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I. Vývoj p&vodce archivního souboru 

 
 P&vodcem archivního souboru bylo Ú"ední zastupitelství Cheb (Amtsanwalt Eger). Ú"ední 

zastupitelství pat"ila podle "íšského zákona o organizaci soudnictví,1 který byl zaveden 

v $íšské žup! Sudety na"ízením z 16. ledna 1939, na nejnižší stupe% v hierarchii ú"ad& 

ve"ejné žaloby na území N!mecka.2 Jejich teritoriální vymezení však nebylo v rámci 

N!mecka jednotné: zatímco v n!kterých zemích (nap". v Prusku) byla z"izována p"i každém 

ú"edním soudu (Amtsgericht), jinde existovala jen u ú"edních soud& v sídle krajského soudu 

(Landgericht) a nap". v oblasti $íšské župy Sudety byl zaveden smíšený systém, kdy byla 

praxe r&zná v každém obvodu krajského soudu: pruský systém ú"edních zastupitelství se sice 

neujal nikde, ale nap". v obvodech krajských soud& v Chebu a Litom!"icích p&sobila ú"ední 

zastupitelství vždy pro n!kolik ú"edních soud& dohromady, kdežto v obvodech ostatních 7 

krajských soud& bylo pro všechny ú"ední soudy z"ízeno pouze jedno ú"ední zastupitelství.3   

P"íprava na jejich z"izování v $íšské žup! Sudety byla zahájena pokynem "íšského 

ministra spravedlnosti ze 7. prosince 1938. Na jeho základ! byli vybráni odborn! vyškolení a 

p"ezkoušení ú"edníci, kte"í ovládali n!mecké trestní právo, kancelá"ské síly byly prozatím 

uvoln!ny ú"edními soudy. Ú"ední zastupitelství do 3 zam!stnanc& byla vedena ú"edním 

zástupcem (Amtsanwalt), v!tší ú"ední zastupitelství vedli státní zástupci (Staatsanwalt). Podle 

p&vodního návrhu "íšského ministerstva spravedlnosti m!la být ú"ední zastupitelství z"ízena 

v každém politickém okrese, ale tento návrh nebyl nakonec realizován. Hlavní p"ekážkou byl 

zejména nedostatek odborných sil a tento problém se "ešil vysíláním odborník& z $íše, zprvu 

na n!kolik týdn& na vybudování ú"adu a zaškolení místního personálu, pozd!ji zde 

"íšskon!me#tí odborníci již mnohdy z&stávali i natrvalo. V období do získání vhodných 

ú"edník& prozatím vykonávala #innost ú"edních zastupitelství nad"ízená státní zastupitelství 

p"i krajských soudech, ale agendu p"íslušející ú"edním zastupitelstvím vedla samostatn! tak, 

aby mohla být v krátké dob! a bez problém& delimitována.   

 Ú"ední zastupitelství v $íšské žup! Sudety byla z"ízena výnosem "íšského ministra 

spravedlnosti z 22. února 1939 s platností k 1. b"eznu 1939.4 V rámci obvodu Krajského 

soudu v Chebu vznikla 3 ú"ední zastupitelství: v Chebu (pro obvody ú"edních soud& 

                                                 
1 Gerichtsverfassungsgesetz z 27. 1. 1877, zásadn! upravený zákonem z 22. 3. 1924 (RGBl 1924, I., s. 291-321). 
2 Verordnung über die Einführung des deutschen Strafrechts, der deutschen Gerichtsverfassung und anderer 
Gesetze in den sudetendeutschen Gebieten, 16. 1. 1939, RGBl 1939, I., s. 38-42.  
3 Jaroslav Macek, Okupa#ní justice v #eském pohrani#í a její vývoj (1938-1945), SAP, ro#. XIII, #. 1, Praha 
1963, s. 111. 
4 SOA Plze%, pobo#ka Klášter u Nepomuka, SZ (o) Cheb, kart. 139, Einrichtung von besonderen 
Amtsanwaltschaften im Sudetenland, 22. 2. 1939. 
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Cheb/Eger, Aš/Asch, Kraslice/Graslitz, Lázn! Kynžvart/Bad Königswart, Mariánské 

Lázn!/Marienbad, Planá/Plan, Bezdružice/Weseritz, Skalná/Wildstein), v Karlových Varech 

(pro obvody ú"edních soud& Karlovy Vary/Karlsbad, Bochov/Buchau, Loket/Elbogen, 

Falknov nad Oh"í/Falkenau an der Eger, Jáchymov/Sankt Joachimsthal, Žlutice/Luditz, 

Nejdek/Neudek, Be#ov/Petschau, Horní Blatná/Bergstadt Platten, Teplá/Tepl) a ve St"íb"e 

(pro obvody ú"edních soud& Horšovský Týn/Bischofteinitz, Dob"any/Wiesengrund, 

Hostou%/Hostau, St"íbro/Mies, P"imda/Pfraumberg, Pob!žovice/Ronsperg, Stod/Staab, 

Tachov/Tachau, Touškov/Tuschkau).5 V #ele ú"edního zastupitelství stál vedoucí (Leiter der 

Amtsanwaltschaft), kterého u každého ú"edního soudu zastupoval jeho místní zástupce 

(örtlicher Sitzungsvertreter), kterým byl v!tšinou n!kterým z ú"edník& ú"edního soudu, ale   

od konce roku 1939 však již personáln! zcela podléhal ú"ednímu zastupitelství.  

