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I. Vývoj původce fondu 

 V prosinci r. 1868 došlo v Praze ke zřízení rakousko-uherské státní policie, jež 

nahradila dosavadní policii městskou, její součástí bylo o šest detektivů, tzv. civilní či 

neuniformovanou stráž. Členové pražské civilní stráže, jejichž počet časem stoupal, ovšem 

nebyli spokojeni se svým postavením a platovými podmínkami, které neodpovídaly tehdejší 

normě v rakousko-uherské monarchii, což bylo zapříčiněno hlavně Vídeňskou politikou proti 

národnostním a politickým snahám Čechů.  

Roku 1905 proto civilní strážník Ferdinand Kašpar Prček začal prosazovat vznik 

odbočky civilní stráže při již existující Jednotě státních zřízenců, která prosazovala zájmy 

státních zaměstnanců. Odbočka civilní stráže byla zřízena 17. května 1907 na ustavující 

schůzi. Její členové záhy sepsali status pražské civilní stráže (inv.č. 124), který obsahuje 

seznam všech detektivů dle umístění do platové stupnice a jež byl základem pro další 

vyjednávání. Vzhledem k činnosti Jednoty státních zaměstnanců se ovšem očekávalo její 

zrušení úřady, a také možný postih od policejního ředitelství za členství v ní, strážník Prček 

proto začal pracovat na založení samostatné organizace resp. spolku, který by sdružoval 

výhradně neuniformovanou stráž. 

Spolek byl založen u příležitosti 60. jubilea panování Františka Josefa I., jako Jubilejní 

podpůrný spolek c. k. civilní stráže a úředních sluhů při c. k. policejním ředitelství v Praze, 

ustavující schůze proběhla 2. října 1908 v restauraci „U Krieschů“. Protektorem spolku byl 

svorní rada a policejní ředitel Karel Křikavec. Cílem spolku byla podpora členů, jejich vdov 

a sirotků. Všichni členové byli zapsáni do pohřebního fondu spolku, roku 1909 byl z výnosů 

zábavního výboru zřízen rovněž pohřební fond manželek členů, vstup do něj byl ale 

dobrovolný. Spolek si také určil každoročně 2. prosince oslavit výročí nastoupení Františka 

Josefa I. na trůn a „pěstovat oddanost k panovnickému domu“, což mělo údajně sloužit jako 

jistá pojistka, proti zrušení spolku. 

Ač byl spolek veden jako charitativní záhy mezi své cíle přidal péči o hospodářské 

a služební záležitosti členů a plnil tak i funkci odborovou. Jeho vedení reprezentovalo civilní 

stráž při vyjednávání s C.k. policejním ředitelstvím a dalšími úřady. Mezi hlavní úspěchy 

v této době patřilo úspěšné jednání s vídeňským ministerstvem vnitra o platovém 

zrovnoprávnění s civilní stráží vídeňskou, ke kterému došlo v souvislosti s tragickou smrtí 

člena spolku, detektiva Františka Pětiletého, ve službě r. 1909.  

Spolek se scházel i v době 1. světové války, jeho členstvo bylo ale značně zmenšeno, 

spolek v této době pořádal hlavně sbírky na podporu vdov a sirotků po padlých. Dne 31. října 
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roku 1918 na schůzi, za účasti člena Národního výboru dr. Františka Soukupa, přislíbil spolek 

v čele s Františkem Prčkem oddanost svých členů novému státu. 

Vznikem Československé republiky došlo k rozšíření sboru státní policie a to zvláště 

v pohraničních, německých oblastech, roku 1919 byly proto změněny stanovy spolku, jež 

nově obsahovaly přímo ochranu zájmu členů, podílení se na reformách a snahu o zlepšení 

poměrů členstva. Rovněž byl změn název spolku na Svaz civilní stráže bezpečnosti 

v republice Československé, jeho ustavující schůze konané 1. dubna 1919 se účastnili také 

zástupci civilní stráže z Brna, Ostravy a Plzně. I přes toto rozšíření do pravomoci státní 

policie spadala jen 1/3 obyvatelstva, zbytek byl v pod dohledem četnictva či městské policie. 

Činnost svazu byla v meziválečném období hlavně prací odborovou, bojovalo se za vyšší 

platy, kratší čekací dobu služebního postupu i za nová systematizovaná místa. Od února 1920 

do února 1924 byl svaz členem České obce dělnické, jinak ale politicky nepůsobil. 

Svaz se také podílel na vzdělávání členů, měl svou knihovnu, pořádal exkurze, kurzy 

a přednášky. Od roku 1928 vydával odborný kriminalistický časopis „Československý 

detektiv“. Zábavní odbor svazu pořádal i akce společenské a podpůrné, od r. 1920 se 

pravidelně na počátku roku konal reprezentační ples, během roku to pak bývali různé menší 

sešlosti. Největší akcí byly několikadenní jubilejní slavnosti k oslavě 25 výročí existence 

Svazu, jež se konaly v červnu 1933. 

Podstatně se také zvýšila členská základna a s ní i zisky svazu, oproti 121 členům 

z roku 1908, měl spolek po válce přes 300 členů a počet nadále rostl (1921: 609 členů, 1928: 

967, 1938: 1747 členů). Mimo to měl spolek řadu členek pohřebního fondu manželek, jejich 

čísla téměř dosahovala počtu členů. Členové spolku přitom nebyli jen pražští detektivové, 

jako odborová organizace přijímal svaz za členy detektivy z celé Československé republiky. 

Zvětšující se členská základna ovšem vyvolala nutnost nově řešit organizaci spolku, od roku 

1920 proto začaly vznikat odbočky mimo Prahu, první byly založeny v Brně a Moravské 

Ostravě, o rok později následovaly odbočky v Plzni, Košicích a Užhorodě, roku 1926 byla 

zřízena odbočka v Bratislavě, další vznikla roku 1933 v Liberci a nakonec roku 1938 

v Jablonci nad Nisou a Mostě. 

Se ztrátou Podkarpatské Rusy a pohraničí byla řada těchto poboček zrušena, svaz ale 

poskytoval podporu členům evakuovaným z pohraničí. Detektivům, kteří v odtržených 

územích zůstali a přijali práci pro cizí úřady či přijaly cizí občanství, bylo členství zrušeno. 

Svaz ale měl v této době značné existenční potíže. Po vzniku Protektorátu Čechy a Moravy 

byly rušeny odborové svazy, jež byly vázány na politické strany, ač se jej to přímo netýkalo 
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svaz, nyní pod zkráceným názvem, Svaz civilní stráže, situaci bedlivě sledoval a snažil se 

chovat nadále tak, aby nebyl rovněž zrušen.  

