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Úvod 

 

I. Vývoj původce archivního fondu 

Zákon zavádějící četnictvo na území celé habsburské monarchie byl vydán v lednu 1850. 

Četnictvo v něm bylo definováno jako vojensky organizovaný strážný sbor určený k udržování 

veřejné bezpečnosti, klidu a pořádku a jeho prvořadým úkolem bylo pokud možno předcházet 

porušování a překračování zákonů. Slovo četník je jihoslovanského původu a v dřívějších 

dobách se jím údajně nazývali lupiči nebo bandité, protože se často sdružovali do čet. Později 

se jeho význam naopak obrátil a toto slovo bylo užíváno pro příslušníka oddílů určených k boji 

s bandity. Výraz četník a četnictvo se vžil v českém prostředí, rovněž užívaný výraz žandarmerie 

má svůj původ ve Francii. 

Po vzniku nového československého státu v roce 1918 zůstaly v platnosti dosavadní 

zemské a říšské zákony a nařízení z doby Rakouska-Uherska. Pro četnictvo nadále platil zákon 

č. 1/1895 ř. z. z 25. prosince 1894 a související předpisy. Podle stávajících zákonných předpisů 

a podle nařízení příslušných státních úřadů bylo úkolem četnictva udržovat na území 

Československé republiky veřejný pořádek a bezpečnost. Organizační ustanovení a služební 

instrukce pro četnictvo z roku 1895, která vymezovala úkoly četnictva, byly pouze upraveny 

a doplněny tak, aby odpovídaly změněným podmínkám. Nově byly záležitosti četnictva řešeny až 

zákonem ze 14. dubna 1920 č. 299/1920 Sb. z. a n., k němuž byly vydány prováděcí předpisy. 

Četnictvo bylo organizováno jako vojensky organizovaný strážný sbor a zároveň představovalo 

orgán politické státní správy, který byl v nejvyšší instanci podřízen ministerstvu vnitra. Četnická 

služba byla dělena na službu obyčejnou a službu zvláštní. Služba obyčejná zahrnovala úkony, 

které patřily k běžným nebo pravidelným povinnostem četnictva, tedy zejména udržovat veřejný 

pořádek, klid a bezpečnost a za tím účelem potlačit každé shluknutí a srocení. Zvláštní služba 

představovala úkony, k nimž četnictvo bylo vyzváno orgány veřejné správy. 

Organizační struktura československého četnictva, které podléhalo ministerstvu vnitra, 

vycházela z rakouského systému a definitivní podobu nabyla po vydání zákona o četnictvu 

v roce 1920. Zemská četnická velitelství řídila četnická oddělení, zahrnující území dvou i více 

politických okresů. Území četnických oddělení, jež vznikla v Chebu a Karlových Varech, 

zahrnovala několik okresních četnických velitelství, která byla zřizována v Čechách v sídlech 

okresních úřadů, tedy i v Kraslicích. 
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V té době vzniklo rovněž Okresní četnické velitelství Sokolov a po vzniku loketského 

politického okresu v roce 1913 také Okresní četnické velitelství Loket. Sídlo kraslického 

četnického velitelství a četnické stanice bylo od roku 1850 do 21. března 1927 v hotelu Kohlert, 

Na Šestce č. p. 86 a následně v budově Okresního úřadu Kraslice č. p. 1438. 

Na činnost okresního četnického velitelství dohlíželo četnické oddělení. Okresní četnické 

velitelství Kraslice patřilo až do konce srpna 1930 pod četnické oddělení v Chebu a od 1. září 

1930 bylo přiděleno k četnickému oddělení v Karlových Varech. Kontroly četnického velitelství 

(přehlídky) nejčastěji prováděl velitel četnického oddělení, který byl nadřízen okresním 

četnickým velitelům a velitelům stanic ve svém obvodě, a vykonával je také neohlášeně 

a výjimečně. Při provádění kontrol byl v kontaktu s politickými a soudními úřady daného 

obvodu a prověřoval situaci v okrese, jež z důvodu objektivnosti byla posouzena i podle 

vyjádření okresní politické správy. 

Náplní kontrol bylo především zjištění početního stavu velitelství a jemu podřízených 

četnických stanic, zdravotního stavu velitele a ostatních četníků, prověrky ovládání četnických 

služebních předpisů u velitele a jeho schopností jako instruktora podřízených, zjištění kázně 

a způsobu vedení kanceláře, evidence peněz a materiálu a věnoval také pozornost stravování 

a ubytování četnictva. 

