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Úvod

I. Vývoj původce archiválií

Původci archiválií jsou:

Místní správní komise Trpísty (15. září 1945 – 16. červen 1946)
Místní národní výbor Trpísty (17. červen 1946 – 30. červen 1980) IČO 260 266

Obec Trpísty, ležící 11 km severovýchodně od Stříbra, náležela od roku 1945 do konce 
ledna  1949  do politického  a  soudního  okresu  Stříbro.  Správní  obvod  MSK  a  MNV  se 
shodoval s katastrálním územím obce Trpísty. Od 1. února 1949 do 30. června 1960 obec 
patřila  do  nově  ustaveného  okresu  Stříbro  a  od  července  1960  byla  zahrnuta  do  nově 
vymezeného  okresu  Tachov.  Od  téhož  data  byl  správní  obvod  Trpíst  rozšířen  o  katastr 
Sviňomaz.

Úřadovna MNV v Trpístech bývala umístěna pravděpodobně do r. 1960 v čp. 64, poté v 
čp. 18.

Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších 
územně správních celků.  Nahradily tak od roku 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.
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Pro  dočasnou  správu  obcí,  v  nichž  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  byla  v  Trpístech  ustavena  dle  dochovaného  hlášení  o  jejím 
složení  pravděpodobně 15.  září  1945. Předsedal  jí  Jan  Stuchlík.  Na jaře  r.  1946 došlo  k 
obměně, resp. rozšíření MSK, která pak měla 6 členů. V jejím čelem stál od 9. dubna 1946 
Emil Čampula. Jeho zástupcem byl jmenován Karel Vašut. Seznam členů MSK a MNV viz 
Příloha č. 3.

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 r. 1946 bylo v obci evidováno 102 oprávněných voličů. Na základě výsledků voleb 
do Ústavodárného národního shromáždění  proto 17.  června došlo na ustavení  13členného 
MNV Trpísty pod vedením Gustava Drnce,  kterého od 1.  března 1947 vystřídal  Antonín 
Jedlička.

Až do vydání ústavního zákona č. 150/1948 Sb., Ústavy 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 (naplněného ovšem až v roce 1954); 
do té doby byli jejich členové jmenováni příslušným ONV na návrh Národní fronty.

Dne  14.  července  1948  se  změnilo  vedení  MNV,  předsedou  se  stal  Josef  Bílek, 
místopředsedou Alois Sláma.

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 Trpísty. Zároveň byla vládním 
nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích, provedena územní 
reorganizace okresů. Od 1. února 1949 byla obec součástí nově vymezeného okresu Stříbro.

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. 
Od 1. ledna 1950 došlo na zřízení samostatného matričního obvodu Trpísty, který zahrnoval 
kromě Trpíst i obce: Blahousty, Erpužice, Lomnička, Malovice, Mydlovary a Sviňomazy.

Reorganizace  MNV v  Trpístech  proběhla  podle  §  27  odst.  1,  vládního  nařízení  č. 
14/1950 Sb. o organizaci místních národních výborů, na návrh MAV NF a 16. června 1950 
byl jako předseda opětovně schválen Josef Bílek. O funkcích jednotlivých členů 15členného 
MNV, případně komisích, nejsou dochovány potřebné dokumenty.
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Vládním nařízením č.  119/1951 Sb.,  o tajemnících místních  národních výborů,  byla 
upravena působnost tajemníků MNV jako jejich plně uvolněných funkcionářů; ustanovit  a 
odvolat je mohlo plénum na návrh ONV. Tajemník byl výkonným orgánem MNV a za svou 
činnost odpovídal jeho předsedovi a radě, řídil se jejich pokyny a současně byl odpovědný 
radě,  předsedovi  a  tajemníkovi  nadřízeného  ONV,  kteří  rovněž  usměrňovali  jeho  práci. 
Zúčastňoval se všech schůzí pléna a rady a působil také jako politický a odborný poradce i 
pomocník  MNV,  a  to  zejména  v  oboru  zemědělské  výroby;  podrobnější  popis  jeho 
působnosti  je uveden v ustanoveních písm.  a) –  f)  odst.  1  § 3 výše uvedeného vládního 
nařízení.  Jako  pravděpodobně  první  místní  tajemník  je  v  MNV  Trpísty  doložen  Václav 
Kessner, jenž je uveden v Zápise z odborné archivní prohlídky z 13. listopadu 1953.

Do existence národních výborů pak významně zasáhl až ústavní zákon č. 12/1954 Sb., 
o národních  výborech  a na něj  navazující  zákony  a vládní  nařízení  č.  13/1954  Sb., 
o národních  výborech,  č.  14/1954  Sb.,  o volbách  do národních  výborů  a č.  23/1954  Sb., 
o organisaci  výkonných orgánů  národních  výborů.  Dosavadní  struktura  národních  výborů 
zůstala těmito normami v podstatě nedotčena.

Podle § 3, odst. 5 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, se volil do místních 
národních výborů 1 člen nejméně na 100 obyvatel a nejvýše na 200 obyvatel podle velikosti 
obce.  V obcích do 900 obyvatel  se volilo  9 členů. Místní  národní  výbory se měly scházet 
ke svým zasedáním nejméně jedenkrát za měsíc (§10).  Rada národního výboru se skládala 
z předsedy NV, jeho náměstka,  popř. náměstků,  tajemníka a ostatních členů rady. Všichni 
členové rady byli voleni národním výborem na jeho prvním zasedání. Národní výbor mohl 
svou radu i její jednotlivé členy kdykoli odvolat.