 Výnosem "íšského ministra spravedlnosti z 8. prosince 1934 byla vymezena v!cná 

kompetence státních a ú"edních zastupitelství. Státní zastupitelství zpracovávala všechny 

záležitosti trestních komor a zvláštních soud&. V trestních v!cech, o nichž rozhodovaly ú"ední 

soudy, zpracovávala agendu v záležitostech politického charakteru a v tiskových 

záležitostech, trestní agendu v!tšího významu nebo složit!jšího charakteru #i p"ípady, kde se 

p"edpokládalo vynesení p"ísn!jšího trestu. Ú"ední zastupitelství vedla v trestních v!cech 

agendu p"estupk&, soukromých žalob, p"e#in& s trestem do 6 m!síc& a n!kterých trestných 

#in& s trestem do 1 roku v!zení, v civilních v!cech majetkoprávní spory do 500 RM (od roku 

1939 do 1 500 RM).  

 Organizace justi#ní správy, vycházející ze zákona o organizaci soudnictví, doznala po 

vyhlášení války mnohých zm!n a úprav. Tyto zm!ny probíhaly na základ! výnos& a na"ízení, 

první na"ízení o úprav! soudnictví a soudní organizace bylo vydáno již 1. zá"í 1939,6 další 

výnosy a na"ízení byly vydávány v pr&b!hu války.7 Hlavním cílem t!chto výnos& a na"ízení 

byl pokus o reformu soudnictví, motivovaný jeho zjednodušením, zefektivn!ním a úsporou 

pracovních sil. Tyto snahy se týkaly také organizace ú"edních zastupitelství a snížení jejich 

po#tu. V letech 1941 - 1942 byly tyto pokusy nakonec vždy odkládány, teprve v roce 1944, 

v souvislosti se zintenzivn!ním totální války a s omezováním justi#ní agendy, bylo p"ijato 

                                                 
5 J. Macek, c. d., s. 111. Zde se v Mackov! p"ehledu ú"edních soud& vyskytuje pochybení v p"ípad! obvodu 
Ú"edního zastupitelství St"íbro, z n!hož vypadl Ú"ední soud v Tachov!. Srov. SOA Plze%, pobo#ka Klášter u 
Nepomuka, SZ (o) Cheb, kart. 139.  
6 Verordnung über Massnahmen auf dem Gebiete der Gerichtsverwaltung und der Rechtspflege vom 1. 
September 1939 (Vereinfachungsverordnung), RGBl, 1939, I., s. 1658-1662. 
7 J. Macek, c.d., s. 67, kde je podán jejich chronologický p"ehled. Podrobný vývoj soudnictví v $íšské žup! 
Sudety podává autor ve studii Nacistická justice v pohrani#í 1938-1945. P"ísp!vek k správním d!jinám, Ústecký 
sborník historický, Ústí nad Labem 1966, s. 141-172, týká se však výhradn! organizace soud&, nikoliv ú"ad& 
ve"ejné žaloby.  
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radikální "ešení: výnosem "íšského ministerstva spravedlnosti z 19. zá"í 1944 byla všechna 

ú"ední zastupitelství k 30. zá"í 1944 zrušena a jejich agendu p"evzala státní zastupitelství p"i 

krajských soudech, kam byla p"evedena i #ást pracovních sil.8  

*** 

 Ú"ední zastupitelství v Chebu bylo jednou ze t"í institucí tohoto typu v oblasti Ú"adu 

vládního prezidenta v Chebu (Karlových Varech). Jeho #innost byla zahájena 1. b"ezna 1939, 

obvod p&sobnosti je popsán výše. Do té doby vy"izovali agendu ú"edního zastupitelství r&zní 

ú"edníci Státního zastupitelství p"i Krajském soudu v Chebu (Staatsanwaltschaft bei dem 

Landgericht in Eger). Po celou dobu své existence, tj. v letech 1939 - 1944, sídlilo v Chebu, 

Ritter-v.-Forster Strasse 1 (dnešní Lidické ulici). Jednalo se o malý ú"ad s jedním odd!lením, 

v #ele ú"adu stál vedoucí ú"edního zastupitelství, od 1. b"ezna 1939 do 31. "íjna 1940 jím byl 

"íšský N!mec Erich Sternsdorf, od 1. listopadu 1940 až do konce existence ú"adu tuto funkci 

zastával "íšský N!mec Karl Ewald. Krom! vedoucího ú"edního zastupitelství m!l ú"ad 

systemizovaná ješt! dv! další pracovní místa, vedoucího odd!lení (Adolf Schmid) a 

administrativní ú"ednici (Elfriede Wiedermann-Mayer), tato pozice však nebyla od roku 1943 

v rámci snižování stavu soudních ú"edník& v&bec obsazována.   

 U každého ú"edního soudu v obvodu Ú"edního zastupitelství v Chebu pracovali místní 

zástupci vedoucího ú"edního zastupitelství (stav k 24. dubnu 1939): Aš (soudní inspektor 

Millitzer), Lázn! Kynžvart (kancelá"ský revident Kirschnek), Kraslice (kancelá"ský oficiant 

Würstl), Mariánské Lázn! (soudní kancelá"ský asistent Rötschl), Planá (soudní kancelá"ský 

revident Hauptvogel), Bezdružice (soudní sekretá" Slawisch), Skalná (soudní kancelá"ský 

revident Ott), u Ú"edního soudu v Chebu funkce zástupce nebyla z"ízena a zastával ji sám 

vedoucí ú"edního zastupitelství. Fluktuace místních zástupc& byla pom!rn! zna#ná, zejména 

v souvislosti s pot"ebami jejich nasazení na frontu.  

