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Úvod

3



I. Vývoj původce fondu

Činnost místní organizace KSČ v Kralovicích je doložena od jara roku 1945. Jejím nejvyšším

orgánem  byla plenární (resp. členská) schůze, na které se projednávaly zprávy o činnosti celé organizace

a posléze i dvou dílčích organizací, na které byla místní organizace od roku 1946 rozdělena. Projednávala

také  zprávy  funkcionářů  a  volila  výbor  místní  organizace.  Tento  výbor  řídil  dílčí  organizace  mezi

plenárními schůzemi, dohlížel na dodržování jejich usnesení a pravidelně hodnotil celkovou činnost. Ze

svého středu si volil předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka. Schůze jednotlivých orgánů místní

organizace se zpravidla konaly v lidovém domě, v hotelu U Prusíků nebo v sále okresní hospodářské

záložny.

Dílčí organizace byly vytvořeny 18. a 19. února 1946 z důvodu rostoucího počtu členstva místní

organizace, ale jejich činnost se neosvědčila, a proto bylo na plenární schůzi 18. března 1947 rozhodnuto

o jejich zrušení – spojení v jednotnou místní organizaci. Na jaře toho roku byla při místní organizaci KSČ

založena komise žen. 

Nábory do  strany a  sloučení  KSČ  s  ČSSD v  roce 1948 mělo  za  následek  rozšíření  členské

základny. 9. srpna 1948 odhlasovala místní organizace své rozdělení do čtyř dílčích organizací. Obvody

dílčích organizací (120 až 160 členů) byly vymezeny na základě rozčlenění města do čtyř územních celků,

např. I. dílčí organizace zahrnovala východní část Kralovic, od zbytku města oddělenou silnicí Žatec –

Rokycany. Každá dílčí organizace měla i svůj výbor.

Z důvodu lepšího řízení stranické práce v místě byl 19. listopadu 1948 ustaven Městský výbor

místní  a závodních organizací  Kralovice jako pomocný orgán OV KSČ.  Hlavním úkolem městského

výboru se stal kromě  přenášení úkolů  z okresního stranického výboru i  dohled nad činností  místní a

závodních organizací působících ve městě, včetně  MV NF a MNV. Přehled o jejich činnosti městský

výbor KSČ získával prostřednictvím pravidelných zpráv o činnosti a ročních hodnocení. Před listopadem

1948 byla v Kralovicích doložena činnost jen dvou závodních organizací, a to při okresním národním

výboru a v místní mlékárně. Do ledna 1949 přibyly další základní organizace u hospodářského družstva,

okresní spořitelny a záložny a útvarová organizace SNB. 

Nejvyšším orgánem městské organizace KSČ byla jednou za rok městským výborem svolávaná

městská konference.  První  se uskutečnila 26.  března 1950.  Kromě  ní  mohly být  v  průběhu roku ze

závažných důvodů  svolány až 4 plenární  schůze, na které byli  zváni kromě  členů  městského výboru

zpravidla i předsedové a další členové dílčích, uličních, závodních a útvarové organizace. 
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Městský výbor vedl organizace mezi konferencemi, popř. plenárními schůzemi. V Kralovicích se

scházel  třikrát  i  čtyřikrát  do  měsíce,  a  to  na  schůzích  „užšího“  nebo  „rozšířeného“  výboru.  Schůzí

rozšířeného městského výboru se účastnili kromě členů městského výboru i předsedové dílčích (uličních)

a základních organizací. Počet členů městského výboru se z původních 9 rozrostl na 14 členů (v r. 1957).

Hlavní  náplní  činnosti  městského  výboru  bylo  dohlížet  na  plnění  usnesení  městské  konference  a

plenárních schůzí základními organizacemi,  dále schvalovat ustavení a zrušení základních organizací,

řídit a kontrolovat jejich činnost, připravovat plány práce, sestavovat programy plenárních schůzí a schůzí

městských konferencí, hodnotit své členy a kandidáty, vést jejich evidenci a kontrolovat odběr stranického

tisku. Ze svého středu si volil předsednictvo, které se scházelo každý týden, aby bezprostředně reagovalo

na podněty okresního výboru a především dbalo na provedení jeho usnesení. Pro pravidelné seznamování

základních  organizací  s  jejich  úkoly  pořádal  vždy začátkem  měsíce  aktivy  předsedů  a  funkcionářů

místních, závodních a útvarových organizací.  

