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ÚVOD 

Po okupaci českých zemí v r. 1939 snažili se nacisté přizpůsobit zdejší bezpečnostní aparát 

organizaci, která platila v říši (RCB1 I, str. 1681, zákon ze dne 1. září 1939). Nejprve byla zrušena 

státní policie, tajná bezpečnostní služba a část kriminální policie a některé jejich úkoly převzalo 

gestapo. K zásadním změnám došlo však až v r. 1942 v souvislosti s Heydrichovou reformou 

veřejné správy. 

Podle nařízení velitele německé pořádkové policie z 12. 2. 1942 byly sjednoceny složky 

protektorátního bezpečnostního aparátu, t.j. četnictva, uniformované vládní policie a 

uniformované obecní policie, v uniformovanou protektorátní policii, podřízenou oberlandrátům 

po všeobecné stránce, po odborné veliteli německé pořádkové policie, a ve věcech, které se 

dotýkaly říšských zájmů, velitelům něm. policejních pluků v příslušné zemi (B 254, k. 2, sg. Fol 

303). Spojení s německou pořádkovou policií mělo být udržováno pomocí spojovacích 

důstojníků. Tato úprava se však udržela jen krátkou dobu. Výnosem HV z 24. 6. 1942 s platností 

od 1. července 1942 byla uniformovaná a neuniformovaná policejní stráž vyňata z kompetence 

policejního ředitelství v Brně a byla vytvořena zvláštní velitelství pro uniformovanou a 

neuniformovanou policii, podřízená zemským inspektorům uniformované a neuniformované 

policie a generálním velitelům u MV v Praze. Pod jednotným vedením generálního velitele byla 

tehdy soustředěna veškerá uniformovaná exekutiva, t.j. četnictvo, uniformovaná vládní policie, 

uniformovaná obecní výkonná policie (vl. nař. č. 250/1942 Sb.) a policie požární. Podle vl. 

nařízení č. 109/ 1944 Sb. byla dodatečně přičleněna k uniformované protektorátní policii jako 

technický pomocný útvar ještě protektorátní nouzová pomoc. Veškeré změny v organizaci 

protektorátní policie, provedené v r. 1942, byly však veřejně publikovány teprve vládním 

nařízením z 28. 3. 1944 č. 77/1944 Sb. Brzy po provedení správní reformy byla výnosem 

generálního velitele uniformované protektorátní policie z 24. 8. 1942 vydána podrobná služební 

instrukce pro inspektory uniformované protektorátní policie, z níž pak vycházela i organizace 

jednotlivých velitelství. Organizační schéma, vydaná v 1. polovině srpna r. 1942, bylo však 

prozatímní a bylo postupem doby pozměňováno a doplňováno. Působnost inspektorů 

uniformované protektorátní policie, kteří byli přičleněni k zemským úřadům, se vztahovala na 

úpravu služby a služebního dozoru, přibírání dorostu, výcvik, školení, výstroj a výzbroj, služební 

kázeň, osobní a hospodářské záležitosti protektorátní policie. Inspektorům náležely dále věci 

požární ochrany a okamžitá pomoc při katastrofách. 

Struktura Velitelství uniformované vládní policie po konečných úpravách, provedených v 

únoru 1945, vypadala takto: 

V čele úřadu stál po celou dobu velitel uniformované vládní policie plukovník Jan 

Mahovský, dále zde byl pobočník (adjutant) a oddělení Ia, Ib, II, IVa, L a spisovna. Náplň činnosti 

úřadu vysvítá z vydaných kancelářských řádů. První s nich pochází z 23. července 1940, tedy z 

doby, kdy uniformovaný policejní strážní sbor podléhal brněnskému policejnímu ředitelství. Z něj 

se ovšem poučíme pouze o náplni činnosti kanceláře u velitelství a především o různých 



 

 

 

evidenčních pomůckách, které měly být v této kanceláři vedeny. Z roku 1940 pocházejí také 

směrnice pro jednotnou úpravu spisů, které byly u úřadu vyhotovovány. Celkový obraz činnosti 

velitelství a jeho jednotlivých oddělení podává teprve kancelářský řád, zavedený oběžníkem z 26. 

2. 1945 s platností od 1. 3. téhož roku: 

Ia: Organizace, nasazení uniformované vládní policie (poskytování asistence), vzdělání, 

záležitosti dopravy a motorových vozidel, zpravodajství (hlášení o událostech), požární 

policie. 

Ib: Zbraně, munice a přístroje, služební předpisy, tiskové předpisy, služební koně a psi, 

oděvy, výzbroj, ubytování, zaopatření. 

II: Osobní záležitosti, povyšování, propuštění, stížnosti, disciplinární záležitosti, právní 

záležitosti, zdravotní záležitosti. 

IVa: Věci hospodářské a peněžní. 

L: Civilní a protiletecká ochrana, její hospodářské zajištění a zajištění vozidel, stavební 

opatření pro protileteckou ochranu, veřejné kryty, technické záležitosti, ochranné 

zákopy, pracovní nasazení a zajištění zásobování. 

Adjutantuře příslušely: Sbírka zákonů a nařízení, věstník státního ministerstva, zprávy 

ministerstva vnitra, nařízení generálního velitele uniformované protektorátní policie, zpravodaj 

presidia policejního ředitelství, zvláštní a denní rozkazy velitele uniformované vládní policie, 

denní a zvláštní rozkazy gen. velitele a inspektora uniformované vládní policie, důvěrné spisy, 

poskytování asistence, smuteční obřady, vlastní záležitosti adjutantury a služební knihovna. 

Při Velitelství uniformované vládní policie působil také zpravodajský důstojník spojovací 

služby (označení HO), jehož náplň činnosti byla stanovena přípisem Inspektora uniformované 

vládní policie ze dne 27. 8. 1943. Podléhaly mu úkoly zpravodajské spojovací služby v obvodu 

velitelství, byl podřízen přímo veliteli a byl členem jeho štábu. 

Podle kancelářského řádu z února 1949 mělo mít každé oddělení vlastní registraturu, v 

níž by ukládalo poslední 3 ročníky písemností. Spisovna Velitelství uniformované vládní policie 

měla vést 

1. Podací protokol došlých spisů s rejstříkem 

2. Rozkazy velitele s rejstříkem 

3. Opatření velitele s rejstříkem 

4. Zvláštní rozkazy s rejstříkem 

5. Denní rozkazy a nařízení v záležitostech protiletecké obrany s rejstříkem 

6. Archiv Velitelství uniformované vládní policie, kam patřily všechny písemnosti starší než 

3. roky 

V zachovalých jednacích a kancelářských řádech byla podrobně stanovena 

organizace chodu úřadu a vyřizování jeho agendy. Osobni styk s velitelem obstarával 

pobočník, případně vedoucí oddělení Ia. Zastupováním velitele byl pověřen služebně nestarší 

vedoucí oddělení, případně opět vedoucí oddělení Ia. Ten byl také zodpovědný za řádné 



 

 

 

vyřizování veškeré agendy úřadu a byl proto oprávněn dávat příslušné pokyny ostatním 

vedoucím oddělení a jednotlivým referentům. 

Veškerá došlá pošta měla být v podatelně opatřena razítkem a pod dohledem pobočníka 

roztříděna pro jednotlivá oddělení a označena tužkou. Nejprve byla předložena vedoucímu 

oddělení Ia, který ji měl dát denně k nahlédnutí veliteli. Teprve potom byly spisy předány 

příslušným oddělením. Byly stanoveny přesné směrnice o barvách tužek pro poznámky 

jednotlivých oddělení, o formě spisů a postupu při jejich vyřízení, o jazykové stránce a podpisovém 

právu. 

Zachované písemnosti fondu tvoří dvě samostatné části. První z nich je sbírka normálií, 

označená signaturami 1 - 45, které se dělí na další podskupiny podle množství a různosti materiálu. 

Tyto písemnosti pocházejí ve své převážné většině z doby, kdy uniformovaná policejní stráž byla 

spravována policejním ředitelstvím v Brně, a zahrnují léta (1919) 1942-1943. Obsahují směrnice a 

pokyny pro nejrůznější oblasti činnosti, které spadaly do kompetence policejní stráže a v nichž se 

vyžadovala asistence nebo zásah jejich příslušníků. Při osamostatnění Velitelství uniformované 

vládní policie v r. 1942 byly jím tyto normálie převzaty jako priora a byly ještě dál doplňovány. 

Druhá část zpracovaného fondu obsahuje vlastní písemnosti Velitelství uniformované 

vládní policie z let 1942-1945, doplněné částmi zachovaných písemností jeho podřízených složek 

Velitelství policejní setniny a 1. policejního revíru. Fond má nyní celkem 488 inventárních a 23 

evidenčních jednotek a je rozdělen takto: 

 inv. jednotka karton 

Normálie 1 – 161 1 – 15 

Adjutantura 162 – 172 16 – 17 

Oddělení Ia 173 – 229 18 

Oddělení Ib 230 – 234 18 

Oddělení II – důvěrné 235 – 237 19 

Oddělení II 238 – 386 18 – 20 

Oddělení IVa 387 – 392 20 

Zpravodajský důstojník spojovací služby (NO) 393 – 399 20 

Velitelství policejní setniny Brno 400 – 487 20 

1. policejní revír 488 21 – 23 

 

Před pořádáním fondu musely být nejprve spojeny jeho jednotlivé části, uložené na 

různých místech. Normálie byly vytříděny z fondu Policejní ředitelství Brno a při pořádání fondu 

bylo zachováno jejich původní uložení v obalech i označení signaturami. Vlastní písemnosti 

Velitelství uniformované vládní policie a Velitelství policejní setniny, uložené v kartónech 16 - 20, 

byly již dříve sepsány dr. Miladou Musilovou. Při inventarizaci fondu byl její soupis po malých 

úpravách převzat a stal se součástí tohoto inventáře. Zcela nezpracovány byly až doposud 3 

kartony písemností, vzniklých z činnosti 1. policejního revíru. Nyní byly chronologicky seřazeny a 

připojeny k zpracovávanému fondu. Jelikož písemný materiál fondu pochází z období okupace a je 

zachován troskovitě, byly v něm ponechány i některé písemnosti, které by za jiných okolností byly 



 

 

 

při pořádání fondu skartovány. 

Možnosti badatelského využití písemností jsou v různých částech tohoto fondu různé. 