 Výše zmín!né omezování justi#ní agendy bylo patrné i na množství podání u Ú"edního 

zastupitelství v Chebu. V roce 1939 "ešilo rekordních 4 161 podání, v následujících letech 

dynamika ú"adování postupn! klesala a po#ty napadlých p"ípad& se snižovaly: v roce 1940 

vy"izovalo ú"ední zastupitelství 2 825 p"ípad&, v roce 1941 jen 2 521, v roce 1942 sice po#et 

mírn! stoupl na 2 628, ale v následujícím roce došlo k dalšímu významnému poklesu p"ípad& 

na 2 003, do konce existence ú"adu v roce 1944 bylo zaregistrováno 1 607 p"ípad&. Dne 30. 

zá"í 1944 bylo Ú"ední zastupitelství v Chebu zrušeno a agenda byla p"edána Státnímu 

zastupitelství p"i Krajském soudu v Chebu.   

                                                 
8 Eingliederung der Amtsanwaltschaften in die Staatsanwaltschaften, in: Deutsche Justiz 1944, s. 247, 19. 9. 
1944. 
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II. Vývoj a d!jiny archivního souboru 

  

Dokumenty Ú"edního zastupitelství v Chebu byly po jeho zániku v roce 1944 p"edány 

Státnímu zastupitelství p"i Krajském soudu v Chebu. Koncem roku 1957 byly p"evezeny 

z budovy Lidového soudu v Chebu, kde bylo d"íve sídlo zmín!ného státního zastupitelství a 

po roce 1945 sídlo Krajského soudu v Chebu, do Státního archivu v Kadani. Zde byly v roce 

1958 Jaroslavem Fialou zhruba uspo"ádány a sepsány registraturní pom&cky, hlavní a sb!rné 

spisy a 14 karton& trestních spis& zn. PLs. Zbytek archiválií byl archivu p"edán neznámo kdy 

a z&stal umíst!n v neuspo"ádané podob! až do inventarizace v letech 2006 - 2007.  

 Mezi dokumenty archivního souboru se dochoval registraturní plán hlavních 

(Generalakten) a sb!rných (Sammelakten) spis& z roku 1939. Tento plán vycházel 

z desetinného t"íd!ní a byl typem smíšeného registraturního plánu. Jeho základem bylo 

rozd!lení veškerých písemností do devíti hlavních skupin (Hauptgebiet) ozna#ených 

arabskými #ísly 1 - 9. Každá hlavní skupina se mohla d!lit na skupiny (Gruppen) a 

podskupiny (Untergruppen), které však u ú"edních zastupitelství nebyly v!tšinou obsazovány 

(s výjimkou hlavní skupiny 4). 

Návrh obou plán& (Generalakten-Verzeichnis a Sammelakten-Verzeichnis) zaslalo Ú"ední 

zastupitelství v Chebu 29. b"ezna 1939 Státnímu zastupitelství p"i Vrchním zemském soudu v 

Litom!"icích. Dne 4. dubna 1939 p"išly k t!mto návrh&m p"ipomínky, byl schválen 

registraturní plán hlavních spis&, avšak výhrady zazn!ly k registraturnímu plánu sb!rných 

spis&, kde bylo nutno u#init opravy na základ! § 10 na"ízení pro vedení spis& v justi#ních 

záležitostech z 18. prosince 1935.9 Zna#ení sb!rných spis& bylo tedy provedeno velkým 

latinským písmenem E pro hlavní skupinu a malým latinským písmenem pro podskupinu 

(nap". 1 E a, 2 E b), ale navrhovaný registraturní plán neodpovídal schématu hlavních spis&. 

Tento návrh poslalo 22. dubna 1939 Ú"ední zastupitelství v Chebu zp!t do Litom!"ic, ale 

hned 25. dubna 1939 p"išla odpov!', že dokument zásadn! nevyhovuje a že je nutné, aby 

sb!rné spisy korespondovaly se skupinami hlavních spis& a nesly jejich spisové zna#ky, pouze 

s latinským písmenem E a p"ípadným dopln!ním malého písmene. Registraturní plány byly na 

základ! p"ipomínek znovu p"epracovány, 3. kv!tna 1939 schváleny a platily pak bez 

zásadních omezení až do konce existence ú"edního zastupitelství (viz p"íloha #. 3).  

                                                 
9 SOA Plze%, pobo#ka Klášter u Nepomuka, SZ (o) Cheb, kart. 128, Anweisung für die Verwaltung des 
Schriftsguts in Justizverwaltungsangelegenheiten, 18. Dezember 1935.  
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 (ást trestních spis& a ú#etní písemnosti byly pr&b!žn! skartovány už samotným ú"adem na 

základ! p"íslušných sm!rnic,10 po p"evzetí do archivu k žádným skartacím patrn! nedošlo. 

(ást trestní agendy z roku 1938 a z období leden-b"ezen 1939 (viz kapitola III.), kterou vedly 

p"ed vznikem ú"edních zastupitelství státní zastupitelství p"i krajských soudech, se nachází 

v archivním souboru Státní zastupitelství p"i Krajském soudu v Chebu (EL NAD 45). 

