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I.  Vývoj původce archiválií 
 
 Původcem archiválií archivního fondu Československý svaz tělesné výchovy – 
krajský výbor Plzeň byl Západočeský krajský výbor Československého svazu tělesné 
výchovy (dále ČSTV) Plzeň a jeho předchůdci (Krajský výbor pro tělesnou výchovu a 
sport 1952–1956; Přípravný výbor Jednotné dělnické tělovýchovné organizace 1956–
1957; Krajský výbor Československého svazu tělesné výchovy v Plzni 1957–1960; 
Československý svaz tělesné výchovy – Západočeský krajský výbor 1960–1966; Oblastní 
soutěžní komise 1967–1971; Západočeský krajský výbor České tělovýchovné organizace 
1971–1973; Západočeský krajský výbor ČSTV Plzeň 1973–1990). ČSTV byl 
tělovýchovnou organizací s celostátní působností, realizující svou činnost na území 
Plzeňského a následně Západočeského kraje prostřednictvím krajského výboru ČSTV.  

 
Vznik ČSTV byl výsledkem dlouhodobého, politicky motivovaného 

sjednocovacího procesu, započatého v květnu 1945 a završeného v březnu 1957. 
 Po druhé světové válce došlo ke spontánnímu obnovení řady předválečných 
tělovýchovných organizací. Z nich nejvýznamnější byly Sokol a Svaz Dělnických 
tělovýchovných jednot (dále DTJ), které politicky, systémově a v případě Sokola i 
ideologicky narušovaly koncepci sjednocené československé tělovýchovy, připravenou a 
prosazovanou KSČ. Sjednocení prosazoval Ústřední národní tělovýchovný výbor 
(založen 9. 5. 1945) a jeho okresní složky. Postupnou centralizaci v důsledku 
společenských a politických změn urychlily únorové události a jednotlivé sportovní 
organizace byly převedeny ke dni 31. 3. 1948 pod hlavičku Sokola. Protože Sokol 
nevyhovoval potřebám nového režimu, byl v následujících letech postupně likvidován. 
Nejprve byla jeho župní struktura reorganizována na krajskou v souladu s novou územní 
organizací státu (1949), v červenci 1949 byl zákonem č. 187 ze dne 14. července 1949, o 
státní péči o tělesnou výchovu a sport (č. 187/1949 Sb.), prohlášen za výkonnou složku 
Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport. V důsledku toho převzal majetek 
sportovních organizací, které pod něj byly převedeny k výše uvedenému datu. Nakonec 
byl roku 1952 jako celostátní organizace zlikvidován. 

Zaštiťujícím orgánem tohoto procesu se stal již zmíněný Státní úřad pro tělesnou 
výchovu a sport. Vznikl na základě zákona č. 187/1949 Sb., a zaváděl státní řízení 
sjednoceného tělovýchovného a sportovního hnutí. V prosinci roku 1952 byl nahrazen 
nově založeným Státním výborem pro tělesnou výchovu a sport. Tělovýchova měla tedy 
v letech 1949–1952 dvě linie řízení – státní a sokolskou. Státní výbor pro tělesnou 
výchovu a sport vznikl na základě usnesení strany a vlády z 2. 12. 1952 a zákona č. 71 ze 
dne 12. prosince 1952, o organizaci tělesné výchovy a sportu (č. 71/1952 Sb.). Nový 
výbor měl opět územní organizaci, státnímu výboru byly podřízeny výbory krajské a 
krajským okresní. Výbory pak řídily jednotlivé odbory a sekce, specializované na 
konkrétní sporty. V průběhu roku 1956 bylo rozhodnuto o vytvoření Jednotné dobrovolné 
tělovýchovné organizace (JDTO). Toto rozhodnutí padlo na celostátní konferenci KSČ, 
která se konala ve dnech 11. – 15. 6. 1956. Krajské výbory pro tělesnou výchovu a sport 
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se v srpnu 1956 přejmenovaly na Přípravné výbory JDTO a pod tímto názvem dále 
fungovaly do konce února 1957. 

Na celostátní konferenci ve dnech 3. – 4. 3. 1957 byl na základě zákona č. 68 ze 
dne 20. prosince 1956, o organizaci tělesné výchovy (č. 68/1956 Sb.) ustaven 
Československý svaz tělesné výchovy. V přechodném období mezi ustavením celostátní 
organizace a řádnou volbou nových výborů na krajských a okresních konferencích 
stávající výbory používaly název Přípravný /krajský, okresní/ výbor ČSTV. Po řádném 
zvolení termín „přípravný“ z názvů uvedených orgánů zmizel. Krajský výbor 
Československého svazu tělesné výchovy v Plzni pod tímto názvem pracoval do poloviny 
roku 1960, kdy byl v rámci územní reorganizace sloučen s KV ČSTV Karlovy Vary. Po 
územní reorganizaci v roce 1960 došlo ke změně názvu na Československý svaz tělesné 
výchovy – Západočeský krajský výbor v Plzni (v psaných dokumentech), pod kterými 
působil do roku 1966. 

Od roku 1967 přešla organizace na dvoustupňové řízení a krajský výbor byl na 
několik let zrušen. V praxi se ale ukázalo, že původně zamýšlené schéma ústřední 
výbor/okresní výbory, které mělo zjednodušit administrativu a přiblížit požadavky 
členské základny centrále, není bez dalšího mezistupně životaschopné. Krajské sekce 
jednotlivých sportů byly reorganizovány na okresní. Samotné krajské výbory suplovaly 
Oblastní soutěžní komise (OSK), jejichž funkční rámec byl omezen na koordinační 
činnost a organizaci soutěží. Toto uspořádání bylo velmi těžkopádné a nepříliš funkční. 
Přesto OSK pracovaly až do přelomu let 1970–1971. V průběhu let 1967–1968 byla 
situace průběžně hodnocena a proběhla i celostátní diskuse o potřebných organizačních 
změnách. K těm nakonec došlo v následujících letech, mimo jiné i v souvislosti s 
federalizací Československa. V roce 1969 vznikly národní tělovýchovné organizace. 
Jejich nižší orgány se po různých pokusech s uměle vytvářenými oblastmi a župami 
nakonec postupně ustavovaly v letech 1970–1971 na základě zažité územní organizace a 
následně byly potvrzovány na krajských a okresních konferencích. 

V Plzni k tomu došlo v průběhu května a června 1971. V letech 1971–1973 
působil KV ČSTV jako Západočeský krajský výbor ČTO, než koncem roku 1973 přešel v 
psaných dokumentech k názvu Západočeský krajský výbor ČSTV Plzeň. Na razítkách 
od druhé poloviny 70. let a hlavičkových papírech vyrobených po přestěhování na adresu 
Úslavská 75 (po roce 1982) byl používán název Československý svaz tělesné výchovy – 
Západočeský krajský výbor Plzeň. Pod tímto názvem fungoval až do zániku organizace 
v důsledku společenských a politických změn na přelomu let 1989–1990. Dne 10. 3. 1990 
byla založena nástupnická organizace – Český svaz tělesné výchovy a ke dni 21. 3. 1990 
oficiálně zanikl původní ČSTV. Jeho likvidace probíhala do konce září 1990. K 30. 9. 
1990 byl KV ČSTV nahrazen Oblastním pracovištěm tělovýchovných svazů. 

 
 ČSTV plnil kromě zastřešující funkce na poli sportovních aktivit ještě funkci 
politickovýchovnou a vzdělávací (pracoval s mládeží). Proto do jeho činnosti zasahovaly 
stranické a státní orgány mnohem výrazněji než do činnosti jiných zájmových organizací 
soustředěných v Národní frontě. Činnost KV ČSTV tudíž probíhala pod přímým 
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dohledem KV KSČ a KNV/ZKNV a byla usměrňována jejich usneseními. 
 
