospodářství, koncepce rozvoje 
Západočeských pekáren a cukráren, 
využívání druhotných surovin, 
zásobování teplem, opravy domů a 
bytů) 

1981–1990 
 

kar 189 

41 561 
 

KOVO Starý Plzenec (delimitace ke 
Škoda Plzeň, o. p.) 

1974–1975 
 

kar 189 

42 562 Bytové záležitosti (přezkoumávání 
bytových záležitostí jednotlivců) 

1977–1990 kar 189 

43 57 Odbor dopravy (využívání letiště Plzeň-
Bory, výstavba a údržba silnic a mostů)  

1972–1981 kar 190 

43 57 Odbor dopravy (výstavba a údržba 
silnic a mostů, úpravy jízdních řádů, 
komplexní studie integrované hromadné 
dopravy v Plzni, výstavba dálnice D5) 

1982–1990 kar 191 

44 58 Odbor obchodu a cestovního ruchu 
(zabezpečení zásobování potravinami, 
koncepce cestovního ruchu, rozvoj 
rekreačního potencionálu oblasti 
Šumavy, zásobování palivy) 

1974–1981 kar 192 

44 58 
 

Odbor obchodu a cestovního ruchu 
(zabezpečení zásobování potravinami, 
zabezpečení vánočního trhu, zásobování 
palivy, stabilizace vnitřního trhu) 

1982–1990 
 

kar 193 

45 61 
 

Veřejná bezpečnost (bezpečnostní 
situace v kraji) 

1973–1990 kar 193 

46 62 
 

Prokuratura, ministerstvo vnitra 
(opatření proti hospodářské kriminalitě) 

1975–1983 
 

kar 193 

47 63 
 

Arbitráž (spolupráce mezi Státní 
arbitráží ČSR a ZKNV) 

1976–1985 
 

kar 193 

48 71 Geodetický a kartografický úřad 
(spolupráce Českého úřadu  
 

1975–1989 kar 193 
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geodetického a kartografického se 
ZKNV) 

49 72 Český báňský úřad (spolupráce 
Českého báňského úřadu se ZKNV) 

1985 kar 194 

50 73 
 

Bezpečnost práce (přehledy smrtelných 
úrazů a mimořádných událostí z let 
1975–1979, prověrky v oblasti 
bezpečnosti práce) 

1975–1979 
 

kar 194 

51 74 Energetika (energetické hospodaření 
NV, dodávky paliv a energií) 

1974–1987 kar 194 

52 75 Úřad pro vynálezy a objevy (záležitosti 
vynálezectví a zlepšovatelství, ochrana 
údajů o původu výrobků a ochranné 
známky) 

1976–1977 kar 194 

52 75 Úřad pro vynálezy a objevy (záležitosti 
vynálezectví a zlepšovatelství, ochrana 
údajů o původu výrobků a ochranné 
známky) 

1978–1990 kar 195 

53 76 Statistický úřad (spolupráce Českého 
statistického úřadu a Federálního 
statistického úřadu se ZKNV – léta 
1984, 1989) 

1984–1989 kar 195 

54 99 Styk s KSČ, stížnosti, žádosti o osobní 
intervence, zpráva o účasti občanů na 
veřejném dění za rok 1985, zahraniční 
styky ZKNV mimo družebních 

1981–1990 kar 195 

   
Spisy předsedy bez signatur 

  

55 sine Dokumenty z činnosti předsedy jako 
poslance ČNR, člena ústavně právního 
výboru ČNR a klubu komunistických 
poslanců ČNR 

1974–1980 kar 196 

55 sine Dokumenty z činnosti předsedy jako 
poslance ČNR, člena ústavně právního 
výboru ČNR a klubu komunistických 
poslanců ČNR  

1980–1985 kar 197 

56 sine Dokumenty z činnosti předsedy jako 
člena Krajského sdružení poslanců 
Federálního shromáždění a ČNR  

1981–1988 kar 198 
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  Kancelář 1. místopředsedy   

  Kancelář místopředsedy Mečla 
(1954–1957) 

  

57 sine 1/54-Mč - 199/54-Mč + spisy bez čj. 
(mj. odbor obchodu – stížnosti, 
záležitosti odboru zemědělství, 
pracovních sil, dopravy) 

1954 kar 199 

57 sine 58/55-Mč - 1911/55-Mč + spisy bez čj. 
(mj. záležitosti odboru zemědělství, 
zprávy o zvelebování obcí, dosidlování, 
stížnosti, volební obvody, konferenční 
hovory s úřadem předsednictva vlády a 
ONV) 

1955 kar 199 

57 sine Spisy bez čj. (záležitosti výkupu 
zemědělských plodin a akce dosidlování 
pohraničí v Plzeňském kraji, mj. 
informace od Krajské správy výkupu 
Plzeň a Krajského výkupního podniku v 
Plzni) 

1954–1956 kar 200 

57 sine Spisy bez čj. (mj. stížnosti pracujících, 
různá odvolání, zprávy složek KNV a 
jiné veřejné správy, zprávy o investiční 
výstavbě, referát k oslavě MDŽ) 

1955 kar 201 

57 sine Spisy bez čj. (mj. nábor pracovních sil 
1955–1956, zprávy o výkupu brambor v 
Plzeňském kraji, návrhy opatření na 
decentralizaci a organizaci v působnosti 
zemědělství a lesního hospodářství 
1956) 

1955–1956 kar 202 

57 sine Spisy bez čj. (mj. zprávy o plnění plánu, 
referát ze zasedání MěNV Plzeň, návrh 
materiálů strany a vlády o situaci v 
místním hospodářství, výkup plodin, 
konferenční hovory, stížnosti, výstavba) 

1956 kar 203 

57 sine Spisy bez čj. (mj. záležitosti odboru 
výstavby, průmyslu, místního 
hospodářství, organizačního a 
kontrolního odboru, zemědělství, plnění 
plánu náboru pracovních sil) 

1957 kar 204 

57 sine Spisy bez čj. (mj. III. fáze krajského 
harmonogramu, záležitosti odboru 
průmyslu, výstavby, místního 
hospodářství, zemědělství, zprávy o 
prověrkách za zvýšení efektivnosti) 

1957 kar 205 
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  Kancelář místopředsedy Žáka 
(1969–1980) 

  

58 01 
 

Porady místopředsedů ONV (zápisy a 
podklady) 

1974–1980 kar 206 

59 02 KV KSČ (kontakt s KV KSČ a 
informace pro něj) 

1974–1978 kar 206 

59 02 KSČ (kontakt s orgány KSČ různé 
úrovně) 

1974–1980 kar 207 

59 02 KV NF (zabezpečení oslav VŘSR) 1975 kar 207 

60 03 
 

Ústřední orgány 
(záležitosti řešené s ministerstvy –
zdravotnictví, hutnictví, obchodu, 
kultury, průmyslu, Federálním 
ministerstvem pro technický a 
investiční rozvoj, národní obrany,  
školství, výstavby a techniky, lesního a 
vodního hospodářství, ministerstvem 
vnitra, stavebnictví, práce a sociálních 
věcí, paliv a energetiky, Institutem 
řízení Praha, Českým cenovým úřadem, 
Českým statistickým úřadem) 

1975–1979 kar 207 

60 03 Ústřední orgány (záležitosti řešené 
s ministerstvy – financí, stavebnictví, 
práce a sociálních věcí, ministerstvem 
vnitra, Českým statistickým úřadem) 

1974–1980 kar 208 

60 03 
 

Ústřední orgány (připomínkované 
materiály ke schůzím vlády ČSR) 

1974–1980 kar 208 

60 03 
 

Ústřední orgány (záležitosti řešené 
s Českou plánovací komisí) 

1973–1980 kar 209 

61 04 Písemnosti místopředsedy (záležitosti 
plánování, výstavby, oblastního 
plánování – Sokolovsko, Jáchymovsko) 

1975–1979 kar 210 

61 04 Písemnosti místopředsedy (záležitosti 
plánování, investiční výstavby, bytové 
politiky, oblastního plánování) 

1979–1980 kar 211 

62 05 Ekonomická komise KV KSČ 
(materiály z činnosti ekonomické 
komise KV KSČ, spolupráce s ní) 

1971 kar 212 

62 05 Ekonomická komise KV KSČ 
(materiály z činnosti ekonomické 
komise KV KSČ, spolupráce s ní) 