Normálie, zasahující svými priory až do počátků předmnichovské republiky, podávají přehled 

směrnic pro vnitřní organizaci uniformované policejní stráže, přijímání, kvalifikaci, další vzdělávání 

a odměňování jejích příslušníků, pro otázky výstroje a výzbroje, pracovních podmínek, placení daní 

a podobně. Mimo to jsou zde předpisy a směrnice v různých záležitostech, kde se vyžadovaly 

asistence či zásah příslušníků policie. 

Pro badatele zpracovávající české dějiny v období fašistické okupace jsou zajímavější 

písemnosti vlastního Velitelství uniformované vládní policie a Velitelství policejní setniny, 

obsahující kromě vnitřních služebních záležitostí uniformované vládní policie zprávy o výskytu 

partyzánů a směrnice pro jejich ohlašování, správy o sabotážích na železnici, nálezy protiněmeckých 

nápisů a letáků, nálezy zbraní, zprávy o transportech židů a válečných zajatců, nařízení K. H. Franka 

o postupu vůči pracovníkům uniformované vládní policie, kteří by byli ve spojení a odbojovými 

organizacemi aj. Spisy 1. policejního revíru obsahují hlášení o událostech, k nimž došlo v obvodu 

policejního revíru a při nichž zasahovali příslušníci ozbrojené policejní stráže (zatčení osob, náhlá 

úmrtí, dopravní nehody, úrazy, útoky z práce, pátrání po osobách, výtržnosti, cenová a zásobovací 

přestupky 

aj.). 

V textu inventáře bylo použito těchto zkratek: 

IUPP - Inspektor uniformované protektorátní policie 

UPP - uniformovaná protektorátní policie 

UVP - uniformovaná vládní policie 

VUVP - velitel uniformované vládní policie 

VPS - velitelství policejní setniny 

NO - zpravodajský důstojník (Nachrichtenoffizier) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTÁŘ 



  
inv. č.     sign.  čas. rozsah ukl. j. 
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Normálie 

1 1/3 Rozdělení agendy Velitelství uniformované 
protektorátní policie v Brně – přip. systém, stav 
mužstva 

1940-1942 karton 1 

2 1/4 Nutnost pořízení repertáře rozkazů a nařízení 1942 karton 1 

3 1/6 Denní rozkazy a oběžníky - pokyn pro 

předkládání gen. veliteli v Praze 

1942 karton 1 

4 1/7 Směrnice pro přihlašování osob k pobytu, 

předpisy, přihlašovací lístky, domovní evidence 

1925-1942 karton 1 

5 1/8 Jazykové předpisy, jazyková úprava tiskopisů, 
předpisy pro písemný styk s říšskými úřady 

1937-1942 karton 1 

6 1/9 Podávání pravidelných hlášení nadřízeným 
úřadům a hlášení o mimořádných událostech 

1939-1942 karton 1 

7 1/11 Úsporná opatření věcná a osobní, kancelářský 
paušál, šetření papírem a uhlím 

1930-1943 karton 1 

8 1/12 Jednotná forma úředních vyřízení 1942 karton 1 

9 1/13 Konduitní listiny 1939 karton 1 

10 1/14 Styk s úřadem říš. protektora - postup 1939 karton 1 

11 2/2 Pasová kontrola na letišti - instrukce 1926-1939 karton 1 

12 2/3 Směrnice pro letecký provoz v Československu 
jak vnitrostátní, tak mezinárodní, účast 
bezpečnostních složek na pasové kontrole 
cestujících a kontrole provozu na letištích, 
pátrání po nepřátelských letadlech a balónech v 
době okupace - směrnice 

1925-1942 karton 1 

13 2/4 Bezmotorové létání v Medlánkách, bezpečnostní 
služba, přil. plánek Medlánek a okolí 

1933-1941 karton 1 

14 2/5 Letecké dny a jiné slavnosti 1934-1939 karton 1 

15 4/3 Nebezpečí náletů, letecké poplachy, zrušení úlev 
v zatemnění 

1941-1943 karton 2 

16 4/4 Pozorovatelny protiletecké ochrany 1941-1942 karton 2 

17 4/5 Výkazy o početním stavu jednotek protiletecké 
ochrany a bezp. služby 

1942 karton 2 

18  4/6 Vypínání veřejného osvětlení - hlášení, závady 1940-1942 karton 2 

19 4/7 Povolování výjimek z předpisů o zatemnění, 
zjištěné přestupky, závady 

1939-1942 karton 2 

20 4/8 Zkoušky sirén a poplachového zařízení v Brně, 
hlášení poznatků 

1941-1943 karton 2 

21 4/9 Kontroly dodržování předpisů o zatemnění a 
výkazy počtu zjištěných závad 

1942-1943 karton 2 

22 4/10 Různé záležitosti protiletecké ochrany - 
směrnice, cvičení, vybavení aj. 

1942-1945 karton 2 

23 4/11 Protiletecké kryty v Brně - seznam 1942 karton 3 



  
inv. č.     sign.  čas. rozsah ukl. j. 
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24 4/12 Významné spisy v záležitostech protiletecké 
ochrany – směrnice, nařízení, rozdělení území 
Brna, personální vybavení aj. 

1941-1945 karton 3 

25 5/1 Organizace veřejné správy v Německu, rozdělení 
obvodů vrchních zemských úřadů v protektorátě 

1939-1941 karton 3 

26 5/2 Působnost okresních radů v Čechách a na 
Moravě – změny 

1937-1939 karton 3 

27 5/3 Policejní úřady - změny území, kompetence, 
ustanovování zaměstnanců aj. 

1929-1938 karton 3 

28 5/4 Zákon o organizaci veřejné správy – význam pro 
policejní úřady 

1928-1936 karton 3 

29 5/5 Správní řízení – různé výňatky ze zákonů a 
nařízení, předepsané formuláře spisů, vyjádření 
a výklady k zákonům, seznam notářských obvodů 
v Brně aj. 

1928-1935 karton 3 

30 5/6 Čtvrtletní statistické zprávy o městě Brně, 
vydané radou zemského hlavního města Brna; 
kursy o dějinách Brna 

1925-1941 karton 3 

31 5/8 Přejmenování ulic v Brně 1941-1942 karton 3 

32 6/1 Policejní psi – stav, kup a prodej, uhynutí 1924-1942 karton 3 

33 6/2 Policejní psi – používání, výcvik, zkoušky, 
služební řád 

1923-1940 karton 3 

34 6/5  Policejní psi – účast na výstavách, zdrav. 
vyšetření psů aj. 

1923-1943 karton 4 

35 6/6 Policejní psi – zprávy o použití 1924-1941 karton 4 

36 7/1 Klasifikace koní 1927-1943 karton 4 

37 7/2 Klasifikace motorových vozidel – poplatky stráže 1938-1942 karton 4 

38 7/3 Klasifikace psů pro vojenské účely 1942 karton 4 

39 8/1 Případy, projednávané disciplinární komisí 1939-1943 karton 4 

40 8/2 Disciplinární řízení – předpisy 1922-1937 karton 4 

41 9/1 Kvalifikace gážistů uniformovaného strážního 
sboru, předpisy, zasílání kvalifikačních tabulek 

1931-1943 karton 4 

42 10/1  Zjišťováni příslušníků uniformovaného strážního 
sboru, kteří ve službě zemřeli nebo byli zraněni – 

pro možnost poskytnutí podpory 

1938 karton 5 

43 11/3 Hlášení o mimořádných událostech, k nimž došlo 
při výkonu služby členů policejní stráže – 

většinou drobné incidenty s příslušníky 
německého národa, snaha o svévolné 
odstraňování českých soch a pamětních desek, 
výtržnosti přísl. německého národa, přestupky 
proti předpisům o zatemnění, zprávy o frontách 
před obchody aj. 

1939-1943 karton 5 

44 11/4  Různé stížnosti na výkon služby uniformované 
stráže hlavně od německých obyvatel Brna, 
údajně přísnější měřítka policistů vůči Němcům 
aj. 

1938-1943 karton 5 
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45 11/5 Poškozování plakátů, rozšiřování letáků, 
poškozování nápisů, firem, malování 
protižidovských hesel, protiněmecké nápisy aj. 

1939-1943 karton 5 

46 11/6 Poškozování vývěsních skříněk a tabulí strany 
NSDAP – střežení, jednotlivé případy 

1941-1943 karton 5 

47 11/7 Demonstrace - vyklizování ulic policejní stráží při 
demonstraci 21. 6. 1926 v Brně, směrnice pro 
postup bezpečnosti při stávkách, demonstracích 
apod. 

1926,1930 karton 5 

48 13/1 Text přednášky pro instrukční kurs o trestných 
činech 

b. d. karton 6 

49 14/3  Policejní věstníky – jejich ukládání a skartace – 

předpisy 

1941 karton 6 

50 14/5 Inventář velitelství sboru, používaná razítka, 
školení členů sboru, předpisy pro požární sbor aj. 

1940-1943 karton 6 

51 16/1 Služební řád pro sbor uniformované stráže 
bezpečnosti, instrukce o výcviku a školení 
policejních důstojníků na zkoušku 

1923-1940 karton 6 

52 16/2 Změna znění služební přísahy po 15. 3. 1939, 

nařízení, aby nebyl vyžadován podpis služební 
přísahy od veřejných zaměstnanců, kteří byli 
uvězněni z politických důvodů 

1939-1942 karton 6 

53 16/3 Rozvrhy učební látky pro osmiměsíční kurs pro 
přípravu četníků, ustanovování pomocných 
zřízenců strážní služby 

1927-1929 karton 6 

54 16/4 Přijímání a propouštění zaměstnanců – pokyny, 

snižování stavu zaměstnanců protektorátní 
správy 

1931-1942 karton 6 

55 16/5 Služební tituly a hodnosti u uniformovaného 
policejního strážního sboru 

1929,1940 karton 6 

56 16/7 Udělování pochval a uznání členům 
uniformované policejní stráže 

1934-1941 karton 6 

57 16/8 Článek deníku Vlajka o špatných platových 
poměrech u policie 

1940 karton 6 

58 16/9 Dodržování služebního postupu při vyřizování 
záležitostí, intervence zaměstnanců policejního 
ředitelství v různých záležitostech – zákaz, zákaz 
intervencí poslanců a senátorů v soukromých 
věcech 

1936-1938 karton 6 

59 16/10 Zákaz provozování obchodu a sbírání inzerátů 
státními zaměstnanci 

1928-1934 karton 6 

60 16/11 Zákaz provozování obchodu státními 
zaměstnanci, směrnice pro povolování vedlejších 
služebních příjmů státním zaměstnancům 

1936-1939 karton 6 

61 16/21 Směrnice pro postup uniformované stráže 
bezpečnosti při veřejných demonstracích, 
směrnice pro použití střelné zbraně 

1928-1944 karton 6 
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62 16/22 Vyřizování trestních oznámení, předpisy, postup 1927-1942 karton 6 

63 16/24 Poskytování asistence stráže bezpečnosti – různé 
případy 

1933-1942 karton 6 

64 16/25 Eskorty, transporty, předvedení – předpisy pro 
zacházení stráže se stranami a se zatčenými 

1926-1939 karton 6 

65 16/26 Stanovení píšťalkových signálů pro policejní 
stráž, přidělení polnice pro varování 
demonstrantů 

1929-1938 karton 6 

66 16/27 Telefonní zprávy, směrnice pro telefonní styk, 
umístění telef. centrál aj. 