5. ledna 1949 byla místní organizace podřízená kralovickému městskému výboru KSČ rozdělena

do sedmi místních organizací. Po necelém roce jejich činnosti projevil městský výbor nespokojenost s

klesajícím  počtem  jejich  členů.  Hlavním  důvodem  bylo  přehlašování  členů  do  nově  zakládaných

závodních organizací. U 6. a 7. místní organizace navíc kritizoval „těžkopádnost administrativy, malou

účast na schůzích a přestárlost členů“. Obavy o zánik uvedených dvou organizací vedly k jejich sloučení.

Na  počátku  50.  let  byl  změněn  název  „místní  organizace“  na  „dílčí  organizace“  KSČ.  Poslední

organizační změnou dílčích organizací bylo jejich zrušení na začátku března 1953. Ze zrušených dílčích

organizací byla vytvořena jedna uliční organizace čítající přes 90 členů.

Od počátku 50. let projednávaná otázka zemědělství a kolektivizace vyústila v ustavení základní

organizace KSČ při JZD Kralovice až v roce 1958. Od poloviny 50. let, ale především v 60. letech se stále

zřetelněji  projevovala tzv. „přestárlost“ členů. Městský výbor měl  působit na mládež - ČSM, Sokol a

Svazarm a podpořit činnost členů strany v nich angažovaných. 
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II. Vývoj a dějiny fondu

Spíše než o archivní fond v pravém slova smyslu se jedná o sbírku, vytvořenou nahodilým sběrem

ředitele základní školy v Kralovicích pana Františka Polcara. Ten veškeré nalezené písemnosti vzniklé z

činnosti kralovického městského výboru KSČ ukládal do tzv. „městského archivu“ Kralovice. „Městský

archiv“ Kralovice byl Okresnímu archivu Plzeň-sever předán 6. listopadu 1989 (přírůstkové číslo 762).  

V roce 1995 při inventarizaci fondů KSČ – OV Plasy a KSČ  – OV Plzeň-sever vmanipuloval pan

Miroslav Vild písemnosti  kralovické městské organizace KSČ  do uvedených fondů.  Samostatný fond

KSČ – městský výbor Kralovice vznikl 15. ledna 2003 při opětovném pořádání fondů KSČ – OV Plasy a

KSČ – OV Plzeň-sever. V této souvislosti  byl přehodnocen i  význam některých archiválií o časovém

rozmezí 1950 – 1970 a rozsahu 0,22 bm, konkrétně: duplikáty zápisů ze schůzí 1950 – 1963, pozvánek na

schůze 1950 – 1962, plánů schůzí 1951 – 1970 a delegační lístky 1952 – 1965. K uspořádanému fondu

byl v červenci 2003 vypracován prozatímní inventární seznam.
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III. Archivní charakteristika fondu

Původcem fondu jsou orgány a organizace KSČ s místní působností v Kralovicích. Název fondu

byl vytvořen podle metodického pokynu vztahujícího se k všeobecným zásadám tvorby názvů archivních

fondů  a sbírek AS/1-3565/97:  KSČ  – městský výbor Kralovice.  Fond byl  tak pojmenován jen podle

jednoho z orgánů městské organizace, přestože obsahuje písemnosti dalších orgánů  městské organizace

KSČ.

