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Klement Gottwald – kult osobnosti. 

Dokumentační sbírka vymanipulovaná z archivních fondů bývalého 
Muzea dělnického hnutí. Archiv Národního muzea 

Markéta Kabůrková 

 

Jedná se o archivní celek, databázi, která přes své označení vlastním jménem není osobním 
fondem1 prvního lidově demokratického prezidenta, nýbrž specifickým, úzce definovaným, 
souborem materiálů, jejichž adresátem byl Klement Gottwald, nikoli však jako individuální 
osoba, ale jako objekt oficiálních i lidových projevů kultu osobnosti v letech 1945–1953. 
Předkládaná tabulka je převedena z inventárního zápisu provedeného v archivním programu 
Bach, který bude v brzké době publikován rovněž ve veřejné archivní databázi VadeMeCum, 
a následně v databázi PEVA. 

Inventární soubor KG-kult osobnosti přestavuje jednu z pomůcek, jak komplexněji a na 
základě nově dostupných primárních pramenů chápat dobová svědectví o reprezentacích a 
rituálech spojovaných s kultem osobnosti v době pozdního stalinismu v lidově-
demokratickém Československu, v celém spektru od vysoce individualizovaných, mnohdy 
emocionálních vyznání po stereotypizované a formalizované formy ideologických afirmací 
adresovaných apoteosovanému vůdci.  

Obsah Datace Počet ks 

Narozeniny 

1946 

KSČ - Praha XVII. Pozdrav k narozeninám a slib plnění dvouletého plánu. 
Konvolut předtištěných podpisových archů v rudých deskách, 85 ll, včetně 
několika adresných pracovních závazků místních a závodních organizací, 
23-11-1946 
tisk, rukopisné podpisy a závazky (1 svázané desky / 85 ll) 

1946 1 ks / 85 ll 

KSČ - Praha X. Pozdrav k narozeninám a slib plnění dvouletého plánu. 
Konvolut předtištěných podpisových archů v rudých deskách, 88 ll, včetně 
několika adresných pracovních závazků místních a závodních organizací, 
23-11-1946 
tisk, rukopisné podpisy a závazky (1 svázané desky / 88 ll)  

1946 1 ks / 88 ll 

KSČ - Praha XVIII. Pozdrav k narozeninám a slib plnění dvouletého plánu. 
Konvolut předtištěných podpisových archů v rudých deskách, 144 ll, 
včetně několika adresných pracovních závazků místních a závodních 
organizací, 23-11-1946 
tisk, rukopisné podpisy a závazky (1 svázané desky / 144 ll)  

1946 1 ks / 144 ll 

                                                 
1 Z tohoto důvodu je zvolen termín „sbírka“, a nikoli „fond“. „Osobní fond“ obvykle zahrnuje písemnosti 
jednotlivých osob související s osobním životem i institucionálním a veřejným působením. V případě sbírky 
KG-kult osobnosti však lze předpokládat, že K. Gottwald jako osoba, soukromá či veřejná, nebyl recipientem 
(minimálně naprosté většiny) těchto archiválií. Nečetl je, neměl je v rukou, ani je neshromažďoval – to činily 
úřady reprezentující jeho oficiální posty.  
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KSČ - Praha III-IV. Pozdrav k narozeninám a slib plnění dvouletého plánu. 
Konvolut předtištěných podpisových archů v rudých deskách, 37 ll, včetně 
několika adresných pracovních závazků místních a závodních organizací, 
23-11-1946 
tisk, rukopisné podpisy a závazky (1 svázané desky / 37 ll)  

1946 1 ks / 37 ll 

KSČ - Ústředny. Pozdrav k narozeninám a slib plnění dvouletého plánu. 
Konvolut předtištěných podpisových archů v rudých deskách, 181 ll, 
včetně několika adresných pracovních závazků místních a závodních 
organizací, 23-11-1946 
tisk, rukopisné podpisy a závazky (1 svázané desky / 181 ll)  

1946 1 ks / 181 ll 

KSČ - Praha XIII. Pozdrav k narozeninám a slib plnění dvouletého plánu. 
Konvolut předtištěných podpisových archů v rudých deskách, 165 ll, 
včetně několika adresných pracovních závazků místních a závodních 
organizací a fotografické koláže s lokomotivou a portrétem KG, 23-11-1946 
tisk, 1 fotografická koláž, rukopisné podpisy a závazky (1 svázané desky / 
165 ll)  

1946 1 ks / 165 ll 

KSČ - Beroun. Pozdrav k narozeninám a slib plnění dvouletého plánu. 
Konvolut předtištěných podpisových archů v rudých deskách, 101 ll, 
včetně kresby-koláže a několika adresných pracovních závazků místních a 
závodních organizací, 23-11-1946 
tisk, kresba, rukopisné podpisy a závazky (1 svázané desky / 101 ll)  

1946 1 ks / 101 ll 

KSČ - Brandýs nad Labem. Pozdrav k narozeninám a slib plnění dvouletého 
plánu. Konvolut předtištěných podpisových archů v rudých deskách, 108 ll, 
včetně několika adresných pracovních závazků místních a závodních 
organizací, 23-11-1946tisk, rukopisné podpisy a závazky (1 svázané desky / 
108 ll)  

1946 1 ks / 108 ll 

KSČ - Příbram. Pozdrav k narozeninám a slib plnění dvouletého plánu. 
Konvolut předtištěných podpisových archů v rudých deskách, 123 ll, 
včetně několika adresných pracovních závazků místních a závodních 
organizací, 23-11-1946 
tisk, rukopisné podpisy a závazky (1 svázané desky / 123 ll)  

1946 1 ks / 123 

KSČ - Praha VII. Pozdrav k narozeninám a slib plnění dvouletého plánu. 
Konvolut předtištěných podpisových archů v rudých deskách, 212 ll, 
včetně několika adresných pracovních závazků místních a závodních 
organizací, 23-11-1946 
tisk, rukopisné podpisy a závazky (1 svázané desky / 212 ll)  

1946 1 ks / 212 ll 

KSČ - Praha IX. Pozdrav k narozeninám a slib plnění dvouletého plánu. 
Konvolut předtištěných podpisových archů v rudých deskách, 135 ll, 
včetně ornamentální kresby a několika adresných pracovních závazků 
místních a závodních organizací, 23-11-1946 
tisk, kresba, rukopisné podpisy a závazky (1 svázané desky / 135 ll)  

1946 1 ks / 135 ll 
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KSČ - Praha XI. Pozdrav k narozeninám a slib plnění dvouletého plánu. 
Konvolut předtištěných podpisových archů v rudých deskách, 102 ll, 
včetně několika adresných pracovních závazků místních a závodních 
organizací, 23-11-1946 
tisk, rukopisné podpisy a závazky (1 svázané desky / 102 ll)  

1946 1 ks / 102 ll 

Svaz esperantistů ČSR. Blahopřání k narozeninám s připomenutím 
dvouletého plánu, ve 2. části přiloženy dopisy a překlady přání z ciziny (12 
ks, z toho 1 pohlednice z Francie, 1 turistická brožura o Československu ), 
psáno esperantem, ve 3. části podpisy, oznámení rozhlasového vysílání v 
esperantu), autor Adolf Malík, 23-11-1946 
svázaný ilustrovaný rukopis s vloženými přílohami (12 ll + 17 ks + krabice)  

1946 1 ks 

Závodní organizace KSČ na dole Zápotocký v Kladně-Dubí. Blahopřání k 
narozeninám s připomenutím dvouletého plánu. Grafická ilustrace s 
portrétem A. Zápotockého, ornamentální kresby. Svázáno (4 ll) v 
červených deskách, listopad 1946 
ilustrovaný rukopis v deskách (1 ks / 4 ll) 

1946 1 ks / 4 ll 

65. organizace KSČ v Praze XI na Jarově. Slib plnění dvouletého plánu 
přijatý na plenární schůzi u příležitosti narozenin KG. Ilustrovaný rukopis s 
podpisy, papírové desky, 21-11-1946 
ilustrovaný rukopis + podpisy v deskách (1 ks / 4 ll) 

1946 1 ks / 4 ll 

Bohuslav a Marie Laštovičkovi. Pozdrav a přání k narozeninám, 23-11-1946 
tisk, rukopis v papírových deskách (1 ks / 4 ll) 

1946 1 ks / 4 ll 

Lid krnovského okresu. Brožura u příležitosti narozenin KG, ilustrovaný 
životopis KG, listy s podpisy předsedů místních a závodních organizací KSČ, 
tištěné medailony místních podniků a firem, listopad 1946 
tisk s ilustracemi, rukopisné podpisy, ilustrované desky (1 ks / 12 ll) 

1946 1 ks / 12 ll 

Rosické a jihomoravské doly v Zastávce u Brna. Blahopřání k narozeninám, 
hlášení jednoročního plnění plánu znárodněného podniku, pracovní 
závazek, svázáno v deskách, 21-11-1946tik, strojopis, rukopisné podpisy v 
papírových deskách (1 ks / 5 ll) 

1946 1 ks / 5 ll 

Závodní organizace KSČ Tiskárny Svoboda ve Strakonicích. Blahopřání k 
narozeninám s připomínkou dvouletého plánu, svázáno, bez data 
tisk s titulní ilustrací v papírových deskách (1 ks / 4 ll) 

1946 1 ks / 4 ll 

Závodní rada a odborová organizace Masarykova jubilejního dolu ve 
Zbůchu u Plzně. Přání k narozeninám a oznámení o vykonání dobrovolné 
směny, 23-11-1946 
přeložená čtvrtka formátu A5 s věnováním KG, rukopis s ilustrací a podpisy 
představitelů organizací (1 ks) 

1946 1 ks 

František Červenka. Přání k narozeninám, bez datace 
ilustrovaný rukopis na přeložené čtvrtce formátu A3 (1 ks) 

1946 1 ks 

Závodní organizace KSČ Stříbrná huť, Příbram. Přání k narozeninám. 
Průvodní dopis k "malému dárku" (?), symbolu plnění dvouletého plánu, 
22-11-1946 

1946 1 l 
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strojopis na hlavičkovém papíře + podpis předsedy 

Město Lanškroun. Ilustrované přání k narozeninám, bez data 
ilustrovaný rukopis s podpisy předsedy a člena rady MNV, vloženo v 
papírových deskách (1 l) 

1946 1 ks / 1 l  

Miestna organizácia KSS v Michalovciach. Přání k narozeninám, s 
připomenutím dvouletého plánu, slovensky, dvoulist v oranžových deskách 
s ornamentem a stužkou, 23-11-1946 
tisk s rukopisnými podpisy členů (1 ks) 

1946 1 ks / 2 ll 

Adler-Orlický. Skladba "Modlitba" věnovaná KG k narozeninám, notový 
zápis, 3 ilustrace ve dvojitých zdobených deskách se šňůrou, bez data 
ilustrovaný rukopis v deskách (1 ks / 5 ll) 

1946 1 ks / 5 ll 

KSČ Plzeň 3 a Plzeň 11. Přání k narozeninám s připomenutím dvouletého 
plánu, bez data 
ilustrovaný rukopis s podpisy v červených deskách s ozdobnou šňůrou (1 ks 
/ 4 ll) 

1946 1 ks / 4 ll 

Horničtí učňové Dolu President Beneš. Blahopřání k narozeninám, 23-11-
1946 
ilustrovaný rukopis s podpisy v černých deskách (1 ks / 5 ll) 

1946 1 ks / 5 ll 

Organizace KSČ v Kladně. Blahopřání k narozeninám, vloženy předtištěné 3 
podpisové archy, portrétní kresba KG, bez data 
ilustrovaný rukopis s podpisy v rudých deskách (1 ks / 7 ll) 

1946 1 ks / 7 ll 

Generální ředitelství československých dolů. Blahopřání k narozeninám. 
Autorská signatura na deskách: Dudešek 1946 
rukopis s podpisy ve zdobených deskách se stužkou-trikolorou (1 ks / 4 ll)  

1946 1 ks / 4 ll 

Místní organizace KSČ v Horní Olešnici. Blahopřání k narozeninám, 22-11-
1946 
rukopis s podpisy v květovaných deskách formátu A5 (1 ks / 6 ll) 

1946 1 ks / 6 ll 

Přípravný výbor Jednotného svazu českých zemědělců. Blahopřání k 
narozeninám, iluminace číslice 50, bez data 
barevný tisk s podpisy ve zdobených kožených deskách se šňůrou-
trikolorou 

1946 1 ks / 6 ll 

Příslušníci útvaru SNB v Jáchymově. Rozloučení po návštěvě KG v 
Jáchymově a přání k narozeninám, bez data 
rukopis v bílých kožených deskách s raženým nápisem s bílo-červenou 
šňůrou (1 ks / 4 ll) 

1946 1 ks / 4 ll 

Firma Pleas v Havlíčkově Brodě. Blahopřání k narozeninám s 
připomenutím dvouletého plánu, 21-11-1946 
rukopis vložený v rudých deskách se stuhou-trikolorou (1 ks / 2 ll)  

1946 1 ks / 2 ll 

Československý rozhlas. Průvodní blahopřání k daru "zvukových snímků 
historických událostí, které vyznačovaly vznik dvouletého plánu", 23-11-
1946 

1946 1 ks / 4 ll 
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tisk s podpisy v bílých deskách se stuhou-trikolorou (1 ks / 4 ll)  

Posluchači IV. běhu Krajské školy KSČ v Družci. Blahopřání k narozeninám s 
připomenutím dvouletého plánu, 23-11-1946 
strojopis s podpisy na dvoulistu (1 ks)  

1946 1 ks 

Rudé právo. Blahopřání k narozeninám, s podpisem šéfredaktora, 
iluminace číslice 50, 23-11-1946 
strojopis na hlavičkovém papíře vložený v bílých deskách, vloženo do 
krabice (horní část chybí) (1 ks / 5 ll) 

1946 1 ks / 5 ll 

Závodní organizace KSČ v tiskárně Svoboda v Havlíčkově Brodě. Díkůvzdání 
k narozeninám s připomenutím dvouletého plánu, ilustrováno, vlepena 
portrétní fotografie KG, 23-11-1946 
tisk, 5 kreseb, tištěná fotografie, podpisy, v kožených deskách se stuhou-
trokolorou (1 ks / 8 ll) 

1946 1 ks / 8 ll 

Závodní organizace KSČ dolu Petr Bezruč ve Slezské Ostravě. Díkůvzdání, 
hlášení dosažených cílů a slavnostní schůze u příležitosti narozenin KG, 23-
11-1946 
rukopis, strojopis, v červených deskách (1 ks / 6 ll) 

1946 1 ks / 6 ll 

Svoboda – tiskařské, nakladatelské a knihkupecké podniky Praha. Hlášení o 
stavu Gottwaldových knihoven, darů k narozeninám KG ke dni 22. 
listopadu 1946, úprava obálky a vložená kresba: žáci umělecko-průmyslové 
školy v Praze, skládané desky s vloženými listy, 23-11-1946 
strojopis s podpisy, ilustrace, strojopisné tabulky (107 ll)  

1946 1 ks / 107 ll 

Výbor KSČ ve Velké Bystřici u Olomouce. Zdravice ze slavnostní schůze u 
příležitosti narozenin KG, s připomenutím dvouletého plánu, zdobeno 
akvarelem, 23-11-1946 
rukopis na přeložené čtvrtce A3, akvarelová ilustrace, podpisy, vloženo v 
papírových deskách (1 ks) 

1946 1 ks 

Žáci Vyšší ústřední politické školy KSČ v Doksech. Blahopřání k 
narozeninám s připomenutím dvouletého plánu, akvarelová ilustrace, 
oznámení daru 5510 Kčs Gottwaldovu kulturnímu fondu, výtěžek brigády 
Gottwaldově knihovně, školení, pochod složený Václavem Slavíkem a Jiřím 
Hudečkem (notový zápis), 23-11-1946 
rukopis s ilustrací, notovým zápisem a podpisy, svázáno červenou stužkou 
(1 ks / 4 ll) 

1946 1 ks / 4 ll 

KSČ v Čáslavi. Blahopřání k narozeninám, zdobeno iluminací číslice 50 a 
rudou hvězdou, bez data 
ilustrovaný rukopis s podpisy na přeložené čtvrtce A3 (1 ks)  

1946 1 ks 

KSČ Dvory, okr. Karlovy Vary. Pozdrav k narozeninám s připomínkou 
dvouletého plánu, vložen arch s podpisy, 19-11-1946 
strojopis na přeložené čtvrtce, list s podpisy, svázáno červenou šňůrou (1 
ks) 

1946 1 ks 
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Falknovský hnědouhelný důl. Blahopřání k narozeninám a slib splnění 
dvouletého plánu, ilustrace, diagramy těžby, bez data 
rukopis na přeložené čtvrtce A3 (1 ks) 

1946 1 ks 

Dřevoprůmyslové podniky v Doksích. Blahopřání k narozeninám, 23-11-
1946 
rukopis na dvoulistu, vloženo v ilustrovaných papírových deskách (1 ks) 

1946 1 ks 

Ústřední svaz československého průmyslu. Blahopřání k narozeninám a 
průvodní dopis k daru (alegorisovaná hlava Hané od C. Zatloukala), 21-11-
1946 
strojopis v potištěných papírových deskách (1 ks / 1 l) 

1946 1 ks / 1 l 

Okres a závodní rada Český Krumlov. Diplom s blahopřáním k narozeninám 
s připomenutím dvouletky, ilustrovaná čtvrtka A4, 21-11-1946 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1946 1 ks 

Komunisté na Stalinových závodech v Záluží. Blahopřání a oznámení daru 
100 000 Kčs Kulturnímu fondu strany, 23-11-1946 
rukopis na dvoulistu (1 ks) 

1946 1 ks 

SNB – zemské velitelství v Ostravě. Blahopřání k narozeninám, ilustrace s 
českým lvem na titulní straně, iluminace číslovky 50, listopad 1946 
ilustrovaný rukopis na dvoulistu s podpisy, vloženo ve vytlačovaných 
deskách a rudé krabici 

1946 1 ks 

Obec Kostice. Fotoalbum s malovanými ornamenty k narozeninám KG, 
vlepen portrét KG a průvodní dopis, bez data 
album v červených deskách, rukopisný dopis s podpisy, 17 fotografií ze 
Slovácka (1 ks) 

1946 1 ks 

Redakce závodního časopisu "Zprávy" závodní organizace KSČ firmy M. 
Schulz. Desky s výtiskem časopisu a průvodní dopis s blahopřáním (1 l), 22-
11-1946 
strojopis s podpisy (1 l) + časopis v papírových deskách (4 ll)  

1946 1 ks / 5 ll 

Místní organizace KSČ na Zlínských Pasekách. Blahobrání k narozeninám a 
dar 2464 brigádních hodin, 23-11-1946 
tisk s podpisy v rudých deskách (1 ks / 4 ll) 

1946 1 ks / 4 ll 

Zaměstnanci závodu Tatra v České Lípě. Blahopřání k narozeninám s 
připomenutím dvouletého plánu, zdobené kožené desky, iluminovaná 
iniciála, vložen konvolut 4 grafů ve zvláštních deskách s červenou šňůrou, 
bez data 
rukopis s podpisy v deskách, druhé desky s grafy (2 ks / 8 ll) 

1946 2 ks / 8 ll 

Místní organizace Klášterec-Útočiště. Blahopřání k narozeninám a slib 
plnění dvouletého plánu, svázané čtvrtky ve zdobených papírových 
deskách, bez data 
rukopis s podpisy (1 ks / 7 ll) 

1946 1 ks / 7 ll 

KSČ reprodukčního ústavu ministerstva financí v Praze. Blahopřání k 
narozeninám, iluminace číslovky 50 na titulní straně, 23-11-1946 
rukopis na dvoulistu, ilustrace, podpisy (1 ks)  

1946 1 ks 
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Závodní organizace KSČ v ústředních úřadech (různé). Blahopřání k 
narozeninám, desky s ozdobnou iniciálou, bez data 
tisk, podpisy, kresba, papírové desky (1 ks / 5 ll)  

1946 1 ks / 5 ll 

Osazenstvo podniků Pravda v Bratislavě. Zdravice a slib u příležitosti 
narozenin, 22-11-1946 
tisk, barevná kresba, podpisy, tmavě červené desky (1 ks / 2 ll) 

1946 1 ks 

Místní organizace KSČ v Telecí. Blahopřání k narozeninám, rudé desky 
zdobené zlacenou číslicí desky, bez data 
tisk, červeně rámováno, podpisy (1 ks / 3 ll) 

1946 1 ks 

České zbrojovky Strakonice. Album představující činnost závodu věnované 
u příležitosti narozenin, hnědé desky zdobené zlatou iniciálou a červenou 
šňůrou, grafy, 23-11-1946 
tisk (1 ks / 12 ll) 

1946 1 ks 

Ilja Šimáček z Mostu. Koláž u příležitosti narozenin, vystřižené fotografie, 
kresby, rukopisné blahopřání, čtvrtka A4 v dřevěném rámu a modro-bílých 
papírových deskách s nalepeným znakem Prahy, bez data 
kresba, rukopis, kombinovaná technika 

1946 1 ks 

Tiskové a nakladatelské družstvo Blahoslav. Báseň Boženy Paškové, 
blahopřání k narozeninám, červené desky se zlacenou číslicí a ratolestmi, 
červenobílá stuha, červená krabice, bez data 
tisk, rukopisné podpisy ( 1 ks / 5 ll) 

1946 1 ks 

Tvůrčí pracovníci Pardubického kraje. Pozdrav a blahopřání k 
narozeninám, vázaná kniha v pevných zdobených deskách, ozdobná 
iniciála KG, kresby, kaligrafie, podpisy pracovníků různých podniků, autor 
ak. malíř Josef Salavec, 23-11-1946 
rukopis zdobený kresbami, rukopisné podpisy (1 ks / 16 ll) 

1946 1 ks / 16 ll 

Organizace KSČ v Opočně. Blahopřejný dopis účastníků plenární schůze 
KSČ dne 27. listopadu 1946, poděkování a slib plnění dvouletky, vložena 
grafika Jana Kašpara – zámek Opočno, hnědé desky s vytlačenou iniciálou 
KG a číslicí, bez data 
strojopis s podpisy, grafika, pevné desky (1 ks / 2 ll) 

1946 1 ks / 2 ll 

Závodní organizace Zeměměřičského úřadu Praha VII. Pozdravy, 
blahopřání a slib plnění dvouletky, ornamentálně zdobená číslice na titulní 
straně, pevné červené desky zdobené mačkaným papírem s červenou 
stuhou, červenobílá krabice, 22-11-1946 
kaligrafický text, podpisy, kresba (1 ks / 2 ll) 

1946 1 ks / 2 ll 

Místní závodní organizace KSČ v Trmicích. Blahopřání k narozeninám, 
zdobeno kresbou, kožené desky s vytlačenými nápisy, ornamentem a 
hvězdou, červená stuha, hnědá krabice, listopad 1946 
rukopis (1 ks / 9 ll) 

1946 1 ks / 9 ll 

Tiskové podniky Rovnost v Brně. Dar k narozeninám, zdobeno 
akvarelovými ilustracemi, oranžové desky 15x20 cm, zdobeno kovovým 
ozdobným páskem a béžovou šňůrou s kovovými číslicemi, bez data 

1946 1 ks 
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rukopis s ilustracemi (1 ks) 

Spojené ocelárny Poldina huť – huť Koněv v Kladně. Blahopřání k 
narozeninám, dar dobrovolně odpracovaných hodin, založení knihovny, 
příspěvek na kulturní fondy, červené desky s hvězdou, vložen dopis hlásící 
opatření učiněná v souvislosti dvouletým plánem, 23-11-1946 
tisk, podpisy, titulní grafika, strojopis (2 ks / 3 ll + 1 ll) 

1946 2 ks / 3 ll + 1 ll 

Místní a závodní organizace KSČ okresu Nymburk. Dar k narozeninám, 
soubor čtvrtek s fotografiemi Nymburk a titulním věnováním (15 ks), 
vloženo v pevných plátěných deskách s koženým terčem s motivem 
Nymburka a nápisem, červená krabice, 23-11-1946 
rukopis, ilustrace, fotografie (14 ks)  

1946 1 ks / 15 ll 

Obvodní rada pro Prahu XII. Blahopřání k narozeninám a závazek plnění 
dvouletky, pevné desky z přírodní kůže s vytlačovanými ornamenty a 
kulatým znakem Prahy, zlatý šňůra z kovového vlákna, šedá papírová 
krabice se žlutou šňůrou, 23-11-1946 
rukopis (1 ks / 2 ll) 

1946 1 ks / 2 ll 

KSČ v Sedlci u Starého Plzence. Blahopřání k narozeninám a závazek 
dvouletého plánu, akvarelové ilustrace, koženkové desky zdobené 
vytlačovanými ornamenty, bez data 
rukopis, podpisy, ilustrace (1 ks / 4 ll) 

1946 1 ks / 4 ll 

Závodní organizace KSČ v Ústředním svazu čsl. průmyslu. Zdravice k 
narozeninám, plátěné desky, rudé kožené desky se zlatou iniciálou, 
červená papírová krabice, bez data 
rukopis 

1946 1 ks / 2 ll 

KSČ Ostrava – Zábřeh. Album k narozeninám, ilustrace, vlepené fotografie 
s různou tématikou, úryvky básní, koženkové desky s vytlačovanými 
ornamenty, bez data 
rukopis, ilustrace fotografie (1 ks / 20 ll) 

1946 1 ks / 20 ll 

Titovy závody ČKD. Závazek tisíce pracovních hodin jako dar k 
narozeninám, světle hnědé papírové desky s bíločervenou šňůrou a 
oranžovou iniciálou, 23-11-1946 
rukopis, podpisy (1 ks / 4 ll) 

1946 1 ks / 4 ll 

Textilní tiskárny, úpravny a barevny v Hájích nad Jizerou. Přání a 
fotografické album k narozeninám, fotografie podniku, tmavě červené 
desky se zlatými iniciálami a bílou šňůrou s červenými korály, 23-11-1946 
rukopis, fotografie (5 ks) (1 ks / 7 ll) 

1946 1 ks / 7 ll 

KSČ Chrlice. Diplom k narozeninám, zdobeno akvarelovou ilustrací, okrové 
plátěné desky, bez data 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1946 1 ks 
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SSM Česká zbrojovka Uherský Brod. Blahopřání k narozeninám, akvarelová 
ilustrace, podpisy, hnědé kožené desky se zlaceným nápisem a bílou 
šňůrou, bez data 
rukopis, ilustrace (1 ks / 2 ll) 

1946 1 ks / 2 ll 

Politická organizace KSČ Kladno – Dubí. Blahopřání k narozeninám, místní 
organizace KSČ v Dubí, podepsán Karel Doubrava, připojeny archy s 
podpisy, 22-11-1946, přiloženo blahopřání od Závodní odborové skupiny 
zaměstnanců v železniční dopravě Kladno-Dubí, červené desky se zlacenou 
iniciálou a číslicí, 20-11-1946 
strojopis s rukopisnými podpisy (1 ks / 7 ll) 

1946 1 ks / 7 ll 

KSČ Chrást u Plzně. Blahopřání k 50. narozeninám, s velkou symbolickou 
ilustrací k dvouletce (autor: Fr. Kraus), uloženo v hnědých kožených 
deskách (31 x 49 cm) se zlacenými iniciály, vloženo do koženkové krabice, 
1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

Zaměstnanci n. p. Baťa v Baťově. Album fotografií pracujících k 50. 
narozeninám, s drobnými ilustracemi, uloženo v světle hnědých kožených 
deskách (50 x 35 cm), vložených do hnědé kožené krabice, bez data. 
Rkp., fotografie, ilustrace. 

1946 1 ks 

KSČ Blansko. Blahopřání k 50. narozeninám, s portrétem a symbolickou 
ilustrací, se slavnostním slibem a doklady práce místní organizace, uloženo 
v červených koženkových deskách (45 x 62 cm) s motivem padesátky, bez 
data. 
Rkp., strojopis, ilustrace. 

1946 1 ks 

Vladěk Antušek a další dva kulturní referenti zemských institucí. 
Blahopřání k 50. narozeninám, s velkou symbolickou ilustrací (autor: V. 
Antušek), dva přehnuté archy papíru (37 x 51 cm) s nadpisem, bez data. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

KSČ Neratovice. Blahopřání k 50. narozeninám, s drobnými ilustracemi, 
uloženo v hnědých koženkových deskách (35 x 47 cm) s pozlaceným 
nápisem, 16-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

KSČ Konice. Blahopřání k 50. narozeninám, s ilustrací obce, uloženo v 
pozlaceném rámu (36 x 46 cm), 23-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

KSČ Kyjov. Blahopřání k 50. narozeninám, s podobiznou, básní (autorem 
místní jednatel: Fr. Divoký) a ozdobnými ilustracemi, uloženo v 
pozlaceném rámu (69 x 49 cm), bez data. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

ZO KSČ, Osvětový odbor hl. m. Prahy. Blahopřání k 50. narozeninám, se 
symbolickou ilustrací k dvouletce, list papíru (34 x 45 cm), 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 
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KSČ Stránčice. Blahopřání k 50. narozeninám, formou básně, list papíru (33 
x 45 cm), bez data. 
Rkp. 

1946 1 ks 

Příbramské rudné doly. Blahopřání k 50. narozeninám, se závazkem a 
hornickou ilustrací (autor: K. Hojden), uloženo v červených koženkových 
deskách (36 x 50 cm), bez data. 
Tisk, ilustrace. 

1946 1 ks 

Městský výbor KSČ v Přerově. Album k 50. narozeninám, s ilustrací horníka 
a zemědělce (autor: A. Kubát) a podpisy členů, uloženo v černých kožených 
deskách (48 x 34 cm) s iniciály, 23-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

Zaměstnanci Svobody a Rudého Práva. Blahopřání k 50. narozeninám, s 
drobnými ilustracemi, uloženo ve světlých textilních deskách (37 x 47 cm) s 
iniciály, bez data. 
Tisk, ilustrace. 

1946 1 ks 

Závodní rada Československého rozhlasu. Blahopřání k 50. narozeninám, s 
drobnými ilustracemi, uloženo v rudých textilních deskách (37 x 45 cm), 
vloženo do polorozpadlé papírové krabice, 23-11-1946.  
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

Komise žen, KSČ Benátky nad Jizerou. Blahopřání k 50. narozeninám, se 
splněnými závazky a ilustracemi města (autor: Zemek), svázané listy papíru 
(44 x 30 cm), uloženo v polorozpadlé papírové krabici, 22-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

KSČ Šumperk. Blahopřání k 50. narozeninám, s podpisy členů, uloženo v 
červených textilních deskách (38 x 32 cm) s pozlacenými iniciály, vloženo 
do rozpadlé papírové krabice, 23-11-1946. 
Tisk. 

1946 1 ks 

Osvětový odbor hlavního města Prahy. Blahopřání k 50. narozeninám, se 
symbolickou ilustrací, uloženo v šedých papírových deskách (33 x 46 cm), 
23-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

Redakce vídeňského časopisu Volksstimme. Blahopřání k 50. narozeninám, 
ilustracemi (autor: Kóra) a fotografiemi (autor: Fremuth) připomínající 
jeho vídeňský pobyt, uloženo v papírových deskách (30 x 43 cm) s 
nadpisem, 23-11-1946 
Rkp., ilustrace, fotografie. 