Okresní četnické velitelství řídilo jednotlivé četnické stanice zajišťující bezpečnost 

ve svém obvodu. V jeho čele stál výkonný četnický důstojník, případně vrchní strážmistr, který 

byl vojenským představeným všech četnických stanic v okrese. Řídil a kontroloval veškerou jimi 

konanou službu. Spolupracoval s příslušným okresním hejtmanem a posléze přednostou 

okresního úřadu při řešení bezpečnostní situace v okrese. Jeho hlavním úkolem bylo přenášení 

příkazů okresního politického úřadu na četnické stanice. Vykonával kontroly (přehlídky) 

svěřených stanic a kromě jiného zjišťoval také informace o služebním i mimoslužebním chování 

velitelů stanic a četníků. V letech 1914 až 1936 se v Kraslicích v této funkci vystřídalo šest 

velitelů, kteří dohlíželi na činnost podřízených četnických stanic Hraničná, Jindřichovice, 

Kámen, Kostelní, Kraslice, Rotava a Stříbrná. 

Počet četnických stanic byl v roce 1936 zvýšen o novou tzv. prozatímní četnickou stanici 

v Bublavě, které byly přiděleny obce Bublava a Tisová. 

Četnické stanice byly nejnižším článkem v organizaci četnictva a jejich služební obvody 

zahrnovaly zpravidla 4 až 5 obcí. V čele stanice stál velitel stanice většinou v hodnosti vrchního 

strážmistra, případně v nižší hodnosti, ale vždy se jednalo o definitivního četníka. Nejnižší stav 

stanice tvořili tři muži. 
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V prvních týdnech existence československého státu v roce 1918 se v pohraničním území 

pod Krušnými horami objevily konflikty národnostního charakteru vyvolané odporem zdejší 

německé politické reprezentace proti nové republice a vyvolaly, byť jen na dobu přibližně dvou 

měsíců, vytvoření vlastního německého zemského velitelství v Teplicích. Československá 

republika prosadila svoji moc v pohraničním území obývaném převážně německým 

obyvatelstvem až jeho postupným vojenským obsazením. K němu došlo na Kraslicku teprve 

v průběhu prosince roku 1918. Poté začala v duchu správní kontinuity postupná přestavba 

zdejších správních orgánů podle politických zásad nového státu. Změna v politické situaci 

se dotkla také okresního četnického velitelství v Kraslicích, jehož velitel ve funkci od 1. června 

1914 uprchl 14. prosince 1918 do Rakouska. Ze stejného důvodu byly v době od 17. do 22. 

prosince 1918 opuštěny četnické stanice v Hraničné, Jindřichovicích, Kraslicích a Stříbrné. 

K uklidnění politické situace bylo na začátku roku 1919 do Kraslic a Jindřichovic povoláno 

vojsko československé armády. V Jindřichovicích spolupracovalo s četnickou stanicí při pátrání 

po odcizených předmětech ze zdejšího zajateckého tábora. 

 Stav četnictva v okrese a na jednotlivých místech byl posilován v době zhoršené politické 

situace četníky z vnitrozemí. Do okresu Kraslice bylo v dubnu 1919 přiděleno zejména ke 

zvýšení počtu četníků na četnických stanicích 15 četníků, v červenci, kdy byly konány první 

odvody do československého vojska k udržení veřejného pořádku 10 četníků, a k posílení 

ostrahy státní hranice bylo v dubnu 1920 povoláno z Prahy 75 četníků. Kvůli nepokojům 

spojeným s nařízenou mobilizací bylo 28. října 1920 vyhlášeno okresní politickou správou pro 

okres Kraslice stanné právo trvající do 15. listopadu 1920 a k posílení kraslické četnické stanice 

přijelo z Prahy 31 četníků. Také v roce 1923 byly na žádost okresní politické správy posíleny, 

vzhledem k nutnosti zvýšené ostrahy státních hranic, četnické stanice v Hraničné, Kostelní a 

Stříbrné, každá o 10 mužů a četnická stanice v Kraslicích o 5 mužů. Kvůli nepokojům v Bublavě 

byl v letech 1931 až 1933 zvýšen stav četnické stanice ve Stříbrné ještě o 2 muže. Z důvodu 

udržení veřejného pořádku bylo 10. února 1932 v Kraslicích soustředěno 23 četníků.  Kvůli 

udržení veřejného pořádku a bezpečnosti obyvatelstva při májové oslavě 1. května 1936 bylo 

přítomno v Kraslicích 29 četníků, což se opakovalo při stejné příležitosti i o rok později. 

Četnictvo na Sokolovsku ukončilo svoji činnost v podstatě na podzim roku 1938, kdy toto 

území bylo nuceno opustit a poté je vystřídaly německé říšské bezpečnostní složky. Ještě v době 

osvobozování Československa byl v Košicích 17. dubna 1945 předložen vládě Národní fronty 

návrh ministra vnitra s názvem „Hlavní zásady výstavby nového bezpečnostního aparátu“, který 

obsahoval zrušení četnictva. Výnosem ministra vnitra byl vyhlášen 30. června 1945 Sbor národní 
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bezpečnosti výkonným orgánem správních úřadů pro národní bezpečnost a dosavadní příslušníci 

četnictva s ním měli po provedené „očistě“ splynout. 