Specifický vznik fondu způsobil, že obsahuje i písemnosti místní organizace KSČ, která působila

v místě před ustavením Městského výboru KSČ Kralovice. Z uvedeného důvodu byl inventární seznam

rozdělen na dva oddíly I. písemnosti vzniklé z činnosti organizace předcházející vzniku městského výboru

a II. písemnosti městské organizace. Archiválie druhého oddílu byly ještě dále rozděleny do tří skupin A.

písemnosti  orgánů  městské  organizace,  B.  písemnosti  základních  organizací  a  C.  písemnosti  dané

městskému výboru na vědomí. Absenci spisového plánu a spisových značek nahradilo uměle sestavené

schéma zcela pomíjející rozdělení archiválií  do diplomatických kategorií. Fond tvoří převážně  aktový

materiál, 4 knihy zápisů ze schůzí a 3 knihy podacích protokolů. Archiválie I. oddílu a  II. oddílu skupiny

A. byly rozčleněny na zápisy z konferencí a schůzí dalších orgánů městské organizace a ostatní spisový

materiál (zprávy o činnosti, posudky, členství ve straně). Obsah písemností skupin B. a C. druhého oddílu

je obdobný, převažují  zde zápisy ze schůzí, ojediněle se objevují zprávy z prověrek, hodnocení RSŠ,

písemnosti z voleb a členské seznamy. 

Za jednu inventární jednotku byl považován zápis z jedné městské konference (inv. č. 11 – 19). U

zápisů ze schůzí orgánů místní organizace tvoří jednu inventární jednotku  jedna kniha (inv. č. 1,2, 6 a 45)

nebo  jeden  ročník  zápisů  ze  schůzí  (inv.  č.  4,  5  a  20  –  44),  výjimkou  je  torzo  zápisů  ze  schůzí

předsednictva MěV (inv. č. 46), kde byly pod jedno inventární číslo uloženy veškeré dochované zápisy ze

schůzí tohoto orgánu. U ostatních spisů byla inventární jednotka vymezena věcně (inv. č. 7 – 10 a 50 –

55). U písemností základních organizací a písemností daných MěV na vědomí tvoří  jednu inventární

jednotku archiválie jedné dílčí, uliční, závodní nebo útvarové organizace, jednoho nadřízeného orgánu,

orgánů  MNV Kralovice, podniku popř. MV NF či společenské organizace (inv. č. 56 – 95).

Časové rozmezí fondu KSČ – městský výbor Kralovice je vymezeno roky 1945 – 1971. Veškeré

archiválie fondu byly zařazeny do II. kategorie. Vyřazeno bylo 0,22 bm. Konečný rozsah fondu je 0,99

bm. Stav dochování fondu je následující: úplnost materiálu – mezerovitá a fyzický stav – nepoškozený.
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IV. Stručný rozbor obsahu fondu

Možnosti  využití  fondu  jsou  omezené  zejména  pro  torzovité  dochování  zápisů  ze  schůzí

předsednictva, jehož úkolem bylo reagovat na bezprostřední podněty, žádosti, udání. Přesto fond obsahuje

dílčí informace nejen o správním vývoji městské  organizace KSČ v Kralovicích od jejího zárodku až do

konce 60. let 20. století, ale i  o činnosti  města, podniků, továren a družstev, v kterých byly základní

stranické organizace ustaveny. 
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V. Záznam o uspořádání fondu a vyhotovení pomůcky

Archivní fond KSČ  Městský výbor Kralovice 1945 – 1971 uspořádala v roce 2003, pomůcku

sestavila a úvod k inventáři napsala v květnu a červnu 2005 Kateřina Nová.

Plasy 30. 6. 2005 Kateřina Nová
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Příloha č. 1. - Seznam literatury

Metodické návody a instrukce pro zpracování archivního materiálu – zvláštní příloha k 

Sborníku archivních prací, In: SAP, roč. X/1960, č. 2, str. 218-228.

Metodický návrh pro vyhotovování a vnější úpravu archivních pomůcek v SOA Plzeň, OA – 

1193-13/4-00.

Metodický návod pro pořádání a inventarizaci archivních fondů okresních národních 

výborů z let 1945 až 1990, AS/1-551/98.

Směrnice pro skartaci (vyřazování) písemností krajských a okresních výborů a základních 

organizací KSČ, Praha 1967.

Všeobecné zásady tvorby názvů archivních fondů a sbírek, AS/1 – 3565/97.

Dějiny KSČ v datech, Praha 1984.

Laštovka, Vojtěch. Vznik KSČ na Plzeňsku, Plzeň 1962.

Pešťák, Michael. Organizační struktura ZKV KSČ v Plzni a jeho dochované písemnosti, In: 

Západočeský sborník historický, roč. III, rok 1997, str. 313-321.