1946 1 ks 

ROH. Blahopřání k 50. narozeninám, se symbolickou ilustrací (šifra LH, 
případně JH), uloženo v hnědých kožených deskách, 23-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

1947 
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Rudé právo. Blahopřání k narozeninám. Soubor 10 kresebných karikatur 
autorů Lva Haase (7 ks) a Pelce (3 ks), tuš a modrý akvarel, paspartováno a 
svázáno v textilních deskách (52x39 cm), bez datace 
rukopis, kresby, 1 desky 

1947 1 ks / 12 ll 

KSČ Chrudim. Blahopřání k narozeninám, včetně seznamu osob a 
organizací úspěšných v získávání nových členů strany, zvláště u příležitosti 
narozenin, bohatě ilustrováno, svázáno v červených textilních deskách, 23-
11-1946 
rukopis, strojopis, barevné figurální ilustrace (1 ks / 16 ll) 

1947 1 ks / 16 ll 

Pražská brigáda při Stavbě mládeže Lidice – Most – Litvínov. Pozdrav k 
narozeninám a slib plnění dvouletky, přiložena fotografie, 19-11-1947 
rukopis na zelenošedé čtvrtce, rukopisné podpisy, fotografie (2 ll) 

1947 2 ll 

Stavba mládeže Litvínov. Blahopřání k narozeninám, šedo-zelené papírové 
desky s bílou figurativní kresbou, svázáno žlutou šňůrou, 21-11-1947 
rukopis, ilustrované desky (1 ks / 2 ll) 

1947 1 ks / 2 ll 

Místní organisace KSČ Libeň. Blahopřání k narozeninám, papírové 
tmavězelené dekorované desky s českým státním znakem, ilustrovaný 
titulní list, 23-11-1947 
kaligrafický rukopis s rukopisnými podpisy (1 ks / 4 ll) 

1947 1 ks / 4 ll 

„Pražští gottwaldovci“, Tiskařství a nakladatelství Svoboda, KSČ Praha - 
krajský sekretariát. Hlášení vykonané práce u příležitosti narozenin, bílé 
papírové desky s dekorativní iniciálou a rudou šňůrou, 23-11-1947 
strojopis (1 ks / 2 ll) 

1947 1 ks / 2 ll 

Zaměstnanci nakladatelství Svoboda a Rudé Právo. Blahopřání k 
narozeninám a slib plnění dvouletky, textilní desky s rudou podsadou a 
nápisem Svoboda, vloženo v textilní krabici, 23-11-1947 
tisk (1 ks / 4 ll) 

1947 1 ks / 4 ll 

Místní organisace KSČ Královice. Blahopřání k narozeninám, červené, zlatě 
dekorované, textilní desky, titulní ilustrace s motivem Řípu a státního 
znaku, dekorováno, bez datace 
rukopis (1 ks / 4 ll) 

1947 1 ks / 4 ll 

Zaměstnanci Zeměměřičského úřadu. Blahopřání k narozeninám, červené 
desky s červeno-bílou šňůrou, bez datace 
kaligrafický rukopis (1 ks / 4 ll) 

1947 1 ks / 4 ll 

Organisace KSČ Zeměměřičského úřadu. Blahopřání k narozeninám, rudé 
desky s trikolorou, 23-11-1947 
kaligrafický rukopis (1 ks / 4 ll) 

1947 1 ks / 4 ll 

1948 
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ROH – Pracující Pražského kraje. Týden vzorné práce u příležitosti 
narozenin KG. Konvolut blahopřání v papírovo-textilní krabici (32x23 cm).  
Hlášení pracovních výsledků a zprávy o průběhu akce Týden vzorné práce 
ve finanční ústavech, školských a vzdělávacích zařízení, v kulturních 
institucích a hospodářských a správních zařízeních v Praze, 20-11-1948 
strojopisy s rukopisnými podpisy a razítky 

1948 1 ks 

Místní národní výbor v Milevsku. Rozhodnutí pojmenovat knihovnu na 
počest KG, věnovat 25 000 Kčs na nákup socialistické literatury, věnovat 
6000 Kčs dětem po padlých milevských partyzánech atd. u příležitosti 
narozenin, zdobeno kaligrafickou iniciálou a dekorem, modro-šedé textilní 
desky, 22-11-1948 
kaligrafický rukopis (4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

Krkonošské papírny. Blahopřání k narozeninám a hlášení týdne vzorné 
práce, zdobeno ilustrací s číslovkou, červené desky se zlaceným dekorem 
rukopis (1 ks) 
 

1948 1 ks 

Obec Drnovice u Vyškova. Prvnímu dělníkovi republiky, titulní list 
dekorován iniciálou, číslicí a ratolestí, razítka různých místních organizací s 
podpisy, bez datace 
rukopis na ručním papíře (1 ks) 

1948 1 ks 

3. střední škola v Karlíně. Slib u příležitosti narozenin KG, prefabrikované 
světle hnědé desky, 22-11-1948 
rukopis (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

Zaměstnanci ministerstva dopravy. Slib při příležitosti narozenin KG, hnědé 
kožené desky se zlaceným dekorem (výroba A. Jílek, Praha), uvnitř složena 
čtvrtka (68x 32 cm), figurativně ilustrováno, 23-11-1948 
kaligrafický rukopis (1 ks) 

1948 1 ks 

Zaměstnanci Škodových závodů Holýšov. Dar k narozeninám u příležitosti 
Týdne vzorné práce – nákres zlepšovacího zařízení a nákres podnikové 
budovy, cihlové papírové desky s nápisem a zlaceným znakem, uvnitř 
složený rýsovací papír, bez datace 
rukopis, výkresy, razítka (1 ks) 

1948 1 ks 

Místní osvětová rada v Heřmanově Městci. Blahopřání k narozeninám, 
papírové desky s dekorem ratolesti, vložena ilustrovaná čtvrtka, bez 
datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Ostravskokarvinské kamenouhelné doly. Zhodnocení Týdne vzorné práce, 
papírové desky s nápisem a červenou šňůrou, bez datace 
strojopis, rukopis (1 ks / 2 ll) 

1948 1 ks / 2 ll 

Okresní sdružení jednotného svazu českých zemědělců v Č. Budějovicích. 
Blahopřání k narozeninám, papírové desky s iniciálou a nápisem, 
ilustrováno znakem a iniciálou, 22-11-1948  
kaligrafický rukopis (1 ks) 

1948 1 ks 
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Zemědělci kraje Plzeň. Blahopřání k narozeninám a hlášení pracovních 
výsledků, figurálně ilustrované papírové desky s trikolorovou stuhou, 22-
11-1948 
strojopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1948 1 ks 

Jednotný svaz českých zemědělců Říčany. Hlášení výsledků Týdne vzorné 
práce, figurálně ilustrované papírové desky s nápisy, 22-11-1948 
strojopis, ilustrace, podpisy (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

Zemědělci Karlovarského kraje. Týden vzorné práce, figurálně zdobené 
papírové desky s nápisy, vložena tabulka (80x30cm), bez datace 
strojopisná tabulka, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Jednotný svaz českých zemědělců Poděbrady. Blahopřání k narozeninám a 
hlášení pracovních výsledků, papírové desky se zlatou tištěnou ilustrací 
(22x16cm), 22-11-1948 
rukopis, tisk (1 ks) 

1948 1 ks 

Jednotný svaz českých zemědělců okresu Hradec Králové. Hlášení Týdne 
vzorné práce, papírové desky s nápisy, 22-11-1948 
rukopis, strojopis (1 ks / 1 l) 

1948 1 ks / 1 l 

Jednotný svaz českých zemědělců v Třeboni. Blahopřání k narozeninám a 
hlášení pracovních výsledků, papírové desky s trikolorou, zlacený tisk, 22-
11-1948 
tisk, rukopisné podpisy (1 ks / 2 ll) 

1948 1 ks / 2 ll 

JSČZ Pardubického kraje. Konvolut hlášení výsledků Týdne vzorné práce, 1 
červeno-zlaté desky se zlacenými nápisy, 7 hlášení s blahopřáním (1 
ilustrované) 
strojopis, rukopis (7 ks) 

1948  1 / 7 ks 

Příslušníci SNB-útvaru Hrad. Zdravice u příležitosti narozenin KG, báseň 
Prvnímu dělníkovi, vázané album v červených deskách se zlaceným 
dekorem (znak, nápis Pravda vítězí), ilustrované iniciály, podpisy, 22-11-
1948 
tisk, podpisy (1 ks / 10 ll) 

1948 1 ks / 10 ll 

Žáci 1. střední školy chlapecké v Mladé Boleslavi. Blahopřání k 
narozeninám a hlášení dobrovolné práce, papírové desky s kresbou města 
se zlatou šňůrou, 18-11-1948 
rukopis, ilustrace (1 ks / 2 ll) 

1948 1 ks / 2 ll 

Podniky a organizace Severočeského kraje. Konvolut blahopřání a hlášení 
výsledků Týdne vzorné práce, svázáno v červených textilních deskách s 
červenou šňůrou 
strojopis (1 ks / 126 ll)  

1948 1 ks / 126 ll 

Praha XX. Blahopřání k narozeninám a hlášení výsledků budovatelské 
soutěže, tmavěčervené textilní desky se zlacenou iniciálou a nápisem, 
figurální ilustrace, 21-11-1948 
rukopis, strojopis (1 ks / 8 ll) 

1948 1 ks / 8 ll 
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Spojené družstevní mlékárny v Příšovicích u Turnova. Blahopřání k 
narozeninám, textilní desky s papírovým přebalem, ilustrováno, 21-11-
1948 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks / 2 ll) 

1948 1 ks / 2 ll 

Zemědělci a zemědělské ženy kralupského okresu. Blahopřání k 
narozeninám a hlášení plnění dodávek dvouletky, modré textilní desky se 
zlacením, tištěné ilustrace, bez datace 
tisk, podpisy (1 ks / 10 ll) 

1948 1 ks / 10 ll 

Národní podnik Polický – závod Chrudim. Dárek k narozeninám (průvodní 
věnování?), rudé desky, vložena čtvrtka s ilustrovanou iniciálou, bez 
datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks  

ROH – Svaz zaměstnanců v hornictví Libušín. Blahopřání k narozeninám, 
modro-černé textilní desky se zlaceným nápisem, vložena čtvrtka a 
dekorovaná vizitka podniku, listopad 1948 
rukopis, razítka, podpisy (1 ks) 

1948 1 ks 

Dětská recitační skupina 13. a 15. organizace KSČ v Kladně. Blahopřání k 
narozeninám, přeložená čtvrtka s ilustracemi, 23-11-1948 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Děti z mateřské školy v Praze I, Dušní ulice. Blahopřání k narozeninám, 
přeložená čtvrtka s ilustracemi, 22-11-1948 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Národní škola v Počátkách. Blahopřání k narozeninám, hnědé papírové 
desky, ilustrováno, 19-11-1948 
rukopis, ilustrace (1 ks / 6 ll) 

1948 1 ks / 6 ll 

Žákovská organisace dívčí střední školy v Lysé nad Labem. Blahopřání k 
narozeninám, rudé papírové desky se zlaceným dekorem, tištěná ilustrace, 
bez datace 
rukopis, tištěná ilustrace (1 ks / 2 ll) 

1948 1 ks / 2 ll 

Stání mistrovská škola strojnická v České Třebové. Blahopřání k 
narozeninám, světlemodré papírové desky s červenými iniciálami a 
červenou šňůrou, 23-11-1948 
tisk, podpisy (1 ks) 

1948 1 ks 

Zaměstnanci Zemské nemocnice v Jihlavě. Blahopřání k narozeninám, 
červené desky se zlaceným letopočtem a trikolorovou šňůrou, bez datace 
rukopis, razítka, podpisy (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

Národní podnik Polický – Chrudim. Výsledek Týdnu práce. Viz inv. č. 112 
(stejné zpracování), bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

První střední škola v Kutné Hoře. Blahopřání k narozeninám, červené 
desky, akvarelová ilustrace, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 



Databáze vznikla v rámci grantového projektu Muzeum dělnického hnutí v 21. století. Prezentace práce s muzejní sbírkou doby 

státního socialismu a způsoby užití jejího materiálu k potřebám odborné a široké veřejnosti (MK ČR, NAKI II, DG18P020OVV045) 

 

 

Ladislav Máčal. Báseň k narozeninám, hnědé desky se zlaceným znakem a 
iniciálou, šňůry s pečetí (rozlomena), čtvrtky uvnitř barevně ilustrovány, 
kaligrafické písmo, 23-11-1948 
rukopis (1 ks / 6 ll) 

1948 1 ks / 6 ll 

Sokol Bubeneč – Sparta. Blahopřání k narozeninám a hlášení Týdne vzorné 
práce, šedé desky se zlaceným nápisem a žlutou šňůrou, 23-11-1948 
tisk, podpisy (1 ks / 2 ll) 

1948 1 ks / 2 ll 

Místní organisace KSČ v Ústí nad Orlicí. Blahopřání k narozeninám, červené 
desky (26x19 cm), ilustrovaná iniciála, 22-11-1948 
kaligrafický rukopis, podpisy (1 ks) 

1948 1 ks 

KOR Tábor. Blahopřání k narozeninám, červeno-bílé desky s modrou 
šňůrou, 22-11-1948 
strojopis, podpisy (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

Jednotný svaz českých zemědělců Třebíč. Hlášení plnění plánu dodávek u 
příležitosti narozenin, světlehnědé desky s vytlačovaným dekorem, titulní 
ilustrace, bez datace 
tisk, podpisy, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Organizace a pracující v Ústí nad Orlicí. Blahopřání k narozeninám a slib 
pracovního závazku, červené desky s malovanou iniciálou a znakem, 
červená šňůra, sebrané podpisy, razítka, bez datace 
rukopis (1 ks / 6 ll) 

1948 1 ks / 6 ll 

JSČZ, ROH a další hospodářské organizace Kadaňska. Pozdrav k 
narozeninám a hlášení výsledků Týdne vzorné práce, modré sametové 
desky se zlaceným nápisem, ilustrace, 23-11-1948 
rukopis, podpisy, ilustrace (1 ks / 8 ll) 

1948 1 ks / 8 ll 

Tkalcovna Náchod – Staré Město. Blahopřání k narozeninám a hlášení 
výsledků Týdne vzorné práce, bílé tvrzené desky s ozdobnými nápisy, 
dekorovaný titulní list, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Zaměstnanci SOLO Sušice a Velitelstvo 2. brigády Československé armády. 
Blahopřání k narozeninám a slib pětiletého plánu, modré kožené desky 
(27x31 cm) se zlatým dekorem a iniciálou, kolorované ilustrace, 23-11-
1948 
tisk, kresba, podpisy, razítka (1 ks / 8 ll) 

1948 1 ks / 8 ll 

Kulturní referent MNV ve Vratislavicích n. N. "Pochod radostného mládí", 
skladba J. Jíry v úpravě J. Valáška, věnováno u příležitosti narozenin a 
jmenování čestným občanem obce, světlehnědé kožené desky (27x36 cm), 
notový zápis, bez datace 
rukopis, rukopisný notový zápis (1 ks /  3 ll) 

1948 1 ks / 3 ll 
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České Budějovice. Konvolut blahopřání, hlášení výsledků Týdne vzorné 
práce a plnění pracovních plánů závodů a organizací okresu České 
Budějovice, svázáno v knize ve světlehnědých deskách se zlaceným 
nápisem a iniciálou, trikolorová šňůra, ilustrace, zdobené iniciály 
rukopis, tisk, podpisy (1 ks) 

1948 1 ks 

Zemědělci okresu Vysoké Mýto. Blahopřání a hlášení výsledků Týdne 
vzorné práce, světlehnědé papírové desky, 23-11-1948  
rukopis, podpisy, razítka (1 ks / 2 ll) 

1948 1 ks / 2 ll 

Rosenkranz a spol. Plzeň. Blahopřání k narozeninám a slib pětiletky, rudé 
textilní desky s trikolorovou šňůrou, 21-11-1948 
rukopis (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

Severočeské podniky a organizace. Konvolut blahopřání a hlášení plnění 
pracovních závazků, svázáno v rudých textilních deskách s rudou šňůrou, 
listopad 1948 
strojopis, rukopis, podpisy, razítka (1 ks) 

1948 1 ks  

MNV a občané Hodslavic. Blahopřání k narozeninám, papírové desky s 
vlepenou reprodukcí malby J. Kučery "Rodný domek Fr. Palackého", 23-11-
1948 
tisk, ilustrace, podpisy, razítka (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

MNV v České Třebové. Blahopřání k narozeninám a závazek plnění 
pětiletky, červené textilní desky ilustrované znakem obce, 21-11-1948 
tisk, ilustrace, podpisy (1 ks / 2 ll) 

1948 1 ks / 2 ll 

Národní podnik Pramen. Blahopřání k narozeninám, hnědé desky se 
zlacenou iniciálou a prezidentskou standartou, červená šňůra, bez datace 
kaligrafický rukopis, podpisy, dekorovaná iniciála (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

KOZAK Klatovy. Dárek k narozeninám, červené kožené desky se zlacením, 
trikolorová stuha, ilustrace 23-11-1948 
kaligrafický rukopis, podpisy (1 ks / 6 ll)  

1948 1 ks / 6 ll 

Milovická posádka. Album k narozeninám, červeno-bílé album se zlacením, 
zdobeno kovovým filigránem s iniciálou, vlepeny ilustrované čtvrtky a 
fotografie (13 ks), červená papírová krabice s trikolorou, 23-11-1948 
tisk, fotografie, ilustrace (1 ks / 13 ll) 

1948 1 ks / 13 ll 

Traťová stavební správa v Chebu. Blahopřání k narozeninám, šedo-modré 
textilní desky s ilustrací a zlacenou iniciálou, ilustrace, šedá papírová 
krabice, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy, razítka (1 ks / 6 ll) 

1948 1 ks / 6 ll 

MNV Nové Hrady. Blahopřání k narozeninám, tmavěčervené papírové 
desky se žlutým nápisem, zdobená iniciála, trikolorová šňůra, 18-11-1948 
strojopis, podpisy, razítka (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

Občané Nového Města na Moravě. Blahopřání k narozeninám, žluto-hnědé 
papírové desky s dekorem mramoru a iniciálou, archy s podpisy 
tisk, podpisy (1 ks / 15 ll) 

1948 1 ks / 15 ll 
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Česko-Moravská Kolben-Daněk. Blahopřání k narozeninám, červené desky 
se zlaceným znakem, figurální ilustrace, vložena čtvrtka s fotografií motoru 
věnovaného k narozeninám, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy, fotografie (1 ks / 5 ll) 

1948 1 ks / 5 ll 

Podniky a organizace Děčínska a Ústecka. Konvolut blahopřání k 
narozeninám a hlášení výsledků Týdne vzorné práce, svázáno v červených 
textilních deskách s červenou šňůrou, listopad 1948 
rukopis, strojopis, hlavičkové papíry (1 ks)  

1948 1 ks 

Ostravsko v Týdnu vzorné práce. Soubor blahopřání a hlášení pracovních 
výsledků podniků a organizací Ostravska, vloženo v červených papírových 
deskách se zlacenými nápisy a červenou stuhou, ilustrace, 23-11-1948 
strojopis, rukopis, podpisy (1 ks) 

1948 1 ks  

ONV v Dubé. Blahopřání k narozeninám, červené desky se zlaceným 
dekorem a červenou šňůrou, vložen list s hlášením výsledků Týdne vzorné 
práce, 20-11-1948 
rukopis, strojopis (1 ks / 5 ll) 

1948 1 ks / 5 ll 

Kolektiv Julia Fučíka v Trnovanech. Blahopřání k narozeninám a zpráva o 
pořádání slavnostní akademie, hnědé desky se zlaceným nápisem, zlatě 
dekorovaný titulní list, vložena báseň „Našemu presidentovi“ a arch s 
podpisy, 23-11-1948 
tisk, podpisy (1 ks / 11 ll) 

1948 1 ks / 11 ll 

Občané Prahy. Oznámení o vyzdobení průčelí domu na Arbesově náměstí v 
Praze u příležitosti narozenin, hnědé desky se zlacenou iniciálou, vlepena 
fotografie domovního průčelí, ilustrace, 22-11-1948 
rukopis, podpisy, ilustrace, fotografie (1 ks / 6 ll) 

1948 1 ks / 6 ll 

TIBA Broumov. Blahopřání k narozeninám, psáno na pausovacím plátně 
(60x30 cm) - novém výrobku závodu, hnědé desky, zdobený titulní list, bez 
datace 
rukopis na plátně (1 ks) 

1948 1 ks 

Zemědělci táborského kraje. Tabulky s výsledky plnění Týdne vzorné práce, 
světlehnědé textilní desky, zdobená iniciála, bez datace 
rukopis, strojopisné tabulky (1 ks / 18 ll) 

1948 1 ks / 18 ll 

Zemědělci okresu Dubá. Blahopřání k narozeninám, červeno-bílé desky se 
zlaceným dekorem a červenou stuhou, zdobená iniciála, 20-11-1948 
rukopis, podpisy (1 ks / 2 ll) 

1948 1 ks / 2 ll 

Svaz české mládeže Čimice. Blahopřání k narozeninám, červené desky se 
zlacenou iniciálou a modrou šňůrou, list s podpisy, bez datace 
rukopis, podpisy (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

Zaměstnanci Československých energetických závodů. Blahopřání k 
narozeninám, červené desky, titulní kresba, list s podpisy, bez datace 
kaligrafický rukopis, podpisy, ilustrace (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 
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České továrny na lahve Ústí nad Labem. Hlášení pracovních výsledků, 
album (21x14 cm) zdobené iniciálou, 23-11-1948 
rukopis (1 ks / 3 ll) 

1948 1 ks / 3 ll 

Krajská odborová rada v Olomouci. Konvolut blahopřání a hlášení výsledků 
Týdne vzorné práce podniků a organizací Olomouckého kraje, hnědé desky 
se zlaceným nápisem, 22-11-1948 
strojopisy, hlavičkový papír, podpisy, razítka (1 ks) 

1948 1 ks  

Krajská odborová rada ve Zlíně. Konvolut blahopřání a hlášení výsledků 
Týdne vzorné práce, modré desky se zlacenou iniciálou a dekorem, uvnitř 
světlé textilní desky, jednotlivá hlášení částečně svázána a částečně pouze 
vložena, listopad 1948 
strojopis (1 ks) 

1948 1 ks 

Ministr průmyslu Augustin Kliment. Blahopřání k narozeninám, složený 
pergamen (70x30 cm), 23-11-1948 
kaligrafický rukopis, podpis (1 ks) 

1948 1 ks 

Závody v obvodu K.O.R. Šumperk. Hlášení výsledků Týdne vzorné práce u 
příležitosti narozenin, konvolut hlášení jednotlivých podniků, uloženo ve 
dřevěné bílo-tmavorudé krabici se zlatými nápisy, listopad 1948 
strojopisy na hlavičkových papírech, podpisy, razítka (1 ks / 49 ll) 

1948 1 ks / 49 ll 

Vojáci 52. dělostřeleckého pluku „Dunkerského“ v Bruntále. Zdravice k 
narozeninám, textilní desky s červenými iniciálami, červená papírová 
krabice, titul se zdobenou iniciálou a kresebným dekorem, 22-11-1948 
rukopis (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

Baťa v Litoměřicích. Blahopřání k narozeninám, béžové kožené desky se 
znakem podniku a nápisem, trikolorová šňůra, zlatý znak města na titulu, 
papírová krabice, 22-11-1948 
tisk, podpisy, razítka (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

Kaolinka v Chlumčanech. Dar k narozeninám, hlášení výsledků Týdne 
vzorné práce, světlezelené papírové desky s ozdobným nápisem a znakem 
podniku, 20-11-1948 
rukopis, strojopis (1 ks / 1 l) 

1948 1 ks / 1 l 

ROH ředitelství Státních drah v Plzni. Čestný dar k narozeninám, hlášení 
výsledků Týdne vzorné práce, ilustrovaný titul papírových desek, 20-11-
1948 
rukopis, strojopis (1 ks / 2 ll) 

1948 1 ks / 2 ll 

Dětské dary - 9. Národní škola v Praze VII Jablonského. Školní práce u 
příležitosti narozenin, bez datace 
1. Presidentova maminka, 2 dvoulisty s kresbami a koláží v deskách 
2. Oslava narozenin pana presidenta, dvoulist v deskách s červenou 
šňůrou, ilustrace, fotokoláž 
3. Náš pan president, dvoulist v deskách s červenou šňůrou, ilustrace, 
fotokoláž 
ilustrované rukopisy (3 ks) 

1948 3 ks 



Databáze vznikla v rámci grantového projektu Muzeum dělnického hnutí v 21. století. Prezentace práce s muzejní sbírkou doby 

státního socialismu a způsoby užití jejího materiálu k potřebám odborné a široké veřejnosti (MK ČR, NAKI II, DG18P020OVV045) 

 

 

Reálné gymnasium v Praze Na Smetance. Konvolut blahopřání v 
papírových deskách, listopad 1948 
tisk, rukopis, strojopis (1 ks / 20 ll) 

1948 1 ks / 20 ll 

Železničáři Trutnov. Blahopřání k narozeninám a hlášení výsledků Týdne 
vzorné práce. Tvrdé papírové desky s mramorováním a zlatými nápisy, 
titulní ilustrace s motivem vlaku, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks / 8 ll) 

1948 1 ks / 8 ll 

Státní lesy „Dolní hvozd“ v Nových Hradech. Průvodní lístek k daru jedné 
srny, 11-11-1948 
strojopis s podpisy (1 l) 

1948 1 l 

Podniky a organizace Jihlavska. Telegramy a dopisy zaslané Krajské 
odborové radě v Jihlavě, hlášení plnění Týdne vzorné práce, uloženo v 
červené papírové krabici, listopad 1948 
strojopis, rukopis, lepené telegramy (1 ks) 

1948 1 ks 

Jihočeské podniky a organizace. Konvolut hlášení výsledků Týdne vzorné 
práce, uloženo v deskách z mačkaného papíru, listopad 1948 
strojopis, podpisy (1 ks) 

1948 1 ks 

Upomínka na pobyt v Lipníku nad Bečvou u příležitosti narozenin. Dřevěná 
deska s vypalovanou kresbou s motivem města a ozdobnými nápisy, bez 
datace 
rukopis a kresba na dřevě (1 ks) 

1948 1 ks 

Zaměstnanci firmy Karbus v Litoměřicích. Blahopřání k narozeninám a 
hlášení výsledků Týdne vzorné práce, hnědé desky s vytlačovaným 
ornamentem v rudých deskách, bez datace 
rukopis, strojopis (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

Zaměstnanci závodu Tiba-Vorlach ve Dvoře Králové. Pracovní hlášení u 
příležitosti narozenin, červené desky se zdobenou číslovkou, žlutá kresba 
se znakem na titulu, papírová krabice se šedým mramorováním, bez 
datace 
rukopis (1 ks) 

1948 1 ks 

MNV v Žichlínku. Blahopřání k narozeninám, textilní desky s trikolorou, 
vložen ilustrovaný diplom (60x40 cm), papírová krabice, 20-11-1948 
rukopis, akvarelová ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Středočeské cihelny Stíčany. Blahopřání k narozeninám a hlášení výsledků 
Týdne vzorné práce, červené desky se zapínáním na druky (31x43cm), list s 
fotografií podniku, bez datace 
rukopis, fotografie (1 ks / 2 ll) 

1948 1 ks / 2 ll 

MAV-NF, MNV, školní a osvětová rada v Mýtě u Rokycan. Oznámení o 
pojmenování "Gottwaldovy školy" u příležitosti narozenin, akvarelová 
ilustrace s motivem květin, červeno-růžové desky se zlacenou iniciálou 
(49x34cm), bez datace 
tisk, ilustrace, podpisy, razítka (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 
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MNV Lanškroun. Blahopřání k narozeninám, červené kožené desky 
(44x34cm) s trikolorou a zlaceným znakem, akvarelové figurální ilustrace s 
motivem práce a odpočinku, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

MNV Hradec Králové. Blahopřání k narozeninám a oznámení o slavnostním 
pojmenování čtyř obytných domů "Gottwaldov", červené koženkové desky 
(44x31cm) se zlacenými symboly, figurální kresba s motivem práce, 23-11-
1948 
kaligrafický rukopis, kresba (1 ks) 

1948 1 ks 

Litoměřická posádka. Blahopřání k narozeninám, béžové textilní desky 
(43x28cm) se zlaceným znakem, bílým nápisem a trikolorovou šňůrou, 
figurální ilustrace, bez datace 
tisk (1 ks) 

1948 1 ks 

Škodovy závody Plzeň. Hlášení výsledků Týdne vzorné práce, červené 
desky (41x30cm) se zlacenou iniciálou, znakem podniku a trikolorovou 
šňůrou, akvarelová figurální ilustrace, graf, bez datace 
rukopis, ilustrace, graf (1 ks / 6 ll) 

1948 1 ks / 6 ll 

Lina – přádelny a tkalcovny bavlny v Kunčicích nad Labem. Blahopřání k 
narozeninám a hlášení výsledků Týdne vzorné práce, kostkované textilní 
desky s iniciálou (41x30cm), ilustrace, 20-11-1948 
rukopis, kresby (1 ks)  

1948 1 ks 

Krajský akční výbor Národní Fronty v Pardubicích. Blahopřání k 
narozeninám, masivní rudé textilní desky (40x32cm) s reliéfovým 
medailonem s dekorovanou iniciálou a zlacenými ozdobnými kovovými 
knoflíky, bohatě dekorováno, list s podpisy členů, 23-11-1948 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks)  

1948 1 ks 

Vysoká škola architektura a pozemního stavitelství při ČVUT. Zdravice k 
narozeninám, tmavorudé textilní desky (38x31cm), ozdobná iniciála, 
listopad 1948 
kaligrafický rukopis, podpisy, razítka (1 ks) 

1948 1 ks 

Vojenský útvar ve Frenštátě pod Radhoštěm. Blahopřání k narozeninám, 
červené desky se zlacenou číslovkou a nápisem (37x30cm), figurativní 
kolorovaná kresba, bez datace 
rukopis, kresba (1 ks) 

1948 1 ks 

Předsednictvo akčního výboru Národní fronty v Jindřichově Hradci. 
Blahopřání k narozeninám, přeložená čtvrtka A3, 22-11-1948 
strojopis, podpisy (1 ks) 

1948 1 ks 

Východočeské bavlnářské závody ve Velkém Poříčí. Blahopřání k 
narozeninám a hlášení výsledků Týdne vzorné práce, papírové desky 
(41x29cm) s nalepenou čtvrtkou s motivem hvězdy, vlajky, lipové ratolesti 
a nápisem, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 



Databáze vznikla v rámci grantového projektu Muzeum dělnického hnutí v 21. století. Prezentace práce s muzejní sbírkou doby 

státního socialismu a způsoby užití jejího materiálu k potřebám odborné a široké veřejnosti (MK ČR, NAKI II, DG18P020OVV045) 

 

 

Místní skupina Svazu zaměstnanců školství a osvěty v Pardubicích. 
Blahopřání a závazky k narozeninám, papírové desky (43x30cm) s 
červenou číslovkou a iniciálou, uhlová kresba, bez datace 
kaligrafický rukopis, kresby (1 ks) 

1948 1 ks 

Krajská odborová rada Karlovarského kraje. Blahopřání k narozeninám a 
hlášení výsledků Týdne vzorné práce, červené textilní desky (45x36cm) s 
koženým hřbetem a zlacenou iniciálou, akvarelové ilustrace, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks / 10 ll) 

1948 1 ks / 10 ll 

Zaměstnanci Čsl. tabákového monopolu. Průvodní list k daru, čtvrtka v 
papírových deskách (38x30cm), bez datace 
tisk, podpisy (1 ks) 

1948 1 ks 

Jednotný svaz českých zemědělců v Jindřichově Hradci. Blahopřání k 
narozeninám, hnědé desky s vytlačovaným dekorem, ilustrace, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

 1 ks 

Zbrojováci. Blahopřání k narozeninám, šedé kožené desky (37x27cm) s 
iniciálou vyrobené v Atelieru Dudešek v Praze, černo-rudá krabice, 
ozdobná iniciála, 23-11-1948 
tisk, ilustrace (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

Výsadní dobytkářská společnost v Litoměřicích. Blahopřání k narozeninám, 
cíl pětiletky a hlášení výsledků Týdne vzorné práce, hnědé desky s 
vytlačovaným dekorem, béžová papírová krabice (42x32cm), 19-11-1948 
rukopis, strojopis, podpisy (1 ks / 5 ll) 

1948 1 ks / 5 ll 

Textilní tiskárny, úpravny a barevny ve Dvoře Králové. Blahopřání k 
narozeninám a hlášení výsledků Týdne vzorné práce, čtvrtka A3 s ilustrací 
motoru a grafem (autor Horáček), bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Sdružené bavlnářské závody v České Kamenici. Blahopřání k narozeninám, 
čtvrtka v papírových deskách (37x31cm) s trikolorovou šňůrou, 
ilustrováno, bez datace 
rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1948 1 ks 