1975 kar 213 

62 05 Ekonomická komise KV KSČ 
(materiály z činnosti ekonomické 
komise KV KSČ, spolupráce s ní) 

1976–1977 kar 214 
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62 05 Ekonomická komise KV KSČ 
(materiály z činnosti ekonomické 
komise KV KSČ, spolupráce s ní) 

1978–1979 kar 215 

62 05 Ekonomická komise KV KSČ 
(materiály z činnosti ekonomické 
komise KV KSČ, spolupráce s ní) 

1980 kar 216 

63 06 
 

Řízení, kontrola a metodická činnost 
národních výborů (záležitosti řešené 
místopředsedou ZKNV s předsedy 
ONV – NVmP, Sokolov) 

1979–1980 kar 216 

64 07 
 

Plánovací odbor (záležitosti řešené ve 
spolupráci s plánovacím odborem, mj. 
plnění plánu, harmonogramy komplexní 
bytové výstavby, rozdělování bytů, 
materiály řídící komise pro řešení 
dlouhodobého výhledu hospodářství v 
Západočeském kraji, rozvoj lázeňství) 

1972–1980 kar 216 

64 07 Plánovací odbor (záležitosti řešené ve 
spolupráci s plánovacím odborem, mj. 
prováděcí plán na rok 1974, 1977) 

1974–1977 kar 217 

64 07 Plánovací odbor (záležitosti řešené ve 
spolupráci s plánovacím odborem, mj. 
prováděcí plány 1978,1980) 

1978–1980 kar 218 

65 08 
 

Odbor výstavby a územního plánování 
(záležitosti řešené ve spolupráci 
s odborem výstavby a územního 
plánování, mj. investiční výstavba 
průmyslových podniků, plzeňská 
aglomerace, výstavba a zdroje 
pracovních sil na Sokolovsku) 

1971–1975 kar 218 

65 08 
 

Odbor výstavby a územního plánování 
(záležitosti řešené ve spolupráci 
s odborem výstavby a územního 
plánování, mj. investiční výstavba 
průmyslových podniků, bytová a 
občanská výstavba) 

1975–1977 kar 219 

65 08 
 

Odbor výstavby a územního plánování 
(záležitosti řešené ve spolupráci 
s odborem výstavby a územního 
plánování, mj. investiční výstavba 
průmyslových podniků, bytová a 
občanská výstavba, plzeňská 
aglomerace) 

1978–1980 kar 220 

65 08 Odbor výstavby a územního plánování 
(záležitosti řešené ve spolupráci 
 

1975–1978 kar 220 



Poř.         Sign.                   Obsah                                             Časový rozsah       Evid. 
č.                                                                                                                                 jedn. č. 

49 
 

s odborem výstavby a územního 
plánování – kontrolní dny staveb) 

65 08 Odbor výstavby a územního plánování 
(záležitosti řešené ve spolupráci 
s odborem výstavby a územního 
plánování – kontrolní dny staveb) 

1979–1980 kar 221 

66 09 Finanční odbor (záležitosti řešené ve 
spolupráci s odborem finančním – 
zabezpečení financování plánu a 
hospodaření národních výborů, 
kontrolní činnost) 

1974–1980 kar 221 

67 10 Odbor VLHZ (záležitosti řešené ve 
spolupráci s odborem VLHZ, mj. 
investiční výstavba v oblasti 
zemědělství, ochrana životního 
prostředí) 

1973–1975 kar 221 

67 10 Odbor VLHZ (záležitosti řešené ve 
spolupráci s odborem VLHZ, mj. 
investiční výstavba v oblasti 
zemědělství, ochrana půdy, čistota vody, 
čistota odpadních vod, zásobování 
pitnou vodou) 

1976–1977 kar 222 

67 10 Odbor VLHZ (záležitosti řešené ve 
spolupráci s odborem VLHZ, mj. péče o 
vodní zdroje, vodohospodářský dozor, 
honitba Dobřany) 

1980 kar 223 

68 11 Ostatní odbory (mj. krajem řízené 
organizace, záležitosti dopravy, 
kontroly, organizace činnosti národních 
výborů, Krajská politická škola) 

1977–1980 kar 223 

69 12 Odbor oblastního plánování (záležitosti 
řešené ve spolupráci s odborem 
oblastního plánování, mj. zajištění 
pracovních sil, investiční výstavba, 
oblast Jáchymovska) 

1975–1980 kar 223 

70 14 Komise pro životní prostředí (materiály 
pro komisi životního prostředí rady 
ZKNV) 

1974–1980 kar 224 

70 14 Komise pro životní prostředí 
(spolupráce s Radou pro životní 
prostředí při vládě ČSR 
18. 2. 1971–21. 10. 1971) 

1971 kar 224 

70 14 Komise pro životní prostředí 
(spolupráce s Radou pro životní 
prostředí při vládě ČSR 
23. 3. 1972–29. 6. 1972) 

1972 kar 225 
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70 14 Komise pro životní prostředí 
(spolupráce s Radou pro životní 
prostředí při vládě ČSR 
19. 10. 1972–18. 1. 1973) 

1972–1973 kar 226 

70 14 Komise pro životní prostředí 
(spolupráce s Radou pro životní 
prostředí při vládě ČSR 
17. 5. 1973–4. 10.1973) 

1973 kar 227 

70 14 Komise pro životní prostředí 
(spolupráce s Radou pro životní 
prostředí při vládě ČSR 
13. 12. 1973–22. 9. 1977) 

1973–1977 kar 228 

70 14 Komise (krajská koordinační komise 
pro racionalizaci práce a mzdových 
soustav)   

1975–1980 
 

kar 229 
 

71 15 Organizační záležitosti národních 
výborů, referáty na schůze, personální 
záležitosti, statistiky, záležitosti 
volebního obvodu Plzeň-sever 

1972–1978 kar 229 

72 16 Odbor územního plánování (Plzeňská a 
Karlovarsko-chebská aglomerace) 

1974–1979  kar 230 

     

  Kancelář místopředsedy Plátěnky 
(1981–1988)  

  

73 01 Porady místopředsedů ONV (zápisy a 
podklady) 

1981–1988 kar 230 

74 02 KSČ (kontakt s orgány KSČ různé 
úrovně) 

1981–1984 kar 230 

74 02 KV NF (zabezpečení oslav VŘSR, 
poslanecká činnost, investiční výstavba) 

1981 kar 230 

75 03 Ústřední orgány (záležitosti řešené 
s ministerstvy – financí, školství, práce 
a sociálních věcí, stavebnictví, vnitra, 
Českým statistickým úřadem, Institutem 
řízení Praha) 

1981–1988 kar 231 

75 03 Ústřední orgány (záležitosti řešené 
s Českou plánovací komisí) 

1981–1986 kar 232 

75 03 Ústřední orgány (připomínkované 
materiály ke schůzím vlády ČSR) 

1982–1986 kar 232 

75 03 Ústřední orgány (záležitosti řešené s 
Českou národní radou) 

1985 kar 232 

76 04 Písemnosti místopředsedy (záležitosti 
plánování, investiční a bytové výstavby,  
 

1981–1988 kar 232 
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oblastního plánování, zahraniční 
kontakty) 

77 05 Ekonomická komise KV KSČ 
(materiály z činnosti, spolupráce s ní)  

1982–1983 kar 233 

78 06 Řízení, kontrola a metodická činnost 
národních výborů (záležitosti řešené 
místopředsedou ZKNV s předsedy 
ONV – Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, 
Klatovy, NVmP, Plzeň-jih, Plzeň-sever, 
Rokycany) 

1981–1988 kar 233 

78 06 Řízení, kontrola a metodická činnost 
národních výborů (záležitosti řešené 
místopředsedou ZKNV s předsedy 
ONV – Sokolov, Tachov) 

1981–1987 kar 234 

79 07 Plánovací odbor (záležitosti řešené ve 
spolupráci s plánovacím odborem, mj. 
kolonáda Karlovy Vary, rozdělení bytů, 
plnění plánu, investiční výstavba, 
spotřeba surovin) 

1981–1983 kar 234 

79 07 Plánovací odbor (záležitosti řešené ve 
spolupráci s plánovacím odborem, mj. 
investiční a bytová výstavba, plnění 
plánu, dovoz z nesocialistických zemí) 

