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Úvod 
 

1) Vývoj organizace úřadu 
 
KSČ na Ústecku byla vytvořena odštěpením levicového křídla sociální demokracie. V pohra-

ničí byl proces ovlivněn více státotvorným vývojem a národnostním složením obyvatelstva. 

Sociální demokracie byla rozdělena na českou a německou. Německá měla podstatně větší 

vliv na většinové německé obyvatelstvo, stála v opozici proti vládní politice a nebyla tak 

vládní činností kompromitována. Německá sociální demokracie byla politicky vyspělejší než 

její český protějšek. Uvnitř obou docházelo k názorovému štěpení, zpočátku patrnější bylo                     

u české sociální demokracie. Akce obou stran probíhaly většinou izolovaně od sebe a jejich 

spolupráce se příliš nerozvíjela. Např. boje o Lidový dům a generální stávka byly vlivem 

pravicového vedení německé sociální demokracie vnímány jako záležitost výlučně českých 

dělníků a proto se ústečtí funkcionáři německé sociální demokracie otevřeně postavili proti 

vyhlášení generální stávky. K rozštěpení německé sociální demokracie došlo počátkem roku 

1921 v souvislosti se svoláním sjezdu německé levice do Liberce na 12. března 1921. I když 

byly pozice pravicového křídla silné, od února 1921 vznikají první levicové organizace, 

prohlašující se za komunistické, 13. 2. v Chabařovicích, pak ve Vyklicích a Trmicích. Vznikl                

i okresní sekretariát levice, jehož předsedou se stal Sigismund Gerlitzer z Kramolů (část 

Střekova). Celé období bylo zakončeno sjezdem německé levice 12. 3. 1921 v Koloseu ve 

Velkých Pavlovicích u Liberce, kde došlo k založení německé sekce KSČ. Na sjezdu byl do 

dvanáctičlenného zastupitelstva zvolen F. Holly z Ústí nad Labem.  

 Přetvoření české sociálně demokratické levice v komunistickou stranu bylo dovršeno na 

sjezdu české levice v Praze ve dnech 14. – 16. 5. 1921. Sjezdu se zúčastnili z ústeckého 

okresu s hlasem rozhodujícím: A. Kršňáková a V. Polák z Chabařovic, E. Dlouhý z Vyklic,               

M. Staňková a V. Rákos z Krásného Března, M. Černý z Neštěmic, F. Ptáček z Trmic, A. Myšák 

a K. Kudrnová z Předlic a F. Vobecký z Ústí nad Labem. S hlasem poradním: V. Pecháček,                

L. Srbek – v mandátové komisi. Jako host: Šturm z Ústí nad Labem. V české Besedě v Ústí nad 

Labem se konala 21. 5. 1921 schůze označená již jako komunistická. Na pražském sjezdu 

nedošlo ke sloučení českých a německých komunistů v jednu stranu, místní organizace 

existovaly nezávisle vedle sebe. Po kritice Komunistické internacionály došlo ke sjednocení 

českých a německých komunistů na slučovacím sjezdu KSČ v Praze 30. 10. 1921. Výsledkem 

byl jednotný systém všech místních, okresních a krajských (župních) organizací bez 



[4] 

 

národnostního rozlišení. Celá nová struktura vstoupila v platnost od 1. 1. 1922. Dosavadní           

V. župa se stala krajem. Ten byl rozdělen na obvody a v nich byly vytvářeny obvodní 

sekretariáty – Ústí nad Labem, Podmokly, Teplice, Most, Chomutov.  

 Okresní výbor KSČ tvořili většinou předsedové místních organizací a někteří politicky 

nejvyspělejší komunisté. Titul předseda OV zpočátku nebyl vžitý, užívalo se titulu okresní, 

případně krajský důvěrník. Později i tento titul byl zrušen a zavedlo se označení politický 

vedoucí, německy Polleiter, jak pro MO, tak pro OV i KV. Původní okresní výbor neměl 

placené funkcionáře a stálý sekretariát. Organizační a administrativní záležitosti se zpočátku 

vyřizovaly na schůzích v České besedě (restaurace v dnešní Revoluční ul. čp. 78/1219, zde 

bylo nějaký čas i sídlo župního vedení KSČ) a v místnostech redakce a administrace krajského 

časopisu Internationale v Drážďanské ulici 15, dnes Masarykova 19/676 (došlo k přečíslování 

15 x 19). Zde sídlilo od 10. 10. 1921 krajské a okresní vedení. Okresní sekretariát přesídlil                 

2. 5. 1931 na Špitálské nám. 11 a 1. 9. 1931 do ulice Malá 8.  