 Krajský výbor ČSTV a jeho bezprostřední předchůdci měli klasickou strukturu, 
běžnou pro orgány socialistických společenských organizací v daném období. Nejvýše 
byly postaveny ústřední orgány (před federalizací se jednalo o celostátní sjezd, ústřední 
výbor a ústřední revizní komise, po federalizaci přibyly ještě národní stupně ústředních 
orgánů – tedy republikové sjezdy a Český a Slovenský ústřední výbor). Pod nimi byly 
řazeny krajské orgány – krajská konference, krajský výbor a krajská kontrolní a revizní 
komise. Krajská konference byla svolávána krajským výborem jednou za dva až tři roky, 
projednávala a hodnotila výsledky činnosti za uplynulé období, schvalovala plány na 
následující období, volila plénum krajského výboru a krajskou kontrolní a revizní komisi. 
Krajský výbor vedl organizaci v období mezi konferencemi. Plénum krajského výboru si 
ze svého středu volilo předsednictvo, které vedlo krajskou organizaci mezi zasedáními 
pléna. Poslední součástí volených struktur (nikoliv ovšem do významu) byla krajská 
kontrolní a revizní komise, která dohlížela na hospodaření a správnost rozhodnutí orgánů 
ČSTV v kraji. 

Pro výkon svých funkcí – běžnou administrativu, finanční operace a správu 
majetku – měl krajský výbor k dispozici profesionální aparát. Tento aparát se ze 
skromných počátků velmi rychle vyvinul v systém specializovaných složek, 
soustředěných na personální, hospodářskou (správa financí a majetku), organizační a 
politicko-ideologickou sféru. V poslední zmíněné oblasti bylo ČSTV de facto řízeno KV 
KSČ a KNV/ZKNV, zejména v programové a v propagandistické rovině. 
 Základní organizační rysy aparátu byly v jednotlivých stádiích existence KV 
ČSTV v zásadě shodné. Proměnami procházely hlavně dílčí struktury a některé 
pravomoci postupně přecházely z jednoho oddělení na druhé. S tím se modifikovaly i 
názvy jednotlivých složek. Nejmarkantnější byl tento proces u komisí, které doplňovaly 
orgány stálých organizačních struktur všude tam, kde bylo třeba společné rozhodování na 
základě několika různých oborů či specializací, nebo v případech, ve kterých nemohla 
rozhodovat jedna složka či samotný pracovník aparátu. Proti strukturám běžným u jiných 
organizací zde bylo nad standardní rámec navíc náčelnictvo, což byl sbor zástupců vedení 
jednotlivých tělovýchovných jednot, a archivní komise, přejmenovaná později na komisi 
dokumentační. 

Archivní komise byla založena koncem roku 1958 za účelem shromažďování 
sportovních artefaktů a dokumentace z období před vznikem ČSTV. V roce 1965 byla 
nahrazena komisí dokumentační. Obě komise působily na krajské a okresní úrovni, 
v tělovýchovných jednotách měli sběratelskou a dokumentační činnost provádět volení 
archiváři. Komise i archiváři měli spolupracovat s centrálními orgány a muzeem 
tělovýchovy. Na krajské úrovni probíhala školení archivního personálu za účasti zástupců 
archivního oddělení krajské správy ministerstva vnitra a Archivu města Plzně. Po roce 
1966 krajské komise se zrušením krajských výborů zanikly. V Západočeském kraji 
převzala její úlohu dokumentační komise při Městském výboru ČSTV v Plzni. Po 
znovuzřízení krajského výboru byla dokumentační komise obnovena jako společný orgán 



 

6 

městského a krajského výboru v Plzni. Fungovala však jen omezenou dobu (podle spisu o 
fondu ještě v roce 1974) a následně její úkoly převzal úsek politicko-výchovné práce KV, 
v jehož rámci původně působila.  

Činnost KV ČSTV Plzeň lze rozdělit do dvou časově oddělených fází. V letech 
1967-1970 KV v důsledku experimentu s dvoustupňovým řízením fakticky neexistoval. 
Pro první fázi (1957–1966) je dostatečně reprezentativní struktura aparátu z roku 1957–
1959 (s doplněnými pozdějšími změnami), pro druhou (1971–1989) struktura z roku 
1971–1973 (viz příloha č. 2). Po roce 1970 se KV postupně začal více soustřeďovat na 
ekonomickou činnost a její kontrolu, politickoorganizační záležitosti a masové akce 
celokrajského, respektive celostátního významu (spartakiády). V posledním období své 
existence přecházel od role řídícího k roli koordinačního orgánu. 

Pro řízení relativně samostatných sportovních organizací sloužily jednotlivé úseky 
krajského výboru a krajské sekce. Sekce byly specializovány na konkrétní druhy sportů, 
měly vlastní celostátní nadřízené složky. Pokyny a informace jednotlivých sekcí 
vycházely ve formě cyklostylovaného letáku či časopisu. V krajích byly sekce zpočátku 
rozčleněny do skupin, které kontrolovali a řídili specializovaní referenti. Pokus 
s dvoustupňovou strukturou řízení a období organizačních experimentů v letech 1966–
1970 je učinil mnohem nezávislejší. Po obnovení krajských organizací ČTO a ČSTV 
vykonávali dohled nad sekcemi určení funkcionáři krajského výboru nad rámec svých 
primárních úkolů, protože sekce už měly tou dobou vybudované své vlastní organizační 
struktury. Základní sestava sportovních sekcí zůstávala prakticky stejná a v průběhu 
existence ČSTV v ní došlo jen k minimu změn. Buď docházelo ke slučování sekcí 
z důvodu poklesu zájmu o některý sport (dívčí kopaná), nebo byly s nárůstem popularity 
některých sportů zakládány sekce nové (karate). Specifikem byly úpravy názvů sekcí 
v pozdějším období (mj. košíková/basketbal, kopaná/fotbal). Příloha č. 3 zachycuje stav 
svazů a sekcí krátce po vzniku organizace (1959), v době obnovení KV po několikaletém 
přerušení činnosti (1971) a v konečném období (1988) působnosti KV ČSTV Plzeň.  

 
 V průběhu své existence KV ČSTV Plzeň vystřídal v Plzni celkem tři působiště. 
V letech 1956–1959 působil na adrese Stalinova 29, od roku 1959 na adrese Křižíkovy 
sady 3/5 a od roku 1979 se jeho části postupně stěhovaly do nového objektu v Úslavské 
75, takže do roku 1985 lze v písemnostech vysledovat používání obou posledních adres 
souběžně. Po roce 1985 byla používána výhradně adresa Úslavská 75. 
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II. Vývoj a dějiny archivního fondu 
 

 Dochovaná dokumentace byla ukládána ve spisovně v místě sídla původce. Na 
poslední adrese spisovnu v roce 1990 převzala a vedla následnická organizace. Ve 
spisovně byly do roku 1975 kromě písemností KV ČSTV Plzeň uloženy i dokumenty 
zbylé po zrušení krajského výboru ČSTV v Karlových Varech. 
 

Ve věci fungování spisové služby v první fázi existence KV ČSTV Plzeň nejsou 
k dispozici žádné konkrétní informace. Ze zprávy o archivní prohlídce z roku 1966 a 
stavu dochování archiválií lze odvodit, že písemnosti byly primárně ukládány u 
jednotlivých pracovníků aparátu. Ti je do spisovny odevzdávali buďto při svém odchodu 
z funkce nebo ve chvíli, kdy neměli dostatek prostoru k jejich ukládání. Ve spisovnách 
původců byly přímo ukládány pravděpodobně jen písemnosti volených orgánů (tvoří více 
či méně kompletní řady, sahající ale maximálně do roku 1982). Z pošty měly být 
evidovány jen doporučené zásilky. Na rozdíl od běžné agendy bylo velmi pečlivě vedeno 
finanční hospodaření (dochováno do let 1963–1964) a členská evidence (1973–1975). 

Stav dochování napovídá, že výše uvedené schéma bylo patrně aplikováno na 
vedení spisovny i po obnovení krajského výboru v roce 1971. V roce 1979 byly KV 
ČSTV v Plzni ve formě návrhu vytvořeny Stručné zásady pro archivní a spisovou službu 
v ČSTV, obsahující definice základních pojmů a spisový plán. Není známo, zda vůbec 
(nebo případně kdy) byly v dané podobě schváleny a přijaty. Z doby po roce 1980 se 
dochovalo jen minimum archiválií a jejich složení s uvedeným dokumentem příliš 
nekoresponduje. 