Okresní komise žen KSČ ve Znojmě. Blahopřání a vyznání k narozeninám, 
šedé papírové desky A3 s červenou iniciálou, ilustrace, 23-11-1948 
rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks / 2 ll) 

1948 1 ks / 2 ll 

Občané Mělnicka. Blahopřání k narozeninám, čtvrtky svázané slaměným 
provázkem (39x33cm), ozdobné iniciály, 22-11-1948 
kaligrafický rukopis, podpisy (1 ks) 

1948 1 ks 

Zemědělci Českobrodska. Slib plnění pětiletky, šedé desky (37x34cm) se 
zlaceným nápisem a trikolorovou stuhou, tušová ilustrace s motivem 
lipanského památníku, 23-11-1948 
rukopis, ilustrace (1 ks / 2 ll)  

1948 1 ks / 2 ll 

Grafika Plzeň. Blahopřání k narozeninám, zelené desky s reliéfním znakem 
a iniciálou, drobné ilustrace, bez datace 
tisk, ilustrace, podpisy (1 ks / 6 ll) 

1948 1 ks / 6 ll 
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Československá obec sokolská. Blahopřání k narozeninám, tvrzené 
mramorované desky s šedými koženými reliéfními iniciálami a zlacenými 
nápisy na rudém podkladu, zlacené symboly, trikolorová stuha, rudo-šedá 
krabice, 23-11-1948 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

Žákovská organizace národní školy v Brtnici. Zdravice k narozeninám, 
ilustrovaný diplom (33x45cm), akvarel, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Národní podnik Agrostroj. Slib plnění pětiletky u příležitosti narozenin, 
hnědé kožené desky s reliéfním motivem lipové ratolesti a iniciálou, 
textilní krabice (48x31cm), akvarelové ilustrace, vlepené fotografie 
výrobků, trikolorová stuha, 23-11-1948 
kaligrafický rukopis, ilustrace, fotografie (1 ks / 18 ll) 

1948 1 ks / 16 ll 

Loutkové divadlo KSČ v Olomouci. Blahopřání k narozeninám, rudé desky 
(42x34cm), ilustrace s iniciálou na titulu, trikolorová stuha, 21-11-1948 
kaligrafický rukopis, podpisy dětí (1 ks / 2 ll) 

1948 1 ks / 2 ll 

Horníci dolu Anežka v Lískové. Blahopřání k narozeninám, rudé desky s 
reliéfní iniciálou a zlacením (46x33cm), malba a zlacená kresba s motivem 
dolu, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Státní průmyslová škola stavební v Děčíně. Album k narozeninám, výsledky 
Týdne vzorné práce a slib plnění pětiletky, dokumentace brigádnické a 
kulturní činnosti, červené desky se zlaceným nápisem a znakem 
(42x33cm), množství akvarelových ilustrací a dokumentačních fotografií, 
bez datace 
rukopis, ilustrace, fotografie, podpisy (1 ks / 9 ll) 

1948 1 ks / 9 ll 

Krajský výbor zaměstnanců dřevařského průmyslu v Plzni. Hlášení výsledků 
Týdne vzorné práce u příležitosti narozenin, dřevěné desky s červenou 
iniciálou a nápisem (41x30cm), hnědá papírová krabice, 23-11-1948 
kaligrafický rukopis (1 ks) 

1948 1 ks 

Místní organizace v Klášterci nad Orlicí. Blahopřání k narozeninám, 
červené textilní desky se zlaceným nápisem a červenou šňůrou (46x34cm), 
přiložena část poštovní obálky, ilustrační kresba, 20-11-1948 
rukopis, ilustrace, razítka, podpisy (1 ks / 2 ll) 

1948 1 ks / 2 ll 

Ústřední rada odborů ROH v Praze. Zdravice k narozeninám a slib plnění 
pětiletky, hnědé kožené desky s reliéfní iniciálou (42x26cm), ilustrovaná 
iniciála, červená papírová krabice, 23-11-1948 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy, razítka (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

Místní organizace v Červeném Kostelci. Album k narozeninám, bílo-
červené textilní desky s reliéfním znakem a zlacenými nápisy (48x36cm), 
fotografie obce, fotografie dokumentující plnění dvouletky a barevné grafy 
ilustrující výsledky Týdne vzorné práce, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace, fotografie (1 ks / 8 ll) 

1948 1 ks / 8 ll 
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ONV Vrchlabí. Čestné hlášení výsledků Týdne vzorné práce, hnědé desky 
se zlaceným nápisem (43x31cm), hnědá papírová krabice, bez datace 
kaligrafický rukopis (1 ks) 

1948 1 ks 

Krajská odborová rada v Mladé Boleslavi. Blahopřání k narozeninám a 
hlášení výsledků Týdne vzorné práce, červené desky s grafickou iniciálou a 
zlaceným nápisem (41x30cm), ilustrace, 23-11-1948 
kaligrafický rukopis, podpisy, razítka (1 ks)  

1948 1 ks 

Krajský výbor KSČ Praha. Zdravice k narozeninám, mohutné hnědé kožené 
desky s reliéfním znakem, zdobeno zlacenými ornamenty a nápisy, 
ilustrace, mohutná světle hnědá kožená krabice s uzávěrem zdobeným 
kovovou plaketou, 23-11-1948 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Národní podnik Tesla Pardubice. Blahopřání k narozeninám, papírové 
desky zdobené ilustrací se znakem podniku a města (40x30cm), listopad 
1948 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks)  

1948 1 ks 

Automobilové závody Vrchlabí. Hlášení výsledků týdne vzorné práce u 
příležitosti narozenin, hnědé desky s reliéfní malbou KG a znakem 
(40x30cm), rudá papírová krabice s ornamentální ilustrací na vnitřní straně 
a modrým čalouněním, bez datace 
rukopis (1 ks) 

1948 1 ks 

Tkalcovské závody Textilen v Heřmanových Sejfy. Hlášení výsledků Týdne 
vzorné práce, bílé textilní desky se zlaceným nápisem (45x33cm), červený 
text na textilním podkladu s modrým stříkaným zdobením, tmavě rudá 
papírová krabice, 20-11-1948 
rukopis na textilu (1 ks) 

1948 1 ks 

Podniky a organizace Východních Čech (okresy Hradec Králové, Trutnov, 
Jaroměř, Náchod). Konvolut hlášení výsledků Týdne vzorné práce v šedé 
papírové krabici (42x30cm), různé formáty, různé materiály, ilustrace, 
listopad 1948 
rukopis (60 ks) 

1948 60 ks 

Firma Josef Fryml Domažlice. Blahopřání k narozeninám, fotografické 
album s motivy města, titulní ilustrace, vnější desky dřevěné zdobené 
vypalovanou kresbou s chodskými motivy, 23-11-1948 
fotoalbum (1 ks) 

1948 1 ks 

Národní podnik VBZ Broumov – Olivětín. Zdravice k narozeninám a hlášení 
výsledků Týdne vzorné práce, hnědo-červené desky z mačkaného papíru se 
zlatým nápisem a bílou číslicí, šedá papírová krabice, 23-11-1948 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks / 5 ll) 

1948 1 ks / 5 ll 

Vojáci olomoucké posádky. Zdravice k narozeninám, textilní desky 
zdobené koženou reliéfní iniciálou (45x34cm), textilní krabice s iniciálou, 
kresba a stříkaná ilustrace, 20-11-1948 
rukopis, ilustrace (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 
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Vítkovické železárny. Zdravice k narozeninám, textilní desky s červenou 
iniciálou a znakem (50x36cm), kresba, hnědá papírová krabice, 23-11-1948 
rukopis, kresba (1 ks) 

1948 1 ks 

Východočeské elektrárny Pardubice. Blahopřání k narozeninám a hlášení 
výsledků dvouletky, fialová textilní krabice s růžovým reliéfním 
medailonem s iniciálou a zlaceným nápisem, ornamentální zdobení, modrá 
krabice z mačkaného papíru, 23-11-1948 
kaligrafický rukopis (1 ks)  

1948 1 ks 

MNV v Lukové, okr. Lanškroun. Blahopřání k narozeninám, okrové textilní 
desky s trikolorou, ilustrace, 19-11-1948 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Krajský akční výbor Národní fronty v Liberci. Zdravice k narozeninám, 
béžové tvrzené desky s basreliéfní iniciálou, ozdobné iniciály, bez datace 
kaligrafický rukopis (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

Tatra Studénka. Hlášení výsledků Týdne vzorné práce u příležitosti 
narozenin, růžové papírové desky s ozdobnou iniciálou, ilustrace, 21-11-
1948 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Československé stavební závody – Lomy Litice nad Orlicí. Hlášení výsledků 
Týdne vzorné práce, ilustrovaná čtvrtka, 18-11-1948 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Oldřich Hutka. Blahopřání k narozeninám, diplom zdobený iniciálou a 
geometrickým dekorem, 20-11-1948 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

MNV v Horní Dobrouči, okr. Lanškroun. Blahopřání k narozeninám, 
ilustrovaný diplom, 20-11-1948 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Jednotný svaz českých zemědělců – okresní sdružení Turnov. Blahopřání k 
narozeninám, diplom s ozdobnou iniciálou, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

5. městská organizace KSČ v Praze XX. Blahopřání k narozeninám, bílé 
papírové desky, bez datace 
rukopis (1 ks) 

1948 1 ks 

Považské strojárne – Závod Klementa Gottwalda v Považské Bystřici. 
Zpráva o pojmenování závodu po KG a hlášení výsledků Týdne vzorné 
práce, světle hnědé kožené desky se zlaceným nápisem, dekorativní 
ilustrace, 223-11-1948 
tisk, ilustrace, podpisy (1 ks / 6 ll)  

1948 1 ks / 6 ll 

Svoboda – tiskařské, nakladatelské a knihkupecké závody v Praze. Zdravice 
k narozeninám a zpráva o práci Gottwaldových knihoven, rudé desky s 
iniciálou a ratolestí, přiloženy 3 čísla zpravodaje Gottwaldových knihoven 
(roč. I, 10, 11, 12), listopad 1948 
tisk (1 ks + 3 ks brožur) 

1948 1 + 3 ks 
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Zvláštní škola v Praze XIV-Nuslích. Blahopřání k narozeninám, papírové 
desky s ilustrací, ilustrace, podpisy dětí, 23-11-1948 
rukopis, ilustrace (1 ks / 6 ll) 

1948 1 ks / 6 ll 

LINA – přádelny a tkalcovny bavlny, Jaroměř. Dar k narozeninám, papírové 
desky s modrým znakem a černým nápisem, uvnitř arch s podpisy a 
malovaný šátek, bez datace 
malovaný textil, podpisy (1 ks) 

1948 1 ks 

Sokol Botostroj Sezimovo Ústí. Blahopřání k narozeninám a hlášení 
činnosti závodní tělocvičné jednoty, textilní desky se znakem a nápisem, 
ilustrace, vlepené dokumentační fotografie, bez datace 
rukopis, ilustrace, fotografie (1 ks / 6 ll) 

1948 1 ks / 6 ll 

Polický – Jaroměř, závod Harta. Zdravice k narozeninám, slib pětiletky a 
hlášení výsledků vzorné práce, kožený arch, ilustrace, bez datace 
strojopis a ilustrace na kůži (1 ks) 

1948 1 ks 

Jihočeské papírny, závod III. V. Arnold a syn v Českých Budějovicích. 
Blahopřání k narozeninám, hnědé desky se zlatou iniciálou, arch s podpisy, 
bez datace 
tisk, podpisy (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

Karosa – závod Sodomka, Vysoké Mýto. Dar k narozeninám, fotografické 
album vázané v deskách z přírodní kůže se zelenými aplikacemi, 16 
fotografií s motivy výrobků firmy, kresby. 20-11-1948 
tisk, fotografie, kresby (1 ks / 18 ll) 

1948 1 ks / 18 ll 

Krajská odborová rada Kolín. Konvolut hlášení výsledků Týdne vzorné 
práce, černá textilní a papírová krabice ve tvaru knihy (33x25x8cm) s 
basreliéfním dekorem s iniciálou a rudou číslovkou, listopad 1948 
strojopisy (1 krabice) 

1948 1 ks 

MNV Vrchlabí. Blahopřání k narozeninám, dřevěné vyřezávané desky s 
motivem města a nápisy, přivěšena dřevěná pečeť, akvarelová kresba, 23-
11-1948 
rukopis (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

Závodní skupiny ROH kladenského kraje. Konvolut hlášení výsledků týdne 
vzorné práce, svázáno v rudých deskách se zlaceným nápisem, 23-11-1948 
strojopis, rukopis, ilustrace ) 1 ks 

1948 1 ks 

Národní podnik Kovová bižuterie, Jablonec nad Nisou. Blahopřání k 
narozeninám a dar práce, hnědo-zelené desky z mačkaného papíru, 
zdobeno barevnými dekorativními kresbami, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

Zaměstnanci SEVČE Litoměřice. Blahopřání k narozeninám, textilní desky s 
hnědým nápisem a trikolorovou stuhou, papírová krabice, 22-11-1948 
tisk (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 
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Obec Dubenec, okres Dvůr Králové nad Labem. Blahopřání k narozeninám 
a hlášení plnění pracovních závazků, přeložený list A3, 19-11-1948 
rukopis (1 ks) 

1948 1 ks 

Košumberk. Blahopřání k narozeninám, diplom s perokresbou, 21-11-1948 
rukopis, kresba, podpisy, razítka (1 ks) 

1948 1 ks 

Národní podnik Metra, Nová Paka. Slib práce u příležitosti narozenin, 
diplom s kolorovanou perokresbou, bez datace 
rukopis, kresba, podpisy, razítka (1 ks) 

1948 1 ks 

Elektro Praga, Mnichovo Hradiště. Blahopřání k narozeninám, průvodní 
diplom k daru, 20-11-1948 
rukopis, razítka, podpisy (1 ks) 

1948 1 ks 

ONV, Referát národní bezpečnosti v Litoměřicích. Blahopřání k 
narozeninám, přeložená čtvrtka A3, na titulu zdobeno křídovou kresbou, 
19-11-1948 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Zemědělci obce Kralovice. Hlášení výsledků Týdne vzorné práce, papírové 
desky s iniciálou a červenou ratolestí, kolorované ilustrace, 23-11-1948 
rukopis, strojopis, ilustrace (1 ks / 2 ll) 

1948 1 ks / 2 ll 

Jednotný svaz zemědělců okresu Týn nad Vltavou. Blahopřání k 
narozeninám, přeložená čtvrtka A3, akvarelová ilustrace, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Dočasná správna komisia vo Vranove. Zdravice k narozeninám, 
ornamentální ilustrace, slovensky, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks)  

1948 1 ks 

Spojené brusírny drahokamů Turnov. Blahopřání k narozeninám a závazek 
pětiletky, bez datace 
rukopis (1 ks) 

1948 1 ks 

Rudé právo. Hlášení pracovních výsledků u příležitosti narozenin, 
hlavičkový papír, 23-11-1948 
strojopis (1 ks) 

1948 1 ks 

Zemská donucovací pracovna v Pardubicích. Blahopřání k narozeninám a 
hlášení pracovních výsledků, list A3, 20-11-1948 
rukopis (1 ks) 

1948 1 ks 

Národní podnik Bateria, Děčín. Blahopřání k narozeninám, dvoulist v 
papírových deskách, 22-11-1948 
strojopis (1 ks) 

1948 1 ks 

KSČ Horní Chřibská. Blahopřání k narozeninám, přeložená čtvrtka s 
červenou kresbou, bez datace 
rukopis (1 ks) 

1948 1 ks 
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Místní skupina ROH civilních smluvních zaměstnanců vojenské správy v 
Terezíně. Zdravice k narozeninám, přeložená čtvrtka dekorovaná 
trikolorou a kolorovanou kresbou, bez datace 
rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1948 1 ks 

Rokytnice v Orlických Horách. Blahopřání k narozeninám, přeložený list, 
20-11-1948 
rukopis, podpisy, razítka (1 ks) 

1948 1 ks 

Slatina nad Zdobnicí. Blahopřání k narozeninám, čtvrtka dekorovaná 
perokresbou, papírové desky (25x22cm), 22-11-1948 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Obec Zboží, okres Dvůr Králové nad Labem. Blahopřání k narozeninám a 
hlášení plnění pracovního plánu, včetně Týdne vzorné práce, přeložená 
čtvrtka, bez datace 
rukopis, razítka, podpisy (1 ks) 

1948 1 ks 

Místní organizace KSČ Praha – Břevnov. Zdravice k narozeninám, přeložený 
list s kolorovanou ilustrací a archem s podpisy, 23-11-1948 
rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1948 1 ks 

Svaz zaměstnanců justiční a právní služby v Brně. Zdravice k narozeninám, 
papírové desky dekorované červeno-žlutou iniciálou, ilustrace s motivem 
znaku ROH, listopad 1948 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Národní podnik Velvet v Dolním Podluží. Blahopřání k narozeninám, 
přeložená čtvrtka s červenou kresbou, arch s podpisy, bez datace 
rukopis, kresba, podpisy (1 ks) 

1948 1 ks 

Závodní organizace KSČ finančních úřadů Praha – Vršovice. Zdravice k 
narozeninám, šedé papírové desky s iniciálou a rudou šňůrkou, akvarelová 
ilustrace s motivem Pražského hradu, bez datace 
rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks / 2 ll) 

1948 1 ks / 2 ll 

Krajská odborová rada v Plzni. Čestný list – zdravice k narozeninám, 
přeložená čtvrtka v bílých papírových deskách, bez datace 
rukopis (1 ks) 

1948 1 ks 

Mlékárna Madeta v Milevsku. Blahopřání k narozeninám, dekorováno 
kolorovanou iniciálou, 20-11-1948 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

ČSD Turnov. Blahopřání k narozeninám, přeložená čtvrtka, veršovaná 
zdravice, 21-11-1948 
rukopis (1 ks) 

1948 1 ks 

Kovolis Turnov. Zdravice k narozeninám a slib pětiletky, přeložená čtvrtka 
se znakem KSČ, 20-11-1948 
tisk (1 ks) 

1948 1 ks 

Okresní akční výbor Národní fronty v Týnu nad Vltavou. Blahopřání k 
narozeninám, přeložená čtvrtka, akvarelový dekor, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 
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Místní organizace KSČ v Nové Vsi, okres Kralupy nad Vltavou. Blahopřání k 
narozeninám, složená čtvrtka dekorovaná kolorovanou perokresbou, 
papírové desky, 23-11-1948 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Závodní organizace KSČ zaměstnanců Krajského soudu v Brně. Zdravice k 
narozeninám, papírové desky s barevným znakem KSČ a červenou 
šňůrkou, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy, razítka (1 ks) 

1948 1 ks 

Místní organizace KSČ Praha XII. Blahopřání k narozeninám, papírové 
desky dekorované iniciálou, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 
 

1948 1 ks 

MNV v Albrechticích. Blahopřání zaslané z plenární schůze MNV, přiloženo 
jmenování čestným občanem obce, hlavičkový papír, 22-11-1948 
strojopis, podpisy, razítka (2 ks) 

1948 2 ks 

Okresní sdružení Jednotného svazu zemědělců ve Frýdlantě v Čechách. 
Blahopřání k narozeninám a slib práce, červené papírové desky, 22-11-
1948 
strojopis, podpisy, razítko (1 ks) 

1948 1 ks 

Město Ústí nad Orlicí. Blahopřání k narozeninám, papírové desky s 
červenou iniciálou, kolorovaný znak města, list podpisů, 22-11-1948 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks / 14 ll) 

1948 1 ks / 14 ll 

Asekurační spolek průmyslu cukrovarnického. Blahopřání k narozeninám a 
slib práce, světle růžové papírové desky s trikolorovým provázkem, 
papírová pečeť, 18-11-1948 
strojopis, podpisy, razítka (1 ks) 

1948 1 ks 

Závodní organizace KSČ okresního soudu ve Varnsdorfu. Blahopřání k 
narozeninám, papírové desky s červeným figurativním tiskem, bez datace  
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy, razítko (1 ks) 

1948 1 ks 

Zaměstnanci dílen ČSA Krnov. Blahopřání k narozeninám, rudé desky z 
tvrdého papíru se žlutými nápisy, ilustrovaný titulní list, vložen list 
podpisů, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks / 10 ll) 

1948 1 ks / 10 ll 

Krajská odborová organizace Most. Konvolut čestných hlášení plnění 
Týdne vzorné práce podniků a organizací na Mostecku, vloženo v hnědo-
bílých kožených deskách se zlatým nápisem, listopad 1948 
strojopis (1 desky) 

1948 1 ks 

Žačky Národnej dievčenskej školy v Žilině, Album k narozeninám, červené 
fotoalbum s motivem děvčátka (22x15 cm), vlepena 1 fotografie města, 
23-11-1948 
rukopis, fotografie (1 album) 

1948 1 ks 
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ONV v Mnichově Hradišti a Jednotný zemědělský svaz tamtéž. Blahopřání k 
narozeninám a hlášení výsledků Týdne vzorné práce, červené textilní desky 
s koženou aplikací iniciály s ratolestí, 23-11-1948 
kaligrafický rukopis, podpisy, razítka (1 ks) 

1948 1 ks 

Bateria Děčín. Blahopřání k narozeninám a hlášení plnění pracovních 
závazků, červené textilní desky se zlacenými nápisy (45x31 cm), vloženy 3 
paspartované diplomy (ilustrovaný titul se znakem města, strojopisné 
hlášení, akvarelová ilustrace s krajinným motivem), 23-11-1948 
kaligrafický rukopis, ilustrace, strojopis (1 ks / 3 ll) 

1948 1 ks / 3 ll 

Československé hornictví. Blahopřání k narozeninám, hnědé kožené desky 
s reliéfním motivem kladiv (43x30 cm), černo-zelená iluminovaná číslovka 
na titulu, 23-11-1948 
kaligrafický rukopis (1 ks) 

1948 1 ks 

Texlen Heřmanovy Sejfy. Hlášení výsledků Týdne vzorné práce 
("Gottwaldova týdne"), bílé textilní desky se zlacenými nápisy, 
iluminovaná číslovka na titulu, ilustrace s motivem sovětsko-
československého přátelství, bez datace 
rukopis, strojopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Tesla Vrchlabí. Dar k narozeninám – hlášení výsledků Týdne vzorné práce, 
červené textilní desky se zlaceným nápisem (43x30 cm), ilustrovaný 
diplom, bez datace 
rukopis, ilustrace, podpisy, razítka (1 ks) 

1948 1 ks 

Tesla Lanškroun. Blahopřání k narozeninám a hlášení výsledků Týdne 
vzorné práce, papírové desky se znakem podniku, 20-11-1948 
strojopis, podpisy, razítka (1 ks) 

1948 1 ks 

Civilní zaměstnanci vojenského útvaru 8802 v Litoměřicích. Blahopřání k 
narozeninám a slib práce, ilustrovaný diplom A3, bez datace 
rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1948 1 ks 

Tkalcovna č. 26 LINA v Borovnici u Nové Paky. Blahopřání k narozeninám a 
slib práce, ilustrovaný diplom A3, bez datace 
rukopis, ilustrace, podpisy, razítka (1 ks) 

1948 1 ks 

Pivovar Nová Paka. Slib plnění pětiletky u příležitosti narozenin, 
ilustrovaný diplom A3, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy, razítka (1 ks) 

1948 1 ks 

Krkonošské papírny v Dolní Branné. Blahopřání k narozeninám a slib plnění 
pětiletky, ilustrovaný diplom A3, 21-11-1948 
rukopis, ilustrace, podpisy, razítka (1 ks) 

1948 1 ks 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Rybitví. Hlášení výsledků Týdne 
vzorné práce u příležitosti narozenin, žluté papírové desky (42x30 cm), 20-
11-1948 
rukopis, podpisy, razítka (1 ks) 

1948 1 ks 
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Pivovar Jaroměř. Hlášení výsledků Týdne vzorné práce u příležitosti 
narozenin, bílé textilní desky s modrými a červenými nápisy (41x30 cm), 
bez datace 
strojopis, podpisy, razítka (1 ks / 4 ll) 

1948 1 ks / 4 ll 

ROH MNV Vrchlabí. Blahopřání k narozeninám a hlášení výsledků Týdne 
vzorné práce, béžové textilní desky s barevnou kresbou (41x31 cm), 
akvarelová ilustrace s motivem města, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Jungmannovo reálné gymnasium v Litoměřicích. Hlášení výsledků Týdne 
vzorné práce u příležitosti narozenin, béžové textilní desky s bílým 
nápisem, trikolorový provázek, tmavě rudá papírová krabice, akvarelová 
kresba s motivem školy a města, 20-11-1948 
strojopis, ilustrace, podpisy, razítko (1 ks) 

1948 1 ks 

ONV a Jednotný svaz zemědělců v Klatovech. Blahopřání k narozeninám, 
papírové desky s perokresbou (45x34 cm), 22-11-1948 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy, razítka (1 ks) 

1948 1 ks 

Zemědělské organizace různých obcí. Konvolut blahopřání k narozeninám 
a pracovních závazků, ilustrované diplomy formátů A4 a A3, listopad 1948 
rukopis, ilustrace (16 ks) 
 

1948 16 ks 

Krajská odborová rada v Hradci Králové. Konvolut blahopřání k 
narozeninám a pracovních závazků organizací a závodů Východočeského 
kraje, uspořádáno v červené kožené krabici se zlacenými ornamentálními 
motivy a kovovou sponou (44x32 cm), titulní diplom s figurální ilustrací, 
listopad 1948 
kaligrafický rukopis, strojopis, tisk, ilustrace (1 krabice) 

1948 1 ks 

Oddíl Junáka Letovice. Blahopřání k narozeninám, dřevěná krabice 
mramorovaná papírem (40x35 cm) zdobená trikolorou a reliéfní číslovkou, 
pergamenové blahopřání v rámečku z větviček a lýka, kožená hvězda s 
trikolorou, dětská ilustrace větších rozměrů, bez datace 
rukopis na pergamenu, ilustrace, koláž (1 krabice) 

1948 1 ks 

Městské oblastní divadlo v Přerově. Blahopřání k narozeninám a dar práce, 
ilustrovaný diplom v papírových tvrzených deskách a červeno-zlatými 
nápisy a zlatou šňůrou, žluté textilní desky (47x34 cm), 23-11-1948 
tisk, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Městský národní výbor v Českých Budějovicích. Blahopřání k narozeninám, 
součástí notový zápis oslavné hudební skladby, zdobeno ilustracemi, šedé 
textilní desky se zlaceným znakem města (50x35 cm), bez datace 
kaligrafický rukopis, notový zápis, ilustrace (1 ks)  

1948 1 ks 
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Baťa, pobočný závod Třebíč-Borovina. Blahopřání k narozeninám, výsledky 
plnění Týdne vzorné práce a fotografické album s tématem závodu, 
svázáno ve světlehnědých kožených deskách s motivem závodu a 
zlacenými nápisy, tvrzená hnědá papírová krabice s reliéfním znakem 
českého lva (46x38 cm), bez datace 
tisk, rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Zaměstnanci Karlovarské Becherovky. Blahopřání k narozeninám, 
fotografie s motivem práce v závodu v rudých papírových deskách se 
zlaceným znakem (49x49 cm), bez datace 
kaligrafický rukopis, fotografie (1 ks) 

1948 1 ks 

Zlín, Otrokovice, Kvítkovice, Malenovice, Tečovice, Jaroslavice. Blahopřání 
k 52. narozeninám a prosba o souhlas s pojmenováním slučujících se měst 
na Gottwaldov, uloženo v nepůvodních černých papírových deskách (42 x 
32 cm), listopad 1948. 
Faksimile původního rukopisu.  

1948 1 ks 

MNV Český Krumlov. Oznámení o přejmenování Velkého náměstí u 
příležitosti 52. narozenin, s ilustrací náměstí, uloženo v červených 
textilních deskách (25 x 32 cm), vložených do černé papírové krabice, 23-
11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

Václav Dobiáš a Jaroslav Šimsa (za pražské pozounéry). Partitura 
Dobiášovy Slavností fanfáry věnovaná k 52. narozeninám, uložena v 
papírových deskách (27 x 35 cm), 23-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

Spojené ocelárny, Kladno. Blahopřání k 52. narozeninám, s ilustrací dělníků 
a rozlomenou pečetí, list papíru (32 x 45 cm), uloženo v rudém tubusu, 23-
11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

Zaměstnanci poštovního úřadu Náchod 1. Blahopřání k 52. narozeninám, s 
ilustrací andělíčků, poštovními známkami s KG a hlášením výsledků týdne 
vzorné práce, uloženo v pozlaceném rámu (54 x 69 cm), bez data. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

Svaz české mládeže, Lipník nad Bečvou. Dárek k 52. narozeninám, 
vyřezávaná připomínka zdejšího pobytu, s ilustrací místního náměstí, 
dřevěná deska (40 x 27 cm), bez data. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

Závody na výrobu keramických strojů, Blansko. Blahopřání k 52. 
narozeninám formou básně, s ilustrací dělníka a továrny, uloženo v 
modrých deskách z tvrdého papíru (30 x 22 cm) s číslovkou a iniciály, bez 
data. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 
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MNV Sezemice, okres Pardubice. Blahopřání k 52. narozeninám a slib 
dodávek pro pětiletku, uloženo v červených koženkových deskách (22 x 31 
cm) se zlacenými ornamenty, 22-11-1948. 
Strojopis. 

1948 1 ks 

Zbrojovka Líšeň, závod Dolní Měcholupy. Blahopřání k 52. narozeninám a 
zpráva o splnění prvního roku pětiletky, s drobnými ilustracemi, uloženo v 
červených papírových deskách (34 x 46 cm) s ochrannou folií, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

Státní pila, Vrchlabí. Blahopřání k 52. narozeninám a zpráva o plnění 
dvouletky a pětiletky, s ilustrací továrního stroje (autor: Beneš), uloženo v 
modrých textilních deskách (42 x 31 cm) s iniciály, bez data. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Parník, okres Česká Třebová. Blahopřání k 52. narozeninám a slib 
usilné práce v pětiletce, uloženo v šedých textilních deskách (22 x 31 cm) s 
iniciály a folklorními ilustracemi, listopad 1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

Krajská odborová rada, Pardubice. Blahopřání k 52. narozeninám, 
doprovozené řadou podnikových hlášení o splnění dvouletky, původně 
zřejmě plánováno k 28. říjnu (datum uvedené na deskách), uloženo mezi 
dvojicí textilních desek (31 x 44 cm) se znakem města a nápisem, vloženo 
do papírové kapsy, 23-11-1948. 
Rkp., strojopis, ilustrace. 

