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Úvod

I. Vývoj původce fondu

 

Organizace Komunistické strany Československa v Chrástu u Plzně vznikla záhy po ukončení 2.

světové války. Místní výbor KSČ byl v Chrástu ustaven na místní konferenci 2. dubna 1950 zvolením

jeho dvanácti členů. Volba předsedy a dalších funkcionářů proběhla 6. dubna 1950 na první schůzi MV

KSČ. Místní výbor řídil  činnost 5 dílčích organizací v Chrástu a 1 ve Smědčicích. Chrástecká místní

stranická organizace se stala součástí okresní organizace KSČ II b vPlzeň-Doubravka. Do obvodu této

okresní  organizace patřila mj.  městská část Doubravka a kromě  Chrástu také obce Dýšina, Kyšice a

Smědčice. S platností od 15. září 1951 byly stávající okresní výbory ve městě Plzni a zasahující na okres

Plzeň zrušeny a byl obnoven Okresní výbor KSČ Plzeň-venkov, zrušený roku 1949. Chrástecká místní

organizace se stala opět součástí této obnovené okresní organizace. 

Místní  organizace KSČ  v  Chrástu prošla v  50. letech 20.  století  několika změnami,  zejména

vytvářením a rušením základních organizací jak místních, tak i v závodech. V roce 1954 vznikla z 19

stranických skupin při volebních obvodech Chrástu jedna uliční organizace. Vedle ní v Chrástu působilo

několik závodních organizací. Jejich počet, název a působnost se často měnily. V roce 1955 byl zvolen při

místním výboru KSČ osmičlenný instruktorský sbor, který pomáhal MV řídit činnost všech základních

organizací v místě. V polovině ledna 1958 aktiv funkcionářů konstatoval, že uliční organizace “p řešla po

úspěšném začátku ke stagnaci“, a proto místní výbor doporučil, aby uliční organizace byla rozdělena do

čtyř uličních organizací s 34 až 48 členy. Návrh MV schválila místní konference 22. února 1958. Od

poloviny 50. let často projednávaná otázka zemědělství a kolektivizace vyústila na jaře 1962 v ustavení

základní organizace KSČ při JZD Chrást vedené pětičlenným výborem.  

Nejmladší písemnosti fondu pochází z roku 1964, přestože činnost místní stranické organizace je

doložena prostřednictvím zpráv o činnosti a zápisů ze schůzí daných na vědomí OV KSČ Plzeň-sever

ještě z 80. letech 20. století.
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II. Vývoj a dějiny fondu

Písemnosti fondu KSČ – místní výbor Chrást byly do Státního okresního archivu Plzeň-sever se

sídlem v Plasích převzaty při  skartačním řízení na Obecním úřadu v Chrástu 11. 3.  1999 společně  s

písemným materiálem vzniklým z úřední činnosti Místního národního výboru Chrást a Obecního úřadu

Chrást (před rokem 1945). V archivu byly písemnosti místní stranické organizace uloženy společně  s

písemnostmi místního národního výboru v archivním fondu Místní národní výbor Chrást. Z uvedeného

fondu byly archiválie  vytříděny při  generální  inventuře 21. září  2001 M.  Pešíkovou a K.  Romem a

zaevidovány jako samostatný archivní fond.

III. Archivní charakteristika fondu

Původcem  fondu  byla  místní  organizace  KSČ  v  Chrástu.  Fond  byl  pojmenován  na  základě

metodického pokynu Všeobecné zásady tvorby názvů archivních fondů a sbírek (viz seznam literatury)

KSČ – místní výbor Chrást, tedy pouze podle jednoho z orgánů místní stranické organizace, přestože

obsahuje archiválie i jiných orgánů této organizace. Časové rozmezí fondu je 1950 – 1964. Rozsah je 0,34

bm. Veškeré archiválie fondu byly zařazeny podle §13 vyhlášky MV č. 645/2004 do II. kategorie. Stav

dochování fondu je následující: úplnost materiálu – mezerovitá a fyzický stav – nepoškozený.  

Písemnosti fondu byly rozděleny do dvou oddílů – I. písemnosti vzniklé z činnosti orgánů místní

organizace a  II.  písemnosti  dané  MV na  vědomí.  Vzhledem k  obsahu fondu bylo  v  prvním oddílu

pominuto rozdělení fondu do jednotlivých diplomatických kategorií, které nahradilo rozčlenění na zápisy

z konferencí a ze schůzí MV a na ostatní spisy. S přihlédnutím k torzovitému dochování byla ze všech

zápisů z místních konferencí vytvořena jedna inventární jednotka (inv. č. 1). Oproti tomu u zápisů ze

schůzí MV byla za jednu inventární jednotku zvolena jedna kniha nebo jeden ročník zápisů (inv. č. 2 –

inv.  č.  14).  Z  písemností  zaslaných  místnímu  výboru  na  vědomí  se  dochovalo  jen  torzo  materiálu

pocházející z úřední činnosti uličních a závodních organizací. Veškeré archiválie uličních organizací byly

uloženy pod jednu inventární jednotku (inv. č. 18) a nachází se zde zápisy ze schůzí, usnesení, zprávy o