1933-1940 karton 6 

67 16/28 Ztráty a nálezy - směrnice 1924-1931 karton 6 

68 16/40 Vybavení policejní stráže zbraněmi a municí – 

stav, změny, nedostatky aj 
1941-1943 karton 6 

69 16/41 Stav výstroje a výzbroje uniformovaného 
strážního sboru před a po 15. 3. 1939 

1931-1942 karton 7 

70 16/44 Předpisy o služební výzbroji a užívání stejnokroje 1931-1943 karton 7 

71 16/46 Odvádění zbraní a výzbroje unif. a neunif. 
policejního sboru v důsledku snížení jejich 
početních stavů 

1941-1943 karton 7 

72 16/50 Směrnice pro vyplácení služebních příjmů 
zaměstnanců 

 1939-1943 karton 7 

73 16/51 Předpisy o požitcích, poskytovaných členům 
uniformovaného policejního strážního sboru – 

platové postupy, bytové přídavky, výpomoci, 
výchovné na děti aj. 

1925-1943 karton 7 

74 16/52 Předpisy o služebních a pohotovostních 
příplatcích policejních orgánů 

1930-1943 karton 7 

75 16/54 Předpisy pro poskytování odpočinkových a 
zaopatřovacích požitků státních zaměstnanců 

1925-1942 karton 7 

76 16/55 Zřízení léčebného domu v lázních Smrdáky u 
Senice, Masarykův jubilejní podpůrný fond stráže 
bezpečnosti – stanovy, předpisy pro poskytování 
podpor pozůstalým po zemřelých 
zaměstnancích, léčení členů stráže ve vojenských 
léčebných ústavech 

1930-1937 karton 7 

77 16/56 Předpisy o poskytování dovolené na zotavenou 1932-1942 karton 7 

78 16/59 Nedostatečná výživa členů policejního strážního 
sboru při zvýšených nárocích, služby a pouze 

základním přídělu potravin – žádosti o zvýšení 
přídělů 

1941,1943 karton 7 

79 16/60 Směrnice pro výpočet daní z mzdové a platové 
výpomoci, poskytované veřejným 
zaměstnancům, srážení příspěvku na obranu 
státu 

1938,1940 karton 7 

80 16/61 Řád pro službu stráže ve věznici policejního 
ředitelství v Brno – připomínky, úpravy 

1940-1941 karton 7 
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81 17/1 Tiskové záležitosti, směrnice pro prodej 
periodických a neperiodických tiskovin, dohled 

no kolportáž komunistického tisku, seznamy 

zakázaných knih a časopisů aj. 

1923-1942 karton 8 

82 17/2 Konfiskace časopisů, knih, map aj. 1933-1943 karton 8 

83 17/3 Výtah z Nařízení zemského presidenta o 
místnostech, používaných ke shromáždění 

1941 karton 8 

84 17/4 Inzerce – neoprávněné získávání inzerátů 1934-1935 karton 8 

85 18/1 Záležitosti obchodu a živností – směrnice pro 
provoz, náplň koncesí, přestupky a jejich 
trestání, směrnice pro prodej potravin za 
protektorátu 

 1926-1942 karton 8 

86 18/2 Provozování podomního obchodu a obchodu na 
ulicích, předpisy, stížnosti, postih přestupků 

1926-1941 karton 8 

87 18/3 Hostince a jejich provoz, taneční zábavy, 
povolování, zákazy, kontrola dodržování 
předpisů - směrnice 

1929-1940 karton 8 

88 18/4 Jatky, prodej masa, domácí porážky - směrnice 1924-1941 karton 8 

89 18/7 Opiový zákon, obchod s omamnými jedy - 
předpisy 

 1930-1938 karton 8 

90 18/8 Úprava policejní uzavírací hodiny v hostincích a 
nočních zábavních podnicích 

1924-1941 karton 8 

91 18/9 Uzavírací hodina v obchodech a živnostech - 
stanoveni prodejní doby 

1924-1942 karton 8 

92 18/10 Zachovávání nedělního klidu a klidu o svátcích a 
památných dnech 

1925-1942 karton 8 

93 18/11 Zákaz hazardních her a herních přístrojů 1926-1942 karton 8 

94 18/12 Stavební předpisy, užívání titulu inženýr (Ing.) 1927-1943 karton 8 

95 18/13 Sbírky, loterie, prodej vstupenek, sbírání 
odpadových surovin, barevných kovů, zimních 
oděvů pro vojáky 

1928-1943 karton 8 

96 18/14 Tisk odborných poukazů pro zásobování - pokyny 1943 karton 8 

97 19/1 Vyvěšování praporů a vlajek o svátcích a 
slavnostních příležitostech na státních budovách, 
užívání praporů v německých národních barvách 
a projevy nevážnosti k čs. státním barvám aj. 

1923-1941 karton 9 

98 19/2 Vyvěšování vlajek a praporů na soukromých 
domech - pokyny  

1940-1942 karton 9 

 99 19/3 Označení budov a místností státním znakem, 
chování při hraní státní hymny 

1939-1941 karton 9 

100 19/4 Nošení řádů a odznaků, (též úřední titul R. 
Heydricha) 

1939-1941 karton 9 

101 19/5 Nošení stejnokrojů, užívání hákových křížů 1931-1941 karton 9 

102 19/6 Oslavy 1. a 2. výročí založení protektorátu - 
průběh, hlášení 

1940-1941 karton 9 
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103 19/7 Záležitosti československé ústavy, vlády, 
politických stran, zákon na ochranu republiky, 
zákon o obraně státu 

1924-1936 karton 9 

104 19/8 Stíhání protistátní činnosti, prodej nepovolených 
známek, česká fašistická organizace 

1933-1942 karton 9 

105 19/9 Oslavy narozenin státníků (Beneš, Hácha, Hitler), 
pohřeb pol. ředitele J. Rycheckého 

1925-1942 karton 9 

106 19/10 Různé oslavy a výročí - svátek osvobození od 
Švédů, svěcení korouhví, převzetí praporu, 
oslavy narozenin významných osob, 1. máj - 
pohotovost policejní stráže, služby, hlášení 

1938-1940 karton 9 

107 19/11 Návštěvy hodnostářů v Brně - cesty presidenta 

republiky přes Brno, návštěva rumunského krále 
Carola, cesty vládních a vojenských 
představitelů, cesty říš. protektorů Neuratha a 
Heydricha - služba policie 

1928-1942 karton 9 

108 20/1 Záležitosti mládeže - zákony a předpisy o péči o 
děti a mladistvé, chováni mládeže návštěvy kin, 
hostinců, nařízení o dozoru nad chováním školní 
mládeže v letech 1939 až 1942 aj. 

1919-1942 karton 9 

109 20/2 Žebrání a potulka, žebrání dětí, potírání 
žebráctví, licence k provozování žebravé hudby a 
produkcí, sociál. výpomoc potřebným osobám 

1927-1940 karton 10 

110 20/3 Sociální péče - potírání alkoholismu a 
narkomanie - porady, ochranné odznaky pro lidi 
tělesně postižené, soc. pomoc pro lidi zoufalé a 
sebevrahy 

1930-1942 karton 10 

111 20/4 Policejní dohled na osoby, propuštěné z trestu, 
dodání do donucovací pracovny 

1925-1929 karton 10 

112 20/5 Infekční nemoci - nebezpečí rozšíření 1942 karton 10 

113 20/7 Cikáni - evidence, opatření proti potulným 
cikánům, zákaz jejich vstupu do Velkého Brna 

1927-1940 karton 10 

114 20/8 Nouzové kolonie, obytné vozy - nutnost 

předchozího povolení 
1932-1933 karton 10 

115 20/9 Cizinci - ohlašovací povinnost, evidence 1935-1940 karton 10 

116 20/10 Vystěhovalectví, evakuace - přesuny 
obyvatelstva mezi býv. ČSR a státy, které zabraly 
část čs. území, odsun státních zaměstnanců ze 
Slovenska a Podkarpatská Rusi, seznamy obcí, 
které byly postoupeny Německu a Polsku 

1938-1941 karton 10 

117 20/11 Židé - nařízení a předpisy o pobytu a chováni židů 
ve veřejných místnostech a v parcích, označování 
židovských obchodů a podniků 

1939-1940 karton 10 

118 25/3 Policejní kasárny - bydlení, stravování, služby, 
dohled 

1927-1942 karton 10 
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119 26/1 Záležitosti železnic - dozor nad železničním 
pychem, směrnice pro provoz na železnicích, 
železniční nehody, střežení vojenských 
transportů sena a slámy před požáry 

1926-1942 karton 10 

120 26/2 Ozbrojený železniční strážní oddíl - seznamy 

členů, výcvik, směrnice pro policejní službu na 
dráze, služební předpisy pro Ozbrojené strážní 
oddíly železniční aj. 

1935-1940 karton 10 

121 26/3 Bezpečnostní opatření v poštovní a překládkové 
službě, asistence strážníka při předávání peněz z 
pošt, střežení poštovních schránek před 
poškozením aj. 

1934-1940 karton 10 

122 26/4 Pouliční dráhy - jízdenky pro bezpečnostní 
orgány, otevírání nové linky el. dráhy do Černých 
Polí, směrnice pro dopravu židů na dráze, 
přeprava cikánů el. dráhou, směrnice pro 
odstraňování přetržených drátů el. vedení aj. 