Podle zákona č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, byly 16. května 1954 
uskutečněny první  volby členů národních  výborů  všemi  občany,  majícími  volební  právo. 
Volební období bylo stanoveno na tři roky.

Z voleb vzešla jako předsedkyně 9členného MNV Marie Kučerová. Tajemníkem zůstal 
i  nadále  Václav  Kessner.  O  stálých  komisích  MNV,  resp.  jejich  složení  nejsou  žádné 
informace.

Následující volby se konaly dne 19. května 1957 v souladu se zákonem č. 11/1957 Sb., 
kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů.

Při ustavujícím plenárním zasedání konaném dne 1. června 1957 byl po volbách jako 
předseda  MNV zvolen  Günter  Hilbich,  funkci  tajemníka  znovu  zastával  Václav  Kessner. 
Kolik komisí a v jakém složení při MNV fungovalo, není možné pro nedostatek potřebných 
dokumentů doložit.

S účinností od 1. srpna 1959 byl zrušen matriční obvod v Trpístech a obce náležející do 
jeho  obvodu  byly  nově  rozčleněny:  Trpísty  do  matričního  obvodu  Pernarec,  Blahousty, 
Erpužice, Lomnička, Malovice a Sviňomazy do matričního obvodu Stříbro.

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním 
členění státu, k reorganizaci okresu Tachov, do něhož byly zahrnuty nejen obce stávajícího 
okresu Tachov, ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro (včetně Trpíst), 
ONV  Mariánské  Lázně  a ONV  Horšovský  Týn.  Zároveň  došlo  k reorganizaci  krajů 
a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

V březnu  1960  se  začalo  na  návrh  ONV ve  Stříbře  projednávat  případné  sloučení 
dosavadní obce Sviňomazy s obcí Trpísty. K definitivnímu zániku MNV ve Sviňomazech 
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došlo  sloučením s  obcí  Trpísty s  účinností  od  1.  července  1960  v  souvislosti  s  územní 
reorganizací okresu Tachov provedené na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění 
státu.

Současně došlo od 1. července 1960 k přeřazení Trpíst do matričního obvodu Stříbro.

Další volby do MNV (ale též do NS, KNV, ONV, MěstNV) se konaly na území celého 
státu dne 12.  června 1960 podle nového územního uspořádání.  V souladu se zákonem č. 
39/1960 Sb., o volbách do národních výborů, se do národních výborů poprvé volili poslanci 
(dříve  členové).  Působnost  MNV  byla  upravena  zákonem  č.  65/1960  Sb.,  o  národních 
výborech,  ze  dne  25.  května  1960.  Zároveň  bylo  Ústavou  Československé  socialistické 
republiky volební období prodlouženo z původních tří na čtyři roky (ústava byla publikována 
pod č. 100/1960 Sb., prodloužení volebního období se týká čl. 86, odst. 3).

V průběhu ustavujícího plenárního zasedání, které se uskutečnilo 22. června 1960, byl 
do  funkce  předsedy MNV  zvolen  předseda  Milouš  Kaprhál.  Tajemníkem  členové  MNV 
zvolili Karla Masláka.  Pro absenci potřebných dokladů není možné doložit jaké komise při 
MNV fungovaly.

Na základě ústavního zákona č. 75/1963 Sb., o skončení volebního období Národního 
shromáždění,  Slovenské národní  rady a národních výborů,  bylo ukončeno volební  období 
orgánů zvolených v roce 1960 k 12. červnu 1964.

Ustavující  plenární  zasedání  proběhlo  3.  července  1964,  přičemž  pro  následující 
volební období byl předsedou MNV zvolen opětovně Milouš Kaprhál. Funkce tajemníka se 
se ujal Václav Kessner, který však brzy  rezignoval. Tajemnické povinnosti po něm zastávala 
Anna Slabá, kterou ještě před koncem volebního období nahradil Václav Šroubek. Předseda 
M. Kaprhál 22. prosince 1968 zemřel a následně (zmiňován od 26. února) se vedení MNV 
ujal dosavadní místopředseda Martin Kazík, který pak předsednický post zastával do konce 
volebního období. Doloženy jsou komise KOVP, finanční a školská a kulturní.

V roce 1968 došlo ústavním zákonem č. 83/1968 Sb., o skončení volebního období 
národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady ke kodifikaci změny v 
tom smyslu, že volby budou provedeny nejpozději do konce roku 1969.

Ústavní  zákon  č.  117/1969 Sb.,  o  prodloužení  volebního  období  národních  výborů, 
národních  rad  a  Federálního  shromáždění,  Nejvyššího  soudu,  krajských,  okresních  a 
vojenských soudů pak prodloužil stávající volební období do 31. prosince 1971. Ústavním 
zákonem č.  43/1971,  kterým se  mění  čl.  86  Ústavy a  čl.  30  a  103  ústavního  zákona  o 
československé federaci pak bylo volební období trvale stanoveno na pět let.

V souladu se zákonem č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v ČSR, se ve 
dnech 26. a 27. listopadu 1971 uskutečnily i volby do MNV Trpísty.

Při  ustavujícím  plenárním  zasedání proběhnuvším  až  12.  ledna  1972 byl  do  čela 
13členného MNV zvolen  Antonín  Vlášek.  Funkci  tajemníka obsadil  Bohumil  Kučera.  Po 
rezignaci předsedy Vláška ze zdravotních důvodů bylo v dubnu 1973 přistoupeno k nové 
volbě, při níž byl do čela MNV Trpísty zvolen Jaroslav Sucharda. Při MNV je doložena jako 
stálá komise pro ochranu veřejného pořádku, o případných dalších nejsou dochovány zprávy.

