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I. Vývoj původce archiválií 

 Původcem touto pomůckou zpřístupněných archiválií je západočeská pobočka 

Československé historické společnosti (ČSHS) při Československé akademii věd (ČSAV) 

se sídlem v Plzni, která existovala od 20. března 1962 do 4. března 1991.
1
  

ČSHS byla dobrovolnou výběrovou společenskou organizací vědeckých, vědecko-

pedagogických a odborných pracovníků oboru historiografie. Byla založena na ustavující 

valné hromadě 26. června 1957 a mezi její hlavní úkoly patřily rozvoj historiografie podporou 

vědecké a vědecko-populární práce a šířením nových poznatků do praxe, dále orientace na 

řešení důležitých otázek oboru, ale (s ohledem na dobu vzniku společnosti) rovněž rozvoj 

propagandistické činnosti a organizace a prohlubování a koordinace spolupráce jejích členů 

působících v oblasti vědy a praxe. Výše uvedené úkoly naplňovala ČSHS především 

pořádáním vědeckých a pracovních konferencí, přednášek či zájezdů, vyjadřovala se 

k vědecké a publikační činnosti v oboru a podílela se na publikační a ediční praxi. V důsledku 

politických změn na podzim 1989 došlo nejprve k odloučení slovenských členů ČSHS a na 

mimořádném valném shromáždění 20. února 1990 byla ČSHS přeměněna na Českou 

historickou společnost (ČHS).
2
 V prvních měsících roku 1990 se řešila otázka další existence 

ČHS a její možné sloučení se znovuobnoveným Historickým klubem. Ke sloučení však 

nakonec nedošlo a ČHS byla na závěrečném valném shromáždění 27. února 1991 rozpuštěna.
3
  

 ČSHS se členila na pobočky, sekce a odborné skupiny. Sekce a odborné skupiny byly 

zřizovány podle odborného zaměření členů ČSHS, pobočky podle územního principu 

v místech, kde byly pro jejich činnost vhodné předpoklady. Řádným členem ČSHS se mohl 

stát vědecký, vědecko-pedagogický, vědecko-technický nebo odborný pracovník, který 

aktivně pracoval v oboru historiografie a vykazoval odbornou tvůrčí činnost. Přihláška za 

nového člena vyžadovala doporučení dvou řádných členů ČSHS, členství vznikalo přijetím, o 

němž rozhodovalo předsednictvo ústředního (od změny stanov v roce 1984 hlavního) výboru 

ČSHS, zaplacením zápisného a ročních členských příspěvků. Každý člen pracoval v jedné 

pobočce ČSHS a mohl se účastnit práce v jedné či několika sekcích či odborných skupinách. 

Kromě individuálního (řádného či čestného) členství bylo možné i členství kolektivní. 

Kolektivními členy se mohly stát společenské organizace nebo jejich organizační součásti.  

                                                           
1
 Blíže k vývoji původce viz ŘEHÁČEK, Karel. Československá historická společnost a její západočeská 

pobočka, Archivní časopis 2018, č. 3, s. 243–257. 
2
 Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky (MÚ A AV ČR), fond Československá historická 

společnost při ČSAV (ČSHS), kart. 1, zápis z mimořádného valného shromáždění ČHS z 20. 2. 1990.  
3
 MÚ A AV ČR, f. ČSHS, kart. 1, zápis ze závěrečného valného shromáždění ČHS z 27. 2. 1991.  
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 Nejvyšším orgánem ČSHS bylo valné shromáždění, které zejména určovalo hlavní směry 

činnosti ČSHS, schvalovalo zprávy o činnosti, usnášelo se na stanovách a jejich změnách a 

volilo členy a náhradníky ústředního (hlavního) výboru a revizory a jejich náhradníky. Řádné 

valné shromáždění se konalo jednou za tři roky. V období mezi valnými shromážděními řídil 

činnost ČSHS ústřední (hlavní) výbor. Ten mj. schvaloval plán činnosti, finanční plán, zprávu 

o činnosti a o hospodaření ČSHS, zřizoval pobočky a stanovoval jejich územní obvod a volil 