 Splývání a posléze splynutí obou národností v jedné organizaci si vyžádalo delší čas, nutný 

k překonání mnohých obtíží, pro mnohé členy situace přinesla zklamání. Dvojjazyčné jednání 

schůzí věc jen komplikovalo. Ve snaze zjednodušit jednání a urychlit průběh schůzí se někdy 

jednalo jen v německém jazyce, „protože Češi německy rozuměli“. Stala-li se tato praxe 

pravidlem, u Čechů vyvolávala nevoli. Z obou stran to ovlivnilo život v místních organizacích, 

ochabování zájmu o stranu vedlo až k pasivitě nebo i k rozchodu se stranou. Strana byla 

sledována policií, přední funkcionáři byli mnohdy zajištěni a poté propuštěni na svobodu. 

Persekuce uváděla stranu až do poloilegality (ze strany jednotlivců k odchodu ze strany), 

schůze OV, ale i místních organizací se často konaly i v soukromých bytech stranických 

funkcionářů. Měly charakter nejužších porad, odbývaly se ponejvíce u Františka Vobeckého, 

který byl okresním a krajským důvěrníkem. Na porady přicházeli straničtí důvěrníci ze závodů 

a spojky z místních organizací, přinášeli zprávy z terénu a odnášeli si odtud další instrukce. 

Jedinými placenými funkcionáři byli komunističtí poslanci Národního shromáždění a s nimi 

občas placení pracovníci, kteří vydávali a redigovali stranický tisk. Poslanci K. Kreibich,                  

R. Appelt, L. Freund (redaktor), F. Schenk, Kurt Babel, L. Zoufalý, R. Grünwald (redaktor 

Internationale) – měli větší příležitost kontaktu s centrem, přinášeli pokyny a mnohdy sami 

řídili zasedání okresního nebo krajského výboru. Poslední zasedání okresního výboru v Ústí 

nad Labem před obsazením pohraničí řídil poslanec Kurt Babel (z Chomutova), probíral se 

přechod strany do ilegality a ochrana známých exponovaných funkcionářů strany před 
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zatčením a likvidací. Po Mnichovu 1938 byla KSČ rozpuštěna, nepodílela se tedy na vedení 

Československa v období tzv. druhé republiky ani protektorátu.  

 Po roce 1945 pak komunisté ztotožňovali přechod své strany do ilegality s odporem vůči 

Mnichovu a odmítnutím spolupráce s prezidentem Háchou a premiérem Beranem, zatímco 

řada členů a představitelů Československé strany národně socialistické, Československé 

strany lidové a Československé strany sociálně demokratické vstoupila do Strany národní 

jednoty, opoziční Národní strany práce či po jejich zrušení do Národního souručenství. 

 Řada komunistů před počátkem okupace z Ústecka odešla. Někteří ale zůstali, udržovali 

spolu styk a organizovali mezi sebou pomoc rodinám, jejichž otcové – členové strany – byli 

vězněni. V květnu 1945 na Ústecku působila řada komunistů, kteří zde přežili okupaci nebo 

se vraceli, a organizovali zde stranický a veřejný život. Ti začali v závodech a předměstských 

obcích zakládat stranické výbory. Na předměstí Ústí nad Labem v Krásném Březně vznikla 

místní organizace již 15. května a ihned nato ve Vaňově. V Trmicích a v Předlicích byly 

založeny 20. května. Závodní organizace byly v květnu ustaveny například v trmické 

elektrárně, na Dole 5. květen a v dalších podnicích. Je zapotřebí ale připomenout, že vlivem 

odsunu německého obyvatelstva, byla kontinuita místní stranické práce zpřetrhána. Němečtí 

komunisté podléhali tzv. dobrovolnému odsunu a odcházeli budovat nové Německo – NDR. 