1926-1942 karton 11 

123 29/1 Služební postupy zaměstnanců policejní stráže, 
zkoušky - předpisy 

1928-1931 karton 11 

124 29/2 Povyšování zaměstnanců policejní stráže, 
ustanovování čekatelů definitivními strážmistry, 
odborné a jazykové zkoušky 

1940-1942 karton 11 

125 29/5 Jmenování a povyšování zaměstnanců stráže 
bezpečnosti 

1928-1936 karton 12 

126 30/1 Ustanovování pomocných zřízenců strážní služby 
zřízeneckými čekateli 

1931-1936 karton 12 

127 30/2 Ustanovování pomocných zřízenců strážní služby 
zřízeneckými čekateli 

1937-1942 karton 12 

128 32/1 Škola policejních praporčíků - přihlášky, náplň, 
hodnostní škola, hodnostní kursy 

1924-1942 karton 12 

129 33/1 Vojenský výcvik policie - předpisy 1930-1940 karton 13 

130 34/1 Příslušníci uniformované bezpečnosti, kteří jsou 
německé národnosti - seznamy, jejich služební 
příjmy, výpovědi, evidence příslušníků vládní 
policie české národnosti, kteří mají německé 

manželky 

1940-1942 karton 13 

131 34/2 Vyrovnávací příplatky pro německé zaměstnance 
protektorátních úřadů, zaměstnávání osob, 
oprávněných pobírat říšské dávky důchodové, 
vdovské nebo sirotčí, odškodňování osob 
německé národnosti zaměstnaných u bývalých 
čs. státních úřadů 

1940-1943 karton 13 

132 34/3 Domovská příslušnost státních zaměstnanců 1925-1932 karton 13 
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133 34/4 Povolování sňatku členům uniformovaného 
strážního sboru, vysvědčení o způsobilosti k 
sňatkům příslušníků německé národnosti 

1932-1940 karton 13 

134 34/7 Různé osobní záležitosti - osobní záznamy členů 
protektorátní policie, soupis bývalých legionářů, 
poskytování peněžní výpomoci, léčení 
alkoholismu u členů strážního sboru  

1932-1933,  

1942-1943 

karton 13 

135 35/1 Průkazky na zlevněnou jízdu státních 
zaměstnanců na železnici - předpisy, úpravy 

1924-1943 karton 13 

136 36/7 Seznamy důležitých objektů a úřadoven, které 
jsou střeženy hlídkami uniformované stráže 

1939-1942 karton 13 

137 37/2 Směrnice pro hlídkovou bezpečnostní službu u 
brněnských divadel, bezpečnostní pokyny pro 
brněnská divadla 

1923-1940 karton 13 

138 37/4 Fotografování a filmování - předpisy 1926-1938 karton 13 

139 37/5 Rozhlas - předpisy pro jeho zavádění a užívání, 
zákaz poslouchat zahraniční rozhlas z r. 1939 aj. 

1924-1939 karton 13 

140 37/6 Reklamy - nápisy, vývěsky, neony - předpisy 1923-1939 karton 13 

141 38/1 Záležitosti říšského vojska, různé slavnosti, 
kasárny, vojenské přehlídky služby policejní 
stráže 

1939-1942 karton 14 

142 38/2 Průjezd vojenských kolon - obsazení průjezdních 
tratí 

1940-1941 karton 14 

143 38/3 Vojenská cvičná střelba - policejní hlídky 1940-1941 karton 14 

144 38/5 Záležitosti čs. armády a vládního vojska 1923-1941 karton 14 

145 38/6 Četnictvo - služební předpisy, spolupráce s 
policejní stráží 

1923-1942 karton 14 

146 39/1 Školení stráže 1929-1940 karton 14 

147 40/1 Policejní pohotovosti a poplachy 1937-1940 karton 14 

148 41/1  Pátrací a daktyloskopická služba - instrukce, 

zřízení Všeobecné kriminální ústředny u 
policejního ředitelství v Praze, policejní pátrací 
listy aj. 

1929-1942 karton 14 

149 41/2 Pátrání po osobách - jednotlivé případy, 
směrnice, pátrání po ruských a anglických 
válečných zajatcích 

1942-1943 karton 14 

150 42/1 Hospodářská kontrola, předpisy, pátrání po 
černém obchodě a prodeji pod pultem, prodej 
selat, pokyny pro výkon vyživovací a zásobovací 
kontroly na drahách a automobilové dopravě 
ČMD 

1939-1942 karton 15 

151 42/2 Výtah ze zákona o hospodářském vyzvědačství 1935 karton 15 

152 42/3 Pátrání po pachatelích sabotáží - směrnice 1942-1942 karton 15 

153 42/4 Vývoz výrobků do ciziny - židovské firmy, 
dluhopisy býv. ČSR, výměna za půjčku německé 
říše, přehled říšskoněmeckých platidel a minci, 
stíhání padělatelů 

1939 karton 15 
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154 42/5 Nařízení o veřejném obhospodařování 
zemědělských výrobků 

1940 karton 15 

155 44/1 Doplňování stavu policejních důstojníků, 
směrnice, návrhy, instrukce o výcviku a školení 
policejních důstojníků 

1928-1941 karton 15 

156 44/2 Policejní důstojníci - doplňování stavu, různé 
směrnice a pokyny 

1935-1943 karton 15 

157 44/3 Osobní výkazy důstojníků - směrnice 1941-1943 karton 15 

158 44/5 Služební dohled velitele pořádkové policie u 
říšského protektora v Čechách a na Moravě nad 
policejní výkonnou mocí Protektorátu Čechy a 
Morava, spojovací služba 

1940-1942 karton 15 

159 44/6 Výcvik a školení policejního strážního sboru - 
dozor 

1940 karton 15 

160 45/1 Tisk potravinových lístků - policejní dozor 1941-1943 karton 15 

161 45/2 Potravinové lístky a jiné tiskoviny pro zásobování 
-směrnice pro tisk, zajištění bezpečnosti, dozor 

1939-1942 karton 15 

 

Adjutantura 

162 Adj. Kancelářský řád a spisový plán 1945 karton 16 

163 Adj. Cyklost. oběžníky č. 3-7 1944  karton 16 

164 Adj. Nařízení velitele č. 4, 6-12 1945 karton 16 

165 Adj. Zvláštní rozkazy Generálního velitele 

uniformované protektorátní policie č. 1-6 

1943 karton 16 

 Adj. Zvláštní rozkazy Generálního velitele 

uniformované protektorátní policie č. 1-8 

1944 karton 16 

 Adj. Zvláštní rozkazy Generálního velitele 
uniformované protektorátní policie č. 1 

1945 karton 16 

166 Adj. Zvláštní rozkazy Inspektora uniformované 
protektorátní policie 

1943 karton 16 

 Adj. Zvláštní rozkaz Inspektora uniformované 
protektorátní policie č. 1-2 

1944 karton 16 

 Adj. Zvláštní rozkaz Inspektora uniformované 
protektorátní policie č. 1 

1945 karton 16 

167 Adj. Zvláštní rozkaz Velitele uniformované vládní 
policie v Brně 

1943 karton 16 

 Adj. Zvláštní rozkaz Velitele uniformované vládní 
policie v Brně č. 1-9 

1944 karton 16 

168 Adj. Rozkaz Velitele uniformované vládní policie č. 1-

105 

1943 karton 16 

 Adj. Rozkaz Velitele uniformované vládní policie č. 1-

90 

1944 karton 16 

 Adj. Rozkaz Velitele uniformované vládní policie č. 1-

29 (duben) 

1945 karton 16 
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169 Adj. Denní rozkaz Generálního velitele uniformované 
protektorátní policie 5. 1-16 

1942 karton 17 

 Adj. Denní rozkaz Generálního velitele uniformované 
protektorátní policie č. 1-24 

1943 karton 17 

 Adj. Denní rozkaz Generálního velitele uniformované 
protektorátní policie č. 1-24 

1944 karton 17 

 Adj. Denní rozkaz Generálního velitele uniformované 
protektorátní policie č. 1-5 

1945 karton 17 

170 Adj. Denní rozkazy Inspektora uniformované 
protektorátní policie na Moravě č. 1-44 

(neúplné) 

1943 karton 17 

 Adj. Denní rozkazy Inspektora uniformované 
protektorátní policie na Moravě č. 1-51 

(neúplné) 

1944 karton 17 

 Adj. Denní rozkazy Inspektora uniformované 
protektorátní policie na Moravě č. 1-51 

1945 karton 17 

171 Adj. Denní rozkaz Velitele uniformované vládni 
policie č. 1-197 

1942 karton 17 

172 Adj. Anordnungen für die uniformierte 
Protektoratspolizei (tisk) č. 1-9 

1944 karton 17 

 Adj. Anordnungen für die uniformierte 
Protektoratspolizei (tisk) č. 1-3 

1945 karton 17 

 

Oddělení Ia 

173 - Péče o uniformovanou protektorátní policii 1942 karton 18 

174 771/43 Předání osobních spisů policejních důstojníků 
Velitelství uniformované vládní policie v Brně 

1943 karton 18 

175 1624/43 Rozšiřování komunistických letáků mezi lesním 
personálem a českými četníky 

1943 karton 18 

176 3208/43 Školení a další vzdělávání příslušníků UVP v Brně 1943 karton 18 

177 4451/43 Přidělení důstojníků, kteří absolvovali 
důstojnický kurs, na zkoušku 

1943 karton 18 

178 5113/43 Provádění služebních trestů 1943 karton 18 

179 5938/43 Odborné zkoušky důstojníků na zkoušku u UVP 1943 karton 18 

180 5939/43 Opakovací zkoušky z německého jazyka pro 
úředníky ve vyšších službách 

1943 karton 18 

181 14/2/44 Vzdělávání důstojníků UVP 1944 karton 18 

182 14/8/44 Vzdělávání důstojníků UVP 1944 karton 18 

183 633/2/44 Přivtělení obce Líšeň do kompetence policejního 
ředitelství v Brně 

1944 karton 18 

184 644/3/44 Útěky zajatců a vězňů 1944 karton 18 

185 1770/44 Připomínky k provolání státního presidenta a 
vlády ze 14. 4. 1944 

1944 karton 18 
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186 49/45 Služební povinnost k zákopovým pracím v oblasti 
Niederdonau 

1945 karton 18 

187 91/45 Seznam osob pro nasazení k zemědělským 
pracím v Brně-Líšni 

1945 karton 18 

188 118/45 Přepadení Františka Bílka na silnici u Žernovníku 
10 neznámými ozbrojenými muži dne 5. ledna 