1948 1 ks 

Lidová tvorba, Uherský Brod. Blahopřání k 52. narozeninám, s folklorními 
ilustracemi, uloženo ve vínových textilních deskách (31 x 41 cm), listopad 
1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

1949 

Dary rolníků kadaňského okresu. Konvolut předtištěných formulářů pro 
dodávky smluvních závazků u příležitosti narozenin, podle jednotlivých 
obcí, vloženo v červených textilních deskách se zlatými tkalouny, 23-11-
1949 
tisk, rukopis, podpisy, razítka (1 ks) 

1949 1 ks 

Politická škola UV KSČ ve Slapech nad Vltavou. Blahopřání k narozeninám a 
závazek socialistické práce, papírové desky s barevným znakem, 19-11-
1949 
tisk, podpisy, razítka (1 ks) 

1949 1 ks 

Okres Jáchymov. Konvolut předtištěných podpisových formulářů zdravice k 
narozeninám, razítko kanceláře prezidenta republiky, 25-11-1949 
tisk, rukopis (4 ks)  

1949 4 ks 

Vojenský útvar 8137. Zdravice k narozeninám, červené desky A4, ilustrace, 
podpisový arch, 22-11-1949 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1949 1 ks 
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Jednotný svaz českých zemědělců v okresu Prostějov. Závazek u příležitosti 
narozenin a výkaz plnění dodávek, bílo-rudé textilní desky zdobené reliéfní 
hvězdou a znakem, papírová krabice A4, 19-11-1949 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1949 1 ks 

Gottwaldovy závody První brněnská strojírna. Slib překročení norem u 
příležitosti narozenin, přiloženy dva individuální závazky soustružníka a 
údernice, na titulních stranách červenohnědý znak podniku, 25-10-1949 
tisk, razítka, podpisy (3 ks) 

1949 3 ks 

Místní organizace KSČ v Ivančicích. Blahopřání k narozeninám a slib 
pilného učení v RSŠ. Bílé papírové desky A4, na titulu drobná perokresba, 
vlepeny fotografie dokumentující činnost stranické školy, 22-11-1949 
tisk, fotografie, podpisy (1 ks) 

1949 1 ks 

Závod MELARTOS, Pardubický perník. Blahopřání k narozeninám, průvodní 
list k daru krabice perníků, papírová obálka, papírové desky se žlutou 
šňůrou, 22-11-1948 
tisk (1 ks) 

1949 1 ks 

Cukrovar a rafinerie cukru v Dobrovicích. Blahopřání k narozeninám a 
hlášení výsledků Týdne vzorné práce, rudé plátěné desky s červenou 
šňůrou, přiloženo blahopřání od MNV v Dobrovicích, 23-11-1948 
strojopis, rukopis (2 ks) 

1949 2 ks 

Tesla Karlín. Blahopřání k narozeninám a přehled pracovních výsledků, 
svázáno v kožené knize se znakem KSČ, ilustrace se znakem podniku na 
předsádce, ilustrovaný titulní list, archy s podpisy zaměstnanců, prázdné 
listy, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1949 1 ks 

ONV v Táboře. Blahopřání k narozeninám, červené tvrzené desky, list s 
podpisy, 23-11-1949 
tisk, podpisy (1 ks) 

1949 1 ks  

VDP továrna poživatin Černožice nad Labem. Blahopřání k narozeninám, 
červené papírové pouzdro, rudé plátěné desky se znakem a názvem 
podniku, akvarelový znak KSČ na předsádce, pravděpodobně doprovázeno 
ukázkami výrobků, list podpisů, bez data 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1949 1 ks 

Automobilové závody Mladá Boleslav. Blahopřání k narozeninám a hlášení 
výsledků práce, červené tvrzené desky se zlatými nápisy, grafy, fotografie z 
výroby, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1949 1 ks 

ČSSM v Nových Ouholicích. Zdravice k narozeninám, ilustrovaný diplom 
(53x34cm) složený v papírových deskách s nápisy a trikolorovou stuhou, 
20-11-1949 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1949 1 ks 

Vlnap Brno. Individuální závazek mykačky Marie Králové („socialistická 
smlouva“), zdobeno barevnou iniciálou a zlacenými nápisy, 19-11-1949 

1949 1 ks 
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strojopis, ilustrace, podpisy, razítka (1 ks)  

Tesla Vrchlabí. Konvolut kolektivních a individuálních závazků u příležitosti 
narozenin, obsahuje titulní list zdobený československým znakem, 
hlavičkové papíry se závazky, svázáno v tmavě modrých tvrzených deskách 
s bílými stuhami, listopad 1949 
rukopis, ilustrace, tisk, strojopis (1 ks) 

1949 1 ks 

Voj. útvar 9408. Konvolut hlášení mimoslužebních aktivit jednotlivých 
oddílů a skupin u příležitosti uctění narozenin, vloženo v ilustrovaných 
papírových deskách, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks / 9 ll) 

1949 1 ks 

První a třetí třída z Jinonin. Ilustrovaná přání dětí v ilustrovaných 
papírových deskách, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks / 2 ll) 

1949 1 ks  

Žáci 1. národní školy v Praze Na Smetance. Blahopřání k narozeninám, 
hlášení výsledků mimoškolní činnosti, báseň, bohatě ilustrováno 
kolorovanými perokresbami, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1949 1 ks 

Auto-Praga. Blahopřání k narozeninám, hlášení výsledků prvního roku 
pětiletky, arch s podpisy, bohatě ilustrováno, kožené desky s kovovým 
znakem podniku, vloženo v papírové krabici, 23-11-1949 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1949 1 ks 

Kablo v Bratislavě. Dar k narozeninám (pravděpodobně připojen), papírové 
desky se znakem podniku a kovovými nýty, ilustrovaný titulní list, arch s 
podpisy, prázdné listy, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1949 1 ks 

KSČ v Milovicích u Mikulova. Blahopřání k narozeninám, ilustrováno 
folklorními ornamenty, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1949 1 ks 

Spořitelna a záložna v Praze. Blahopřání k narozeninám a hlášení plnění 
Týdne vzorné práce, zdobená iniciála, vloženo v obálce A4, 23-11-1949 
rukopis, razítka, podpisy (1 ks)  

1949 1 ks 

KSČ v Podhořanech nad Vltavou. Blahopřání k narozeninám, ilustrovaný 
diplom (53x34cm) složený v papírových deskách, 20-11-1949 
rukopis, ilustrace (1 ks)  

1949 1 ks 

KSČ v Nových Ouholicích, okr. Kralupy nad Vltavou. Blahopřání k 
narozeninám, ilustrovaný diplom (53x34cm) složený v papírových deskách, 
bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1949 1 ks 

Podnik Krimet v Jihlavě. Blahopřání k narozeninám, čtvrtkový dvoulist, 
ornamentálně ilustrováno, 20-11-1949 
rukopis, ilustrace, podpisy, razítka (1 ks) 

1949 1 ks 
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Národní dívčí škola v Trenčíně. Blahopřání k narozeninám, červené plátěné 
desky se zlacenými iniciálami, 21-11-1949 
rukopis, podpisy (1 ks) 

1949 1 ks 

Studující zemědělství a lesnictví z Bayerovy koleje v Brně. Blahopřání k 
narozeninám, svázáno v zelených plátěných deskách s reliéfní iniciálou, 
akvarelové ilustrace, archy s podpisy, bez datace 
rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1949 1 ks 

KSČ v Nové Vsi u Kralup nad Vltavou. Blahopřání k narozeninám, papírové 
desky, bohatě ilustrováno, bez datace 
rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1949 1 ks 

Závody okresu pardubického. Konvolut zdravic a hlášení plnění pracovních 
závazků v rámci Týdne vzorné práce, červená krabice z tvrzeného papíru, 
koženkovo-textilní červeno-žlutá krabice ze zlaceným interiérem a 
ozdobnou pečetí se znakem města na červeno-bílé stuze, zlacené nápisy, 
listopad 1949 
tisk, strojopis, rukopis (1 ks) 

1949 1 ks 

Střední škola v Karlových Varech – Drahovicích. Album žákovských 
akvarelů, vlepen strojopisný list s blahopřáním k narozeninám a čestným 
závazkem, hnědé koženkové desky (37x31 cm), bez datace 
strojopis, rukopis, ilustrace (1 ks) 

1949 1 ks 

Zaměstnanci výtopny ČSD v Meziměstí u Broumova. Blahopřání k 
narozeninám, červené textilní desky se zlacenými nápisy a trikolorovou 
šňůrou (35x26 cm), akvarelová ilustrace, podpisy zaměstnanců, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1949 1 ks 

Občanská sdružení Prahy 10. Konvolut závazků k Týdnu údernických směn 
k poctě narozenin, vloženo v papírových deskách s červenou iniciálou a 
trikolorovou šňůrou, listopad 1949 
rukopis, strojopis (1 ks / 10 ll) 

1949 1 ks 

Československé závody polygrafické. Zdravice k narozeninám, úvodní 
báseň a tištěná ilustrace, hnědo-červené kožené desky s kovovým 
figurálním motivem a hnědou šňůrou (39x28 cm), 23-11-1949 
tisk (1 ks) 

1949 1 ks 

Škodovy závody v Plzni. Hlášení plnění pracovního závazku, světle hnědé 
textilní desky se zlacenými nápisy a trikolorovou šňůrou (41x30 cm), 
vlepena fotografie s motivem práce, 23-11-1949 
tisk, fotografie (1 ks) 

1949 1 ks 

Arandar Jeseník. Pracovní závazek u příležitosti narozenin, červená 
papírová krabice, hnědo-červené tvrzené papírové desky se zlaceným 
motivem (40x30 cm), kaligrafie, ilustrace, 18-11-1949 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1949 1 ks 

Vítkovické železárny. Album reprodukovaných kreseb S. Černého, vložen 
strojopisný seznam budovatelských kreseb a úvodní věnování, 22-11-1949 
strojopis, rukopis, přefotografované kresby (1 ks) 

1949 1 ks 
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Škodovy závody v Hradci Králové. Blahopřání k narozeninám a hlášení 
výsledků Týdne údernické práce, kožené desky se zlacením, akvarelová 
kresba, 17-11-1949 
tisk, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1949 1 ks 

Státní kurs pro přípravu pracujících na vysoké školy. Blahopřání k 
narozeninám, šedé textilní desky s vytlačeným reliéfem a zlacenými nápisy 
(43x35 cm), vloženy listy s podpisy, bez datace 
kaligrafický rukopis, podpisy (1 ks) 

1949 1 ks 

Průmyslové závody v Náchodě. Konvolut blahopřání, pracovních závazků a 
hlášení výsledků práce, červená papírová krabice (45x33 cm), ilustrace, 
grafy, tabulky, fotografie na čtvrtkách A3, listopad 1949 
rukopis, ilustrace, fotografie (1 ks / 27 ll) 

1949 1 ks 

Krajská správa n. p. Nový byt v Ostravě. Zdravice k narozeninám, papírová 
krabice (43 x 35 cm), hnědé koženkové desky se zlacenou iniciálou, znak 
podniku ve slepém reliéfu na papíře, akvarelová figurální ilustrace, 
fotografie podniku, seznam podpisů, 23-11-1949 
kaligrafický rukopis, ilustrace, fotografie (1 ks) 

1949 1 ks 

Dělostřelecký pluk KG v Brně. Fotoalbum k narozeninám ilustrující aktivity 
organizace, rudé textilní desky se zlacenými nápisy a reliéfními ornamenty 
s kovovými nýty, 23-11-1949 
rukopis, fotografie (1 ks) 

1949 1 ks 

Žáci elektro-průmyslové školy v Praze. Zdravice k narozeninám, hnědo-
béžové papírové desky s bílým lepeným motivem tovární siluety, 
trikolorová stuha, kolář, stříkané motivy, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1949 1 ks 

ČSM gymnázia v Praze-Karlíně. Blahopřání k narozeninám, čtvrtka A3, bez 
datace 
rukopis, podpisy (1 ks) 

1949 1 ks 

II. stredná dievčia škola v Trenčíně. Zdravice k narozeninám, ilustrovaná 
čtvrtka A3, 23-11-1949 
rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks)  

1949 1 ks 

ČSM Gymnázium Truhlářská v Praze. Zdravice k narozeninám, bílé 
papírové desky A3, bez data 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1949 1 ks 

6. národní škola v Praze XII. Blahopřání k narozeninám a tabulka plnění 
žákovských závazků, čtvrtky A3 svázané trikolorovou stuhou, figurální 
ilustrace na titulu, vložen strojopis Hry k narozeninám pana presidenta KG, 
sepsané žákem V. třídy Viktorem Taussigem, poprvé uvedené 23-11-1949 
(4 ll) 
rukopis, strojopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1949 1 ks 

Stavební poradna Hl. města Prahy. Blahopřání k narozeninám, papírový 
obal, oranžové papírové desky se znakem podniku a datem, ilustrace, 23-
11-1949 

1949 1 ks 
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kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

Svaz československo-sovětského přátelství, kraj Ústí nad Labem. 
Blahopřání k narozeninám a hlášení výsledků práce, modré desky se 
zlacenými nápisy a motivem vlajek (42 x 30 cm), barevně ilustrováno, 
podpisové archy za jednotlivé okresní pobočky, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1949 1 ks 

Vojenský útvar 1538 ve Staré Boleslavi a Kostelci nad Labem. Album k 
narozeninám, závazky, hlášení agitačního týdne apod., béžovo-hnědé 
koženkové desky s nápisem (56 x 40 cm), bohatě ilustrováno, tabulky, 
fotografie, vlepené zápisy schůzí, listopad 1949 
rukopis, strojopis, ilustrace, fotografie (1 ks)  

1949 1 ks 

Podniky a organizace Chebska. Blahopřání k narozeninám, červená 
papírová krabice (51 x 36 cm), papírové desky s koženými bílo-červenými 
aplikacemi, barevně ilustrováno, svázané listy s razítky organizací a 
podpisy, 23-11-1949 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1949 1 ks 

Motorpal Jihlava. Blahopřání k narozeninám, papírová krabice (50 x 39 
cm), červené textilní desky se zlacenou iniciálou, titulní strana 
ornamentálně ilustrovaná, listy s podpisy, 23-11-1949 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1949 1 ks 

Žáci III. A, střední škola v Albrechticích. Album k 53. narozeninám, s 
průvodním dopisem žáků, programem slavnostního večera a fotografiemi 
ze života školy, uloženo v koženo-korkových deskách (34 x 24 cm) s 
fotografií, 17-11-1949 
Rkp., fotografie.  

1949 1 ks 

1950 

ČKD Stalingrad. Blahopřání k narozeninám, svázaná blahopřání a pracovní 
závazky jednotlivých úseků, bílo-červené tvrzené desky s nápisem a 
tištěnými ilustracemi (47 x 39 cm), uvnitř vlepeny fotografie z provozu 
závodu, listy s podpisy, 23-11-1950 
kaligrafický rukopis, ilustrace, fotografie, podpisy (1 ks) 

1950 1 ks 

Družstvo pěstitelů chmele v Žatci. Album k narozeninám, textilní krabice 
(44 x 30 cm) dekorovaná barevnou malbou s motivem chmele a ozdobnou 
iniciálou, zeleno-hnědé kožené fotoalbum, reliéfně zdobené motivy 
chmele a městského znaku, ilustrované věnování na titulu, fotografie z 
provozu družstva, bez datace 
rukopis, ilustrace, fotografie (1 ks) 

1950 1 ks 

Ostrava-Vítkovice. Blahopřání k narozeninám a pracovní závazek, světle 
hnědé kožené desky (46 x 36 cm), figurální ilustrace, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1950 1 ks 

Tepna – bavlnářský závod KG v Náchodě. Zdravice k narozeninám a 
pracovní závazek, červené textilní desky (50 x 41 cm) se zlacenou adresou, 
červený inkoust, ilustrace, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1950 1 ks 
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Československé závody kožedělné a gumárenské. Blahopřání k 
narozeninám a slib pracovního závazku, světle hnědé kožené desky se 
zlaceným lineárním motivem (44 x 34 cm), figurální ilustrace, 23-11-1950 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1950 1 ks 

Králodvorské cementárny AZ. Pracovní závazek u příležitosti narozenin, 
papírové desky s datem a znakem podniku (45 x 30 cm), 23-11-1950 
kaligrafický rukopis, podpisy (1 ks) 

1950 1 ks 

2. střední škola v Sokolově. Zdravice k narozeninám, červeno-béžové 
textilní desky s lepeným papírovým pionýrským znakem a nápisem (41 x 
30 cm), vložena čtvrtka s figurální akvarelovou ilustrací, bez datace 
rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1950 1 ks 

Silon – výzkumný ústav. Album k narozeninám, textilní desky se zlaceným 
nápisem, uvnitř věnování, fotografie, vlepeny celofánové pytlíčky s 
ukázkami materiálů a další textilie včetně údajů o jejich zkoušení, vlepena 
Socialistická smlouva z 15. listopadu 1950 a dopis odeslaný k pátému 
výročí znárodnění, 28-11-1950 
rukopis, strojopis, další materiály (1 ks) 

1950 1 ks 

Ústřední jatky v Praze VII. Zdravice k narozeninám a pracovní závazek, 
světle hnědé kožené desky zdobené motivem čs. vlajky, znaku KSČ a 
zlacených iniciál (39 x 28 cm), drobná ilustrace, 23-11-1950 
rukopis, ilustrace, podpisy, razítka (1 ks) 

1950 1 ks 

Hornický internát Smečno. Blahopřání k narozeninám a hlášení splnění 
závazku, papírová čtvrtka, ilustrovaný titul, zdobená iniciála, 23-11-1950 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1950 1 ks 

VŠUP v Praze. Blahopřání k narozeninám a závazek výzdoby domova 
hornických učňů na Kladně, světle hnědé kožené desky (42 x 25 cm) se 
zlacenými nápisy a lineálním motivem lipového listu, červená šňůra, 
akvarelová ilustrace, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy, razítka (1 ks) 

1950 1 ks 

Lidka – továrna na čokoládu a cukrovinky v Kutné Hoře Sedlci. Průvodní 
dopis k daru k narozeninám (ukázky výrobků), 23-11-1950 
strojopis na hlavičkovém papíře (1 ks) 

1950 1 ks 

Pionýři 32. skupiny 1. a 2. střední školy na Hradčanech. Blahopřání k 
narozeninám a slib budování socialismu, zdobeno pionýrským znakem 
(také obálka), 23-11-1950 
rukopis, ilustrace (1 ks + obálka) 

1950 1 ks 

43. pionýrská skupina ze školy v Boleslavově ulici v Praze. Blahopřání k 
narozeninám, zdobeno ilustracemi, přiložen školní časopis, 23-11-1950 
rukopis, ilustrace, časopis (1 ks) 

1950 1 ks 

Alexander Varga, dělník z Vratimovských papíren. Blahopřání k 
narozeninám, červené koženkové desky A4 se zlaceným nápisem, 
ilustrace, vlepené foto, 20-11-1950 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1950 1 ks 
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ČSAD Ústí nad Labem. Blahopřání k narozeninám a slib pracovních 
závazků, krémové kožené desky A4 s motivem rudé hvězdy a stylizované 
mapy kraje se znakem podniku, bez datace 
strojopis, podpisy, razítka (1 ks) 

1950 1 ks 

Kraj Ústí nad Labem. Konvolut blahopřání, socialistických smluv a závazků 
z různých dopravních podniků v kraji, červené textilní desky se znakem 
železnice, listopad 1950 
rukopis, strojopis (1 desky / 9 ll) 

1950 1 ks / 9 ll 

Cukrovar v Modřanech. Blahopřání k narozeninám, papírové desky s 
červenou iniciálou a zlaceným motivem, 23-11-1950 
kaligrafický rukopis, podpisy, razítka (1 ks) 

1950 1 ks 

ČSM VHŠ pro zahraniční obchod na Praze II. Blahopřání k narozeninám a 
hlášení plnění pracovních závazků, červené koženkové desky A4, červená 
stuha, zdobená iniciála na titulu, báseň Soudruh od J. Cigánka, bez datace 
kaligrafický rukopis (1 ks) 

1950 1 ks 

Mladá fronta. Závazek překročení plánu u příležitosti narozenin, rudá 
textilní krabice, kožené desky, bez datace 
tisk, podpisy, razítka (1 ks) 

1950 1 ks 

Parostrojná tehelňa, Ružomberok. Blahopřání k 54. narozeninám, s 
ilustrací cihláře a ornamenty, uloženo ve vínových koženkových deskách 
(30 x 39 cm) se stužkou a pečetí, 09-12-1950. 
Rkp., ilustrace. 

1950 1 ks 

1951 

Svaz protifašistických bojovníků. Album k narozeninám, vínové kožené 
fotoalbum se zlatou linkou a červeno-zlatou zkratkou Svazu, titulní 
ilustrace, fotografie, 23-11-1951 
kaligrafický rukopis, fotografie (1 ks) 

1951 1 ks 

Jednotný svaz českých zemědělců. Blahopřání k narozeninám a hlášení 
plnění závazků, béžové textilní desky s iniciálou a trikolorovou stuhou, 
vloženy samostatné závazky Dolu Gottwald v Hrdlovce a UP závodů 
Rousínov, 22-11-1951 
kaligrafický rukopis, strojopis (3 ks) 

1951 3 ks 

Autorenova. Blahopřání k narozeninám, tmavě červené desky (30 x 17 cm), 
zdobeno akvarelem, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1951 1 ks 

NP Pramen Brno-venkov. Individuální závazky zaměstnanců, vloženo v 
bílých tvrzených deskách A4 zdobených figurální ilustrací, 20-11-1951 
strojopis, ilustrace (1 desky / 7 ks)  

1951 1 ks 

Horničtí učňové Malé Svatoňovice. Zdravice k narozeninám a pracovní 
závazky, modré desky A4 se zlacenými nápisy, bez datace  
strojopis (1 ks) 

1951 1 ks 
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Závodní organizace KSČ podnikového ředitelství koksoven v Ostravě. 
Blahopřání k narozeninám, červené tvrzené desky s reliéfním dekorem ve 
formě iniciál velikosti A4, zdobeno drobnou perokresbou a stříkaným 
dekorem, 21-11-1951 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1951 1 ks 

Závodní organizace KSČ podniku Hotely a restaurace v Praze. Zdravice k 
narozeninám a hlášení pracovních závazků, červené tvrzené desky se 
zlatou kovovou šňůrou, titulní ilustrace se znaky a iniciálou, 16-11-1951 
rukopis, ilustrace, razítka (1 ks) 

1951 1 ks 

Zaměstnanci těžkého strojírenství. Blahopřání k narozeninám, modré 
textilní desky (40 x 24 cm) se zlacenou ratolestí, 23-11-1951 
kaligrafický rukopis (1 ks) 

1951 1 ks 

Varga, Alexandr. Blahopřání k narozeninám a sbírka "básní", sešit zabalený 
ve světle růžovém papíru s červenou stuhou, 23-11-1951 
rukopis (1 ks) 

1951 1 ks 

Žáci středních škol. Konvolut budovatelských závazků u příležitosti 
narozenin, předtištěné diplomy, listopad 1951 
tisk, rukopis (8 ks) 

1951 8 ks 

Zaměstnanci Ministerstva lesů a dřevařského průmyslu. Zdravice k 
narozeninám a hlášení pracovních výsledků, šedé koženkové desky s rudou 
hvězdou, bez datace 
tisk (1 ks) 

1951 1 ks 

MNV Turnov a JZD Turnov. Blahopřání k narozeninám a pracovní závazek 
při příležitosti narozenin, oranžové textilní desky se zlaceným písmenem, 
ilustrace na předsádce, 23-11-1951 
rukopis (1 ks) 

1951 1 ks 

Ústřední rada odborů. Zdravice k narozeninám, hnědé kožené desky (29 x 
38 cm) s iniciálou, 23-11-1951 
kaligrafický rukopis (1 ks) 

1951 1 ks 

Československý svaz mládeže. Konvolut budovatelských závazků mládeže 
uzavřených u příležitosti narozenin, vínová textilní krabice, úvodní dopis 
Svazu a soubor vyplněných předtištěných závazků, listopad 1951 
tisk, strojopis, rukopis (1 krabice) 

1951 1 ks 

Československý červený kříž. Zdravice k narozeninám, vínové koženkové 
desky se zlacenou iniciálou a daty (34 x 25 cm), 23-11-1951 
tisk, ilustrace (1 ks) 

1951 1 ks 

Pracovníci a pracovnice polygrafického průmyslu. Blahopřání k 
narozeninám, desky A4 z ručního papíru se zdobenou iniciálou, 23-11-1951 
tisk, ilustrace (1 ks) 

1951 1 ks 

Střední škola Kremže. Konvolut přání k narozeninám, desky A4 z ručního 
papíru, soubor ilustrovaných přání, 23-11-1951 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1951 1 ks 
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Koh-i-noor Vršovice. Blahopřání k narozeninám, červené desky A4 se 
zlatou šňůrou, 23-11-1951 
tisk, razítka (1 ks) 

1951 1 ks 

Státní kurs pro přípravu pracujících na vysoké školy v Poličce. Rudé 
papírové desky (24 x 35 cm) s černou zdobenou iniciálou, titulní figurální 
kresba, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1951 1 ks 

KOR Ostrava. Konvolut darovaných odpracovaných hodin, červená krabice 
z tvrzeného papíru, červené desky A4 se zlacenými nápisy, úvodní dopis na 
hlavičkovém papíře KOR se shrnutím odpracovaného závazku k 
narozeninám, soubor předtištěných slavnostních formulářů pro jednotlivé 
závazky, 18-11-1951 
tisk, strojopis, rukopis (1 ks) 

1951 1 ks 

OV KSČ Slezsko-ostravský okres. Dar nedělní směny, světle hnědé textilní 
desky se zlacenými nápisy a šňůrou, titulní akvarelová ilustrace s motivem 
dolu, zdravice k narozeninám a zápis splněného pracovního závazku, 18-
11-1951 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1951 1 ks 

Ministerstvo zemědělství a jeho dílčí organizace. Blahopřání k 
narozeninám a závazek práce, béžové textilní desky A4, úvodní text a listy 
s podpisy zaměstnanců, 22-11-1951 
strojopis, podpisy (1 ks) 

1951 1 ks 

Krajská politická škola. Blahopřání k narozeninám, červené textilní desky 
(20 x 26 cm), ilustrace, list podpisů, 23-11-1951 
rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1951 1 ks 

Marie Bětíková z Rýmařova. Soubor básní k narozeninám, sešit Památníček 
(22 x 17 cm), bez data 
rukopis (1 ks) 

1951 1 ks 

Vojtěch Páral z Letovic. Leporelo (20 x 15 cm) maleb s různými náměty, dar 
k narozeninám, bez data 
rukopis, malby, kresby (1 ks) 

1951 1 ks 

Československý svaz žen Pardubice. Album k narozeninám, dar 
brigádnických hodin, bohatě ilustrováno, fotografie a vlepené průkazky 
členek, 23-11-1951 
rukopis, ilustrace, fotografie (1 ks) 

1951 1 ks 

Svaz zaměstnanců v tiskařském a knihařském průmyslu Olomouc. Zdravice 
k narozeninám, tmavě rudé tvrzené desky se zlacenou iniciálou, list 
podpisů, bez datace 
strojopis, podpisy (1 ks) 

1951 1 ks 

Státní dráhy Sokolov. Zpráva o plnění 3. roku pětiletky, doprovodný dopis 
při přepravě daru uhlí od sokolovských horníků, papírová krabice, papírové 
desky se zdobenou číslovkou a iniciálou, 19-11-1951 
rukopis (1 ks) 

1951 1 ks 
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Kozak Klatovy. Průvodní dopis k daru aktovky z tulení kůže, hnědá 
papírová krabice, tmavě rudé desky A4 se zlaceným znakem pětiletky, 
hlavičkový papír, 21-11-1951 
strojopis (1 ks) 

1951 1 ks 

Žáci vzorové hudební školy v Praze. Konvolut přání a hudebních skladeb k 
narozeninám, zelené textilní desky A3 se zlacenými nápisy, ilustrovaná 
přání, 23-11-1951 
rukopis, notový zápis, ilustrace (1 / 12 ks) 

1951 1 ks 

Sdružený komunální podnik Benešov. Blahopřání k narozeninám, žluté 
papírové desky (44 x 30 cm) s červenou stuhou, titulní ilustrace s karafiáty, 
bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1951 1 ks 

Interier, národní podnik. Blahopřání k narozeninám, fotoalbum s 
představením výrobků, pracovní závazky, textilní album s koženou aplikací 
se zlacenými nápisy a ozdobnou iniciálou, titulní ilustrace, grafický design, 
vlepené ilustrace a fotografie vzorových výrobků, list podpisů, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace, fotografie, podpisy 

1951 1 ks 

Škodovy závody v Plzni. Blahopřání k narozeninám a pracovní závazek, 
tmavě hnědé kožené desky A3 se zlacenou iniciálou, barevnou šňůrou a 
reliéfním dekorem, akvarelové ilustrace, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace, razítka, podpisy (1 ks) 

1951 1 ks 

Zaměstnanci ministerstva vnitra. Blahopřání k narozeninám, papírové 
desky A3 s papírovou pečetí MV, ruční papír, 23-11-1951 
rukopis (1 ks) 

1951 1 ks 

Pohraniční stráž v Aši. Blahopřání k narozeninám, ilustrovaná čtvrtka A3, 
20-11-1951 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1951 1 ks 

Národní výbor Hlinsko. Hlášení družstevních zemědělských úspěchů u 
příležitosti narozenin, oranžové textilní desky A3 s hnědou iniciálou, titulní 
kresba, zelená tkanice, 23-11-1951 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1951 1 ks 

Svoboda, Rudé právo, tiskařské podniky. Zdravice k narozeninám, tvrzené 
desky (29 x 39 cm) s imitací mramoru a rudými koženými aplikacemi, 
zdobená iniciála, vlepená vizitka, v zadních deskách vloženy jednotlivé 
závazky zaměstnanců podniků, 23-11-1951 
tisk, strojopis, podpisy (1 ks) 
tisk, podpisy (1 ks) 

1951 1 ks 

Podnikové ředitelství tiskařských podniků Svoboda / Rudé právo. Zpráva o 
akci "Gottwaldovy knihovny", tmavě rudé textilní desky (24 x 32 cm), 
uvnitř dopis na hlavičkovém papíře, 23-11-1951 
strojopis (1 ks) 

1951 1 ks 

Železárny V. B. Molotova. Album k narozeninám, plátěné desky s černými 
nápisy a znakem podniku, ilustrace, fotografie, 23-11-1951 

1951 1 ks 
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kaligrafický rukopis, ilustrace, fotografie (1 ks) 

Ostravští havíři. Zdravice k narozeninám a dar brigádnických hodin, hnědé 
reliéfní desky (37 x 29 cm) s titulní koláží, konvolut listů s podpisy 
brigádníků, 22-11-1951 
tisk, podpisy, ilustrace (1 ks) 

1951 1 ks 

Gottwaldova škola v Prešove. Zdravice k narozeninám, hnědé reliéfní 
desky (37 x 29 cm), titulní ilustrace, zdobná číslovka, list podpisů, 20-11-
1951 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1951 1 ks 

Pionýři. Fotoalbum u příležitosti narozenin, béžové tvrzené desky (30 x 36 
cm) s pionýrským odznakem, nápis na hřbetu alba, fotografie s motivy ze 
života pionýrů, bez datace 
kaligrafický rukopis, fotografie (1 ks) 

1951 1 ks 

Československá strana socialistická. Zdravice k narozeninám, masivní 
hnědá kožená krabice (52 x 52 cm) s kovovým zámkem s datem, 
uzavíratelný triptych s ozdobným kováním a kovovým zámkem s iniciálou, 
tmavě modrý samet uvnitř, ústřední ilustrace kopie M. Alše, list podpisů, 
23-11-1951 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks)  

1951 1 ks 

Československá strana lidová. Zdravice k narozeninám, tmavě fialové 
sametové desky s kovovým znakem (53 x 43 cm), zdobená iniciály a 
číslovka, graficky zpracovaný titulní list, ilustrace s motivem matky a 
rodného domku, ilustrace pražského Belvederu, 23-11-1951 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks)  

1951 1 ks 

MNV a KSČ Čáslav. Zdravice k narozeninám, rudé desky (37 x 47 cm) z 
tvrzeného papíru se zlacenou iniciálou, ilustrace, včetně akvarelu města, 
22-11-1951 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy, razítka (1 ks) 

1951 1 ks 

Různé brněnské organizace. Zpráva o shromáždění a pracovní závazek u 
příležitosti narozenin, rudé tvrzené desky (34 x 36 cm) s kovovou šňůrou a 
žlutou iniciálou, ilustrace, 23-11-1951 
rukopis, ilustrace, podpisy, razítka (1 ks) 

1951 1 ks 

Čsl. keramika. Zdravice a závazek k narozeninám, šedé textilní desky s 
iniciálou (45 x 34 cm), ilustrace (V. Křížek), 23-11-1951 
kaligrafický rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1951 1 ks 

Národní výbor Praha. Zdravice k narozeninám, hnědé kožené desky se 
zlacenými motivy, bez datace 
kaligrafický rukopis, podpisy (1 ks) 

1951 1 ks 

Družstvo Bratrství. Zdravice k narozeninám a závazek dobrovolné směny, 
světle hnědé tvrzené desky (44 x 32 cm) s červenou iniciálou, kožené 
aplikace, bez datace 
kaligrafický rukopis (1 ks) 

1951 1 ks  
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Organizace sokolovských dolů. Pracovní závazek u příležitosti narozenin, 
desky A3 z technické lepenky se zelenými tkalouny, vložená ilustrovaná 
čtvrtka, 18-11-1951 
rukopis, ilustrace, podpisy, razítka (1 ks) 

1951 1 ks 

Okresní výbor zemědělských žen v Hořicích. Zdravice k narozeninám, 
textilní desky (30 x 48 cm) s rudou koženkovou aplikací s iniciálou, 
ilustrace, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1951 1 ks 

Občané Skutče. Blahopřání k narozeninám, béžovo-vínové textilní desky 
(32 x 38 cm) s iniciálou, akvarelové ilustrace, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1951 1 ks 

Zaměstnanci továrny na lustry v Dobré u Místku. Pracovní závazek u 
příležitosti narozenin, šedé textilní desky s červenou šňůrou, ilustrace, 23-
11-1951 
tisk, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1951 1 ks 

Národní podnik Interier. Socialistický závazek u příležitosti narozenin, 
textilní desky A3 s koženou aplikací, ilustrace, bez datace 

1951 1 ks 

Národní výbor v Ostravě. Dar budování Ostravy, tmavě vínové kožené 
desky s reliéfní iniciálou, akvarelová ilustrace, vlepené fotografie územních 
plánů, nákresy náměstí, 23-11-1951 
kaligrafický rukopis, fotografie, mapy (1 ks) 

1951 1 ks 

MNV Choceň. Album s úvodním blahopřáním a fotografiemi místní krajiny 
a pamětihodností, svázané listy papíru (46 x 32 cm) s erbem města a 
nápisem, 21-11-1951. 
Rkp., fotografie. 