členy předsednictva a jejich náhradníky. Schůze ústředního (hlavního) výboru se konaly podle 

potřeby, nejméně však třikrát ročně. Výkonným orgánem ústředního (hlavního) výboru bylo 

předsednictvo, které zajišťovalo běžné úkoly ČSHS. Předsednictvo ze svého středu volilo 

předsedu, místopředsedy, vědeckého tajemníka a hospodáře. Schůze předsednictva se konaly 

rovněž podle potřeby, zpravidla však šestkrát ročně. Dohled nad hospodařením ČSHS 

vykonávali revizoři, kteří podávali valnému shromáždění a ústřednímu (hlavnímu) výboru 

zprávu o hospodaření.   

Počátky činnosti západočeské pobočky se sídlem v Plzni se datují rokem 1960, kdy se 13. 

června obrátil předseda ústředního výboru ČSHS v Praze Václav Husa na tehdejšího 

vedoucího katedry dějepisu Pedagogické fakulty (PF) v Plzni Václava Čepeláka s informací o 

usnesení ústředního výboru ČSHS z 23. května 1960, které se týkalo rozšíření sítě poboček 

ČSHS tak, aby v každém kraji podle nové územní organizace vznikla jedna pobočka ČSHS. 

V dopise Husa požádal Čepeláka, aby společně s plzeňským městským archivářem 

Miloslavem Bělohlávkem a odborným asistentem plzeňské PF Adolfem Zemanem vytvořili 

iniciativní výbor, který by zvážil možnost ustavení pobočky ČSHS v Západočeském kraji. 

Čepelák počátkem září 1960 pražskému ústředí ČSHS oznámil, že iniciativní výbor byl 

vytvořen a že kromě něj, Miloslava Bělohlávka a Adolfa Zemana byli osloveni i další dva 

stávající členové ČSHS, odborný asistent plzeňské PF Jindřich Vacek a tehdejší vedoucí 

Státního archivu v Klatovech Vladimír Bystrický.   

 Přípravná schůze západočeské pobočky ČSHS se konala 20. října 1961. Na schůzi byl 

zvolen prozatímní výbor, který tvořili odborný asistent PF v Plzni Vojtěch Laštovka, Miloslav 

Bělohlávek, Adolf Zeman, Vladimír Bystrický a vedoucí podnikového archivu Závodů V. I. 

Lenina Václav Jíša. Na první výborové schůzi 9. listopadu 1961 byl předsedou pobočky 

zvolen Vojtěch Laštovka, Miloslav Bělohlávek se stal jednatelem a Adolf Zeman 

hospodářem. Úkolem prozatímního výboru bylo sestavení programu pobočky a definitivní 

kandidátní listiny pro řádnou ustavující členskou schůzi. Ta se uskutečnila 20. března 1962 a 

potvrdila stávající složení výboru.    
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 Nejvyšším orgánem pobočky byla členská (plenární) schůze, která se konala jednou ročně. 

Činnost pobočky řídil obvykle pětičlenný výbor, který volila plenární schůze. Výbor se 

skládal z předsedy, místopředsedy, tajemníka a dalších členů. V období do roku 1973 bylo 

složení předsednictva prakticky neměnné, po celou dobu byl předsedou Vojtěch Laštovka, 

jednatelem Miloslav Bělohlávek, hospodářem Adolf Zeman a členem výboru Vladimír 

Bystrický. Místo Václava Jíši, který odešel do Prahy, byla do výboru zvolena vedoucí 

Státního archivu v Plzni Věra Pochmanová, kterou rovněž záhy nahradil Jindřich Vacek. 

Postupně ve výboru pracovali i další členové ČSHS, např. proděkan Lékařské fakulty v Plzni 

Eduard Jukl, karlovarský okresní archivář Miroslav Sedlák či docent PF v Plzni Vladimír 

Brichta. V této sestavě pracoval výbor až do roku 1973.  

