Kalendář Muzea Policie ČR na rok 2022
Doplňující informace k jednotlivým měsícům a vyobrazeným sbírkovým předmětům.

Většina vyobrazených předmětů pochází ze sbírek muzea
Stránky kalendáře zobrazují exponáty ze čtyř sbírkový fondů Muzea Policie ČR. Nejsou
zde zobrazeny žádné předměty ze sbírkových fondů dokumentujících trestnou činnost a
technika, chemikálie nebo jiné materiály.
Sbírkové fondy Muzea Policie ČR jsou rozděleny do těchto šesti částí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

písemnosti a tisky,
negativy a fotografie,
zbraně, střelivo, vojenská a policejní technika,
předměty dokumentující trestnou činnost,
technika, chemikálie a jiné materiály,
vyznamenání, stejnokroje, symboly, falsa a modely.

Na titulní straně kalendáře je vyobrazeno samotné Muzeum Policie ČR spolu s kostelem
Panny Marie a sv. Karla Velikého. V horních rozích jsou fotografie praporu Muzea Police ČR
z obou stran.
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Pozůstalost četníka Josefa Číhy
1.
2.
3.
4.
5.

Četnická služební přilba pro strážmistry a mužstvo c. k. rakousko-uherského četnictva 1899
až 1918
Četnická slavnostní přilba pro strážmistry a mužstvo c. k. rakousko-uherského četnictva 1899
až 1918
Čepice vrchního strážmistra čs. četnictva 1937 až 1939. Čepice tvarově odpovídá první
polovině 30. let, pěticípá hvězda byla zavedena 1937
Fotografie vrchního strážmistra československého četnictva Josefa Číhy
Fotografie strážmistra c. k. rakousko-uherského četnictva Josefa Číhy
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Pistole ráže 9 mm Luger
1. CZ 2000 s duralovým rámem
2. Amatérsky vyrobená celoocelová zbraň
3. Glock 19 s plastovým rámem
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Březen

Motorový člun Dunajské pohraniční stráže „Oceanic“
Výrobce: Bodan-Werft Motoren-und Schiffbau G.m.b.H.
Kressbronn/Bodensee, Bádensko-Württembersko
Původní registrační značka: HČ-PS-142
V 70. letech minulého století byl člun používán jednotkami Pohraniční stráže na Dunaji
k hlídkové činnosti a doprovodu cizích lodí během jejich plavby v československých vodách.
Na Dunaji pohraničníci doprovázeli lodě především naše a tehdejšího Sovětského svazu,
Maďarska, Bulharska, Rumunska, Jugoslávie, Rakouska nebo Německé spolkové republiky.
Ve výjimečných případech doprovázeli i sportovní lodě jiných států, například Francie nebo
Belgie.
Zajímavostí je i skutečnost, že střežení hraničních vod, které prováděli po roce 1945
příslušníci Sboru národní bezpečnosti, nebyla jediná činnost, kterou jeho příslušníci
vykonávali. V počátcích střežení hranice bylo nutné provést odminování toku od nakladených
nástražných min, které tam za sebou nechávalo německé vojsko při svém ústupu.
Originál motorového člunu je vystaven ve venkovní expozici Muzea Policie ČR.
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Automatické zbraně Pohotovostního pluku 1 Národní bezpečnosti
Samopal Špagin PPŠ-41 ráže 7,62 mm
Samopal Schmeisser MP-40 ráže 9 mm
Útočná puška StG MP-44 ráže 7,92 mm
Součástí stránky měsíce jsou i fotografie různých rukávových nášivek tohoto pluku.
V prvopočátcích existence pluku byly nášivky vyšívané ručně a postupem času byl znak na
látku tištěn.