činnosti, návrhy kandidátů, posudky. Obdobně všechny dochované písemnosti závodních organizací dané

MV na vědomí (kromě zápisů ze schůzí, především zprávy o činnosti, dále posudky, hodnocení roku

stranického školení, uvolnění z funkce) tvoří jednu inventární jednotku (inv. č. 19). 
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IV. Stručný rozbor obsahu fondu

Výpovědní hodnota fondu je omezená zejména pro torzovité dochování zápisů z konferencí a ze

schůzí místního výboru. Přesto je zde alespoň v dílčích bodech nastíněna činnost místní organizace KSČ

v jedné z větších obcí okresu.

V. Záznam o uspořádání fondu a vyhotovení pomůcky

Archivní fond KSČ – místní výbor Chrást 1950 – 1964 uspořádala, inventář sestavila a úvod k

inventáři napsala  v červnu 2005 Kateřina Nová.

Plasy 30. června 2005 Kateřina Nová
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Přílohy

1.  seznam literatury

Metodické návody a instrukce pro zpracování archivního materiálu
 – zvláštní příloha SAP, roč. X/1960, č. 2. 
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.

Stanovy Komunistické strany Československa, Praha 1954.

Stanovy Komunistické strany Československa, Praha 1986.

2. seznam doložených předsedů MV KSČ

rok předseda

1950 – 1951  Václav Hegner
1951 – 1952  Václav Kraus

1953  František Vyoral
1954  Josef Král

 1955 – 1956  František Kusnjer
1958 – 1959  ? Kraus

1960  ? Kajl
1962 – 1963  Ing. Václav Osvald
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Inventární seznam 
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Inv. č.: Obsah: Časový rozsah: Číslo:

knihy kartonu

I. Písemnosti vzniklé z činnosti
orgán ů místní organizace

I. I.  Zápisy z místních konferencí, ze sch ůzí MV

1 Zápisy z místních konferencí
torzo 1955 – 1963 1

2 Zápisy ze schůzí  1950 – 1952 K 1

3 Zápisy ze schůzí
30. 3. - 30. 7. 1953 K 2

4 Zápisy ze schůzí
6. 8. - 3. 9. 1953 K 3

5 Zápisy ze schůzí
17. 9. 1953 – 3. 3. 1954 1953 – 1954 K 4

6 Zápisy ze schůzí 1954 1

7 Zápisy ze schůzí 1955 1

8 Zápisy ze schůzí 1956 1

9 Zápisy ze schůzí
11. 2. 1957 – 11. 6. 1959 1957 – 1959 K 5

10 Zápisy ze schůzí
18. 6. 1959 – 6. 4. 1960 1959 – 1960 K 6

11 Zápisy ze schůzí 1960 2

12 Zápisy ze schůzí 1961 2

13 Zápisy ze schůzí 1962 2

14 Zápisy ze schůzí 1963 2

15 Zápisy z aktivů funkcionářů 1962 – 1963 2

I. II. Ostatní spisy

16 Deník konceptů korespondence 1957 – 1962 K 7

17 Různé
(ustavení základních organizací, členské záležitosti) 1955 – 1962 2
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Inv. č.: Obsah: Časový rozsah: Číslo:

knihy kartonu

II. Písemnosti dané
MV na vědomí 

18 Uliční organizace I., II., IV.,    1951 – 1962 2

19 Závodní organizace
(ZO KSČ ČSD – Chrást,
ZO KSČ Chemický závod, n. p.Chrást,
ZO KSČ MNV Chrást,
ZO KSČ Pošta Chrást,
ZO KSČ PRAMEN Chrást,
ZO KSČ Přerovské strojírny Chrást,
ZO KSČ Spojený velkoobchod, závod 3 – 22 textil Chrást u
Plzně,
ZO KSČ Západočeské strojírny a slévárny Dýšina, 
závod Chrást,
Stranická skupina při MV ČSM Chrást) 1953 – 1964 2
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Název pomůcky: KSČ – místní výbor Chrást
Časové rozmezí: 1950 - 1964

Počet evidenčních jednotek: 9 (7 knih, 2 kartony) 
Počet inventárních jednotek: 19 

Rozsah archiválií v bm: 0,34
Stav ke dni: 30. 6. 2005

Fond zpracoval: Kateřina Nová          
Pomůcku sestavil: Kateřina Nová          

Počet stran: 10 
Pomůcku schválil: Petr Hubka 

Číslo jednací: SOAP/06-745/05
Datum schválení: 29. 12. 2005


