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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Původcem archivního fondu je Místní správní komise Pavlův Studenec vyvíjející svou 
činnost od 6. září 1945 do roku 1950. Obec spadala v letech 1945-1952 do politického okresu 
Tachov. Na základě reformy provedené zákonem č.  280/1948 Sb.,  o krajském zřízení,  byl 
od 1.  ledna  1949  zřízen  Kraj  Plzeňský,  jehož  součástí  se stala  i obec  Pavlův  Studenec. 
Součástí obce byly i osady Baderwinkel (od roku 1948 Větrov), Hermannsreith (od roku 1948 
Hraničná), Inselthal  (od roku 1948 Ostrůvek),  Zlatý Potok,  Nový Windischgrätz  (od roku 
1948 Skláře) a Wittichsthal (od roku 1949 Pomezná).

Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších 
územně správních celků. Nahradily tak od r. 1850 fungující obecní úřady, resp. úřady vyšších 
územně  správních  celků.  Právní  základ  jejich  existence  byl  položen  ústavním  dekretem 
presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944 o národních výborech a prozatímním Národním 
shromáždění,  na  nějž  navazovalo  vládní  nařízení  č.  4/1945  Sb.,  o  volbě  a  pravomoci 
národních  výborů.  Poté  následovaly  stovky  dalších  norem,  které  určovaly  podmínky  a 
pravidla  pro  fungování  národních  výborů,  jejich  složek,  zřizovaných  organizací  atd.  Éra 
národních výborů byla uzavřena v roce 1990, kdy došlo ke znovuobnovení obecních úřadů, 
resp. zřízení dalších úřadů pro správu vyšších územně správních celků.

Shora uvedené vládní nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, 
částečně  pozměněné  vládním  nařízením  č.  44/1945  Sb.,  o  rozsahu  působnosti  národních 
výborů,  určovalo,  že  se  v  každé  obci  měl  ustavit  místní  národní  výbor.  Vnitřní  složení, 
pravomoci,  hospodaření,  vedení  a  podepisování  některých  druhů  písemností  určovala 
Směrnice  ministerstva  vnitra  č.  6  ze  dne  19.  května  1945  uveřejněná  v  Úředním  listu 
republiky Československé a navazující Prozatímní organizační řád místních národních výborů 
z  roku 1947.  Tyto  dokumenty rozlišovaly národní  výbory na volený sbor  složený z členů 
národního výboru, jeho složky (rada, předseda, referenti, komise) a úřad národního výboru.

Národní  výbory byly definovány jako orgány zastupitelské  a orgány veřejné správy, 
které v obvodu své působnosti spravují všechny veřejné záležitosti, pokud nejsou spravovány 
jiným veřejným orgánem. Ve věcech státní  správy byly národní výbory podřízeny vládě a 
zároveň  byla  uplatněna  podřízenost  národního  výboru  nižšího  stupně  národnímu  výboru 
vyššího  stupně.  Stanovení  vnitřní  organizace  a  způsobu,  jakým  mají  národní  výbory 
vykonávat  svou  působnost,  byly  v  pravomoci  ministra  vnitra.  Dnem  ustavení  místního 
národního  výboru  zaniklo  obecní  zastupitelstvo,  obecní  úřad  se  stal  úřadem  místního 
národního výboru a prováděl veškerá jeho rozhodnutí a opatření.

Pro  dočasnou  správu  obcí,  kde  pro  převážnou  většinu  obyvatelstva  státně 
nespolehlivého, tj. zejména v pohraničí, nemohl být ustaven místní národní výbor, byly podle 
§ 6 vládního nařízení č. 4 ze dne 5. května 1945 jmenovány okresními národními výbory, 
resp. okresními správními komisemi místní  správní komise,  jejichž pravomoci byly stejné 
jako  pravomoci  místních  národních  výborů.  Místní  správní  komise  měly  mít  3  až  6 
jmenovaných členů, rovněž předseda místní správní komise byl jmenován, nikoliv volen.