Květen
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Obraz Portrét krojované ženy, olej na dřevě 60 x 29 cm, autor Jožo Uprka.
Obraz je padělek zajištěný při vyšetřování trestného činu podvodu. Obraz byl předán
Muzeu SNB a VMV v roce 1973 Federální kriminální ústřednou Praha. Zvláštností je odborný
posudek o pravosti na zadní straně obrazu. Tento krátký text a podpis postačoval k podložení
tvrzení, že obraz je padělek. Jak jednoduché a dostačující. A co dnes…?
Na zadní straně obrazu je poměrně mnoho psaného a tištěného textu. Bohužel
v některých částech je text nečitelný.
1. Zjistil = padělek (falsifikát) prohlédl 8/5 1942 Janek Uprka
2. Prohlášeno za propadlé 5302 42, Falsum Slovácká žena z Boršic
3. Krajský soud trestní v Praze, nečitelná část …18. 5. … nečitelná část… 1942
4. Texty psané ručně červenou tužkou, které je prakticky nemožné přečíst – pouze v první
části je čitelné – tento obrázek…
Joža Uprka psáno též Jóža Úprka (26. 10. 1861–12. 1. 1940)
Byl moravským malířem a grafikem, představitelem plenérového realismu, impresionismu
a secesního dekoratismu. Jeho dílo je národopisným dokumentem folklóru jižní Moravy. Při
své tvorbě a studiu umění cestoval po Evropě. V letech 1892–1893 navštívil Francii, kde
studoval díla starých mistrů a věnoval se impresionismu. Dále pobýval v německém Mnichově,
kde spoluzaložil spolek „Škréta“, jehož dalšími členy byli Alfons Mucha, František Ondrůšek,
Luděk Marold nebo Antonín Slavíček. Mnoho času strávil v chorvatském Dubrovníku nebo
slovenských Klobušicích u Ilavy. Na Slovensku žil skoro 13 let.

Červen

Příručka všeobecného vzdělání pro četnictvo
Příručka byla Výnosem presidia ministerstva vnitra ze dne 16. října 1924, č. 17 920 schválena
jako učební pomůcka pro četnické školy a stanice a následně byla vydána v Praze nákladem
České grafické unie a.s.
Příručku tvořil soubor 12 samostatných skript zaměřených na různé oblasti:
Mluvnice jazyka českého a slovenského – autor: profesor Dr. František Šimek
Dějiny československé – autor: profesor Alois Leiser
Dějepisný přehled výtvarných umění – autor: profesor Ludvík Sojka
Zeměpis všeobecný a vlastivědný / dodatek skizza ve službě pátrací – autor: profesor Alois
Leiser
5. Aritmetika a geometrie – autor: profesor Dr. František Trnka
6. Fysika – autor: profesor Dr. Petr Pecl
7. Tělověda – autor: profesor M. Kliková; O ochraně přírody – autor: docent Dr. J. Klika
8. Poučení o péči o zdraví a o první pomoci při úrazech podle Dra Lamberga a Doc. Dra Panýrka
9. Živočichopis (zoologie) – autor: profesor Gothard Smolař
10. Chemie neústrojná (nerostopis, petrografie, geologie) – autor: profesor Gothard Smolař
11. Rostlinopis (botanika) – autor: profesor Gothard Smolař
12. Chemie organická – autor: profesor Dr. Ant. Vyskočil
1.
2.
3.
4.

Červenec
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Škoda 1101 P, tzv. bojový Tudor
Vůz má čtyřtaktní, zážehový, vodou chlazený, řadový čtyřválec, s rozvodem OHV
o obsahu 1089 cm3, s výkonem 23,5 kW.
Vůz dosahuje maximální rychlosti mezi 90–100 km/h.
Převodovka je manuální, čtyřstupňová s pohonem zadní nápravy.
1. Model vozidla v měřítku cca 1:18
2. Skutečný vůz z depozitu Muzea Police ČR

Srpen

Lodní knížka
Lodní knížka, vydaná v roce 1912 c. k. rakousko-uherským konzulátem v Hamburku
pro lodníka jménem Juraj Mojároš a původně platná do roku 1913. Knížka nahrazovala
cestovní doklad i doklad totožnosti. V roce 1918 po vzniku Československé republiky byla
„kolkována“ a její platnost byla prodloužena do roku 1923. V roce 1922 byla držiteli vepsána
státní příslušnost a prodloužena platnost. Zároveň byla rozšířena platnost i na USA, ačkoliv
byla původně vydána pro celý svět. Za zmínku stojí razítko s chybou, které je použito k přetisku
lodní knížky a které nese text: Ministerstvo česko elovezké republiky.
Nejedná se o jediný exemplář. Ve sbírkách muzea se nachází další dva kusy.