1945 karton 18 

189 173/45 Uzavření nám. Viktoria v Brně dne 22. února 1945 karton 18 

190 199/1/45 Používání služebních razítek u uniformované 
vládní policie 

1945 karton 18 

191 366/1/45 Přepadení Josefa Pytlíka z Brna-Král. Pole 3 

partyzány únor 

1945 karton 18 

192 383/45 Směrnice k hlášení o výskytu partyzánů 1945 karton 18 

193 428/45 Nález ostrých patron na nám. A. Hitlera v Brně 
dne 18. ledna 

1945 karton 18 

194 436/2/45 Příkaz K. H. Franka k odevzdání uniforem pro 
výstroj vojska a Volkssturmu 

1945 karton 18 

195 600/2/45 Příkaz K. H. Franka k okamžitému staženi 45 
mužů UVP z Brna, přidělených do Pardubic 

1945 karton 18 

196 661/45 Nasazení speciálního mužstva k odstraňování 
nepřátelské munice 

1945 karton 18 

197 946/45 Poškození železniční trati třaskavinou mezi 
Maloměřicemi a Obřany neznámými pachateli 
dno 28. ledna 1945 

1945 karton 18 

198 950/45 Pokus o vylákání zbraní dvěma neznámými muži 
v bytě Františka Manhaltera z Brna-Juliánova 
dne 28. ledna 1945 

1945 karton 18 

199 953/45 Položení trhaviny na koleje přerovské trati v 
blízkosti železničního mostu neznámým 
pachatelem dne 29. ledna 1945 

1945 karton 18 

200 1028/45 Použití zbraní příslušníky UVP při boji s partyzány 1945 karton 18 

201 1035/45 Přistání neznámého parašutisty ve směru Brno - 
Rosice a nález balónu v Brně dne 2. února 

1945 karton 18 

202 1092/45 Nález protiněmeckého nápisu se srpem a 
kladivem na zdi kina Adria v Brně dne 6. února 
1945 

1945 karton 18 

203 1150/45 Změna v ustanovení o eskortě osob k pracovním 
úřadům 

1945 karton 18 

204 1190/45 Povolení průchodu 500 žáků ze školní budovy k 
pracovnímu úřadu v sevřených řadách 

1945 karton 18 

205 1236/45 Odebrání munice hajnému Janu Švábenskému v 
Brně-Král. Poli 4 neznámými muži dne 9. února 

1945 karton 18 

206 1265/45 Nález 2 ilegálních letáků s nápisem "Deutsche 
Soldaten und Offiziere Kameraden" na střeše 2 
domů v Brně-Obřanech dne 13. února 1945 

1945 karton 18 
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207 1273/45 Zaslání ilegálního litografic-ky rozmnožovaného 
časopisu s titulem "Pravda vítězí, list 
svobodného Československa" poštou četnické 
stanici v Brně-Husovicích dne 14. února 1945 

1945 karton 18 

208 1438/45 Příjezd 4 transportů na zákopové práce do Brna 
dne 22. února 1945 

1945 karton 18 

209 1537/45 Nález ilegálních předmětů (amatérsky zhot. 
radioaparát aj. předměty, označené rudou 
hvězdou, srpem a kladivem) v bytě Františka 
Šmída, něm. národnosti, v Brně dne 2. března 
1945 

1945 karton 18 

210 1544/45 Směrnice k zajištění neobývaných objektů 1945 karton 18 

211 1548/45 Nález zbraní, munice a vojenské výzbroje při 
zákroku v bytě Františka Čakovského v Brně, Cejl 
20, dne 5. března 1945; přil. seznam 

1945 karton 18 

212 1622/45 Příkaz k potlačení zpráv o poměrech v 
transportech židů, přemísťovaných z 
koncentračních táborů v souvislosti se zimní 
sovětskou ofenzívou (umírání v otevřených 
vagónech při 20° C mrazích a shazováni nahých 
mrtvol podél trati) 

1945 karton 18 

213 1631/45 Návštěva 2 neznámých mužů žádajících peníze 
(patrně něm. zběhů), u Františky Horákové v 
Brně-Líšni dne 9. března 

1945 karton 18 

214 1637/45 Stížnost na neoprávněnou prohlídku v bytě Karla 
Pastyříka z Brna-Židenic neznámým příslušníkem 
něm. vojska dne 7. března 1945 

1945 karton 18 

215 1649/45 Upozornění na zvláštní pátrací akci po válečných 
zajatcích 

1945 karton 18 

216 1667/45 Pokyny k doplnění údajů obviněných v trestních 
oznámeních 

1945 karton 18 

217 1765/45 Zadržení anglického válečného zajatce v Brně-

Komárově dne 14. března 1945 

1945 karton 18 

218 1847/45 Návštěva neznámého muže, žádajícího o chléb v 
bytě Viléma Chocholáče z Brna-Líšně dne 16. 
března 1945 

1945 karton 18 

219 1875/45 Hlášení škod, způsobených v lese v Pisárkách 
vozidly a osobami, prchajícími při leteckém 
poplachu 

1945 karton 18 

220 1877/45 Hlášení změny bydliště brněnského polic. 
presidenta dr. Herrmanna 

1945 karton 18 

221 1880/45 Vypuknutí požáru v objektech Zbrojovky v Brně 
dne 21. března 1945 

1945 karton 18 

222 2039/45 Návštěva 5 neznámých mužů, žádajících zbraně, 
v hájovně Emila Pánka v Brně-Líšni dne 21. 
března 1945 

1945 karton 18 
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223 2073/45 Výkaz činnosti (zákroků) u policejních revírů III. 
úseku v Brně v lednu a únoru 1945 

1945 karton 18 

224 2081/45 Zaslání ilegálního letáku s nápisem "Der Kampf 
um den Morgen" poštou Dušanu Soudkovi z Brna 
dne 24. března 1945 

1945 karton 18 

225 2143/45 Pokyny k záznamům o zaměstnání v pracovních 
knížkách 

1945 karton 18 

226 2166/45 Přepadení a odzbrojení Rudolfa Lichnovského 2 
neznámými muži na mostě přes Ponávku 
nedaleko hřbitova v Brně-Králově Poli dne 2. 
dubna 1945 

1945 karton 18 

227 2231/45 Zadržení ozbrojeného Jiřího Semcova, původem 
z Ukrajiny, četnickou patrolou v lese v Brně-Král. 
Poli a předání gestapu dne 6. dubna 1945 

1945 karton 18 

228 2234/45 Pokyny velitele UVP pro zvýšenou pohotovost 
pro případ poplachu 

1945 karton 18 

229 - Nepřístojnosti mezi příslušníky uniformované 
vládní policie 

1943-1945 karton 18 

 

Oddělení Ib 

230 3920/44 Evidence služebních místností UVP 1944 karton 18 

231 3983/44 Přídavkové potravinové lístky pro příslušníky 
UVP, majících noční služby a prodlouženou 
pracovní dobu 

1944 karton 18 

232 4244/1/44 Stanovení služby u hlídačů koní 1944 karton 18 

233 4287/44 Opatření zbraní pro 57 členů policejní setniny v 
Brně 

1944 karton 18 

234 3256/45 Sbírka uniforem a výzbroje u UVP pro Volkssturm 

 

 

 

1944  karton 18 

Oddělení II – důvěrné 

235 50/44 Seznamy a kmenové karty příslušníků UPP s 
německou státní příslušností; přip. seznam z r. 
1942 

1944 karton 18 

236 53/44 Válečné nasazení manželek příslušníků UPP 1944 karton 18 

 

Oddělení II 

238 - Tabelární přehledy stavu uniformované vládní 
policie v Brně (s priory od r. 1924) 

1943 karton 18 
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239 624/43 Přiznání služebního označení policejní strážmistr 
čekatelům UVP 

1943 karton 18 

240 626/43 Přípravné práce k zřízení policejní rezervy; přip. 
seznam osob, připadajících v úvahu 

1943  karton 18 

241 767/43 Zřízení a nasazení policejní rezervy 1943 karton 18 

242 934/43 Jmenování členů disciplinární komise pro 
příslušníky UVP v Olomouci 

1943 karton 18 

243 1063/43 Směrnice k vedení personálních akt 1943 karton 18 

244 1521/43 Odborné kursy pro gážisty účetní a správní služby 1943 karton 18 

245 1577/43 Zařazení příslušníků, určených pro účetní 
oddělení, ke štábu IUPP 

1943 karton 18 

246 1578/43 Výnos ministrů vnitra a financí o požitcích osob ve 
veřejných službách, povolaných k vojenské službě 
nebo k zvláštnímu nasazení 

1943 karton 18 

247 1626/43 Jazykové a všeobecné zkoušky gážistů bez služební 
třídy; přip. seznam 

1943 karton 18 

248 1643/43 Úprava služebních požitků příslušníků četnictva 1943 karton 18 

249 1732/43 Povolání policejního strážmistra Františka Trecha k 
Policejnímu pluku Morava v Olomouci 

1943 karton 18 

250 1939/43 Tabelární přehled příslušníků UVP v Brně, 
určených k jmenování policejními strážmistry 

1943 karton 18 

251 2132/43 Hlášení o zatčení nebo propuštění z vězení u 
příslušníků UVP 

1943 karton 19 

252 2218/43 Tabelární přehled příslušníků UVP podle hodnosti 
k 6. 4. 1943 

1943 karton 19 

253 2236/43 Osvobození manželek příslušníků UVP od pracovní 
povinnosti 

1943 karton 19 

254 2243/43 Nasazení příslušníků UVP v Brně k zemědělským 
pracím 

1943 karton 19 

255 2357/43 Vládní nařízení o podávání výtahů z trestních 
rejstříků 

1943 karton 19 

256 2358/43 Provádění nařízení k vládní vyhlášce č. 420/42 Sb. 
o přijímání pracovních sil 

1943 karton 19 

257 2773/43 Zařazení četnických důstojníků k UVP 1943 karton 19 

258 2795/43 Závěrečné zkoušky absolventů učebního kursu 
účetní a správní služby 

1943 karton 19 

259 2888/43 Zkoušky z německého jazyka před autonomními 
komisemi; odškodnění členů komise; seznamy 
frekventantů 

1943 karton 19 

260 2932/43 Povolávání příslušníků UVP k policejní reservě 1943 karton 19 

261 2984/43 Příkaz k předání personálních spisů uvedených 
příslušníků UVP, přeřazených k policejnímu pluku 
Morava 