 

II. Vývoj a dějiny archivního fondu 

Materiál tohoto archivního fondu byl do Státního okresního archivu převzat 12. listopadu 

1956 pod číslem přírůstku 182 pravděpodobně od Okresního národního výboru v Kraslicích, což 

však potvrdit nelze, neboť spis o tomto archivním fondu z té doby neexistuje a k dispozici nejsou 

ani zprávy mimo něj. 

Přes ovládnutí správy nad tímto českým pohraničním územím orgány nacistického 

Německa nedošlo k úplnému zničení dokumentace zrušeného kraslického okresního četnického 

velitelství. Lze se jen domnívat, že její zachovaná část zůstala uložena v místě působení tohoto 

původce, tedy v budově č. p. 1438, kde v letech 1938 až 1945 sídlil úřad kraslického landrátu. 

Ten zde byl vystřídán po druhé světové válce zprvu okresní správní komisí a poté okresním 

národním výborem, s jejichž dokumentací archiv převzal zřejmě i písemnou pozůstalost 

kraslického okresního četnického velitelství. 

Ze zachovaných archiválií je zřejmé, co se z původní registratury Okresního četnického 

velitelství z celé doby jeho existence v letech 1850 až 1938 zachovalo. Konkrétní doklady 

o ztrátách, poškození nebo zničení jeho dokumentů však chybí. 

 

III. Archivní charakteristika archivního fondu  

Archivní fond Okresní četnické velitelství Kraslice obsahuje téměř všechny základní typy 

archiválií četnictva z let 1918 až 1938, včetně kroniky. Uspořádání archiválií tohoto fondu bylo 

v roce 2010 provedeno podle Metodického pokynu ředitele SOA v Plzni pro zpracování 

archiválií a tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010, platného od 1. dubna 2010. 

Rovněž byla podle něj zpracována tato archivní pomůcka, tedy inventář. 

Archivní materiál je rozdělen podle diplomatických a evidenčních kategorií na úřední 

knihy, tedy knihy evidenční a pamětní, a spisový materiál, tedy podací protokoly, indexy 

(rejstříky k podacím protokolům) a spisy. 

Kniha evidence normativních rozkazů z let 1918 až 1938 je v podstatě evidencí oběžníků 

zemského četnického velitelství. Protokoly o přehlídkách vedené u Okresního četnického 

velitelství Kraslice jsou vlastně záznamy o kontrolách okresního velitelství prováděných 

četnickým oddělením. Kronika Okresního četnického velitelství Kraslice z let 1918 až 1937, 

zařazená do skupiny pamětní knihy, se nazývá památníkem a je psána v předtištěném formuláři. 
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Obsahuje oddíly nazvané I. Údaje o zřízení a umístění velitelství, II. Jméno nejblíže 

představeného velitele, III. Seznam velitelů a IV. Důležité události. Spisový materiál obsahuje 

registraturní pomůcky a spisy. 

Ze všech spisů OČV v Kraslicích se zcela náhodně dochovaly pouze dva spisy z let 1930 

a 1936, které uzavírají řadu archiválií původce a vzhledem ke svému obsahu a rovněž 

i minimálnímu rozsahu tvoří jednu inventární jednotku. 

Při inventárním zpracování bylo provedeno základní ošetření archiválií a jejich adjustace 

spočívající v tom, že knihy a registraturní pomůcky byly zabaleny a spisy uloženy do kartonu 

a takto označeny příslušnými evidenčními údaji. Žádný ze zachovaných dokumentů tohoto fondu 

nebyl vyřazen ke zničení, a tak tvoří jeho obsah 4 úřední knihy (0,06 bm) z let 1918-1938, 9 

podacích protokolů (0,14 bm) z let 1918-1937, 4 indexy (rejstříky k podacím protokolům) (0,05 

bm) z let 1924-1938 a 1 karton spisů (0,11 bm) z let 1930-1936. 

Jazykem fondu je vedle potlačené prvotní němčiny čeština. Do I. kategorie byla zařazena 

kronika z  let 1918-1937 (inv. č. 4). Ostatní archiválie jsou archiváliemi II. kategorie. Kronika 

zařazená do I. kategorie byla podle přílohy č. 3, část 2 a písmeno t § 13 odst. 1 ustanovení 

vyhlášky č. 645/2004 Sb. v platném znění označena na  obalu červenou římskou jedničkou. 