Již od roku 1942 hrozil zánik spolku, finance spolku měly být předány Ústředí 

veřejných zaměstnanců (Verein Zentralstelle der öffentlichen Bediensteten, Prag), Svaz 

civilní stráže se proti rozhodnutí odvolal, přesto byl ale v prosinci 1943 vymazán ze 

spolkového rejstříku a byly zrušeny všechny doposud existující pobočky. Představitelé svazu 

ale vytrvali, prosadili zachování podpůrných fondů a dále bojovali za jeho další existenci. 

Likvidace spolku a jeho jmění byla proto nadále odkládána, takže spolek byť v omezené míře 

fungoval, vyplácel podpory a vydával časopis „Detektiv“, který začal opětně vycházet 15. září 

1943. Sloučení bylo nadřízenými úřady zrušeno 27. října 1944. Bylo ovšem třeba aktualizovat 

stanovy a hlavně název, neboť civilní stráž již neexistovala, v březnu 1945 proto bylo 

rozhodnuto o změně názvu na Svaz příslušníků Kriminální služby sídlem v Praze (Verband 

der Ingehörigen des Kriminaldienstes), faktická změna v organizaci spolku ale proběhla až po 

ukončení druhé světové války. 

Situace v bezpečnostních složkách byla po válce dosti nejistá, při národních výborech 

vznikla řada policejních jednotek, následovalo nahrazení četnictva Sborem národní 

bezpečnosti a vznik Státní bezpečnosti. Při zemských národních výborech tak vznikli nové 

odbory bezpečnosti. Dne 4. srpna 1945 vyšel výnos ministerstva vnitra jímž byla 

reorganizována kriminální služba a došlo k založení samostatné kriminální policie.  

Vzhledem k tomu, že odborovou činnost spolku převzal ROH – Svaz zaměstnanců 

národní bezpečnosti bylo třeba podle nových okolností reorganizovat také dosavadní Svaz 

příslušníků kriminální služby. Nové stanovy byly schváleny Zemským národním výborem 

v Praze dne 16. března 1946 (č. ZOB-III-C-1068/2-1946), došlo k přejmenování svazu na 

Kriminalistický klub, jehož hlavní náplní již nebyla odborová činnost, ale zajištění odborného 

kriminalistického vzdělání. Nově byl také založen sportovní a později i střelecký odbor, klub 

v tomto roce také převzal dosavadní orchestr Oblastní kriminální ústředny. Po válce obnovené 

pobočky v Brně, Liberci, Moravské Ostravě a Plzni, byly vzhledem ke změně stanov 

likvidovány a nahrazeny místními skupinami, které vznikaly i dalších městech republiky. 

Měnovou reformou z roku 1945 ovšem spolek, který své značné úspory chránil po dobu 

světové války, značně zchudl.  

Kriminalistický klub měl také problémy s povolením vlastního tisku, časopis 

„Kriminalistika“, vycházel měsíčně od března roku 1946 (do února roku 1950). Nakladatelská 

činnost měla být přitom posílena o nově založenou „Knižnici kriminalistického vzdělání“.  
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Spolek ale nadále pokračoval v činorodé činnosti, byla vypsána soutěž na nový znak 

klubu, postupně také rostl počet členů, i když ne všichni byli detektivové, jednalo se i o další 

personál kriminalistických útvarů. Oproti 1384 členům v roce 1945, bylo roku 1948 zapsáno 

3179 členů, v té doby již existovalo 12 místních skupin klubu (Brno, Hradec Králové, Jihlava, 

Kladno, Liberec, Olomouc, Opava, Ostrava, Plzeň, Ústní nad Labem, Zlín a Znojmo), 

důvěrníky měl klub také v Bratislavě, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Táboře 

a Pardubicích.  

Zákonem z 11. července 1947 (č. 149/47 Sb.) došlo k osamostatnění kriminální služby 

v rámci Veřejné bezpečnosti (VB), posílil tak i samotný klub, který sídlil v Kriminální 

ústředně v Praze, Bartolomějské 10. Situace se ovšem změnila již následující rok, kdy 

23. prosince 1948 vyšel zákon č. 286/48 Sb. o národní bezpečnosti, který samostatnou 

kriminální službu zrušil a nahradil si Státní národní bezpečností (SNB). Řada detektivů 

dostala výpověď a počet členů tak začal klesat.  

O likvidaci spolku bylo rozhodnuto 11. listopadu 1949, v únoru 1950 vyšlo poslední 

číslo časopisu Kriminalistika a začali se škrtat zbývající členové klubu. Kvůli průtahům došlo 

k poslední schůzi funkcionářů až 30. září 1953, nadále bylo ale vypláceno např. pohřebné 

členů i jejich manželek. Jmění spolku bylo převedeno Ústřednímu národnímu výboru až v létě 

roku 1960, záhy na to, 8. července 1960, byl spolek vymazán z evidence, oficiálně z důvodu 

dobrovolného rozejití se. 

 

Přehled předsedů: 

Prček, Kašpar   10/1908-1/1909 

Šplíchal, Augustin  2/1909, resignoval 

Prček, Kašpar   2/1910-1/1911 

Menšík, Franz   2/1911-12/1912 

Prček, Kašpar   1/1913-12/1913 

Malaska, Norbert  1/1914-12/1915 

Marhold, Johann  1/1916-12/1916 

Prček, Kašpar   1/1917-1/1919 

Podolka, Otomar  2/1919-11/1919 

Malaska, Norbert  12/1919-2/1922 

Lauda, Eduard   3/1922-4/1942 

Liška, Karel   5/1942-12/45 

Sém, Julius   12/45-likvidace 
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Přehled názvů spolku: 

1908-1919 Jubilejní podpůrný spolek c. k. civilní stráže a úředních sluhů při 

c. k. policejním ředitelství v Praze 

1919-1945 Svaz civilní stráže bezpečnosti v republice Československé 

1946-1960 Kriminalistický klub 

 

II. Vývoj a dějiny fondu 

 Materiály fondu byly do Archivu hl. m. Prahy předány v prosinci 1959, v červnu 1960 

pak byly dodány ještě protokoly vedené po roce 1945 a pokladní knihy (p.č. 54/60). 

Dosavadnímu předsedovi Kriminalistického klubu Juliovi Sémovi byla, podle rozhodnutí 

poslední výborové schůze klubu z 30. září 1953, ponechána část dokumentů pro sepsání dějin 

spolku. Jmenovaný tyto materiály, doplněné jeho shrnutí činnosti a likvidaci spolku, odevzdal 

Archivu hlavního města Prahy v lednu roku 1976 (p.č. 1/76). 

 Fond se skládal z knih a 32 šanonů s označením „Kriminalistický klub“, jež byly před 

předáním do archivu tematicky uspořádány členy klubu Juliem Sémem a Josefem Mayerem, 

jejich předávací seznam z 3. prosince 1959 odpovídá stavu před pořádáním fondu. V rámci 

pořádání byly spisy vyjmuty ze šanonů, které byly pro řadu dokumentů velikostně nevhodné 

a navíc zrezly. Fond nebyl skartován, zlikvidovány byly pouze zmíněné šanony a desky na ně. 