 
I přes tristní stav dochování lze konstatovat, že oběh spisů řešil primárně 

sekretariát. Ten fungoval jako podatelna a v mezích výše naznačených možností vedl 
spisovnu. Vzhledem k tomu, že některé písemnosti jsou opatřeny jednacím číslem a 
podacím razítkem, je možno potvrdit výše uvedenou informaci o částečné evidenci 
písemností. Pro to svědčí i jediný dochovaný podací protokol, určený speciálně pro 
„kádrovou poštu“. Z náznaků v písemnostech fondu lze dovodit, že oběh písemností 
probíhal klasickou cestou – příchozí pošta byla roztříděna, ta důležitější zaevidována, 
opatřena podacím razítkem a jednacími čísly. Roztříděná korespondence byla následně 
předána adresátům, kteří ji vyřizovali a patrně i ukládali. K odesílání pošty cestou 
sekretariátu lze poznamenat jen tolik, že podatelnou patrně procházela jen ta 
nejdůležitější – korespondence se státními, stranickými a svazovými orgány, kádrové a 
personální záležitosti a důležitá pošta do zahraničí. 

Spisovna ukládala písemnou produkci volených orgánů, důležitou mezinárodní 
korespondenci a písemnosti, vzešlé ze styku se státními, stranickými a svazovými orgány. 
Od aparátu zde byly shromažďovány materiály personální, evidenční, ekonomické a 
vybrané písemnosti organizačního charakteru (plány činnosti, hodnocení jejich plnění). 
Ostatní písemnosti patrně zůstávaly u příslušných orgánů (bezprostředních původců) a do 
spisovny se dostávaly náhodně. Skartace měly probíhat pod dohledem SOA v Plzni, ale 
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ztráty zejména novějšího materiálu naznačují, že přístup k vlastním písemnostem byl 
v rámci ČSTV velmi laxní. 

 
Archiválie fondu byly od původce a jeho následnické organizace do SOA v Plzni 

převzaty ve dvou přejímkách. První proběhla v červnu roku 1975 pod přírůstkovým 
číslem 7/75 (19. 6. 1975), druhá (již od následnické organizace) v lednu 1991 pod 
přírůstkovým číslem 1/91 (14. 1. 1991). Ke třetí plánované přejímce již nedošlo, při 
prohlídce spisovny dne 30. 1. 1998 bylo zjištěno, že materiál zmizel – patrně 
v souvislosti s blíže nespecifikovanou havárií v objektu Úslavská 75 (viz zápis o 
prohlídce ze dne 16. 2. 1998, uložený ve spisu o fondu). Po první přejímce byly z fondu 
KV ČSTV Plzeň vytříděny archiválie fondu KV ČSTV Karlovy Vary. 
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III. Archivní charakteristika archivního fondu 
 

Písemnosti, tvořící archivní fond, pocházejí v naprosté většině z vlastní produkce 
ČSTV a jeho přímých předchůdců. Jen nepatrnou část tvoří materiál jiného původu – 
převážně jde o dokumenty zaslané na vědomí od podřízených složek. Písemnou 
dokumentaci tvořil a ve své spisovně ukládal sekretariát krajského výboru ČSTV Plzeň a 
jeho přímí předchůdci – krajský přípravný výbor JDTO a krajský výbor pro tělesnou 
výchovu a sport. Písemnosti posledně jmenovaných předchůdců z let 1955–1957 je sice 
možno vzhledem k oficiálnímu datu založení ČSTV (3. – 4. 3. 1957) prohlásit za priora, 
ale po administrativní stránce tvoří s písemnostmi ČSTV jeden provázaný blok. Proto 
nedošlo k jejich formálnímu oddělení od ostatních písemností fondu. 
 Archiválie byly do SOA v Plzni převzaty v letech 1975 a 1991. Písemnosti fondu 
byly po převzetí a přetřídění uloženy v centrále SOA v Plzni, Sedláčkova 44. V 80. letech 
20. století byly uloženy v depozitáři Horšov. Odtud byly v létě 2015 převezeny ke 
konečnému zpracování nejprve do centrály SOA a pak na přelomu let 2015 a 2016 na 
pracoviště Klášter. V rámci pořádání bylo vyřazeno celkem 4,26 bm písemností z důvodu 
přehodnocení významu – v naprosté většině šlo o dílčí účetní materiály z let 1957–1964, 
v menší míře pak o multiplikáty z let 1955–1980 a korespondenci bez trvalé hodnoty z let 
1960–1975 (protokol VAzDPV čj.: SOAP/001-0258/2016). Dále bylo odstraněno 1,32 
bm makulatury. V důsledku přemanipulování do nových kartonů se celkový rozsah fondu 
snížil o dalších 0,78 bm. Celkový rozsah fondu tedy klesl z původních 14,76 bm na 8,40 
bm. 
 Pořádací schéma bylo vzhledem k okolnostem zmíněným v předchozí kapitole 
vytvořeno uměle na základě organizační struktury původce, protože nepoužíval žádný 
spisový plán. Organizační struktura vycházela ze standardu běžného v období socialismu 
pro většinu politických a společenských organizací. Tvořilo ji šest hlavních částí: 

 
Volené orgány 
krajské konference (1961–1963, 1971–1981) 
zápisy ze schůzí pléna (1956–1966, 1971–1978) 
zápisy ze schůzí předsednictva (1956–1966, 1971–1982) 
krajská kontrolní a revizní komise (1963, 1970–1982) 
 
Aparát 
sekretariát (1956–1986) 
úsek kádrový a personální (1955–1982) 
úsek organizační a plánovací (1959–1966, 1971–1985) 
ekonomický úsek (1957–1964, 1974–1981) 
komise (1961–1983) 
 
Svazy a sekce 
(1958–1981) 
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Spartakiády 
1960 (účetnictví) 
1975 (vyznamenání) 
1980 (dokumentace 1978–1980) 
 
Materiály OV ČSTV, zasílané KV na vědomí 
(1956–1960, 1973–1983) 
 
ZO SSM při KV ČSTV 
(1976–1978) 

 
Inventární jednotky tvoří monotematické skupiny písemností, kartotéka, podací 

protokol a úřední knihy. Písemnosti v rámci inventárních jednotek jsou řazeny 
chronologicky. Některé regesty obsahují upřesňující údaje k časovému rozsahu, nebo 
blíže specifikují obsah či formu. Příkladem mohou být zápisy ze schůzí sekce plavání, 
tvořené třemi průpisovými bloky (inv. č. 170–172) a složkou jednotlivých zápisů ze 
stejného období (inv. č. 173), které by sice měly být strojopisnými přepisy některých 
průpisů z uvedených bloků, ale v detailech se od nich liší. Fond obsahuje 67 úředních 
knih, jeden podací protokol, jednu kartotéku, 60 kartonů spisů a 12 plakátů (celkem 141 
evidenčních jednotek, 223 inventárních jednotek). Úřední knihy a kartotéka jsou uloženy 
v samostatných kartonech, soubor plakátů pkt 1–12 (inv. č. 200) je uložen spolu se spisy 
v kartonu č. 52. Podací protokol ppr 1 (inv. č. 27) je uložen spolu se spisy v kartonu č. 
25. Součástí spisů jsou i výstřižky, které byly původcem zpracovány dvěma způsoby. 
V prvním případě (338 kusů, inv. č. 44) jde o volně skládané listy s nalepenými výstřižky 
(vzhledem k množství uložené v kar 34 a 35). Ve druhém případě (inv. č. 201–203) jsou 
tyto listy chronologicky uspořádané a spojené do tří svazků podle ročníků. Vzhledem 
k charakteru činnosti organizace jsou součástí spisů nejrůznější přílohy – směrnice, 
výroční hlášení, informační letáky, programy, ukázky periodik, propagační texty a 
dokumenty, kombinující úřední sdělení s propagačními a reklamními texty. Organizační 
materiály ke Spartakiádě 1980 jsou pro přehlednost tematicky rozčleněny do několika 
inventárních jednotek (inv. č. 194 – 199). V případě inv. č. 3 a 162 spisy doplňují 
fotografie.  