 Vytvořit orgány ve vnitřním městě trvalo komunistům déle, neboť jim zde ,,chyběl kádr 

starých bojovníků“ a ani před válkou zde neměli silné pozice. Důvodem bylo složení 

obyvatelstva. Zatímco v okolních hornických osadách žilo velké množství dělníků, v samot-

ném městě bydleli především státní zaměstnanci nebo drobní živnostníci. Zpočátku slabé 

postavení komunistů v samotném městě podtrhuje i skutečnost, že žádný z příslušníků této 

strany nefiguroval mezi zakládajícími členy Revolučního národního výboru, prvního orgánu 

české správy okresu a města Ústí nad Labem, který byl ustaven 8. května 1945. 

 Nicméně komunistům se podařilo postavení mezi ostatními politickými stranami brzy 

vybudovat a záhy i posílit. Na budování komunistické organizace v okrese měli velkou zásluhu 

Květoslav Innemann a Marie Vobecká. Marie Vobecká pocházela z Ústí nad Labem. Podobně 

jako Innemann byla předválečnou členkou KSČ a měla bohaté zkušenosti s činností ve vysokých 

stranických a veřejně správních funkcích. Před válkou byla členkou ústředního výboru KSČ               

a řadu let působila jako poslankyně Národního shromáždění za lounskou župu. V průběhu 

války byla tři roky vězněna. Nakazila se tuberkulózou a jako nevyléčitelně nemocná byla v roce 

1943 propuštěna do domácí péče.  Do Ústí nad Labem se vrátila 26. května 1945.  
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 Složení první podoby okresního výboru KSČ po válce, který byl v Ústí nad Labem ustaven 

24. května 1945, lze pro zlomkovitost dochovaného archivního materiálu zjistit velmi 

obtížně. Na základě dílčích zmínek v Předvoji se dá konstatovat, že v čele komunistů v okrese 

během prvních poválečných měsíců stáli František Toms (předseda), Květoslav Innemann, 

Marie Vobecká a Josef Bůša. Sídlo okresního sekretariátu se nacházelo v Horově ulici 9. 

 Manifestací rychlé a úspěšné organizační činnosti komunistů bylo uspořádání první 

okresní konference KSČ 24. června 1945 a především první krajské konference KSČ. Proběhla 

ve dnech 4. – 5. srpna 1945 v Ústí nad Labem a byla nejen první krajskou stranickou 

konferencí na Ústecku, ale zároveň první krajskou konferencí KSČ v pohraničí. Předtím se 

ovšem K. Innemannovi podařilo úspěšně zrušit krajské výbory strany v Děčíně (spolu s jejich 

česko-německým časopisem) a v Mostě. Na konferenci bylo konstatováno, že v kraji již bylo 

ve 212 obcích z celkového počtu 552 založen místní výbor strany, že v 90 podnicích již byly 

založeny závodní organizace strany a počet členů se pohybuje kolem 20 000. Nakonec byl na 

konferenci zvolen předseda a sekretariát krajského výboru KSČ. Na výzvu II. krajské 

konference KSČ měla být do konce března 1946 dokončena výstavba okresních, místních                

a závodních výborů a uvedeny v činnost všechny komise a „desítkářský“ systém, aby se 

stranické orgány všech stupňů a veškeří členové mohli podílet na plnění úkolů předvolební 

kampaně.  

 Organizování strany komunistům napomáhalo v prosazování jejich požadavků v orgánech 

samosprávy, kde se jim za podpory odkazů na početnost vlastního členstva dařilo získávat 

posty předsedů národních výborů či předsednictví ve významnějších komisích národních 

výborů. 

 Počátkem dubna 1946 měli komunisté v ústeckém okrese 12 800 příslušníků strany,                 

37 závodních organizací a 84 místních organizací (v okrese se tehdy nacházelo 88 obcí.)  

 Komunisté si do květnových voleb do národního shromáždění připravili velmi silné pozice. 

Ve voličských seznamech pro ústecký politický okres bylo zapsáno 41 296 voličů a pokud KSČ 

v okrese skutečně disponovala 12 800 registrovanými členy, disponovala i necelou třetinou 

jistých hlasů. Komunisté přistoupili k volbám s propracovanou rozsáhlou agitací. Mimo jiné 

agitační využívání komunisty pěstované vize KSČ jako nejvýznamnější bojovnice za osvobo-

zení Československa se jasně projevovalo nejen v prohlášeních stranických funkcionářů 

v tisku, ale kupříkladu i v kandidátce (krajské). Z třiceti kandidujících osob měly být tři 

bývalými politickými vězni a devatenáct účastníky domácího odboje. V ústeckém volebním 
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okrese KSČ zvítězila v 87 obcích z 88 obcí Ústecka (ve Stradově zvítězila Československá 

sociální demokracie). Usadili se ve vedení města Ústí nad Labem, okresního správního 

orgánu i v jednotlivých obcí prakticky do roku 1990. 