 

III. a IV. Archivní charakteristika fondu, obsah fondu  

  Materiály spolku byly před předáním do archivu základně seřazeny a očíslovány, tento 

původní systém byl respektován, některé materiály byly ale nově určeny a přečíslovány. Fond 

je rozdělen do tří skupin na knihy, spisy, evidenci členů a fotografie. 

Knihy obsahují pamětní, podpisovou knihu z let 1923-1933, zápisy ze schůzí jsou 

dochovány od r. 1917 do r. 1953, zápisy z let 1908-1917 do jisté míry může nahradit spis 

Kašpara Prčka k 25ti letům spolku, který obsahuje výpis z nich (viz. inv. č. 20). Z knih se ve 

fondu dále nachází členská matrika a účetní knihy spolku a administrace časopisu od 30. let. 

20. století do likvidace. 

Spisový materiál byl původně uložen ve čtrnácti šanonech, pro jejich rozměry byla 

ale řada písemností nevhodně přeložena a většina z nich také proděravěna. Před předáním do 

archivu byly spisy roztřízeny do 57 tématických skupin, tyto skupiny patrně navazovaly na 

starší organizační systém, není ale jasné podle jakého klíče byly číslovány, některá čísla 

chyběla a stávající skupiny obsahovaly i materiály patřící tématicky jinam, jednotlivé skupiny 

bylo proto třeba upravit a přeskupit. Přesto byla většina skupin zachována, řazeny byly ale 
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podle metodiky pro pořádání spolkových archivů. Spisy jsou uloženy podle následujícího 

schématu: 

Vedení spolku 

 Základní dokumenty (stanovy, likvidace spolku …) 

 Dokumentace (zápisy o historii spolku) 

 Výroční schůze  

 Mimopražské organizace spolku (odbočky, po r. 1946 místní skupiny) 

Zájmová a odborová činnost 

 Zájmová činnost klubu (hudební, sportovní, střelecký, šachový a zábavní odbor) 

 Vydavatelská činnost (časopis Detektiv, Kriminalistika, ročenky a příručky) 

 Odborová činnost klubu 

 Péče o členy klubu (zdravotní, právnická) 

Korespondence 

Zahraniční styky 

Majetkové záležitosti a účetní doklady 

 

 Základní dokumenty obsahují zápis o založení spolku, jeho stanovy, jednací řády 

a jejich změny. Rovněž jsou zde uloženy základní materiály k vzniku odboček, přípravám na 

sloučení s jinými odborovými organizacemi atp. Nacházející se zde také dokumenty 

k likvidaci spolku, jedná jak o pokusy o likvidaci v době 2. světové války, tak o definitivní 

likvidaci Kriminalistického klubu, která probíhala mezi lety 1949-1960, na tento materiál 

navazují i doklady v následujícím oddělení. 

 Dokumentace obsahuje pamětní zápisy a soupisy dějin spolku, které vznikly 

k 25. výročí spolku a hlavně pak v době zahájení likvidace spolku r. 1949. Tématicky jsou zde 

rovněž zařazeny i drobnější dokumentační materiály, jako jsou výstřižky, tiskopisy spolku či 

údaje o užívání a vytváření razítek a znaků spolku. 

 Oddělení Výroční schůze, bylo ponecháno v původním stavu, obsahuje převážně 

jednotlivé výroční zprávy, ať už se jedná o kompletně sepsané zprávy, či o jednotlivé 

podklady k nim, vzhledem k tomu, že tyto materiály byly předkládány na valných hromadách, 

nacházejí se zde výjimečně i zápisy z těchto hromad.  

 Mimopražské organizace spolku jsou řazeny do dvou oddělení, do r. 1946 totiž při 

spolku vznikaly odbočky, po změně stanov roku 1946 došlo k jejich likvidaci a přeměně na 

místní skupiny. Materiály zde uložené obsahují převážně korespondenci z těmito pobočkami, 
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zápisy z valných hromad odboček se nachází v oddělení Výroční schůze spolku, ke kterým 

byly zasílány.  

 Zájmová činnost klubu byla poměrně bohatá, její materiály se ale zachovaly spíše 

mezerovitě. Nejobsáhlejší agenda je dochována v případně zábavního výboru, který kromě 

vycházek, večírků a od 20. let 20. století reprezentačního plesu organizoval také přednášky 

a exkurze. V tomto oddělení jsou uloženy i materiály k oslavám 25let spolku, které se konaly 

roku 1933. Dále se dochoval objemný materiál střeleckého odboru, který za svou krátkou 

činnost v letech 1947-1949 organizoval řadu střeleckých závodů, jež se ve fondu 

zdokumentovány výsledkovými listinami, korespondencí a dalšími doklady. Z hudebního, 

sportovního a šachového odboru se již dochovalo méně, informace o jejich činnosti lze ale 

získat i ze zápisů o schůzích, či ze Zpráv klubu. 

 Vydavatelská činnost – jedná se o původní tři tématické skupiny shromažďující 

korespondenci a podkladový materiál k vydávání spolkového časopisu, ročenek i jednotlivých 

publikací. 

 Odborová činnost byla jednou ze základních činností spolku, který pečoval o zájmy 

detektivů, co by státních zaměstnanců až do roku 1945. V tomto oddělení se proto nachází 

návrhy zákonů, řádů, ale statuta, řády a oběžníky, týkající se neuniformované stráže, detektivů 

i jiných složek bezpečnosti. Dále zde jsou uloženy memoranda spolku, jeho požadavky ale 

i jiné žádosti, jež měly zajistit lepší postavení členů spolku. Po roce 1945, se změnou 

odborové činnosti, se struktura materiálů mění, obsahují hlavně korespondenci a materiály 

odborové organizace Svazu zaměstnanců národní bezpečnosti.  

 Péče o členy klubu – v tomto oddělení jsou uloženy informace zasílané členům 

a materiály k právním službám a zdravotní péči zajišťované spolkem. Právní služby jsou 

dokumentovány hlavně korespondencí s právníky zastupujícími členy spolku, zaznamenáno je 

jen několik kauz z 20. a 30. let. 20. století. 

Zdravotní péče o členy se skládala z hromadného pojištění členů a ze sjednávání 

lázeňských pobytů pro ně, uvažovalo se rovněž o zřízení vlastní ozdravovny. Materiály 

k vyplácení pohřebného, jak členům, tak jejich manželek, případně o udílení mimořádných 

podpor jsou uloženy ve spisech jednotlivých členů. V tomto oddělení jsou rovněž uloženy 

materiály ke sbírce pro pozůstalé po zastřeleném detektivovy Pětiletém a oběžníky a zprávy 

pro členy z let 1943-1948.  

