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I. Dějiny původce archivního souboru
Regula, n. p.
Preferovaná forma jména: Regula, n. p.
Typ preferované formy jména: jméno preferované entitou
Datace použití jména od-do: 1951 - 1953
Variantní forma jména: Regula Nusle
Regula, národní podnik
Regula Praha
Datum vzniku: 6.1.1951
Poznámka ke vzniku: zápis do podnikového rejstříku
Datum zániku: 31.12.1953
Poznámka k zániku: výmaz z podnikového rejstříku 12.2.1954
Nástupce: Regula - projekt, n. p.
Podřízenost jiné korporaci
Nadřízená entita: Ministerstvo strojírenství 1953-1955
Nadřízená entita: Ministerstvo těžkého strojírenství 1951-1953

Geografická působnost
Místo: Praha (Česko)
Datace: 1951 - 1953
Místo: Pečky (Kolín, Česko)
Místo: Nová Paka (Jičín, Česko)
Sídlo
Sídlo: Praha (Česko)
Datace: 1951 - 1953
Poznámka: adresa: Praha 14, tř. Dr. Engla čp. 1411 (dnes: Praha 4 - Nusle, Bartoškova č.
20/1411 a 22/1411)
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Charakteristika:
podnik pro výrobu a montáž regulačních a měřicích přístrojů a zařízení
Dějiny původce:
Podnik vznikl v lednu 1951 jako nástupce národního podniku Meopta. Tento předchůdce
byl zřízen listinou ministra průmyslu čj. 175021/49-V-IV-1 z 26. 7. 1949 a do podnikového
rejstříku byl zapsán 13. 12. 1950 (spisová značka ALVIII 77 u Krajského soudu v Praze). Již
o necelý měsíc později, 6. 1. 1951, byla do podnikového rejstříku zapsána nová obchodní
firma Regula, národní podnik. Podnik se zabýval výrobou, montáží a distribucí měřicí a
regulační techniky. Byl označován též Regula Nusle, případně Regula Praha. Pobočky měl
v Praze 1, v Praze na Smíchově, Nové Pace a později v Pečkách, v případě pražských
poboček se zřejmě nejednalo o závody. Pravděpodobně od 1. 1. 1953 se závod 02 Nová
Paka stal samostatným podnikem pod názvem Regula Nová Paka, národní podnik. K 1. 1.
1954 bylo provedeno organizační rozčlenění na tři samostatné národní podniky Regula projekt, Regula - vývoj a Regula Pečky. Tyto organizační změny byly schváleny ministrem
strojírenství Karlem Poláčkem 7. 9. 1953 a provedeny výměrem (zřizovací listinou)
ministra strojírenství č. 149 z 3. 12. 1953, čj. 319.743/53-L-4 (Regula Pečky), č. 185 z 18.
12. 1953, čj. 361.088/53-L-4 (Regula - vývoj, která zůstala na původní adrese v PrazeNuslích) a č. 186 z 18. 12. 1953, čj. 361.089/53-L-4 (Regula - projekt).
Funkce původce:
- projekce komplexních měřicích a regulačních zařízení pro výrobní jednotky, dodávané
ministerstvem (těžkého) strojírenství
- vypracovávání prováděcích (případně technických) projektů měření a automatizace pro
celky, kdekoliv realizované podniky ministerstva (těžkého) strojírenství
- poradenská činnost pro sestavování investičních úkolů a úvodních projektů automatizace
pro ostatní projektové organizace
- odbyt měřicích a regulačních přístrojů
- provádění montážních prací pro celý obor měřicích a regulačních přístrojů a zařízení
tepelně-technické kontroly
- spolupráce při sestavování vývojových úkolů v celém oboru měřicích a regulačních
přístrojů a zařízení pro tepelně-technickou kontrolu
Normy konstitutivní:
listina ministra průmyslu čj. 175021/49-V-IV-1 z 26. 7. 1949
výměr ministra strojírenství č. 149 (čj. 319.743/53-L-4) z 3. 12. 1953
výměr ministra strojírenství č. 185 (čj. 361.088/53-L-4) z 18. 12. 1953
výměr ministra strojírenství č. 186 (čj. 361.089/53-L-4) z 18. 12. 1953
organizační směrnice národního podniku Regula č. ORG/1 o nové organizaci podniku z 30.
12. 1953
Normy působnosti:
vládní nařízení č. 105/1950 Sb., kterým se vyhlašuje Statut národních podniků
průmyslových z 26. 7. 1950
Vnitřní struktury:
základní závod Praha-Nusle
závod Pečky
závod Nová Paka
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Zdroje informací:
Státní oblastní archiv v Praze, Regula - projekt, n. p., Praha, 1952-1958, NAD č. 1210, ref.
ozn. 1/1, ukl. č. kar. 1.