1951 1 ks 

Kolektiv Horáckého divadla, Jihlava. Blahopřání k 55. narozeninám, s 
drobnými ilustracemi a pozváním na premiéru hry Výstraha o babickém 
případu (autory byli členové souboru Jan a Božena Křemenovi), list ručního 
papíru (45 x 58 cm), 20-11-1951. 
Rkp., ilustrace. 

1951 1 ks 

Stavební komunální podnik, Praha. Blahopřání k 55. narozeninám, s 
ilustrací zedníka a splněným závazkem, uloženo v červených koženkových 
deskách (22 x 32 cm), 23-11-1951. 
Rkp., ilustrace. 

1951 1 ks 

Tesla Holešovice. Doprovodný dopis k dárku k 55. narozeninám, jímž byla 
první žárovka vyrobená z tuzemských surovin, s drobnou ilustrací, dva listy 
papíru (21 x 30 cm) svázané provázkem, 23-11-1948. 
Strojopis, ilustrace. 

1951 1 ks 

Bratrství. Seznam závazků jednotlivých pracovišť k 55. narozeninám, 
přeložený list papíru (21 x 30 cm), uloženo v nepůvodních papírových 
deskách, bez data. 
Strojopis. 

1951 1 ks 
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Brusírny plochého skla, Praha – Nusle. Blahopřání k 55. narozeninám 
oznamující splnění plánu 3. roku pětiletky, přeložený list papíru (22 x 30 
cm), uloženo v nepůvodních papírových deskách, bez data. 
Rkp. 

1951 1 ks 

MEZ Frenštát. Blahopřání k 55. narozeninám a zpráva o předčasném 
splnění plánu, s vysvětlením postupu a řadou továrních a budovatelských 
ilustrací, uloženo ve žlutých textilních deskách (36 x 31 cm) s iniciály a 
trikolórou, listopad 1951. 
Rkp., ilustrace. 

1951 1 ks 

Predsednictvo ÚV, Živena – Československý svaz žien. Dopis blahopřející k 
55. narozeninám, s připojenou brožurou o podílu žen na budování hutního 
kombinátu v Košicích, uloženo v kožené béžové krabici (20 x 28 cm) s 
iniciály a ilustrací podniku, 15-11-1951. 
Strojopis, tisk, ilustrace. 

1951 1 ks 

1952 

Mateřská škola v Gottwaldově, Leninova ulice. Album k narozeninám, 
textilní album, vlepené kresby a fotografie, 21-11-1952 
rukopis, ilustrace, fotografie (1 ks) 

1952 1 ks 

Národní škola v Dřevohosticích. Blahopřání k narozeninám a poema od 
Leopolda Staňka, červené desky A4 se zlacenými nápisy, 18-11-1952 
strojopis (1 ks) 

1952 1 ks 

Školská závodní organizace v Pardubicích. Blahopřání k narozeninám, 
papírové desky (12 x 30 cm) s ilustrací, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1952 1 ks 

Národní škola v Jihlavě. Přání k narozeninám. Papírové desky A4 s kresbou, 
20-11-1952 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1952 1 ks 

Konvolut přání školních organizací. Ilustrované listy, listopad 1952 
rukopis, ilustrace (8 ks) 

1952 8 ks 

Střední škola v Gottwaldově. Blahopřání k narozeninám a divadelní hra, 
černé papírové desky A4 s iniciálou, vlepeny fotografie, 23-11-1952 
strojopis, fotografie (1 ks) 
 

1952 1 ks 

Učiliště v Berouně. Zdravice k narozeninám, rudé desky A4 se zlatým 
zdobením a číslovkou, ilustrace, list s podpisy, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1952 1 ks 

Tatra Kopřivnice. Pracovní závazek u příležitosti narozenin, hnědé desky 
A4 s reliéfním znakem, svázané jednotlivé závazky, 21-11-1952 
strojopis (1 ks) 

1952 1 ks 

Žactvo okresu Český Krumlov. Svázané kresby žáků, červená kniha A4, 23-
11-1952 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1952 1 ks 
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Pionýři z Pecky u Nové Paky. Album k narozeninám, hnědé album s 
fotografií a nápisem, vlepené fotografie a texty, 24-11-1952 
rukopis, ilustrace, fotografie, výstřižky (1 ks) 

1952 1 ks 

Zaměstnanci podniku Konstruktiva. Průvodní dopis k pracovnímu závazku 
a daru k narozeninám, desky s technické lepenky, vlepené fotografie, popis 
prototypu, 23-11-1952 
strojopis, fotografie (1 ks) 

1952 1 ks 

Střední škola Praha Truhlářská. Blahopřání k narozeninám, papírové desky 
A4 s titulní ilustrací, bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1952 1 ks 

Konvolut dětských blahopřání, listopad 1952 
rukopis, ilustrace (12 ks) 

1952 12 ks 

Brněnská škola na Veveří. Blahopřání k narozeninám, červené papírové 
desky A4, soubor kreseb, listopad 1952 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1952 1 ks 

Střední škola v Postřelmově. Blahopřání k narozeninám, papírové desky 
(23 x 16 cm) s ilustrací, 21-11-1952 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1952 1 ks 

Odborné učiliště Smíchov. Blahopřání k narozeninám, červené textilní 
desky A4, 21-11-1952 
strojopis (1 ks) 

1952 1 ks 

Jesenické pily. Blahopřání k narozeninám a dar práce, bílé papírové desky 
A4 se šňůrou, 22-11-1952 
strojopis, kaligrafický rukopis (1 ks) 

1952 1 ks 

Střední škola v Kamenici nad Lipou. Blahopřání k narozeninám, ilustrace, 
bez datace 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1952 1 ks 

Zaopatřovací ústav pro slepé v Nových Hvězdlicích. Zdravice k 
narozeninám, červené textilní desky, bez datace 
vypichované písmo (1 ks) 

1952 1 ks 

Okresný ústav národného zdravia Kremnica. Blahopřání k narozeninám, 
dřevěné desky s figurálním reliéfem (50 x 34 cm), trikolorové stuhy, dva 
kreslené diplomy s ornamentálním dekorem a podpisy, 22-11-1952 
rukopis, ilustrace, podpisy (1 ks) 

1952 1 ks 

Čsl. naftové doly Starý závod – Hodonín. Diplom k narozeninám a 
oznámení splnění pracovního závazku, ornamentálně zdobený diplom, 09-
10-1952 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1952 1 ks 

Místní národní výbor v Chebu. Fotoalbum k narozeninám, malované desky, 
úvodní blahopřání a soubor fotografií ze života města, listopad 1952 
rukopis, fotografie (1 ks) 

1952 1 ks 
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Textilana, Liberec. Blahopřání k narozeninám a ohlášení splnění plánu 
čtvrtého roku pětiletky, s drobnou ilustrací a podpisy zaměstnanců, 
uloženo v cihlových textilních deskách (22 x 32 cm), bez data. 
Rkp., ilustrace. 

1952 1 ks 

Letecký závod Technometra. Blahopřání k narozeninám a slib pracovního 
závazku, svázáno v červenomodrých koženo-papírových deskách se zlatou 
iniciálou a červeno-modro-bílou stužkou, 23-11-1952 
kaligrafický rukopis s podpisy a zdobenými iniciálami (1 ks / 5 ll)  

1952 1 ks / 5 ll 

Bez data 

Středočeské cihelny Úhřetice. Blahopřání k narozeninám, červené desky 
A3 na druky, čtvrtka s fotografií podniku a blahopřáním, n. d. 
rukopis, tištěná fotografie 

n.d. 1 ks 

Pohřební ústav a krematorium Pardubice. Blahopřání k narozeninám a 
hlášení výsledků práce, červené desky (35 x 25 cm), ilustrované čtvrtky, n. 
d.  
rukopis, ilustrace (1 ks) 

n.d. 1 ks 

Pionýři z Opočna. Blahopřání k narozeninám, hnědé desky A4 s čs. znakem, 
ilustrace, báseň od žáka, podpisy žáků, n. d.  
rukopis, ilustrace (1 ks) 

n.d. 1 ks 

Zaměstnanci Investiční banky v Praze. Blahopřání k narozeninám, papírové 
desky (36 x 27 cm), n. d. 
kaligrafický rukopis (1 ks) 

n.d.  1 ks 

Firma Kafka v Novém Jičíně. Hlášení výsledků práce u příležitosti 
narozenin, tvrdá deska s barevnou ilustrací, n. d. 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

n.d. 1 ks 

Čs. stavební závody Vimperk. Blahopřání k narozeninám, papírové desky se 
znakem podniku (41 x 31 cm), n. d.  
tisk, podpisy (1 ks) 

n.d. 1 ks 

Radeč u České Lípy. Pochod "Pětiletka" věnovaný k narozeninám, rudé 
desky se zlacenými nápisy zdobené trikolórou, notový zápis, n. d. 
rukopis (1 ks) 

n.d. 1 ks 

Pionýři. Závazky k narozeninám, textilní desky s koženým uzávěrem, 
ilustrované papírové desky, n. d. 
rukopis, ilustrace ( ks) 

n.d. 1 ks 

Zemědělci okresu Brandýs nad Labem. Hlášení výsledků práce u příležitosti 
narozenin a další závazky, červené desky A4, n. d. 
rukopis (1 ks) 

n.d.  1 ks 

Čsl. textilní závody. Blahopřání k narozeninám, textilní krabice, tmavě rudé 
sametové desky s kovovou iniciálou, figurální ilustrace, n. d.  
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

n.d. 1 ks 
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Zemědělci z Bruntálska. Blahopřání k narozeninám, se symbolickou 
ilustrací zemědělce a místní krajiny, uloženo v pozlaceném rámu (57 x 47 
cm), bez data. 
Rkp., ilustrace. 

1948-
1953 

1 ks 

Zvolení prezidentem 

Krabice blahopřejných telegramů ke zvolení prezidentem 14. června 1948, 
textilní krabice (35 X 27 X 15 cm), 1948 
krabice telegramů (1 ks) 

1948 1 ks 

Česká tisková kancelář. Fotoalbum z volby prezidenta, papírová krabice, 
1948 
fotoalbum (1 ks) 

1948 1 ks  

Zbrojovka Brno. Zdravice u příležitosti zvolení prezidentem, papírové 
desky, 06-15-1948 
rukopis (1 ks) 

1948 1 ks 

Obec Libčany. Zdravice u příležitosti zvolení prezidentem, modré desky z 
mačkaného papíru, bohatě ilustrováno, 06-14-1948 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Obec Líšťany. Zdravice u příležitosti zvolení prezidentem, červené papírové 
desky A4, ozdobná šňůra, podpisy občanů, 06-14-1948 
rukopis (1 ks) 

1948 1 ks 

Serbowka – sdružení lužicko-srbských studentů v Praze. Zdravice u 
příležitosti zvolení prezidentem, srbsky, papírové desky A4 s drobnou 
ilustrací, 06-14-1948 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Zaměstnanci firmy Jindřich Pokorný v Jihlavě. Slib věrnosti u příležitosti 
zvolení prezidentem, šedé papírové desky A4, zdobená titulní stránka, 06-
14-1948 
tisk (1 ks) 

1948 1 ks 

Zaměstnanci knihtiskárny Antonína Dvořáka v Kutné Hoře. Slib věrnosti u 
příležitosti zvolení prezidentem, hnědé papírové desky A4, barevné 
ilustrace, 06-14-1948 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Obvodní rada pro Prahu XI – Žižkov. Zdravice u příležitosti zvolení 
prezidentem, rudé desky s iniciálou (39 x 26 cm), ilustrovaná titulní strana, 
podpisy, 06-14-1948 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Ústřední národní pojišťovna. Zdravice u příležitosti druhého výročí zvolení 
prezidentem, hnědo-červené desky s reliéfní iniciálou (53 x 37 cm), titulní 
ilustrace, 06-14-1950 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1950 1 ks 
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Vojáci Čsl. armády v Kuřivodech. Zdravice u příležitosti zvolení 
prezidentem, hnědé desky se zlaceným grafickým zdobením (46 x 32 cm), 
titulní ilustrace, podpisy, 06-14-1948 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

NV ve Fryštátě. Blahopřání ke zvolení prezidentem, hnědé desky (42 x 30 
cm), titulní figurální ilustrace, 1948 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Zaměstnanci Poštovní spořitelny v Brně. Dar u příležitosti zvolení 
prezidentem – šekový účet, tmavě rudá papírová krabice, červené desky s 
reliéfní iniciálou a datem, složený diplom s věnováním a ilustrací čsl. 
znaku, vloženy spořitelní formuláře, 06-14-1948 
rukopis, ilustrace, spořitelní formuláře (1 ks) 

1948 1 ks 

Devizová kontrola poštovního úřadu na Praze 7. Blahopřání u příležitosti 
narozenin, papírové desky A3, bohatě ilustrováno, podpisy, 06-14-1948 
rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

MNV v Děčíně. Zdravice u příležitosti zvolení prezidentem, červené textilní 
desky (42 x 34 cm), zdobeno znakem města, 06-14-1948 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

ONV v Kyjově. Blahopřání ke zvolení prezidentem, papírová krabice (48 x 
39 cm), textilní desky potažené látkou s folklorním motivem, stuha, 
ilustrace, 06-16-1948 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Ústřední svaz pohostinství a dopravy. Blahopřání ke zvolení, kožené desky 
s červeným znakem organizace (48 x 40 cm), ilustrovaná titulní strana, bez 
datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

40. vojenský prapor tobrucký v Hranicích. Blahopřání ke zvolení 
prezidentem, dvě čtvrtky A3 s kaligrafickým rukopisem, titulní ilustrace čs. 
znakem, 06-14-1948 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 

Svitavy, školy a úřady. Blahopřání ke zvolení prezidentem, růžová papírová 
krabice, papírové desky (48 x 36 cm) zdobené městským znakem, ilustrace, 
razítka institucí, bez datace 
kaligrafický rukopis, ilustrace, razítka, podpisy (1 ks) 

1948 1 ks 

KOH-I-NOOR Praha. Blahopřání ke zvolení prezidentem, textilní desky s 
kovaným uzávěrem (37 x 31 cm), růžová šňůra, bez datace 
tisk, podpisy (1 ks) 

1948 1 ks 

1. divize „husitská“ v Českých Budějovicích. Blahopřání ke zvolení 
prezidentem, papírové desky zdobené papírovou pečetí a trikolórou (54 x 
40 cm), figurální ilustrace (husita na koni), 06-14-1948 
kaligrafický rukopis, ilustrace (1 ks) 

1948 1 ks 
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Českoslovenští horníci. Blahopřání ke zvolení prezidentem, s několika 
desítkami podpisů, uloženo v hnědých kožených deskách (27 x 36 cm) s 
trikolorou a hornickým znakem, 24-06-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

Československé chemické závody. Blahopřání ke zvolení prezidentem, s 
drobnou květinovou ilustrací, uloženo v tvrdých světlých deskách (27 x 36 
cm) se znakem podniku, 14-06-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

ZO KSČ, Ředitelství pošt, Tábor. Blahopřání ke zvolení prezidentem, s 
vloženým obrázkem náměstí a dalšími ilustracemi (šifra autora: Št.), 
uloženo v rudých koženkových deskách (25 x 34 cm), 14-06-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Šanov. Blahopřání ke zvolení prezidentem, s ilustrací města, uloženo 
ve světlých textilních deskách (23 x 32 cm) s iniciálami, 14-06-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

Vojenská posádka, Frenštát pod Radhoštěm. Blahopřání ke zvolení 
prezidentem a vyjádření důvěry vrchnímu veliteli, s ilustrací místního 
dřevěného kostela, dva přeložené listy papíru (23 x 33 cm) svázané 
trikolorou, 21-06-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

Národní podnik Rara, Modřany. Blahopřání ke zvolení prezidentem, s 
ilustrací státního znaku, dva přeložené listy papíru (25 x 33 cm) v ochranné 
folii, bez data.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Blahopřání ke zvolení 
prezidentem, s ilustrací fakultního znaku, uloženo v koženo-textilních 
deskách (26 x 36 cm), 14-06-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

Vydavatelství Práce. Blahopřání ke zvolení prezidentem, s drobnou 
ilustrací, uloženo v deskách z tvrdého papíru (25 x 35 cm), 14-06-1948. 
Tisk, ilustrace.  

1948 1 ks 

Čestná občanství 
1946 

MNV Pudlov. Diplom čestného občanství, uloženo v zelených deskách (22 x 
31 cm) se zlacenou ratolestí, 06-12-1946. 
Tisk. 

1946 1 ks 

MNV Nový Ples, okres Jaroměř. Diplom čestného občanství, na ručním 
papíře, graficky velmi kvalitní, uloženo ve světle hnědých kožených 
deskách (25 x 33 cm) se stuhou a iniciály, 22-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Hradečno. Diplom čestného občanství, s vtipnou ilustrací, uloženo v 
plátěných deskách (22 x 31 cm) s iniciálami, 23-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 
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MNV Hnidousy. Diplom čestného občanství, s kresbou městského znaku, 
přiložený strojopis o historii města (od A. Sedláčka, s pozdějšími dodatky), 
uloženo v červených plátěných deskách s hornickým odznakem, vložených 
do papírové krabice (23 x 31 cm), 22-03-1946. 
Rkp., ilustrace, strojopis. 

1946 1 ks 

MNV Dolín. Výpis z protokolu slavnostní schůze, na které bylo čestné 
občanství uděleno, uloženo v hnědých kožených deskách (22 x 31 cm) se 
zlaceným nápisem, 22-11-1946. 
Rkp. 

1946 1 ks 

MNV Jáchymov. Diplom čestného občanství, s kresbou městského znaku, 
uloženo v bílé pergamenové etuji (23 x 35 cm) s kresbou a nápisem, 22-11-
1946.  
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Lomnice nad Popelkou. Diplom čestného občanství, uloženo v rudých 
koženkových deskách (25 x 36 cm) se zlaceným nápisem, 14-11-1946. 
Tisk. 

1946 1 ks 

MNV Velký Osek. okres Kolín. Diplom čestného občanství, uloženo v 
rudých kožených deskách (24 x 35 cm), 29-11-1946. 
Tisk. 

1946 1 ks 

MNV Čáslav. Diplom čestného občanství, s výraznými ilustracemi, uloženo 
v hnědých papírových deskách (26 x 35 cm) se zlacenými iniciálami, 22-11-
1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Stříbro. Diplom čestného občanství, na ručním papíře, s řadou 
drobnějších ilustrací a pečetí města, uloženo v černých semišových 
deskách (25 x 35 cm) se zlacenými iniciálami, 13-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Česká Třebová. Diplom čestného občanství, s kresleným písmem a 
ilustracemi B. Suchomela, uloženo v hnědých kožených deskách (27 x 36 
cm) s vytlačeným znakem města, 10-05-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Jihlava. Diplom čestného občanství, s výraznou úvodní ilustrací, 
uloženo ve světle hnědých kožených deskách (28 x 35 cm) s vytlačeným 
znakem města a stužkou, 22-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Hostouň, okres Kladno. Diplom čestného občanství, s drobnou 
ilustrací a pohlednicí města, připojeny rovněž podpisy občanů, uloženo v 
modrých, koženkových deskách (28 x 37 cm) se zlatým zdobením, 25-11-
1946. 
Tisk, fotografie, ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Fryštát. Diplom čestného občanství, uloženo v šedých kožených 
deskách (26 x 35 cm) s vytlačenou slezskou orlicí, 25-08-1946. 
Tisk. 

1946 1 ks 
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MNV Velké Popovice, okres Jílové. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
města a velkopovického kozla, uloženo v bílo-modrých deskách (26 x 35 
cm) vložených do papírové krabice, 15-12-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Falknov nad Ohří. Diplom čestného občanství, s kresleným písmem a 
zajímavou budovatelskou ilustrací, uloženo v rudých koženkových deskách 
(29 x 37 cm) s ilustrací a nápisem, 23-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Břeclav. Diplom čestného občanství, s ilustrací místního hradu (autor 
Jan Štefan), uloženo v dřevěných červených deskách (29 x 38 cm) s 
iniciálami, 04-09-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Most. Diplom čestného občanství, uloženo v hnědé kožené kazetě 
(27 x 38 cm) s vytlačenými iniciály, 15-11-1946.   
Rkp, ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Trnovany, okres Teplice-Šanov. Diplom čestného občanství, uloženo 
v šedých plátěných deskách (38 x 30 cm) se zlaceným znakem města, 22-
12-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Velká Hleďsebe. Diplom čestného občanství, se zajímavou drobnou 
ilustrací, uloženo v béžových kožených deskách (28 x 38 cm) se znakem 
města, 28-10-1946 
Tisk, ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Slivenec, okres Praha-venkov. Dekret čestného občanství, s 
průvodním dopisem, uloženo v šedých plátěných deskách (26 x 37 cm) s 
nápisem, 05-12-1946. 
Tisk, strojopis. 

1946 1 ks 

MNV Zásmuky, okres Kolín. Diplom čestného občanství, s úvodní ilustrací 
místního zámku (autor Hlaváček), uloženo v šedých koženkových deskách 
(28 x 36 cm) s ilustracemi, 23-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Český Krumlov. Diplom čestného občanství, s geometrickými 
ilustracemi, uloženo v červených koženkových deskách (30 x 39 cm) s 
iniciálami, 22-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Staňkov, okres Horšovský Týn. Diplom čestného občanství, s dvěma 
velkými ilustracemi (autor G. Bartoš), uloženo v hnědých kožených 
deskách (30 x 39 cm) se zlatým zdobením, 06-12-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Strakonice. Diplom čestného občanství, s trojicí pozoruhodných 
ilustrací, uloženo v bílých plátěných deskách (31 x 48 cm) s papírovým 
přebalem, 20-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 
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MNV Kadaň. Diplom čestného občanství, jmenovací schůze 16. 8. 1945, s 
ilustracemi erbu města a státního znaku (autor arch. K. Brynda), uloženo v 
hnědých kožených deskách (31 x 40 cm) s městskou pečetí, 23-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Karviná. Diplom čestného občanství, s úvodní ilustrací s hornickými 
motivy (autor I. Wün...), na vnitřních stranách dřevěné, žíhané kazety (31 x 
37 cm) s ilustracemi, 20-12-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Napajedla. Diplom čestného občanství, s větší ilustrací symbolizující 
svobodu, uloženo v hnědých kožených deskách (33 x 41 cm) se znakem 
města, 15-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Jindřichův Hradec. Diplom čestného občanství, jmenovací schůze 15. 
11. 1946, s drobnou ilustrací a pečetí města, uloženo v žlutých plátěných 
deskách (31 x 40 cm) se znakem města, 23-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 
 

1946 1 ks 

MNV Račiněves. Diplom čestného občanství, s velkou ústřední ilustrací 
vesnice (autor Jan Z...), uloženo v dřevěné rozkládací kazetě (32 x 42 cm) s 
iniciálami, 26-11-1946. 
Tisk, ilustrace. 

1946 1 ks 

Místní správní komise Šumperk. Diplom čestného občanství, jmenovací 
schůze 14. 12. 1945, s ilustrací města (autor A. Kučera) a řadou dalších 
kreseb, uloženo ve světle hnědých kožených deskách (44 x 31 cm) se 
znakem města a nápisem, 31-08-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Ervěnice. Diplom čestného občanství, s ilustrací znaku města, 
přiložena strojopisná historie obce, uloženo v zelených plátěných deskách 
(31 x 41 cm) s koženou přezkou a neznámými verši, vloženo do zelené 
papírové krabice, 11-12-1946. 
Rkp., ilustrace, strojopis. 

1946 1 ks 

MNV Osek u Duchcova. Diplom čestného občanství, s ilustrací znaku 
města, uloženo v tmavě hnědých kožených deskách (32 x 43 cm) se 
zlacenými iniciály, 10-12-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Havlíčkův Brod. Diplom čestného občanství, s ilustracemi ke K. 
Havlíčkovi a ke kraji Vysočina (autor Jan Jůra), uloženo v hnědých 
dřevěných deskách (33 x 48 cm) potažených kůží, s vytlačenými iniciálami, 
23-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Oslavany. Diplom čestného občanství, jmenovací schůze 10. 12. 
1946, s velkou úvodní ilustrací na hornické motivy (šifra DJ), na vnitřních 
stranách hnědých dřevěných desek (43 x 35 cm) s nápisem, 30-12-1946. 
Tisk, ilustrace. 

1946 1 ks 
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MNV Třeboň. Diplom čestného občanství, s ilustrací náměstí, uloženo v 
hnědých koženkových deskách (31 x 43 cm) se zlacenými iniciály, 30-12-
1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Libušín. Diplom čestného občanství, s řadou celostránkových ilustrací 
(šifra TB), delší text o historii města, úryvek z básně J. Wolkera, uloženo v 
hnědých koženkových deskách (41 x 30 cm) s ratolestí a rozsypanou 
pečetí, 26-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Milevsko. Diplom čestného občanství, s ornamentálními ilustracemi 
a městskou pečetí, uloženo v šedé plátěné kapse (34 x 36 cm), 31-10-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Dolní Kounice. Diplom čestného občanství, s řadou ilustrací města 
(autor Petr...), s básnickým textem o historii města a s vytrženou pečetí, 
uloženo v hnědých kožených deskách (33 x 45 cm) s vytrženým erbem 
města, 05-05-1946. 
Tisk, ilustrace, 

1946 1 ks 

MNV Orlová. Diplom čestného občanství, s hezkými hornickými ilustracemi 
a verši Petra Bezruče, uloženo v modrých koženkových deskách (34 x 43 
cm) pobitými měděnými pláty s ilustrací horníka, 29-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Karlovice, okres Bruntál. Diplom čestného občanství, formulář 
domovského listu, list papíru (15 x 21 cm), 1946. 
Tisk. 

1946 1 ks 

MNV Ledvice. Diplom čestného občanství, autor ilustrace F.P., přeložený 
list papíru (30 x 43 cm), uloženo v žíhaném tubusu, 21-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 
 

1946 1 ks 

MNV Rousínov. Diplom čestného občanství, jmenovací schůze 16. 4. 1946, 
s ilustrací města, hoblíku a kormidla (autor: Jos. Kachlík), s připomínkou 
Gottwaldova působení ve městě, uloženo v hnědých koženkových deskách 
(34 x 43 cm), červen 1946. 
Tisk, ilustrace. 

1946 1 ks 

ÚNV Plzeň. Diplom čestného občanství, dvě celostránkové figurální 
ilustrace (datovány 1947, autor: Koliha), uloženo v rudých koženkových 
deskách (33 x 44 cm) se zlaceným zdobením a iniciály, 25-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Chlum u Třeboně. Diplom čestného občanství, s ilustrací rybníka, 
mapou okolí a městskou pečetí, autor: prof. Jan Bulíř, uloženo v rudých 
textilních deskách (31 x 42 cm) s nápisem, 29-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 
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Praha. Diplom čestného občanství, s dlouhým vysvětlujícím textem, pečetí 
města a podpisy primátora V. Vacka a členů rady J. Krosnáře a J. 
Lutovského, uloženo v hnědých kožených deskách (26 x 34 cm) s 
městským znakem, 25-10-1946.   
Rkp. 

1946 1 ks 

MNV Hrob, okres Duchcov. Diplom čestného občanství, s ilustrací erbu 
města, uloženo v bílých kožených deskách (31 x 43 cm) s pozlacenými 
iniciály, 23-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Turnov. Diplom čestného občanství, s ilustrací erbu města a 
květinovými motivy, uloženo v modrých papírových deskách (32 x 41 cm) s 
pozlacenými iniciály, 20-11-1946. 
Tisk, rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Zákupy, okres Česká Lípa. Diplom čestného občanství, udělený u 
příležitosti 50. narozenin, list papíru (45 x 32 cm), 1946.  
Rkp. 

1946 1 ks 

MNV Chomutov. Diplom čestného občanství, s dvěma většími ilustracemi, 
uloženo v béžových kožených deskách (34 x 44 cm) se znakem města, 25-
11-1946.  
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Humpolec. Diplom čestného občanství, s drobnou ilustrací a pečetí 
města, nalepeno na kožené podložce (43 x 35 cm), 22-11-1946.  
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Svádov, okres Ústí nad Labem. Diplom čestného občanství, s razítky 
řady místních organizací, uloženo v hnědých dřevěných deskách (32 x 43 
cm) s iniciály a ratolestí, vloženo do žíhané papírové krabice, 23-11-1946. 
Rkp. 

1946 1 ks 

MNV Desná v Jizerských horách. Diplom čestného občanství, ilustrace s 
funkcionalistickou ornamentikou, uloženo v hnědých kožených deskách 
(34 x 41 cm) s iniciály a rudou hvězdou, 23-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Vranov nad Dyjí. Diplom čestného občanství, s ilustrací místního 
hradu a mladých v kroji, uloženo v bílých kožených deskách (34 x 51 cm) s 
folklorními motivy, 23-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV České Budějovice. Diplom čestného občanství, s delším vysvětlujícím 
textem a ilustrací náměstí (autor: R. Štěch), uloženo v šedých plátěných 
deskách (36 x 50 cm) se znakem města a pečetí, 21-06-1946 
Tisk, ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Uničov. Diplom čestného občanství, s řadou ilustrací města a krajiny 
(autor: Štěpánek), uloženo v papírových deskách (34 x 51 cm) s kovaným 
znakem města a pečetí, 16-12-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 
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MNV Chrudim. Diplom čestného občanství, s delším vysvětlujícím textem a 
velkými ornamentálními ilustracemi (autor: Brukner), uloženo ve světlých 
dřevěných deskách (36 x 52 cm) se znakem města, 22-11-1946.  
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Jablonecké Paseky, okres Jablonec nad Nisou. Diplom čestného 
občanství, s ilustrací chaloupky, českého lva a květin, list pergamenu (38 x 
64 cm) obšitý trikolorou s rozpadlou pečetí, 23-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 2 ks 

MNV Kašperské Hory, okres Klatovy. Diplom čestného občanství, rámcová 
ilustrace s cechovními motivy, list papíru (42 x 58 cm) se stuhou a 
porušenou pečetí, 22-11-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Tachov. Diplom čestného občanství, jako ilustrace použito obrazu 
Ant. Brunnera z r. 1913, list papíru (65 x 50 cm), 02-12-1946.  
Tisk, rkp. 