 Jejich pozice byla ještě více posílena po únorovém puči v roce 1948. Strana se aktivně 

podílela na likvidaci svých protivníků zřizováním akčních výborů národní fronty, které 

prováděly „očistu“ veřejného života. Na závodech zřídila oddíly Lidových milicí. Krajské                  

a okresní organizace strany zabezpečovaly v okruhu své působnosti uskutečňování politiky 

KSČ, tak jak vyplývala z usnesení ústředních orgánů strany, a zajišťovaly řízení nižších 

organizačních článků KSČ, tj. základních organizací, městských, místních, celozávodních                  

a podnikových výborů strany.  

 Po převratu v roce 1948 začala komunistická strana budovat a upevňovat monopol své 

moci nad zbytkem společnosti zasahující do všech odvětví veřejného života. Úměrně tomu 

stoupl také vliv vedení krajských a okresních stranických organizací. Kromě dosavadních 

úkolů začala určovat základní politickoekonomické směrnice pro rozvoj krajů a okresů, řídit                

a kontrolovat místní masové sdělovací prostředky spolu s činností kulturních a osvětových 

zařízení, usměrňovat a kontrolovat činnost orgánů státní správy, odborů, dalších společen-

ských organizací, zemědělských, průmyslových a dalších podniků v okruhu jejich působnosti. 

Vliv a kontrola krajských nebo okresních orgánů strany byla realizována prostřednictvím 

jednotlivých komunistů případně celých stranických skupin uvnitř ovládaných úřadů, 

organizací a podniků. Zároveň krajské a okresní stranické orgány prováděly výběr a schva-

lování řídících pracovníků ve všech ovládaných institucích spadajících do jejich pravomoci, 

čímž bylo zajištěno plnění stranických usnesení i po této linii. 

 V průběhu 50. let se okresní stranické orgány rozrůstaly a byrokratizovaly. Postupně 

upadala úloha funkce předsedy OV KSČ, naopak narůstala úloha placeného aparátu, 

především placeného vedoucího tajemníka. Zlomovým pro vývoj strany z hlediska 

individuálních názorových odlišností od oficiální stranické ideologie se stal vývoj v roce 1968 

a po něm. Strana se opět musela věnovat o to většímu (nikdy v tom nepřestala) kádrování             

a prověřování členské základny. Ustála své výluční postavení ve společnosti, následných               

10 let normalizace přineslo personální stabilizaci ve vedení okresní stranické organizace – viz 

následující tabulky o rozsahu členské základny a přehled vedoucích funkcionářů OV KSČ                 

v Ústí nad Labem. 
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rok počet základních organizací stav členské základny (jen členů) 

1954 137 ? 

1957 152 3654 

1966 445 15 157 (kandidátů 483) 

1975 358 11 248 (jen členů 9 914) 

1977 363 12 030 (jen členů 10 768) 

 

     Výluční postavení KSČ v politickém životě Československa skončilo po 17. listopadu 1989. 

V zákonné podobě se tak stalo novelou článku 6 Ústavy ČSSR (viz ústavní zákon č. 100/1960), 

která byla provedena ústavním zákonem č. 135/1989 Sb. dne 29. listopadu 1989. 

 Nejvyšším orgánem okresní organizace KSČ byla okresní konference KSČ. Od roku 1949 se 

konala každoročně, po roce 1960 ve dvou, později i tříletých intervalech. Konferenci řídilo 

pracovní předsednictvo, které schvalovali delegáti. Konference volila členy a kandidáty 

okresního výboru KSČ, členy okresní kontrolní a revizní komise a delegáty na krajskou 

konferenci. Zpravidla druhý den konference se sešel nově zvolený OV a OKRK a zvolili 

vedoucí orgány okresní stranické organizace – vedoucího tajemníka OV KSČ, 4  tajemníky 

(původně méně) OV, členy předsednictva (11 – 14 členů) a předsedu OKRK. Funkce 

vedoucího tajemníka OV KSČ se objevila v roce 1950, od roku 1958 přibývali tajemníci 

resortů.  