Místní správní komise v obci Pavlův Studenec byla jmenována Okresní správní komisí 
v  Tachově  dne  6.  září  1945  ve  složení:  předseda  Karel  Mazanec  (četnický praporčík)  a 
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členové Vojtěch Gallistl (inspektor finanční stráže) a Josef Keclík (vrchní respicient finanční 
stráže),  který  byl  záhy  (20.  října  1945)  přemístěn  do  jiného  okresu.  Na  základě  této 
skutečnosti zažádal předseda Karel Mazanec OSK v Tachově o navýšení členů MSK. Dne 23. 
října 1945 navrhl na jmenování 3 nové členy (příslušníky finanční stráže resp. SNB – Karla 
Hazmuku,  Gustava  Nového  a   Františka  Hakla),  které  však  OSK  z  neznámých  důvodů 
nejmenovala a teprve dne 7. ledna 1946 jmenovala za členy MSK Karla Hoška (poštmistra) a 
Františka Tomáška (hajného). Funkci obecního tajemníka zastával Otakar Bartůněk do 21. 
července 1946. Jak vyplývá z úředního záznamu o provedené revizi obecního hospodářství ze 
dne 25. října 1946, byla situace v obci katastrofální. MSK nekonala žádné schůze, nevedla 
pokladní  deník,  ani  pokladní  knihu  (pošta  za  měsíce  červenec  a  srpen  1946  nebyla  ani 
otevřená, ale pouze rozházená po podlaze). Nebyla dodržována téměř žádná nařízení o vedení 
obecní agendy. Z obecních vkladních knížek byly vyzvednuty částky, které nesouhlasily s 
vyúčtováním.

Místní  správní  komise  měly  být  nahrazeny  místními  národními  výbory  na základě 
výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění podle § 1 a § 11 odst. 2 vládního 
nařízení  č.  120/1946  Sb.,  o obnovení  národních  výborů  na podkladě  výsledků  voleb 
do ústavodárného Národního shromáždění,  ze dne 27. května 1946. Hlavním kriteriem pro 
vznik místního národního výboru byl počet 50 platných voličských hlasů v obci. Pokud počet 
platných  hlasů  nedosáhl  tohoto  počtu,  fungovala  v obci  i nadále  místní  správní  komise 
nejdéle do roku 1950, kdy byla na základě vládního nařízení  č.  14/1950 Sb.,  o organisaci 
místních národních výborů, přeměněna na místní národní výbor. V Pavlově Studenci se podle 
výsledků voleb uveřejněných ve Zprávách Státního úřadu statistického voleb zúčastnilo 120 
oprávněných voličů. Tento počet se však zcela rozchází s dochovanými voličskými seznamy, 
které shodně uvádějí 30 voličů (převážně z řad SNB a finanční stráže). V obci v té době ještě 
nebyli  žádní  reemigranti  ani jiní  osídlenci.  Proto po volbách do Ústavodárného národního 
shromáždění konaných dne 26. května 1946 k přeměně MSK na MNV nedošlo.

Dne 10. června 1946 byl MO KSČ podán návrh na ustavení místního národního výboru 
v  následujícím složení  –  předseda  Gustav  Nový, místopředseda  Václav  Kaucký,  finanční 
referent  Antonín  Šimek,  zásobovací  referent  František  Hakl,  členové  František  Zach, 
Miroslav Kochánek, Antonín Tureček a Otakar Bartůněk. K ustavení takto navrženého MNV 
ale  nedošlo  a  i  nadále  v  obci  fungovala  místní  správní  komise  s  předsedou  Karlem 
Mazancem. Okresní národní výbor v Tachově odvolal dne 28. listopadu 1946 Karla Mazance 
(v té době velitele stanice SNB) z funkce předsedy MSK a pověřil vedením obecní agendy 
obvodového tajemníka  (zároveň dosazeného jako správního  komisaře)  Jaroslava  Zavorala 
(vedle Pavlova Studence spravoval ještě obce Oboru, Výšinu a Lučinu). Tak tomu bylo až do 
útěku Jaroslava Zavorala do Německa v dubnu 1948.