Regula - projekt, n. p.
Preferovaná forma jména: Regula - projekt, n. p.
Typ preferované formy jména: jméno preferované entitou
Datace použití jména od-do: 1954 - 1958
Variantní forma jména: Regula - projekt, národní podnik
Datum vzniku: 1.1.1954
Poznámka ke vzniku: zápis do podnikového rejstříku 12.2.1954
Předchůdce: Regula, n. p.
Datum zániku: 31.3.1958
Poznámka k zániku: výmaz z podnikového rejstříku 1.4.1958
Podřízenost jiné korporaci
Nadřízená entita: Ministerstvo těžkého strojírenství 1955-1965
Nadřízená entita: Ministerstvo strojírenství 1953-1955

Geografická působnost
Místo: Praha (Česko)
Datace: 1954 - 1958

Sídlo
Sídlo: Praha (Česko)
Datace: 1954 - 1958
Poznámka: adresa: Praha 1 - Staré Město, Rytířská č. 16/403

Charakteristika:
podnik zajišťující montáž, distribuci a projekci měřicí a regulační techniky
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Dějiny původce:
Národní podnik Regula - projekt vznikl 1. 1. 1954 na základě výměru (zřizovací listiny)
ministra strojírenství Karla Poláčka č. 186 z 18. 12. 1953 (čj. 361.089/53-L-4) v souvislosti
s rozdělením dosavadního národního podniku Regula v Praze-Nuslích na tři samostatné
podniky Regula - projekt, Regula - vývoj a Regula Pečky, které ovšem nadále velmi úzce
spolupracovaly. Byl ustaven jako právní nástupce národního podniku Regula, takže byl
veden u Krajského soudu v Praze pod stejnou spisovou značkou ALVIII 77. Zápis nové
obchodní firmy do podnikového rejstříku proběhl 12. 2. 1954. Dekretem ministra
strojírenství čj. MM/90/53 z 16. 11. 1953 byl ředitelem Reguly - projekt jmenován Karel
Žárský, který ve funkci zůstal po celou dobu existence podniku.
Národní podnik Regula - projekt byl monopolním podnikem v oboru měřicích a regulačních
zařízení a přístrojů. Tři základní podnikové činnosti byly prováděny odděleně a
samostatně, z větší části na sebe přímo nenavazovaly. Prvním a hlavním okruhem
(výrobní činnost průmyslová) byla montáž regulačních zařízení a prostředků tepelnětechnické kontroly v tuzemsku i v cizině. Druhým okruhem byl prodej a distribuce
regulačních zařízení a součástí (činnost neprůmyslová), především od tzv. výrobních
Regul, tedy od národních podniků Regula Nová Paka, Regula Pečky a Regula - vývoj.
Třetím okruhem činnosti - jak je patrné již z názvu podniku - byla projekce (činnost
neprůmyslová). Nejednalo se tedy o běžný výrobní podnik, činností byla především
projekce, kompletace a montáž jinými podniky vyráběných měřicích a regulačních
zařízení. U měřicích přístrojů se jednalo o typy elektrické i mechanické (měření teploty,
chemických a fyzikálních veličin, tlaku, tahu a tlakové diference, průtočného množství a
stavu hladiny). U regulačních přístrojů se jednalo o typy elektrické, mechanické,
hydraulické i pneumatické (regulace a signalizace teploty, fyzikálních veličin, stavu
hladiny, tlaku, podtlaku a tlakové diference, poměru tlaků, podtlaků a tlakových diferencí,
napájení a spalování parních generátorů). Dále byly zákazníkům dodávány doplňkové
přístroje, elektropohony s příslušenstvím, armatury jako součást regulačních zařízení,
rozvaděče pro centrální umístění měřicích a regulačních přístrojů a úplná zařízení tepelně
technického měření a regulace. Výrobky nacházely uplatnění v mnoha typech
průmyslových provozů a zařízení - v plynárnách, koksovnách, ocelárnách, generátorových
stanicích, sklářských provozech, chemických provozech, u parních kotlů, v rozvodu páry, u
parních turbin i kompresorů. Technici a montéři podniku pracovali na mnoha
průmyslových stavbách v tuzemsku i zahraničí. Podle údajů z roku 1956 se jednalo o
všechny tuzemské elektrárny. V samotných českých zemích to byly dále chemičky v
Lovosicích (okres Litoměřice), Semtíně (dnes součást Pardubic) a Rybitví (okres
Pardubice), hutě v Ostravě (NHKG, tj. Nová huť Klementa Gottwalda Ostrava-Kunčice) a na
Kladně (SONP, tj. Spojené ocelárny, národní podnik), hrudkovny v Králově Dvoře (okres
Beroun), Mníšku pod Brdy (okres Praha-západ) a Ejpovicích (okres Rokycany), cementárna
v Prachovicích (okres Chrudim), úpravna uhlí v Komořanech (okres Most) a cukrovar ve