Po  listopadových  volbách  v  r.  1976  zůstal  po  plenárním  zasedání  konaném  17. 
listopadu  až  do  konce  volebního  období,  resp.  existence  13členného  MNV  v  jeho  čele 
Jaroslav  Sucharda.  Tajemníkem  byl  zvolen  Karel  Jouja.  Při  MNV vyvíjely činnost  stálé 

6



komise pro ochranu veřejného pořádku a finanční.

Na podzim r. 1979 se začala projednávat otázka sloučení obce Trpísty s obcí Erpužice. 
To se uskutečnilo s platností od 1. července 1980 na základě 19. plenárního zasedání ONV v 
Tachově ze dne 27. června 1980. Tento stav trval do voleb 24. 11. 1990, na jejichž základě se 
Trpísty, včetně místní části Sviňomazy, opětovně staly samosprávnou obcí. 

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně MNV sídlícího ještě v roce 
1960  v  čp.  64,  posléze  v  čp.  18.  Došlé  písemnosti  byly  označovány  otisky  atypického 
podacího razítka se zaoblenými rohy o rozměrech 5 x 3 cm s nadpisem Místní národní výbor 
T R P Í S T Y a rubrikami Došlo, Č. j. a od. Na písemnostech zcela chybějí ukládací znaky a 
není jasné, zda vůbec či podle jakého konkrétního ukládacího systému byla spisovna MNV 
vedena.

Nejstarší doložená manipulace se spisovnou MNV Trpísty je doložena k 13. listopadu 
1953. „Archivně odborná prohlídka spisů“ za roky 1945-1953 byla realizována pověřenými 
zástupci pracovníka okresní archivní služby okresu Stříbro L. Vyskočilem a V. Procházkou. 
K trvalé archivní úschově byly v průběhu jednání určeny: stavební plány jednotlivých budov, 
statistické  doklady o provádění  soupisu dobytka a  osevních ploch,  prohlášení  německých 
obyvatel  o  konfiskování  jejich  majetku  včetně  konfiskačních  výměrů  a  také  „Resoluce 
občanů obce Trpist proti ústavě vydané v roce 1948“. Vybrané dokumenty byly ponechány v 
úřední místnosti MNV s tím, že okresní archivář po jejich přehlédnutí zajistí jejich přepravu 
do okresního archivu. Dále bylo zapsáno, že vázaný protokol ze zasedání pléna a rady MNV 
nadále zůstává ve spisovně k další úřední potřebě. Zarážející je stručné konstatování v závěru 
Protokolu:  „O ostatní  materiál,  který byl  podroben prohlídce,  není  z  hlediska  archivního 
zájem.....Vyskartováno bylo celkem asi 2 q papíru“. Kolik z onoho množství vyskartovaných 
dokumentů  byly „spisy z  doby německé okupace“,  které  byly dochovány „částečně“,  a  v 
jakém rozsahu došlo ke zničení poválečné agendy, se lze jen dohadovat. Nicméně o tom, kdy 
a jaké archiválie okresní archivář převzal, nejsou k dispozici žádné dokumenty. Až 1. srpna 
1956 byly do archivu odvezeny německé dokumenty z doby do r. 1945. Jednalo se o zbytek 
archiválií z činnosti původce Velkostatek Třebel-Trpísty, proto byly převezeny do tehdejšího 
Zemědělsko-lesnického archivu v Horšovském Týně a přiřazeny k fondu Velkostatek Třebel-
Trpísty.

Záznam o vstupní archivní evidenci pro nejstarší archiválie MNV chybí a tyto se, až na 
později  svezenou  agendu  konfiskovaného  movitého  německého  majetku,  v  archivu 
nenacházejí.

V dotazníku z října r. 1975 je pouze uvedeno, že se vede podací deník, ročně se vyřídí 
320 spisů, které jsou uloženy „ve skříni“, přičemž na metrové polici se nachází 150 spisů. 

V  návaznosti  na  zrušení  národního  výboru  v  Trpístech  se  na  podzim  roku 1980 
uskutečnil  svoz  dochovaných  dokumentů  (včetně  agendy  konfiskovaného  movitého 
německého majetku)  s  prošlými  ukládacími  lhůtami  a  po jejich  zpracování  byly na nově 
založený EL JAF 544 zaevidovány archiválie z let 1945-1980, konkrétně 5 úředních knih (z 
nich 2 podací protokoly) a 1 karton (přírůstek č. 326 z 1. listopadu 1980) o rozsahu 0,40 bm.

Jediný regulérní přírůstek byl realizován již v průběhu inventarizace archivního fondu v 
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říjnu  roku  2013.  V  rámci  skartačního  řízení  u  Obecního  úřadu  Trpísty  bylo  do  archivu 
předáno 9 úředních knih, majetkoprávní agenda, písemnosti výstavby, pozemkové evidence, 
finanční,  sociální  a  další.  Spisy  byly  zabaleny  do  2  kartonů  a  společně  s  knihami 
představovaly přírůstek o rozměrech 0,34 bm (přírůstek číslo 14/2013 ze dne 2. října 2013).