  

III. Archivní charakteristika archivního souboru 

  

 V roce 1958 bylo pracovníky Státního archivu v Kadani provedeno uspo"ádání 

registraturních pom&cek a 14 karton& spis&. V letech 2006 - 2007 prob!hlo ve Státním 

oblastním archivu v Plzni definitivní zpracování uspo"ádané #ásti a dalších 51 karton& 

spisového materiálu. Celkov! m!l archivní soubor na po#átku inventarizace 8,05 bm (14 knih 

a rukopis& a 65 karton& spis&). Vzhledem k existenci p&vodního registraturního plánu 

Ú"edního zastupitelství v Chebu byl tento použit jako základní pom&cka k uspo"ádání a 

inventarizaci archivního souboru. Registraturní pom&cky byly vzhledem k jejich fyzickému 

stavu uloženy ve t"ech kartonech (krom!  rejst"íku k trestním spis&m z roku 1938, který je 

velkoformátový), hlavní, sb!rné, osobní a trestní spisy byly p"emanipulovány do nových 

karton&. V pr&b!hu inventarizace byly nalezeny dokumenty vzniklé z #innosti Ú"edního 

zastupitelství v Karlových Varech z let 1940 - 1944 v rozsahu 0,03 bm a byly v rámci SOA 

Plze% delimitovány do p"íslušného archivního souboru (EL NAD 47, #.j. SOAP/001-

0641/2007).  

V archivním souboru Ú"ední zastupitelství Cheb jsou dochovány následující kategorie 

dokument&: rejst"íky k trestním spis&m (Strafprozessliste) zn. PLs z let 1938 - 1944, 

s výjimkou rejst"ík& z roku 1941 (PLs 2089 - 2519/41) a 1942 (PLs 1 - 968/42), které nebyly 

nalezeny.11 V t!chto rejst"ících jsou zaneseny všechny napadlé trestní v!ci stíhatelné soudn!, 

které vznikly na základ! žaloby nebo bez ní nebo na návrh státního zastupitelství p"i krajském 

soudu. Vedle rejst"ík& k trestním spis&m m!l být veden nejvýše v p!tiletém cyklu jmenný 

index všech obvin!ných #i poškozených. Tento index se však zachoval jen pro roky 1938 a 

                                                 
10 SOA Plze%, Ú"Z St"íbro, kart. 1, sm!rnice prezidenta Vrchního zemského soudu v Litom!"icích z 25. 7. 1940 
s názvem Aktenaussonderung und behördliche Archivpflege. Tato sm!rnice, která byla pozd!ji ješt! n!kolikrát 
dopln!na, upravovala zásady skarta#ního "ízení a ni#ení spis& a dalšího písemného materiálu.  
11 Z #ist! v!cného hlediska se nejedná o rejst"íky v pravém slova smyslu, ale spíše o podací protokoly: jména 
obvin!ných, poškozených #i oznamovatel& nejsou "azena abecedn!, ale chronologicky podle data oznámení 
p"ípadu ú"ednímu zastupitelství, jeho zanesení do protokolu a p"id!lení b!žného #ísla, které tvo"í spole#n! 
s rokem signaturu spisu. Formální ozna#ení „rejst"ík“ bylo zvoleno jako p"eklad n!meckého termínu „Liste“ a 
analogicky podle ú"edního ozna#ení t!chto pomocných knih u státních zastupitelství. Srov. Metodické návody a 
instrukce pro zpracování archivního materiálu, SAP X/2, Praha 1960, s. 276.  
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1939. V indexu jsou zanesena jména obvin!ných, poškozených nebo oznamovatel&, 

specifikace trestného #inu a signatura trestního spisu. Index mohl být veden v knižní nebo 

kartoté#ní podob!. Oba tyto typy registraturních pom&cek jsou d&ležité p"i vyhledávání 

konkrétních trestních spis&. Pro léta 1938 a 1939 lze využít jmenného indexu, v pozd!jším 

období pouze p"íslušného chronologicky vedeného rejst"íku, #ímž je orientace v trestní 

agend! pon!kud ztížena.   

Vedení této agendy bylo zahájeno na základ! na"ízení Státního zastupitelství p"i Vrchním 

zemském soudu v Litom!"icích od 1. prosince 1938. Agendu vedl ú"edník Státního 

zastupitelství p"i Krajském soudu v Chebu Lorenz Reinl. Z roku 1938 se však zachoval pouze 

rejst"ík z období od 1. prosince do 9. prosince s 24 jednacími #ísly. Z neznámého d&vodu byla 

evidence v tomto rejst"íku ukon#ena a od 9. prosince 1938 byl založen nový rejst"ík, kde se 

nachází 560 zapsaných napadlých p"ípad& (PLs 1/1938 - PLs 560/1938), týkajících se agendy 

Ú"edního zastupitelství v Chebu. Tento rejst"ík je sou#ástí archivního souboru Státní 

zastupitelství p"i Krajském soudu v Chebu, kniha #. 115 (eviden#ní jednotka K 115).  

Tento dvojí zp&sob ú"adování se na dochované agend! projevil i v roce 1939. Rejst"ík 

z roku 1939 obsahuje dv! "ady jednacích #ísel: první "ada (PLs 1/39 - PLs 1341/39) byla 

vedena v období od ledna do po#átku b"ezna 1939 na zmín!ném státním zastupitelství, po 

vzniku Ú"edního zastupitelství v Chebu 1. b"ezna 1939 byla agenda p"enesena na tento nový 

ú"ad. Po#ínaje b"eznem 1939 byl rejst"ík veden tedy op!t od za#átku, jen s tím rozdílem, že 

bylo k #íslu signatury p"idáno písmeno a (PLs 1a/39 - 1341a/39). Od #ísla 1342, které již 

nebylo duplicitní, bylo zna#ení spis& op!t p&vodní (PLs 1342/39 - PLs 2820/39). Následující 

roky (1940 - 1944) již byly v tomto sm!ru bezproblémové a zna#ení se nijak nem!nilo. 