 

konference důvěrník 
předseda 

    

asi 1924-1938 František 
Vobecký 

    

24.5.1945 František Toms     

konference důvěrník 
předseda 

1.místopředseda 2.místpředseda politický 
tajemník 

organizační 
tajemník 

10.4.1949 Josef Pospíšil Josef Palán Šlefr Josef Zdeněk Belech Lubomír 
Augusta 

konference vedoucí 
tajemník 

tajemník    

16.4.1950 Jaroslav Šeda     

duben1951 Jaroslav Šeda     

březen1952 Hromádka     

19.4.1953 Václav Ečer     

21.3.1954 Václav Ečer     

13.3.1955 František Šura     

duben 1956 František Šura     

17.2.1957 František Šura 
 
 
 

Flégl    
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konference vedoucí 
tajemník 

tajemník pro 
průmysl 

tajemník pro 
zemědělství 

tajemník pro 
propagandu a 

agitaci 

 

16.3.1958 Jan Mašek Jiří Mohaupt Tomáš Princ Miroslav Širc  

15.3.1959 Jan Mašek Jiří Mohaupt Tomáš Princ Miroslav Širc  

1959 změna 
plénem OV 

Jan Sládek Jiří Mohaupt Tomáš Princ Miroslav Širc  

20.3.1960 Václav 
Svejkovský 

Antonín Bárta Cyril Šrek Miloslav 
Brůžek 

 

28.10.1962 Václav 
Svejkovský 

Josef Košvanec Petr Inozencov StanislavMalin
a 

 

8.3.1964 Václav 
Svejkovský (do 

9.7.1965) 

Josef Košvanec Petr Inozencov StanislavMalin
a (od 9.7.1965 

Václav 
Svejkovský) 

 

27.3.1966 Jiří Kašpar (již 
od 9.7.1965 

Vlastimil Pečený František 
Pokorný 

Vlasta Klímová  

17.3.1968 Jiří Kašpar Vlastimil Pečený 
do 11/68 

František 
Pokorný 

Vlasta Klímová  

1969 
změna plénem 

OV 

Rudolf 
Kvasnička od 

36.6.69 

Mikuláš Adalský 
od 9/70 

Josef Šulc od 
12/69 

Eduard Kuchař 
od 12/69, 

Pavel Kafka od 
7/70 

 

konference vedoucí 
tajemník 

tajemník pro 
stranickou práci 

v průmyslu 

tajemník pro 
politickoorgani-

zační práci 

tajemník pro 
stranickou 

práci 
v zemědělství 

a 
potravinářské
m průmyslu 

tajemník pro 
stranickou 

ideologickou 
práci 

28.3.1971 Rudolf 
Kvasnička 

Rudolf Machovec Eduard Kuchař Josef Šulc Pavel Kafka 

29.4.1973 Rudolf 
Kvasnička 

Rudolf Machovec Eduard Kuchař Josef Šulc Václav Blahovec 

22.2.1976 Rudolf 
Kvasnička 

Rudolf Machovec Eduard Kuchař Josef Šulc Václav Blahovec 

23.4.1978 Rudolf 
Kvasnička 

Rudolf Machovec Jiří Holub Josef Šulc Václav Blahovec 

22.2.1981 Rudolf 
Kvasnička 

Jan Lán Jiří Holub Ing.Pavel 
Bronec 

Václav Blahovec 

24.4.1983 Jiří Holub Jan Lán Jiří Bělecký Ing.Pavel 
Bronec 

Vlastimil Sadílek 

26.1.1986 Jiří Hájek Jan Lán Jaroslav Kohák Čestmír Türb Josef Nesvadba 

17.4.1988 Jaroslav Indra Miroslav Brada Jiří Boháč Čestmír Türb Milena 
Kumpfová 

 

 
2) Vývoj a dějiny fondu 

 
Archivace a skartace písemností vzniklých z činnosti městských, celozávodních a základních 

organizací v okrese byla prováděna centrálně na základě Zásad ÚV KSČ o archivaci stranic-

kých materiálů z roku 1965. Všechny uvedené nižší složky předávaly své písemnosti                          
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a skartační návrhy ke schválení OV KSČ. Archiv OV KSČ byl archivem přechodného uložení, ve 

kterém měly být materiály ze stranických organizací uloženy po stanovenou dobu a po ní 

byly předány do archivu KV KSČ. Poslední takový převod proběhl v prvním čtvrtletí roku 