Dne  21.  prosince  1947  se  konala  pod  vedením  obvodového  tajemníka  Jaroslava 
Zavorala schůze, při které byla sestavena nová šestičlenná místní správní komise ve složení: 
předseda František Císař, místopředseda Miroslav Semorád, členové František Mercároš, Jan 
Lorik, Václav Dohanič a Josef Leško. Takto navrženou MSK schválil a jmenoval ONV v 
Tachově dne 30. prosince 1947. Proti utvoření této MSK podala protest MO ČsSNS dne 10. 
ledna 1948 z důvodu nedodržení směrnic ministerstva vnitra o obnově MSK a MNV. Na 
základě této skutečnosti došlo dne 25. ledna 1948 na veřejné schůzi občanů k dohodě mezi 
představiteli politických stran a byla navržena nová MSK ve složení: předseda Josef Jelínek 
(praporčík  SNB),  místopředseda  František  Choma,  členové  František  Císař,  Jaroslav 
Kratochvíl,  Antonín Šimek a Juraj Kopolovič. Tímto byla dříve jmenovaná MSK zrušena. 
Místopředseda MSK František Choma byl dne 7. března 1948 zbaven své funkce i členství v 
MSK a novým členem byl jmenován Jan Kršňák.
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Až do vydání ústavního zákona č. 150/1948 Sb., z 9. května 1948, jímž byla schválena 
ústava Československé republiky, měly dosavadní právní normy týkající se národních výborů 
prozatímní charakter. V Ústavě 9. května byly NV definovány jako „nositelé a vykonavatelé 
státní moci v obcích, okresích a krajích“ a jejich existence byla právně zakotvena jako nedílná 
součást státního zřízení ČSR. Zcela novým prvkem bylo zavedení principu volitelnosti NV; 
do té doby byli jejich členové jmenováni příslušným ONV na návrh Národní fronty.

K  dalším  změnám  ve  složení  MSK  došlo  na  návrh  MAV  NF dne  6.  října  1948. 
Předsedou  MSK  byl  navržen  František  Piskač  (vrchní  strážmistr  SNB),  místopředsedou 
František Suchý, členy Jaroslav Kratochvíl, František Ševčík, Pavel Katolín, František Císař a 
František Jílma (za náhradníky byli navrženi – Michal Bezega, František Klečka, Karel Just). 
ONV v Tachově takto navrženou MSK jmenoval dne 13. listopadu 1948.

V souvislosti  s  realizací  zákona č.  268/1949  Sb.,  o  matrikách,  byla  v  jednotlivých 
okresech Plzeňského kraje určena sídla matričních obvodů a stanoven jejich územní rozsah. 
Obec Pavlův Studenec spadala až do svého zániku do matričního obvodu Lučina.