1983–1985 kar 235 

79 07 Plánovací odbor (mj. záležitosti řešené 
ve spolupráci s plánovacím odborem, 
mj. investiční a bytová výstavba, plnění 
plánu) 

1985–1988 kar 236 

79 07 Plánovací odbor (záležitosti řešené ve 
spolupráci s plánovacím odborem, mj. 
prováděcí roční plány) 

1981–1985 kar 237 

80 08 Odbor výstavby (záležitosti řešené ve 
spolupráci s odborem výstavby, mj. 
bytová a občanská výstavba, zásobování 
teplem) 

1981–1983 kar 237 

80 08 Odbor výstavby (záležitosti řešené ve 
spolupráci s odborem výstavby – 
investiční, bytová a občanská výstavba, 
zásobování teplem) 

1984–1986 kar 238 

80 08 Odbor výstavby (záležitosti řešené ve 
spolupráci s odborem výstavby – 
investiční, bytová a občanská výstavba, 
zásobování teplem) 

1987–1988 kar 239 

80 08 Odbor výstavby (záležitosti řešené ve 
spolupráci s odborem výstavby, mj. 
kontrolní dny, akce Z, modernizace 

1981–1988 kar 239 
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bytového fondu, krajská energetická 
komise) 

81 09 Finanční odbor (záležitosti řešené ve 
spolupráci s odborem finančním – 
zabezpečení financování plánu a 
hospodaření národních výborů, 
kontrolní činnost) 

1981–1988 kar 240 

82 10 Odbor VLHZ (záležitosti řešené ve 
spolupráci s odborem VLHZ, mj. vodní 
hospodaření, ochrana životního 
prostředí) 

1981–1988 kar 241 

83 11 Ostatní odbory (mj. krajem řízené 
organizace, záležitosti dopravy, 
kontroly, organizace činnosti národních 
výborů, Krajská politická škola) 

1981–1986 kar 242 

84 12 Odbor oblastního plánování (záležitosti 
řešené ve spolupráci s odborem 
oblastního plánování, mj. investiční 
výstavba, limity pracovních sil, rozvoj 
pohraničních oblastí) 

1981–1988 kar 242 

85 14 Komise pro životní prostředí (materiály 
pro komisi životního prostředí rady 
ZKNV) 

1981–1986 kar 242 

85 14 Komise pro životní prostředí (materiály 
pro Radu pro životní prostředí při vládě 
ČSR) 

1981 kar 243 

85 14 Komise pro racionalizaci práce a 
mzdových soustav 

1981–1983 kar 243 

85 14 Komise pro komplexní socialistickou 
racionalizaci a automatický informační 
systém 

1981–1983 kar 243 

85 14 Komise pro řízení a kontrolu mezd 1985–1987 kar 243 

86 15 Personální záležitosti, organizační 
záležitosti národních výborů, stížnosti, 
osobní intervence, projevy na schůzích 

1981–1986 kar 243 

87 16 Odbor územního plánování (Plzeňská a 
Karlovarsko-chebská aglomerace) 

1982–1988 kar 243 

87 16 Odbor územního plánování (mj. 
kontrolní činnost, koncepce urbanizace 
Západočeského kraje, sestavování 
územních plánů, stížnosti jednotlivců) 

1981–1988 kar 244 
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  Kancelář místopředsedy Laurina 
(1988–1990) 

  

88 01 Porady místopředsedů ONV (zápisy a 
podklady) 

1988–1989 kar 245 

89 02 KSČ (kontakt s orgány KSČ různé 
úrovně) 

1989 kar 245 

90 04 Písemnosti místopředsedy (záležitosti 
plánování, investiční a bytové výstavby, 
oblastního plánování, zahraniční 
kontakty) 

1988–1990 kar 245 

91 06 Řízení, kontrola a metodická činnost 
národních výborů (záležitosti řešené 
místopředsedou ZKNV s předsedy 
ONV – Plzeň-jih, Rokycany) 

1988–1989 kar 245 

92 07 Plánovací odbor (záležitosti řešené ve 
spolupráci s plánovacím odborem mj. 
investiční a bytová výstavba, plnění 
plánu) 

1988–1990 kar 246 

93 08 Odbor výstavby (záležitosti řešené ve 
spolupráci s odborem výstavby mj. 
investiční, bytová a občanská výstavba, 
kontrolní dny, akce Z, zásobování 
teplem) 

1988–1989 kar 247 

94 09 Finanční odbor (záležitosti řešené ve 
spolupráci s odborem finančním – 
zabezpečení financování plánu a 
hospodaření národních výborů, 
kontrolní činnost) 

1988–1990 kar 247 

95 10 Odbor VLHZ (záležitosti řešené ve 
spolupráci s odborem VLHZ mj. vodní 
hospodaření, ochrana životního 
prostředí, vyhodnocení lovecké sezony 
1988–1989) 

1988–1990 kar 248 

96 12 Odbor oblastního plánování (záležitosti 
řešené ve spolupráci s odborem 
oblastního plánování mj. investiční 
výstavba, rozvoj a stabilizace 
pohraničních oblastí) 

1988–1989 kar 248 

97 14 Komise pro životní prostředí (CHKO 
Šumava, Sokolovsko) 

1989 kar 248 

97 14 Komise KV KSČ pro životní prostředí 1989 kar 248 

98 16 Odbor územního plánování (Plzeňská a 
Karlovarsko-chebská aglomerace) 

1988 kar 248 
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  Kancelář 2. místopředsedy   

  Kancelář místopředsedkyně Dubcové 
(1973–1976) 

  

99 OB Odbor obchodu a cestovního ruchu 
(záležitosti řešené ve spolupráci 
s odborem obchodu a cestovního ruchu 
– plynovod Orenburg, EX Plzeň) 

1974–1976 kar 249 

100 VVCR Vládní výbor pro cestovní ruch ČSR  1976 kar 249 

101 Komise Komise (krajská energetická komise, 
komise BESIP, komise cestovního 
ruchu, krajská koordinační komise pro 
zabezpečování pracovních režimů) 

1973–1976 kar 249 

     

  Kancelář místopředsedkyně Uhlířové 
(1976–1989)  

  

  Manipulace 1976–1983   

102 DO Odbor dopravy (mj. Plzeňská 
aglomerace, zajištění sklizňové 
dopravy, zajištění dopravy nadměrných 
nákladů, větší opravy silnic a mostů) 

1976–1978 kar 250 

102 DO Odbor dopravy (mj. mezikrajská 
výpomoc v silniční dopravě, 
opravárenství silničních vozidel, ČSAD 
– zahájení provozu CAN v Plzni, 
vnitrostátní letecká doprava) 

1979–1981 kar 251 

102 DO Odbor dopravy (mj. dopravní řešení 
města Karlovy Vary, málo využívané 
spoje, materiály k lanovým drahám) 

1981–1983 kar 252 

103 OB Odbor obchodu a cestovního ruchu (mj. 
veřejné stravování, styk s ministerstvem 
obchodu ČSR, zápisy a podkladové 
materiály k poradám s vedoucími 
odborů obchodu a cestovního ruchu 
KNV a ONV, EX Plzeň) 

1976–1978 kar 252 

103 OB Odbor obchodu a cestovního ruchu (mj. 
nová právní úprava vnitřního obchodu, 
výstavba Domu obuvi v Plzni, 
zásobování palivy) 

1978–1979 kar 253 

103 OB Odbor obchodu a cestovního ruchu (mj. 
zásobování palivy, zásobování masnými 
výrobky, zajištění vánočního trhu, 
závodní stravování) 

1980–1981 kar 254 

103 OB Odbor obchodu a cestovního ruchu (mj. 
zápisy z porad vedoucích odborů OCR 

1976–1983 kar 255 
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KNV, zajištění vánočního trhu, 
zásobování masnými výrobky, 
hospodářské výsledky RaJ, 
zkvalitňování činnosti RaJ, porady 
s ministerstvem obchodu ČR, plnění 
plánu maloobchodního obratu, 
informace o zásobování, družební kraj 
Gera) 

103 OB Odbor obchodu a cestovního ruchu 
(palivová základna, zásobování palivy) 

1976–1983 kar 256 

104 MH Odbor místního hospodářství (mj. 
přidělování bytů ve státním zájmu, 
hospodaření s odpady, problematika 
výstavnictví, zajištění veřejných služeb, 
oprav spotřebičů a potravinářská 
výroba, plnění plánu podniků místního 
hospodářství) 