 
Archivní fond lze označit celkově jako mezerovitý i přes skutečnost, že svým 

časovým rozsahem pokrývá většinu doby existence původce a jeho bezprostředních 
předchůdců. Písemnosti volených orgánů končí rokem 1982, totéž až na několik 
jednotlivin platí i pro písemnosti aparátu. Ostatní části fondu jsou převážně torzovité, 
některé komise a sekce dokonce v rozsahu jednotlivin.  

Fyzický stav fondu lze označit jako nepoškozený, ale budou vhodné jeho častější 
kontroly, protože značná část dokumentů je tištěna cyklostylem a celý fond je na papíře 
špatné kvality. Jazyky archiválií jsou čeština, slovenština, němčina a ruština. 
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IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu 
 

Fond Československý svaz tělesné výchovy – krajský výbor Plzeň svým časovým 
rozsahem (1955–1986) pokrývá většinu existence organizace. Ve fondu chybí veškeré 
písemnosti volených orgánů po roce 1982 a nejstarší krajské konference. Z písemností 
komisí, svazů a sekcí jsou dochována většinou pouhá torza, v některých případech jen 
jednotliviny. Přes uvedenou mezerovitost fond zůstává nepominutelným pramenem pro 
historii politiky státu na poli sportovních činností na území bývalého Plzeňského a 
Západočeského kraje. Současně mapuje vývoj státem podporovaných sportovních aktivit 
obyvatelstva, které neprobíhaly v rámci mládežnických organizací či Svazarmu. 

Fond obsahuje vedle obligátních písemností volených orgánů (1956–1966, 1971–
1982) ucelenou řadu účetních knih pokrývajících většinu (1957–1963) prvního období 
existence KV ČSTV v Plzni. To umožňuje vytvoření celkové představy o financování 
sportovních aktivit v daném období. Činnost komisí, sekcí a svazů fond dokumentuje 
vzhledem ke stavu dochování jen ilustrativně. Objemem materiálu je nejrozsáhlejší 
Komise pro mezinárodní styky, kde nadpoloviční většinu tvoří korespondence spojená 
s mezinárodními akcemi v letech 1961–1966, doplněná malým množstvím novějšího 
materiálu z let 1977–1982. Ze svazů a sekcí se dochovalo nejvíce dokumentace ze sekce 
cyklistiky z let 1969–1975. Specifikem tohoto fondu jsou Spartakiády. Dochovaná 
dokumentace zachycuje pouhé tři a z toho jen jednu (1980) v širším rozsahu a 
souvislostech včetně plakátů, metodických příruček, propagačních a instruktážních 
brožur a výstřižků z dobového tisku. Ilustračního charakteru jsou Materiály OV ČSTV, 
posílané KV na vědomí a písemnosti ZO SSM při KV ČSTV. V obou uvedených případech 
jde o víceméně náhodný výběr dokumentů z produkce těchto orgánů. 

Vzhledem k tomu, že fond obsahuje osobní údaje členů organizace a zaměstnanců 
(zejména v inv. č. 28 – evidence zaměstnanců, inv. č. 31 – osobní spisy, inv. č. 122 – 
hodnocení funkcionářů, inv. č. 214 – kádrový materiál OV, inv. č. 218 – personální 
agenda), je přístup badatelů k uvedeným archiváliím podmíněn souhlasem ředitele SOA, 
resp. vedoucího 1. oddělení SOA. 

 
Náhodný výběr materiálů ČSTV z let 1971–1989 se nalézá též v archivním fondu 

Národní fronta – krajský výbor Plzeň a částečně pokrývá mezeru ve fondu KV ČSTV 
Plzeň. Zmíněné dokumenty byly zasílány KV NF na vědomí. Jde většinou o kopie 
vybraných materiálů (důležitá usnesení, dlouhodobé plány a statistické údaje) potřebných 
pro jeho činnost.
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V. Záznam o uspořádání fondu a sestavení archivní pomůcky 
 

Fond uspořádal, inventář sestavil a úvod napsal v letech 2015–2017 archivář 1. 
oddělení Státního oblastního archivu v Plzni Mgr. Michael Pešťák. 
 
V Plzni dne: 11. 12. 2017 
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14 

Příloha č. 1 

 
Seznam použitých zkratek 
 

AP archivní pomůcka 

bm běžný metr 

č. číslo 

čj. číslo jednací 

ČSTV Československý svaz tělesné výchovy 

ČTO Česká tělovýchovná organizace 

DTJ dělnická tělovýchovná jednota 

EL NAD evidenční list Národního archivního dědictví 

evid. jedn. evidenční jednotka 

FDTJ Federace dělnických tělovýchovných jednot 

inv. č. inventární číslo 

JDTO jednotná dobrovolná tělovýchovná organizace 

kar karton 

KKRK krajská kontrolní a revizní komise 

KNV krajský národní výbor 

KSČ Komunistická strana Československa 

ktt kartotéka 

KV krajský výbor 

MTV masová tělovýchova 

NF Národní fronta 

mj. mimo jiné 

OKRK okresní kontrolní a revizní komise 

OPK organizačně plánovací komise 

OSK oblastní soutěžní komise 

OV okresní výbor 
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pkt plakáty 

ppr podací protokol 

PV  politickovýchovná (komise) 

Sb. sbírka (zákonů) 

SHM sportovní hry mládeže 

SOA státní oblastní archiv 

tip tisky po roce 1800 

T J tělovýchovná jednota 

ukn úřední kniha 

ÚV ústřední výbor 

VAzDPV vyřazení archiválií z důvodu přehodnocení 
významu 

VČS výroční členská schůze 

ZKNV Západočeský krajský národní výbor 

ZO SSM Základní organizace Socialistického svazu 
mládeže 

ZRTV základní a rekreační tělovýchova 

ZTV základní tělesná výchova 
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Příloha č. 2 
 
Struktura KV ČSTV Plzeň 
 
1957–1959 

 

Předseda, místopředseda 
Předsednictvo; odvolací komise 
Náčelnictvo 
Rada sekcí / referenti sekcí / referenti sportů 
Sekretariát 
Hospodářská komise; referent výstavby /hospodářský úsek 
Propagační komise; 1961 výchovně propagační komise; 1963 propagačně agitační 
komise; s ní svázána Archivní komise (1965 dokumentační) 
Komise pro výstavbu 
Zdravotní komise / zdravotní úsek 
Organizační oddělení / oddělení orgánů 
Odbor turistiky / 1961 komise cestovního ruchu 
Učebně-sportovní oddělení 
Cvičitelský sbor 
Instruktorský sbor 
Vědeckometodická rada 
Komise ZTV (1963 odbor), 1960 olympijská komise; 1962 komise SHM, 1965 – OSK  
 
 
1971–1973 
 
I. úsek organizační a plánovací 
– styk s ÚV 
– porady 
– delegování zástupců 
– plánování, statistika, rozpočet 
– nižší složky posílají hlášení přímo ÚV, KV je dostává na vědomí 
– příjem informačních prostředků 
– vytváření komisí 
 
II. úsek svazů 
– KV řídí krajské výbory svazů (volené na konferencích svazů) 
– podílí se na výběru kádrů 
 
III. úsek politicko-výchovné práce 
– zpracovávají úkoly pro kraje a jednotlivé svazy v krajích 
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– vytváří PV komise 
– archivní a dokumentační činnost a tělovýchovné knihovny 
 
IV. úsek metodické práce 
– vytváří podmínky pro uplatňování zásad metodické práce 
– spolupráce s ostatními organizacemi NF 
– semináře a školení pro funkcionáře 
– řízení metodické práce na okresech 
 
V. úsek kádrové a personální práce 
– KV volí předsednictvo, předsedu a tajemníka 
– odpovídá za kádrovou práci 
– projednává návrhy na předsedy svazů, jmenuje vedoucí referenty svazů, schvaluje 
pracovníky aparátu v rámci systemizace 
– z pověření ÚV uděluje nižší vyznamenání 
 
Tajemník KV 
– navrhuje pracovníky aparátu 
– zodpovídá za kádrovou a personální práci v aparátu KV 
 