Fyzický stav a zachovalost archiválií tohoto fondu jsou vcelku dobré a žádná z nich nevykazuje 

naléhavou potřebu restaurace. 

 

IV.  Stručný rozbor obsahu archivního fondu 

Kromě cenných informací o počátcích nového státu a činnosti četnictva v letech 1918 až 

1938 na Kraslicku jsou v kronice Okresního četnického velitelství Kraslice popsány některé 

významné události z té doby v obvodu působnosti původce fondu, tedy v okrese Kraslice. 

Jednou z nich se stalo v roce 1926 rozhodnutí o vybudování mauzolea v Jindřichovicích, 

do kterého byly uloženy pozůstatky zajatců z I. světové války, převážně Srbů, zemřelých 

v zajateckých táborech na území Čech. S tím byla spojena návštěva jugoslávské královny Marie, 

která se léčila v Mariánských Lázních a navštívila při té příležitosti i toto mauzoleum. 

Zaznamenány jsou dále zásahy proti nepovoleným táborům lidu pořádaným v roce 1929 

komunisty a události třicátých let vyvolané těžkou situací hospodářské krize a rostoucím 

německým nacionalismem. 



 

8 

 

V.  Záznam o uspořádání archivního fondu a zpracování archivní pomůcky 

Archivní fond uspořádala a zinventarizovala v dubnu 2010 ve Státním okresním archivu 

Sokolov se sídlem v Jindřichovicích pod metodickým vedením ředitele archivu PhDr. Vladimíra 

Vlasáka archivářka Eva Vlasáková. Archiváři Eva Vlasáková a PhDr. Vladimír Vlasák 

zpracovali k tomuto fondu inventář. 

 

 

  Eva Vlasáková 

 PhDr. Vladimír Vlasák 

 

Jindřichovice 3. listopadu 2010 
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Příloha č. 1: 

 

Seznam použitých zkratek 

 

bm běžný metr 

č. číslo 

čas. časový 

č. j. číslo jednací 

č. p.  číslo popisné 

EL NAD evidenční list Národního archivního dědictví 

evid. jedn. evidenční jednotka 

inv. č. inventární číslo 

MV ministerstvo vnitra 

OČV okresní četnické velitelství 

ř. z. říšský zákoník 

Sb. z. a n. Sbírka zákonů a nařízení 
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Inventární seznam 

 

Inv. č.: Obsah a popis: Čas. rozsah: Č.evid. 

 jedn: 

 

 I. Úřední knihy 

 

 A. Evidenční 

 

1 Kniha evidence normativních rozkazů 1918-1938 K  1 

2 Protokol o přehlídkách 1919-1928 K  2 

3 Protokol o přehlídkách  1928-1938 K  3 

 

 

  B. Pamětní 

 

4  Kronika (Památník) 1918-1937 K  4 

 

  II. Spisový materiál 

 

  A. Registraturní pomůcky 

 

5 Podací protokol 1918-1920 R  1 

6 Podací protokol 1920-1922 R  2 

7 Podací protokol 1922-1923 R  3 

8 Podací protokol 1924-1926 R  4 

9 Podací protokol 1926-1927 R  5 

10 Podací protokol 1928-1930 R  6 

11 Podací protokol 1930-1931 R  7 

12 Podací protokol 1931-1934 R  8 

13 Podací protokol 1934-1937 R  9 

14 Rejstřík k podacímu protokolu 1924-1927 X  1 

15 Rejstřík k podacímu protokolu 1928-1930 X  2 

16 Rejstřík k podacímu protokolu 1931-1936 X  3 

17 Rejstřík k podacímu protokolu 1937-1938 X  4 

 

  B. Spisy 

 

18 Vyhodnocení ranních zpráv 1930 N  1 

18 Výkaz stavu mužstva OČV 1936 N  1 
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Název archivní pomůcky: Okresní četnické velitelství Kraslice 

Značka fondu: OČV Kraslice 

Časový rozsah fondu: 1918 – 1938 

Počet evidenčních jednotek: 18 (4 úřední knihy, 9 podacích protokolů, 4 indexy 

 a 1 karton) 

Počet inventárních jednotek: 18 

Rozsah fondu: 0,36 bm (úřední knihy 0,06 bm, podací protokoly 

 0,14 bm, indexy 0,05 bm a karton 0,11 bm) 

Stav ke dni: 8.11.2011 

Zpracovatelé archivního fondu:  Eva Vlasáková, PhDr. Vladimír Vlasák 

Zpracovatel archivní pomůcky: Eva Vlasáková, PhDr. Vladimír Vlasák 

Počet stran:  12 

Počet exemplářů:  5 

Schválil:  Mgr. Vladimír Mach 

 dne 8.11.2011 – č.j. SOAP/080-0272/2011-01-70.01 

 

 