Výjimku tvo"í pouze rok 1942, kde se nedochovala jedna #ást rejst"íku spis& (signatury PLs 

1/42 - PLs 968/42), která nebyla nalezena ani p"es pátrání v archivních souborech Ú"ední 

zastupitelství Karlovy Vary a Státní zastupitelství p"i Krajském soudu v Chebu. V rejst"ících 

bylo uvedeno jednací #íslo, které tvo"í spolu s p"íslušným rokem signaturu spisu (nap". PLs 

9/40), datum p"evzetí trestní v!ci do pé#e ú"edního zastupitelství, okolnosti p"evzetí trestní 

v!ci (kým bylo provedeno podání, nap". policií, #etnictvem, ú"edním soudem, státním 

zastupitelstvím), jméno obvin!ného, jeho profesi a adresu, jméno oznamovatele trestného #inu 

nebo jméno poškozeného, specifikaci trestného #inu a údaje o dalším postupu ú"edního 

zastupitelství (odložení v!ci, postoupení ú"ednímu soudu atd.).   

Krom! t!chto registraturních pom&cek se zachovaly #ty"i kategorie spis&: hlavní 

(Generalakten), sb!rné (Sammelakten), osobní (Personalakten) a b!žné trestní (Handakten). 

Hlavní spisy (spisy zásadní d&ležitosti, zhruba odpovídající prezidiálním spis&m) jsou 
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zachovány ve svázaných a pro#íslovaných složkách a podávají p"ehled o ú"adu a jeho 

aktivitách. Cenné jsou zejména skupiny 1 (Státní z"ízení a správa, která obsahuje významné 

informace, mj. spisový plán ú"edního zastupitelství, instrukce a pokyny nad"ízených ú"ad&, 

p"ehledy o #innosti ú"edního zastupitelství) a 5 (Finan#ní záležitosti, v níž se mj. nacházejí 

rozpo#ty ú"adu, inventá", údaje o sbírkách zimní pomoci). Sb!rné spisy podávají informace o 

agend! menšího nebo p"echodného významu, jsou rovn!ž svázány a pro#íslovány a obsahují 

nap". r&zná podání, dotazy, sb!rné zprávy, vyjád"ení v tisku atd. Zajímavé jsou p"edevším 

skupiny 2 E (Právní a služební pom!ry státních zam!stnanc&, která mj. obsahuje cenné 

personální údaje o vedoucím ú"edního zastupitelství Karlu Ewaldovi) a 2 E a (Služební 

pom!ry a obsazování pod"ízených míst, která obsahuje personálie místních zástupc& u 

ú"edních soud&). Po vy"ízení se hlavní a sb!rné spisy ukládaly do zvláštních svazk& 

(Aktendeckel), které m!ly šedou barvu. Personální spisy m!ly p"edepsané formulá"e a byly 

vedeny jednotn!. Bylo ur#eno, za jakých podmínek lze do personálních spis& nahlížet a kdy je 

nutno p"edkládat je nad"ízeným ú"ad&m. Cenný je samostatn! vedený personální spis 

vedoucího ú"edního zastupitelství Karla Ewalda.  

B!žné trestní spisy zn. PLs jsou "azeny chronologicky vzestupn! podle signatur, které se 

skládají ze zna#ky PLs, jednacího #ísla a roku (nap". PLs 158/40). Spisy jsou zachovány 

tém!" úpln! (s ohledem na skartace provád!né p"ímo ú"adem), výjimku tvo"í skupina spis& 

z roku 1939. Do vzniku Ú"edního zastupitelství v Chebu vedlo jeho agendu Státní 

zastupitelství p"i Krajském soudu v Chebu, které však spisy z období do b"ezna 1939, kdy 

došlo ke z"ízení ú"edních zastupitelství, fyzicky nov! vzniklému ú"adu nep"edalo, a tak 

agenda z&stala sou#ástí archivního souboru Státní zastupitelství p"i Krajském soudu v Chebu. 

(ást trestních spis& zn. PLs z roku 1939 (leden - b"ezen 1939) se proto nachází v 5 kartonech 

zmín!ného archivního souboru (kart. 479 - 482).  

V!tšina spis& je uložena ve spisovém obalu, na n!mž je uvedena jeho signatura, jméno 

obvin!ného (poškozeného), specifikace trestného #inu bu' slovn!, #i paragrafem a základní 

údaje o postupu ú"edního zastupitelství v dané kauze. Obal spis& byl do roku 1941 používaný 

v bílé podob! s nápisem Handakten der Amtsanwaltschaft zu Eger, od roku 1941 byl r&žový. 

Hlavi#kové obálky byly používány do roku 1940 staré s nápisem Staatsanwaltschaft Eger 

s opravou škrtnutím #ásti „Staat“ a p"epsáním na „Amt“, od roku 1940 s nápisem Der Leiter 

der Amtsanwaltschaft Eger, kulaté ú"ední razítko bylo s orlicí a hákovým k"ížem a opisem 

Amtsanwaltschaft bei dem Amtsgericht Eger, obdélníkové prezenta#ní razítko s nápisem Der 

Leiter der Amtsanwaltschaft in Eger.  
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Po zpracování obsahuje archivní soubor 14 registraturních pom&cek a 62 karton& spis& 

v rozsahu 7,8 bm s #asovým rozsahem (1925) 1939 - 1944. Jazykem archivního souboru je 

n!m#ina, soubor je kategorizován stupn!m II a jeho fyzický stav je dobrý. Archivní soubor je 

uložen ve Státním oblastním archivu v Plzni, pobo#ce v Klášte"e u Nepomuka.    