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před  zahájením  inventarizace  byl  archivní  fond  MNV  Trpísty  tvořen  2  kartony 
obsahujícími i úřední knihy a jedním razítkem o celkovém rozsahu 0,25 bm. V rámci revize 
fondů v r. 2001 bylo shledáno, že chybí jeden podací protokol vedený údajně v letech 1964-
1968.  V rámci  inventarizace  byl  však tento  podací  protokol  identifikován  s  tím,  že  jeho 
datace dosahuje až do r. 1976 a zápisy jsou vedeny uceleně. Naopak bylo konstatováno, že 
chybí podací protokol údajně z let 1967-1968 převzatý v r.  1980. Po posledním přírůstku 
zrealizovaném již v průběhu inventarizace měl archivní fond 14 úředních knih, 4 kartony a 1 
razítko z let 1955-1980 o celkovém rozsahu 0,59 bm.

Na začátku  inventarizace  archivního  fondu byly prověřeny archiválie  nástupnického 
MNV Erpužice (EL NAD 52), mezi nimiž byly nalezeny archiválie z činnosti MNV Trpísty, 
konkrétně 2 knihy zápisů ze schůzí pléna a rady z let 1972-1975 a 1976-1979 v kartonu č.  
30/98.  Současně byla  vytříděna  projektová  dokumentace  hangárového skladu z  r.  1979 z 
kartonu č. 1/98. Archiválie byly vyňaty ze stávajících kartonů MNV Erpužice, proto nedošlo 
v tomto fondu ke změně metráže, ani počtu evidenčních jednotek.

V průběhu inventarizace  byly z  fondu MNV Trpísty vytříděny archiválie  z  činnosti 
původců:

1/ Sbor dobrovolných hasičů Trpísty (do roku 1960 Sviňomazy), EL NAD 1275
kniha zápisů ze schůzí 1962-1973, z druhé strany jsou vedeny příjmy a vydání z let 1946-
1971 o rozsahu 0,02 bm.

2/ Jednotné zemědělské družstvo Trpísty, EL NAD 407
svod dobytka, zápisy ze schůzí, přehled činnosti, seznamy členů, plán rozvoje, výkaz  výroby 
a výkup strojů,  z  let  1952-1955. Složka  dokumentů  byla vytříděna ze stávajícího kartonu 
MNV Trpísty a vložena do existujícího kartonu JZD Trpísty. Ani v jednom z fondů proto 
nedošlo ke změně v počtu evidenčních jednotek ani metráže.

Archivní  fond MNV Trpísty byl  uspořádán podle  Návrhu metodického  návodu pro 
uspořádání a inventarizaci archivních souborů místních národních výborů vydaného Archivní 
správou Ministerstva vnitra  ČR. Následně byl inventární  seznam ještě upraven a doplněn 
podle Metodického pokynu pro inventární zpracování archivních fondů národních výborů ve 
Státním oblastním archivu v Plzni čj. SOAP/006-3120/2007. Formální zpracování inventáře 
bylo provedeno dle Metodického pokynu ředitele SOA v Plzni pro zpracování archiválií a 
tvorbu archivních  pomůcek čj.  SOAP/006-0767/2010 ze dne 1.  4.  2010  s přihlédnutím k 
Metodickému návodu č. 1/2013 odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra 
čj. MV-46913/AS-1/AS-2013 ze dne 17. 4. 2013 s přihlédnutím k Metodickému návodu č. 
1/2013 odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra čj. MV-46913/AS-1/AS-
2013 ze dne 17. 4. 2013.

V  archivním  fondu  bylo  provedeno  vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD  z  důvodu 
přehodnocení  významu  (Protokol  o  vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD  z  důvodu 
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přehodnocení  významu  čj.  SOAP/090-0436/2013  ze  dne  07.  10.  2013  schválený  čj. 
SOAP/008-0667/2014 ze dne 15. 08. 2014), při němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém 
rozsahu 0,1 bm (krátkodobá statistika z let 1972-1978, oběžníky a nařízení z let 1970-1979 a 
matriční  razítko  z  let  1950-1959).  Vyřazení  archiválií  bylo  provedeno  s  přihlédnutím  k 
instrukci  pro  ukládání  a  vyřazování  (skartaci)  písemností  u  výkonných orgánů  národních 
výborů čj. NV/3-10262/1958 ze dne 4. ledna 1959. S ohledem na mezerovitost archivního 
fondu byly ponechány i některé archiválie, které byly v této směrnici označeny vyřazovacím 
znakem V.

Konečná  metráž  archivního  fondu po  správném určení  evidenčních  jednotek,  jejich 
následném přemanipulování, po vytřídění a vyřazení dokumentů aktuálně činí 0,64 bm.

Archivní  fond  MNV  Trpísty náleží  k  mezerovitě  zachovalým  fondům,  není  však 
známo, že by se nějaké dokumenty z doby do r. 1980 ještě nacházely ve spisovnách Obecního 
úřadu  Erpužice,  resp.  Obecního  úřadu  Trpísty.  Z  důležitých  archiválií  chybějí  zápisy  ze 
schůzí pléna, rady a komisí do r. 1971 (kromě zčásti dochovaných zápisů ze schůzí školské a 
kulturní komise za roky 1962-1966), podací protokoly do r. 1963, resp. po r. 1976, většina 
evidenčních a účetních knih a také podstatná část spisového materiálu (např. první volby, 
organizační věci, odsunová agenda, atd.). Obecní kronika zavedená v r. 1949, v jejímž vedení 
se s přestávkami pokračovalo do r.  1997, bude po předání  do Státního okresního archivu 
Tachov zinventarizována v rámci fondu Obecní úřad Trpísty.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní  fond MNV Trpísty obsahuje zásadní  archiválie,  tj.  knihy zápisů  ze schůzí 
pléna  a  rady,  až  od  r.  1972,  spisy až  na  malé  výjimky pocházejí  z  období  po  r.  1960. 
Dokumenty víceméně ilustrují aktivity základního článku samosprávy za posledních cca 30let 
jeho  existence.  Přínosné  jsou  archiválie  týkající  se  majetkoprávních  poměrů,  výstavby, 
finančního hospodaření a zejména zemědělství,  neboť se v případě Trpíst  jedná o typicky 
zemědělskou obec. Vytěžit lze i statistické výkazy a dopravní agendu.