Reorganizace MNV v květnu 1950 podle § 27 odst. 1 vládního nařízení č. 14/1950 Sb., 
o organisaci místních národních výborů, se dotkla i Pavlova Studence. V té době došlo ke 
zrušení  stávající  MSK a obec nadále spravovala MSK v Oboře společná pro správu obcí 
Obora, Výšina a Pavlův Studenec (viz úřední záznam o vyúčtování obce Pavlův Studenec, 
inv.  č.  10).  Úřadování  v jednotlivých  obcích  měl  předseda  MSK v  Oboře  Alfons  Celba 
rozděleno tak, že v obci Obora úřadoval v pondělí,  čtvrtek, pátek a neděli,  v obci Výšina 
úřadoval  v úterý a pátek a v obci Pavlův Studenec ve středu. V dubnu 1951 byla podaná 
žádost  o  sloučení  dosud  samostatných  obcí  Výšina,  Pavlův  Studenec  a  Obora  v  jednu 
politickou  obec  a  ONV v Tachově s  návrhem souhlasil.  Rada  ONV v Tachově dne  26. 
července 1951 rozhodla podle vládního nařízení č. 14/1950 Sb. utvořit v obci Obora místní 
národní  výbor  namísto  dosavadní  MSK,  který  spravoval  obce  Obora,  Výšina  a  Pavlův 
Studenec.  Jmenováno  bylo  15  členů  MNV  ze  všech  3  obcí  –  Ambrož  Sauko,  Stázi 
Miláčková, Leo Lipus, Julie Zelenková, Ivan Rozpopa, Alfons Celba, Stanislav Matula, Jan 
Polanský,  Demetr  Gangůr,  Vasil  Goubej,  Štěpán  Lazorka,  Juraj  Lazorka,  Josef  Friedl, 
Miroslav Němeček (správce polesí z Pavlova Studence) a Miloslav Kochánek (lesní hajný z 
Pavlova Studence). První ustavující schůze nově zvoleného MNV se konala 5. srpna 1951 a 
zaniklá  MSK  v  Oboře  předala  i  za  obce  Výšinu  a  Pavlův  Studenec  movitý  i nemovitý 
majetek, inventář i hotovost do správy MNV v Oboře (viz předávací protokol v ONV Tachov, 
sign. I/21/O 4). Předsedou byl znovu zvolen Alfons Celba, ačkoliv on sám již tuto funkci 
vzhledem  k  svému  věku  vykonávat  nechtěl.  Současně  vykonával  funkci  bezpečnostního 
referenta.  Místopředsedou a zemědělským referentem byl zvolen Juraj  Lazorka, finančním 
referentem  Stanislav  Matula,  zásobovacím  referentem  Štěpán  Lazorka  a  osvětovým 
tajemníkem Miroslav Němeček (z Pavlova Studence). Situace v obci se ale příliš nezměnila 
ani  nezlepšila.  Ačkoliv  byl  zvolen  15  členný  MNV,  funkcionáři  se  pracovním  úkolům 
vyhýbali, vymlouvali se na pracovní přetížení, negramotnost apod. a veškerá činnost správy 
NV ležela na předsedovi Alfonsu Celbovi.

K úřednímu zániku obce Pavlův Studenec došlo od 1. července 1952 sloučením s obcí 
Obora.  Sloučením těchto obcí se vytvořila jedna obec s názvem Obora. Ve skutečnosti  se 
však již skutečně jednalo pouze o úřední úkon, neboť obec Pavlův Studenec ležící přímo na 
státní hranici již fyzicky neexistovala.
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Předsedové MSK v Pavlově Studenci v letech 1945-1950

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do
Karel Mazanec 06. 09. 1945 28. 11. 1946
František Císař 21. 12. 1947 25. 01. 1948
Josef Jelínek 25. 01. 1948 12. 11. 1948
František Piskač 13. 11. 1948 ? 1950

II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Písemnosti původce byly patrně ukládány v budově, která patřila MSK. Jednalo se o 
dům čp. 83 v Pavlově Studenci. Vzhledem k brzkému zániku obce nedošlo nikdy na kontrolu 
spisovny MSK. Ze zprávy o revizi hospodaření MSK ze dne 25. října 1946 si lze však udělat 
představu o péči funkcionářů MSK o spisovou dokumentaci (viz kapitola I.).

Spisy,  které  se  v  roce  1950  nacházely  ve  spisovně  MSK  Pavlův  Studenec  byly 
nepochybně převzaty nástupnickým MNV Obora. To ostatně potvrzuje i dohlídka spisovny 
tamního MNV provedená 6. března 1956 okresním archivářem A. Zbořilem. Ve zprávě je 
uvedeno: “Z důvodu, že obec Pavlův Studenec není osídlen, byly odebrány i spisy z doby 
nynější republiky do stát. archivu. Byly toho dva balíky.“ Přestože spisy byly patrně ihned 
odvezeny, EL JAF byl založen až v roce 1968. Bez jakéhokoliv odkazu na přírůstek evidoval 
2 kartony z let 1945 – 1950. Fond byl původně pojmenován Místní národní výbor Pavlův 
Studenec.