1988. Tehdy proběhla i centrální skartace dokumentů – plány práce, došlá pošta, měsíční 

hlášení, duplicitní zápisy, agenda stranické výchovy, pozvánky, brožury. Za dokumenty typu    

A byly považovány zápisy z členských a výborových schůzí a zápisy z konferencí. Archivní 

jednotkou bylo jedno zasedání (včetně dokladových materiálů).                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Vlastní písemnosti – obdobného charakteru – si organizace ukládala v prostorách budovy 

OV KSČ na Mírovém náměstí 69/20 až do roku 1989. Jednalo se o celky zápisů ze zasedání 

pléna OV KSČ a předsednictva OV KSČ a zápisy z okresních konferencí, které byly zataveny 

v plastových obalech. Svoz do archivu KV KSČ se nekonal. V prosinci 1989 je nechal převést 

tajemník Jaroslav Kohák do SOA v Litoměřicích, odtud v rámci delimitace archiválií se dostaly 

později do Archivu města Ústí nad Labem, kniha přírůstků 888. Část dokumentů byla 

dodatečně nalezena při pořádání fondů ONV Ústí nad Labem a NV města Ústí nad Labem.                                                                                                                                                                 

 Jednalo se vesměs o jednotliviny, které byly doplněny do příslušných skupin, zjistilo-li se, 

že chybí. Písemnosti z činnosti komise regionálních dějin OV KSČ byly převezeny do Archivu 

města Ústí nad Labem z Muzea města Ústí nad Labem v roce 2000. (kniha přírůstků 806). 

 
3) Archivní charakteristika fondu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Fond je uspořádán podle organizační struktury okresní organizace. Nejvyšším orgánem 

okresní organizace KSČ byla okresní konference KSČ. Na ní byli zvoleni členové a kandidáti 

okresního výboru KSČ a okresní kontrolní a revizní komise.  

 Nově zvolený OV (plénum) zvolil vedoucí orgány okresní stranické organizace – vedoucího 

tajemníka OV KSČ, tajemníky OV, členy předsednictva (11 – 14 členů) a předsedu okresní 

kontrolní a revizní komise. V předsednictvu byli zpravidla zastoupeni všichni 4 tajemníci. 

Zodpovídalo za usnesení přijatá na plénu OV, mělo úlohu určitého organizátora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Plénum rovněž ustanovilo podle potřeby komise – např. zemědělská, ideologická, ekono-

mická, ale i komise pro otázky mládeže, komise pro členské záležitosti apod. Proto byl fond 

uspořádán podle následujícího schématu: 

Okresní konference KSČ 

Plenární zasedání OV KSČ 

Předsednictvo OV KSČ 
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Komise OV KSČ 

- okresní kontrolní a revizní komise 

- investiční komise 

- komise regionálních dějin KSČ 

Různé 

 
4) Stručný rozbor obsahu fondu 

 
Fond obsahuje téměř kompletní řadu stěžejních dokumentů okresní organizace z let 1950 – 

1989. Z hlediska organizační struktury jsou rozhodujícím svědectvím zápisy z okresních 

konferencí. Celkovou politickou orientaci strany, její zásahy do života společnosti i jedinců 

objasňují zápisy z plenárních zasedání OV KSČ. Fond je základním zdrojem informací pro 

dějiny života společnosti na Ústecku po druhé světové válce.  

  
5) Záznam o vypracování inventáře 

 
Fond byl pořádán průběžně v letech 1992 – 2011 pracovníky archivu Ivou Kolářovou                          

a Stanislavou Kešnerovou. Zároveň vznikal inventární soupis v elektronické podobě. 

Konečnou redakci inventáře provedli v roce 2011 Stanislava Kešnerová a Vladimír Kaiser. 