Skřivánek, Milan. Diskuse – K pořádání písemností okresních výborů KSČ, In: AČ, roč. XLII,  

rok 1992, str. 84-91.

Návrh organizačního řádu k VIII. řádnému sjezdu v Praze ve dnech 28. – 31. března 1946.

Návrh na změnu organizačního řádu, předložený IX. sjezdu KSČ 25. – 29. května 1949.

Stanovy Komunistické strany Československa, Praha 1954.

Stanovy Komunistické strany Československa, Praha 1986.
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Příloha č. 2. - Seznam zkratek

KSČ Komunistická strana Československa

a. p. Aktiv předsedů OV Okresní výbor

čl. sch. Členská schůze RSŠ Rok stranického školení

ČSAD Československá státní automobilová SA Sovětská armáda

doprava SČM Svaz české mládeže

ČSČK Československý červený kříž SČSP Svaz československo-

ČSD Československé státní dráhy -sovětského přátelství

ČSP Československá pošta SNB Sbor národní bezpečnosti

ČSSD Československá sociální demokracie SPB Svaz protifašistických

ČSSS Československé státní silnice bojovníků

DO Dílčí organizace s. s. Stavební správa

HD Hospodářské družstvo STS Strojní a traktorová

JZD Jednotné zemědělské družstvo stanice

KD Krejčovské družstvo SS Státní spořitelna

KDS Krajské distribuční středisko SVAZARM Svaz pro spolupráci

KS Komunální služby s armádou

KV Krajský výbor TJ Tělovýchovná jednota

m. k. Městská konference UO Uliční organizace

MAV Místní akční výbor Útvarová organizace

MěNV Městský národní výbor ÚV Ústřední výbor

MěV Městský výbor VB Veřejná bezpečnost

MKLK Místní komise lidové kontroly VŽ Výbor žen

MLK Místní lidová knihovna výb. sch. Výborová schůze

MNV Místní národní výbor ZČM Západočeské mlékárny

MO Místní organizace ZDŠ Základní devítiletá škola

m. s. Místní skupina ZKMHZávodní klub místního

MV NF Místní výbor národní fronty  hospodářství

n. p. Národní podnik ZO Základní organizace

ONV Okresní národní výbor z. o. Závodní organizace

OSP Okresní stavební podnik  ZOU Zemědělské odborné učiliště
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Příloha č. 3. - Seznam předsedů, místopředsedů a jednatelů MěV KSČ Kralovice

a) seznam předsedů

PŘEDSEDA FUNKČNÍ OBDOBÍ
? Beneš (již ve funkci 30. červen 1945) – 4. července 1945
Ferdinand Šrekr 4. července 1945 – 18. března 1947
Jaroslav Sýkora 18. března 1947 - ?
František Nedvěd (již ve funkci 19. února 1948 – 28. dubna 1948
Jaroslav Plaček (prozatímně zvolen) 17. února 1949 – ?
Vojtěch Kučera (již ve funkci 23. května 1949 – 26. března 1950
Karel Jánský 26. března 1950 – 1. dubna 1951
Josef Antoš 1. dubna 1951 – 2. března 1952
Karel Karlík 12. března 1952 – 31. března 1953
Josef Rác 8. dubna 1953 – 3. března 1954
Bohumil Běžel 3. března 1954 – 18. února 1955
Josef Opat 18. února 1955 – 22. února 1956
? Bošek (zvolen v nepřítomnosti) 22. února 1956 
? Kroft (zatímní předseda) 22. února 1956 – 7. března 1956
Jaroslav Eichinger 7. března 1956 – ?
Oldřich Kopta 27. února 1964 – ?
Josef Dušička 1970 – 13. března 1971
Antonín Karfiol 13. března 1971 – ?

b) seznam místopředsedů a jednatelů

MÍSTOPŘEDSEDA JEDNATEL FUNKČNÍ OBDOBÍ
Václav Konvalinka (prozatímně zvolen) Josef Štroner (prozatímně zvolen) 17. února 1949 – ?
Vojtěch Kučera Jaroslav Eichinger 26. března 1950 – 1. dubna 1951
Václav Seidl Jaroslav Eichinger 1. dubna 1951 – ? 