Vávrovicích (dnes součást Opavy). Na Slovensku cementárny ve Stupavě (okres Malacky),
Lietavské Lúčce (okres Žilina) a Bystrém (okres Vranov nad Topľou), magnezitky v
Lubeníku (okres Revúca) a Teplé Vodě (Jelšava, okres Revúca) a celulózka v Hencovcích
(okres Vranov nad Topľou). V zahraničí se jednalo o stavby v Polsku, Maďarsku,
Rumunsku, Bulharsku, Albánii, Sovětském svazu, Číně, Indii a Afghánistánu.
Po celou dobu své existence podnik sídlil v centru Prahy na Starém Městě v Rytířské ulici
č. 16/403, kde byl umístěn i základní závod. V tomto nepříliš vyhovujícím objektu ovšem
měla své provozovny ještě řada jiných národních podniků (Technomat, Mechanika,
Výstavba, Kohinoor), byla zde ubytovna, atelier i soukromí nájemníci. Další část podniku
byla umístěna v Praze-Nuslích v Bartoškově ulici (tehdy Englova ulice, případně třída Dr.
Engla) v objektu úzce spolupracujícího národního podniku Regula - vývoj (čp. 1411). V
Praze-Holešovicích vlastnil podnik sklad v Jateční ulici č. 23/1226. V souvislosti s vládním
usnesením č. 818 z 6. 4. 1955 o zajištění rozvoje automatizace nastala podniku povinnost
zajistit si do konce roku dostatečné prostory. Vzhledem ke krátkosti termínu nebylo
možné zajistit vlastní investiční výstavbu, podnik proto získal a adaptoval další objekt v
Praze na Starém Městě, na Malém náměstí č. 2/143. K 1. 1. 1955 bylo v podniku
zaměstnáno celkem 583 osob. Např. sestavování plánu ovšem muselo být koncipováno i s
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ohledem na dalších dva a půl tisíce zaměstnanců v tzv. výrobních Regulách (Pečky atd.).
Podnik existoval čtyři a čtvrt roku. Zanikl na konci března 1958 v souvislosti s
podstatnými změnami v organizaci národního hospodářství sloučením s nově utvořeným
národním podnikem Závody průmyslové automatizace se sídlem v Praze, na který přešel
majetek a závazky sloučeného podniku. Závody průmyslové automatizace byly zřízeny
rozhodnutím ministra těžkého strojírenství č. 6/33 z 19. 3. 1958 k datu 1. 4. 1958 a jejich
prvním ředitelem (ovšem pouze na krátkou dobu od dubna do listopadu 1958) se stal
dosavadní ředitel národního podniku Regula - projekt Karel Žárský. Rovněž původní
adresa nového podniku byla dosavadní adresou národního podniku Regula - projekt
(Rytířská č. 16/403), až v lednu 1959 došlo k zápisu nové adresy (Praha-Smíchov, Radlická
č. 2). Součástí Závodů průmyslové automatizace se nakonec staly všechny podniky, které
vzešly z původního národního podniku Regula. Národní podniky Regula - vývoj v PrazeNuslích a Regula Nová Paka sem byly začleněny spolu s Regulou - projekt hned 1. 4. 1958.
Čtvrtý z nich, národní podnik Regula Pečky, byl nejprve v dubnu 1958 Závodům
průmyslové automatizace podřízen a později k 1. 7. 1963 s nimi splynul. Dalšími podniky,
které zanikly k 31. 3. 1958 sloučením s nově ustaveným národním podnikem Závody
průmyslové automatizace, byly Křižík Praha Smíchov, národní podnik Praha (včetně
závodů Trutnov a Děčín), Křižík Karlín, vývojový závod, národní podnik Praha a Metra,
národní podnik Ústí nad Labem. Vedle národního podniku Regula Pečky byl v dubnu 1958
podřízen Závodům průmyslové automatizace coby vedoucímu národnímu podniku ještě
národní podnik Veltechna Čakovice.
Funkce původce:
- projekce komplexních měřicích a regulačních zařízení pro výrobní jednotky, dodávané
ministerstvem (těžkého) strojírenství
- vypracovávání prováděcích (případně technických) projektů měření a automatizace pro
celky, kdekoliv realizované podniky ministerstva (těžkého) strojírenství
- poradenská činnost pro sestavování investičních úkolů a úvodních projektů automatizace
pro ostatní projektové organizace
- odbyt měřicích a regulačních přístrojů, vyráběných národními podniky Regula, včetně
kompletujících dodávek ostatních národních podniků
- provádění montážních prací pro celý obor měřicích a regulačních přístrojů a zařízení
tepelně-technické kontroly
- spolupráce při sestavování vývojových úkolů v celém oboru měřicích a regulačních
přístrojů a zařízení pro tepelně-technickou kontrolu