 Korespondence byla vedena hlavně s úřady, především s policejním ředitelstvím, 

kterému byly hlášeny data schůzí, změny v předsednictvu atp., dále je jednalo o finanční 

úřady, magistrát atp. Kromě toho spolek udržoval styky s dalšími spolky a zájmovými 
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sdruženími. V tomto oddělení je uložena také korespondence k uděleným a přijatým darům, či 

žádosti o podporu nečlenů, často příbuzných členů. Tato agenda byla pro větší přehlednost 

rozdělena jen rámcově, nikoli podle adresátů. 

Zahraniční styky spolku dokládají zájem o uspořádání detektivní služby v Dánsku, ve 

Francii, Německu a Rakousku, kromě několika dopisů se jedná hlavně o originální 

dokumenty, či jejich překlady týkající se organizace detektivních složek v těchto státech.  

Majetkové záležitosti spolku jsou dochovány jen v torzu, jedná se o spíše náhodně 

zachované doklady o knihovně a inventáři spolku a také o pojistné smlouvy na totéž. 

Účetní dokumenty jsou dochovány z let 1951-1960, tedy z období, kdy klub již 

fakticky nefungoval, jedná se jen o záznamy jednotlivých výdajů. 

 

Evidence členů 

Osobní spisy jsou řazeny dle čísla průkazu, které je zaznamenáno v matrice členů 

případně také v členské kartotéce, vzhledem k proměně členstva, může být pod jedním číslem 

vedeno více členů, časově se ale jejich členství ve spolku nepřekrývá. Dochovaly se spisy 

čísel 1-4126 a 4154, přičemž chybí i některá jednotlivá čísla z tohoto výčtu, podle matriky 

bylo členských čísel vydáno 4198, tito členové byli ale patrně evidováni až počátkem roku 

1949, kdy již klub řešil vlastní existenční problémy. 

Spis člena se skládá z přihlášky, často se objevují úmrtní oznámení, v případě, že člen 

žádal o podporu, nebo jinak komunikoval se spolkem, jsou zde uloženy i tyto dopisy, často 

s poznámkami o vydané podpoře či zásluhách člena o spolek, případně také jiné zprávy 

o členovy. Pokud byla manželka člena zapsána do pohřebního fondu manželek je rovněž 

evidována ve spisu manžela a to bez ohledu na číslo její legitimace, nacházejí se zde proto 

také úmrtní listy manželek.  

 Ve fondu je uložena také kartotéka členů vedená ve 40. letech 20. století. Skládá se 

ze tří kartotékových krabic, které obsahují abecedně seřazené lístky členů, kromě čísla 

legitimace, data narození a jména manželky, uvádějí datum vstupu do spolku a místo, kde je 

daný člen zaměstnán (s různou mírou přesnosti), dále jsou zde informace o zaplacených 

členských poplatcích po roce 1943, výjimečně po r.1937. 

 

Fotografie 

 Ve fondu je uloženo fotoalbum s 64 fotografiemi zakládajících členů spolku, některé 

z fotografií jsou popsány, vyjmutí fotek z alba je většinou nemožné bez poškození alba 
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a v případě určení fotografií by byla nutná asistence restaurátorek. Tyto fotografie jsou 

doplněny dalšími 14ti fotkami zobrazující převážně akce konané ve 30. letech. 

Fond spolku představuje poměrně ucelený materiál mapující činnosti spolku od roku 

1908 do konce 40. let 20. století a to včetně období 2. světové války. Díky široce zaměřené 

činnosti spolku (odborová činnost, péče o zdravý členů, vydavatelská činnost, pořádání 

kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí) je z materiálu možno studovat řadu aspektů 

spolkového života detektivů. 

Materiály reflektují rovněž sociální postavení zaměstnanců neuniformované stráže, 

tedy detektivů. Mezi žádostmi jednotlivců, které jsou zastoupeny hlavně v osobních spisech, 

se často objevují líčení jejich životních poměrů. Nacházejí se zde také žádosti členů spolku, 

jež byli nuceni r. 1938 opustit zabrané pohraničí, Podkarpatskou Rus, někdy rovněž žádosti 

o podporu po bombardování Prahy r. 1945. Svaz přitom udával, že jeho členi tvořila většina 

zaměstnanců detektivní služby, každopádně více jak 4000 evidovaných členů tvoří vhodný 

podklad pro případné studium profese kriminalistů. 

 

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení pomůcky 

 Archivní zpracování fondu včetně zhotovení inventáře provedla v listopadu a prosinci 

roku 2014 Zora Damová. Fond obsahuje 47 evidenčních jednotek (11 knihy, 18 kartonů, 

3 kartotéky, 14 fotek a 1 fotoalbum) a 247 inventárních jednotek v rozsahu xy bm. Fond je 

uložen v Archivu hlavního města Prahy, Archivní 6, 149 00, Praha 4, v oddělení fondů 

městských podniků, institucí a fyzických osob. 
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Knihy
Pamětní knihy

Pamětní kniha svazu civilní stráže 
bezpečnosti v R. Č. S. se sídlem
v Praze 
(podpisová kniha)

1 1923–1933 kniha 1

Správní knihy

Protokol schůzí 2 1917–1921 kniha 2

Protokol schůzí 3 1921–1927 kniha 3

Protokol schůzí 4 1927–1934 kniha 4

Zápisy o schůzích 5 1934–1946 kniha 5

Zápisy o schůzích výborových, 
členských a sboru delegátů 
Kriminalistického klubu 

6 1945–1953 kniha 6

Evidenční knihy

Členská matrika 
(vložen seznam zakládajících členů, 
mimořádných členů)

7 1908–1948 kniha 7

"Členský rejstřík" 
(seznam členů od č. 3951 výše)

8 1949 kniha 8

Účetní knihy

Kniha vydání a příjmů 
"Podpůrné zřízení" 

9 1936–1947 kniha 9

Pokladní kniha 10 1939–1960 kniha 10

Pokladní kniha redakce časopisu 11 1948–1950 kniha 11
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Spisy
Základní dokumenty

Založení spolku 
(oznámení o vzniku spolku, 
seznam členů, stanovy)

12 1908 1

Stanovy (a jejich změny) 13 1910–1948 1

Jednací řády 
(Spolku, Pohřebního fondu manželek, 
Podpůrného zřízení)

14 1910–1948 1

Zřízení odboček a jejich stanovy 
(Brno, Liberec, Jablonec n. Nisou, 
Most)

15 1920, 1933, 1938 1

Návrhy na sloučení odborových 
organizací bezpečnosti 

16 1921–1923 1

Úprava příspěvků penzionovaných 
členů 

17 1928 1

Doklady k likvidaci spolku 18 1943–1944 1

Likvidace spolku 
(korespondence, zprávy, převod 
majetku a financí, zápisy z posledních 
schůzí)

19 1948–1960 1

Dokumentace

Prček, K: K jubileu dosažení prvého 
čtvrtstoletí plodné org. práce Svazu 
policejní civilní stráže 
(obsahuje výpisy ze schůzí 
z let 1908-1919)