VI. úsek ekonomický 
– sestavuje plán a rozpočet 
– KV rozpočtuje výdaje sekretariátu, výdaje voleného orgánu a komisí, výdaje a příjmy 
svazů 
– projednávají s jinými organizacemi (NF) příspěvky na provoz a údržbu tělovýchovných 
zařízení a rozvoj tělovýchovy, cestovní ruch, turistické značení… 
– rozpočty schvaluje ÚV, ÚV též ekonomicky řídí městské a okresní výbory 
– hospodaření kontroluje revizní komise 
– investiční činnost probíhá ve spolupráci s KNV, podřízeným složkám poskytuje pomoc 
 
VII. kontrolní a revizní úsek 
 
Komise 
– zdravotní, 1973 Úsek zdravotního zabezpečení tělesné výchovy 
– pro pohraničí 
– výstavby, 1973 Úsek výstavby 
– hospodářská/hospodářsko-plánovací 
– masové tělovýchovy (MTV), od 1973 komise masové a rekreační tělovýchovy, 1976 
krajská komise masového rozvoje tělesné výchovy 
– soutěžní 
– politickovýchovná 
– organizačně plánovací 
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– vrcholového sportu, 1973 Úsek sportů a růstu sportovního mistrovství 
– kádrová 
– odvolací 
– učňovská 
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Příloha č. 3 
 
Přehled svazů a sekcí KV ČSTV Plzeň 
 

1959 

 
Boby a saně  
Cyklistika 
Česká házená 
Golf 
Házená  
Horolezectví 
Horská služba 
Jezdectví 
Judo 
Kanoistika 
Kopaná 
Košíková 
Krasobruslení 
Kuželky 
Lední hokej 
Lehká atletika 
Lukostřelba 
Lyžování 
Odbíjená 
Plavání 
Rohování (box) 
Sportovní gymnastika 
Stolní tenis 
Šachy 
Tenis 
Vzpírání 
Zápas 
ZTV 
 

1971 

 
Atletika 
Badminton 
Cyklistika 
Dívčí kopaná 
Házená 
Horolezectví 
Horská služba Šumava 
Jachting 
Jezdectví 
Judo 
Kanoistika 
Kopaná 
Košíková 
Krasobruslení 
Kulturistika 
Kuželky 
Lední hokej 
Lehká atletika 
Lyžování 
Moderní gymnastika 
Národní házená 
Odbíjená/Volejbal 
Plavání 
Sokol 
Sportovní gymnastika 
Stolní tenis 
Šachy 
Tenis 
Turistika 
Vzpírání 
Zápas 
 

1988 
 
Atletika 
Badminton 
Basketbal 
Cyklistika 
Fotbal 
Házená 
Horolezectví 
Jachting 
Jezdectví 
Judo 
Kanoistika 
Karate 
Krasobruslení 
Kulturistika 
Kuželky 
Lední hokej 
Lyžování 
Moderní gymnastika 
Národní házená 
Nohejbal 
Orientační běh 
Plavecké sporty 
Sportovní gymnastika 
Stolní tenis 
Šachy 
Tenis 
Turistika 
Volejbal 
Vzpírání 
Zápas 
ZRTV 
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INVENTÁRNÍ SEZNAM 
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Inv. 
č. 

Obsah  Časový 
rozsah 

Evid. 
jedn. č.  

 Volené orgány   
1 Krajská konference ČSTV 1961 kar 1 
2 Krajská konference ČSTV 1963 kar 1 
3 Krajská konference ČTO (mj. 43 fotografií) 1971 kar 1 
4 II. krajská konference ČTO  1973 kar 2 
5 III. krajská konference ČSTV 1976 kar 3 
6 IV. krajská konference ČSTV 1978 kar 4 
7 V. krajská konference ČSTV 1981 kar 5 
    

8 Zápisy ze schůzí pléna přípravného výboru JDTO 1956-1957 kar 6 
9 Zápisy ze schůzí pléna krajského výboru ČSTV 1957-1963 kar 6 
9 Zápisy ze schůzí pléna krajského výboru ČSTV 1964-1966 kar 7 
10 Zápisy ze schůzí pléna krajského výboru ČTO 1971-1973 kar 7 
11 Zápisy ze schůzí pléna krajského výboru ČSTV 1974-1975 kar 8 
11 Zápisy ze schůzí pléna krajského výboru ČSTV 1976-1978 kar 9 

    
12 Zápisy ze schůze předsednictva přípravného krajského 

výboru JDTO 
1956-1957 kar 9 

13 Zápisy ze schůzí předsednictva KV ČSTV (únor – červen) 1957 kar 9 
13 Zápisy ze schůzí předsednictva KV ČSTV  

(červenec – prosinec 1957, 1958) 
1957-1958 kar 10 

13 Zápisy ze schůzí předsednictva KV ČSTV 1959-1960 kar 11 
13 Zápisy ze schůzí předsednictva KV ČSTV 1961-1962 kar 12 
13 Zápisy ze schůzí předsednictva KV ČSTV 1963 kar 13 
13 Zápisy ze schůzí předsednictva KV ČSTV 1964 kar 14 
13 Zápisy ze schůzí předsednictva KV ČSTV 1965-1966 kar 15 
14 Zápisy ze schůzí předsednictva KV ČTO 1971-1973 kar 16 
15 Zápisy ze schůzí předsednictva KV ČSTV 1974-1975 kar 17 
15 Zápisy ze schůzí předsednictva KV ČSTV 1976-1977 kar 18 
15 Zápisy ze schůzí předsednictva KV ČSTV 

(1978, leden – červen 1979) 
1978-1979 kar 19 

15 Zápisy ze schůzí předsednictva KV ČSTV  
(srpen – prosinec 1979, 1980) 

1979-1980 kar 20 

15 Zápisy ze schůzí předsednictva KV ČSTV 1981-1982 kar 21 
    
 Krajská kontrolní a revizní komise   

16 Zápisy ze schůzí KKRK ČTO 1971-1973 kar 21 
17 Zápisy ze schůzí KKRK ČSTV (1976,1978–1981) 1976-1981 kar 21 
18 Plány práce KKRK (1971–1972, 1976, 1979–1982) 1971-1982 kar 22 
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Inv. 
č. 

Obsah  Časový 
rozsah 

Evid. 
jedn. č.  

19 Zprávy o činnosti KKRK a zprávy z kontrol a revizí (1963, 
1971–1972, 1974, 1976–1981)  

1963-1981 kar 22 

20 Informační materiály 1970-1971 kar 22 
21 Pokyny z ústředí (1971, 1973, 1976–1978, 1980, 1982) 1971-1982 kar 22 
22 Korespondence (1971–1973, 1976–1981) 1971-1981 kar 22 
23 Zápisy a dokumentace z OKRK, zasílaná KKRK na vědomí 1976-1981 kar 22 

    
 Aparát   
 Sekretariát   

24 Styk s KV KSČ a ZKNV (1958, 1961–1968, 1971–1980) 1958-1980 kar 23 
24 Styk s KV KSČ a ZKNV 1981-1985 kar 24 
25 Styk s KV NF 1983-1986 kar 24 
26 Korespondence  1956-1970 kar 25 

    
 Úsek kádrový a personální   

27 Podací protokol kádrová pošta  1963-1967 ppr 1 
28 Evidence zaměstnanců 1957-1960 ktt 1 
29 Záznamy zaměstnanců – odpracovaná pracovní doba 1957-1959 ukn 1 
30 Záznamy zaměstnanců – odpracovaná pracovní doba 1960-1961 ukn 2 
31 Osobní spisy 1959-1963 kar 26 
32 Personální a mzdová agenda 1960-1963 kar 27 
33 Směrnice k oceňování a návrhy na ocenění (1955–1967, 

1969) 
1955-1969 kar 27 

34 Seznamy nositelů uznání a různých ocenění za zásluhy o 
sport (1958–1966, 1978) 

1958-1978 kar 28 

35 Nejlepší sportovci 1981 – agenda k vyhlašování 1981-1982 kar 28 
36 Výběr žáků na VII. světový festival mládeže a studentstva 

ve Vídni 1959 
1959 kar 28 

    
 Úsek organizační a plánovací   

37 Porady a semináře aparátu  1971-1983 kar 28 
38 Zprávy a hodnocení VČS, konferencí OV a sekcí  1978-1985 kar 29 
39 Plány činnosti a vyhodnocení jejich plnění 1959-1963 kar 30 
39 Plány činnosti a vyhodnocení jejich plnění 1972-1977 kar 30 
39 Plány činnosti a vyhodnocení jejich plnění 1978-1979 kar 31 
39 Plány činnosti a vyhodnocení jejich plnění 1980-1981 kar 32 
39 Plány činnosti a vyhodnocení jejich plnění 1982-1983 kar 33 
40 Dokumentace k přechodu na dvoustupňové řízení  1965-1966 kar 33 

 – likvidace KV ČSTV   
 – likvidace krajských sekcí   
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rozsah 
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jedn. č.  