1946 1 ks 

MNV Císařský, okres Šluknov. Diplom čestného občanství, jako ilustrace 
použito obrazu F. Urbana z r. 1912, list papíru (50 x 65 cm), 23-11-1946.  
Tisk. 

1946 1 ks 

MNV Mariánské Lázně. Diplom čestného občanství, se symbolickou 
ilustrací ke dvouletce a znakem města (autor: K. Putz), uloženo v bílých 
papírových deskách (36 x 43 cm), 09-10-1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Velká Polom ve Slezsku. Diplom čestného občanství, s ilustrací válkou 
rozbitého města (autor Ríša...), uloženo v zlatém rámu (50 x 66 cm), 22-11-
1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Nový Svět – Harrachov. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
hlavních symbolů města, uloženo ve zlaceném rámu (45 x 58 cm), 30-09-
1946. 
Rkp., ilustrace. 

1946 1 ks 

MNV Kolín. Diplom čestného občanství, odhlasováno 14. 11. 1946, s řadou 
celostránkových ilustrací (jaro, léto, podzim, zima, 1947), uloženo v 
červených koženkových deskách (30 x 38) s malovaným erbem, vloženo do 
červené krabice, 15-01-1947.  
Tisk, ilustrace. 

1946-
1947 

1 ks 

MNV Pecka. Diplom čestného občanství, s větší ilustrací města (autor: K. 
Štika), přiložen dopis MNV pro KG z 30. 12. 1947 vysvětlující průtahy s 
vytvořením diplomu, uloženo v světlých papírových dekách (35 x 47 cm), 
27-11-1946.  
Rkp., ilustrace, strojopis. 

1946-
1947 

1 ks 
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MNV Karlovice ve Slezsku. Oznámení o jmenování čestným občanem 
letoviska Karlovic, s podpisem předsedy výboru, uloženo v rudých 
papírových deskách (30 x 22 cm) se stužkou v barvách trikolory, 
adresováno KG jako ministerskému předsedovi, bez data. 
Tisk, rkp. 

1946-
1948 

1 ks 

MNV Bor u České Lípy. Diplom čestného občanství, určený ministerskému 
předsedovi, s drobnými ilustracemi, uloženo v šedých kožených deskách 
(47 x 36 cm), s erbem a iniciály, bez data.  
Písmo a ilustrace vyryté do skla. 

1946-
1948 

1 ks 

1947 

MNV Buštěhrad, okres Kladno. Pamětní kniha k udělení čestného 
občanství v souvislosti se 450. letým výročím města, svázáno v pevných 
bílých deskách se znakem města (24 x 32 cm), prosinec 1947. 
Rkp., ilustrace. 

1947 1 ks 

MNV Náchod. Diplom čestného občanství, s rozměrnou ilustrací, uloženo v 
bílých plátěných deskách (25 x 33 cm) s iniciálami a městským znakem, 05-
05-1947. 
Rkp., ilustrace. 

1947 1 ks 

MNV Mšeno nad Nisou. Diplom čestného občanství, na ručním papíře, s 
ilustrací, svázáno v pevných zdobených deskách (23 x 34 cm) s reliéfními 
iniciály a stužkou, 28-05-1947. 
Rkp., ilustrace. 

1947 1 ks 

MNV Dobřichov, okres Kolín. Diplom čestného občanství, uloženo v 
oranžových deskách (32 x 24 cm) se stužkou, 19-01-1947. 
Tisk. 

1947 1 ks 

MNV Vrchlabí. Oznámení o udělení čestného občanství, s kresleným 
písmem, přeložený list papíru (24 x 33 cm), 04-02-1947. 
Rkp. 

1947 1 ks 

MNV Petřvald ve Slezsku. Diplom čestného občanství, s úvodní hornickou 
ilustrací "Tři generace", na vnitřních stranách dřevěné, žíhané kazety (31 x 
37 cm) s ilustracemi, 09-08-1947. 
Rkp., ilustrace. 

1947 1 ks 

MNV Slavkov u Brna. Diplom čestného občanství, uloženo v hnědých 
koženkových deskách (26 x 36 cm) s provázkem a znakem města, říjen 
1947. 
Tisk. 

1947 1 ks 

MNV Frýdlant v Čechách. Diplom čestného občanství, kreslené písmo a 
bohatá ornamentika, uloženo v hnědých plátěných deskách (27 x 36 cm) 
se zlatým znakem města, 25-05-1947. 
Rkp., ilustrace. 

1947 1 ks 
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MNV Pchery, okres Slaný. Diplom čestného občanství, se zajímavou 
ilustrací s hornickým motivem, jmenovací schůze datována 21-11-1946 
(patrně překlep), uloženo ve vínových koženkových deskách (28 x 38 cm) 
se zlaceným zdobením, 21-12-1947.  
Rkp., ilustrace. 

1947 1 ks 

MNV Kladno. Diplom čestného občanství, s delším úvodním textem, 
uloženo v hnědých kožených deskách (28 x 38 cm) se zlacenou iniciálou, 
02-05-1948. 
Rkp., ilustrace. 
 

1947 1 ks 

MNV Mělník. Diplom čestného občanství, s ilustrací místního přístavu, 
uloženo v bílé obálce (28 x 39 cm), 20-11-1947. 
Tisk, ilustrace. 

1947 1 ks 

MNV Kralupy nad Vltavou. Diplom čestného občanství, s ilustrací dívky, 
uloženo v hnědých kožených deskách (26 x 41 cm) se zlacenými iniciály, 
09-01-1947. 
Rkp., ilustrace. 

1947 1 ks 

MNV Zahrádky, okres Česká Lípa. Diplom čestného občanství, jmenovací 
schůze 23. 12. 1946, s úvodní ilustrací na rybářský motiv (autor Jar... 
Nov...), uloženo v červených plátěných deskách (26 x 41 cm) vložených do 
žluté krabice, 01-01-1947.  
Rkp., ilustrace. 

1947 1 ks 

MNV Brandýs nad Orlicí. Diplom čestného občanství (36 x 51 cm), s delším 
vysvětlujícím textem, uloženo v rudém tubusu, duben 1947. 
Rkp. 

1947 1 ks 

MNV Hradec Králové. Diplom čestného občanství, jmenovací schůze 29. 
11. 1946, s ilustrací českého lva s iniciálou, uloženo v světle hnědých 
kožených deskách (40 x 30 cm) s českým lvem a iniciálou, 20-04-1947 
Tisk, ilustrace. 

1947 1 ks 

MNV Dvůr Králové nad Labem. Diplom čestného občanství, se znakem 
města, uloženo v červených dřevěných deskách (25 x 36 cm) se zlatými 
puntíky, 12-06-1947. 
Tisk, ilustrace. 

1947 1 ks 

MNV Teplice-Šanov. Diplom čestného občanství, uděleného 19. 12. 1946, s 
ilustracemi města a okolí, uloženo v světle hnědých kožených deskách (27 
x 34 cm) s pozlacenými iniciály, únor 1947. 
Tisk, ilustrace. 

1947 1 ks 

MNV Horšovský Týn. Diplom čestného občanství, s velkým kresleným 
písmem a řadou ilustrací města (autor: Fr. Bartoš), uloženo v světle 
hnědých kožených deskách (40 x 50 cm) s ilustrací, 18-02-1947. 
Rkp., ilustrace. 

1947 1 ks 
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MNV Česká Skalice. Diplom čestného občanství, s větší ilustrací města 
(autor: Křeček-Zituš), uloženo v světle hnědých kožených deskách (52 x 42 
cm) se zlaceným motivem lípy, 11-05-1947. 
Rkp., ilustrace. 

1947 1 ks 

MNV Lom u Mostu. Diplom čestného občanství, s ilustrací místního dolu 
(autor: Karel Kupka), uloženo v žíhaných papírových deskách (43 x 40 cm) s 
pozlacenými iniciály, 21-11-1947 
Rkp., ilustrace. 

1947 1 ks 

MNV Valtice. Diplom čestného občanství, uděleného 31. 1. 1947, s velkou 
úvodní ilustrací (autor: podpis nečitelný), uloženo v cihlových plátěných 
deskách (34 x 50 cm) s iniciály, 09-03-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1947-
1948 

1 ks 

1948 

MNV Rapotice. Oznámení o jmenování čestným občanem Rapotic (okres 
V. Bíteš), s ilustrací a podpisy členů výboru, uloženo v červených 
koženkových deskách (32 x 16 cm), 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

ONV Česká Lípa. Konvolut 77 diplomů čestného občanství, zmíněno 81 
obcí (zřejmě včetně těch, které občanství věnovaly již dříve), předtištěný 
formulář s ilustracemi, obce Mimoň a Horní Police připravily vlastní verzi 
diplomu s ilustracemi, uloženo v rudých kožených deskách (32 x 22 cm) s 
reliéfními iniciálami, 23-11-1948. 
Tisk, rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

Český Krumlov. Konvolut 17 diplomů čestného občanství z okresu Český 
Krumlov, uloženo v hnědé krabici z tvrzeného papíru (24 x 33 cm). 
Rkp., strojopis, fot., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Žabonosy, okres Kolín. Diplom čestného občanství, uložený v 
modrých kožených deskách (24 x 33 cm), 21-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Lahošť, okres Duchcov. Diplom čestného občanství, uložený v 
pevných rudých deskách (25 x 33 cm), 15-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Nová Ves, okres Jihlava. Diplom čestného občanství, uložený v 
zelených deskách (25 x 34 cm), 17-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Javoří, okres Zábřeh. Diplom čestného občanství, uložený v rudých 
deskách (23 x 34 cm), 22-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Velký Beranov u Jihlavy. Diplom čestného občanství, uložený v 
rudých deskách (25 x 34 cm), 20-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 
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MNV Vodňany. Diplom čestného občanství, uložený v rudých deskách s 
pozlaceným nápisem (34 x 25 cm), 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Žárovice. Diplom čestného občanství, s nápaditými ilustracemi a 
básní, uloženo v modrých deskách se stužkou (25 x 32 cm), desky vsunuty 
do bílé kapsy, 23-11-1948. 
Tisk, ilustrace.  

1948 1 ks 

MNV Stará Ves nad Ondřejnicí. Diplom čestného občanství, vlepený na 
zadní vnitřní stranu rudých desek (23 x 32 cm) s iniciálami, vloženo též 
faksimile diplomu, 18-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

Místní správní komise v Horních Pasekách. Dekret o čestném občanství, 
uložený v rudých deskách (23 x 31 cm), 23-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Doloplazy, okres Přerov. Diplom čestného občanství, s nápaditými 
ilustracemi, uložený v rudých deskách (25 x 32 cm) se stužkou, 22-11-
1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Měšice u Tábora. Diplom čestného občanství, uložený v hnědých 
deskách (22 x 31 cm), 20-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Vícov, okres Prostějov. Diplom čestného občanství, s ilustrací V. 
Otáhala, uloženo v modrých deskách (25 x 32 cm), 23-11-1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Trávčice. Diplom čestného občanství, uloženo v plátěných deskách 
(26 x 33 cm) se stužkou, 21-11-1948. 
Rkp., ilustrace.  

1948 1 ks 

MNV Střítež, okres Třebíč. Diplom čestného občanství, uloženo v hnědých 
deskách (22 x 31 cm) se zlaceným nápisem, 22-11-1948. 
Tisk.  

1948 1 ks 

ONV Litovel. Soubor 89 diplomů čestného občanství z Litovelska, s úvodní 
ilustrací, svázáno v rudých deskách (23 x 30 cm) se stužkou a zlaceným 
nápisem, 23-11-1948. 
Tisk, rkp., strojopis, ilustrace. 

1948 1 ks 

ONV Benešov. Seznam 37 benešovských obcí, které KG jmenovaly k jeho 
52. narozeninám čestným občanem, uloženo v semišových deskách (22 x 
30 cm) s vytlačenými iniciálami, bez data. 
Tisk. 
 

1948 1 ks 

Okres Dobruška. Soubor 44 diplomů čestného občanství, svázáno stužkou 
v rudých deskách (22 x 31 cm) se zlaceným nápisem, listopad 1948. 
Tisk.  

1948 1 ks 
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MNV Ptice, okres Kladno. Diplom čestného občanství, uložený v rudých, 
zlacených deskách (22 x 31 cm) se stužkou, 22-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Lukavec, okres Pelhřimov. Diplom čestného občanství, přeložený 
arch papíru (19 x 28 cm), s fotografií a ilustrací, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace, fotografie. 

1948 1 ks 

MNV Sluštice, okres Český Brod. Diplom čestného občanství, přeložený 
pergamenový arch (21 x 30 cm), 19-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Klení, okres Kaplice. Diplom čestného občanství k 52. narozeninám, 
přeložený list papíru (21 x 30 cm), bez data.¨ 
Rkp.  

1948 1 ks 

Obec Třebovice v Čechách. Diplom čestného občanství, přeložený list 
papíru (21 x 30 cm) s ilustrací, 18-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Lukov, okres Litoměřice. Diplom čestného občanství, přeložený list 
papíru (24 x 28 cm) s hezkou ilustrací, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Chýnov. Diplom čestného občanství, dva přeložené listy papíru (21 x 
31 cm) s nadpisem a ilustrací, 23-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Runářov, okres Litovel. Dopis oznamující udělení čestného občanství 
a pracovní závazek, přehnutý list dopisního papíru (21 x 30 cm), 22-11-
1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Županovice, okres Příbram. Diplom čestného občanství, dva 
přehnuté listy papíru (22 x 30 cm), na přední straně s ilustrací, 19-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Rakvice. Diplom čestného občanství, s úvodní ilustrací, přiložena 
dopisnice, uloženo v papírových deskách se stužkou (22 x 30 cm), 23-11-
1948. 
Rkp., ilustrace.  

1948 1 ks 

MNV Březinec, okres Zlín. Diplom čestného občanství, s obrázkem obce, 
přehnutá bílá čtvrtka (20 x 30 cm), 21-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Obrataň, okres Pelhřimov. Diplom čestného občanství, s 
ilustrovaným státním znakem, uloženo v přeloženém a nyní roztrženém 
listu šedého papíru (23 x 34 cm) s nápisem, 21-11-1948.   
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Hrejkovice, okres Milevsko. Diplom čestného občanství, udělený k 
52. narozeninám, uloženo v bílé dopisní obálce (32 x 23 cm) s adresou, bez 
data. 

1948 1 ks 
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Rkp. 

MNV Nové Hrady, okres Kaplice. Dopis informující o udělení čestného 
občanství, 2 přeložené listy, uloženo v béžových deskách (22 x 31 cm) se 
stužkou, 16-11-1948. 
Strojopis.  

1948 1 ks 

MNV Nové Dvory, okres Kutná Hora. Oznámení o čestném občanství, s 
ilustrovaným znakem města, 4 listy sešité v papírových deskách (22 x 31 
cm), 21-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Malešov, okres Kutná Hora. Brožura k udělení čestného občanství, 3 
přeložené listy papíru, jedna stránka věnovaná historii města, 20 x 29 cm, 
22-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Plaveč, okres Znojmo. Brožura k udělení čestného občanství, 4 listy 
přeloženého papíru, na obálku použit šedý ruční (18 x 27 cm), svázáno 
stužkou s pečetí, 21-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Čejov, okres Humpolec. Diplom čestného občanství, s fotografiemi 
obce, hezky ilustrovaný, s portrétem KG na obálce (23 x 34 cm), svázáno 
provázkem se sádrovou pečetí, 23-11-1948.  
Rkp., ilustrace, fotografie. 

1948 1 ks 

MNV Slavice, okres Třebíč. Diplom čestného občanství, uloženo v hnědých 
deskách (26 x 34 cm) s pozlaceným nápisem, 18-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Řípov, okres Třebíč. Diplom čestného občanství, uloženo v hnědých 
deskách (26 x 34 cm) s pozlaceným nápisem, 19-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Helenín, okres Jihlava. Diplom čestného občanství, uloženo v 
pevných hnědých deskách (25 x 34 cm), 21-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Čestlice. Diplom čestného občanství, s ilustracemi a informací o 
plnění kontingentů, uloženo v hnědých deskách (25 x 34 cm) se stužkou, 
23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Tachlovice, okres Kladno. Diplom čestného občanství, uloženo v 
hnědých kožených deskách (25 x 33 cm) s šedý provázkem, 21-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Kožichovice, okres Třebíč. Diplom čestného občanství, uloženo v 
hnědých deskách (26 x 34 cm) s pozlaceným nápisem, 19-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 
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MNV Římov, okres Třebíč. Diplom čestného občanství, uloženo v hnědých 
deskách (26 x 34 cm) s pozlaceným nápisem, 22-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Petrůvky, okres Třebíč. Diplom čestného občanství, uloženo v 
hnědých deskách (26 x 34 cm) s pozlaceným nápisem, 23-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Lutotín, okres Prostějov. Diplom čestného občanství, s úvodní 
ilustrací žáka 4. třídy M. Kunčíka, uloženo v hnědých deskách (22 x 31 cm), 
22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Mostek, okres Dvůr Králové. Diplom čestného občanství, na ručním 
papíře, s fotografií místní továrny, uloženo v šedých plátěných deskách (22 
x 31 cm) s nápisem, 18-11-1948. 
Tisk, fotografie. 

1948 1 ks 

MNV Hrubčice. Diplom čestného občanství, čtvrtka vlepená do šedých 
papírových desek s obrázkem lva, uloženo v růžových papírových deskách 
(24 x 32 cm) s provázkem, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Bedihošť. Diplom čestného občanství, s drobnými ilustracemi, 
uloženo v růžových papírových deskách (24 x 32 cm) s rozvázaným 
provázkem, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Horažďovice. Diplom čestného občanství, pěkné malované písmo a 
ornamentika, uloženo v černých papírových deskách (22 x 32 cm), 23-11-
1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Holubov, okres Český Krumlov. Diplom čestného občanství, s 
tištěnými ilustracemi, uloženo v rudých deskách (23 x 32 cm) s 
pozlacenými iniciálami, 22-11-1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Chodov, okres Loket. Diplom čestného občanství, uloženo v modrých 
vyztužených deskách (23 x 31 cm) se znakem města, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Božanov. Diplom čestného občanství, s úvodní tištěnou ilustrací, 
uloženo v šedých plátěných deskách (22 x 32 cm) s černými iniciálami, 24-
11-1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Liptovský Svatý Mikuláš. Diplom čestného občanství, uloženo v 
tmavých kožených deskách (25 x 31 cm) s ratolestí a iniciálami města, 18-
03-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 
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MNV Puklice, okres Jihlava. Diplom čestného občanství, svázáno v 
tmavohnědých deskách (22 x 31 cm), listopad 1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Dražkovice, okres Pardubice. Slavnostní zápis ze schůze MNV, s 
úvodní ilustrací, uloženo v tmavěmodrých deskách (21 x 30 cm) s 
iniciálami, 20-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Přibyslav, okres Žďár. Diplom čestného občanství, s ilustracemi 
místních pamětihodností, uloženo v kožených deskách () s pěticípými 
hvězdami a reliéfními iniciálami, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Vojkovice, okres Kralupy nad Vltavou. Diplom čestného občanství, 
uloženo v hnědých deskách (22 x 31 cm) s pozlaceným nápisem, 23-11-
1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Unhošť, okres Kladno. Diplom čestného občanství, s drobnými 
ilustracemi, uloženo v rudých deskách (22 x 31 cm) s pozlaceným 
ornamentem, 21-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Cvrčovice, okres Kroměříž. Oznámení o udělení čestného občanství, s 
úvodní ilustrací, uloženo v červených deskách (23 x 31 cm) se zlaceným 
nápisem, 27-12-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Litovice, okres Kladno. Diplom čestného občanství, s perokresbou, 
uloženo v červených deskách (22 x 31 cm) se zlacenými motivy, 22-11-
1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Doubravice, okres Vysoké Mýto. Oznámení o udělení čestného 
občanství, uloženo ve žlutých deskách (22 x 30 cm), 22-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Vraclav, okres Vysoké Mýto. Oznámení o udělení čestného občanství, 
s pěknou ilustrací, uloženo v černých koženkových deskách (24 x 30 cm) s 
reliéfem, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Diplom čestného občanství, 
uloženo v zelených deskách (22 x 30 cm) z tvrzeného papíru, 22-11-1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Tisovec, okres Rimavská Sobota. Diplom čestného občanství, s 
ilustracemi, uloženo v hnědých kožených deskách (22 x 31 cm) se 
zlacenými iniciálami, 28-10-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 
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MNV Turov, okres Vysoké Mýto. Diplom čestného občanství, s úvodní 
ilustrací (autor J. Hašek), uloženo v černých koženkových deskách (24 x 30 
cm) s reliéfem, 22-11-1948.  
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Červený Újezd, okres Kladno. Diplom čestného občanství, s úvodní 
ilustrací, uloženo v červených deskách (22 x 31 cm) se zlacenými motivy, 
24-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Zdislavice, okres Kroměříž. Oznámení o udělení čestného občanství, s 
úvodní ilustrací, uloženo v červených papírových deskách (23 x 31 cm) se 
zlaceným nápisem, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Rájec nad Svitavou. Oznámení o udělení čestného občanství, s 
úvodní ilustrací, uloženo v červených plátěných deskách (22 x 31 cm) se 
zlacenými iniciálami, 18-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Slatiňany, okres Chrudim. Oznámení o udělení čestného občanství, s 
drobnými ilustracemi, uloženo v červených deskách (23 x 31 cm) se 
stužkou, 21-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Kyselovice, okres Kroměříž. Oznámení o udělení čestného občanství, 
s úvodní ilustrací, uloženo v červených papírových deskách (23 x 31 cm) se 
zlaceným nápisem, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Lísky, okres Kroměříž. Oznámení o udělení čestného občanství, s 
úvodní ilustrací, uloženo v červených papírových deskách (23 x 31 cm) se 
zlaceným nápisem, 23-12-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Kaňk, okres Kutná Hora. Tištěné oznámení o udělení čestného 
občanství, s několika ilustracemi, uloženo v rudých deskách (22 x 31 cm) s 
kresbou, 23-11-1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Plešovec, okres Kroměříž. Oznámení o udělení čestného občanství, s 
úvodní ilustrací, uloženo v červených papírových deskách (23 x 31 cm) se 
zlaceným nápisem, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Dolní Město, okres Ledeč nad Sázavou. Diplom čestného občanství, 
uloženo v rudých, rozpadajících se deskách (23 x 31 cm), 22-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Cvrčovice, okres Mikulov. Diplom čestného občanství, se zajímavou 
tištěnou ilustrací, uloženo v rudých koženkových deskách (21 x 33 cm) se 
zlacenými iniciálami, 22-11-1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 
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MNV Drahanovice, okres Olomouc. Oznámení o udělení čestného 
občanství, s úvodní ilustrací, uloženo v rudých semišových deskách (25 x 
34 cm) s iniciálami, 23-11-1948. 
Tisk, rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Mírov, okres Zábřeh. Diplom čestného občanství, s kresbou 
městského znaku a průvodním dopisem, uloženo v rudých kožených 
deskách (22 x 31 cm) s nápisem a stužkou, 23-11-1948. 
Tisk, rkp., strojopis, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Skržice, okres Kroměříž. Oznámení o udělení čestného občanství, s 
úvodní ilustrací, uloženo v červených papírových deskách (23 x 31 cm) se 
zlaceným nápisem, 19-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Štětovice, okres Prostějov. Diplom čestného občanství, s několika 
ilustracemi (autor V. Otáhal) a historií města (datována 1. 1. 1949), 
uloženo v rudých koženkových deskách (26 x 33 cm) s iniciálami a stužkou, 
21-11-1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Modřany. Diplom čestného občanství, s drobnou ilustrací, uloženo v 
pevných bílých deskách (24 x 32 cm) s vyřezávanými iniciálami, 21-11-
1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Olšany, okres Šumperk. Diplom čestného občanství, s drobnou 
ilustrací a fotografiemi města (na jedné z nich Masarykův chudobinec), 
uloženo v kožených albových deskách vložených do bílé krabice (35 x 26 
cm) s iniciálami, 21-11-1948. 
Tisk, rkp., ilustrace, fotografie. 

1948 1 ks 

MNV Slaný. Diplom čestného občanství, s ilustracemi J. Jungmanna, 
uloženo v červených kožených deskách (26 x 34 cm) se zlacenou kresbou, 
06-04-1948. 
Rkp., ilustrace. 
 

1948 1 ks 

MNV Smrčná, okres Havlíčkův Brod. Diplom čestného občanství, přiložena 
dopisní obálka (poštovné paušalováno), uloženo v červených voskovaných 
deskách (25 x 34 cm), 21-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Kostelec nad Černými Lesy. Diplom čestného občanství, s kresbou 
městského znaku a městskou pečetí, uloženo v hnědých koženkových 
deskách (25 x 34 cm) s provázkem, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Horky u Tábora. Diplom čestného občanství, s kresbou státního 
znaku, uloženo v šedých plátěných deskách (24 x 34 cm) s provázkem, 22-
11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 
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MNV Malšice, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s drobnými 
kresbami, uloženo v modrých plátěných deskách (23 x 34 cm) s 
provázkem, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Horní Čermná, okres Lanškroun. Diplom čestného občanství, s 
drobnou ilustrací, uloženo v tmavých papírových deskách (24 x 34 cm), 21-
11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Stareč, okres Třebíč. Diplom čestného občanství, s úvodní ilustrací 
(autor V. Šilhavý), uloženo v hnědých koženkových deskách (25 x 35 cm) s 
nápisem, 19-11-1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Mariánské Lázně. Diplom čestného občanství, na ručním papíře, s 
ilustracemi V. Landera (první datována 1949), uloženo v hnědých kožených 
deskách (26 x 35 cm) se znakem města, 21-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Bojkovice. Diplom čestného občanství, s drobnou úvodní ilustrací, 
uloženo v rudých dřevěných deskách (26 x 36 cm) s pozlaceným 
ornamentem a stužkou, 28-10-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Zlechov, okres Uherské Hradiště. Diplom čestného občanství formou 
vyplněného a schváleného domovského listu obce, podlepený čtvrtkou 
papíru (22 x 30 cm) s ozdobnými ilustracemi, 21-11-1948. 
Strojopis, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Třeboň, okres Teplá. Diplom čestného občanství, přeložený list 
papíru (21 x 30 cm), 23-11-1948. 
Tisk, rkp. 

1948 1 ks 

MNV Ocmanice, okres Třebíč. Diplom čestného občanství, s výraznou 
úvodní ilustrací, uloženo v přeloženém listu papíru (32 x 23 cm), 23-11-
1948. 
Tisk, ilustrace. 
 

1948 1 ks 

MNV Pertoltice, okres Frýdlant v Čechách. Dopis oznamující udělení 
čestného občanství, uloženo v žíhaných papírových deskách (22 x 31 cm), 
20-11-1948. 
Strojopis. 

1948 1 ks 

MO KSČ Varnsdorf. Diplom čestného občanství, s dvěma velkými 
ilustracemi („od hoblíku k presidentskému stolci“), s vloženým 
strojopisným záznamem jednání MNV, přeložený list papíru (25 x 35 cm), 
13-11-1948. 
Strojopis, rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Horní Třešňovec, okres Lanškroun. List s oznámením o udělení 
čestného občanství, 21 x 30 cm, 23-11-1948. 

1948 1 ks 
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Strojopis. 

MNV Koburk, okres Lanškroun. List s oznámením o udělení čestného 
občanství, 21 x 30 cm, 24-11-1948. 
Strojopis. 

1948 1 ks 

MAV NF Laudon, okres Lanškroun. List s oznámením o udělení čestného 
občanství, 21 x 30 cm, 22-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Čím u Nového Knína, okres Příbram. Diplom čestného občanství, s 
neškolenými ilustracemi, svázáno mezi dvěma listy černého papíru (31 x 
24 cm), 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Červená Lhota. Oznámení o udělení čestného občanství, uloženo v 
bílých papírových deskách (23 x 33 cm) se stužkou a ilustrací, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Čenkovice, okres Lanškroun. Diplom čestného občanství, přeložený 
list papíru (25 x 36 cm) s iniciálami na přední straně, 23-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Bystrc, okres Lanškroun. Oznámení o udělení čestného občanství, list 
papíru (21 x 30 cm), 21-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Rakov, okres Milevsko. Diplom čestného občanství, s drobnou 
ilustrací, čtvrtka papíru (22 x 30 cm), 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Radonice, okres Kadaň. Diplom čestného občanství, čtvrtka papíru 
(21 x 30 cm), 18-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Mokřiny, okres Aš. Dekret o jmenování čestným občanem, brožura 
ze dvou přeložených listů papíru (21 x 30 cm), 23-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Nepomuky, okres Lanškroun. Oznámení o udělení čestného 
občanství, přeložený list papíru (21 x 30 cm), 17-11-1948. 
Strojopis. 

1948 1 ks 

MNV Vyšší Brod. Oznámení o udělení čestného občanství, uloženo ve 
světle modrých papírových deskách (21 x 30 cm) se stužkou, 16-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Rudoltice, okres Lanškroun. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
Pražského Hradu a poštovního holuba, přeložený list papíru (23 x 33 cm), 
23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 
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MNV Ptáčov, okres Třebíč. Diplom čestného občanství, uloženo v hnědých 
deskách (22 x 32 cm) s pozlaceným nápisem, 20-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Brtníky, okres Šluknov. Diplom čestného občanství, s drobnou 
ilustrací, uloženo ve zdobených dřevěných deskách (28 x 37 cm) s reliéfním 
znakem města, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Království, okres Šluknov. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
města, uloženo ve zdobených dřevěných deskách (28 x 37 cm) s reliéfním 
znakem města, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Staré Křečany. Diplom čestného občanství, uloženo ve zdobených 
dřevěných deskách (28 x 37 cm) s reliéfním státním znakem a znakem KSČ, 
22-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Funkštejn, okres Karlovy Vary. Diplom čestného občanství, pojatý 
formou obrázkové knihy (autor Vl. Koutský), rovněž zpráva o přejmenování 
obce na Gottwaldovy Háje, uloženo v šedých plátěných deskách (31 x 34 
cm) s iniciálami, 30-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Křižanov. Diplom čestného občanství, s ozdobnými ilustracemi, 
uloženo ve zlacených papírových deskách (34 x 32 cm) se znakem města a 
stužkou, 15-06-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Bedřichov, okres Jihlava. Diplom čestného občanství, s ozdobnými 
ilustracemi v „muchovském“ stylu, uloženo v hnědých kožených deskách 
(29 x 35 cm) s nápisem, znakem a ornamenty, září 1950. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Košín. Diplom čestného občanství, s drobnou ilustrací, čtvrtka papíru 
(21 x 30 cm), 18-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Kloužovice, okres Tábor. Diplom čestného občanství, přeložená 
čtvrtka papíru (23 x 32 cm), 23-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Sedleček u Soběslavi. Diplom čestného občanství, přeložená čtvrtka 
papíru (21 x 30 cm), 22-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Pojbuky, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s ozdobnou 
ilustrací, přeložená čtvrtka papíru (22 x 30 cm), 18-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Tříklasovice, okres Tábor. Diplom čestného občanství, čtvrtka papíru 
(22 x 30 cm), 20-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 
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MNV Chabrovice, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s ozdobnou 
ilustrací, přeložená čtvrtka papíru (22 x 32 cm), 20-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Radvanov, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s větší ozdobnou 
ilustrací, přeložená čtvrtka papíru (23 x 33 cm), 20-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 
 

1948 1 ks 

Místní správní komise Arnoltice, okres Rýmařov. Dekret čestného 
občanství, s delším textem, přeložený list papíru (23 x 29 cm), listopad 
1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Hostomice, okres Bílina. Diplom čestného občanství, s přiloženým 
dopisem (datován 7. 12. 1948), uloženo v pevných rudých deskách (26 x 34 
cm) se zlaceným nápisem, 22-11-1948. 
Tisk, strojopis. 