1977–1978 kar 257 

104 MH Odbor místního hospodářství (mj. 
přidělování bytů ve státním zájmu, 
kontroly v oblasti místního hospodářství 
na jednotlivých okresech, zajištění 
servisních služeb obyvatelstvu, 
zásobování pekárenskými výrobky) 

1978–1980 kar 258 

104 MH Odbor místního hospodářství (mj. 
komise zdokonalování soustavy plánu 
řízení v místním hospodářství, 
socialistická soutěž – udělování Rudých 
praporů za r. 1979, přidělování bytů ve 
státním zájmu, výstavba učňovského 
areálu Plzeň-Lochotín)   

1980–1982 kar 259 

104 MH Odbor místního hospodářství (mj. 
plnění plánů podniků místní výroby a 
služeb, výkup sběrných surovin, 
zásobování pekárenskými výrobky, 
převod výrobních programů z místní 
výroby do ústředně řízených podniků, 
údržba bytů) 

1980–1983 kar 260 

104 MH Odbor místního hospodářství (mj. 
bytové hospodaření, rozvoj podniků 
místního hospodářství) 

1983 kar 261 

105 DP, OP Došlá a odeslaná pošta 
místopředsedkyně (mj. organizační 
záležitosti, pracovně právní záležitosti 
jednotlivců, jednání s náměstkem 
ministra ČSSR pro technický a 
investiční rozvoj) 
 

1977–1980 kar 261 
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105 DP, OP Došlá a odeslaná pošta 
místopředsedkyně (mj. organizační 
záležitosti, pracovně právní záležitosti 
jednotlivců, průběh letní turistické 
sezony, zápisy z porad s vedoucími 
odvětvových odborů ZKNV) 

1978–1981 kar 262 

105 DP, OP Došlá a odeslaná pošta 
místopředsedkyně (mj. organizační 
záležitosti, pracovně právní záležitosti 
jednotlivců, referáty z aktivu národních 
výborů 25. 5. 1982, výstavnictví) 

1982 kar 263 

105 DP, OP Došlá a odeslaná pošta 
místopředsedkyně (mj. organizační 
záležitosti, pracovně právní záležitosti 
jednotlivců, VLK a ČOI – výsledky 
kontrol v oblasti místního hospodářství 
a přijímaná opatření, zápisy z porad na 
centrálních orgánech) 

1983 kar 264 

106 VVCR Vládní výbor pro cestovní ruch ČSR 1976–1980 kar 265 

106 VVCR Vládní výbor pro cestovní ruch ČSR 1981–1983 kar 266 

107 Porady 
KNV 

Porady místopředsedů KNV 
 

1977 kar 266 

107 Porady 
KNV 

Porady místopředsedů KNV (26. 1. 
1978–6. 2. 1980) 

1978–1980 kar 267 

107 Porady 
KNV 

Porady místopředsedů KNV (5. 6. 
1980–14. 12. 1983) 

1980–1983 kar 268 

108 Porady 
ONV 

Porady místopředsedů ONV 1977–1983 kar 268 

109 KV KSČ KV KSČ (materiály z jednání) 1980–1982 kar 269 

110 ZO KSČ ZO KSČ (materiály týkající se činnosti 
základní organizace) 

1980–1983 kar 269 

111 KOR Krajská odborová rada (mj. materiály 
pro schůze předsednictva – 13. 4. 1981–
4. 5. 1982) 

1981–1982 kar 269 

111 KOR Krajská odborová rada (mj. materiály 
pro schůze předsednictva – 24. 5.–13. 
12. 1982) 

1982 kar 270 

112 ZO ROH Základní organizace ROH při ZKNV 
(materiály z činnosti) 

1981–1982 kar 271 

113 BESIP Komise BESIP (ostatní materiály 
z činnosti komise, záležitosti 
bezpečnosti silničního provozu) 

1977–1983 kar 271 

114 KCR 
 

Komise cestovního ruchu (ostatní 
materiály z činnosti komise mj. 

1978–1983 
 

kar 271 
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připravenost letních rekreačních sezon, 
kulturní programy) 

115 Ovoce Krajská komise pro zabezpečení 
bezztrátové sklizně ovoce (ostatní 
materiály komise) 

1976–1983 kar 271 

116 KMH Komise místního hospodářství (ostatní 
materiály komise – zpráva z kontroly 
jakosti nábytku) 

1981 kar 271 

117 EK KV 
KSČ 

Ekonomická komise KV KSČ 
(materiály z činnosti ekonomické 
komise KV KSČ a pracovní skupiny 
EK KV KSČ pro oblast obchodu, 
místního hospodářství a spotřebního 
průmyslu, spolupráce s nimi) 

1977–1983 kar 272 

118 KZK Koordinační komise pro zásobování 
Západočeského kraje (ostatní materiály 
komise) 

1981 kar 272 

119 KKK Krajská koordinační komise pro úpravu 
pracovních a provozních režimů (ostatní 
materiály komise – organizace a 
využívání pracovní doby) 

1977–1978 kar 272 

119 KKK Krajská koordinační komise pro úpravu 
pracovních a provozních režimů (ostatní 
materiály komise – organizace a 
využívání pracovní doby) 

1979–1982 kar 273 

120 KEK Krajská energetická komise (ostatní 
materiály komise - šetření energií, 
zásobování palivy) 

1974–1979 kar 274 

120 KEK Krajská energetická komise (ostatní 
materiály komise – šetření energií, 
zásobování palivy) 

1980–1983 kar 275 

121 VO Volební obvod (mj. řešení stížností, 
plnění volebního programu NF, veřejné 
schůze s občany – volební obvod Plzeň 
– Bory 1977–1980, volební obvod 
Mariánské Lázně 1981–1982) 

1977–1983 kar 276 

     

  Manipulace 1984–1989   

122 01/276 Odbor dopravy (mj. plnění plánů 
organizací v oboru dopravy) 

1985 kar 276 

122 01/276 Odbor dopravy (mj. stav silniční sítě a 
mostů, úpravy provozu autobusové 
dopravy) 
 

1986 kar 277 
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123 02/301 Odbor obchodu a cestovního ruchu 
(palivová základna, zásobování palivy) 

1984–1988 kar 277 

123 02/301 Odbor obchodu a cestovního ruchu (mj. 
zásobování palivy, masnými výrobky, 
veřejné stravování, připomínkování 
hlavních směrů rozvoje města Plzně do 
roku 2000, stav a rozvoj maloobchodní 
sítě v Západočeském kraji, družební 
kraj Gera, výsledky hospodaření a 
koncepce rozvoje RaJ) 

1984–1986 kar 278 

123 02/301 Odbor obchodu a cestovního ruchu (mj. 
služby v oblasti Šumavy, zásobování 
nedostatkovým zbožím, palivy, 
masnými výrobky, výsledky kontrol 
České obchodní inspekce, plnění plánu 
podniku RaJ) 

1986–1987 kar 279 

123 02/301 Odbor obchodu a cestovního ruchu (mj. 
záznamy z jednání s ministerstvem 
obchodu ČSR, informace o zásobování, 
plnění plánu maloobchodního obratu, 
dodávky nedostatkového zboží, zprávy 
o vývoji vnitřního trhu) 

1984–1987 kar 280 

123 02/301 Odbor obchodu a cestovního ruchu (mj. 
zásobování území při západní hranici, 
opravy rekreačních zařízení, stabilizace 
vnitřního trhu, fond cestovního ruchu) 

1988–1989 kar 281 

124 03/251 Odbor místního hospodářství (mj. 
zajištění služeb občanům, výkup 
sběrných surovin, rozvoj bytového 
hospodářství, zásobování pekárenskými 
výrobky) 

1984 kar 282 

124 03/251 Odbor místního hospodářství (mj. 
plnění plánu v hospodaření národních 
výborů, hospodaření s byty, zásobování 
pekárenskými výrobky, hospodaření 
podniků místní výroby a služeb) 

1984–1985 kar 283 

124 03/251 Odbor místního hospodářství (mj. 
provozovny služeb v Domě kultury 
ROH Plzeň, zabezpečování služeb 
obyvatelstvu, plnění plánů podniků 
místní výroby a služeb, bytové 
hospodářství, činnost Inspektorátu 
bezpečnosti práce v Plzni) 