20 1933 1

Charous, Karel: Historie 
Kriminalistického klubu 
(vylíčení historie spolku, 3 listy)

21 1948 1

Sém, Julius: Pamětní záznam 
(k časopisu Kriminalistika, 2 listy)

22 1949 1
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Sém, Julius: Informace pro pana 
přednostu KÚ 
(vylíčení historie spolku, vložen článek 
40let kriminalistického klubu
a Zpráva z výroční chůze, 9 listů)

23 1949 1

Sém, Julius: Pamětní záznam o vzniku,
činnosti a zániku spolku 
(vylíčení historie spolku, 13 listů)

24 1976 1

Výstřižky z novin týkající se spolku 
(včetně smrti detektiva Pětiletého 
a 25výročí spolku )

25 1909–1947 1

Pamětní dokumenty 
1909 Pohřeb Františka Pětiletého
1908 Člen Národního výboru přednese 
o právech a povinnostech stráže 
v novém státě
1919 Manifestační schůze

26 1909, 1918, 1919 1

Spolkové razítko, odznaky 
(přidělení razítek, výroba odznaků, 
soutěž na nový odznak, 2 ks návrhů)

27 1924, 1946–1948 1

Tiskopisy používané spolkem 
(členské průkazy, hlavičkový papír, 
obálky, pozvánky, přihlášky atp.)

28 [1930–1947] 1

Výroční schůze

Výroční schůze za rok 1908/9
(I. Výroční zpráva, 
zápis z valné hromady 2.10.1908
zápis z mimořádných valných hromad 
14.8.1908 a 5.5.1909) 

29 1908–1909 1

Výroční schůze za rok 1909/10
(II. Výroční zpráva) 

30 1910 1

Výroční schůze za rok 1910/11
(III. Výroční zpráva, 
zápis z III. valné hromady 6.11.1911) 

31 1911 1

Výroční schůze za rok 1912
(IV. Výroční zpráva, 
zápis z V. valné hromady 9.1.1913) 

32 1913 1
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Výroční schůze za rok 1913
(V. Výroční zpráva) 

33 1914 1

Výroční schůze za rok 1914
(VI. Výroční zpráva) 

34 1915 1

Výroční schůze za rok 1915
(VII. Výroční zpráva) 

35 1916 1

Výroční schůze za rok 1916 
(VIII. Výro ční zpráva, 
zápis z valné hromady 16.1.1917) 

36 1917 1

Výroční schůze za rok 1917
(IX. Výroční zpráva, 
zápis z valné hromady 4.2.1918,
pozvánka na mimořádnou valnou 
hromadu 16.12.1918) 

37 1918 2

Výroční schůze za rok 1918
(X. Výroční zpráva) 

38 1919 2

Výroční schůze za rok 1919
(Jednatelská zpráva, Zpráva pokladní) 

39 1920 2

Výroční schůze za rok 1920
(Výroční zpráva, Jednatelská zpráva,
Zpráva pokladní,
Jednatelská zpráva zábavního 
a kulturního výboru,
Protokoly o založení odboček v Brně 
a Mor. Ostravě) 

40 1920–1921 2

Výroční schůze za rok 1921 
(Výroční zpráva, Jednatelská zpráva,
Zpráva pokladní, Jednatelská zpráva 
zábavního a kulturního výboru,
Protokol o založení odbočky v Košicích
Zápisy z valných hromad v obočkách) 

41 1922 2

Výroční schůze za rok 1922 
(Jednatelská zpráva, Zpráva pokladní,
Jednatelská zpráva zábavního 
a kulturního výboru, Zpráva knihovníka
Zápisy z valných hromad v obočkách) 

42 1923 2
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Výroční schůze za rok 1923
(Předsednická zpráva, 
Jednatelská zpráva, Zpráva pokladní, 
Zpráva zábavního a kulturního výboru) 

43 1924 2

Výroční schůze za rok 1924
(XVI. Výroční zpráva,
Předsednická zpráva,
Jednatelská zpráva, Zpráva pokladní,
Zpráva zábavního a kulturního výboru,
Zpráva knihovníka,
Zápisy z valných hromad odboček) 

44 1925 2

Výroční schůze za rok 1925
(XVII. Výro ční zpráva,
Předsednická zpráva,
Jednatelská zpráva, Zpráva pokladní,
Zpráva dozorčího výboru,
Zpráva zábavního a kulturního výboru,
Zpráva knihovníka,
Zápisy z valných hromad odboček) 

45 1926 2

Výroční schůze za rok 1926
(XVIII. Výro ční zpráva,
Předsednická zpráva,
Jednatelská zpráva, Zpráva pokladní,
Zpráva zábavního a kulturního výboru,
Zápis o zřízení obočky v Bratislavě,
Zápisy a zprávy z valných hromad 
odboček) 

46 1927 2

Výroční schůze za rok 1927
(XIX. Předsednická zpráva,
Jednatelská zpráva, Zpráva pokladní,
Zápisy a zprávy z valných hromad 
odboček) 

47 1928 2

Výroční schůze za rok 1928
(Předsednická zpráva,
Jednatelská zpráva, Zpráva pokladní,
Zpráva zábavního a kulturního výboru,
Zpráva knihovníka,
Zápisy a zprávy z valných hromad 
odboček) 

48 1929 2
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Výroční schůze za rok 1929
(Předsednická zpráva,
Jednatelská zpráva, Zpráva pokladní,
Zpráva zábavního a kulturního výboru,
Zpráva knihovníka,
Zápisy a zprávy z valných hromad 
odboček) 

49 1930 2

Výroční schůze za rok 1930
(Předsednická zpráva,
Zpráva jednatelská, Zpráva pokladní,
Zpráva zábavního a kulturního výboru,
Zpráva knihovníka,
Zápisy a zprávy z valných hromad 
odboček) 

50 1931 2

Výroční schůze za rok 1931
(Předsednická zpráva,
Zpráva jednatelská, Zpráva pokladní,
Zpráva administrace časopisu 
Československý detektiv,
Zpráva zábavního a kulturního výboru,
Zpráva knihovníka,
Zápisy a zprávy z valných hromad 
odboček) 

51 1932 2

Výroční schůze za rok 1932
(Předsednická zpráva,
Zpráva jednatelská, Zpráva pokladní,
Zpráva zábavního a kulturního výboru,
Zpráva knihovníka,
Zpráva administrace časopisu 
Československý detektiv
Zápisy a zprávy z valných hromad 
odboček) 

52 1933 2

Výroční schůze za rok 1933
(Předsednická zpráva,
Zpráva jednatelská, Zpráva pokladní,
Zpráva administrace časopisu 
Československý detektiv,
Zpráva zábavního a kulturního výboru,
Zpráva knihovníka,
Zápisy a zprávy z valných hromad 
odboček) 