Dochované dokumenty nebyly označovány ukládacími znaky. MSK používala pouze 
podélně  dělené  razítko  s  nápisem  Číslo  jed.:,  Došlo  dne,  Přílohy,  Vyřízeno.  Vyřízené 
písemnosti  nebyly označovány ukládacími  znaky ani lhůtami  a nikdy nebyly ukládány po 
příslušných skupinách.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před zahájením pořádání byl archivní fond nesprávně pojmenovaný jako MNV Pavlův 
Studenec  tvořen  2  kartony  z  let  1945-1950. Při  inventarizaci  archivního  souboru  byly 
prověřeny archiválie  nástupnického  MNV  Obora,  kde  nebyly nalezeny žádné  písemnosti 
týkající se MSK Pavlův Studenec.

V  archivním  fondu  byly ponechány vkladní  knížky Spořitelního  a  úvěrního  spolku 
Pavlův Studenec (6 kusů) a Tachovské záložny (1 kus) pro obec, školu a honební výbor z let 
(1915) 1945-1949, neboť byly využívány a uzavřeny až českou správou obce. Tyto vkladní 
knížky (inv. č. 12) tvoří priorum fondu.

V současnosti  je archivní fond MSK Pavlův Studenec tvořen 2 úředními knihami,  1 
podacím  protokolem  a  2  kartony  v celkovém  rozsahu  0,24  bm.  Při  inventarizaci  byly 
identifikovány další evidenční jednotky (2 úřední knihy a torzo podacího deníku), byl opraven 
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název a dále byla opravena datace i metráž celého archivního fondu.

Archivní  fond  MNV  Pavlův  Studenec  byl  uspořádán  podle  Návrhu  metodického 
návodu  pro  uspořádání  a  inventarizaci  archivních  souborů  místních  národních  výborů 
vydaného Archivní správou Ministerstva vnitra ČR a doplněn podle Metodického pokynu pro 
inventární  zpracování  archivních fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v 
Plzni  č.  j.  SOAP/006-3120/2007.  Formální  zpracování  bylo  provedeno  dle  Metodického 
pokynu ředitele SOAP v Plzni  pro zpracování archiválií  a tvorbu archivních pomůcek čj. 
SOAP/006-0767/2010.

Archivní  fond  byl  uspořádán  podle  Metodického  pokynu  pro  inventární  zpracování 
archivních fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni  č. j.  SOAP/006-
3120/2007.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Dochované archiválie jsou II. kategorie.

Jazykem archivního fondu je čeština a němčina (inv. č. 12).

IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

Dochované archiválie velmi dobře ilustrují osudy dnes již neexistující obce do jejího 
zániku v roce 1950. Lze pouze želet skutečnosti, že se nedochovala (a patrně ani nikdy nebyla 
vedena) kniha zápisů ze schůzí MSK. Torzo podacího deníku vypovídá o tom, že situace v 
obci, co se týče spisové služby, nebyla vždy tak hrozivá, jak bylo poukázáno výše. Zajímavou 
agendu pak představují seznamy reemigrantů do obce.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Archivní  fond MSK Pavlův Studenec uspořádala  a archivní  pomůcku  sestavila  Jana 
Zímová v lednu 2010 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 13. srpna 2010 Jana Zímová
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Okresní národní výbor Tachov, sign. 52, Reorganizace MNV 1950-1953
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Sbírka zákonů republiky Československé – ročníky 1949, 1950
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Volby do ústavodárného Národního shromáždění dne 26. května 1946, část II. Volební 
výsledky podle obcí, sešit 2. Volební kraj V – VII Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, in: 
Zprávy Státního úřadu statistického, řada B, číslo 4 – 6, ročník XXVII. (1946) číslo 26 – 28

II. Literatura
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

„AKCE 1587“ – rozhodnutí o přechodu práva vlastnického – zrušení národní správy a 
   vyúčtování jejího hospodaření (podle vyhlášky Osídlovacího úřadu
   č. 1587/1946 Ú.l. I.)

bm – běžný metr

č. – číslo

č. j. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČSSL – Československá strana lidová