Září

Samopal Heckler & Koch G36
Zbraň byla zařazena do služby u Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky do
roku 2019.
Vývoj zbraně probíhal u výrobce Heckler & Koch Německo v letech 1990–1995 jako
náhrada pušky G3.
Od roku 1995 byla zbraň zařazena do služby u německé armády a u různých jednotek
v rámci celého světa včetně Policie České republiky.
Technická data zbraně
Hmotnost:
Délka zbraně:
Délka hlavně:
Typ náboje:
Kadence:
Úsťová rychlost:
Zásobování municí:

Míření:

2,8 kg
720 mm s rozloženou pažbou, 500 mm se sklopenou pažbou
228 mm
5,56 x 45 mm NATO
750 ran za minutu
920 m/s
Schránkový zásobník z průhledného plastu s kapacitou 30 nábojů
(na zásobníku jsou výstupky umožňující spojení dvou zásobníků
bez použití svorek) nebo bubnový zásobník s kapacitou 100 nábojů.
prostřednictvím zabudované optiky
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Řád Bílého lva – pro příslušníky cizích států, tzv. civilní verze.
Řád Bílého lva je nejvyšším státním vyznamenáním České republiky.
Udělování a nošení určuje Nařízení vlády ČSSR č. 10 ze dne 11. ledna 1961 Sb. o
udělování československého Řádu Bílého lva.
1/ Řád I. stupně – řádový odznak zavěšený na velkostuze (stuha se nosila přes
prsa, od pravého ramene k levému boku)
– řádová hvězda (nosí se na levé straně prsou)
2/ Řád II. stupně – řádový odznak zavěšený na nákrční stuze
– řádová hvězda (nosí se na levé straně prsou)
3/ Řád III. stupně – řádový odznak zavěšený na nákrční stuze
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Předměty z pozůstalosti plk. Antonína Vlka
1. Některé z darovacích dekretů, které plk. Antonín Vlk obdržel za službu státu
2. Vyznamenání, která plk. Vlk obdržel za službu státu
3. Plechový model letadla Škoda D1 používaného prvními leteckými hlídkami. Tento
model měl plk. Antonín Vlk vystaven ve své kanceláři
4. Dobová fotografie letadla Škoda D1
5. Fotografie plk. Antonína Vlka
1. července 1935 zřídilo ministerstvo vnitra po dohodě s ministerstvy národní obrany a
veřejných prací četnické letecké hlídky. Tyto měly především čelit protiprávnímu narušování
československého vzdušného prostoru, spolupůsobit s pozemními bezpečnostními složkami
a vykonávat pomocnou a záchrannou službu při živelních pohromách, leteckých nehodách
apod. Prováděly hlásnou službu v pohraničí i ve vnitrozemí. Zrušeny byly v důsledku obsazení
Československa 21. 3. 1939.
Historie a činnost policejního letectva je spjata právě s osobou četnického důstojníka a
legionáře Antonína Vlka. Po celou dobu existence četnických leteckých hlídek jim velel a stejně
tak byl postaven do čela bezpečnostního letectva v roce 1946.
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Odznaky neuniformovaných bezpečnostních složek:
1/ Odznak VÝKONNÝ POLICEJNÍ ORGÁN
Odznak pro neuniformovanou – kriminální policii. Odznaky se začaly zavádět již v roce
1919 v Praze, ale jejich definitivní podoba byla stanovena až vydáním čs. ústavy a uzákoněním
státního znaku v r. 1920. Odznaky v tomto provedení se používaly až do začátku okupace
v roce 1939. Odznak se upevňoval na oděv pomocí trnové spony.
2/ Odznak REGIERUNGS POLIZEI – VLÁDNÍ POLICIE
Odznak pro neuniformovanou – kriminální policii protektorátu Čechy a Morava. Odznak
byl zaveden v březnu 1940 a byl používán až do konce války. Odznak se upevňoval na oděv
pomocí trnové spony (zapůjčen pro účely vytvoření kalendáře od soukromého sběratele).
3/ Odznak PROTEKTORATSKRIMINALPOLIZEI se znakem protektorátu
Odznak je zhotoven z náhražkového materiálu, tzv. zintálu, jedná se o slitinu s velkým
obsahem zinku. Odznak byl pravděpodobně zaveden v roce 1944. Bližší hodnověrné
informace k výrobě, zavedení a používání odznaku zatím neznáme. Odznak se nosil upevněn
na kovovém řetízku.
4/