- provádění unifikace projektových podkladů na měřicí a regulační zařízení pro tepelnětechnickou kontrolu, vyplývajících z unifikace hlavních (strojních) zařízení
Normy konstitutivní:
výměr (zřizovací listina) ministra strojírenství č. 186 (čj. 361.089/53-L-4) z 18. 12. 1953
organizační směrnice národního podniku Regula č. ORG/1 o nové organizaci podniku z 30.
12. 1953
rozhodnutí ministra těžkého strojírenství č. 6/33 z 19. 3. 1958
Normy působnosti:
vládní nařízení č. 105/1950 Sb., kterým se vyhlašuje Statut národních podniků
průmyslových z 26. 7. 1950
základní organizační řád národního podniku Regula - projekt z října 1955
základní organizační řád národního podniku Regula - projekt z dubna 1957
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Vnitřní struktury:
III. stupeň organizace řízení:
- podnikový ředitel (administrativně podřízen řediteli hlavní správy Ministerstva
strojírenství): Kancelář podnikového ředitele (sekretariát, zvláštní útvar ZO, závodní
stráž), Podniková organizace, Sekretariát poradního sboru ministra strojírenství,
Plánování, Práce a mzdy, Kádry, Technická kontrola, Účtárna, Výrobně dispečerský útvar
- hlavní inženýr (náměstek podnikového ředitele pro otázky technické, první zástupce
podnikového ředitele, v nepřítomnosti zastupuje podnikového ředitele v plném rozsahu),
řídí pět útvarů technického úseku: Technický rozvoj, Technologie, Projekce, Stroje a
zařízení, Bezpečnost práce
- hospodářský náměstek (náměstek podnikového ředitele pro otázky zásobování, odbytu,
financování, otázky dopravní a právní), řídí pět útvarů hospodářského úseku: Zásobování,
Dokumentačně-propagační středisko, Technický odbyt, Financování, Právní záležitosti
II. stupeň organizace řízení:
- vedoucí montážního cechu (zástupce podnikového ředitele pro otázky řízení montážní
činnosti podniku), funkci mu pomáhají zajišťovat jako jeho odborné útvary: Sekretariát
cechu, Technická kancelář cechu, Montážně dispečerská kancelář, Úvádění do provozu,
Ekonom cechu; operativní řízení prostředkují vedoucímu cechu montážní inspektoři
I. stupeň organizace řízení:
- montážní pracoviště
Zdroje informací:
Státní oblastní archiv v Praze, Regula - projekt, n. p., Praha, 1952-1958, NAD č. 1210, ref.
ozn. 1/1, ukl. č. kar 1; ref. ozn. 1/2//6, ukl. č. kar 2-3.
Státní oblastní archiv v Praze, Závody průmyslové automatizace GŘ Praha - VHJ, 19491977, NAD č. 1158, nezpracováno.
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II. Dějiny archivního souboru
Dějiny jednotky popisu:
K dějinám archivního fondu se dochovalo jen naprosté minimum informací. V roce 1958 se
dosavadní národní podnik Regula - projekt stal součástí národního podniku Závody
průmyslové automatizace, který byl v polovině roku 1965 přejmenován na Závody
průmyslové automatizace - Košíře. Tento podnik zanikl k 1. 1. 1981 a jeho nástupcem se
stal koncernový podnik ZPA Košíře, jeden z patnácti koncernových podniků koncernu Z A
V T. V rámci koncernu byly archiválie bývalých národních podniků Regula a Regula projekt v první polovině 80. let uloženy v podnikovém archivu dalšího z koncernových
podniků - ZPA Dodavatelský podnik. Tento podnik ale k 1. 4. 1985 zanikl sloučením s
koncernovým podnikem Elektromont, takže archiválie byly roku 1985 předány v rámci
koncernu do podnikového archivu koncernového podniku ZPA Košíře. Pravděpodobně v
souvislosti se zánikem koncernu Z A V T v červnu 1992 se archiválie dostaly do
podnikového archivu státního podniku Křižík, který měl sídlo na téže adrese jako
koncernový podnik ZPA Košíře (Praha 5 - Košíře, Naskové č. 1). Odtud byl archivní fond
Regula - projekt, n. p., Praha koncem roku 1994 spolu s dalšími osmi archivními fondy
převzat Státním oblastním archivem v Praze a uložen nejprve na pracovišti v Hostovlicích
(okres Kutná Hora) a posléze v centrále archivu v archivním areálu Chodovec (Praha 4 Chodov, Archivní č. 4/2257).
Přímý zdroj akvizice:
Státní oblastní archiv v Praze převzal archivní fond Regula - projekt, n. p. dne 15. 12. 1994
z podnikového archivu státního podniku Křižík (Předávací protokol, bez čj.).