1943 karton 19 

262 3020/43 Přijímání ženských pomocných sil do služeb UVP 1943 karton 19 

263 3039/43 Prováděcí nařízení k vládní vyhlášce č. 154/42 Sb. 1943 karton 19 
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k pracovnímu nasazení; kráceni požitků u 
zaměstnanců, jejichž manželky jsou povinny 
pracovní službou 

264 3059/43 Nařízení K .H. Franka o postupu vůči 
zaměstnancům protektorátní policie, u nichž se 
zjistí, že jsou ve spojení s ilegálními odbojovými 
organizacemi 

1943 karton 19 

265 3282/43 Postup při přechodném přidělování zaměstnanců 
UVP k jiným složkám a úřadům 

1943 karton 19 

266 3308/43 Určení čekatelů pro policejní službu do kursu v 
Mladé Boleslavi 

1943 karton 19 

267 3403/43 Přiznání služebního označení policejní strážmistr 
čekatelům UVP 

1943 karton 19 

268 3433/43 Důsledky soudních rozsudků pro služební poměr a 
penzijní požitky odsouzených 

1943 karton 19 

269 3480/43 Provádění kvalifikačního hodnocení za rok 1942 a 
dřívější roky 

1943 karton 19 

270 3497/43 Určování příslušníků UVP do policejní školy v 
Holešově 

1943 karton 19 

271 3517/43 Seznamy příslušníků UVP v Brně, povolaných k 
jazykovým zkouškám 

1943 karton 19 

272 3644/43 Postup vůči veřejným zaměstnancům, zatčených 
říšskými orgány 

1943 karton 19 

273 3929/43 Přehled a vytížení ženských pomocných sil u UVP 1943 karton 19 

274 3933/43 Seznam čekatelů UVP, jimž má být přiznána 
hodnost policejního strážmistra 

1943 karton 19 

275 3934/43 Tabelární přehled čekatelů pro hodnost 
policejního strážmistra 

1943 karton 19 

276 3997/43 Služební a odpočivné požitky zaměstnanců a 
pensistů, internovaných ve Svatobořicích 

1943 karton 19 

277 4087/43 Zpráva o činnosti důstojníka, pověřeného péčí o 
zaměstnance, za měsíc květen a červen 1943 

1943 karton 19 

278 4144/43 Určení příslušnosti v personálních záležitostech u 
zaměstnanců s čekatelným, pensistů a 
propuštěných ze služeb 

1943 karton 19 

279 4224/43 Zřízení učebního kursu pro řidiče u UVP 1943 karton 19 

280 4342/43 Stanovení zvláštních podmínek pro povýšení 
mužstva; zrušení úředních lékařských prohlídek po 
5-leté zkušební době u čekatelů definitivy 

1943 karton 19 

281 4451/43 Znalost německého jazyka u četnických 
důstojníků, přidělených na zkoušku k UVP v Brně 

1943 karton 19 

282 4691/43 Pracovní nasazení manželek příslušníků UVP 1943 karton 19 

283 4862/43 Zavedení služební hodnosti "podstrážmistr" 
(Unterwachtmeister) 

1943 karton 19 

284 4956/43 Přidělování prací příslušníkům UPP německé 
národnosti, nebo těm, kteří mají za manželky 

1943 karton 19 
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Němky 

285 5081/43 Seznam zaměstnanců UVP v Brně, určených k 
jazykovým zkouškám 

1943 karton 19 

286 5207/43 Příkaz Generálního velitele UPP k okanžitému 
hlášení zatčených, nebo z vězení propuštěných 
příslušníků UPP 

1943 karton 19 

287 5230/43 Pracovní nasazení manželek příslušníků UVP v 
Brně; urgence o vynětí 

1943 karton 19 

288 5701/43 Tabelární přehled strážmistrů podle stavu k 1. 9. 

1943 

1943 karton 19 

289 5738/43 Zaslání výtahu z kvalifikační listiny Ladislava 
Párala, Jiřího Slámy a Karla Vacka účastníků 
učebního kursu 

1943 karton 19 

290 5763/43 Přidělení odborných sil pro motorizované oddělení 
požární ochranné policie 

1943 karton 19 

291 5766/43 Určení lhůt k udělování služebních trastů 
příslušníkům UVP a obecní policie 

1943 karton 19 

292 5778/43 Návrhy a žádosti příslušníků UVP na osvobození z 
pracovního nasazení 

1943 karton 19 

293 5825/93 Závěrečné zkoušky II. učebního kursu pro 
zaměstnance účetní a správní služby 

1943 karton 19 

294 5837/43 Návrh na jmenování podstrážmistrů 1943 karton 19 

295 5841/43 Tabelární přehled čekatelů definitivy 1943 karton 19 

296 5848/43 Návrh na jmenování Františka Hochholda, 
Engelberta Klugera a Bedřicha Dědocha štábními 
strážmistry 

1943 karton 19 

297 5876/43 Opatřování bytů příslušníkům UPP 1943 karton 19 

298 5899/43 Seznam čekatelů pro jmenování štábními 
strážmistry 

1943 karton 19 

299 5950/43 Jmenování komise a příslušníků, určených k 
jazykovým zkouškám 

1943 karton 19 

300 6018/43 Seznam příslušníků, navržených k absolvování I. a 
II. běhu kursů pro účetní a správní službu  

1943 karton 19 

301 6064/43 Tabelární přehled příslušníků protektorátní policie 

a ohodnocením jejich znalostí německého jazyka 

1943 karton 19 

302 6204/43 Péče o bytové záležitosti příslušníků UVP; 
přidělování bytů jednotlivým zaměstnancům 

1943 karton 19 

303 6444/43 Seznam gážistů, povolaných ke složení jazykové 
zkoušky k 26. 11.1943 

1943 karton 19 

304 6514/43 Pozvání k poradě pracovníků-porsonalistů na 22. 
11. 1943 

1943 karton 19 

305 7061/43  Nasazení smluvních zaměstnanců UVP v rámci tzv. 
Sauckelova programu 

1943 karton 19 

306 7246/43 Nařízení ministra vnitra o zaměstnání pracovníků, 
proti nimž je vedeno trestní řízení 

1943 karton 19 
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307 7399/43 Vymezení právního postižení při udělení 
disciplinárních trestů 

1943 karton 19 

308 7405/43 Postup vůči zaměstnancům, zatčeným pro delikty 
proti válečnému hospodářství 

1943 karton 19 

309 7406/43 Předběžné trestní řízení proti příslušníkům 

jednotek UPP 

1943 karton 19 

310 7442/43 Hlášení zaměstnanců UVP, zatčených říšskými 
orgány 

1943 karton 19 

311 7483/43 Doplňování stavu zaměstnanců dopravního 
oddělení (KO) 

1943 karton 19 

312 7572/43 Tabelární přehled zaměstnanců, určených k 
definitivnímu jmenování 

1943 karton 19 

313 13/44 Seznam příslušníků UVP, navržených k jmenování 
podstrážmistry 

1944 karton 19 

314 44/44 Přijetí 5 opatrovníků koní pro jízdní oddíl UVP v 
Brně 

1944 karton 19 

315 83/44 Podmínky k definitivnímu ustanovení gážistů UVP 1944 karton 19 

316 275/44 Stanovení data jazykových zkoušek pro strážmistry 
UVP v Brně; přil. seznám frekventantů 

1944 karton 19 

317 200/44 Směrnice pro ponechání býv. legionářů ve službě 1944 karton 19 

318 241/44 Úpravy v oblasti materielního služebního trestního 
práva (trestní listy, knihy) 

1944 karton 19 

319 284/44 Udělování podpor pozůstalým po příslušnících 
UVP, kteří přišli o život v boji s nepřítelem 

1944 karton 19 

320 442/44  Seznam definitivně ustanovených četnických 
důstojníků na zkoušku u UVP 

1944 karton 19 

321 458/44 Výnos ministerstva vnitra o osvobození od zvláštní 
jazykové zkoušky 

1944 karton 19 

322 462/44 Hlášení personálních změn u důstojníků UVP za r. 
1943 

 karton 19 

323 542/44 Vyživovací příspěvky na děti příslušníků UVP v 
době prázdnin 

1944 karton 19 

324 551/44 Převedení příslušníků neunifornovaného strážního 
sboru k uniformované protektorátní policii 

1944 karton 19 

325 600/44 Nařízení ministra vnitra o následcích pro ty, kteří 
neobstojí při všeobecné zkoušce z německého 
jazyka 

1944 karton 19 

326 818/44 Zřízení odborného kursu pro přípravu odborných 
učitelů UVP 

1944 karton 19 

327 839/44 Situační přehled důstojníků, podstrážmistrů a 
mužstva, přidělených ke kancelářské službě ve 
štábu VUVP v Brně 

1944 karton 19 

328 867/44  Pracovní nasazení příslušníků UPP, kteří nemají 
dostatečné znalosti německého jazyka 

1944 karton 19 
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329 1169/44 Zkrácení pracovní doby u žen, těžce poškozených a 
osob se sníženou pracovní schopností ve 
veřejných službách 

1944 karton 19 

330 1209/44 Přijímání ženských pomocných sil při VUVP 1944 karton 19 

331 1247/44 Kvalifikační tabela gážistů UVP, navržených k 
definitivnímu jmenování 

1944 karton 19 

332 1290/44 Pořádání odborných kursů pro účetní a 
hospodářskou službu; frekventanti 

1944 karton 19 

333 1302/44 Omezení v nárokování pracovních sil ve veřejných 
službách 

1944 karton 19 

334 1330/44 Předkládání žádostí o udělení podpory 
příslušníkům býv. rak.-uherské a býv. 
československé armády a jejich pozůstalým 

1944 karton 19 

335 1546/44 Zaměstnávání příslušníků bezpečnostních složek, 
proti nimž je vedeno trestní řízení 

1944 karton 19 

336 1673/44 Jmenování členů štábu UVP v Brně 1944 karton 19 

337 1711/44 Potvrzování řádů, vyznamenání a čestných 
odznaků, udělených příslušníkům UVP 

1944 karton 19 

338 1720/44 Zaslání osobních spisů policejních agentů, 
převedených do služeb k UVP v Brně 

1944 karton 19 

339 1738/44 Pracovní nasazení příslušníků, vyvázaných ze 
služeb UPP pro disciplinární řízení 

1944 karton 19 

340 1747/44 Nahlížení do osobních spisů příslušníků UVP 
místními policejními správci 

1944 karton 19 

341 1758/44 Udělování dovolených zaměstnancům, stojícím ve 
veřejných službách, pro jarní zemědělské práce 