 

IV. Stru#ný rozbor obsahu archivního souboru 

 

P"evážnou v!tšinu archiválií archivního souboru tvo"í trestní spisy zn. PLs, které podávají 

informace o mén! závažných trestných #inech a p"estupcích. Nejvíce se jedná o majetkové 

trestné #iny (krádeže, vloupání, podvody, zpronev!ry, poškozování v!ci, pytláctví, žhá"ství, 

falšování potravin), násilné trestné #iny (ublížení na t!le), nedbalostní trestné #iny (dopravní 

nehody, pracovní úrazy), dále výtržnictví, pomluvy, urážky, vyhrožování, tuláctví #i týrání 

zví"at.  

Cenné jsou p"edevším spisy dokumentující trestnou #innost #i poškození cizích státních 

p"íslušník& (na spisech se nachází ozna#ení Ausländer), p"edevším ruské, polské, ukrajinské a 

francouzské národnosti. Tyto spisy jsou #asto jediným dokladem o jejich pracovním nasazení 

v $íši. Obsahují doklady o jejich trestné #innosti (p"edevším majetkové a násilné) a hlášení o 

pracovních úrazech civilních zam!stnanc&-cizinc&.    

P"estože nejsou kauzy obsažené v trestních spisech Ú"edního zastupitelství Cheb natolik 

závažné jako nap". u státního zastupitelství p"i krajském soudu, podávají i tak cenné sv!dectví 

o spole#enských a sociálních pom!rech obyvatelstva #ásti $íšské župy Sudety v dob! války. 

Zejména v pozdním vále#ném období se ve spisech objevuje celá "ada trestných #in& 

spojených s nedostatkem potravin a dalších v!cí denní pot"eby, nap". falšování potravin, 

zatajování dobytka p"i jeho soupisech, mletí obilí a porážky hospodá"ských zví"at bez 

povolení, falšování potravinových lístk& atd.  

Archiválie archivního souboru Ú"ední zastupitelství Cheb slouží jako dopl%kový pramen 

nejen ke studiu vývoje "íšskon!mecké justice, ale také k výzkumu každodenního života 

sudeton!meckého obyvatelstva v dob! války.  
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V. Záznam o uspo"ádání archivního souboru a vypracování archivní pom&cky 

 
Archivní soubor uspo"ádal a archivní pom&cku vyhotovil v letech 2006 - 2007 ve Státním 

oblastním archivu v Plzni PhDr. Karel $ehá#ek.  

 

V Plzni dne 31. kv!tna 2007            PhDr. Karel $ehá#ek 
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P"íloha #. 1 

 

Seznam použitých pramen& a literatury 

 

a) archivní fondy 

 SOA Plze%, Ú"ední zastupitelství St"íbro, kart. 1 

SOA Plze%, pobo#ka Klášter u Nepomuka, Státní zastupitelství (okupa#ní) Cheb, K 115, 

kart. 127, 128, 139, 479 - 482 

 

 b) právní normy 

 Reichgesetzblatt 1938 - 1944 

 Deutsche Justiz 1938 - 1944 

 

 c) archivní pom"cky 

 K. Haubertová, Státní zastupitelství p"i Krajském soudu v Chebu, Plze% 1975, 39 s.  

 

 d) odborná literatura 

V. Kural – Z. Radvanovský a kol., „Sudety“ pod hákovým k"ížem, Ústí nad Labem 2002, 

547 s. 

J. Macek, Okupa#ní justice v #eském pohrani#í a její vývoj, SAP XIII, #. 1, Praha 1963, s. 

63 - 118.  

J. Macek – J. Brzobohatý, Spisová manipulace nacistické okupa#ní správy – zásady a 

vývoj, SAP XV, #. 1, Praha 1965, s. 229 - 276 (kapitola 7. Justi#ní správa, s. 265 - 271) 

J. Macek, Nacistická justice v pohrani#í 1938-1945, Ústecký sborník historický, Ústí nad 

Labem 1966, s. 139 - 174.  

Metodické návody a instrukce pro zpracování archivního materiálu. Návod pro zpracování 

fond& státních zastupitelstev, SAP, X/2, Praha 1960, s. 270 - 277.  

V. Rameš, Slovník pro historiky a návšt!vníky archiv&, Praha 2005, 431 s.  

 



 13 

P"íloha #. 2 

 

Seznam zkratek 

 

 

bm   b!žný metr 

c.d.   citované dílo 

sign.   signatura  

RGBl.   Reichgesetzblatt 

RM   Reichsmark ("íšská marka) 

SAP   Sborník archivních prací 

SZ    státní zastupitelství 

Ú"S   ú"ední soud 

Ú"Z   ú"ední zastupitelství 
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P"íloha #. 3 

Registraturní plán Ú"edního zastupitelství Cheb  

 

a) hlavní spisy 

 

Hlavní skupina Skupina     Ozna#ení spis& 

1             Státní z"ízení a správa 

2             Právní a služební pom!ry státních zam!stnanc& 

3 Civilní právo, "ízení a organizace soudnictví 

4              Trestní právo, "ízení, výkon trestu, policie 

     40        Trestní právo hmotné 

     41        Trestní právo (všeobecn!) 

     42        Zvláštní oblasti trestního práva 

     43        Výkon trestu  

     44        Výkon trestu všeobecn! 

     45        Zacházení se zat#enými 

     46        Výstavba a úkoly policie všeobecn! 

     47        Bezpe#nostní policie 

5             Finan#ní záležitosti 

6             Kultura a všeobecná pé#e (pé#e o blaho lidu) 

7             Hospodá"ské záležitosti 

8             Zem!d!lství a lesnictví 

9             Vojenské a zahrani#ní záležitosti 

 