V souvislosti se společenskými změnami na konci šedesátých let 20. století byla činnost 

pobočky výrazně utlumena. Z rozboru její činnosti za léta 1968–1969 plyne, že se v tomto 

období nekonaly plenární schůze, výbor se scházel sporadicky (od poloviny roku 1968 do 

poloviny roku 1970 pouze třikrát), řešily se pouze ryze odborné záležitosti publikačního 

charakteru. V létě 1970 se výbor rozhodl opět začít s pravidelnou činností, ale v důsledku 

politického vývoje v tehdejším Československu (zejména v souvislosti s tzv. normalizací a 

rozsáhlými personálními čistkami) byla činnost pobočky i nadále omezena, což souviselo 

zejména se situací v ústředí ČSHS. Tam byla v roce 1970 ustavena správní komise a 25. 

června 1973 usnesení vědeckého kolegia historie ČSAV ukončilo existenci dosavadního 

ústředního výboru a ustavilo nový přípravný výbor. Tento vývoj se přenesl i do regionů a 

výbor západočeské pobočky byl na pokyn nově zvoleného předsedy ústředního výboru ČSHS 

Jaroslava Charváta 17. dubna 1974 rozpuštěn.   

 Zároveň však členové pobočky dostali pokyn k vytvoření přípravného výboru, který měl 

připravit obnovu práce západočeské pobočky a jehož předsednictvím byl pověřen Vladimír 

Bystrický. Mělo dojít především ke konsolidaci členské základny, přeregistraci členů a 

vypracování programu činnosti. Přípravný výbor zahájil činnost 3. června 1976. Kromě 

Vladimíra Bystrického v něm působili odborný asistent PF v Plzni Zdeněk Macek jako 

jednatel, archivář Jan Pelant ve funkci pokladníka a Vladimír Brichta, docent PF v Plzni 

Tomáš Jílek a pracovník KV KSČ v Plzni Jaroslav Páv jako jeho členové. Stávající 

prozatímní vedení pobočky bylo ve funkcích potvrzeno i řádnou plenární schůzí 7. dubna 

1977. Poslední plenární schůze západočeské pobočky se konala 4. března 1991. V čele 

pobočky byl i nadále Vladimír Bystrický, kromě něj pracovali ve výboru Václav Barták, 

Vladimír Brichta, Dana Hudecová, Tomáš Jílek, Zdeněk Macek, Josef Mlynařík, Jaroslav Páv 

a Jan Pelant. Poslední schůze výboru se uskutečnila 5. února 1990. Členové se na ní zabývali 
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zejména změnou společenské situace v Československu po listopadu 1989, problematikou 

odstoupení stávajícího výboru a vytvoření pracovní skupiny, která by organizačně 

připravovala další činnost pobočky v nových podmínkách a v nové struktuře. K tomu však již 

nedošlo a západočeská pobočka byla stejně jako celostátní organizace 27. února 1991 

zlikvidována.     

Hlavním úkolem pobočky byla podle jejího prvního předsedy Vojtěcha Laštovky 

organizace regionálního historického bádání a působení na zvyšování jeho vědecké a 

ideologické úrovně. Jedním z nejdůležitějších cílů pobočky bylo napsání a vydání třídílných 

Dějin Plzně. Na schůzi výboru pobočky 29. října 1963 byly projednány i další ediční počiny, 

např. třídílná Vlastivědná čítanka západních Čech a program přednášek, které ČSHS nabízela 

k realizaci ve spolupráci se Společností pro šíření politických a vědeckých znalostí. Pobočka 

se zabývala rovněž dalšími odbornými aktivitami, např. účastí svých členů na odborných 

celostátních i mezinárodních konferencích a kongresech, organizací tematických studijních 

cest, vyjadřovala se k aktuálním společenským problémům souvisejícím s historií (např. 

poskytla své stanovisko ke zvažované a nakonec realizované demolici hotelu Central v Plzni) 

či řešila odborné spory mezi svými členy.  

 Západočeská pobočka ČSHS neměla vlastní kancelář ani administrativní sídlo. Plenární 

schůze se konaly obvykle na PF v Plzni, schůze výboru buď v Archivu města Plzně, nebo 

rovněž na PF v Plzni. Písemná agenda pobočky se nacházela v držení předsedy či tajemníka, 

účetní doklady v péči pokladníka. Počty členů pobočky se po celé období její existence 

pohybovaly mezi dvěma a pěti desítkami.   