41 Volby ČTO, zajištění konferencí  1972-1973 kar 34 
42 Závazky (1976–1980, 1985) 1976-1985 kar 34 
43 Ples sportovců (1974–1975, 1977–1978, 1980–1981) 1974-1981 kar 34 
44 Výstřižky k tělovýchovné a sportovní činnosti (1-126) 1971-1975 kar 34 
44 Výstřižky k tělovýchovné a sportovní činnosti (127-338) 1978-1981 kar 35 
45 Propagační materiály: 1978-1984 kar 35 

  Baník Sokolov, plán a propagace 1979   
  Baník Sokolov, zpráva o činnosti a propagace 1979   
  Baník Sokolov, zpráva o činnosti a propagace 1984   
  Sport-Turist, reklamní leták 1979   
  Propozice s propagačními texty a reklamami  

 13. Ročník memoriálu Hany Trejbalové 1978 
  

  Propozice s propagačními texty a reklamami 
 Volejbalový turnaj mládeže EX – Plzeň 1978 

  

  Propozice s propagačními texty a reklamami pro 
 23. ročník běhu Pravdy a mezinárodních atletických   
 závodů 1978 

  

  Propozice s propagačními texty a reklamami 
 Národní finále Odznaku zdatnosti dospělých Sokolov 1979 

  

    
 Ekonomický úsek   

46 Hlavní kniha OV ČSTV 1957 ukn 3 
47 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 01-39 1957 ukn 4 
48 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 40-54 1957 ukn 5 
49 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 55-90 1957 ukn 6 
50 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 01-35/1 1958 ukn 7 
51 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 35/2-44 1958 ukn 8 
52 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 51-55 1958 ukn 9 
53 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 59-90 1958 ukn 10 
54 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 01-35/1 1959 ukn 11 
55 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 35/2-40 1959 ukn 12 
56 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 41-55 1959 ukn 13 
57 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 59-90 1959 ukn 14 
58 Hlavní kniha KV ČSTV, účet 97 1959 ukn 15 
59 Hlavní kniha KV ČSTV, účty A 01-39 1960 ukn 16 
60 Hlavní kniha KV ČSTV, účty A 40-54 1960 ukn 17 
61 Hlavní kniha KV ČSTV, účty A 55-90 1960 ukn 18 
62 Hlavní kniha KV ČSTV, účty B 01-35 1960 ukn 19 
63 Hlavní kniha KV ČSTV, účty B 38-52 1960 ukn 20 
64 Hlavní kniha KV ČSTV, účty B 54-90 1960 ukn 21 
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jedn. č.  

65 Hlavní kniha KV ČSTV, účet 97 1960 ukn 22 
66 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 01-35/2 1961 ukn 23 
67 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 35/3-40/8.30 1961 ukn 24 
68 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 40/8.31-52 1961 ukn 25 
69 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 01-35/1 1962 ukn 26 
70 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 35/2-40/8.25 1962 ukn 27 
71 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 40/8.26-44/3  1962 ukn 28 
72 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 47-55 1962 ukn 29 
73 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 59-RK 1962 ukn 30 
74 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 01-35/1 1963 ukn 31 
75 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 35/1-35/3 1963 ukn 32 
76 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 38-40 1963 ukn 33 
77 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 41-54 1963 ukn 34 
78 Hlavní kniha KV ČSTV, účty 55-AE 1963 ukn 35 
79 Rejstřík věcných účtů 1957 ukn 36 
80 Rejstřík věcných účtů 1958 ukn 37 
81 Rejstřík věcných účtů 1959 ukn 38 
82 Rejstřík věcných účtů 1960/I 1960 ukn 39 
83 Rejstřík věcných účtů 1960/II 1960 ukn 40 
84 Rejstřík věcných účtů 1961-1962 ukn 41 
85 Pokladní kniha (9. 1. – 30. 12.) 1957 ukn 42 
86 Pokladní kniha (1. 1. – 12. 5.) 1958 ukn 43 
87 Pokladní kniha (13. 5. – 9. 9.) 1958 ukn 44 
88 Pokladní kniha (10. 9. – 31. 12.) 1958 ukn 45 
89 Pokladní kniha (3. 1. – 15. 5.) 1959 ukn 46 
90 Pokladní kniha (16. 5. – 25. 9.) 1959 ukn 47 
91 Pokladní kniha (26. 9. – 31. 12.) 1959 ukn 48 
92 Pokladní kniha (3. 1. – 17. 5.) 1960 ukn 49 
93 Pokladní kniha (18. 5. – 29. 9.) 1960 ukn 50 
94 Pokladní kniha (30. 9. – 31. 12.) 1960 ukn 51 
95 Pokladní kniha (2. 1. – 25. 5.) 1961 ukn 52 
96 Pokladní kniha (26. 5. – 29. 9.) 1961 ukn 53 
97 Pokladní kniha (30. 9. – 30. 12.) 1961 ukn 54 
98 Pokladní kniha (2. 1. – 7. 5.) 1962 ukn 55 
99 Pokladní kniha (10. 5. – 29. 12.) 1962 ukn 56 
100 Pokladní kniha (3. 1. – 2. 5.) 1963 ukn 57 
101 Pokladní kniha (3. 5. – 30. 12.) 1963 ukn 58 
102 Pokladní kniha (2. 1. – 10. 6.) 1964 ukn 59 
103 Pokladní kniha (11. 6. – 19. 11.) 1964 ukn 60 
104 Evidence členské základny – souhrnná 1973 ukn 61 
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rozsah 

Evid. 
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105 Evidence členské základny – souhrnná 1974 ukn 62 
106 Evidence členské základny – rekapitulace svazů a odborů 1974 ukn 63 
107 Evidence členské základny – socialistická soutěž 1974 ukn 64 
108 Evidence členské základny – souhrnná 1975 ukn 65 
109 Evidence členské základny – rekapitulace svazů a odborů 1975 ukn 66 
110 Evidence členské základny – socialistická soutěž 1975 ukn 67 
111 Převody zůstatků účtů  1957-1961 kar 35 
112 Statistické výkazy roční (1959, 1975–1981) 1959-1981 kar 36 
113 Rozpočet krajských svazů a komisí 1973 kar 36 
114 Pasportizace tělovýchovných zařízení 1966 kar 36 
115 Pojištění budov  1957-1960 kar 36 
116 Přejímka Krajského tělovýchovného střediska v Žinkovech 1957 kar 36 

    
 Komise   
 Komise hospodářsko-plánovací   

117 Zápisy ze schůzí (1977 a 1981)  1977-1981 kar 37 
    
 Komise kádrová   

118 Zápisy ze schůzí  1976-1980 kar 37 
119 Zápisy z porad předsedů okresních komisí (1976, 1977, 

1980) 
1976-1980 kar 37 

120 Plány práce komise 1975-1981 kar 37 
121 Směrnice 1974-1976 kar 37 
122 Hodnocení funkcionářů (1975–1978, 1980–1981) 1975-1981 kar 37 
123 Zprávy a hlášení z okresů (1976–1977, 1979–1980) 1976-1980 kar 37 

    
 Komise odvolací    

124 Zásady činnosti 1971 kar 37 
125 Zápisy ze schůzí komise 1976-1978 kar 37 
126 Hlášení komise 1961 kar 37 
127 Prošetřované případy 1962-1963 kar 37 
128 Stížnosti (č. 1–20) 1976-1978 kar 37 
129 Stížnosti nečíslované 1972-1975 kar 37 