? Jaroslav Eichinger 12. března 1952 – 8. dubna 1953
Václav Seidl Ludvík Borský 8. dubna 1953 –  ?

? Ludvík Borský 3. března 1954 – 18. února 1955
? Jaroslav Bäuml 18. února 1955 – 22. února 1956
? ? Voráček 22. února 1956 – ? 
? ? Piškule 11. listopadu 1959 – ?

Ludvík Borský Karel Kupka 27. února 1964 – ?
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Inventární seznam
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 I. Písemnosti vzniklé z činnosti 
místní organizace – p řed 

vznikem M ěV 

   

     
 A. Písemnosti místní organizace     
     
 a) Zápisy ze schůzí     
     

1 Zápisy z plenárních schůzí  1945 – 1948 K 1  
2 Zápisy z plenárních schůzí  1946 – 1947 K 2  
3 Zápis z plenární schůze  1945  1 
4 Zápisy z plenárních schůzí  1948  1 
     
5 Zápis výborové schůze  [1945]  1 
6 Zápisy z výborových schůzí  1947 – 1948 K 3  
     
     
 b) Ostatní spisy    
     
7 Sloučení KSČ s ČSSD  1948  1 
8 Otázka členství  1945 – 1948  1 
     
     
     
     
     
     
 B. Písemnosti dané na vědomí místní 

organizaci  
   

     
9 SČM 1945  1 
10 Výbor žen při MNV Kralovice 1945  1 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

Inv. č.: 
 

Obsah: 
 

Časový rozsah: Číslo: 

   knihy kartonu 
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 II. Písemnosti m ěstské 
organizace 

   

     
 A. Písemnosti orgánů městské organizace     

     
 a) Zápisy z konferencí a  schůzí    
     
 Zápisy z městských konferencí    
     
11 Zápis z městské konference  1950  2 
12 Zápis z městské konference 1951  2 
13 Zápis z městské konference 1952  2 
14 Zápis z městské konference 1958  2 
15 Zápis z městské konference 1959  2 
16 Zápis z městské konference 1960  2 
17 Zápis z městské konference 1964  2 
18 Zápis z městské konference 1965  2 
19 Zápis z městské konference 1971  2 
     
 Zápisy z plenárních schůzí    
     
20 Zápisy z plenárních schůzí  1949  2 
21 Zápis z plenární schůze 1950  2 
22 Zápisy z plenárních schůzí 1951  2 
23 Zápisy z plenárních schůzí 1953  2 
24 Zápisy z plenárních schůzí 1954  2 
25 Zápisy z plenárních schůzí 1955  2 
26 Zápisy z plenárních schůzí 1956  2 
27 Zápisy z plenárních schůzí 1957  2 
28 Zápis z plenární schůze 1959  2 
29 Zápis z plenární schůze 1970  2 
     
 Zápisy ze schůzí městského výboru    
     
30 Zápisy ze schůzí městského výboru  1949  3 
31 Zápisy ze schůzí městského výboru 1950  3 
32 Zápisy ze schůzí městského výboru 1951  3 
33 Zápisy ze schůzí městského výboru 1952  3 
34 Zápisy ze schůzí městského výboru 1953  3 
35 Zápisy ze schůzí městského výboru 1954  4 
36 Zápisy ze schůzí městského výboru 1955  4 
37 Zápisy ze schůzí městského výboru 1956  4 
38 Zápisy ze schůzí městského výboru 1957  4 
39 Zápisy ze schůzí městského výboru 1958  5 
40 Zápisy ze schůzí městského výboru 1959  5 
41 Zápisy ze schůzí městského výboru 1960  5 
42 Zápisy ze schůzí městského výboru 1961  5 
43 Zápisy ze schůzí městského výboru 1962  5 
44 Zápisy ze schůzí městského výboru 1963  5 
45 Zápisy ze schůzí městského výboru 1970 K 4  
     
 Zápisy ze schůzí předsednictva MěV    
     
46 Zápisy ze schůzí předsednictva MěV 1949 – 1950  6 
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 b) Ostatní spisy    
     