1944 karton 19 

342 1791/44 Přidělování bytů příslušníkům UPP 1944 karton 19 

343 1855/44 Zotavovací akce Reinharda Heydricha pro 
příslušníky UPP 

1944 karton 19 

344 2025/44 Hlášení o zatčení policejního praporčíka Karla 
Nehleděla říšskými orgány 

1944 karton 19 

345 2360/44 Totéž u policejního kapitána v. v. Františka Koláře 1944 karton 19 

346 2395/44 Hlášení o propuštění četnického strážmistra v. v. 
Jaroslava Pokludy z vazby 

1944 karton 19 

347 2469/44 Propůjčování záslužného válečného kříže a 
záslužné válečné medaile cizincům 

1944 karton 19 

348 2508/44 Zjištění nedostatků v personální agendě UPP 1944 karton 19 

349 2708/44 Prováděcí předpis k vládnímu nařízení č. 88/44 o 
úpravě určitých služebních a platových poměrů u 
příslušníků protektorátní policie 

1944 karton 19 

350 5032/44 Pracovní nasazení při špičkových zemědělských 
pracích 

1944 karton 19 

351 5076/44 Zkrácení pracovní doby žen, těžce poškozených a 
osob se sníženou pracovní schopností, 
zaměstnaných ve veřejných službách 

1944 karton 19 
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352 5157/44 Potrestání policejního čekatele Leopolda Krále z 
Brna pro nedostavení se ke zvláštní jazykové 
zkoušce do Holešova 

1944 karton 19 

353 5267/44 Tabelární přehled a rozdělení zaměstnanců štábu 
UVP v Brně; snížení stavu 

1944 karton 19 

354 5345/44 Propůjčení čestného protektorátního odznaku se 
svatováclavskou orlicí příslušníkům UVP v Brně; 
přip. seznam 

1944 karton 19 

355 5486/44  Propůjčení válečného záslužného kříže pol. maj. 

Felixi Auerovi a Viktoru Stöffelovi 
1944 karton 19 

356 5571/44 Seznam příslušníků UVP, navržených k jmenování 
polic. revírními štábními strážmistry 

1944 karton 19 

357 5641/44 Propůjčování "odznaku raněných" civilním osobám 1944 karton 19 

358 5647/44 Hlášení o zatčení policejního praporčíka Oldřicha 
Peška říšskými orgány 

1944 karton 19 

359 5765/44 Seznam polic. podstrážmistrů se zkouškou 
dospělosti, jmenovaných polic. strážmistry 

1944 karton 19 

360 5933/44 Stanovení příslušnosti německého soudnictví pro 
německé příslušníky protektorátu 

1944 karton 19 

361 5962/44 Sumární výkaz stavu příslušníků UVP v Brně 1944 karton 19 

362 6140/44 Hlášení úbytků ve stavu veřejných zaměstnanců 1944 karton 19 

363 6337/44 Hlášení o zatčení pol. praporčíka Václava Vojtíška 
říšskými orgány 

1944 karton 19 

364 6395/44 Seznam důstojníků protiletecké ochrany u UVP v 
Brně 

1944 karton 19 

365 6463/44 Pokyny pro definitivní ustanovování čekatelů, kteří 
složili teprve při druhém opakování všeobecnou 
zkoušku z německého jazyka 

1944 karton 19 

366 7560/44 Stanovení disciplinární komise UVP v Brně na r. 
1944 

1944 karton 19 

367 10/45 Změny ve stavu příslušníků UVP německé 
národnosti, jejichž manželky jsou Němky 

1945 karton 20 

368 11/45 Osvobození od zvláštních jazykových zkoušek 1945 karton 20 

369 95/45 Zrušení pořádkových trestů u UPP 1945 karton 20 

370 364/45 Povyšování protektorátních zaměstnanců, zvl. 
německé národnosti 

1945 karton 20 

371 384/45 Publikování pochval v denních rozkazech 1945 karton 20 

372 417/45 Zavedení nových vzorů jmenovacích dekretů u 
veřejných zaměstnanců za války 

1945 karton 20 

373 778/45 Pokyny k osvobození od pracovní povinnosti u žen 
r. 1924, které se provdaly po 1. říjnu 1943 

1954 karton 20 

374 900/45 Definitivní ustanovování čekatelů UVP; přip. 
seznamy 

1944 karton 20 

375 1094/45 Povyšování strážmistrů UVP v Brně; přip. seznamy 1945 karton 20 
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376 1130/45 Předběžná úprava služebních trestů u protiletecké 
policie v Čechách a na Moravě 

1945 karton 20 

377 1146/45 Propůjčování vyznamenání (válečný křiž a 
medaile) protektorátním příslušníkům 

1945 karton 20 

378 1336/45 Označování policejních čekatelů 1945 karton 20 

379 1337/45 Hlášení stavu příslušníků štábu UVP v Brně  1945 karton 20 

380 1448/45 Návrhy na povýšení příslušníků pořádková služby 
UVP v Brně 

1945 karton 20 

381 1595/45 Převedení důstojníků účetní a hospodářské služby 
do kategorie důstojníků pořádkové služby 

1945 karton 20 

382 1650/45 Použití nařízení o raněných a zemřelých při 
náletech na příslušníky UVP 

1945 karton 20 

383 2011/45 Návrhy na propůjčení svatováclavská orlice; přip. 
seznam osob 

1945 karton 20 

384 2255/45 Seznamy příslušníků UVP v Brně, navržených k 
povýšení na strážmistry 

1945 karton 20 

385 2284/45 Zrušení venkovního nasazení Mathiase Siegla k 

bezpečnostní policii ve Zlíně 

1945 karton 20 

386 2708/45 Seznam gážistů UVP, určených k definitivnímu 
jmenování 

1945 karton 20 

 

Oddělení IVa 

387 5428/1/43 Stavební úpravy budovy 4. policejního obvodu v 
Brně 

1943 karton 20 

388 3409/2/44 Převzetí a úpravy místností pro 3. a 4. policejní 
obvod v Brně 

1943-1945 karton 20 

389 3935/44 Změny v zásobování jednotek vládní policie 1944 karton 20 

390 3994/44 Výdej přídavkových lístků pro noční a 
dlouhopracující příslušníky UVP 

1944 karton 20 

391 4304/1/44 Přidělování tabákových výrobků po leteckých 
náletech 

1944 karton 20 

392 4734/1/44 Pronájem služebních místností pro 3. policejní 
obvod v Brně 

1943-1945 karton 20 

 

Zpravodajský důstojník spojovací služby (NO) 

393 132/43 Směrnice pro spojovací službu při leteckém 
poplachu 

1943 karton 20 

394 2924/43 Směrnice pro organizaci spojovací služby u 
vládních policejních úřadů (zřízení telefonní 
ústředny) 

1943 karton 20 

395 3727/43 Plán na zřízení telefonní sítě pro účely protiletecké 
obrany 

1943 karton 20 
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396 4149/43 Směrnice velitele německé pořádkové policie v 
Praze pro vybudování informační služby 
uniformované protektorátní policie 

1943 karton 20 

397 5169/43 Vymezení úkolů pro důstojníky informační služby 1943 karton 20 

398 1259/44 Příkaz k předkládání všech opisů NO oddělení NO 
při úřadu IUP pro Moravu 

1944 karton 20 

399 5491/44 Doplňující směrnice pro vybudování informační 
spojovací služby u VUVP 

1944 karton 20 

 

Velitelství policejní setniny Brno 

400 386/44 Vyplácení podpor pro pozůstalé po obětech, 
zemřelých v důsledku nepřátelské činnosti 

1944 karton 20 

401 388/44 Zákaz privátního lovu pro příslušníky veřejných 
služeben v důsledku totální války 

1944 karton 20 

402 394/44 Zostření bezpečnostních opatření pro množící se 
letákovou činnost v obvodě města Brna 

1944 karton 20 

403 398/44 Směrnice pro kontrolu služby u UPP 1944 karton 20 

404 417/44 Použití vozidel při hrozícím leteckém útoku 1944 karton 20 

405 424/44 Pátrání po nepřátelských letadlech 1944 karton 20 

406 426/44 Zostření kontroly zatemnění 1944 karton 20 

407 428/44 Směrnice pro zvláštní nasazení příslušníků UPP 1944 karton 20 

408 436/44 Směrnice pro bezpečnostní a pořádkovou policii; 
dozor v divadlech, kinech, výstavách aj. podnicích 

1944 karton 20 

409 437/44 Upozornění na včasné dodávání hlášení o 
událostech 

1944 karton 20 

410 447/44 Upozornění na zvýšenou poplachovou pohotovost 
27. října 1944 

1944 karton 20 

411 452/44 Převzetí potravinových zásob od Policejní školy 
Morava 

1944 karton 20 

412 453/44 Zaslání výplatní listiny policejních podstrážmistrů 
PK v Brně, přidělených velitelství do Pardubic 

1944 karton 20 

413 454/44 Povolení k použití střelby v okresech na 
moravskoslovenském pohraničí 

1944 karton 20 

414 474/44 Převzetí policejní kompanie v Brně novým 
velitelem (Šálek) 

1944 karton 20 

415 482/44 Směrnice pro velitele v případě použití zbraní 1944 karton 20 

416 483/44 Pátrání po členech posádek sestřelených nebo 
nouzově přistálých nepřátelských letadel 

1944 karton 20 

417 487/44 Pokyny pro chování příslušníků policejní setniny 1944 karton 20 

418 495/44 Politické školení příslušníků UPP; přil. 1 výt. 
Moravských novin č. 294/44 

1944 karton 20 

419 496/44 Oznámení o převzetí správy Policejního ředitelství 
v Brně dr. Hermannem dnem 4. listopadu 1944 

1944 karton 20 
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420 497/44 Vánoční akce 1944 ve prospěch německých vojáků 
v poli 

1944 karton 20 

421 511/44 Směrnice pro organizaci služby při protiletecké 
obraně 

1944 karton 20 

422 548/44 Oznámení o těžkém zranění policejních čekatelů 
Vladimíra Schauera a Františka Dveřníka při 
leteckém náletu na Brno 20. 11. 1944 

1944 karton 20 

423 553/44 Výpověď Vladimíra Schauera o zranění při 
leteckém náletu 

1944 karton 20 

424 559/44  Přidělení zvl. potravinových lístků pro příslušníky, 
kteří měli po náletu 20. 11. 1944 nepřetržitou, 
déle jak 43 hod. trvající službu 