53 1934 2
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Výroční schůze za rok 1934
(Předsednická zpráva,
Zpráva jednatelská, Zpráva pokladní,
Zpráva administrace časopisu 
Československý detektiv,
Zpráva zábavního a kulturního výboru,
Zpráva knihovníka,
Zápisy a zprávy z valných hromad 
odboček) 

54 1935 2

Výroční schůze za rok 1935
(Zpráva místopředsedy,
Zpráva jednatelská, Zpráva pokladní,
Zpráva administrace časopisu 
Československý detektiv,
Zpráva zábavního a kulturního výboru,
Zpráva knihovníka,
Zápisy a zprávy z valných hromad 
odboček) 

55 1936 2

Výroční schůze za rok 1936
(Zpráva jednatelská, Zpráva pokladní,
Zpráva administrace časopisu 
Československý detektiv,
Zpráva zábavního a kulturního výboru,
Zápisy a zprávy z valných hromad 
odboček) 

56 1937 2

Výroční schůze za rok 1937
(Zpráva jednatelská, Zpráva pokladní,
Zpráva administrace časopisu 
Československý detektiv,
Zpráva zábavního a kulturního výboru,
Zpráva knihovníka,
Zápisy a zprávy z valných hromad 
odboček) 

57 1938 2

Výroční schůze za rok 1938
(Zpráva jednatelská, Zpráva pokladní,
Zpráva administrace časopisu 
Československý detektiv,
Zpráva zábavního a kulturního výboru,
Zpráva knihovníka,
Zápisy a zprávy z valných hromad 
odboček) 

58 1939 2
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Výroční schůze za rok 1939
(Zpráva jednatelská, Výroční zpráva,
Zápisy a zprávy z valných hromad 
odboček) 

59 1940 2

Výroční schůze za rok 1940
(Zpráva jednatelská, Výroční zpráva,
Zápisy a zprávy z valných hromad 
odboček) 

60 1941 2

Výroční schůze za rok 1941
(Výroční zpráva,
Zpráva administrace Detektiva,
Zpráva zábavního výboru, Zpráva 
knihovníka) 

61 1942 2

Výroční schůze za rok 1942
(Výroční zpráva) 

62 1943 2

Výroční schůze sboru delegátů 
22.2.1945
(Svolání schůze+účastníci,
Jednatelská zpráva, 
Návrh na doplnění jednatelského řádu)
 

63 1945 2

Schůze ústředního výboru 19.5.1945
(zápis ze schůze) 

64 1945 2

Výroční schůze sboru delegátů 
26.11.1945
(Zápisy ze schůzí - členské, výborové 
a sboru delegátů,
Seznam zemřelých od 1.1.1943,
Zpráva předsedy,
Zpráva jednatele,
Zpráva pokladníka,
Zpráva administrace časopisu Detektiv,
Zpráva knihovníka,
Zpráva o činnosti za léta 1939-1945,
Důvodová zpráva k změně stanov)

 

65 1945 2
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Výroční schůze sboru delegátů za rok 
1946
(Zápisy ze schůzí - členské, výborové 
a sboru delegátů,
Seznam zemřelých,
Zpráva pokladníka,
Zpráva administrace časopisu 
Kriminalistika a Detektiv
Zpráva knihovníka,
Jednací řád Kriminalistického klubu) 

66 1947 2

Výroční schůze sboru delegátů za rok 
1947 
(Zápisy z členské a výroční schůze,
Zpráva předsedy, jednatele,
Zpráva pokladní,
Zpráva administrace Kriminalistiky,
Zpráva knihovníka,
Zpráva fotbalového odboru,
Zprávy o činnosti místních skupin,
Výroční zprávu za 40let činnosti)

67 1948 2

Mimopražské organizace svazu

Odbočky (před r. 1946)

Bratislava 68 1924–1945 3

Brno 69 1920–1946 3

Jablonec nad Nisou 70 1936–1938 3

Košice 71 1920–1947 3

Liberec 72 1935–1939, 1945 3

Most 73 1936–1939 3

Ostrava 
(do r. 1943 Moravská Ostrava)

74 1919–1946 3

Plzeň 75 1920–1940, 1946 3

Užhorod 76 1920–1939 3

Místní skupiny (po r. 1946)

Informace o ohlášení místních skupin 77 1948 4
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Bratislava  
(kriminální ústředna, 
nebyla místní skupinou)

78 1945–1949 4

Brno 79 1946–1949 4

Hradec Králové 80 1947–1949 4

Jihlava 81 1947–1948 4

Kladno 82 1946–1949 4

Liberec 83 1946–1949 4

Olomouc 84 1947–1948 4

Opava 85 1947–1948 4

Ostrava 86 1946–1948 4

Plzeň 87 1947–1948 4

Ústí nad Labem 88 1947–1948 4

Zlín 89 1947–1948 4

Znojmo 90 1947–1948 4

Zájmová činnost klubu

Hudební odbor

Řád pěveckého kroužku 91 1911 4

Výpisky týkající se hudebního
 a pěveckého odboru klubu 

92 1915 4

Orchestr kriminalistického klubu 
(dříve orchestr Oblastní kriminální 
úřadovny vedený Karlem Valdaufem)

93 1946–1948 4

Sportovní odbor

Pamětní spis o založení sportovního 
odboru 

94 1945 4

Schůze odboru 
(pozvánky, zápisy, oběžníky)

95 1947–1948 4

Korespondence 96 1946 4
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Oběžníky ROH týkající se sportu 97 1948 4

Střelecký odbor

Vznik, činnost a zrušení střeleckého 
odboru 

98 1949 4

Zápisy ze schůzí a pozvánky na ně 99 1947–1949 4

Střelnice a vydávání zbraní členům 100 1948–1949 4

Střelecké závody 
(pozvánky, výsledky, korespondence, 
plakáty)

101 1947–1949 4

Výtřižky z noviny 
(týkající se hlavně střeleckých závodů)

102 1946–1948 4

Šachový odbor

Jednání o založení šachového odboru 103 1946 4

Kulturně-zábavní a vzdělávací odbor

Organizace odboru 
(jmenování a volby členů, zápisy, 
výroční zprávy a pokladní zprávy)

104 1933~1948 5

Korespondence a smlouvy 
s Ochranným sdružením autorským 

105 1936~1940 5

Text "Masopustní karikatůry" 106 1911 5

Oslavy výročí 25. let svazu 
(proslovy, dokumentace, gratulace)

107 1933 5

Exkurze a zájezdy 108 1924–1925, 1928, 
1932, 1934–1938, 

1947 

5

Organizace přednášek, kurzů 109 1926–1927, 1937, 
1947–1948 

5

Organizace reprezentačních plesů 
(zajištění místností, dary atp.)

110 1925–1926, 1930, 
1932–1939, 
1947–1948 

5

Jiné akce 
(akademie, slavnosti atp.)