III. Archivní charakteristika archivního souboru
Způsob uspořádání:
Archiválie bývalých národních podniků Regula a Regula - projekt, uložené v devíti
kartonech, byly převzaty Státním oblastním archivem v Praze spolu s dvoustránkovým
předávacím seznamem. Seznam není vnitřně strukturován a je nejasné, zda byl
vypracován až v podnikovém archivu státního podniku Křižík, nebo již dříve. Není zcela
spolehlivý, např. podnikový časopis Regulátor je v archivním fondu zastoupen pouze
dvěma čísly z let 1956 a 1957, takže datace této položky 1956-1965 v seznamu
neodpovídala skutečnosti. Z toho vyplynulo i nesprávné časové vymezení
nezpracovaného archivního fondu do období 1953-1965, správně je 1952-1958.
Při zpracování bylo využito umělé pořádací schéma, převzaté z Metodiky k archivnímu
zpracování fondů typu "Průmyslové podniky" (Metodický pokyn Odboru archivní správy a
spisové služby MV ČR č. 2/2017), příloha 2 (Umělé schéma pro pořádání archivních fondů
podniků z období socialismu). Základní struktura má osm sérií první úrovně:
1) Vedení a správa
2) Majetek a investice
3) Zaměstnanci
4) Komplexní plánování a vykazování
5) Ekonomika
6) Obchod a propagace
7) Výroba a technika
8) Soudobá dokumentace
Vzhledem k torzovitosti archivního fondu vnitřní skartace provedena nebyla. Rozdíl v
metráži (před zpracováním 1,03 bm a po zpracování 0,72 bm) není tedy výsledkem vnitřní
skartace, ale vyplynul ze skutečnosti, že původní kartony byly v některých případech
poloprázdné.
Vytvoření rejstříků v tomto případě nebylo účelné, jednalo by se v zásadě o obecné
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pojmy, které před zprovozněním informačního systému Centrální archivní modul nemá
smysl vytvářet.
Budoucí přírůstky:
Přírůstky pravděpodobně nelze očekávat.
Fyzický stav jednotky popisu a technické požadavky:
Fyzický stav archiválií je v zásadě dobrý, nehledě na občasné mírné zašpinění od prachu.
Vzhledem ke stáří papíru - v době archivního zpracování více než půl století - jsou
strojopisné texty občas již hůře čitelné.
Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání:
Státní oblastní archiv v Praze, Závody průmyslové automatizace GŘ Praha - VHJ, 19491977, NAD č. 1158.
Národní archiv, Ministerstvo strojírenství, Praha, 1953-1955, NAD č. 938.
Národní archiv, Ministerstvo těžkého strojírenství II, Praha, (1945) 1955-1965, NAD č.
1190.
Pravidla zpracování:
Michal Wanner a kol., Základní pravidla pro zpracování archiválií, 2. vydání. Praha 2015.
Metodika k archivnímu zpracování fondů typu "Průmyslové podniky". Praha 2018
(Metodický pokyn Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR č. 2/2017).