1948 1 ks 

MNV Sušice. Diplom čestného občanství, s delším vysvětlujícím textem a 
znakem města, uloženo v rudých koženkových deskách (26 x 37 cm) se 
zlacenými iniciálami, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Budislav, okres Tábor. Diplom čestného občanství, list papíru (21 x 30 
cm), 19-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Hlavatce, okres Tábor. Diplom čestného občanství, dopsáno zřejmě 
datum přijetí 4. 1. 1949, přeložený list papíru (21 x 30 cm), listopad-
prosinec 1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Račerovice, okres Třebíč. Diplom čestného občanství, uloženo v 
hnědých deskách (26 x 34 cm) s pozlaceným nápisem, 18-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Řetová, okres Ústí nad Orlicí. Diplom čestného občanství, s drobnými 
ilustracemi, uloženo v šedých koženkových deskách (25 x 34 cm) s 
iniciálami a stužkou, 20-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Zbirohy, okres Humpolec. Diplom čestného občanství, uloženo v 
hnědých deskách (26 x 34 cm) v ochranném papíru, 27-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Braškov, okres Kladno. Diplom čestného občanství, uloženo v 
modrých koženkových deskách (26 x 36 cm) se zlaceným nápisem, 21-11-
1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 
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MNV Lipany, okres Český Brod. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
lipanské mohyly, uloženo v rudých koženkových deskách (27 x 36 cm) s 
iniciálami, 23-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Bohutín, okres Šumperk. Dekret čestného občanství, s ozdobnou 
ilustrací, uloženo v bílých papírových deskách (27 x 37 cm) s iniciály, 
vložených do papírové kapsy, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Neratovice, okres Brandýs nad Labem. Diplom čestného občanství, s 
úvodní ilustrací místní řeky a továrny, uloženo v zelených koženkových 
deskách (26 x 37 cm) s iniciály, 10-02-1948. 
Rkp., ilustrace, 

1948 1 ks 

MNV Nová Ves u Mladé Vožice. Diplom čestného občanství, uloženo v 
hnědých plátěných deskách (26 x 36 cm) s iniciály, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace, 

1948 1 ks 

ONV Nová Paka. Soubor 49 diplomů čestného občanství z novopackého 
okresu, uloženo v rudých kožených deskách (26 x 35 cm) s iniciály, 22-11-
1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Vrdy. Dekret čestného občanství, s úvodní ilustrací továrny, uloženo 
v zelených plátěných deskách (25 x 35 cm) se zlacenými iniciály, 22-11-
1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

Choceň. Diplom čestného občanství, s budovatelskou ilustrací a kresleným 
písmem, bez uvedení věnujících institucí ("pracující lid města Chocně"), 
uloženo v šedých plátěných deskách (25 x 35 cm) s nápisy, 12-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Rakovník. Diplom čestného občanství, s kresleným písmem a 
výraznou úvodní ilustrací, uloženo v hnědých kožených deskách (26 x 38 
cm) s iniciálami, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Stehelčeves, okres Kladno. Diplom čestného občanství, s razítky řady 
místních organizací a spolků, s fotografiemi města a ilustrací místní 
továrny, uloženo v hnědých deskách (27 x 37 cm) s iniciálami, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace, fotografie. 

1948 1 ks 

MNV Olbramkostel. Diplom čestného občanství, se závazkem, dva 
přeložené listy ručního papíru (27 x 36 cm) svázané stužkou, 21-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Honezovice, okres Stříbro. Diplom čestného občanství, odhlasovaný 
15. 11. 1948, s vloženou dopisnicí, přeložený list papíru (26 x 35 cm), 15-
12-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 



Databáze vznikla v rámci grantového projektu Muzeum dělnického hnutí v 21. století. Prezentace práce s muzejní sbírkou doby 

státního socialismu a způsoby užití jejího materiálu k potřebám odborné a široké veřejnosti (MK ČR, NAKI II, DG18P020OVV045) 

 

 

MNV Skutíčko, okres Skuteč. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
chalupy (autor Gustav Porš), dva přeložené listy papíru (28 x 36 cm), 01-
12-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Henčov, okres Jihlava. Diplom čestného občanství, s podkladovou 
ilustrací (včetně portrétu KG), čtvrtka papíru (26 x 37 cm), 21-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Šumvald, okres Znojmo. Diplom čestného občanství, se závazkem, 
dva přeložené listy ručního papíru (27 x 36 cm) svázané stužkou, 21-11-
1948. 
Tisk. 
 

1948 1 ks 

MNV Jemnice. Diplom čestného občanství, odhlasovaný 18. 11. 1948, s 
úvodní ilustrací svítání nad městem (autor Jan Kopeček), uloženo v 
přeloženém ručním papíře (27 x 37 cm) s erbem, 19-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Přišimasy, okres Český Brod. Diplom čestného občanství, s delším 
úvodním textem, dva přeložené listy ručního papíru (29 x 36 cm) svázané 
stužkou, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Svinov, okres Zábřeh. Diplom čestného občanství, s ilustracemi kytice 
a lipové snítky, uloženo v rudých koženkových deskách (40 x 28 cm) se 
zlaceným nápisem, 22-09-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Šilperk, okres Zábřeh. Diplom čestného občanství, s ilustrací obce a 
lipové snítky, uloženo v rudých koženkových deskách (40 x 28 cm) se 
zlaceným nápisem, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Štěpánov. Diplom čestného občanství, na vnitřní straně dřevěných 
desek (41 x 30 cm) se státním znakem, 20-11-1948. 
Rkp. 
 

1948 1 ks 

MNV Babí, okres Náchod. Diplom čestného občanství, se socrealistickou 
ilustrací (autor Hýbl), uloženo v bílých dřevěných deskách (27 x 34 cm) s 
nápisy, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Dobříš. Diplom čestného občanství, s ilustrací místního zámku (autor 
Dušek), uloženo v červených koženkových deskách (31 x 36 cm) se 
zlaceným erbem, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Žatec. Diplom čestného občanství, autor ilustrací Solar, s vloženou 
dopisnicí, uloženo v hnědých deskách (27 x 39 cm) se zlaceným nápisem, 
21-11-1948. 

1948 1 ks 
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Rkp., ilustrace. 

MNV Sobotka. Diplom čestného občanství, s drobnou ilustrací, uloženo v 
dřevěných deskách (30 x 39 cm) s erbem a nápisem, 18-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Rájov, okres Český Krumlov. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
města a státního znaku, uloženo v bílých deskách z tvrdého papíru (40 x 31 
cm) s připevněným státním znakem, 17-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Třinec. Diplom čestného občanství, s výraznými ilustracemi (autor 
B...), uloženo v zelených kožených deskách (33 x 40 cm) pobitých 
měděnými plechy, 14-07-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Beroun, okres Teplá. Diplom čestného občanství, s drobnou ilustrací, 
jmenovací schůze 22. 11. 1948, uloženo v hnědých kožených deskách (29 x 
37 cm) s ornamenty a nápisy, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Oplocany, okres Přerov. Diplom čestného občanství, uloženo v 
hnědých kožených deskách (29 x 37 cm) s ornamenty, 21-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Dolní Roveň, okres Pardubice. Diplom čestného občanství, s drobnou 
ilustrací, uloženo v hnědých kožených deskách (29 x 37 cm) s ornamenty, 
14-11-1948. 
Tisk. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Jiřičná, okres Sušice. Diplom čestného občanství, s drobnou ilustrací 
a podpisy občanů, uloženo v šedých kožených deskách (28 x 37 cm) se 
zlaceným státním znakem a iniciály, 22-11-1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Poděbrady. Diplom čestného občanství, s drobnou ilustrací, delším 
vysvětlujícím textem a pečetí města, uloženo v béžových kožených 
deskách (30 x 40 cm) se znakem města, 15-04-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Řevničov, okres Slaný. Diplom čestného občanství, s ilustrací na 
agrární motivy (autor K. Souček), uloženo v bílých dřevěných deskách (33 x 
39 cm) s iniciály, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Kout na Šumavě. Diplom čestného občanství, s ozdobnými 
ilustracemi (autor: Jan Paroubek), přiložena dopisnice, uloženo v modrých 
plátěných deskách (33 x 39 cm) s pozlaceným výjevem, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 
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MNV Damníkov. Diplom čestného občanství, s úvodní ilustrací rolníka u 
pluhu, uloženo v oranžových textilních deskách (30 x 40 cm) s nápisem a 
trikolórou, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Holešov. Diplom čestného občanství, s řadou kvalitních ilustrací (šifra 
R), uloženo v zelenkavých koženkových deskách (31 x 41 cm) s dřevěnými 
iniciálami, 19-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Chotyně, okres Liberec – venkov. Diplom čestného občanství, s 
drobnými ilustracemi, uloženo v rozpadlých červených koženkových 
deskách (31 x 40 cm) se zlacením a vytlačenými iniciálami, 12-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Vratislavice nad Nisou, okres Liberec – venkov. Diplom čestného 
občanství, s větší podkladovou ilustrací, uloženo v tmavě hnědých 
kožených deskách (33 x 42 cm) s nápisem, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Dolní Křečany, okres Rumburk. Diplom čestného občanství, uloženo v 
tmavě hnědých koženkových deskách (34 x 43 cm) s ornamenty, 22-11-
1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Výprachtice, okres Lanškroun. Diplom čestného občanství, s úvodní 
ilustrací rolníka u pluhu, uloženo v oranžových textilních deskách (30 x 40 
cm) s trikolórou a sovětskou vlajkou, 18-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Petřkovice. Diplom čestného občanství, s hornickou ilustrací (autor 
Vacek), podpisy občanů a delším vysvětlujícím textem, uloženo v červeno-
černých kožených deskách (32 x 41 cm) s iniciály, 21-11-1948  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Čtyřicet Lánů, okres Moravská Třebová. Diplom čestného občanství, 
se dvěma ilustracemi městečka, uloženo v červených koženkových deskách 
(31 x 41 cm), 1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Rajhrad, okres Hustopeče. Diplom čestného občanství, se zajímavou 
ilustrací (šifra FB), uloženo v červených plátěných deskách (31 x 39 cm) 
vložených do papírové krabice, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Rožnov pod Radhoštěm. Diplom čestného občanství, ilustrace s 
folklorními a budovatelskými motivy (autor K. Solařík), s delším textem o 
historii města, uloženo v béžových kožených deskách (31 x 44 cm) s 
připevněnými kovovými opěrkami a ztracenými znakem města, 27-10-
1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 
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MNV Sovinky, okres Mladá Boleslav. Diplom čestného občanství, s 
rolnickými ilustracemi, uloženo v šedých plátěných deskách (39 x 34 cm), s 
iniciálami a ratolestí, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Mariánská Radčice, okres Duchcov. Diplom čestného občanství, s 
ilustrací místního dolu, uloženo v černo-zlatých deskách (31 x 45 cm) s 
iniciálami, 18-11-1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Týn nad Vltavou. Diplom čestného občanství, s ilustrací selky a erbu 
města, uloženo v bílých kožených deskách (31 x 44 cm) s iniciálami, 22-11-
1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Roudnice nad Labem. Diplom čestného občanství, jmenovací schůze 
19. 6. 1947, s řadou dřevorytů (autor Josef Zicha) a textem o historii města 
(autor František Kučera), uloženo v rudých kožených deskách (32 x 44 cm) 
s reliéfním zdobením, 13-06-1948.   
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

Soubor 9 papírových diplomů čestného občanství z Táborska, s několika 
drobnými ilustracemi, v roce 1973 uloženy do jedné papírové složky (23 x 
31 cm), listopad 1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

Soubor 160 diplomů z okresu České Budějovice, na předtištěném formuláři 
s jednotnou ilustrací (autor: R. Štěch, připsán pouze na diplomu obce 
Stropnice), uloženo v rudém koženkovém albu (43 x 31 cm) s nápisem, 
listopad 1948.¨ 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Česká Ves, okres Jeseník. Diplom čestného občanství, s 
budovatelskými ilustracemi (autor V. Krmníček), uloženo v rudých 
dřevěných deskách (30 x 41 cm) s nápisem, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Radotín, okres Praha – venkov. Diplom čestného občanství, s 
budovatelskou ilustrací (autor prof. Jiří Karas), uloženo v hnědých 
kožených deskách (30 x 42 cm) s mužskou a ženskou postavou, 21-11-
1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Bukovice. Diplom čestného občanství, s ilustrací drvoštěpa (autor V. 
Krmníček), uloženo v rudých dřevěných deskách (30 x 41 cm) s nápisem, 
22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Písečná. Diplom čestného občanství, ilustrace a grafická úprava V. 
Krmníček, uloženo v hnědých dřevěných deskách (30 x 41 cm) s nápisem, 
23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 
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MNV Tomíkovice, okres Jeseník. Diplom čestného občanství, ilustrace a 
grafická úprava V. Krmníček, uloženo v béžových dřevěných deskách (29 x 
41 cm) s nápisem a ornamenty, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Nový Rychnov, okres Pelhřimov. Diplom čestného občanství, s 
budovatelskou ilustrací, uloženo v béžových dřevěných deskách (31 x 41 
cm) s iniciály a znakem města, 16-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Úštěk. Diplom čestného občanství, s ilustrací místní krajiny, uloženo 
v hnědém koženém albu (44 x 30 cm) se znakem města a nápisem, 19-11-
1948. 
Tisk, rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

Místní správní komise Turzovky. Diplom čestného občanství, jmenovací 
schůze 5. 7. 1948, uloženo v bílých dřevěných deskách (30 x 43 cm) s 
iniciály a pečetí města, 17-08-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Bělotín. Diplom čestného občanství, s drobnou ilustrací pluhu, 
uloženo v rudých koženkových deskách (43 x 34 cm) s nápisem, 21-11-
1948. 
Rkp., ilustrace. 
 

1948 1 ks 

MNV Hněvotín, okres Olomouc – venkov. Diplom čestného občanství, s 
ilustrací dívky v kroji (autor Beran), uloženo v červených koženkových 
deskách (29 x 43 cm) se zlacenými iniciály, 20-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Žamberk. Diplom čestného občanství, s ilustrací města, uloženo v 
červených semišových deskách (33 x 43 cm) se znakem města, 27-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Prosiměřice, okres Znojmo. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
oráče u pluhu, uloženo v červených deskách z tvrdého papíru (30 x 43 cm), 
21-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Jinočany, okres Kladno. Diplom čestného občanství, ilustrace 
pohledu na město (autor František Vinš), příjemcem připsáno 18. 11., 
uloženo v hnědých kožených deskách (32 x 46 cm), listopad 1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Mohelnice. Diplom čestného občanství, ilustrace znaku města, s 
podpisy občanů, uloženo ve světlých plátěných deskách (45 x 31 cm) s 
nápisem, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

Soubor 40 diplomů čestného občanství z okresu Benešov, uloženo v hnědé 
semišové kazetě (47 x 34 cm) se zlaceným nápisem, 23-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 
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MNV Šluknov. Diplom čestného občanství, s ornamentálními ilustracemi, 
uloženo v dřevěných deskách (35 x 46 cm) s erbem města, 20-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Hořovice. Diplom čestného občanství, ve výrazném uměleckém 
provedení (autoři: Václav Fiala, Štorkán Ed. a nečitelný), dokončený "v 
prvním roce pětiletky" 1949, s řadou budovatelských ilustrací, uloženo v 
rudých kožených deskách (33 x 43 cm) se znakem města, 23-11-1948.  
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Horní Libina. Diplom čestného občanství, s dvěma většími ilustracemi 
místní krajiny, uloženo v hnědých semišových deskách (46 x 34 cm) s 
erbem a nápisy, 20-05-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Zaloňov, okres Jaroměř. Diplom čestného občanství, s řadou 
tištěných ilustrací mimořádné ceny, uloženo v pokroucených, světle 
hnědých kožených deskách (32 x 44 cm) s ilustrací a perspektivními, 
zlacenými iniciály, 14-11-1948.   
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Spolí, okres Český Krumlov. Oznámení o udělení čestného občanství, 
uloženo v hnědých papírových deskách (30 x 42 cm), 16-11-1948.  
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Žehušice, okres Čáslav. Diplom čestného občanství, s ilustrací znaku 
města, uloženo v červených koženkových deskách (32 x 46 cm) se 
zlaceným nápisem, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Housice, okres Třeboň. Diplom čestného občanství, s ornamentální 
ilustrací, uloženo v červených koženkových deskách (31 x 45 cm), 19-11-
1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Citomice, okres Znojmo. Diplom čestného občanství, s připojeným 
závazkem, uloženo ve fialovo-hnědých deskách (32 x 44 cm), 21-11-1948. 
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Trpík, okres Lanškroun. Diplom čestného občanství, jmenovací 
schůze 20. 11. 1948, s ilustrací oráče, uloženo ve fialovo-hnědých deskách 
(32 x 44 cm), 21-11-1948. 
Strojopis, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Uhříněves. Diplom čestného občanství, s delším vysvětlujícím 
textem, uloženo v bílých dřevěných deskách (30 x 43 cm) s ilustrací 
městského znaku, 22-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 
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MNV Petrovice nad Desnou, okres Šumperk. Diplom čestného občanství, 
jmenovací schůze 21. 11. 1948, s drobnou ilustrací a podpisy místních 
korporací a občanů, uloženo v zelených koženkových deskách (33 x 41 cm) 
s koženou siluetou Hradu a iniciály, 23-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Počátky. Diplom čestného občanství, s ilustrací znaku města, s delším 
vysvětlujícím textem a pečetí města (autor úpravy: J. Čapek), uloženo v 
hnědých koženkových deskách (35 x 39 cm) se státním znakem, 21-11-
1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Skrýchov, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s pravděpodobně 
dětskou ilustrací, list papíru (42 x 35 cm), 20-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Vlčeves, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s ilustrací děvčátka 
v červené sukýnce, list papíru (44 x 30 cm), 21-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Nasavrky, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s ornamentální 
ilustrací, list papíru (30 x 44 cm), 26-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Světlík, okres Český Krumlov. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
města, uloženo v tmavých papírových deskách (31 x 44 cm), 15-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

Ratibořské Hory, okres Tábor. Diplom čestného občanství, uloženo v 
šedých papírových deskách (31 x 44 cm) s ilustrací a iniciály, 1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Radimovice u Zelče, okres Tábor. Diplom čestného občanství, se 
zajímavou typografií, list papíru (30 x 45 cm), 18-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Stádlec, okres Tábor. Diplom čestného občanství, list papíru (33 x 45 
cm), 22-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Klokoty, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s ilustrací řeky a 
poutního kostela, list papíru (33 x 45 cm), 20-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Záhostice, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s ilustrací číslic 
na pozadí, list papíru (33 x 45 cm), 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV České Záhoří, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
žatvy, list papíru (32 x 45 cm), 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 
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MNV Vřesce, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s ilustrací dětí 
nesoucích prezidentovi na fotografii květiny, list papíru (33 x 45 cm), 22-
11-1948. 
Rkp., ilustrace, fotografie. 

1948 1 ks 

MNV Chotoviny, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
pracujících, list papíru (33 x 45 cm), 20-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Radkov, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s květinovou 
ilustrací, list papíru (33 x 45 cm), 1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Vlachov, okres Zábřeh. Diplom čestného občanství, s drobnou 
ilustrací, uloženo v světlých papírových deskách (35 x 45 cm) s provázkem, 
09-12-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Velký Ježov, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
trikolóry, list papíru (23 x 27 cm), 20-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Domamyšl, okres Tábor. Diplom čestného občanství, přeložený list 
papíru (21 x 30 cm), 21-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Krasejovka, okres Český Krumlov. Diplom čestného občanství, 
přeložený list papíru (21 x 30 cm), 21-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Zhoř u Mladé Vožice, okres Tábor. Diplom čestného občanství, 
přeložený list papíru (21 x 30 cm), 20-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Řepeč, okres Tábor. Diplom čestného občanství, list papíru (22 x 30 
cm), 23-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Svrabov, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s ozdobnými 
ilustracemi, list papíru (30 x 23 cm), 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Božejovice, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s ozdobnou 
ilustrací, list papíru (22 x 30 cm), 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Lažany, okres Tábor. Diplom čestného občanství, list papíru (22 x 30 
cm), 21-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Chlum, okres Český Krumlov. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
rozhledny na Kleti, přeložený list papíru (22 x 30 cm) s iniciály, 20-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 
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MNV Dobřejice, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s květinovou 
ilustrací, přeložený list papíru (21 x 30 cm), 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Psárov, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s květinovými 
ilustracemi a rudou hvězdou, přeložený list papíru (22 x 31 cm), 23-11-
1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Soběslav, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s tištěnou 
ilustrací znaku města, přeložený list papíru (21 x 30 cm), 22-11-1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Mirkovice, okres Český Krumlov. Dva dopisy oznamující udělení 
čestného občanství, dva listy papíru (oba 21 x 30 cm), 18-11-1948. 
Rkp., strojopis. 

1948 1 ks 

MNV Oldřichov, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s nadpisem a 
oznámením, přeložený list papíru (21 x 30 cm), 23-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Nová Ves u Soběslavi, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s 
nadpisem a oznámením, přeložený list papíru (21 x 30 cm), 22-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Oltyně, okres Tábor. Diplom čestného občanství, se stručným 
oznámením, přeložený list papíru (23 x 33 cm), 20-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Chrbonín, okres Tábor. Diplom čestného občanství, se stručným 
oznámením, list papíru (23 x 31 cm), 20-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Chotčiny, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
chodského hraničáře, přeložený list papíru (23 x 32 cm), 21-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Kladné, okres Český Krumlov. Diplom čestného občanství, se 
stručným oznámením a nadpisem, dva přeložené listy papíru (22 x 30 cm), 
22-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Lučice, okres Čáslav. Diplom čestného občanství, s ozdobnými 
ilustracemi, s podlepenou fotografií místní školy pojmenované po KG, tři 
přeložené listy papíru (22 x 32 cm), 23-11-1948.  
Rkp., ilustrace, fotografie. 

1948 1 ks 

MNV Borová, okres Náchod. Diplom čestného občanství, s ilustrací oráče, 
uloženo v papírových deskách (24 x 33 cm) s nadpisem, 23-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Chvalšiny, okres Český Krumlov. Diplom čestného občanství, s 
ilustrací erbu města, dva přeložené listy papíru (21 x 34 cm), 16-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 
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MNV Dědová u Hlinska, okres Chrudim. Diplom čestného občanství, s 
ilustrací návsi, českých lvů a mapy republiky, list papíru (28 x 34 cm), 23-
11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Sázava. Diplom čestného občanství, se stručným oznámením a 
nadpisem, přeložený list papíru (25 x 35 cm), 23-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Miličín, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s ilustrací obce a 
místní krajiny (autor: Fantyš), list papíru (27 x 38 cm), 22-11-1948.   
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Jeníčkova Lhota, okres Tábor. Diplom čestného občanství, 
zarámováno symbolickými ilustracemi, list papíru (28 x 38 cm), 18-11-
1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Rokytnice v Orlických Horách, okres Žamberk. Diplom čestného 
občanství (42 x 30 cm), s ilustrací náměstí a znaku města, svinuto v 
zeleném papíře, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Skuhrov u České Třebové, okres Lanškroun. Diplom čestného 
občanství (44 x 30 cm), s drobnou ilustrací, uloženo v rudém tubusu, 21-
11-1948. 
Tisk, ilustrace. 
 

1948 1 ks 

MNV Prodašice, okres Jičín. Diplom čestného občanství (60 x 46 cm), s 
drobnou ilustrací, uloženo v hnědém tubusu, 22-04-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Rožany. Diplom čestného občanství (53 x 40 cm), s ilustrací obce a 
jejím umístěním na mapě, uloženo v bílém zdobeném tubusu s nápisem, 
23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Velký Šenov. Diplom čestného občanství (53 x 40 cm), s drobnými 
ilustracemi, uloženo v bílém zdobeném tubusu s nápisem, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Žilina. Diplom čestného občanství, s ilustrací státního znaku a pečetí 
v kovové krabičce, uloženo v bílé dřevěné kazetě (26 x 46 cm) vyrobené v 
Praze a vykládané tyrkysovými kameny, s kovovým křížem a iniciály, 28-10-
1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Cheb. Diplom čestného občanství, s delším vysvětlujícím textem a 
budovatelskou ilustrací (autor: Kraus, Fr.), zhotovila továrna TOK, uloženo 
v rudých koženkových deskách (31 x 44 cm) s pozlaceným nápisem a 
vyšívanými iniciály, 26-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 
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MNV Písek. Diplom čestného občanství, uděleného 23. 11. 1948, s ilustrací 
několika budov a městskou pečetí, uloženo v hnědých kožených deskách 
(30 x 37 cm) s barevným znakem města, prosinec 1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Hamry, okres Prostějov. Diplom čestného občanství, s ilustracemi 
města a krajiny (autor: V. Otáhal), s básní a krátkou historií města, uloženo 
v rudých plátěných deskách (26 x 33 cm), 23-11-1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Dolní Bečva, okres Valašské Meziříčí. Diplom čestného občanství, s 
řadou folklorních ilustrací (podpis nečitelný), uloženo v hnědých kožených 
deskách (26 x 35 cm) s vytlačenými iniciály, 21-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Rumburk. Diplom čestného občanství, ilustrace s dělnickými motivy 
(autor: Gaber), uloženo v hnědých dřevěných deskách (34 x 44 cm) s 
vyřezaným erbem města, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Blatná. Diplom čestného občanství, s drobnou ilustrací, uloženo v 
hnědých kožených deskách (30 x 37 cm) se znakem města, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Plasy. Diplom čestného občanství, s ilustrací rolnického páru, 
uloženo v červených textilních deskách (31 x 42 cm) s iniciály a lipovou 
snítkou, 18-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Bílá Třemešná, okres Trutnov. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
místní krajiny, uloženo v zelených textilních deskách (29 x 40 cm) s 
iniciálami, listopad 1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Vysoké Mýto. Diplom čestného občanství, s ilustrací dělníka a 
rolnice, uloženo ve světlých kožených deskách (26 x 35 cm) s erbem 
města, 15-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Krompachy. Diplom čestného občanství, uděleného 5. 6. 1947, s 
ilustrací místního podniku MEZ a pečetí města, dva pergamenové listy 
uložené v hnědých kožených deskách (32 x 44 cm) s iniciály, 18-04-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Jindřiš, okres Jindřichův Hradec. Diplom čestného občanství, 
symbolická ilustrace se zástupci jednotlivých tříd společnosti, list papíru 
(30 x 44 cm), 22-11-1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 
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MNV Znojmo. Diplom čestného občanství, přes udělení v dubnu věnovaný 
již prezidentovi KG, s delším vysvětlujícím textem a drobnými ilustracemi, 
přeložený list papíru (28 x 38 cm), původní desky se nepodařilo dohledat, 
26-04-1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Podbořany. Diplom čestného občanství, s ilustrací erbu města, dva 
svázané listy papíru v ochranné folii (30 x 33 cm), 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Debrník. Diplom čestného občanství, se stručným oznámením, list 
papíru (41 x 30 cm), 23-11-1948.  
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Makov, okres Tábor. Diplom čestného občanství, se stručným 
oznámením, list papíru (43 x 30 cm), 23-11-1948.  
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Jaroslav, okres Vysoké Mýto. Diplom čestného občanství, s 
ozdobnými ilustracemi, datum přijetí 15. 12. 1948, přeložený list papíru 
(29 x 41 cm), listopad 1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Stará Vožice, okres Tábor. Diplom čestného občanství, se stručným 
oznámením, list papíru (42 x 30 cm), 23-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Pavlov, okres Humpolec. Diplom čestného občanství, s pěknou 
rolnickou ilustrací (podpis nečitelný), dva svázané listy papíru (30 x 44 cm), 
23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Krahulčí, okres Dačice. Diplom čestného občanství, s ozdobnými 
ilustracemi, list papíru (30 x 44 cm), 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Křečhoř, okres Kolín. Diplom čestného občanství, s ilustrací obce 
(autor: Zloch), list papíru (30 x 42 cm), 23-12-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Istebné nad Oravou, okres Dolný Kubín. Diplom čestného občanství, 
s výraznými ozdobnými ilustracemi, list papíru (44 x 30 cm), 21-11-1948. 
Tisk, ilustrace.  

1948 1 ks 

MNV Radenín, okres Tábor. Diplom čestného občanství, se zdobnou 
narozeninovou ilustrací (šifra: J. L. W.), list papíru (43 x 31 cm), 23-11-
1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Herálec, okres Humpolec. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
dvou amorků, dva svázané listy papíru (30 x 44 cm), 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 
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MNV Čáslavice. Diplom čestného občanství, s ilustrací obce, selky a rudé 
hvězdy, list papíru (44 x 30 cm), 19-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Přísečná, okres Český Krumlov. Diplom čestného občanství, s 
podkladovou ilustrací, přeložený list papíru (31 x 44 cm), 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Přemyslovice, okres Litovel. Diplom čestného občanství, s ilustracemi 
místních pamětihodností, list papíru (29 x 42 cm), 21-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Jakubovice, okres Lanškroun. Diplom čestného občanství, se 
stručným oznámením, list papíru (44 x 30 cm), 21-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Hamry, okres Chrudim. Diplom čestného občanství, se stručným 
oznámením, přeložený list papíru (31 x 44 cm), 23-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Skála, okres Humpolec. Diplom čestného občanství, ozdobné 
ilustrace se státním znakem, dva přeložené listy papíru (30 x 44 cm) 
svázané provázkem s rozpadlou pečetí, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Kamenice, okres Humpolec. Diplom čestného občanství, ozdobné 
ilustrace s velkým státním znakem, dva listy papíru (30 x 44 cm) svázané 
provázkem, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Kejžlice, okres Humpolec. Diplom čestného občanství, ozdobné 
ilustrace s velkým státním znakem, tři listy papíru (30 x 44 cm) sešité 
provázkem, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Ostrov, okres Lanškroun. Diplom čestného občanství, s ozdobnými 
ilustracemi, list papíru (44 x 30 cm), 17-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV České Křižánky. Diplom čestného občanství, udělený k 52. 
narozeninám, ilustrace obce (šifra: S. J.), dva listy papíru (30 x 40 cm) 
svázané stuhou, 1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Zámrsk, okres Vysoké Mýto. Diplom čestného občanství, udělený k 
52. narozeninám, bohaté ornamentální ilustrace, přeložený list papíru (30 
x 44 cm), 1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Jaroslavice, okres Znojmo. Diplom čestného občanství, s drobnými 
ilustracemi, list papíru (32 x 44 cm), 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 
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ONV Jilemnice. Diplom čestného občanství okresu, s připojenými razítky 
42 obcí, okresní i obecní schůze konány ve stejný den, s dvěma ilustracemi 
místní krajiny (autor: K. Štika), uloženo v hnědých kožených deskách (32 x 
46 cm) s nápisem, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Jeseník. Diplom čestného občanství, ilustrace se sochou svobody a 
sovětskou vlajkou (autor: Krmníček), uloženo na vnitřních stranách 
hnědých kožených desek (33 x 42 cm) s nápisem a státním znakem, 28-10-
1948.  
Rkp., ilustrace.  

1948 1 ks 

MNV Náměšť nad Oslavou. Diplom čestného občanství, s velkou ilustrací 
na folklorní motivy, uloženo v černých kožených deskách (34 x 47 cm) s 
iniciály, 12-08-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Pelhřimov. Diplom čestného občanství, s ilustrací dvou symbolických 
ženských postav (spravedlnost a mateřství), uloženo v hnědých 
semišových deskách (35 x 45 cm), 01-05-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

Dočasná správna komisia Rimavská Sobota. Diplom čestného občanství, s 
ornamentálními ilustracemi, uloženo v bílých plátěných deskách (45 x 31 
cm) s ilustrací a nápisem, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Velká Kraš. Diplom čestného občanství, s ilustracemi na rolnické a 
dělnické motivy (autor: V. Krmníček), s verši Petra Bezruče, uloženo v 
červených kožených deskách (30 x 41 cm) s ilustrací dělníka a rolníka, 23-
11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Dražeň, okres Karlovice. Diplom čestného občanství, se závazkem a 
drobnou ilustrací, uloženo v rudých koženkových deskách (41 x 30 cm) s 
iniciály, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Terezín. Diplom čestného občanství, s ilustracemi hradeb a města 
(autor: V. A. Šrůtek), na razítku MNV, v textu MSK, uloženo v hnědých 
kožených deskách (30 x 37 cm) s nápisem a erbem města, 01-09-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Polička. Diplom čestného občanství, s úvodní ilustrací blahopřejících 
občanů, uloženo v žluto-červených kožených deskách (21 x 43 cm) s 
iniciály a znakem města, 22-11-1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Tolštýn, okres Varnsdorf. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
místního hradu a textem o jeho historii, uloženo v dřevěných deskách (28 x 
38 cm) s vyřezávanou ilustrací hradu, 22-11-1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 
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MNV Lobendava, okres Šluknov. Diplom čestného občanství, s drobnými 
ilustracemi, uloženo v dřevěných deskách (28 x 38 cm) s vyřezávanou 
mapou okresu, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Varnsdorf. Diplom čestného občanství, s delším textem o historii 
města, jeho historickou ilustrací a fotografií místního podniku, uloženo v 
dřevěných deskách (28 x 37 cm) s vyřezávaným erbem města, 19-11-1948. 
Tisk, ilustrace, fotografie. 