1985–1986 kar 284 

124 03/251 Odbor místního hospodářství (mj. 
zásobování pekárenskými výrobky, 
bytové hospodaření, rozvoj oboru  
 

1987–1988 kar 285 
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zahradnictví v západních Čechách, 
výkup sběrných surovin) 

124 03/251 Odbor místního hospodářství (mj. 
přestavba národního hospodářství -
rozvoj území při západní hranici, 
přestavba národního hospodářství - 
rozvoj města Karlovy Vary) 

1987–1989 kar 286 

124 03/251 Odbor místního hospodářství (mj. 
likvidace a využívání odpadů, 
nedostatky v zásobování a dopravě, 
rozvoj území při západní hranici, rozvoj 
služeb do roku 1995, uvolňování 
nebytových prostor, přehled služeb 
v obvodu Národního výboru města 
Plzně) 

1988–1989 kar 287 

124 03/251 Odbor místního hospodářství (mj. 
přestavba národního hospodářství - 
návrh na zvýšení úrovně služeb v 8. 
pětiletce a přestavba jejich 
hospodářského mechanismu, návrh 
dlouhodobé odvětvové koncepce do 
roku 2005, materiály pro jednání 
kolegia ministra vnitra ČSR pro CSÚ) 

1988–1989  kar 288 

125 04/51/1 Písemnosti místopředsedkyně (mj. 
problematika západočeských lázní, 
informace o vývoji vnitřního trhu, 
kontrola plnění plánu na úseku obchodu 
a cestovního ruchu) 

1984 kar 289 

125 04/51/1 Písemnosti místopředsedkyně (mj. 
organizační záležitosti – uspořádání 
vnitřního obchodu, záležitosti 
výstavnictví, plnění plánu 
hospodářských organizací, styk 
s orgány KSČ, příprava volebního 
programu, rozvoj pohraničních oblastí) 

1985 kar 290 

125 04/51/1 Písemnosti místopředsedkyně (mj. 
organizační záležitosti, záležitosti 
výstavnictví, styk s orgány KSČ, 
příprava volebního programu) 

1986 kar 291 

125 04/51/1 Písemnosti místopředsedkyně (mj. 
organizační záležitosti, záležitosti 
výstavnictví, plnění plánu v oblasti 
místního hospodářství, přestavba 
hospodářského mechanismu – zřizování 
státních podniků) 

1987–1989 kar 292 

125 04/51/1 Písemnosti místopředsedkyně (mj. 
přestavba hospodářského mechanismu – 

1988–1989 kar 293 
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jednotlivé obory a podniky, návrh 
dlouhodobé odvětvové koncepce do 
roku 2005) 

126 04/51/3 Vládní výbor pro cestovní ruch ČSR 1984–1988 kar 294 

127 06/80/1 Porady místopředsedů KNV 1984–1985 kar 295 

127 06/80/1 Porady místopředsedů KNV 1986–1987 kar 296 

127 06/80/1 Porady místopředsedů KNV 1988–1989 kar 297 

128 06/80/2 Porady místopředsedů ONV 1985–1989 kar 298 

129 06/99/3 KV KSČ (materiály z jednání) 1984–1986 kar 298 

130 06/99/4 ZO KSČ (materiály týkající se činnosti 
základní organizace) 

1984–1987 kar 298 

131 07/99 Krajská odborová rada (matriály pro 
schůze předsednictva) 

1985 kar 299 

131 07/99 Krajská odborová rada (materiály pro 
schůze předsednictva) 

1986 kar 300 

131 07/99 Krajská odborová rada (materiály pro 
schůze předsednictva) 

1986 kar 301 

131 07/99 Krajská odborová rada (materiály pro 
schůze předsednictva) 

1987–1988 
 

kar 302 

132 104/2 Komise BESIP (ostatní materiály 
z činnosti komise, záležitosti 
bezpečnosti silničního provozu) 

1984–1988 kar 302 

133 104/4 Komise cestovního ruchu (ostatní 
matriály z činnosti komise mj. návrh 
řešení potřeb lázeňských měst, 
schválené dotace fondu cestovního 
ruchu) 

1984–1989 kar 302 

134 104/6 Krajská komise pro zabezpečení 
bezztrátové sklizně ovoce (ostatní 
materiály komise) 

1984–1988 kar 303 

135 104/8 Pracovní skupina Ekonomické komise 
KV KSČ pro oblast obchodu, místního 
hospodářství a spotřebního průmyslu 
(materiály z činnosti pracovní skupiny) 

1984–1989 kar 303 

136 104/9 Ekonomická komise KV KSČ 
(materiály z činnosti ekonomické 
komise KV KSČ, spolupráce s ní)  

1985–1989 kar 304 

137 104/10 Krajská komise pro ukrytí obyvatelstva 
(ostatní materiály komise mj. pokyny 
pro výstavbu krytů) 
 
 

1984–1987 kar 304 



Poř.         Sign.                   Obsah                                             Časový rozsah       Evid. 
č.                                                                                                                                 jedn. č. 

61 
 

138 104/12 
 

Vládní komise pro zabezpečení 
zásobování trhu ČSR (podklady pro 
jednání) 

1986–1988 kar 305 

139 120 Věci poslanců a aktivistů národních 
výborů (mj. veřejné schůze s občany – 
volební obvod Mariánské Lázně, plnění 
volebního programu NF) 

1984–1989 kar 305 

     

  Kancelář místopředsedkyně 
Seidlerové (1989–1990) 

  

140 51 Písemnosti místopředsedkyně (mj. 
záležitosti týkající se kultury, školství, 
církevních záležitostí, místního 
hospodářství, dopravy, usnesení vlády) 

1990 kar 306 

141 246 Ochrana životního a přírodního 
prostředí (mj. oblast Šumavy – zrušení 
vojenského újezdu Dobrá Voda, čistírny 
odpadních vod) 

1990 kar 306 

142 276 Doprava (mj. reorganizace podniků 
v oblasti dopravy a místního 
hospodářství, otevření hraničních 
přechodů se SRN) 

1989–1990 kar 306 

143 276 Doprava (mj. personální změny a 
reorganizace u podniků v oblasti 
dopravy a místního hospodářství, 
dálnice D5, hraniční přechody) 

1989–1990 kar 307 

144 301 Záležitosti obchodu a cestovního ruchu 
(mj. zprávy o situaci na vnitřním trhu a 
v cestovním ruchu, čerpání fondu 
cestovního ruchu) 

1989–1990 kar 307 

     

  Kancelář 3. místopředsedy   

  Kancelář místopředsedy Wiendla 
(1971–1984) 

  

145 K Odbor kultury (mj. záležitosti divadel a 
orchestrů, zájmové umělecké činnosti, 
kulturně politická práce, výstavnictví) 

1975–1977 kar 308 

145 K Odbor kultury (mj. záležitosti 
kulturních institucí, kulturní festivaly, 
akce „Mládež a kultura“) 

1979–1980 kar 309 

145 K Odbor kultury (mj. kulturní akce, 
rekonstrukce kláštera v Plasích, muzea, 
festivaly, divadla, kulturně výchovná 
činnost) 

1980 kar 310 
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145 K Odbor kultury (mj. kulturní akce, 
kulturně výchovná činnost, výjezdy 
umělců do zahraničí, výtvarná hodnota 
dárkových a propagačních předmětů) 

1981 kar 311 

145 K Odbor kultury (mj. kulturní akce, 
záležitosti divadel, zájmová umělecká 
činnost) 

1981–1982 kar 312 

145 K Odbor kultury (mj. kulturní akce, 
kulturně výchovná činnost, kulturní 
politika, festivaly) 

1982 kar 313 

145 K Odbor kultury (mj. kulturní akce, 
ochrana přírody, personální záležitosti 
jednotlivců) 

1982 kar 314 

145 K Odbor kultury (mj. kulturní akce, 
záležitosti divadel, muzeí, festivaly, 
kulturně výchovná činnost) 

1983 kar 315 

145 K Odbor kultury (mj. kulturní akce, 
kulturní politika, festivaly, knihovnictví, 
divadla, muzea) 

1983–1984 kar 316 

145 K Odbor kultury (mj. kulturní akce, 
festivaly, kulturní politika, CHKO 
Šumava 1977–1984) 

1977–1984 kar 317 

145 K Odbor kultury (mj. rekonstrukce 
Divadla J. K. Tyla v Plzni) 

1977–1984 kar 318 

145 K Odbor kultury 
(materiály z činnosti Vládní komise pro 
výstavnictví ČSR 

1980–1981 kar 319 

145 K Odbor kultury 
(materiály z činnosti Vládní komise pro 
výstavnictví ČSR) 

1982–1984 kar 320 

146 KCT Krajský církevní tajemník (záležitosti 
církevní politiky) 

1975–1984 kar 321 

147 Š Odbor školství (mj. organizační a 
finanční záležitosti školství, stížnosti a 
záležitosti jednotlivců – přijímání na 
střední školy) 