 

II. Vývoj a dějiny archivního fondu  

Po celou dobu existence západočeské pobočky neexistovala žádná její spisovna a veškeré 

dokumenty se nacházely buď v držení předsedy, jednatele (správní agenda) či pokladníka 

(účetní agenda). Neexistoval ani žádný spisový plán, kterým by se pobočka v úřadování řídila. 

Přijatá a odeslaná korespondence byla pouze číslována (pořadové číslo dokumentu lomené 

rokem), avšak pravděpodobně k ní neexistoval podací protokol. Kromě korespondence byly 

samostatně ukládány plány práce, zprávy o činnosti a zápisy z členských a výborových 

schůzí, členská agenda a dokumentace odborných či publikačních aktivit. Pokladník vedl 

pokladní knihu a příslušné účetní doklady.  

Z dochovaných archiválií plyne, že veškeré písemnosti vztahující se k činnosti západočeské 

pobočky ČSHS před rokem 1974 převzal 17. dubna 1974 tehdejší ředitel Státního archivu 

v Plzni Vladimír Bystrický. Jednalo se o zápisy ze schůzí z let 1961–1973, členskou 
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kartotéku, zprávy o činnosti, tři složky korespondence z let 1960–1973, pokladní knihu z let 

1962–1972. Dne 16. června 1976 převzal rovněž obdélníkové a kulaté razítko pobočky. 

Dokumenty z činnosti pobočky po roce 1976 se nacházely v držení jejího posledního 

jednatele Zdeňka Macka.  

Do péče Státního oblastního archivu (SOA) v Plzni se archiválie vzniklé z činnosti pobočky 

z let 1976–1991 dostaly 30. ledna 1995, kdy byly archivu předány katedrou historie PF ZČU 

v Plzni. Jednalo se o jeden karton (0,12 bm) písemností, které byly vzaty do evidence NAD 

15. ledna 2002 pod přírůstkovým číslem 20/2002. Hrubé zpracování těchto písemností 

provedla v roce 1996 archivářka SOA v Plzni Mgr. Ludmila Novotná. Jednalo se o stanovy 

ČSHS z roku 1984, plány činnosti z let 1977–1985, zprávy o činnosti z let 1976–1989, zápisy 

z plenárních schůzí z let 1977–1990, zápisy z výborových schůzí z let 1976–1990, seznamy 

členů z let 1976–1987, materiály ze sjezdů československých historiků z let 1981 a 1989 a 

přijatou a odeslanou korespondenci z let 1976–1989. Z těchto archiválií s časovým rozsahem 

1976–1990 byl následně vytvořen archivní fond Československá historická společnost při 

ČSAV – západočeská pobočka Plzeň (EL NAD 10885).    

V roce 2018 byly nalezeny neevidované archiválie z činnosti pobočky, které byly v letech 

1974 a 1976 převzaty Vladimírem Bystrickým (viz úřední záznam čj. SOAP/001-0895/2018). 

Jednalo se o jeden karton (0,12 bm) výše popsaných archiválií z let 1960–1973 s výjimkou 

obou pryžových razítek, které chyběly. Nalezené archiválie byly v roce 2018 začleněny do 

stávajícího archivního fondu, který nově tvořily dva kartony (0,24 bm) písemností z let 1960–

1990.     

 

III. Archivní charakteristika archivního fondu 

V souvislosti s touto změnou bylo rozhodnuto o inventarizaci archivního fondu, jelikož se 

nedá předpokládat, že by se zachovaly ještě další archiválie vzniklé z činnosti původce, takže 

se jedná o uzavřený archivní fond. Během inventarizace byl v největší možné míře zachován 

původní registraturní pořádek původce, který byl zejména na došlé a odeslané korespondenci 

dobře patrný.   