    
 Komise organizačně plánovací (OPK)   

130 Zápisy ze schůzí 1979-1982 kar 38 
131 Plány a výkazy (1976, 1980) 1976-1980 kar 38 
132 Hlášení okresních komisí 1979-1981 kar 38 
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 Komise politickovýchovná   
133 Zápisy ze schůzí (1974–1976, 1978–1981) 1974-1981 kar 38 
134 Porady předsedů (1979, 1982) 1979-1982 kar 38 
135 Ideologické semináře 1981-1982 kar 38 
136 Plány, rozbory a vyhodnocení 1973-1981 kar 38 
137 60 let FDTJ – přípravy oslav 1981 kar 38 

    
 Komise pro mezinárodní styky   

138 Organizování mezinárodních akcí  1961-1963 kar 38 
138 Organizování mezinárodních akcí 

(1964–1966, 1973, 1977–1982) 
1964-1982 kar 39 

139 Zápisy ze schůzí (1980, 1982)  1980-1982 kar 40 
140 Hodnocení činnosti 1962-1965 kar 40 

    
 Komise propagačně agitační   

141 Zápisy ze schůzí  1962-1963 kar 40 
    
 Komise soutěžní    

142 Porady Oblastní soutěžní komise 1966-1970 kar 40 
143 Vyhodnocení soutěže „Vzorných“ 1975-1983 kar 40 

    
 Komise vrcholového sportu   

144 Zápisy ze schůzí 1977-1981 kar 41 
    
 Komise výstavby   

145 Zápisy ze schůzí a projednávaná dokumentace (1973, 1976, 
1978–1981) 

1973-1981 kar 41 

    
 Svazy a sekce   

146 Školení a doškolování členů svazů a sekcí (1975 A–Z, 1976 
A–M) 

1975-1976 kar 41 

146 Školení a doškolování členů svazů a sekcí (1976 N–Z, 1977 
A–Z) 

1976-1977 kar 42 

146 Školení a doškolování členů svazů a sekcí (A–Z) 1978 kar 43 
    
 Box   

147 Zápisy ze schůzí (1963, 1966) 1963-1966 kar 44 
148 Zprávy rozhodčích 1964-1965 kar 44 
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 Cyklistika   
149 Ustavující konference Západočeské cyklistické župy 1969 kar 44 
150 Krajská konference  1971 kar 44 
151 Krajská konference Západočeského svazu cyklistiky 1973 kar 44 
152 Zápisy ze schůzí Západočeské cyklistické župy 1969 kar 44 
153 Zápisy ze schůzí Západočeského svazu cyklistiky 1972-1975 kar 44 
154 Zprávy a hlášení z okresů a organizací (1969–1970, 

1972–1973) 
1969-1973 kar 44 

155 Usnesení a směrnice nadřízených svazových orgánů 1969-1972 kar 44 
156 Zápisy a organizační záležitosti silničních cyklistických 

závodů (1961, 1969) 
1961-1969 kar 44 

156 Zápisy a organizační záležitosti silničních cyklistických 
závodů (1970–1972, 1981) 

1970-1981 kar 45 

    
 Sportovní gymnastika   

157 Oblastní konference 1969 kar 46 
158 II. plenární zasedání oblastního výboru 1969 kar 46 
159 Výroční zpráva oblastního svazu za rok 1970 1971 kar 46 
160 Zápisy z výročních členských schůzí T J Učební závod 

Škoda Plzeň (1969, 1971) 
1969-1971 kar 46 

    
 Horská služba   

161 Krajská konference Horské služby Šumava 1973 kar 46 
162 Zprávy o činnosti (1962, 1965, 1966, 1971–1972; 23 

fotografií na 10 tablech) 
1962-1972 kar 46 

    
 Kopaná   

163 Schůze výboru rozhodčích 1963-1965 kar 46 
164 Přestupy a zprávy sekce (1962–1963, 1965) 1962-1965 kar 46 

    
 Košíková   

165 Plán činnosti pokusné základny košíkové v Karlových 
Varech 

1961 kar 46 

166 Zajištění krajského kola košíkové 1963 kar 46 
    
 Lehká atletika   

167 Výsledky krajského přeboru v přespolním běhu 1957 kar 46 
168 Dokumentace k činnosti lehkoatletických základen 

v Karlových Varech a Plzni  
1960-1966 kar 46 
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 Lyžování   
169 Informace o soutěžích (1961, 1973, 1981) 1961-1981 kar 46 

    
 Plavání   

170 Zápisy ze schůzí (průpisový blok) 1959-1960 kar 46 
171 Zápisy ze schůzí (průpisový blok) 1963-1964 kar 46 
172 Zápisy ze schůzí (průpisový blok) 1964-1966 kar 46 
173 Zápisy ze schůzí (jednotlivé zápisy) 1963-1966 kar 46 

    
 Stolní tenis   

174 Zhodnocení turnaje s Maďarskem 13. a 14. 12. 1958 1958 kar 46 
175 Informace sekce (1960, 1961, 1966) 1960-1966 kar 46 
176 Seznamy přeborníků (1961, 1965, 1966) 1961-1966 kar 46 

    
 Šachy   

177 Zprávy sekce 1964 kar 46 
 Tenis   

178 Zprávy sekce 1964 kar 46 
    
 Turistika   

179 Odepsání dluhu Václava Kuttana 1962 kar 46 
    
 Vzpírání   

180 Zprávy o činnosti a závodnická evidence 1965-1966 kar 46 
    
 Základní tělesná výchova   

181 Směrnice a oznámení 1964 kar 46 
    
 Zápas   

182 Rozpis krajského přeboru v řeckořímském zápase 1964 kar 46 
    
 Spartakiády   
 II. Celostátní spartakiáda 1960   

183 Účetní dokumentace 1960 kar 47 
    
 Československá spartakiáda 1975   

184 Vyznamenání u příležitosti spartakiády 1975 kar 47 
 Československá spartakiáda 1980   

185 Zápisy ze schůzí krajského spartakiádního štábu 1978-1980 kar 47 
186 Složení krajského spartakiádního štábu 1978-1980 kar 47 
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187 Okresní spartakiádní štáby (Domažlice – Rokycany) 
- složení 
- zápisy ze schůzí 
- plány práce 
- operativní hlášení 

1978-1980 kar 48 

187 Okresní spartakiádní štáby (Sokolov – Tachov) 
- složení 
- zápisy ze schůzí 
- plány práce 
- operativní hlášení 

1978-1980 kar 49 

188 Agenda nácvičných srazů a hromadných vystoupení 
- organizační zajištění 
- směrnice 
- hodnocení 

1978-1980 kar 49 

189 Směrnice organizací, podílejících se na přípravě spartakiády 
mimo rámec ČSTV 

1978-1980 kar 49 

190 Vyhodnocení příprav a výsledků spartakiádních akcí 1979-1980 kar 50 
191 Návrhy na ocenění za činnosti spojené se spartakiádou 1980 kar 50 
192 Korespondence ke spartakiádě 1978-1980 kar 50 
193 Organizační a materiální zajištění 1978-1980 kar 50 
194 Spartakiádní bulletin (čísla 1–8)  1979-1980 kar 50 
195 Všeobecné pokyny k Československé spartakiádě 1980  1978 kar 51 
196 Metodické pokyny pro pořádání hromadných cvičení a pro 

nácvik jednotlivých skladeb (13 svazků): 
1979-1980 kar 51 

  Metodické pokyny pro hromadná tělovýchovná vystoupení  
 na okresních spartakiádách 

  

  Prostorová choreografie skladby pro dorostenky a ženy   
  Popis cvičenia 2 – Skladba pre najmladšie žiactvo   
  Popis cvičení 3 – Skladba pro mladší žákyně   
  Popis cvičení 4 – Skladba pro mladší žáky   
  Popis cvičení 5 – Skladba pro starší žákyně   
  Popis cvičení 6 – Skladba pro starší žáky   
  Popis cvičení 7 – Skladba pro dorostenky   
  Popis cvičení 8 – Skladba pro dorostence   
  Popis cvičení 9 – Skladba pro učňovskou mládež – chlapci   
  Popis cvičení 12 – Skladba pro ženy   
  Popis cvičení 13 – Skladba pro dorostenky a ženy   
  Popis cvičení 14 – Skladba pro muže   