 

b) sb#rné spisy 

 

Od hlavních spis& se ve zna#ení lišily pouze velkým písmenem E, p"ípadn! ješt! malým 

písmenem a, b, … za p"íslušnou signaturou hlavního spisu.  
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P"íloha #. 4 
 

N!mecko-#eský slovník #asto se vyskytujících pojm& 
 

e Anklage, e Anklageschrift      žaloba, obžalovací spis       
r Antrag             návrh 
e Anschuldigung          obvin!ní 
r Anzeiger            oznamovatel, ohlašovatel 
e Bedrohung           pohr&žka 
e Beleidigung           urážka 
e Belästigung           obt!žování 
r Beschuldigte           obvin!ný 
r Betrug             podvod 
e Brandstiftung          žhá"ství 
r Diebstahl            krádež 
e Drohung            hrozba, výhružka 
r Einbruch            vloupání 
e Entwendung           krádež, odcizení 
s Geschäft            v!c, záležitost 
e Handlung            jednání, #in 
r Hausfriedensbruch         porušení domovní svobody 
e Hehlerei            p"echovávání, zatajování 
e Klage             žaloba, stížnost 
e Körperbeschädigung        ublížení na t!le lehké 
e Körperverletzung         ublížení na t!le t!žké 
e Landstreicherei          tuláctví 
r Nachteil            škoda, újma 
e Nötigung            nátlak 
e Prellerei            podvod 
r Rückfall            recidiva 
e Tierquälerei           týrání zví"at 
e Übertretung           p"estupek 
r Unfug             výtržnictví 
e Unterschlagung          zpronev!ra 
r Verdacht            podez"ení 
s Vergehen            provin!ní 
e Verletzung           poškození, poran!ní 
e Verleumdung          pomluva 
s Vorverfahren          p"edb!žné lí#ení 
r Waffenbesitz           držení zbran! 
e Wilddieberei, e Wilderei       pytláctví 
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Inventární seznam 
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Inv.        Obsah       (íselné     (asový     (. ev. 
#.                rozmezí    rozsah     jednotky 
 
 

SPISOVÝ MATERIÁL 
 

                                                a) Registraturní pom!cky 

 

 
1  Rejst"ík k trestním spis&m, zn. PLs    -      (1938)     R 1 
 
2  Rejst"ík k trestním spis&m, zn. PLs  1 - 1341   
               1a - 1341a 
               1342 - 2468   1939      R 2 
 
3  Rejst"ík k trestním spis&m, zn. PLs  2469 - 2820   1939      R 3 
 
4  Rejst"ík k trestním spis&m, zn. PLs  1 - 1316     1940      R 4 
 
5  Rejst"ík k trestním spis&m, zn. PLs  1317 - 2324   1940      R 5 
 
6  Rejst"ík k trestním spis&m, zn. PLs  2325 - 2825   1940      R 6 
 
7  Rejst"ík k trestním spis&m, zn. PLs  1 - 760     1941      R 7 
 
8  Rejst"ík k trestním spis&m, zn. PLs  761 - 1605    1941      R 8 
 
9  Rejst"ík k trestním spis&m, zn. PLs  1606 - 2088   1941      R 9 
 
10  Rejst"ík k trestním spis&m, zn. PLs  969 - 2039    1942      R 10 
 
11  Rejst"ík k trestním spis&m, zn. PLs  2040 - 2628   1942      R 11 
 
12  Rejst"ík k trestním spis&m, zn. PLs  1 - 2003     1943      R 12 
 
13  Rejst"ík k trestním spis&m, zn. PLs  1 - 1607     1944      R 13 
 
14  Index jmen obvin!ných             (1938) - 1939   R 14  
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Inv.    Sign.   Obsah             (asový      (. ev. 

#.                      rozsah     jednotky 
  

b) Spisy 

 
1. Hlavní spisy 

 
15   1   Státní z"ízení a správa        1939 - 1944    N 1  
 
16   41   Trestní právo           1939 - 1943    N 1 
 
17   42   Zvláštní oblasti trestního práva     (1938) 1939 - 1944    N 1 
 
18   43   Výkon trestu           1942 - 1944    N 1 
 
19   44   Výkon trestu všeobecn!       1939 - 1944    N 1 
 
20   46   Výstavba a úkoly policie všeobecn!    1940 - 1943    N 1 
 
21   47   Bezpe#nostní policie        1939 - 1942    N 1 
 
22   5   Finan#ní záležitosti         1939 - 1944    N 1 
 
23   5   Finan#ní a rozpo#tové záležitosti     1942 - 1944    N 1 
 
24   6   Kultura a záležitosti všeobecné pé#e    1939 - 1944    N 2 
 
25   7   Hospodá"ské záležitosti       1939 - 1944    N 2 
 
26   8   Zem!d!lství a lesnictví        1940       N 2 
 
27   9   Vojenské a zahrani#ní záležitosti    1939 - 1944    N 2 
 

2. Sb#rné spisy 
 
28   2 E  Právní a služební pom!ry státních  

zam!stnanc&            1940       N 2 
 
29   2 E a  Služební pom!ry a obsazování pod"ízených  

ú"edních zastupitelství (místní zástupci)  1939 - 1942    N 2 
 
30   3 E  Civilní právo           1939 - 1943    N 2 
 
31   40 E  Trestní právo hmotné        1940 - 1942    N 2 
 
32   41 E  Trestní právo           1939 - 1940    N 2 
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Inv.    Sign.   Obsah             (asový      (. ev. 