Inventář úvodem opatřila v roce 2011 Věra Hladíková, inventář schválil PhDr. Marek 

Poloncarz. 
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inv. č. obsah čas. rozsah evid. číslo 

    
OKRESNÍ  KONFERENCE  KSČ  

  

1 Usnesení z V. okresní konference KSČ v Ústí nad Labem 10. 4. 1949 1949 A 1 
1 Usnesení z VI. okresní konference KSČ v Ústí nad Labem 16. 4. 1949 1950 A 1 
1 Zápis z IX. okresní konference KSČ v Ústí nad Labem 18. – 19. 4. 1953 1953 A 1 
1 Zápis z X. okresní konference KSČ v Ústí nad Labem 20. – 21. 3. 1954 1954 A 1 
1 Zápis z okresní konference KSČ v Ústí nad Labem 12. – 13. 3. 1955 1955 A 1 
1 Zápis z okresní konference KSČ v Ústí nad Labem 16. – 17. 2. 1957 1957 A 1 
1 Zápis z okresní konference KSČ v Ústí nad Labem 15. – 16. 3. 1958 1958 A 2 
1 Zápis z okresní konference KSČ v Ústí nad Labem 14. – 15. 3. 1959 1959 A 2 
1 Výpis z usnesení okresní konference KSČ v Ústí nad Labem 27. – 28. 

10. 1962 
1962 A 2 

1 Usnesení a návrh usnesení okresní konference KSČ v Ústí nad Labem                         
7. – 8. 3. 1964 

1964 A 2 

1 Okresní konference KSČ v Ústí nad Labem 26. – 27. 3. 1966 
Tištěná brožura pro účastníky konference, rezoluce okresní 
konference 

1966 A 2 

1 Mimořádná okresní konference KSČ v Ústí nad Labem 30. 6. 1968, 
Návrh jednacího řádu; návrh členů pracovního předsednictva 

1968 A 2 

1 Okresní konference KSČ v Ústí nad Labem 28. – 29. 4. 1973; 
projednání některých diskusních příspěvků; tištěná brožura pro 
účastníky 

1973 A 3 

1 Okresní konference KSČ v Ústí nad Labem 21. – 22. 2.  1976; 
tištěná brožura pro účastníky; usnesení konference, Zpravodaj 
okresní konference (tisk) 

1976 A 3 

1 Okresní konference KSČ v Ústí nad Labem 22. – 23. 4.  1978; 
tištěná brožura pro účastníky; usnesení konference 

1978 A 4 

1 Okresní konference KSČ v Ústí nad Labem 21. – 22. 2. 1981 1981 A 4 
1 Okresní konference KSČ v Ústí nad Labem 23. – 24. 4. 1983; 

tištěná brožura pro účastníky 
1983 A 5 

1 Okresní konference KSČ v Ústí nad Labem 25. – 26. 1. 1986 1986 A 6     
1 Okresní konference KSČ v Ústí nad Labem 16. – 17. 4. 1988 1988 A 7 
    
 PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ OV KSČ   

2 Zasedání a mimořádná zasedání pléna OV KSČ (viz příloha A1) 
 

1955 – 1989 A 8 – A 48  

 ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA (BYRA) OV KSČ 
  

3 Zasedání a mimořádná zasedání předsednictva (byra) OV KSČ (viz 
příloha B 1, B2, B3) 
 
 
 
 
 

1950 – 1989 A 49 –               
A 272 
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inv. č. obsah čas. rozsah evid. číslo 

    
 KOMISE OV KSČ 

 

  

 OKRESNÍ  KONTROLNÍ  A  REVIZNÍ  KOMISE   

4  Zápisy z plenárních zasedání komise  1961 – 1962  A 273 
4  Zápisy z plenárních zasedání komise (viz příloha C) 

 
1979 – 1983 A 273 –                  

A 274 
 INVESTIČNÍ KOMISE    

5 Zápisy z jednání komise 
 

1981 – 1982 A 275 

 KOMISE REGIONÁLNÍCH DĚJIN KSČ   

6 Písemné výpovědi pamětníků (převažují vzpomínky na únorovou 
revoluci 1948) 1 – 42  

1972 – 1978  A 275 

7 Soupis pamětníků (karty s heslovitým obsahem výpovědí 1 – 46) 1977 A 275 
8 Přehled regionálního komunistického tisku před rokem 1938 

(zpracoval Jan Havel) 
1976 – 1977 A 275 

9 „Popisy objektů, které mají vztah k organizacím KSČ na Ústecku“ 
(zpracoval Jan Havel) 