IV. Tematický popis archivního souboru
Tematický popis jednotky popisu:
Archivní fond má pouze torzovitý charakter, u jednotlivých tematických okruhů poskytuje
často jen elementární informace. I z podnikového časopisu jsou k dispozici pouze dvě
čísla. Význam fondu je dán zejména postavením původců, protože se jednalo o podniky s
monopolním postavením v celostátním měřítku v rámci oboru měřicí a regulační techniky.
Z období existence prvního původce (národní podnik Regula) fond obsahuje jen velmi
malé množství archiválií. S výjimkou jedné technické zprávy v angličtině je jazykem
archiválií čeština.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a
sestavení archivní pomůcky
Informace o zpracování:
Archivní fond zpracoval Pavel Dlouhý. Archivní zpracování proběhlo ve dvou etapách, fond
byl pořádán v průběhu pěti pracovních dní na jaře 2017 a roku 2020 byl vytvořen inventář
v programu ELZA (verze 1.3.1).
Zpracovatel jednotky popisu: Dlouhý Pavel Mgr.
Datum popisu: 2020
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Seznam použitých zkratek:
bm – běžný metr
č. – číslo
čj. – číslo jednací
č. p. – číslo popisné
ČSM – Československý svaz mládeže
fsn – fotografie na papírové podložce
GŘ – generální ředitelství
kar – karton
KSČ – Komunistická strana Československa
map – mapa
NAD – Národní archivní dědictví
n. p. – národní podnik
poř. č. – pořadové číslo
ORG – organizační (směrnice)
ref. ozn. – referenční označení
roč. – ročník
ROH – Revoluční odborové hnutí
Sb. – Sbírka zákonů
tř. – třída
tvy – technický výkres
ukl. č. – ukládací číslo
VHJ – výrobní hospodářská jednotka
Z A V T – Závody automatizační a výpočetní techniky
ZO – zvláštní odbor
ZPA – Závody průmyslové automatizace