#.                      rozsah     jednotky 
   
33   42 E   Zvláštní oblasti trestního práva    1939 - 1943    N 2 
 
34   44 E   Výkon trestu všeobecn!      1939 - 1943    N 2 
 
35   46 E   Výstavba a úkoly policie všeobecn!  1940       N 2 
 
36   47 E a  Styk s policií a ostatními ú"ady    1939       N 2 
 
37   5 E   Finan#ní záležitosti        1939 - 1944    N 2 
 

3. Osobní spisy 
 
38       Osobní spis Karla Ewalda      (1925) 1939 - 1944    N 2 
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Inv.     Obsah        (íselné       (asový     (. ev. 

#.              rozmezí      rozsah     jednotky 
 

4. Trestní spisy, zn. PLs 

 
 39  Trestní spisy, zn. PLs   3a - 273a     1939      N 3 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   275a - 490a     1939      N 4 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   491a - 750a     1939      N 5 
  
   Trestní spisy, zn. PLs   751a - 934a     1939      N 6 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   936a - 1114a    1939      N 7 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   1115a - 1340a    1939      N 8 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   1343 - 1590    1939      N 9 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   1592 - 1810    1939      N 10 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   1811 - 1890    1939      N 11 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   1891 - 2170    1939      N 12 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   2171 - 2399    1939      N 13 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   2401 - 2630    1939      N 14 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   2631 - 2820    1939      N 15 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   1 - 19       1940      N 15 
 
  Trestní spisy, zn. PLs   20 - 250      1940      N 16 
 
  Trestní spisy, zn. PLs   251 - 440     1940      N 17 
 
  Trestní spisy, zn. PLs   442 - 660     1940      N 18 
 
  Trestní spisy, zn. PLs   661 - 850     1940      N 19 
 
  Trestní spisy, zn. PLs   851 - 1040     1940      N 20 
 
  Trestní spisy, zn. PLs   1043 - 1250    1940      N 21 
 
  Trestní spisy, zn. PLs   1251 - 1450    1940      N 22 
 
  Trestní spisy, zn. PLs   1451 - 1680    1940      N 23 
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Inv.     Obsah        (asový       (íselné     (. ev. 

#.             rozsah      rozmezí     jednotky 
 

39   Trestní spisy, zn. PLs   1681 - 1870    1940      N 24 
 
  Trestní spisy, zn. PLs   1871 - 2109    1940      N 25   
 
   Trestní spisy, zn. PLs   2110 - 2300    1940      N 26 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   2301 - 2447    1940      N 27 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   2452 - 2630    1940      N 28 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   2631 - 2825    1940      N 29 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   1 - 200      1941      N 30 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   201 - 349     1941      N 31  
  
   Trestní spisy, zn. PLs   351 - 589     1941      N 32 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   591 - 830     1941      N 33 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   831 - 1049     1941      N 34 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   1051 - 1260    1941      N 35 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   1261 - 1469    1941      N 36 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   1470 - 1669    1941      N 37 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   1671 - 1890    1941      N 38 

 
   Trestní spisy, zn. PLs   1891 - 2110    1941      N 39 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   2112 - 2330    1941      N 40 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   2332 - 2519    1941      N 41  
 
   Trestní spisy, zn. PLs   2 - 270      1942      N 42 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   272 - 550     1942      N 43 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   551 - 890     1942      N 44 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   891 - 1150     1942      N 45 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   1151 - 1369    1942      N 46 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   1371 - 1650    1942      N 47 
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Inv.     Obsah        (asový       (íselné     (. ev. 

#.              rozsah      rozmezí     jednotky 
 
39   Trestní spisy, zn. PLs   1651 - 1930    1942      N 48 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   1932 - 2160    1942      N 49 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   2161 - 2400    1942      N 50 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   2402 - 2627    1942      N 51 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   1 - 80       1943      N 51 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   81 - 370      1943      N 52 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   371 - 620     1943      N 53 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   621 - 890     1943      N 54 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   891 - 1120     1943      N 55 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   1121 - 1410    1943      N 56 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   1411 - 1680    1943      N 57 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   1681 - 2001    1943      N 58 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   1 - 410      1944      N 59 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   411 - 750     1944      N 60 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   751 - 1199     1944      N 61 
 
   Trestní spisy, zn. PLs   1201 - 1606    1944      N 62  
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Název pom&cky:  Ú"ední zastupitelství Cheb
 Značka fondu:                                               ÚřZ Cheb
(asový rozsah:  (1925) 1939 - 1944  
 
Po#et eviden#ních jednotek:  76 (14 index&, 62 karton&) 

 
Po#et inventárních jednotek:  39 

 
Rozsah v bm:  7,8 (14 index& 0,36 bm, 62 karton& 7,44 

bm) 
 

Stav ke dni:  31. 5. 2007   
 
Fond uspo"ádal a inventá" zpracoval:  PhDr. Karel $ehá#ek 
 
Po#et stran:  23 
 
Po#et exemplá"&:  4 
 
Pom&cku schválil:      

                PhDr. Petr Mužík,  

      "editel SOA v Plzni 

                                                                                     SOAP/006-1950/2007, 27. 6. 2007 
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