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I. Vývoj původce fondu  
 
     V souvislosti se založením koncernu Hnědouhelné doly a briketárny, Sokolov vznikl ke 
dni l. l. 1975 sloučením dvou podniků koncernový podnik Sokolovský revír, Palivový 
kombinát 25. únor, Vřesová zaměstnávající 5 115 osob. Předmětem jeho činnosti se stala 
těžba hnědého uhlí v povrchových dolech Družba a Jiří , jeho úprava a zhodnocení ve 
zpracovatelské části  podniku ve Vřesové. Této změně se musela přizpůsobit i organizace 
odborové práce.  
     Na podnikové  slučovací konferenci , konané dne 15. 2. 1975 v Hornickém domě kultury a 
techniky v Sokolově se sloučily bývalé základní organizace ROH Důl 25. únor, n. p. Vintířov 
a Kombinát pro využití hnědého uhlí, n. p. Vřesová ke dni l. l. l975. Delegáti konference 
zvolili 23členný závodní výbor. Jeho předsedou se stal Roman Čermák,  místopředsedy Jan 
Jirava a ing. Antonín Berdych. Výbor vytvořil celkem 16 komisí, které mu pomáhaly 
v jednotlivých oblastech jeho činnosti. Následně se v květnu 1975 konaly v sedmi závodech 
konference a volby do dílenských výborů. Odboráři zvolili do 29 dílenských výborů  celkem 
253 funkcionáře. Na jednotlivých pracovištích podniku působily nejnižší články  ROH – 
odborové úseky. Odborová organizace sdružovala v podniku takřka všechny zaměstnance. 
V následující době se předsedou závodního výboru stal Pavel Mašek.  
     Vzhledem k velkému počtu odborářů a hospodářské prosperitě podniku hospodařila 
základní organizace s poměrně vysokými finančními částkami , například v roce 1975 
vykázala příjem 844 000 korun (podíl  z  členských  příspěvků činil 716 000 .- a organizační, 
hospodářské a jiné příjmy 128 000.- korun). Organizace vydala celkově  732 000 korun 
(jmenovitě na mzdy uvolněných funkcionářů 176, na politicko výchovnou činnost 173, na 
výběrovou a závodní rekreaci 164, na organizační a hospodářské výdaje 138, na schůzovou 
činnost 43, na podpory a dary členům 23, na dotace kulturním zařízením 15 tisíc korun atd.).  
     Současně se odbory podílely na rozhodování o čerpání prostředků z podnikového fondu 
kulturních a sociálních potřeb , vytvořeného v roce 1975 ve výši 5,1 mil. Kčs.. Z něj bylo na 
dětskou rekreaci určeno  1,3 mil., na závodní rekreaci 1 mil., po 0,4 mil. na závodní 
stravování a výběrovou rekreaci, 0,3 mil. na tělovýchovu, po 0,2 mil. na půjčky 
zaměstnancům a kulturní činnost atd., celkem se z fondu odčerpalo 4,7 mil. korun. 
Jednotlivým žadatelům přidělovali příslušní činitelé prostředky podle dobově podmíněných 
hledisek s přihlédnutím k míře jejich společenské angažovanosti.  
     Postupem doby se ukázalo, že stávající struktura odborové práce je v podniku o 5 tisících 
zaměstnancích těžkopádná a nedokáže rychle a přehledně řešit denní úkoly. Proto v souladu 
s instrukcemi vyšších odborových orgánů schválila výroční konference základní organizace 
ROH konaná dne 12. 11. 1981 zásady rozdělení pravomocí mezi podnikový výbor a závodní 
výbory a zásady hospodaření odborových orgánů a organizací v podniku. Podnikový výbor 
řešil nadále otázky odborové činnosti celopodnikové povahy, byl partnerem hospodářského 
vedení podniku a zajišťoval hospodaření odborů s finančními prostředky,  závodní výbory se 
zabývaly otázkami  ROH jednotlivých závodů.  Na konferenci delegáti zvolili 25členný 
podnikový výbor a 7člennou revizní komisi. Ustavující schůze nového výboru se konala dne 
16. 11. 1981. Členové za předsedu výboru zvolili Pavla Maška, za místopředsedy Jana 
Holického a Josefa Koláře a vytvořili celkem 11 komisí, pomáhajících při plnění úkolů 
odborů.  
     Na závodech Družba, Energetika, Jiří, ředitelství, Tlaková plynárna, Úpravna, Ústřední 
údržba a později od roku 1985 Doprava vznikly základní organizace vedené závodními 
výbory, které vyvíjely v obvodu své působnosti  obdobnou činnost.  
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     O hospodaření odborů  v Palivovém kombinátě Vřesová  podává přehled například výkaz 
o hospodaření za rok 1982, který zpracoval podnikový výbor. Příjmy dosáhly celkem             
2 066 904.- korun ( podíl z členských příspěvků  dosáhl 1 087 480, organizační a hospodářské 
příjmy 525 924 a příspěvek na politicko výchovnou činnost 453 500 korun). Výdaje byly 
vyčísleny na 2 382 185.- korun (z této částky připadlo na politicko výchovnou činnost 1 107 
745, na mzdy uvolněných funkcionářů 349 781, na schůzovou činnost 232 190, výběrovou 
rekreaci 223 730, organizační a hospodářské výdaje 162 725, na dotace kulturním zařízením 
135 000,  na podpory a dary členům 122 453 korun atd.). Podnikový výbor zřídil pouze jeden 
účet u státní spořitelny v Sokolově, na kterém vedl všechny příjmy i výdaje podnikového 
výboru a jednotlivých závodních výborů působících v podniku.  
     Odbory pracovaly podle instrukcí Komunistické strany Československa při organizování 
plnění výrobních úkolů, podporovaly formy iniciativy pracujících, zajišťovaly rekreaci 
zaměstnanců a jejich rodin, sportovní a kulturní akce, provoz závodního klubu, 
komunistickou výchovu odborářů atd. Právě jejich podřízenost stranickému vedení a 
centralizace se staly později předmětem kritiky.  
     Po revoluci v listopadu 1989 se jednotné odbory rozpadly v řadu profesně oddělených 
odborových sdružení. Poté, co se v únoru 1990 konal v Praze sjezd federálního odborového 
svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, byl dne 26. 2. 1990 za předsedu 
podnikového odborového orgánu ve Vřesové řádně zvolen Jan Smolka, za místopředsedy 
Alois Černý a Radovan Třešňák a změny nastaly i v personálním obsazení závodních výborů.  
Nově zvolení funkcionáři museli v této době, kdy se měnila náplň práce odborů, řešit důležité 
úkoly, týkající se  postavení odborářů i otázek spolupráce s hospodářským vedením.  
     Dne 1. 7. 1990 se z dosavadního státního podniku Hnědouhelné doly a briketárny, Sokolov 
vydělil státní podnik Palivový kombinát Vřesová se sídlem ve Vřesové. Po období hledání 
pak ke dni 1. 1. 1994 založil Fond národního majetku České republiky Sokolovskou uhelnou, 
akciovou společnost, Vřesová , která opětně spojila provozy sokolovského revíru v jeden 
hospodářský celek. V rámci této nově vzniklé společnosti se vytvořila i nová organizační 
struktura odborů.  
 