1977 kar 322 

147 Š Odbor školství (mj. Spartakiáda, 
organizační záležitosti školství, 
ateistická výchova, zřizování odborných 
učilišť) 

1980 kar 323 

147 Š Odbor školství (mj. personální 
záležitosti jednotlivců, přijímací řízení, 
organizační záležitosti školství, systém 
Mládež a kultura, Spartakiáda) 

1980–1981 kar 324 
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147 Š Odbor školství (mj. přijímací řízení na 
střední školy, organizační záležitosti 
škol, osobní a kádrové záležitosti 
jednotlivců, sportovní a zájmová 
činnost, stav objektu zámku Nečtiny) 

1981 kar 325 

147 Š Odbor školství (mj. organizační 
záležitosti školství, personální a 
kádrové záležitosti jednotlivců, 
přijímací řízení na střední školy)  

1982 kar 326 

147 Š Odbor školství (mj. organizační a 
finanční záležitosti školství, výchova 
mládeže pro dělnická povolání, 
brigádnická výpomoc žáků)  

1982–1983 kar 327 

147 Š Odbor školství (mj. organizační 
záležitosti školství, personální 
záležitosti jednotlivců) 

1983 kar 328 

147 Š Odbor školství (mj. organizační 
záležitosti školství, personální a 
kádrové záležitosti jednotlivců, 
přijímací řízení na střední školy, 
mezinárodní styky) 

1984 kar 329 

148 Z Odbor zdravotnictví (mj. organizační 
záležitosti zdravotnictví, opatření proti 
chřipce, boj proti úrazovosti, personální 
záležitosti zdravotníků) 

1977–1980 kar 330 

148 Z Odbor zdravotnictví (mj. organizační 
záležitosti zdravotnictví, personální 
záležitosti jednotlivců, výstavba 
zdravotnických zařízení) 

1980–1981 kar 331 

148 Z Odbor zdravotnictví (mj. organizační 
záležitosti zdravotnictví, lázeňská péče, 
radiační expozice obyvatel Jáchymova) 

1981 kar 332 

148 Z Odbor zdravotnictví (mj. organizační 
záležitosti zdravotnictví, personální 
záležitosti zdravotníků, investiční akce 
v oblasti zdravotnictví) 

1982 kar 333 

148 Z Odbor zdravotnictví (mj. organizační 
záležitosti zdravotnictví, personální 
záležitosti zdravotníků, výstavba 
zdravotnických zařízení, lázeňství) 

1982–1983 kar 334 

148 Z Odbor zdravotnictví (mj. organizační 
záležitosti zdravotnictví, personální 
záležitosti zdravotníků, výstavba 
zdravotnických zařízení, stabilizace 
lékařů v pohraničí) 

1983–1984 kar 335 
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148 Z Odbor zdravotnictví (mj. organizační 
záležitosti zdravotnictví, personální 
záležitosti zdravotníků, výstavba 
interního pavilonu FN Plzeň) 

1982–1984 kar 336 

149 SP Odbor sociálních věcí a pracovních sil 
(mj. nábor pracovních sil, péče o 
důchodce a invalidní občany, ústavy 
sociální péče) 

1977–1979 kar 337 

149 SP Odbor sociálních věcí a pracovních sil 
(mj. skupinová pěstounská péče, 
domovy důchodců, ústavní sociální 
péče, posudková služba sociálního 
zabezpečení) 

1980–1981 kar 338 

149 SP Odbor sociálních věcí a pracovních sil 
(mj. záležitosti pracovní doby, 
manželské poradny, péče o postižené 
děti, stížnosti jednotlivců) 

1982–1983 kar 339 

149 SP Odbor sociálních věcí a pracovních sil 
(mj. péče o postižené děti a staré 
občany, rozmísťování absolventů škol, 
záležitosti jednotlivců) 

1984 kar 340 

150 KSČ KSČ (styk s KV KSČ) 1977–1980 kar 341 

151 SČSP SČSP (styk s krajskými a okresními 
orgány SČSP) 

1972–1979 
 

kar 341 

152 Cik. 
komise 

Krajská komise pro řešení otázek 
cikánského obyvatelstva (ostatní 
materiály z činnosti komise) 

1970–1975 kar 342 

152 Cik. 
komise 

Krajská komise pro řešení otázek 
cikánského obyvatelstva (ostatní 
materiály z činnosti komise) 

1976–1978 kar 343 

152 Cik. 
komise 

Krajská komise pro řešení otázek 
cikánského obyvatelstva (ostatní 
materiály z činnosti komise) 

1979–1981 kar 344 

152 Cik. 
komise 

Krajská komise pro řešení otázek 
cikánského obyvatelstva (ostatní 
materiály z činnosti komise) 

1982–1984 kar 345 

153 JSBVO Krajská komise pro brannou výchovu – 
Jednotný systém branné výchovy 
obyvatelstva 

1972–1976 kar 346 

153 JSBVO Krajská komise pro brannou výchovu – 
Jednotný systém branné výchovy 
obyvatelstva 

1977–1979 kar 347 

153 JSBVO Krajská komise pro brannou výchovu – 
Jednotný systém branné výchovy 

1980–1981 kar 348 
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obyvatelstva (mj. Závod branné 
všestrannosti) 

153 JSBVO Krajská komise pro brannou výchovu – 
Jednotný systém branné výchovy 
obyvatelstva 

1982–1984 kar 349 

154 Nár. 
komise 

Krajská komise pro řešení otázek 
národností (ostatní materiály komise – 
práce s občany německé a polské 
národnosti) 

1972–1984 kar 350 

155 KSPOZ Krajský sbor pro občanské záležitosti 
(záležitosti sborů pro občanské 
záležitosti) 

1975–1977 kar 351 

155 KSPOZ Krajský sbor pro občanské záležitosti 
(záležitosti sborů pro občanské 
záležitosti) 

1978–1981 kar 352 

155 KSPOZ Krajský sbor pro občanské záležitosti 
(záležitosti sborů pro občanské 
záležitosti) 

1982–1984 
 

kar 353 

156 Komise 
pro 

mládež a 
TV 

Krajská komise pro mládež a tělesnou 
výchovu (ostatní materiály komise – 
záležitosti tělesné výchovy) 
 

1976–1980 kar 353 

157 99 Organizační záležitosti národních 
výborů, osobní intervence, záštity, 
pozvánky na akce 

1976–1980 kar 353 

158 Vol. 
obvod 

Věci aktivistů a poslanců národních 
výborů (činnost M. Wiendla jako 
poslance za volební obvod č. 62 Plzeň-
sever) 

1972-1978 kar 354 

     

  Kancelář místopředsedy Hejduka 
(1985–1989) 

  

  Manipulace 1985–1986   

159 sine Záležitosti odboru kultury (mj. kulturní 
akce, zahraniční styky, dramaturgické 
plány divadel a připomínky k nim, 
městské památkové rezervace) 

1985 kar 355 
 

159 sine Záležitosti odboru kultury (mj. 
organizační věci, kulturní akce, 
zahraniční styky, údržba památek, 
agenda krajského církevního tajemníka) 

1985–1986 kar 356 
 

159 sine Záležitosti odboru kultury (mj. 
rekonstrukce Divadla J. K. Tyla v Plzni, 
Městské kulturní středisko v Plzni, 

1985–1986 kar 357 
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kulturní akce, zahraniční styky, péče 
o památky, dramaturgické plány a 
připomínky k nim) 

160 sine Záležitosti odboru školství (mj. 
organizační a finanční záležitosti škol, 
zahraniční styky, přijímací řízení na 
střední školy) 