Inventarizace archiválií probíhala v intencích Základních pravidel pro zpracování archiválií 

(Michal Wanner a kol, Praha 2015), metodických pokynů SOA v Plzni k pořádání archiválií a 

tvorbě archivních pomůcek a metodického návodu pro pořádání spolkových archivů (Raisa 

Machatková – Jiří Křesťan a kol., Archivní časopis, 2005, č. 1). Archiválie byly rozčleněny 

do dvou oddělení: I. Úřední knihy a II. Spisy. V prvním oddělení se nachází pouze pokladní 

kniha pobočky z let 1962–1972. Vzhledem k tomu, že se z účetní agendy pobočky zachovala 
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jenom ona, byla v souladu s metodickým návodem pro pořádání spolkových archivů zařazena 

do oddělení úředních knih. Oddělení Spisy se člení na dvě pododdělení: 1. Příprava k založení 

pobočky (1960–1962) a 2. Vlastní existence pobočky (1962–1991). První pododdělení tvoří 

archiválie vzniklé z činnosti iniciativního a přípravného výboru do řádné ustavující členské 

schůze v březnu 1962. Tyto archiválie přípravného období jsou pokládány za nedílnou součást 

agendy původce, a tudíž nejsou vyčleňovány jako priora. Ve druhém pododdělení se 

nacházejí věcné skupiny řazené podle vzorového schématu pro pořádání fondu spolků 

uveřejněného v roce 2005 v Archivním časopise.
4
 V případě přijaté a odeslané korespondence 

byla tato složka ponechána v původním stavu tak, jak ji vytvořil původce, neboť nese jeho 

registraturní znaky (červeně psaná jednací čísla). I přesto, že se k ní nedochovaly žádné 

registraturní pomůcky, je orientace v korespondenci vzhledem k jejímu nepatrnému množství 

snadná.       

Agenda západočeské pobočky ČSHS je zachována mezerovitě a její části byly před 

převzetím do péče archivu ztraceny či zničeny. Kromě dvou úředních razítek se jedná 

především o většinu přijaté a odeslané korespondence z období 1976–1991, neúplné jsou i 

řady plánů práce a zpráv o činnosti. V průběhu inventarizace bylo vyřazeno 0,05 bm 

písemností nearchivní povahy (obalový materiál), což nemělo vliv na celkovou metráž 

archivního fondu. Další archiválie vzniklé z činnosti západočeské pobočky ČSHS se 

nacházejí v archivním fondu Československá historická společnost při ČSAV, který je v péči 

Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky.
5
 Kromě toho jsou písemnosti 

dokumentující činnost pobočky uloženy v nezpracovaném osobním archivním fondu 

posledního předsedy pobočky Vladimíra Bystrického, který se nachází v péči SOA v Plzni.   

Název archivního fondu byl zvolen s ohledem na označení původce, z jehož činnosti se 

dochovala drtivá většina archiválií, navíc není ani zřejmé, zda se přeměna názvu na Českou 

společnost historickou vůbec na regionální úroveň promítla. Jazykem archiválií je čeština, 

jeho fyzický rozsah činí po inventarizaci 0,24 bm, časový rozsah je po zpřesnění datace 

archiválií 1960–1991 a archiválie se nacházejí v dobrém stavu. Pokladní kniha (inv. č. 1) je 

z důvodu její fyzické ochrany uložena v kartonu (kar 1) společně se spisy. Po inventarizaci 

bude archivní fond uložen na centrálním pracovišti SOA v Plzni.  

                                                           
4
 MACHATKOVÁ, Raisa – KŘESŤAN, Jiří a kol. Pořádání spolkových archivů, Archivní časopis 2005, č. 1, s. 

17–21.  
5
 MÚ A AV ČR, f. ČSHS, kart. 3, inv. č. 50. Jedná se mj. o zprávy o činnosti pobočky z let 1964–1965, 1967, 

1970, 1973, 1976–1986, plány práce pobočky z let 1982, 1985–1986, zápisy ze schůzí přípravného výboru z let 

1974–1977, zápisy z plenárních schůzí pobočky z let 1977, 1982 a 1989 a zápisy ze schůzí výboru z let 1977–

1989. 
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Vzhledem k výskytu osobních údajů žijících osob, zejména v členské agendě (inv. č. 5), lze 

archiválie předkládat k nahlížení pouze s omezením. Další omezení nahlížení plyne 

z ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které neumožňuje nahlížení do archiválií 

mladších třiceti let. Z těchto důvodů je přístupnost archiválií tohoto archivního fondu 

omezená a rozhodnutí o zpřístupnění je v kompetenci vedoucího 1. oddělení SOA.  