II. Vývoj a dějiny fondu   
 
     Podnikový výbor odborového sdružení ukládal své dobře označené vyřízené písemnosti ve 
spisovně ve Vřesové, z které je přebíral sdružený podnikový archiv v letech 1983 (číslo 
v knize přírůstků 252), 1990 ( č. 290), 1991 (č. 298), 1994 (č. 335), 1996 (č. 353) a posléze 
1998 (č. 370).  
 
III. Archivní charakteristika fondu  a stručný rozbor jeho obsahu   
 
 
     Fond vznikl z činnosti odborových orgánů a organizací v koncernovém podniku Palivový 
kombinát 25. únor, poté státním podniku Palivový kombinát Vřesová . Dochoval se poměrně 
v úplnosti. Sdružený podnikový archiv vyřadil při pořádání fondu v roce 1990 3,45 bm 
(schválil Státní oblastní archiv Plzeň pod č. 34/90 čj. Sar 275/52-90 dne 26. 1. 1990), v roce 
1991 0,60 bm (SOA Plzeň č. 251/91 čj. Sar 3083/51-91 dne 15. 11. 1991) a v roce 1999 0,11 
bm  (SOA Plzeň č. 45/99 čj. Sar 727/99-51 dne 12. 3. 1999), celkem archiv vyřadil 4,16 bm 
podkladových a duplicitních bezcenných písemností, tj. 54,1 % z původního rozsahu fondu.  
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     Archiv uspořádal fond do dvou manipulací I 1975-1981 a II 1981-1993. Předěl tvoří vznik 
podnikového výboru a několika závodních výborů koncem roku 1981 v podniku. Archiválie 
řadil  vcelku dle jejich seznamu, obsaženého ve směrnici pro zacházení s písemnostmi 
v základních organizacích ROH, schválené sekretariátem Ústřední rady odborů dne 5. 3. 
1973. 
     Fond o časovém rozsahu 1975-1993 je členěn do 43 inventárních jednotek, uložených v 32 
archivních krabicích + 1 kniha, o rozsahu 3,52 bm. Jeho fyzický stav je dobrý. Archiv   
zařadil fond do III. kategorie významu.  
     Fond vypovídá o činnosti odborů ve východní oblasti  sokolovského revíru  v jeho těžební 
a zpracovatelské části v době upevnění a rozpadu socialismu a počátků výstavby 
demokratické společnosti.  
 
 
 
IV.  Záznam o uspořádání fondu a vyhotovení inventáře      
 
     Fond uspořádal, inventář sestavil a úvod napsal v roce 1999 ve sdruženém podnikovém 
archivu Sokolovské uhelné, a. s. , Sokolov archivář Petr Beran.  
 