1985–1986 kar 358 
 

161 sine Záležitosti odboru zdravotnictví (mj. 
organizační záležitosti zdravotnictví, 
personální záležitosti zdravotníků – 
kádrové rezervy pro práci v zahraničí, 
zahraniční styky, výstavba interního 
pavilonu FN Plzeň) 

1985–1986 kar 359 
 

162 sine Záležitosti odboru sociálních věcí a 
pracovních sil (mj. nábor a stabilizace 
pracovních sil, úprava pracovní doby, 
poskytování osobních důchodů, 
bezpečnost práce, výchova 
k rodičovství) 

1985–1986 kar 360 
 

163 sine Kontrola plnění usnesení rady KNV 
z oblasti kultury, školství, zdravotnictví, 
sociálních věcí a pracovních sil 

1985–1986 kar 361 
 

164 sine Písemnosti místopředsedy (organizační 
záležitosti společné pro kulturu, 
školství, zdravotnictví, sociální věci, 
mj. návrh racionálnějšího uspořádání a 
řízní organizací v odvětvích školství, 
kultury, sociální péče a zdravotnictví 
řízených nebo spravovaných NV podle 
usnesení vlády č. 71/85 a 132/86) 

1985–1986 kar 362 

165 sine Komise (krajská komise pro brannou 
výchovu, pro jiné národnosti, pro řešení 
problémů cikánského obyvatelstva, 
Krajský sbor pro občanské záležitosti – 
ostatní záležitosti komisí mimo zápisy) 

1985–1986 kar 362 

     

  Manipulace 1987–1989   

166 51 Písemnosti místopředsedy (organizační 
záležitosti společné pro kulturu, 
školství, zdravotnictví, sociální věci) 

1987–1989 kar 363 

167 104 Komise (krajská komise pro brannou 
výchovu, pro jiné národnosti, pro řešení 
problémů cikánského obyvatelstva, 
Krajský sbor pro občanské záležitosti – 
ostatní záležitosti komisí mimo zápisy) 
 

1987–1989 kar 363 
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168 401 Záležitosti kultury všeobecně (mj. 
organizační záležitosti odboru kultury, 
divadlo, kulturní akce, památková péče) 

1987 kar 363 

168 401 Záležitosti kultury všeobecně (mj. 
záležitosti knihovnictví) 

1987 kar 364 

168 401 Záležitosti kultury všeobecně (mj. 
organizační záležitosti odboru kultury, 
muzea, divadla, knihovnictví, systém 
Mládež a kultura) 

1988–1989 kar 364 

169 403 Kulturní a podobné instituce, zařízení a 
podniky všeobecně (mj. kulturní akce, 
připomínky k dramaturgickým plánům, 
údržba objektů kulturních institucí) 

1987–1989 kar 365 

170 404 
 

Ochrana kulturních hodnot a přírody 
(mj. městské památkové rezervace, 
CHKO Šumava, západočeská lázeňská 
oblast) 

1987–1989 
 

kar 365 
 

171 406 Kulturní styky se zahraničím (mj. 
zahraniční cesty umělců a uměleckých 
souborů) 

1987–1988 kar 366 

172 432 Církevní majetek (klášter Teplá) 1989 kar 366 

173 451 Pedagogické věci (mj. přijímací řízení, 
zahraniční styky, spolupráce s ČSTV, 
SSM a PO SSM, výchova učňů) 

1987–1988 kar 366 

173 451 Pedagogické věci (mj. přijímací řízení, 
zahraniční styky, spolupráce s ČSTV, 
SSM a PO SSM, výchova učňů; 
přijímací řízení na střední školy – 
přehledy odvolání školní rok 1988/89) 

1988-1989 kar 367 
 

174 452 Žáci všeobecně (mj. zahraniční praxe, 
mimořádné události – underground, 
pokusy o emigraci apod.) 

1987–1989 kar 368 

175 453 Dozor na školy a zařízení všeobecně 
(mj. hospodaření v odvětví školství, 
analýza činnosti výchovného ústavu 
Terešov) 

1987–1989 kar 368 

176 454 Organizační a hospodářské věci škol a 
mimoškolních, výchovných apod. 
zařízení všeobecně (mj. výstavba a 
opravy škol - gymnázium Sokolov, 
modernizace vybavení) 

1987–1989 kar 368 

177 526 Léčebně preventivní péče všeobecně 
(mj. stabilizace lékařů v pohraničí, 
prevence pracovních úrazů, personální 
záležitosti zdravotníků) 

1987–1989 kar 368 
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178 527 Přírodní léčebné lázně a přírodní léčivé 
zdroje (mj. poskytování lázeňské péče, 
rozvoj města Jáchymov do roku 2000) 

1988–1989 kar 369 

179 528 Hygienická služba všeobecně (mj. 
prevence rakoviny, monitoring 
radioaktivního záření) 

1987–1989 kar 369 

180 530 Zdravotnický výzkum  1989 kar 369 

181 531 Zdravotnická výroba a zdravotnické 
zásobování všeobecně (potřeba 
zdravotnické techniky z dovozu) 

1987–1989 kar 369 

182 532 Lékárenská služba všeobecně (mj. 
koncepce klinické farmakologie ve FN 
Plzeň, zásobování léky a ortopedickými 
pomůckami) 

1987–1989 kar 369 

183 534 Zdravotnictví - ostatní věci (mj. 
personální záležitosti zdravotníků, 
výstavba zdravotnických zařízení, 
přijímací řízení na zdravotnické školy) 

1987–1988 kar 370 
 

184 551 
 
 

Státní sociální péče, sledování 
sociálních poměrů a vedení evidence 
sociálně potřebných občanů (mj. 
záležitosti domovů důchodců a 
výchovných ústavů, bytová 
problematika) 

1987–1988 
 

kar 370 

185 553 Ústavní sociální péče o občany těžce 
postižené na zdraví a staré občany a 
služby v ostatních zařízení sociální péče 
(mj. záležitosti ústavů sociální péče, 
stravování v ústavech sociální péče) 

1987–1988 kar 370 

186 559 Péče o rodinu všeobecně (mj. výchova 
k rodičovství, záležitosti jednotlivců) 

1987–1989 kar 370 

187 561 Péče o cikánské obyvatelstvo  1987–1989 kar 370 

     

  Kancelář tajemníka   

  Kancelář tajemníka Milsimra 
(1969–1980)  

  

188 sine Písemnosti tajemníka bez čj. (mj. 
organizační záležitosti, styk s KSČ a 
společenskými organizacemi, stížnosti, 
intervence, referáty pro schůze a 
veřejné sdělovací prostředky, 
socialistická soutěž, stranická skupina 
poslanců, NF) 
 

1973–1975 kar 371 
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188 sine Písemnosti tajemníka bez čj. (mj. styk 
s KSČ, delimitační komise, organizační 
záležitosti, styk se společenskými 
organizacemi, stížnosti, socialistická 
soutěž) 

1975–1976 kar 372 

188 sine Písemnosti tajemníka bez čj. (mj. styk s 
KSČ, volební programy NF, komise pro 
platové otázky) 

1976 kar 373 

189 51 Písemnosti tajemníka s čj. Ta 1/77-
55/77 (mj. organizační záležitosti NV, 
personální záležitosti NV, styk s KSČ a 
společenskými organizacemi) 

1977 kar 373 

189 51 Písemnosti tajemníka s čj. Ta 56/77-
216/77 (mj. organizační záležitosti NV, 
personální záležitosti NV, styk s KSČ a 
společenskými organizacemi) 

1977 kar 374 

189 51 Písemnosti tajemníka bez čj. (mj. 
organizační záležitosti, styk se 
společenskými organizacemi, KSČ, 
Reflektor mladých, referáty) 

1977 kar 375 

189 51 
 
 
 
 

Písemnosti tajemníka bez čj. (mj. 
volební programy, styk s ONV, porady 
tajemníků KNV, celokrajský aktiv, 
kontroly a zabezpečení usnesení rady  
KNV, zásady činnosti KNV - návrh, 
socialistická soutěž) 

1977 
 
 
 
 

kar 376 

189 51 Písemnosti tajemníka s čj. Ta 2/78-
152/78 (mj. organizační záležitosti 
národních výborů, práce s občany a 
poslanci, bezpečnost práce, 
bezpečnostní opatření k 21. 8. 1978) 