1944 karton 20 

425 560/44 Předložení žádosti o podporu pro pozůstalé po 
Františku Dvorníkovi, oběti náletu 20. 11.1944 

1944 karton 20 

426 564/44 Pokyny pro hlášení úrazů příslušníků UVP v Brně, 
které utrpěli při náletu 20. 11. 1944 

1944 karton 20 

427 579/44 Určení dělníků a zaměstnanců pro pohotovostní 
službu při náledí 

1944 karton 20 

428 5B0/44 Seznam čekatelů a podstrážmistrů na zkoušku, 
přidělených od 1. 12. 1944 k VUVP v Brně 

1944 karton 20 

429 581/44 Oprava pracovní doby (napřetržitá služba) po 
leteckém náletu 

1944 karton 20 

430 585/44 Seznam vybraných příspěvků na příslušníky UVP, 
poškozené při náletu na Brno 

1944 karton 20 

431 586/44 Obnovení služebního provozu dnem 27. listopadu 
1944 

1944 karton 20 

432 594/44 Určení účasti příslušníků UVP na veřejném 
shromáždění adm. vedoucího Hugo Tuskányho v 

Brně dne 9. 12. 1944 

1944 karton 20 

433 604/44 Přidělení asistence příslušníků UVP ke službě v 
protileteckých krytech 

1944 karton 20 

434 619/44 Evidence dosud nezadržených uprchlíků z práce 
nebo osob, které nejsou v pevném pracovním 
poměru 

1944 karton 20 

435 627/44 Směrnice pro nasazení jednotek UPP v Pardubicích 1944 karton 20 

436 631/44 Seznam příslušníků policejní setniny, odvelených 
do Pardubic 

1944 karton 20 

437 634/44 Vystřídáni příslušníků UPP, nasazených na 
stavebních místech Todtovy organizace; přil. 
seznam mužů, určených k výměně pro zvláštní 
nasazení v Pardubicích 

1944 karton 20 

438 636/44 Pokračování výuky příslušníků UVP 1944 karton 20 

439 640/44 Vydávání propustek pro válečně důležité cesty 1944 karton 20 
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440 641/44 Zřízení zvl. "Einsatzkompanie Brünn" v rámci 
Inspektora uniformované policie na Moravě dnem 
27. 12. 1944; přil. seznam mužstva, přiděleného z 
policejní setniny 

1944 karton 20 

441 644/44 Zmírnění zatemňovacích předpisů při vánočních a 
novoročních bohoslužbách 

1944 karton 20 

442 7/45 Oběžník policejního presidenta o dodržování 
pracovní doby a kázně 

1945 karton 20 

443 8/45 Oznámení o zatčení správce budov Maxe Sobotky 
gestapem v Brně dne 5. ledna 1945 

1945 karton 20 

444 16/45 Pátrání po 2 amerických důstojnících, uprchlých ze 
zajateckého tábora v Sagau 

1945 karton 20 

445 32/45 Zavedení prozatímního trestního řádu pro 
příslušníky UPP 

1945 karton 20 

446 32/1/45 Zjednodušení disciplinárního řízení proti 
příslušníkům UPP 

1945 karton 20 

447 35/45 Směrnice k povinnému hlášení o výskytu 
partyzánů 

1945 karton 20 

448 39/45 Školení mužstva protiletecké policie 1945 karton 20 

449 44/45 Nábor příslušníků UVP a PP na školení o 
odstraňování odhozené nepřátelské munice 

1945 karton 20 

450 45/45 Upozornění na zkušební vysílání tzv. 
Deutschlandsendera pro předávání politických 
zpráv 

1945 karton 20 

451 46/45 Zákaz současného zaměstnávání příbuzných v téže 
policejní služebně 

1945 karton 20 

452 52/45 Sestavení mužstva k zneškodňování nevybuchlé 
nepřátelské munice  

1945 karton 20 

453 53/45 Zavedení nových předpisů pro ohledávání mrtvol 1945 karton 20 

454 87/45 Změna předpisů pro předvádění osob k soudům 1945 karton 20 

455 149/45 Hlášení návštěvy 4 neznámých mužů v hájovně v 
Brně-Kr. Poli, kteří žádali o vydání zbraní, munice a 
osobních dokladů dne 9. února 1945 

1945 karton 20 

456 180/45 Přehled jednotek a služeben, podléhajících SS a 
zvláštním policejním soudům 

1945 karton 20 

457 183/45 Příkaz k zahájení okamžitého hlášení a pátrání po 
parašutistech, seskočivších podle zvláštního 
hlášení v oblasti Třebíče, Telče a Brna v noci dne 
16. února 1945 

1945 karton 20 

458 184/45 Opis letáku České ligy proti bolševismu "Bolševik 
chce zničit především evropského sedláka", č. 290, 
vyd. v Praze dne 15. února 1945 

1945 karton 20 

459 187/45 Příkaz k provedení zvláštní akce k zadržení osob 
uprchlých z práce nebo bez pevného pracovního 
poměru 

1945 karton 20 
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460 199/45 Příkaz k pátrání a dalšímu opatření v souvislosti s 
hromadným útokem anglických, ruských a 
slovenských válečných zajatců, uprchlých z 
transportu v okr. Jičín v únoru 1945 

1945 karton 20 

461 200/45 Směrnice k reorganizaci spisové služby u UVP 
počínaje 1. březnem 1945 

1945 karton 20 

462 209/45 Udělení a nošení vyznamenání a čestných odznaků 
v r. 1944 a 1945 příslušníkům UVP v Brně, 
Františku Talafantovi, Arnoštu Zouharovi, Josefu 
Kratochvílovi, Vladimíru Schauerovi a Františku 
Pokornému 

1945 karton 20 

463 211/45 Příkaz k opatření podniků hasicím nářadím pro 
případ leteckého útoku; zákaz opouštění podniků 
osobami, určenými k protiletecké obraně, při 
náletu 

1945 karton 20 

464 215/45  Výstraha protektorátní vlády z 3. března 1945 
proti všem, kdo by uposlechli výzev čsl. zahraniční 
emigrace k povstání a útokům na protektorátní 
vládní činitele; přip. opis 

1945 karton 20 

465 218/45 Hlášení zadržených válečných zajatců, uprchlých 
ze zajateckých táborů 

1345 karton 20 

466 221/45 Příkaz k potlačení pověstí o situaci při 
transportech židů a zajatců, převážených přes 
protektorát do koncentračních táborů 

1945 karton 20 

467 233/45 Seznamy příslušníků policejní setniny, navržených 
k definitivnímu jmenování 

1345 karton 20 

468 234/45 Příkaz k zadržení civilních vozidel, opouštějících za 
leteckého poplachu Brno 

1945 karton 20 

469 322/45 Zřízení protileteckého úkrytu v kadetce v Brně-Kr. 

Poli 

1945 karton 20 

470 323/45 Příkaz k zadržení Jana Švajdy, uprchlého z 
německé věznice v Brně 

1945 karton 20 

471 327/45 Zpozorování 15 nepřátelských padáků v prostoru 
Brno - Adamov dne 2. března 1945 

1945 karton 20 

472 334/45 Příkaz k okamžitému pátrání po Alanu Huocovi, 
uprchlém francouzském dělníku z Paříže 

1945 karton 20 

473 336/45 Policejní nařízení pro zvláštní používání 
autodrožek ve Velkém Brně 

1945 karton 20 

474 334/45 Stížnost na nedostatečné hlášení o výsledcích 
pátrací akce Beta 

1945 karton 20 

475 359/45 Podřízení příslušníků UPP soudnímu řízení SS 1945 karton 20 

476 364/45 Seznam příslušníků policejní setniny v Brně, 
navržených k definitivnímu ustanovení 

1945 karton 20 

477 366/45 Opatření velitele "pevnosti Brno" při cvičení 
obrany města  

1945 karton 20 

478 367/45 Opatření ke zvýšení pohotovosti při poplachu 1945 karton 20 
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479 368/45 Příkaz k opevňovacím pracím v prostoru Pražská 
ul. směrem k severní části Husovic 

1945 karton 20 

480 370/45 Nařízení pracovního úřadu v Brně o záznamu 
pracovního poměru, podniky v pracovních 
knížkách 

1945 karton 20 

481 373/45 Výnos Generálního velitele UVP o přídělech 
potravin pro vládní policejní útvary 

1945 karton 20 

482 374/45 Oznámení příkazu něm. státního ministra pro 
Čechy a Moravu o péči o uprchlíky 

1945 karton 20 

483 379/45 Zavedení hlavní poplachové sirény v Brně 1945 karton 20 

484 380/45 Výnosy k protiletecké ochraně (zvl. příl. Věstníku 
ministerstva vnitra) 

1945 karton 20 

485 381/45 Příkaz k zesílení hlídkové služby v Brně 1945 karton 20 

486 382/45 Hlášení zvláštních událostí od 15. dubna 1945 1945 karton 20 

487 383/45 Příkaz k stálé zvýšené poplachové pohotovosti u 
jednotek UVP v Brně od 21. dubna 1945 

 

1945 karton 20 
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1. policejní revír 

488 2-1825 Hlášení o událostech, ke kterým došlo a při nichž 
zasahovali příslušníci ozbrojeného strážního sboru 
- zatčení osob, náhlé úmrtí, dopravní nehody, 
úrazy, útěky z práce, pátrání po osobách, 
výtržnosti, cenové a zásobovací přestupky aj. 
 

1943 21 

 6-1994 Hlášení o událostech, ke kterým došlo a při nichž 
zasahovali příslušníci ozbrojeného strážního sboru 
- zatčení osob, náhlé úmrtí, dopravní nehody, 
úrazy, útěky z práce, pátrání po osobách, 
výtržnosti, cenové a zásobovací přestupky aj. 
 

1944 21 

 2005-5848 Hlášení o událostech, ke kterým došlo a při nichž 
zasahovali příslušníci ozbrojeného strážního sboru 
- zatčení osob, náhlé úmrtí, dopravní nehody, 
úrazy, útěky z práce, pátrání po osobách, 
výtržnosti, cenové a zásobovací přestupky aj. 
 

1944 22 

 18-1432 Hlášení o událostech, ke kterým došlo a při nichž 
zasahovali příslušníci ozbrojeného strážního sboru 
- zatčení osob, náhlé úmrtí, dopravní nehody, 
úrazy, útěky z práce, pátrání po osobách, 
výtržnosti, cenové a zásobovací přestupky aj. 
 

1945 23 

 