Fond MNV je v rámci ostatních dochovaných fondů místních původců, tj. Archivu obce 
Trpísty, Dětského domova Trpísty a Jednotného zemědělského družstva Trpísty základním 
zdrojem údajů k přehledu o minulosti obce.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní fond MNV Trpísty uspořádala a inventární pomůcku sestavila PhDr. Markéta 
Novotná v září a říjnu 2013 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově 27. prosince 2016 PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

Akce „Z“ – akce zvelebování

AP – archivní pomůcka

bm – běžný metr

Čd. – číslo dokladu

čj. – číslo jednací

ČSR – Československá republika

EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

Evid. jedn. č. – evidenční jednotka číslo

Inv. č. – inventární číslo

JZD – jednotné zemědělské družstvo

kar, kart – karton

KNV – krajský národní výbor

KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku

k. ú. – katastrální území

LSD – lidové spotřební družstvo

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěstNV, MěNV – městský národní výbor

MNV – místní národní výbor

MPPR – majetková podstata pozemkových reforem

MSK – místní správní komise

NS – Národní shromáždění

NV – národní výbor

ONV – okresní národní výbor

PHM – pohonné hmoty

ppr – podací protokol

roč. – ročník

Sb. – sbírka

str. – strana

STS – strojní a traktorová stanice

ukn – úřední kniha

ZČE – Západočeské elektrárny

ZDŠ – základní devítiletá škola
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Příloha č. 2: Seznam předsedů MSK a MNV Trpísty v letech 1945-1980

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Jan Stuchlík 15. 9. 1945 (MSK) 8. 4. 1946

Emil Čampula 9. 4. 1946 (MSK) 16. 6. 1946

Gustav Drnec 17. 6. 1946 28. 2. 1947

Antonín Jedlička 1. 3. 1947 13. 7. 1948

Josef Bílek 14. 7. 1948 květen 1954

Marie Kučerová květen 1954 31. 5. 1957

Günter Hilbich 1. 6. 1957 21. 6. 1960

Milouš Kaprhál 22. 6. 1960 22. 12. 1968 (zemřel)

Martin Kazík 23. 12. 1968 11. 1. 1972

Antonín Vlášek 12. 1. 1972 duben 1973 

Jaroslav Sucharda duben 1973 30. 6. 1980

13



Příloha č. 3: Seznam členů MSK a MNV Trpísty v letech 1945-1980

Období před 15. 9. 1945- 8. 4. 1946
předseda MSK Jan Stuchlík

místopředseda MSK Emil Čampula od 1. 3. 1946

členové MSK Václav Mandák, Václav Kubašta

změny ve složení MSK
K 11. 12. 1945 přibyli František Mašín, Jan Jedlička, Josef Mráz (některý z nich 
za Václava Kubaštu)

Období 9. 4. 1946-16. 6. 1946
předseda MSK Emil Čampula

místopředseda MSK Karel Vašut

členové MNK
Josef Mráz (pokladník), Josef Bílek, (zásobovací referent), Antonín Jedlička 
(mléčný referent), Josef Šrédl (pol. referent)

změny ve složení MNV nedoloženy

Období 17. 6. 1946-15. 6. 1950
předseda MNV Gustav Drnec, od 1. 3. 1947 Antonín Jedlička, od 14. 7. 1948 Josef Bílek

místopředseda MNV Emil Čampula, od 14. 7. 1948 Alois Sláma

členové MNV

Antonín Kasal (člen rady), Josef Mráz (pokladník a stavební referent), Josef Bílek 
(zásobovací referent), Václav Mandák (mléčný referent), Alois Vepřek (bytový 
referent), Václav Kubašta (bytový referent), Antonín Jedlička (kulturní a zdravotní 
referent), Josef Šefl (bezpečnostní referent), Karel Vašut (sociální referent), Josef 
Stuchlík (zemědělský referent), Gustav Drnec (lesní referent od 1. 2. 1947)

změny ve složení MNV
Tomáš Jánský, František Mašín, Alois Vepřek (lidovci) vyakčněni - místo nich, od 
14. 7. 1948 Václav Šroubek (bezpečnostní referent), Martin Kazík a Alois 
Holovlaský (člen rady MNV a pokladník), Alois Sláma

Období 16. 6. 1950-květen 1954
předseda MNV Josef Bílek 

místopředseda MNV nedoložen

tajemník Václav Kessner  před 13. 11. 1953

členové MNV

Jaroslav Sucharda, Emil Čampula, Karel Vašut, Bohumil Nejedlý, Pavel 
Ochrimek (školský referent), Václav Šroubek, Antonín Jedlička ml., Günter 
Hilbich, Václav Kubašta, Anna Jedličková, Eliška Kasalová, Vilém Bernhard, 
Věra Christlová

změny ve složení MNV nedoloženy
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Období květen 1954-31. 5. 1957
předseda MNV Marie Kučerová

tajemník MNV Václav Kessner

členové MNV Miluše Nejedlá, Pavel Ochrimek, Jindřich Ende, Emil Čampula, Václav Šroubek, 
Günter Hilbich, Anna Slámová

změny ve složení MNV nedoloženy

Období 1. 6. 1957-21. 6. 1960
předseda MNV Günter Hilbich

tajemník MNV Václav Kessner

členové MNV
Dle kroniky Milouš Kaprhál (člen rady),  Jan Jedlička, Martin Kazík, další 
nedoloženi