1948 1 ks 

MNV Čehovice, okres Prostějov. Diplom čestného občanství, s ilustrací žní, 
dívky v kroji a pomníku rudoarmějců (autor: V. Otáhal), s delším textem o 
historii města, uloženo v červených voskovaných deskách (26 x 33 cm), 23-
11-1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Smečno, okres Slaný. Diplom čestného občanství, udělený k 52. 
narozeninám, s citáty ze Smetanovy Libuše, uloženo v hnědých 
voskovaných deskách (22 x 30 cm) s pozlacenými nápisy, bez data. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Kremže, okres Český Krumlov. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
erbu města, uloženo v červených pergamenových deskách (33 x 43 cm), 
17-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Kunžak, okres Jindřichův Hradec. Diplom čestného občanství, 
uloženo v bílých plátěných deskách (36 x 47 cm), 23-11-1948.  
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Heřmanův Městec. Diplom čestného občanství, s ilustrací místního 
náměstí (autor: Jar. Heřmanský), uloženo v hnědých koženkových deskách 
(35 x 46 cm) se znakem města, 18-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Řepnice, okres Litoměřice. Diplom čestného občanství, s ilustracemi 
města a okolí (autor: V. A. Šrůtek), uloženo v šedých plátěných deskách (38 
x 46 cm) s nápisem, 22-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Jaroměřice nad Rokytnou, okres Moravské Budějovice. Diplom 
čestného občanství, s ilustrací znaku města, delším vysvětlujícím textem, 
městskou pečetí a textem od zaměstnanců místních podniků, uloženo v 
červených koženkových deskách (48 x 31 cm) s pozlaceným nápisem, 23-
11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Nýrsko. Diplom čestného občanství, s jednou větší ilustrací obce s 
nápisem "Budujeme...", uloženo v červených plátěných deskách (33 x 48 
cm) s kovaným znakem města, 18-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 
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MNV Doubravice, okres Zábřeh. Diplom čestného občanství, s drobnými 
ilustracemi (autor: J. Radvanský), uloženo v červených plátěných deskách 
(35 x 46 cm), 11-12-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Držovice. Diplom čestného občanství, uděleného 22. 11. 1948, s 
ilustrací erbu města, uloženo v červených papírových deskách (37 x 46 cm) 
s iniciály, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Kozínoha, okres Lanškroun. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
sejícího rolníka, uloženo v světle hnědých plátěných deskách (31 x 40 cm) s 
pozlaceným nápisem, vložených do dřevěné kazety, 08-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Hlubočky, okres Olomouc. Diplom čestného občanství, se 
symbolickou ilustrací rolníků, dělníků a pracující inteligence, uloženo v 
rudých voskovaných deskách (39 x 50 cm) s iniciály, 18-11-1949. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

ONV Nový Bydžov. Soubor 20 diplomů čestného občanství, s tištěnou 
ilustrací továrny a stručným závazkem, uloženo v šedých papírových 
deskách (53 x 35 cm) s iniciálami, listopad 1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Benešov. Diplom čestného občanství, s delším vysvětlujícím textem a 
doprovodnými ilustracemi, uloženo v hnědých kožených deskách (40 x 49 
cm) s erbem města, 01-07-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Brušperk. Diplom čestného občanství, s dvěma budovatelskými 
ilustracemi (autor: J. V. Sládek), volné listy, uloženo v plátěné krabici (53 x 
45 cm) s iniciály, 21-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Kamýk nad Vltavou. Diplom čestného občanství, s ilustrací města a 
jeho pečetí, datováno dnem sv. Klimenta, uloženo v šedých plátěných 
deskách (40 x 60 cm) s nápisem a trikolorou, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Žebrák, okres Hořovice. Diplom čestného občanství, uděleného 23. 
11. 1948, s velkými ilustracemi státního znaku a erbu města, uloženo ve 
vínových textilních deskách (41 x 52 cm), 10-12-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Piešťany. Diplom čestného občanství, s velkou ilustrací na lázeňské a 
budovatelské motivy, uloženo v rozkládacích kožených deskách (41 x 51 
cm) s iniciály, 01-12-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Pacov. Diplom čestného občanství, s verši A. Sovy, s ilustrací městské 
uličky a Sovova pomníku (autor: Krejčí), uloženo v černých kožených 
deskách (52 x 40 cm) s pozlacenými iniciály, 01-05-1948. 

1948 1 ks 
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Rkp., ilustrace. 

MNV Bítov, okres Znojmo. Diplom čestného občanství, s ilustrací místního 
hradu (autor: znění šifry nejisté), uloženo v červených kožených deskách 
(42 x 48 cm) s erbem města, 23-11-1948. 
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Sázava, okres Kutná Hora. Diplom čestného občanství, s ilustracemi 
místních pamětihodností, uloženo v červených koženkových deskách (52 x 
39 cm) se zlacenými iniciály, 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Dačice, okres Jihlava. Diplom čestného občanství, s drobnou ilustrací 
a delším vysvětlujícím textem, uloženo v plátěných deskách (43 x 51 cm) s 
nápisem, 20-11-1948. 
Rkp., ilustrace.  

1948 1 ks 

MNV Příbram. Diplom čestného občanství, s ilustracemi města a dělníků 
(autor: RSch), uloženo v šedých plátěných deskách (43 x 59 cm) s erbem a 
iniciály, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Duchcov. Diplom čestného občanství, s ilustrací místního dolu (autor: 
Karel Kupka), uloženo v rudých koženkových deskách (43 x 40 cm) s 
pozlacenými iniciály, 15-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Padařov, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s drobnou 
květinovou ilustrací, list papíru (46 x 33 cm), 24-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Sudoměřice, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s 
budovatelskými ilustracemi, datum přijetí: 4. 1. 1949, list papíru (33 x 45 
cm), bez data. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Lažany u Chýnova, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s 
ozdobnými ilustracemi, list papíru (45 x 31 cm), 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Nemyšl, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s ilustrací státního 
znaku, list papíru (44 x 30 cm), 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Hroby, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s rámcovou ilustrací 
chrámového vstupu, list papíru (45 x 31 cm), 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 
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MNV Jistebnice, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s ilustrací obce a 
erbu (autor: Vlad..., zároveň předseda MNV), list papíru (33 x 45 cm), 19-
11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Želeč, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s ilustrací znaku KSČ, 
list papíru (33 x 45 cm), 19-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Dub, okres Tábor. Diplom čestného občanství, ilustrace selky s 
chlebem a solí, list papíru (33 x 45 cm), 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Tochovice, okres Blatná. Diplom čestného občanství, s ornamenty a 
ilustrací obce, list papíru (45 x 33 cm), 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Bylany, okres Chrudim. Diplom čestného občanství, s iniciály, 
ratolestí a ilustrací českého lva, list papíru (45 x 33 cm), 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Zárybničná Lhota, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s 
rolnickou ilustrací, list papíru (43 x 35 cm), 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Dolní Třešňovec, okres Lanškroun. Diplom čestného občanství, s 
ozdobnými ilustracemi, dva listy papíru (46 x 35 cm) svázané provázkem, 
23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Stěbořice, okres Opava. Diplom čestného občanství, s drobnými 
ilustracemi, mj. slezská orlice, sovětská a československá vlajka, dva listy 
papíru (33 x 45 cm) svázané stužkou v barvě trikolory, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Štítary, okres Kolín. Diplom čestného občanství, s ozdobnými 
ilustracemi a závazkem, list papíru (34 x 46 cm), 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Větrný Jeníkov, okres Humpolec. Diplom čestného občanství, se 
stručným oznámením, list papíru (33 x 41 cm), 23-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Vítanov, okres Chrudim. Diplom čestného občanství, se stručným 
oznámením, přeložený list papíru (32 x 45 cm) s nadpisem, 23-11-1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV Bezděkov u Hrochova Týnce, okres Chrudim. Diplom čestného 
občanství, s pěkným kresleným písmem, list papíru (33 x 45 cm), 17-11-
1948. 
Rkp. 

1948 1 ks 

MNV České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí. Diplom čestného občanství, s 
ilustrací obilných klasů a znaku KSČ, list papíru (48 x 33 cm), 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 
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MNV Petrovice, okres Lanškroun. Diplom čestného občanství, s ozdobnými 
ilustracemi, dva listy papíru (35 x 44 cm) svázané stužkou v barvách 
trikolory, 21-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Černovice u Tábora, okres Kamenice nad Lipou (dnes okres 
Pelhřimov). Diplom čestného občanství, s ilustrací obce a profilem KG, list 
papíru (44 x 34 cm), 17-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Pernek, okres Český Krumlov. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
místní krajiny, list papíru (53 x 71 cm), 11-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Březsko. Diplom čestného občanství, s rolnickými ilustracemi, delším 
vysvětlujícím textem a závazkem, uloženo v papírových deskách (36 x 54 
cm), 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Pavlice, okres Znojmo. Diplom čestného občanství, s ilustrací obce a 
delším vysvětlujícím textem, dva přeložené listy papíru (38 x 50 cm) 
svázané provázkem, 22-11-1948. 
Tisk, rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Rýžoviště, okres Bruntál. Diplom čestného občanství, s ilustrací erbu, 
list papíru (59 x 42 cm), 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Dolní Bělá, okres Kralovice. Diplom čestného občanství, s 
fotografiemi obce a KG, list papíru (63 x 45 cm), 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace, fotografie. 

1948 1 ks 

MNV Hoštice. Diplom čestného občanství, s velkou ilustrací anděla držícího 
vavřínový věnec a knihu, list papíru (88 x 60 cm), 25-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Dírná, okres Tábor. Diplom čestného občanství, ilustrace srpu a 
kladiva propletených s trikolorou a snítkou lípy, list papíru (60 x 44 cm), 
20-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Trhová Kamenice, okres Chrudim. Diplom čestného občanství, s 
ilustrací obce, list papíru (60 x 45 cm), 22-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Krásno, okres Sokolov. Diplom čestného občanství, s ilustrací erbu 
města, list papíru (45 x 53 cm), 22-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Bratčice, okres Hustopeče. Diplom čestného občanství, oznámení se 
závazkem, list papíru (63 x 46 cm), 21-11-1948.  
Rkp. 

1948 1 ks 
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MNV Jankov. Diplom čestného občanství, s ilustrací erbu města, list papíru 
(56 x 44 cm) s připojenou porušenou městskou pečetí, 17-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Horní Planá na Šumavě. Diplom čestného občanství, ilustrace s 
florálními motivy, přeložený list papíru (42 x 46 cm) s iniciály, 16-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Zábřeh, okres Hlučín. Diplom čestného občanství, s ozdobnými 
ilustracemi, list papíru (52 x 43 cm), 22-11-1948.  
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Úhošťany, okres Kadaň. Diplom čestného občanství, se znakem KSČ a 
ozdobnými ilustracemi, list papíru (44 x 46 cm), 19-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Senožaty, okres Bechyně. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
státní vlajky a lipových snítek, s informací o splnění plánu, list papíru (66 x 
46 cm), 23-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Božice, okres Znojmo. Diplom čestného občanství, s řadou 
ozdobných ilustrací, list papíru (47 x 66 cm), 21-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Slavonice. Diplom čestného občanství, oznámení o jmenování a 
přejmenování Horního náměstí na Náměstí KG, s ilustrací náměstí, list 
papíru (57 x 46 cm), 23-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Radětice.  Diplom čestného občanství, s ilustrací oráče (autor: L. 
Velan), list papíru (70 x 49 cm), 23-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Nová Planá, okres Moravský Beroun. Diplom čestného občanství, s 
ilustrací státních symbolů, sovětské vlajky a čtoucího chlapce, list papíru 
(59 x 50 cm), 21-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Vlkov, okres Velké Meziříčí. Diplom čestného občanství, s rámcovou 
ilustrací v novohistorickém stylu, list papíru (65 x 50 cm), 23-11-1948.  
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Želetava, okres Moravské Budějovice. Diplom čestného občanství, 
jako ilustrace použito obrazu Ant. Brunnera z r. 1913, list papíru (65 x 50 
cm), 19-11-1948.  
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Nedvědice pod Pernštýnem. Diplom čestného občanství, jako 
ilustrace použito obrazu Ant. Brunnera z r. 1913, list papíru (65 x 50 cm), 
22-11-1948.  
Tisk. 

1948 1 ks 
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MNV Rychlov, okres Holešov. Diplom čestného občanství, jako ilustrace 
použito obrazu Ant. Brunnera z r. 1913, předtištěný diplom vyzdoben 
drobnými ilustracemi, list papíru (65 x 50 cm), 1948.  
Tisk, ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov. Diplom čestného 
občanství, jako ilustrace použito obrazu Ant. Brunnera z r. 1913, list papíru 
(65 x 50 cm), 22-11-1948.  
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Studená Loučka, okres Zábřeh. Diplom čestného občanství, jako 
ilustrace použito obrazu Ant. Brunnera z r. 1913, list papíru (65 x 50 cm), 
12-12-1948.  
Tisk.  

1948 1 ks 

MNV Bernartice, okres Milevsko. Diplom čestného občanství, ilustrace 
erbu města, delší text jmenování připomíná utrpení obce za okupace a 
plnění závazků, list papíru (43 x 57 cm), 22-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Nuzice, okres Milevsko. Diplom čestného občanství, s ozdobnými 
ilustracemi, list papíru (45 x 66 cm), 22-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Moravský Beroun. Diplom čestného občanství, s ilustrací erbu města, 
list papíru (59 x 50 cm), 18-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Horní Libochová, okres Žďár nad Sázavou. Diplom čestného 
občanství, s rámcovou ilustrací v novohistorickém stylu (stejnou jako v 
případě Vlkova), list papíru (65 x 50 cm), 22-11-1948.  
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Zátor, okres Krnov. Diplom čestného občanství, s ilustrací věže 
kostela a řadou ornamentů, list papíru (45 x 63 cm), 22-11-1948.   
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Chlistov, okres Třebíč. Diplom čestného občanství, s ilustracemi 
dělníků a rolníků, list papíru (67 x 49 cm), 21-11-1948.   
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Tasovice, okres Znojmo. Diplom čestného občanství, s ozdobnými 
ilustracemi, list papíru (43 x 62 cm), 18-11-1948.   
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Jakartovice, okres Bruntál. Diplom čestného občanství, s květinovou 
ilustrací, dva přeložené listy papíru (30 x 42 cm), 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 2 ks 

MNV Bechyně. Diplom čestného občanství, s ilustrací erbu města a delším 
vysvětlujícím textem, list papíru (45 x 66 cm), 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 



Databáze vznikla v rámci grantového projektu Muzeum dělnického hnutí v 21. století. Prezentace práce s muzejní sbírkou doby 

státního socialismu a způsoby užití jejího materiálu k potřebám odborné a široké veřejnosti (MK ČR, NAKI II, DG18P020OVV045) 

 

 

MNV Sudice, okres Třebíč. Diplom čestného občanství, jako ilustrace 
použito obrazu Ant. Brunnera z r. 1913, list papíru (65 x 50 cm), 20-11-
1948.  
Tisk. 

1948 1 ks 

MNV Kvíčovice, okres Horšovský Týn. Diplom čestného občanství, s 
ilustrací obce, uloženo v papírovém rámu (65 x 59 cm), 22-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Mladá Boleslav. Diplom čestného občanství, se symbolickou ilustrací 
na dělnické a strojařské motivy, uloženo v hnědých kožených deskách (50 x 
67 cm) s kovaným znakem města a zdobným kováním, vloženo do šedé 
plátěné krabice s iniciálami města, 14-06-1948.  
Rkp., ilustrace.  

1948 1 ks 

MNV Jablonec nad Nisou. Diplom čestného občanství, odhlasovaný 2. 4. 
1948, ilustrace s dvouletkovou symbolikou, uloženo v rudých koženkových 
deskách () s kovaným erbem města a iniciály, 01-05-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Kletečná, okres Humpolec. Diplom čestného občanství, s ilustrací na 
motivy první pětiletky, uloženo v bílo-červených papírových deskách (65 x 
46 cm) s iniciály, 25-08-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

Správna komisia Humenné. Diplom čestného občanství, ilustrace znaku 
města a továrny (autor: E. Chrien), uloženo v hnědých koženkových 
deskách (36 x 51 cm) s pozlaceným státním znakem, 23-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Košice. Diplom čestného občanství, s velkou ilustrací továrny, hutě, 
žní a erbu města, pravděpodobně s odpadlou pečetí, původně zřejmě 
uloženo v tubusu, list papíru (77 x 58 cm), 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Liberec. Diplom čestného občanství, jako datum udělení uvedeno 22. 
11. 1946, s ilustrací erbu města, delším vysvětlujícím textem a pečetí, 
autor grafické úpravy: prof. Jaromír Hlavsa, uloženo v bílých dřevěných 
deskách (35 x 52 cm) s vyřezávaným lvem a iniciály, vloženo do červené 
koženkové krabice, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Přerov. Diplom čestného občanství, s větší ilustrací a pečetí města, 
uloženo v béžových kožených deskách (34 x 47 cm) s vytlačenými iniciály, 
vloženo do dřevěné kazety, 17-10-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Josefův Důl. Diplom čestného občanství, uděleného 15. 11. 1948, s 
ilustracemi náměstí a továrny, uloženo v modré, rozkládací kazetě (45 x 42 
cm) s iniciály, 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 
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MNV Mikulovice ve Slezsku. Diplom čestného občanství, s erbem města, 
uloženo v dřevěné kazetě (33 x 47 cm) s orlicí a iniciály, 23-11-1948.  
Písmo a ilustrace vyryté do kamene. 

1948 1 ks 

Březná, okres Zábřeh. Diplom čestného občanství, s ozdobnými ilustracemi 
a razítky místní správních, politických a dalších organizací, uloženo ve 
stříbrném rámu (62 x 46 cm), 23-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Hrádek, okres Znojmo. Diplom čestného občanství, s ozdobnými 
ilustracemi, uloženo v tmavém rámu (49 x 40 cm), 21-11-1948.  
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Horní Němčí. Diplom čestného občanství, s folklórními ilustracemi, 
uloženo v tmavém rámu (53 x 41 cm), 18-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Vítkov.  Diplom čestného občanství, s ilustrací místního kostela, 
uloženo v hnědém rámu (69 x 53 cm), 22-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Budišov nad Budišovkou. Diplom čestného občanství, s ozdobnými 
ilustracemi, uloženo v šedém rámu (65 x 55 cm), 20-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Babice u Šternberka. Diplom čestného občanství, s drobnou ilustrací, 
uloženo ve stříbrném rámu (67 x 51 cm), 16-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Ústí nad Orlicí. Diplom čestného občanství, s budovatelskou ilustrací, 
uloženo v hnědém rámu (64 x 48 cm), 08-11-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1948 1 ks 

MNV Dolní Hořice, okres Tábor. Diplom čestného občanství, s ozdobnými 
ilustracemi, udělený prezidentu republiky, příjemce přijal 1949, list papíru 
(30 x 38 cm), bez data.  
Rkp., ilustrace. 

1948-
1949 

1 ks 

MNV Dolní Čermná, okres Lanškroun. Diplom čestného občanství, s velkou 
úvodní ilustrací obce, dvě svázané čtvrtky papíru (46 x 31 cm), bez data. 
Rkp., ilustrace. 

1948-
1953 

1 ks 

MNV Zabrušany, okres Duchcov. Diplom čestného občanství, s velkou 
ilustrací města (autor: Karel Kupka), datum 7. 12. připsáno příjemcem, 
uloženo v červených koženkových deskách (45 x 34 cm) s iniciálami, bez 
data. 
Rkp., ilustrace. 

1948-
1953 

1 ks 

MNV Dolní Otaslovice, okres Prostějov. Diplom čestného občanství, 
uděleného prezidentu republiky, s ilustrací obce (pohled od zříceniny 
místního hradu, podpis autora nečitelný), list papíru (61 x 45 cm), 
pozůstatky po zarámování, bez data.  
Rkp., ilustrace. 

1948-
1953 

1 ks 
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MNV Svatý Jakub, okres Kutná Hora. Domovský list udělený prezidentu 
republiky, s ilustrací místního kostela, uloženo v tmavém zlaceném rámu 
(60 x 46 cm), bez data. 
Rkp., ilustrace. 

1948-
1953 

1 ks 

Králíky. Vyšívaný diplom čestného občanství, s obrazem města, věnovaný 
prezidentu republiky, uloženo v hnědém rámu (41 x 52 cm), bez data. 
Textilie. 

1948-
1953 

1 ks 

1949 

MNV České Velenice, okres Třeboň. Diplom čestného občanství, s 
nápaditými ilustracemi a úvodní básní Karla Frona (z 30. 4. 1949), uloženo 
v hnědých deskách (25 x 33 cm) s reliéfními iniciály, stužkou a pečetí, 05-
01-1949. 
Rkp., ilustrace. 
 

1949 1 ks 

MNV Kožlany, okres Plasy. Diplom čestného občanství, s řadou ilustrací, 
uloženo v pevných rudých deskách (22 x 31 cm) se zlacenými iniciálami, 
1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Bílý Potok pod Smrkem, okres Frýdlant. Diplom čestného občanství, s 
úvodní kresbou státního znaku, uloženo v pevných rudých deskách (24 x 
33 cm) se stužkou, 23-01-1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Sedlec. okres Vysoké Mýto. Diplom čestného občanství, s vlepenou 
ilustrací (autor Srnský), uloženo ve světle hnědých papírových deskách (27 
x 33 cm), 23-11-1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Horní Bučice. Dekret čestného občanství, s kresbou vesnice, uloženo 
v rudých koženkových deskách (25 x 34 cm) s provázkem, 25-02-1949 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Adamov. Diplom čestného občanství, jmenovací schůze datována 22-
11-1948, uloženo v rudých kožených deskách (22 x 31 cm) se státním 
znakem, vložených do plátěné krabice, 09-03-1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Zvolen. Diplom čestného občanství, s ornamentálními ilustracemi, 
obrázkem místního hradu a pečetí města, uloženo v rudých kožených 
deskách (32 x 37 cm), 29-08-1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Vsetín. Diplom čestného občanství, odhlasován 29. 11. 1948, se 
socrealistickou ilustrací, uloženo v bílých kožených deskách (29 x 44 cm) s 
iniciálami a valašskými motivy, 21-03-1948. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 
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MNV Příbor. Diplom čestného občanství, s velkou úvodní ilustrací a delším 
vysvětlujícím textem, uloženo v rudých kožených deskách (46 x 34 cm) s 
iniciálami, 27-02-1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Žleby. Diplom čestného občanství, jmenovací schůze 20. 6. 1949, s 
řadou ilustrací a propracovanou ornamentikou (autor R. Matey), uloženo v 
hnědých kožených deskách (29 x 40 cm) se zlacenými iniciálami, 10-09-
1949.  
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Domažlice. Diplom čestného občanství, uděleného 11. 10. 1949, s 
ilustrací erbu města, uloženo v tmavých kožených deskách (32 x 39 cm) s 
pozlacenými iniciály a zdobením, 15-10-1949.  
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Vrahovice, okres Prostějov. Diplom čestného občanství, jmenovací 
schůze 3. 12. 1948, s ilustrací města a dělnictva, delší vysvětlující text, 
uloženo v červených kožených deskách (29 x 39 cm) s iniciálami, 28-01-
1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Pernik, okres Jáchymov. Diplom čestného občanství, uloženo v 
šedých dřevěných deskách (29 x 39 cm) s iniciálou, 28-10-1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Němčice nad Hanou, okres Kojetín. Diplom čestného občanství, 
jmenovací schůze 22. 11. 1948, s řadou ilustrací a pečlivou výtvarnou 
úpravou (autor Ant. Kameník), uloženo v rudých kožených deskách (29 x 
40 cm) s iniciály, 22-12-1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Mutějovice, okres Rakovník. Diplom čestného občanství, jmenovací 
schůze 22. 11. 1948, s celostránkovou úvodní ilustrací, uloženo v hnědých 
koženkových deskách (34 x 44 cm) s přilepenými iniciály, 23-11-1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Mladějovice. Diplom čestného občanství, s ilustrací vesnice, uloženo 
v bílých plátěných deskách (45 x 29 cm), 30-07-1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Luž. Diplom čestného občanství, s úvodní ilustrací města, uloženo v 
červených koženkových deskách (41 x 34 cm) s drobnou ilustrací, 20-02-
1949.  
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Králův Dvůr. Diplom čestného občanství, ilustrace města a grafů, 
autoři grafické úpravy: František Branislav, Miloš Antonovič, Karel 
Dudešek, s delším vysvětlujícím textem a se závazky místní ocelárny a 
cementárny, vložena odpadlá pečeť Nového Rychnova, uloženo v hnědých 
kožených deskách (35 x 41 cm) s nápisem, 23-02-1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 
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MNV Všetuly, okres Holešov. Diplom čestného občanství, jmenovací 
schůze 7. 12. 1948, s ilustracemi města a symbolického spojení rolníků a 
dělníků, uloženo v šedých plátěných deskách (31 x 43 cm) s koženou 
pečetí, 09-06-1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Třešť. Diplom čestného občanství, jmenovací schůze 22. 11. 1948, s 
ilustracemi města a jeho znaku, uloženo v červených koženkových deskách 
(32 x 45 cm) s pozlacenými nápisy, 24-02-1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Křída, okres Tábor. Diplom čestného občanství, udělený prezidentu 
republiky, s ornamentálními ilustracemi, list papíru (44 x 32 cm), 1949.  
Rkp., ilustrace. 
 

1949 1 ks 

MNV Kuřim, okres Tišnov. Diplom čestného občanství, ilustrace 
proletářského páru (autor: J. Dvořáček), s delším textem o historii města, 
uloženo v rudých kožených deskách (22 x 32 cm) se znakem města, 30-01-
1949. 
Tisk, ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Úvaly. Diplom čestného občanství, se symbolickou ilustrací rolníků, 
dělníků, inteligence a mládeže, uloženo v červených koženkových deskách 
(27 x 38 cm) s dřevěným erbem města, 28-09-1949. 
Tisk, ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Kardašova Řečice. Diplom čestného občanství, ozdobná ilustrace s 
erbem (autor: Emil Dviřka, Jindřichův Hradec), přeložený list papíru (31 x 
47 cm), 07-01-1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Kunžvart. Diplom čestného občanství, s textem o historii města, s 
velkými ilustracemi města a obrázkem zemědělce a pohraničníka (autor. 
Ant. Smutný), uloženo v černých kožených deskách (32 x 45 cm) s 
pozlacenou iniciálou K a pečetí města, 11-11-1949.  
Rkp., ilustrace.  

1949 1 ks 

MNV Zlaté Moravce. Diplom čestného občanství, odhlasovaného 22. 11. 
1948, s fotografií radnice a členů MNV, uloženo v červených kožených 
deskách (24 x 33 cm) s vytlačenými iniciály, 15-04-1949.  
Rkp., ilustrace, fotografie. 

1949 1 ks 

MNV Odry, okres Vítkov. Pracovní závazek na počest čestného občana KG, 
s drobnými ilustracemi, uloženo v červených textilních deskách (24 x 35 
cm), 22-11-1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Hejnice. Diplom čestného občanství, s ilustrací znaku města a mužské 
figury, uloženo v hnědo-červených deskách (34 x 46 cm) s iniciály, 23-11-
1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 
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MNV Tovačov. Diplom čestného občanství, s textem o historii města a 
tuctem jeho ilustrací (autor: Fr. Kucian), uloženo v hnědém koženkovém 
albu (45 x 36 cm) s ilustrací, 27-02-1949. 
Tisk., rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Městec Králové, okres Poděbrady. Diplom čestného občanství, s 
ilustrací znaku města, uloženo v hnědých kožených deskách (49 x 37 cm) s 
vytlačenými nápisy, 24-02-1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Šternberk. Diplom čestného občanství, s ilustrací města a závazky 
místních podniků, úlomky pečetě uchovány v přiloženém pytlíku, uloženo 
v modrých koženkových deskách (44 x 52 cm) s nápisem, 1949. 
Rkp., ilustrace. 
 

1949 1 ks 

MNV Vlašim. Diplom čestného občanství, uděleného 19. 11. 1948, s pečetí 
a velkou ilustrací města (autor: R. Dušek), uloženo ve světle hnědých 
kožených deskách (39 x 49 cm) s erbem města, 01-06-1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Dolní Lánov, okres Vrchlabí. Diplom čestného občanství, příjemcem 
připsáno 3. 9., uloženo ve vykládacích tmavých deskách (42 x 39 cm) s 
iniciály, letopočtem a dalším zdobením, 1949. 
Rkp. 

1949 1 ks 

MNV Hrdlovka, okres Duchcov. Diplom čestného občanství, odhlasovaný 
21. 11. 1948, s ilustrací města a horníků (autor: L. Velan), uloženo v 
modrých koženkových deskách (70 x 50 cm) s nápisem, rudou hvězdou a 
iniciály, 1949. 
Rkp., ilustrace.  

1949 1 ks 

MNV Bruntál. Diplom čestného občanství, s dvěma velkými ilustracemi 
města a krajiny (autor: F. Smolka), uloženo v šedých plátěných deskách (43 
x 55 cm) s kovanou iniciálou města, 09-05-1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Stará Boleslav. Diplom čestného občanství, s ilustrací sv. Václava 
(autor: Olexa), list papíru (55 x 61 cm) s pečetí města, uloženo ve 
zdobeném tubusu, 27-02-1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

Miestna správna komisia Trnava. Diplom čestného občanství, s ilustrací 
státního znaku a pečetí v kovové krabičce, uloženo v červeno-modré 
kazetě (30 x 49 cm) vykládané kameny a s kovovými ozdobami, 30-01-
1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

MNV Stará Huť. Diplom čestného občanství, s ilustrací veselé dívky v kroji 
(autor Josef J. Loukota), uloženo ve stříbrném rámu (44 x 59 cm), 01-01-
1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 
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MNV Podhradí nad Dyjí. Diplom čestného občanství, jmenovací schůze 23. 
11. 1948, ilustrace místní krajiny (autor: O. Průcha), uloženo v bronzovém 
rámu (48 x 66 cm), 24-12-1949. 
Rkp., ilustrace. 

1949 1 ks 

1950 

MNV Letohrad. Diplom čestného občanství, odhlasovaný 25-10-1950, 
uložený v rudých deskách (25 x 32 cm) se zlaceným nápisem, 17-12-1950. 
Tisk, ilustrace. 

1950 1 ks 

MNV Pernik v Krušných Horách. Poděkování za přijetí čestného občanství, 
s několika ilustracemi, uloženo v hnědých semišových deskách (30 x 36 
cm) s přilepeným znakem města a stužkou, červen 1950. 
Rkp., ilustrace. 

1950 1 ks 

MNV Kyjov. Diplom čestného občanství, ilustrace se sklářskými a 
folklorními motivy (autor J. Prokop), uloženo v bílých dřevěných deskách 
(30 x 40 cm) s iniciálami, 30-06-1950. 
Rkp., ilustrace. 

1950 1 ks 

1951 

MNV Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou. Diplom čestného 
občanství, s celostránkovou budovatelskou ilustrací, uloženo v rudých 
kožených deskách (31 x 43 cm) se zlacenými iniciály, 31-05-1951. 
Rkp., ilustrace.  

1951 1 ks 

 