197 Organizační a technické pokyny pro pořadatele:  1979-1980 kar 52 
  Československá spartakiáda 1980   
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197  Společný program a krajská finále   
  Technické a organizační pokyny pro skladbu starší žákyně   
  Technické a organizační pokyny pro zahájení II.  

 programového odpoledne 
  

  Pokyny ústředního štábu ČSS ´80 pro účastníky  
 Československé spartakiády 1980 v Praze 

  

  Informace o velikosti cvičebních úborů   
  Organizační pokyny – okrsková spartakiáda Horažďovice  

 1. června 1980 
  

  Zásady turistické části Československé spartakiády 1980   
  Technické a organizační pokyny pro skladbu mladší  

 žákyně 
  

  Pokyny k prověrkám spartakiádních skladeb – skladby  
 dospělých 

  

  Pokyny k prověrkám spartakiádních skladeb – skladby 
žákovské 

  

  Technické a organizační pokyny pro skladbu ženy a  
 dorostenky 

  

198 Informační zpravodaje: 1979-1980 kar 52 
  Informační zpravodaj sportovního odboru ústředního štábu  

 Československé spartakiády 1980 
  

  Zpravodaj ZRTV 1/80   
  Zpravodaj ZRTV 2/1980   
  Zpravodaj ZRTV 4/1980   
  Podíl svazu základní a rekreační tělovýchovy na  

 Československé spartakiádě 1980 
  

  Český štáb Československé spartakiády 1980 – informace z  
 jednání 

  

  Zpravodaj městského výboru ČSTV v Plzni 3.2/1979   
  Zpravodaj okresní spartakiády v Klatovech 2   
  Politicko-organizační zabezpečení okresní a okrskových   

 spartakiád v okrese K. Vary 
  

199 Propagační materiály a programy: 1979-1980 kar 52 
  Pokyny pro návštěvníky Spartakiády v Praze (1 kus)   
  Fotonoviny (1kus o 4 listech)   
  12x na start (termíny turistických akcí)   
  Kalendář soutěží a akcí sportovní části Československé  

 spartakiády 
  

  Společný program masových sportovních a branných  
 soutěží a turistických akcí pro rok 1980 
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199  Sokolovsko před spartakiádou a Závodem míru   
  Kalendář krajských spartakiádních soutěží   
  Československá spartakiáda 1980 – 100 otázek a 100  

 odpovědí 
  

  Informace všem Plzeňskýn občanům, kteří chtějí něco  
 udělat pro své zdraví 

  

  Vojáci zdraví spartakiádu   
  Program – okresní spartakiáda Sokolov   
  Program – okresní spartakiáda v Karlových Varech   
  Program – spartakiádní sportovní den v Karlových Varech   
  Program okresní tělovýchovné akademie v Karlových  

Varech 
  

  Program – okrsková spartakiáda Františkovy Lázně   
  Stráž míru – spartakiádní vydání, Karlovy Vary   
  Program – okresní spartakiáda Klatovy   
  Program – okrsková spartakiáda Chrást   
  Program – městská spartakiáda v Plzni   
  Program – obvodní spartakiáda Plzeň – Slovany   
  Program – okrsková spartakiáda Stříbro   
  Program – okresní spartakiáda Cheb   
  Program – okresní spartakiáda Plzeň-sever v Nýřanech   
  Spartakiádní Tachovská Jiskra   
  Pozvánky na spartakiádní akce (17 kusů)   

200 Plakáty Československá spartakiáda 1980 a doprovodné 
akce (12 kusů) 

1979-1980 pkt 
 1-12 

 1) Olympijská míle (Cheb), 1. 6. 1980, modrý tisk na 
oranžovém a bílém podkladu                                                                        
43x62 cm 

  

 2) Okrsková spartakiáda (Aš), 25. 5. 1980, modrý tisk na 
bílém podkladu                                                              
62x85 cm 

  

 3) Okrsková spartakiáda (Aš), 25. 5. 1980, modrý tisk na 
bílém podkladu                                                                        
21x30 cm 

  

 4) Okresní spartakiáda (Cheb), 8. 6. 1980, modrý tisk na 
bílém podkladu                                                               
61x86 cm 

  

 5) Spartakiádní sportovní den (Karlovy Vary), 2. 6. 1979, 
modrý tisk na růžovém podkladu                                  
86x60 cm 

  



 

32 

Inv. 
č. 

Obsah  Časový 
rozsah 

Evid. 
jedn. č.  

200 6) Spartakiádní pohár talentů (Severomoravský kraj),  
15. – 24. 6. 1979, modrý a červený tisk na bílém podkladu                                                            
65x47 cm 

  

 7) Branná spartakiáda okresu Cheb 1979, 12. – 20. 5. 1979, 
modrý tisk na žlutém podkladu                                                
43x60 cm 

  

 8) Spartakiádní týden sportů (Cheb), 1. – 8. 6. 1979, černý 
tisk na červeném podkladu                                            
42x60 cm 

  

 9) Nástěnné noviny (Cheb), černý tisk a zelené rámování na 
bílém podkladu   
42x60 cm 

  

 10) „Pod spartakiádním heslem“, černý tisk a zelené 
rámování na bílém podkladu                           
42,5x60 cm 

  

 11) Okresní spartakiádní sportovní den (Tachov),               
2. 6. 1979, černý tisk na růžovém podkladu                                        
42x60 cm 

  

 12) Okresní spartakiádní sportovní den (Tachov),              
13. 5. 1979, černý tisk na zeleném podkladu                                 
42x60 cm 

  

201 Výstřižky k Československé spartakiádě 1980 (vázané) 1978 kar 52 
202 Výstřižky k Československé spartakiádě 1980 (vázané) 1979 kar 52 
203 Výstřižky k Československé spartakiádě 1980 (vázané) 1980  kar 53 

    
 Materiály OV ČSTV, zasílané KV na vědomí   

204 Přípravné výbory OV JDTO – zápisy z konferencí 1956-1957 kar 53 
205 Přípravné výbory OV JDTO – zápisy ze schůzí 1956 kar 53 
206 Konference OV ČSTV  1958-1959 kar 53 
207 Konference OV ČSTV 1978 kar 54 
208 Pléna OV JDTO a ČSTV  1956-1957 kar 54 
209 Pléna OV ČSTV 1973-1976 kar 55 
209 Pléna OV ČSTV 1981-1982 kar 56 
210 Předsednictva OV JDTO/ČSTV  1956-1960 kar 56 
211 Předsednictva OV ČSTV  1983 kar 56 
212 Porady OV ČSTV 1981-1983 kar 57 
213 Plány činnosti OV a vyhodnocení jejich plnění (1956–1957, 

1976–1977) 
1956-1977 kar 57 

213 Plány činnosti OV a vyhodnocení jejich plnění 1978-1979 kar 58 
213 Plány činnosti OV a vyhodnocení jejich plnění 1980-1981 kar 59 
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Obsah  Časový 
rozsah 
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214 Kádrový materiál OV  1960 kar 60 
    
 ZO SSM při KV ČSTV   

215 Výborové schůze 1976-1977 kar 60 
216 Výroční členské schůze 1977 kar 60 
217 Členské schůze 1976-1978 kar 60 
218 Personální agenda 1977-1978 kar 60 
219 Plány, zprávy, hlášení 1977-1978 kar 60 
220 Politické vzdělávání 1976-1978 kar 60 
221 Soutěže 1977-1978 kar 60 
222 Propagační materiály SSM (letáky a ukázky periodik): 1977-1978 kar 60 

  II. městský festival politické a angažované písně Plzeň   
  Start sálové kopané – Plzeň   
  III. celostátní sraz turistů v Domažlicích   
  II. ročník turistického orientačního pochodu   
  Jarní směna mládeže obvodu Plzeň   
  Sraz mládeže Vimperk   
  Výstava „Velmoc sportu SSSR“   
  Zápisník mladých 6/77   
  Zápisník mladých 9/77   
  Svazácký zpravodaj 4/77   

223 Směrnice a pokyny 1977 kar 60 
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