 Registraturní pomůcky    
     
47 Podací protokol 1945 – 1948 K 5  
48 Podací protokol 1949 – 1954 K 6  
49 Podací protokol 1955 – 1957 K 7  
     
 Spisy    
     
50 Zprávy o činnosti 1953 – [1960]  6 
51 Návrhy na členy MěV  1950 – 1964  6 
52 Členské záležitosti   6 
 a) přihláška, odvolání a odstoupení z funkce, 

vyloučení ze strany 
 

1949 – 1962 
  

6 
 b) posudky a prověrka 1949 – 1970  6 
53 Stížnosti, náměty a připomínky 1948 – 1962  6 
54 Oslavy a výročí   6 
 a) 1. máj 1950 – 1962  6 
 b) výročí osvobození SA 1960  6 
55 Seznamy členů městského výboru 1949 – 1962  6 
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 B. Písemnosti základních organizací    

     
 a) Dílčí organizace     
     
56 I. dílčí organizace 1949 – 1952  7 
57 II. dílčí organizace 1948 – 1952  7 
58 III. dílčí organizace 1948 – 1952  7 
59 IV. dílčí organizace  1948 – 1952  7 
60 V. dílčí organizace 1949 – 1952  7 
61 VI. dílčí organizace 1950 – 1952  7 
62 VII. dílčí organizace 1949 – 1950  7 
     
     
 b) Uliční organizace    
     
63 Uliční organizace 1953 – 1965  7 
     
     
 c) Závodní organizace KSČ     
     
64 ČSP Kralovice 1955 – 1966  7 
65 ČSAD Kralovice  1955 – 1965   7 
66 ČSD – traťmistrovský okrsek Kralovice 1955 – 1960  7 
67 ČSSS Plasy, se sídlem v Kralovicích  1955 – 1957  7 
68 HD Kralovice 1949  7 
69 JZD Kralovice 1962 – 1966  7 
70 KS MNV Kralovice 1956 – 1964  7 
71 KDS Kniha, n. p. Plzeň, středisko Kralovice 1962 – 1966  7 
72 KD Kralovice 1960 – 1964  7 
73 MNV Kralovice 1956  7 
74 OSP Plzeň-sever, stavební správa  

02 Kralovice 
  

1960 – 1962 
  

7 
75 SS Kralovice 1949 – 1959  7 
76 STS Kralovice  1950 – 1966  7 
77 ZDŠ Kralovice 1962 – 1965  7 
78 ZČM n. p., provoz Kralovice 1949 – 1965  7 
79 ZOU Kralovice 1963 – 1966  7 
     
     
 d) Útvarová organizace KSČ    
     
80 Městské oddělení VB Kralovice  1964 – 1965  7 
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 C. Písemnosti dané MěV na vědomí     

     
 a) KV KSČ Plzeň     
     
81 Krajský výbor KSČ Plzeň 1950 – 1953  8 
     
     
 b) Orgány a zařízení MNV Kralovice    
     
82 MKLK v Kralovicích 1964 – 1965  8 
83 MLK Kralovice 1955 – 1959  8 
84 Rada MNV Kralovice 1957 – 1965  8 
85 VŽ při MNV Kralovice 1955 – 1963  8 
     
     
 c) Podniky a závodní klub    
     
86 ČSAD n. p. Plzeň DZ 306 - Kralovice 1959 – 1960  8 
87 OSP Plzeň – sever, stavební správa  

02 Kralovice 
 

1959 
  

8 
88 ZČM n. p., provoz Kralovice 1959 – 1962  8 
89 Závodní klub místního hospodářství  

při KS Kralovice 
 

1959 – 1963 
  

8 
     
     
 d) Místní výbor Národní fronty 

 a společenské organizace 
   

     
90 ČSČK, m. s. Kralovice 1956  8 
91 MV NF Kralovice 1957 – 1970  8 
92 SČSP, odbočka Kralovice 1964 – 1965  8 
93 SPB, m. o. Kralovice 1963 – 1966  8 
94 Svazarm, z. o. Kralovice 1962 – 1965  8 
95 TJ SOKOL Kralovice 1963 – 1970  8 
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