Období 22. 6. 1960-2. 7. 1964
předseda MNV Milouš Kaprhál

místopředseda Karel Maslák

tajemník MNV Theodor Pašek

členové MNV
Günter Hilbich (člen rady), Pavel Ochrimek (člen rady), Karla Čampulová (členka 
rady), Josef Vrba (člen rady), Alois Sláma, Jan Jedlička, Eliška Kasalová, Růžena 
Joujová, Věra Christlová, Marie Behenská, František Slabý, Metod Bozkovič

komise 
MNV

školská a 
kulturní

Potvrzena existence, nedoloženo složení

změny ve složení MNV nedoloženy

Období 3. 7. 1964-11. 1. 1972
předseda MNV Milouš Kaprhál (+ 1968), zřejmě od 23. 12. 1968 Martin Kazík

místopředseda Martin Kazík, zřejmě od 23. 12. 1968 Jan Jedlička

tajemník MNV Václav Kessner (rezignoval), Anna Slabá, Václav Šroubek

členové MNV
Eliška Kasalová (členka rady), Günter Hilbich (člen rady), Karel Poucha (člen 
rady), Antonín Vlášek, Jaroslav Sucharda, další členové nedoloženi

komise
MNV

KOVP předseda: Günter Hilbich

školská a 
kulturní

Potvrzena existence, nedoloženo složení

finanční předseda: Antonín Vlášek

změny ve složení MNV
Po 15. 10. 1970 Václav Kreps, Petr Krčil, Jaroslav Kubašta, Bohumil Kostka, 
Jaroslav Příhoda, Karel Jouja, Bohumil Behenský, Václav Tupý kooptováni 
neznámo za koho
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Období 12. 1. 1972-16. 11. 1976
předseda MNV Antonín Vlášek, od dubna 1973 Jaroslav Sucharda

místopředseda Karel Jouja

tajemník MNV Bohumil Kučera

členové MNV
Václav Šroubek (člen rady), Karel Poucha (člen rady), Jaroslav Sucharda (člen 
rady), Anna Slabá, Herbert Krčil, Karla Čampulová, František Předota, Bohuslav 
Behenský, František Kocourek, Helena Trochová, 

komise
MNV KOVP

předseda: Karel Poucha, členové: František Kocourek, Karla Čampulová

změny ve složení MNV nedoloženy

Období 17. 11. 1976-30. 6. 1980
předseda MNV Jaroslav Sucharda

místopředseda MNV Anna Slabá

tajemník MNV Karel Jouja

členové MNV
Václav Šroubek, Stanislav Kubašta (člen rady), Miroslav Vladař (člen rady), 
Helana Trochová, Bohuslav Kučera, František, Kocourek, Karla Čampulová, Josef 
Jon, Josef Engelmajer, Marie Bráchová

komise 
MNV

KOVP předseda: František Kocourek, členové: Karla Čampulová, Karel Poucha

finanční předseda: Josef Jon, členové: Bohumil Kučera, Václav Šroubek

změny ve složení MNV nedoloženy
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Příloha č. 4: Struktura archivního fondu

1 Orgány národního výboru

2 Úřad národního výboru

2/1 Úřední knihy

2/1/1 Evidenční knihy

2/1/2 Účetní knihy

2/2 Spisový materiál

2/2/1 Registraturní pomůcky

2/2/2 Spisy

2/2/2/1 Volby

2/2/2/2 Organizace činnosti národního výboru

2/2/2/3 Funkcionáři

2/2/2/4 Kontrolní činnost

2/2/2/5 Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi Národní 
 fronty a spolky

2/2/2/6 Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

2/2/2/7 Požární ochrana

2/2/2/8 Vojenské záležitosti, civilní obrana

2/2/2/9 Evidence obyvatelstva

2/2/2/10 Evidence a správa majetku

2/2/2/11 Finanční hospodaření

2/2/2/12 Místní daně a poplatky

2/2/2/13 Plánování

2/2/2/14 Výstavba

2/2/2/15 Živnosti, poskytování služeb občany

2/2/2/16 Doprava a spoje

2/2/2/17 Obchod

2/2/2/18 Zemědělství

2/2/2/19 Zemědělská výroba

2/2/2/20 Zemědělská půda

2/2/2/21 Vodní hospodářství

2/2/2/22 Zdravotnictví

2/2/2/23 Sociální péče

2/2/2/24 Školství
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2/2/2/25 Kultura, sport a tělovýchova

2/2/2/26 Ochrana přírodních a kulturních památek
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah     Evid. jedn. č.