1977 A 275 

10 Přepisy magnetofonových záznamů vyprávění pamětníků 1977 – 1986 A 275 
10 Přepisy magnetofonových záznamů vyprávění pamětníků 1977 – 1986 A 276 

    
 RŮZNÉ 

  

11 Vyhlášení povinné pracovní povinnosti všech členů KSČ na odklízení 
trosek v Ústí nad Labem 

1946 A 275 

12 Zápisy ze schůzí „bezpečností trojky“ na OV KSČ (SNB, StB, OV KSČ, 
později ještě hasiči) 

1949 A 275 

13 Zápis z porady sekretariátu OV KSČ 13. 7. 1950 1950 A 275 
14 Zápis z aktivu předsedů základních organizací, referentů a aktivistů 

OV KSČ v Ústí nad Labem 12. 9. 1953 
1953 A 275 

15 Zpráva o průběhu národní směny 15. 6. 1958 1958 A 275 
16 Vystoupení zástupce OV KSČ na výročních schůzích základních 

organizací KSČ – odsouzení událostí roku 1968 
1969 A 275 

17 Zápis z hodnocení členů předsednictva OV KSČ Ústí nad Labem 
provádění pohovorů k výměně členských legitimací 18. 2. 1970 

1970 A 275 

18 Přehled činnosti ideologického oddělení (odběr tisku, výměna 
legitimací, stranické vzdělávání) 

1970 A 275 

19 Jiří Tuček, odvolání proti vyloučení z KSČ 1971 – 1972 A 275 
20 Seminář členů a kandidátů OV KSČ (úkoly národních výborů                            

a Národní fronty) 
1976 A 275 

21 Zásady pro skartaci a archivaci stranických písemností  
v rámci okresní stranické organizace 

1987 – 1988 A 275 
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inv. č. obsah čas. rozsah evid. číslo 

    
 OBĚŽNÍKY, INSTRUKCE, POKYNY OV KSČ MÍSTNÍM 

A ZÁVODNÍM ORGANIZACÍM KSČ 

  

22 Rezoluce 1949 – 1961 A 277 
23 Pokyny pro členské schůze 1949 – 1960 A 277 
24 Členská základna, výměna stranických legitimací, prověrky 1948 – 1970 A 277 
25 Kádrová práce, organizace stranické práce 1949 – 1959 A 277 
26 Svolávání aktivů, usnesení z aktivů 1948 – 1955 A 277 
27 Hospodaření okresní organizace 1949 – 1959 A 277 
28 Placení členských příspěvků 1958 – 1976 A 277 
29 Stranické školení a semináře, politická agitace (tisk) 1949 – 1968 A 277 
30 Výzvy k manifestacím, manifestační schůze 1949 – 1958 A 277 
31 Školství 1955 – 1959 A 277 
32 Volby 1950 – 1960 A 277 
33 XIV. sjezd KSČ 1968 A 277 
34 Sběr odpadu, lidový sběr 1949 – 1950 A 277 
35 Zemědělství 1955 – 1959 A 277 
36 Vyhlášení celonárodních směn 1958 A 277 
37 Závazková činnost, soutěž 1948 – 1960 A 277 
38 Pětiletky  1948 – 1960 A 277 
39 Životní úroveň 1959 A 277 
40 Oslavy února 1949, 1968 A 277 
41 Májové oslavy 1947 – 1959 A 277 
42 Letní slavnosti, lidové oslavy 1959 A 277 
43 „Velká říjnová socialistická revoluce“ 1948 – 1960 A 277 
44 Narozeniny J. V. Stalina 1948 – 1949 A 277 
45 Narozeniny K. Gottwalda 1948 A 277 
46 Kultura 1948 A 277 
47 Branci 1948  – 1950 A 277 
48 Dny přátelství 1949 A 277 

    

 VNITROSTRANICKÉ A PŘÍLEŽITOSTNÉ TISKY    

49 Výzva OV KSČ v Ústí nad Labem – „Za další prohloubení socialistické 
soutěže …“ 

1960 A 277 

50 Informační zprávy 1/1961 1961 A 277 

51 Informace KSČ 5/1966, 5 a 7/1967,  5 a 6/1968 1966 – 1968 A 277 
52 Zpravodaj OV KSČ Ústí nad Labem 3/1970, 1/1987 1970, 1987 A 277 

 

 
 
 
 
 
 
 