111 1911, 1931~1939, 
1946–1948 

5



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 12 - 

Tiskopisy odboru, seznam 
podporovatelů, plán sálu 

112 b.d. 5

Cizí akce a nabídky 113 1929–1938, b.d. 5

Vydavatelská činnost

Časopis

Korespondence časopisu Detektiv 
a Kriminalistika 

114 1929~1949 6

Seznam odběratelů časopisu 
Kriminalistika 

115 1949 6

Návrhy obálek časopisů 
Kriminalogie, Časopis kriminální 
policie,
Národní bezpečnost 
(9 ks)

116 1947 6

Ročenka

Korespondence k vydávání 
kriminalistické ročenky a sborníku 

117 1923~1932, 
1947–1948 

6

Příručky

Instrukce pro výkon přísežné polní 
stráže 
(korespondence)

118 1946–1947 6

Instrukce pro výkon přísežné lesní 
a myslivecké stráže 
(korespondence, 1 výtisk příručky)

119 1946–1949 6

Nosek, Václav: Daktyloskopie, 
cheiroskopie, podoskopie 
(korespondence, leták, objednávky)

120 1947–1949 6

Organizace veřejné správy zvl. národní 
bezpečnosti 
(korespondence, korektura)

121 1948 6
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Odborová činnost klubu

Statuta, stanovy, systematizace, zákony a jejich návrhy

Stanovy pohřebního spolku úředníků 
a sluhů c.k. policejního ředitelství 
v Praze 
(Statuten des Funeralvereines der 
Beamten und Diener der Prager
k.k. Polizei-Direktion)

122 1876 7

Zákon č.74 ř.z. ze dne 14.5.1896 
v příčině zaopatření státních úřadníků, 
učitelů a sluhů jakož i jejich vdov 
a sirotků 
(Pensijní normal)

123 1896 7

Status c.k. policejní civilní stráže
v Praze 
(seznam pracovníků podle tříd)

124 1907 7

Sbírka říšských zákonů 
(zákony č. 204, 231) 

125 1908 7

Zpráva o úpravě služebního poměru 
státních zaměstnanců 
(Bericht des 
Staatsangestelltenausschusses über das 
Gesetz, betreffend das Dienstverhältnis 
der Staatsbeamten und der 
Staatsdienerschaft (Dienstpragmatik), 
in der von Herenhause beschlossen 
Fassung)

126 1912 7

Stav zaměstnanců civilní stráže c.k. 
policejního ředitelství v Praze 
(Personalstand der Zivilpolizewache 
dei der k.k. Polizeidirektion in Prag)

127 1913 7

Organizační statut výkonných 
policejních úředníků 
(Organisationsstatut der k.k. 
Polizeiagenten)

128 1914 7

Organizační statut výkonných 
policejních úředníků 
(přehled s komentáři)

129 1914 7



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 14 - 

Návrh zákona o úpravě poměrů 
státních zaměstnanců 

130 1921 7

Zákon z 13.7.1922 č. 23 Sb. o sborech 
státní bezpečnosti 
(včetně prováděcího nařízení 
a důvodové zprávy)

131 1922 7

Seznam sboru neuniformované stráže 
bezpečnosti při pol. řeď. Praha 

132 [1923] 7

Návrh nového požitkového systému 
pro četnictvo, bezpečnostní 
a pohraniční stráž finanční 
a dozor vězňů z r. 1922 

133 1925 7

Vládní návrh požitkového zákona díl I. 134 1925 7

Oběžníky o zvýšení pohotovostních 
příplatků 

135 1925 7

Návrh služebního řádu pro sbory 
uniformované a neuniformované stráže 
bezpečnosti vydaný na základě § 5 
nařízení vlády RČS z 5. 10.1922 
č. 295 Sb. 

136 1927 7

Systematizace policejních agentů 
u policejních úřadů na Podkarpatské 
Rusy 

137 1929 7

Osnova zákona o sborech stráže 
bezpečnosti 

138 1931 7

Psací paušál 139 1933 7

Vládní nařízení č. 51 z 6.3.1936 
o organizaci policejní správy a služby 

140 1936 7

Oběžník: používání zaměstnanců 
k výkonné službě 

141 1937 7

Systematizace na rok 1938 
(včetně přehledu výdajů)

142 1938 7

Prováděcí pokyny k nařízení říšského 
protektora z 30.12.1940 

143 1941 7

Výnosy k poplatkům za mimořádné 
služby gážistů 

144 b.d. 7
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§ 25-65 služebního řádu 
(torzo)

145 b.d. 7

Reakce klubu, žádosti, rezoluce, memoranda

Žádost podaná policejnímu ředitelství 146 1915 7

Žádosti a memoranda odeslaná 
ministerstvu vnitra 

147 1909~1938 7

Memoranda, rezoluce a žádosti spolku 148 1910~1937 7

Žádosti o slevy na dopravu 
(Ministerstvo železnic, Pražské 
elektrické podniky)

149 1920, 1931~1937 7

Odpovědi úřadů na memoranda 150 1922–1932 7

Memoranda jiných, spřízněných 
organizací 

151 1922, 1924, b.d. 7

Činnost po roce 1945

Korespondence 152 1945–1949 8

Materiály Svazu zaměstnanců Sboru 
národní bezpečnosti (ROH) 
včetně I. celostátní konference delegátů

153 1947 8

Péče o členy klubu

Sbírka na podporu rodiny † člena 
Pětiletého (a dalších členů raněných) 
(seznamy dárců, rozdělení podpory)

154 1909 8

Informace pro členy

Rozdělovník "Zpráv" členům 
(seznam odběratelů)

155 b.d. 8

Oběžníky později "Zprávy" členům, 
pozvánky na akce atp. 

156 1943–1948 8

Právní zastoupení členů a klubu

Odměny za právní služby 157 1923–1938 8
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Spor František Vavřín vs. ministerstvo 
vnitra 

158 1921–1923 8

Schodky z pokladní knize 159 1924 8

Vymáhání podílu od Společenstva pro 
stavbu, zařizování a vydražování 
obytných budov, léčebných ústavů 
a lázní při Sociální ochraně státních 
zaměstnanců s.r.o. 

160 1928 8

Opisy rozhodnutí ze sbírky soudu 
v záležitostech započtení vojenské 
služby a zvláštích služebních přídavků 

161 1930–1931 8

Pozůstalost člena Matěj Heřmánek 162 1933 8

Žaloba na Jaroslava Bobrycha (časopis 
Československý detektiv) 

163 1938 8

Právní ochrana Rudolfa Veselého 
(Cheb) 

164 1938 8

Právní poradce JUDr. Eugen Červinka 
(zastupování členů, obrana svazu před 
sloučením atp.)