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. – evidenční

inv. č. – inventární číslo

kart. – karton

KSČ – Komunistická strana Československa

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MO ČsSNS – místní organizace československé strany národně socialistické

MSK – místní správní komise

NV – národní výbor

NS – Národní shromáždění

odst. – odstavec

ONV – okresní národní výbor

OSK – okresní správní komise

Sb. – sbírky

sign. – signatura

SNB – sbor národní bezpečnosti

9



Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Orgány národního výboru

1 Zápisy ze schůzí MSK 1948 N 1
(pouze 3 zápisy na volných listech)

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy
A. Evidenční knihy

2 Evidenční kniha přechodně ubytovaných 1949 K 1

3 Evidenční kniha vydaných domovských listů 1948 K 2

II. Spisový materiál
A. Registraturní pomůcky

4 Podací protokol 1946 R 1
(pouze 5 jednotlivých listů od pořadového
čísla 683 do 767) 24. 05. 1946 – 07. 06. 1946

B. Spisy

Volby

5 Směrnice, pokyny, voličské seznamy, volby 1946-1950 N 1
do NS, zápis o volbě, žádosti o voličské průkazy, 
jmenování členů a náhradníků volebního výboru

Funkcionáři

6 Ustanovení MSK, rozdělení jednotlivých funkcí, 1947-1949 N 1
zprávy pro ONV týkající se členů MSK, seznam
členů MSK

Vojenské záležitosti

7 Vyhláška k odvodnímu soupisu branců, 1947-1950 N 1
šetření o konání vojenské služby, výkaz o zběhu,
evidenční listy majitelů koní a hlášení změn,
vyhláška o přihlášení a soupisu koní
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Evidence obyvatelstva

8 Seznam obyvatel obce, seznamy reemigrantů, 1946-1949 N 1
reemigrační průkazy, potvrzení o hlášení
přechodného pobytu obyvatel, policejní přihláška
a odhláška Jozefy Ducké, seznam volyňských Čechů

Státní občanství

9 Potvrzení o domovské příslušnosti, zrušení 1946-1949 N 1
domovské příslušnosti, listiny a rozhodnutí
o udělení československého státního občanství,
šetření a potvrzení národní spolehlivosti

Evidence a správa majetku

10 Úřední záznam o vyúčtování obce, 1946-1950 N 1
soupis rodinných domků podléhajících
konfiskaci, rozhodnutí o odevzdání
konfiskovaného majetku, prohlášení
o přechodu konfiskovaného majetku na
Československý stát, „AKCE 1587“,
zápisy o odevzdání usedlostí do správy
a užívání, předpisy úhrady za příděly,
evidence všech domů, žádosti o zbourání domů,
zápis z jednání o stavební obnovu v obci

Finanční hospodaření

11 Rozpočet obce, pokyny, nařízení, 1946-1950 N 1
návrh školního rozpočtu

12 Vkladní knížky Spořitelního a úvěrního (1915) 1945-1949 N 1
spolku Pavlův Studenec (6 kusů)
a Tachovské záložny (1 kus) pro obec,
školu a honební výbor

Zemědělství

13 Zemědělci přihlášení do strojního družstva 1948 N 1
ustanoveného v obci Pavlův Studenec
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Zemědělská výroba

14 Zemědělská statistika (závodové listy, 1947-1950 N 1
počty osob trvale činných v zemědělství,
sběrné listy soupisů hospodářských zvířat,
sběrné listy a obecní přehledy o plochách osevu)

15 Živočišná a rostlinná výroba (plány práce, nařízení 1945-1950 N 2
o povolování domácích porážek vepřů, ohlášky
o domácích porážkách)

Zemědělská půda

16 Seznamy osídlenců žádajících o příděl 1948 N 2
zemědělské půdy

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

17 Pokyny, nařízení, smlouvy o výrobě zemědělských 1947-1950 N 2
výrobků, přehledy a výkazy plnění dodávkových
úkolů, seznam povinných dodávek
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