 

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu  

Archivní fond obsahuje písemnosti, které zajímavým způsobem dokumentují existenci 

profesně orientované společenské organizace v šedesátých až devadesátých letech 20. století 

na pozadí společenského a politického vývoje v tehdejším Československu. Kromě správního 

vývoje západočeské pobočky ČSHS dochované archiválie přibližují především odborné 

aktivity západočeské historiografie, zejména aktivity publikační (Dějiny Plzně, Západočeská 

vlastivěda) a osvětové. Z tohoto pohledu je badatelsky zajímavé mj. stanovisko pobočky 

k plánované demolici hotelu Central na hlavním plzeňském náměstí z ledna 1968.  

Archiválie jsou cenným pramenem k výzkumu dějin západočeské historiografie druhé 

poloviny 20. století.  

 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky 

Archivní fond uspořádal a archivní pomůcku vyhotovil v roce 2018 ve Státním oblastním 

archivu v Plzni PhDr. Karel Řeháček. 

 

 

V Plzni dne 15. 11. 2018             PhDr. Karel Řeháček     
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Příloha č. 1  

 

Seznam použitých zkratek 

 

bm       běžný metr 

ČHS      Česká historická společnost  

ČSAV      Československá akademie věd 

ČSHS      Československá historická společnost 

EL NAD     evidenční list Národního archivního dědictví 

evid. jedn.     evidenční jednotka  

f.         fond  

inv. č.       inventární číslo 

kar       karton 

KSČ      Komunistická strana Československa  

KV       krajský výbor 

MÚ A AV ČR  Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky        

PF       pedagogická fakulta 

Sb.          sbírka 

SOA       státní oblastní archiv 

ukn       úřední kniha 

ZČU      Západočeská univerzita 
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Inv.   Obsah                        Časový    Evid.   

č.                              rozsah     jedn. č. 

 
I. Úřední knihy 

 

1    Pokladní kniha                    1962–1972   ukn 1 

 

II. Spisy 

 

1. Příprava k založení pobočky 

 

 

2   Korespondence iniciativního výboru k založení pobočky   1960–1962   kar 1 

 

 

2. Vlastní existence pobočky 

 

3   Stanovy Československé historické společnosti      1984     kar 1 

 

4   Evidence spolků a organizací – korespondence       1979–1989   kar 1 

 

5   Evidence členské základny                1963–1988   kar 1 

 

6   Plány práce pobočky  

(jen na roky 1963, 1965–1968, 1977–1980, 1982,  

1985–1986)                     1963–1986   kar 1  

 

7   Zprávy o činnosti pobočky  

   (jen za roky 1961–1965, 1967, 1970–1971, 1976–1988)    1962–1989   kar 1  

 

8   Zápisy z členských (plenárních) schůzí pobočky      1962–1991   kar 1 

 

9   Zápisy z výborových schůzí pobočky           1962–1990   kar 1 

 

10  Odborná činnost pobočky – sjezdy a konference      1962–1989   kar 1 

 

 

 



15 
 

Inv.   Obsah                        Časový    Evid.   

č.                              rozsah     jedn. č. 

 

11  Odborná činnost pobočky – publikační aktivity  

   (mj. Dějiny Plzně, historická čítanka, bibliografie)     1962–1989   kar 1 

 

12  Odborná činnost pobočky – odborné aktivity členů     1988     kar 1 

 

13  Odborná činnost pobočky – stanovisko k demolici hotelu 

   Central v Plzni                     1968     kar 1 

 

14  Přijatá a odeslaná korespondence pobočky         1962–1987   kar 2 

 

15  Potvrzení o převzetí dokumentů z činnosti pobočky     1974–1976   kar 2 
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