Označení
Obsah

211000010/1210

Poř. č.

Ukládací číslo
Datace

1

Regula - projekt, n. p., Praha
angličtina, čeština
počet ej: kar 6, map 7, tvy 37
1

2

Vedení a správa
1/1

3

Právní vývoj a organizační systém
1/1//1

4

Korespondence k organizačním změnám podniku a
převodu kmenového jmění
1/1//2

5

Základní organizační řády
1/1//3

6

kar 1

kar 1

1956
7

Jednací řád technické rady podniku a jmenování
členů
1/2

1952-1953

1955-1957

Základní organizační schéma
1/1//4

kar 1

kar 1

1954

8

Operativní řízení a korespondence
1/2//1

9

Zápisy z týdenních pracovních porad ředitele
podniku s vedoucími podnikových útvarů a
přizvanými zaměstnanci
1/2//2

10

Zápisy z jednání a zprávy chozrasčotní komise
1/2//3

Zápisy ze schůzí technické rady

11

kar 1

1954-1958

kar 2

1954-1957
kar 2

1954-1958
12

Označení
Obsah

Poř. č.

1/2//4

12

Ukládací číslo
Datace

kar 2

Zápisy z pracovních porad rozvojové komise oboru
regulace

1956

1/2//5

kar 2

13

Příkazy podnikového ředitele
1/2//6

1954-1957
14

Organizační směrnice
1/2//6/1

15

kar 2

1952-1954
1/2//6/2

16

kar 3

1955-1958
1/3

17

Kontrola
1/3//1

18

Revizní zprávy: všeobecné dokladové revize, revize
inventarizace rozvahových položek tvořících
majetky, revize plnění plánu atd.
2

kar 4

1954-1958

19

Majetek a investice
2/1

20

Hmotný a nehmotný majetek podniku a jeho ochrana
2/1//1

21

Soudní spor o vypovězení nájemního poměru
fyzickým a právnickým osobám z objektu v
operativní správě podniku v Rytířské ulici č. 16
2/2

kar 4

1955

22

Dokumentace staveb
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Označení
Obsah

Poř. č.

2/2//1

23

Rekonstrukce a adaptace domu čp. 143, Praha 1,
Malé náměstí 2 (obsahuje 2 map a 18 tvy)
2/2//2

24

Ukládací číslo
Datace

kar 4

1954-1957

kar 4

Investiční úkol: výstavba bytových jednotek
(obsahuje 1 map a 2 fsn)

1955

2/2//3

kar 4

25

Investiční úkol: výstavba ústředních skladů
2/2//4

26

Soubor technických výkresů objektů národního
podniku Regula: objekt B1 (Praha-Nusle, mezi
ulicemi tř. Dr. Engla - dnes Bartoškova, Kloboučnická
a V Horkách); objekt B2 (Praha-Nusle, mezi ulicemi
Mojmírova, tř. Dr. Engla - dnes Bartoškova a U
Křížku); objekt B3 (Praha-Nusle, roh ulic
Kloboučnická a V Horkách); objekt B4 (PrahaVršovice, roh ulic Smetanova - dnes Ukrajinská a
Brožíkova - dnes Petrohradská); objekt B5 (PrahaHolešovice, ulice Dělnická); objekt B6 (Praha-Staré
Město, ulice Rytířská)

1957
tvy 1-37

1953

1:100 1:200
počet ej: 37
2/3

27

Katastrální a situační mapy a plány

14

Označení
Obsah

Poř. č.

2/3//1

28

Katastrální mapy objektů národního podniku Regula:
objekt B1 (Praha-Nusle, mezi ulicemi tř. Dr. Engla dnes Bartoškova, Kloboučnická a V Horkách) a B3
(Praha-Nusle, roh ulic Kloboučnická a V Horkách);
objekt B2 (Praha-Nusle, mezi ulicemi Mojmírova, tř.
Dr. Engla - dnes Bartoškova a U Křížku); objekt B4
(Praha-Vršovice, roh ulic Smetanova - dnes
Ukrajinská a Brožíkova - dnes Petrohradská); objekt
B5 (Praha-Holešovice, ulice Dělnická); objekt B6
(Praha-Staré Město, ulice Rytířská); objekt C (PrahaVršovice, ulice Na Louži); objekt D (Praha-Michle,
ulice Pod Sychrovem II)