1978 kar 377 

189 51 Písemnosti tajemníka s čj. Ta 154/78-
246/78 (mj. organizační záležitosti 
národních výborů, hodnocení jejich 
činnosti, školení funkcionářů) 

1978 kar 377 

189 51 Písemnosti tajemníka bez čj. (mj. styk s 
KSČ, SSM, Reflektor mladých, Setkání 
mládeže na Šumavě) 

1978 kar 377 

189 51 Písemnosti tajemníka bez čj. (mj. 
záležitosti týkající se NF) 

1978 kar 378 

189 51 Písemnosti tajemníka s čj. Ta 2/79-
148/79 (mj. organizace a kontrola 
činnosti národních výborů, čestná 
uznání národním výborům, socialistická 
soutěž, informace pro KV KSČ)    

1979 kar 378 
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189 51 Písemnosti tajemníka s čj. Ta 149/79-
226/79 (mj. prověrky akce Z, 
organizace činnosti národních výborů, 
informace pro KV KSČ) 

1979 kar 379 

189 51 Písemnosti tajemníka bez čj. (mj. 
porady tajemníků ONV a vedoucích 
odborů s tajemníkem KNV, záležitosti 
týkající se NF) 

1979 kar 379 

189 51 Písemnosti tajemníka bez čj. (mj. styk s 
KSČ, SSM) 

1979 kar 380 

189 51 Písemnosti tajemníka s čj. Ta 1/80-
164/80 (mj. organizace a hodnocení 
činnosti národních výborů, informace 
pro KV KSČ, příprava sčítání lidu 
1980)  

1980 kar 380 

189 51 Písemnosti tajemníka s čj. Ta 166/80-
269/80 (mj. organizační záležitosti 
národních výborů, práce s mladými 
poslanci, informace pro KV KSČ) 

1980 kar 381 

189 51 Písemnosti tajemníka bez čj. (mj. 
organizační záležitosti, stížnosti, 
intervence, pozvánky na společenské 
akce, rozbor plnění akce "Z") 

1980 kar 382 

189 51 Písemnosti tajemníka bez čj. (mj. 
porady s tajemníky ONV, porady 
vedoucích odborů, referát k poradě 
tajemníků, styk s KSČ, SSM, Setkání 
mládeže na Šumavě, ROH, materiály 
NF, školicí středisko Kamzík) 

1980 kar 383 

     

  Kancelář tajemníka Prnky 
(1981–1989) 

  

190 51 Písemnosti tajemníka (mj. hodnocení 
výkonu státní správy národními výbory, 
informace pro KV KSČ, zřizování 
střediskových obcí) 

1982–1986 kar 384 

191 52 Organizace státních orgánů (mj. styk s 
ministerstvy a ústředními orgány, jejich 
spolupráce s národními výbory) 

1982–1983 kar 385 

191 52 Organizace státních orgánů (mj. styk s 
ministerstvy a ústředními orgány, jejich 
spolupráce s národními výbory) 

1984–1985 kar 386 

191 52 
 

Organizace státních orgánů (mj. styk s 
ministerstvy a ústředními orgány, jejich 
spolupráce s národními výbory) 

1986 
 

kar 387 
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192 53 Národní výbory - organizace, členění a 
působnost (mj. členění a úpravy odborů, 
úkoly a spolupráce s odbory KNV) 

1982–1986 kar 387 

193 54 Řízení, kontrola a metodická činnost 
národních výborů (mj. vyhodnocení 
volebního programu NF, kontroly 
výkonu státní správy, informace pro KV 
KSČ) 

1982–1986 kar 388 

194 59 Socialistické soutěžení, závazkové a 
zlepšovatelské hnutí (mj. soutěž 
národních výborů, plnění akce Z) 

1981–1983 kar 389 

195 60 Stížnosti, podněty a oznámení 
pracujících  

1982–1985 kar 389 

196 78 Volby do zastupitelských sborů (změny 
poslanců) 

1986 kar 389 

197 80 Konference, porady, tiskové konference 
(mj. spolupráce s NF) 

1981–1985 kar 389 

197 80 
 
 

Konference, porady, tiskové konference 
(mj. porady s vedoucími odborů, porady 
s tajemníky) 

1980–1985 
 

kar 390 

198 99 Různé (mj. společenská role tajemníka 
ZKNV, jubilea, pozvání, parte 
funkcionářů, záštity) 

1981–1985 kar 390 

199 101/1 Plnění volebních programů NF (mj. 
plnění závazků Tachovské výzvy) 

1984 kar 391 

200 102 Zasedání pléna NV a jeho rady (mj. 
příprava jednání pléna a rady NV) 

1983 kar 391 

201 103 Spolupráce s NF a jejími organizacemi 
(mj. styk s KSČ, ROH, SSM, setkání 
mládeže na Šumavě) 

1982–1985 kar 391 

202 104 Komise národních výborů a jejich rad 
(organizační záležitosti komisí) 

1984–1989 kar 392 

     

  Kancelář tajemníka Hejduka a Aloye 
(1989–1990) 

  

203 53 Národní výbory (mj. organizační 
záležitosti národních výborů, personální 
záležitosti) 

1989–1990 kar 392 
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  Kancelář likvidátora (1990–1991)   

204 51 Písemnosti likvidátora ZKNV (mj. 
organizační záležitosti, likvidace 
ZKNV, převody majetku a agend, 
personální záležitosti) 

1990–1991 kar 392 

     

  Porady vedení uvolněných 
funkcionářů (1968–1990) 

  

205 sine Porady vedení uvolněných funkcionářů 
ZKNV  
(15. 1.–8. 7. 1968, 14. 1.–1. 4. 1974,  
10. 2. 1975–10. 12. 1976) 

1968–1976 kar 393 

205 sine Porady vedení uvolněných funkcionářů  
ZKNV 
(3. 1.–20. 6. 1977) 

1977 kar 394 

205 sine Porady vedení uvolněných funkcionářů  
ZKNV 
(4. 7.–19. 12.1977, 16. 1.–26. 5. 1978) 

1977–1978 kar 395 

205 sine Porady vedení uvolněných funkcionářů  
ZKNV 
(3. 7.–15. 12. 1978, 5. 1.–12. 6. 1979) 

1978–1979 kar 396 

205 sine Porady vedení uvolněných funkcionářů  
ZKNV 
(2. 7.–19. 12. 1979, 7. 1.–30. 6. 1980) 

1979–1980 kar 397 

205 sine Porady vedení uvolněných funkcionářů  
ZKNV 
(7. 7.–29. 12. 1980, 4. 1.–30. 3. 1981) 

1980–1981 kar 398 

205 sine Porady vedení uvolněných funkcionářů  
ZKNV 
(6. 4.–28. 12. 1981) 

1981 kar 399 

205 sine Porady vedení uvolněných funkcionářů  
ZKNV 
(11. 1.–25. 10. 1982) 

1982 kar 400 

205 sine Porady vedení uvolněných funkcionářů  
ZKNV 
(1. 11.–29. 12. 1982, 10. 1.–25. 7. 1983) 

1982–1983 kar 401 

205 sine Porady vedení uvolněných funkcionářů  
ZKNV 
(1. 8.–27. 12. 1983, 2. 1.–25. 6. 1984) 

1983–1984 kar 402 

205 sine Porady vedení uvolněných funkcionářů  
ZKNV 
(2. 7.–20. 12. 1984, 3. 1.–29. 7. 1985) 
 
 

1984–1985 kar 403 
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205 sine Porady vedení uvolněných funkcionářů  
ZKNV 
(5. 8.–16. 12. 1985, 6. 1.–26. 5. 1986) 

1985–1986 kar 404 

205 sine Porady vedení uvolněných funkcionářů  
ZKNV 
(2. 6.–27. 12. 1986, 5. 1.–30. 3. 1987) 

1986–1987 kar 405 

205 sine Porady vedení uvolněných funkcionářů  
ZKNV 
(6. 4.–29. 12. 1987, 11. 1.–30. 5. 1988) 

1987–1988 kar 406 

205 sine Porady vedení uvolněných funkcionářů   
ZKNV 
(6. 6.–27. 12. 1988, 23. 1.–9. 10. 1989, 
1990 torzovitě) 

1988–1990 kar 407 
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