165 1939–1945 8

Zdravotní péče a rekreace

Souborné úrazové pojištění členů 
(seznamy členů, úpravy a nabídky 
pojištění, smlouvy)

166 1923–1927, 
1933–1934, 
1942–1948 

8

Souborné úrazové pojištění členů 
(Oznámení úrazů, náhrady)

167 1925–1927, 1932, 
1940, 1945, 
1947–1948 

8

Organizace Léčebného fondu 
veřejných zaměstnanců 
(styk s úřady)

168 1926–1930 8

Lázeňské pobyty a slevy pro členy 169 1924~1937 8

Hledaní budovy pro ozdravovnu spolku 170 1930, 1934, 1946, 
1948 

8

Korespondence - domácí

Kondolence a gratulace 171 1922~1948 8
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odeslaná

Berní správa 172 1920, 1932, 1946 9

Bezpečnost, administrace časopisu 173 1946 9

Česká obec dělnická 174 1920–1921, 1924 9

Československá společnost pro právo 
trestní 

175 1948 9

Jednota policejních penzistů a vdov 
stráže bezpečnosti 

176 1926 9

Kancelář prezidenta ČSR 177 1920, 1930 9

Magistrát hl. m. Prahy 178 1942, 1948 9

Ministerstvo vnitra 179 1922, 1926, 1930, 
1947–1948 

9

Ministerstvo vnitra, Kriminální 
ústředna 

180 1936 9

Odborové sdružení stráže bezpečnosti 181 1922 9

Policejní ředitelství, Praha 182 1918~1948 9

Poštovní spořitelna 183 1946, 1949 9

Poštovní úřad 184 1942–1943, 1946 9

Poštovní úřad, šekový 185 1920 9

Státní úřad statistický 
(Vyplněné statistické dotazníky pro 
odborové útvary zaměstnanecké)

186 1923–1941 9

Státní zastupitelstvo 187 1932 9

Úřad pro vyměřování poplatků 188 1920–1922, 1934 9

Ústřední akční výbor Národní fronty 189 1948 9

Ústřední národní výbor 190 1948 9

Zemská správa politická 191 1921, 1927 9

Zemský národní výbor 192 1948 9

Zemský spolek Zlatého kříže pro 
Čechy 

193 1920 9
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přijatá

Berní správa 
(obsahuje evidenci majetku a vkladů 
z let 1945-1947)

194 1930–1932, 
1945–1947 

9

Československá obec dělnická 195 1922, 1924 9

Československý svaz státního 
kancelářského úřednictva 

196 1922 9

Kancelář prezidenta republiky 197 1925, 1930 9

Ministerstvo vnitra 198 1920, 1926, 1947 9

Občanská záložna, Libeň 199 1926–1927, 1930 9

Obec přátel čsl. četnictva 200 1922 9

Odborné sdružení stráže bezpečnosti 201 1923, 1926, 1929 9

Policejní ředitelství, Košice 202 1921 9

Policejní ředitelství, Praha 203 1908, 1920–1924, 
1932, 1934, 1943 

9

Podpurný fond státní uniformované 
stráže bezpečnosti 

204 1940 9

Poštovní úřad 205 1942 9

Poštovní úřad, šekový 206 1920 9

Sociální ochrana státních zaměstnanců 207 1923, 1927, 1930 9

Společnost Čsl. červeného kříže 208 1924 9

Státní úřad statistický 209 1922–1941 9

Úřad pro vyměřování poplatků 210 1920–1922, 1934 9

Zemská správa politická 211 1922 9

Zemský národní výbor 212 1946 9

Zemský spolek Zlatého kříže pro 
Čechy 

213 1920 9

Nabídky služeb 214 1938, 1946 9
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dary, podpory nečlenům

Odeslané dary organizacím 215 1922–1923, 1926, 
1928, 1947 

9

Kvitace a díky za doručené dary 216 1929–1930, 1934, 
1940 

9

Žádosti nečlenů o podporu 217 1943–1948 9

Žádosti ústavů o podporu 
(obsahuje rovněž kvitace na dary)

218 1920–1928, 
1932–1935, 1938 

9

Zahraniční styky

Dánsko 
(překlad stanov policejního spolku, 
"Předpis pro státní policii" (česky 
a dánsky), dopisy od Akademické 
svépomoci, týkajícíc se překladu)

219 1924, 1929 9

Francie 
"Vzájemně se podporující policie 
v Paříži"
(snaha o navázání spolupráce)

220 1948 9

Německo 
(informace o německém úřednickém 
svazu, dopisy, 25 let Spolku saských 
policejních úředníků, Drážďany)

221 1922, 1927, 1929 9

Rakousko 
(stanovy org. policejních agentů, 
požitkové poměry spolkových 
zaměstnanců, pozvánka a program bálu 
vídeňských krimi. úředníků)

222 1919, 1921, 1932 9

Majetkové záležitosti

Spolková knihovna 
(knihovní řád, vybavení a umístění 
knihovny, přidělení knih zabavených 
Gestapem)

223 1920, 1923, 1941, 
1946–1950 

9

Spolkový inventář 
(nákup a správa drobného náčiní - 
psací stroj, harmonika, kartotéka)

224 1934, 1947–1948 9
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Pojištění inventáře proti vloupání 
a požáru 
(smlouvy a korespondence)

225 1929, 1946–1949 9

Pojištění knihovny proti vloupání 
a požáru 

226 1929, 1941~1949 9

Účetní dokumenty

Účetní doklady a výpisy ze šekových 
účtů 

227 1951–1960 9

Evidence členů
Osobní spisy

č. 1-200 228 1908–1953 10

č. 201-500 229 1919–1953 11

č. 501-800 230 1920–1953 12

č. 801-1200 231 1923–1953 13

č. 1201-1700 232 1925–1953 14

č. 1701-2300 233 1938–1953 15

č. 2301-2900 234 1946–1953 16

č. 2901-3500 235 1947–1953 17

č. 3501-4126; 4154 236 1947–1953 18

Kartotéka

A-J 237 1943–1949 kartotéka 
1

K-P 238 1943–1949 kartotéka 
2

R-Ž 239 1943–1949 kartotéka 
3



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 21 - 

Fotografie

Fotoalbum zakládajících členů klubu 
(64 fotografií)

240 [1908] kniha 12

Skupina detektivů s vyznamenáními 
(1 fotografie)

241 [1908] 18

Skupinové fotografie z slavnostní valné 
hromady na Staroměstské radnici, 
z oslav a výletu do Plzně) 
(8 fotografií)

242 1933 18

Členové Bezpečnostního odd. 
policejního ředitelství v Praze 
(1 fotografie)

243 1938 18

Účastníci schůze sboru delegátů spolku 
27.2.1939 konané v Tyršově domě, 
Praha III. 
(1 fotografie)

244 1939 18

Fotokopie diplomu jmenování MUDr. 
Františka Hájka česným členem klubu 
(2 fotografie)

245 [1946] 18

Mezinárodní kongres kriminální 
policie v Praze 
(1 fotografie)

246 [1948] 18

Reprodukce skupinových fotografií 
detektivů 
(2 ks)

247 b.d. 18
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