 
 
 
Sokolov 18. 5. 1999   
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Fond č. 86  
Podnikový výbor odborového sdružení  Palivový kombinát Vřesová, státní podnik, Vřesová 
 

1975 – 1993  
                                                                     Inventář  
Inv. č.                                                Obsah písemnosti                     Čas. rozsah         Poř. č.  
                                                                                                                                       krabice 
Manipulace  I  1975 – 1981   
1 Zápisy z jednání konferencí základní organizace 1975-1981 1  
2 Zápisy z jednání závodního výboru 1975-1977 2  

1978-1980 3  
1981 4   

3 Zápisy z jednání komise ochrany a bezpečnosti práce 1979-1981      
4 Zápisy z jednání komise revizní 1980-1981       
5 Hodnocení činnosti komisí   1978-1981       
6 Plány aktivity základní organizace 1975-1981 
7 Výkazy o činnosti a hospodaření  1975-1981  
8  Kolektivní smlouvy 1979-1981 5  
9 Socialistické soutěžení  1976-1981  
10 Hodnocení činnosti závodního klubu Vřesová 1975-1981  
11 Hodnocení pionýrské rekreace 1979-1981  
12 Spolupráce s VEB Braunkohlenwerk Borna, Německo  1976-1981 6  
 
 
Manipulace  II  1981 – 1993  
13 Zápisy z jednání podnikových konferencí 1982-1984 7  

1985-1986 8  
1987-1991 9  

14 Zápisy z jednání konferencí Doprava 1985-1993 10  
15 -„-                                         Družba 1982-1992  
16 -„-                                         Energetika 1982-1990 11  
17 -„-                                         Jiří 1982-1990  
18 -„-                                         Ředitelství 1982-1991 12  
19 -„-                                         Tlaková plynárna 1982-1991  
20 -„-                                         Úpravna 1982-1990 13  
21 -„-                                         Ústřední údržba 1982-1992  
22 Zápisy z jednání podnikového odborového orgánu 1981-1985 14  

1986-1987 15  
1988-1993 16  

23 Zápisy z jednání závodního výboru   
                                                                 Doprava 1985-1993 17  
24 -„-                                          Družba 1981,  
  1987-1993  
25 -„-                                          Energetika 1981-1993 18  
   

- 5 – 
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26               Zápisy z jednání závodního výboru Jiří   1981-1985 19  
  1987-1993 20 
27 -„-                                                    Ředitelství 1981-1985 21  

1987-1992       22  
28 -„-                                                   Tlaková plynárna 1981-1993 23  
29 -„-                                                   Úpravna 1981-1993 24  
30 -„-                                                   Ústřední údržba 1981-1993 25  
31 -„-                                    obchodního úseku a sekce  
                                           bytového hospodářství  1993 26  
32 Výsledky voleb členů dozorčí rady státního podniku  1990-1993   
33 Zápisy z jednání komise bezpečnosti a ochrany zdraví 1982-1984  
  1992-1993  
34 Zápisy z jednání komise revizní 1982-1984 27  
35 Plány aktivity 1982-1984   
36 Výkazy o činnosti a hospodaření 1982-1993  
37 Kolektivní smlouvy 1982-1984 28  

1988-1993 29  
38 Socialistické soutěžení 1982-1988 30  
39 Hodnocení odborářské výchovy 1982-1984  
40 Hodnocení činnosti závodního klubu 1982-1992 31  
41 Hodnocení dětské rekreace 1982-1990  32  
42 Dohody s organizacemi o spolupráci  1985-1990  
43 Kronika brigády socialistické práce zakladače 
 ZD 2100/l 1975-1988 Kniha 1 
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Základní údaje o fondu a jeho inventáři   
 
Název fondu :  Podnikový výbor odborového sdružení  
 Palivový kombinát Vřesová, s. p. Vřesová  
Značka fondu :  PV OS PK Vřesová  
Časový rozsah fondu :  1975 – 1993  
Počet inventárních jednotek :  43  
Počet evidenčních jednotek :  33 (32 krabice, 1 kniha)  
Rozsah fondu v bm :  3,52  
Místo uložení fondu :  Sdružený podnikový archiv  
 sokolovského revíru, Sokolov  
Stav ke dni :  8. 11. 2005  
Fond uspořádal, inventář  
sestavil a úvod napsal :  Petr Beran  
Počet stran : 6  
Počet exemplářů :  5  
Pomůcku přepsal : Petr Beran  
Pomůcku schválil :  
  
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník :    SOA Plzeň      2x 
                          SPA                 2x  
                          SOO Vřesová  1x  
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Nově vymezené a revidované evidenční jednotky při GI 2012-2013 
 
 
Název archivní pomůcky: Podnikový výbor  odborového sdružení 
 Palivový kombinát Vřesová, s. p. Vřesová 
 
Značka archivního fondu: PV OS PK Vřesová 
 
Časový rozsah fondu: 1975-1993 
 
Počet inventárních jednotek: 43 
 
Počet evidenčních jednotek: 33 (1 kniha – i. č. 43, 32 kartonů) 
 
Rozsah fondu v bm: 3,52 
  
Stav ke dni: 12. 9. 2012  
 
Vypracoval: Beran 
  
 
 
 
Od r. 2019 fond i AP v SOA v Plzni. 
 
 
 
 
 
 
   