1 Orgány národního výboru

1 Zápisy ze schůzí pléna a rady 1972-1975 ukn 1
13. 9. 1972-29.12.1975

2 Zápisy ze schůzí pléna a rady 1976-1979 ukn 2
25. 2. 1976-4. 12. 1979

3 Zápisy ze schůzí školské a kulturní komise 1962-1971 ukn 3
18. 7. 1962-22. 3. 1971

2 Úřad národního výboru

2/1 Úřední knihy

2/1/1 Evidenční knihy

4 Evidence usnesení 1976-1980 ukn 4

5 Jednotná evidence půdy – soupis parcel Trpísty 1961 ukn 5

6 Jednotná evidence půdy – soupis parcel Sviňomazy 1961 ukn 6

7 Jednotná evidence půdy – soupis parcel Trpísty 1966 ukn 7

8 Seznam uživatelů a vlastníků 1966 ukn 8

9 Jednotná evidence půdy – soupis parcel Trpísty [1971] ukn 9

10 Soupis parcel v k. ú. Trpísty a Sviňomazy 1977 ukn 10

11 Evidenční listy parcel v k. ú. Trpísty 1977 ukn 11
a Sviňomazy

2/1/2 Účetní knihy

12 Peněžní deník 1972-1975 ukn 12

13 Kniha příjmů 1964-1973 ukn 13
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2 Spisový materiál

2/2/1 Registraturní pomůcky

14 Podací protokol 1964-1976 ppr 1
5. 1. 1964-30. 12. 1976

2/2/2 Spisy

2/2/2/1 Volby

15 Volby do Národního shromáždění, KNV, ONV 1960 kar 1
a MNV
(jmenování volebních komisí, charakteristiky
kandidátů, přihlášky kandidátů k registraci,
zápisy o registraci kandidátů, vyhlášky o registraci
kandidátů, zápisy o hlasování, výsledky voleb)

15 Volby do Národního shromáždění, KNV, ONV, 1964 kar 1
MNV a soudců z lidu
(kooptace nových poslanců, 1970)

15 Volby do Federálního shromáždění, KNV, ONV 1971 kar 1
a místního národního výboru
(návrhy na poslance, prohlášení kandidátů
o přijetí kandidatury, podklady pro přihlášení
kandidátů k registraci, přihláška kandidátů 
k registraci, zpráva o provedení registrace
a o počtu a složení zaregistrovaných kandidátů,
vyhláška o registraci kandidátů, objednávky 
hlasovacích lístků, seznam voličů)

15 Volby do ONV 1976 kar 1
(podklady pro přihlášení kandidátů k registraci)

2/2/2/2 Organizace činnosti národního výboru 

16 Plány práce pléna a rady MNV 1956-1979 kar 1

17 Usnesení pléna a rady 1978 kar 1

18 Statistika: 1972-1979 kar 1
- Výkaz o základních prostředcích, 1973-1979
- Výkaz o technické vybavenosti obce, 1978
- Výkaz o bytovém hospodářství, 1972-1979
- Výkaz o motorovém parku závodové dopravy,
   1973-1979
- Výkaz o správě , provozu a údržbě vodovodů
   a kanalizací, 1975-1979
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah     Evid. jedn. č.

19 Vyznamenání 1970 kar 1
(návrh na čestné uznání za dlouholetou činnost
v MNV)

20 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1970-1978 kar 1

2/2/2/3 Funkcionáři

21 Vybrané údaje o národních výborech 1975-1978 kar 1
jejich orgánech a poslancích

22 Evidence členů MNV 1960-1979 kar 1
posudky a hodnocení práce poslanců,
změny ve funkcích

2/2/2/4 Kontrolní činnost

23 Dohlídky a periodické revize finančního 1969-1980 kar 1
hospodaření, zprávy o plnění nápravných
opatření

24 Stížnosti 1967-1970 kar 1

2/2/2/5 Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi Národní fronty
  a spolky

25 Základní organizace Socialistického 1968-1978 kar 1
svazu mládeže
(klubovna – žádosti o příspěvky, požadavek
na místnost)

2/2/2/6 Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

26 Posudky, zprávy a hlášení o občanech 1967-1980 kar 1

2/2/2/7 Požární ochrana

27 Hlášení o činnosti 1974 kar 1

2/2/2/8 Vojenské záležitosti, civilní obrana

28 Branci 1970-1980 kar 1
(posudky)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah     Evid. jedn. č.

2/2/2/9 Evidence obyvatelstva

29 Žádost o vystěhování 1970 kar 1
(Josef Puchtinger)

30 Seznamy obyvatelstva 1978-1979 kar 1

2/2/2/10 Evidence a správa majetku

31 Soupisy movitého německého majetku [1945] kar 2

32 Inventarizace 1973-1978 kar 2

33 Hospodářské smlouvy o převodech správy 1973-1980 kar 2
národního majetku

34 Základní technické údaje vybavení obce, 1974-1979 kar 2
podklady pro zajištění technických služeb,
karta šetření občanské vybavenosti sídel, 
jednorázové šetření o výměře a stavu
místních komunikací, odstraňování tuhého
komunálního odpadu, veřejné zeleni
a veřejném osvětlení

35 Majetkoprávní věci 1968-1979 kar 2
(geodézie, hlášení o cihelně a lihovaru
R. Kubinzkého, rozdělení stavebních parcel
č. 29 a 66 mezi mateřskou školu a státní
statek, změny pozemků pro prodejnu
smíšeného zboží, evidence číslování domů)

36 Rodinné domky 1967-1980 kar 2
(žádosti o prodej, koupě, prodeje, žádosti
o pozemky k domkům, přidělení parcel do
osobního užívání, znalecké posudky, dědictví)

37 Rekreační objekty 1967-1979 kar 2
(žádosti o koupi, kupní smlouvy, přidělení
evidenčního čísla)

2/2/2/11 Finanční hospodaření

38 Roční rozpočty obce 1963-1980 kar 2
(návrhy, čtvrtletní a pololetní výkazy
o hospodaření, přehled aktiv a pasiv)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah     Evid. jedn. č.