Ukládací číslo
Datace

map 1-7

1953

1:1000 1:720
počet ej: 7
3

29

Zaměstnanci
3/1

30

Péče o zaměstnance a jejich ochrana
3/1//1

31

Kolektivní smlouvy a kontrola jejich plnění
3/2

kar 5

1954-1958

32

Iniciativa zaměstnanců
3/2//1

33

Celopodnikový socialistický závazek k zajištění
dodávky měřících a regulačních přístrojů a
montážního materiálu pro čínské elektrárny a
podniky ve zkrácených termínech
4

kar 5

1956-1957

34

Komplexní plánování a vykazování
4/1

35

Komplexní plánování
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Obsah

Poř. č.

4/1//1

36

Ukládací číslo
Datace

kar 5

Rozbor předaného státního plánu na rok 1956

1955

4/1//2

kar 5

37

Návrh plánu výroby a plán výroby na rok 1957
4/1//3

38

Podklady k výhledovému plánu na 2. pětiletku 19561960
4/2

1956-1957
kar 5

1956-1957

39

Výkazy
4/2//1

40

Rozbory hospodaření, plnění plánu, výrobních
ukazatelů a výkonových norem
5

kar 5

1955-1958

41

Ekonomika
5/1

42

Účetnictví
5/1//1

43

Roční rozvahy podniku
5/2

kar 5

1955-1957
44

Mzdy a platy
5/2//1

45

Růst produktivity práce a mezd od ledna do září
1954
6

kar 5

1954

46

Obchod a propagace
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Obsah

6/1

Poř. č.

Ukládací číslo
Datace

47

Obchodní agenda
6/1//1

48

Zprávy z veletrhů v Lipsku a ve Vídni
6/2

kar 5

1955-1956

49

Cenová agenda
6/2//1

50

Ceník obchodního zboží sestavený dle čísel
skladových karet platný od 1. 1. 1954 s dodatky
6/2//2

51

kar 6

1954-1957

kar 6

Vnitropodnikový ceník obchodního zboží platný od 1.
1. 1958 s dodatkem

1958

6/2//3

kar 6

52

Podnikový standard jednicového materiálu pro
externí montáže na rok 1958
7

1958

53

Výroba a technika
7//1

54

kar 6

Technický popis: Vzduchová automatická regulace
(vysokotlaká)

1952

7//2

kar 6

55

Technické zprávy č. 2: Příklady výpočtu clon, dýz a
Venturiho dýz; anglicky: Examples of Flow
Calculations for Orifice Plates, Nozzles and Venturi
Tubes

1955/1956

2 kusy
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Označení
Obsah

7//3

Poř. č.

56

Ukládací číslo
Datace

kar 6

Technická zpráva č. 4: Měření pH, Měření vodivosti,
Regulátory teploty pro lisy plastických hmot a gumy,
Problémy při uvádění automatických regulací do
provozu

1956

7//4

kar 6

57

Školní příručka č. 9 - Přednášky pro internátní
školení montérů: Potenciometrické zapisovače pro
thermočlánky, Měřiče vodivosti, Ústrojné měřiče pro
roztoky pH

1957

7//5

kar 6

58

Skripta pro školení: Hydraulická regulace - Olejové
tryskové regulátory
8

1957

59

Soudobá dokumentace
8//1

60

Regulátor, časopis závodní organisace KSČ, závodní
skupiny ROH, ČSM a vedení podniku, roč. 3/1956, č.
14; roč. 4/1957, č. 21
8//2

61

Regula. Měřicí a regulační přístroje pro tepelně
technickou kontrolu: obchodně-propagační katalog

kar 6

1956-1957

kar 6

1956
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Název archivní pomůcky: Regula - projekt, n. p., Praha
Značka fondu: Regula
Časové rozmezí archivní pomůcky: 1952-1958
Počet evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou: kar 6, map 7, tvy
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