2/2/2/12 Místní daně a poplatky 

39 Výkaz o vyměření daní a místních poplatků, 1973-1979 kar 2
Přehled daní a poplatků spravovaných MNV

2/2/2/13 Plánování

40 Rozpisy rozpočtů, programové plány, 1969-1980 kar 2
žádosti o zařazení akcí „Z“včetně změn 

2/2/2/14 Výstavba

41 Veřejné stavby, akce „Z“ 1962-1980 kar 2
(přístavba přísálí Osvětové besedy, čerpací
stanice PHM, oplocení a toalety – sportovní
hřiště, koupaliště, plavecký a školský bazén 
tábora ZČE, ocelokolna na koks pro ZDŠ, 
prodejna P-60, oprava kulturního domu, úpravy
objektů bývalé pošty a ZDŠ)

42 Průmyslová a zemědělská výstavba 1971-1980 kar 3
(situační plánek silážních jam, obilní sila,
zpevněná plocha, vedení pro polní mlat,
přístavba propojovacího mostu, vykladač hnojiv
s přístřeškem, demolice stodoly, stáje, přípravny, 
hangárový sklad, odpojení elektrické přípojky
bouraného kravína)

43 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1966-1979 kar 3
(elektrifikace cihelny, Horských Domků,
přípojka pro 5 rodinných domků, plynovod)

44 Občanské stavby 1967-1980 kar 3
(novostavby, opravy, úpravy, změna užívání,
demolice)

2/2/2/15 Živnosti, poskytování služeb občany

45 Povolení provádění zámečnických prací 1970 kar 3

2/2/2/16 Doprava a spoje

46 Místní komunikace 1978 kar 3
(příjezdová cesta k chatám, účelová
komunikace Trpísty-Sviňomazy)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

47 Autobusová doprava 1970-1978 kar 3
(dopravní obslužnost)

48 Místní rozhlas 1967-1970 kar 3
(poděkování za zřízení, listina o povolení)

49 Telefonizace 1978-1980 kar 3
(rekonstrukce místního telefonního obvodu)

2/2/2/17 Obchod

50 Zásobování 1969-1978 kar 3
(LSD Jednota – závoz masných výrobků,
nároky na spotřebu tuhých paliv)

2/2/2/18 Zemědělství

51 Organizační věci 1950-1970 kar 3
(zápisy ze společných schůzí MNV, JZD a STS,
Akce pomoc pohraničí, výměny pozemků, příděly
krmiv soukromým hospodářům, plány zemědělské
výroby, adaptace kravína, soutěž, potvrzení o členství
v JZD)

2/2/2/19 Zemědělská výroba

52 Statistika (neúplné): 1963-1965 kar 4
- Sběrný list a Obecní přehled ploch osevu
zemědělských plodin, 1964-1965
- Soupis a obecní přehled hospodářského
zvířectva, 1963-1965
- Obecní přehled o počtu osob činných 
v zemědělství, 1965

53 Živočišná výroba 1978 kar 4
(myxomatóza králíků-očkování,
zákaz volného pobíhání drůbeže)

54 Ochrana proti škůdcům 1978 kar 4
(likvidace nemocných stromů a rostlin)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/2/20 Zemědělská půda 

55 Přídělové řízení 1949-1963 kar 4
(vklad pro Československou poštu Čd. 465/49
a 228/63, vklad pro Antonína Jedličku, příděl
zámku pro KNV – referát pro školství, osvětu
a tělesnou výchovu)

56 Soupisy pozemků a jejich vlastníků 1965-1970 kar 4
(sektorový přehled, přehled úhrnných údajů
evidenčních listů, sběrný list)

57 Vynětí ze zemědělského půdního fondu 1969-1978 kar 4

2/2/2/21 Vodní hospodářství

58 Vodohospodářské investice 1967-1980 kar 4
(zřizování studní, úprava vodní nádrže)

2/2/2/22 Zdravotnictví

59 Průzkum vztahu zdravotníků k pacientům 1978 kar 4

2/2/2/23 Sociální péče

60 Organizační věci 1973-1979 kar 4
(záznamy o prověrce činnosti, výkazy
o sociální péči, jmenování kurátora)

61 Jednotlivé causy 1967-1970 kar 4
(náhradní rodinná péče, neúplné rodiny,
problematické případy)

62 Důchody, doplňková péče 1967-1979 kar 4
(seznamy důchodců, úpravy důchodů,
žádosti, návrhy, rozhodnutí)

2/2/2/24 Školství 

63 Základní devítiletá škola 1.-5. ročník 1953-1978 kar 4
(škola v přírodě, oprava školní budovy, 
personální věci, docházka dětí do Zvláštní
školy ve Stříbře)

26



Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

64 Mateřská škola 1967-1978 kar 4
(žádost o poskytnutí molitanu, personální
věci, seznam dětí)

65 Dětský domov 1970-1978 kar 4
(hodnocení ředitelky, likvidace odpadu)

2/2/2/25 Kultura, sport a tělovýchova

66 Místní lidová knihovna 1978 kar 4
(zpráva o metodické návštěvě)

67 Osvětová beseda 1977 kar 4
(výkaz o kulturně výchovné činnosti)

2/2/2/26 Ochrana přírodních a kulturních památek

68 Chráněné přírodní výtvory 1969 kar 4
(zámecký park)
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