Odznak „Z“

Odznak Odboru pro politické zpravodajství, státně bezpečnostní službu a ochranu před
vnitřním nepřítelem, který vznikl v roce 1945. Odbor řídil Státní bezpečnost, pátrání
po válečných zločincích, repatriace čs. občanů do vlasti, pátrání po zavlečených dětech a
osobách. Odznak se upevňoval na oděv pomocí trnové spony (zapůjčen pro účely vytvoření
kalendáře od soukromého sběratele).
5/ Odznak Bezpečnostní služby Zemského odboru bezpečnosti
Bezpečnostní služba ZOB vznikla v roce 1945. ZOB byl organizační a řídicí orgán
všech složek vnitřní národní bezpečnosti. Řídil SNB, zemské úřadovny StB, zemské kriminální
úřadovny, správní a právní oddělení vnitřní bezpečnosti, bezpečnostní sekce dopravy,

ředitelství NB v Praze a úřady NB v Plzni, Čes. Budějovicích, Kladně, Náchodě a Hradci
Králové. Odznak se upevňoval na oděv pomocí trnové spony. Provrtání odznaku a připevnění
kroužku řetízku je čistě individuální úpravou nositele odznaku (zapůjčen pro účely vytvoření
kalendáře od soukromého sběratele).
6/ Odznak Kriminální služby
Odznak byl zaveden zároveň se zřízením zemských kriminálních úřadoven spadajících
pod Zemské odbory bezpečnosti v roce 1945. Odznak se upevňoval na oděv pomocí trnové
spony (zapůjčen pro účely vytvoření kalendáře od soukromého sběratele).
7/ Odznak Kriminální služby VB
Odznak byl zaveden Nařízením ministra vnitra ČSSR číslo 12 ze dne 7. dubna 1971.
Číselná řada je 0001 až 5300 a odznak se používal od 1. 5. 1971 do 29. 3. 1992. Odznak byl
vyráběn i v jazykové úpravě pro Slovensko. Odznak se nosil upevněn na kovovém řetízku.
8/ Odznak Federální kriminální policie ČSFR
Odznak byl zaveden Nařízením ministra vnitra ČSFR číslo 10 ze dne 30. března 1992
a používal se od 30. 3. 1992 do 27. 12. 1993. Odznak se upevňoval pomocí dvou plochých
pružin do pouzdra služebního průkazu (zapůjčen pro účely kalendáře od soukromého
sběratele).
9/ Odznak Kriminální policie ČR
Odznak byl zaveden Nařízením ministra vnitra číslo 2 ze dne 27. 1. 1992. Odznak
existoval s různými, téměř nepostřehnutelnými změnami v číselné řadě 0001 až 9100.
Používal se od 27. 1. 1992 do 25. 8. 2002. Odznak se upevňoval pomocí dvou plochých pružin
do pouzdra služebního průkazu.
10/ Odznak Služby kriminální policie a vyšetřování
Odznak byl zaveden Vyhláškou MV číslo 58 Sb. ze dne 4. února 2002 a Závazným
pokynem Policejního prezidenta číslo 111 ze dne 25. července 2002. Odznak existoval
s různými, téměř nepostřehnutelnými změnami v číselné řadě 00001 až 15000 a používal se
od 9. 8. 2002 do 31. 10. 2015. Odznak se upevňoval pomocí dvou plochých pružin do pouzdra
služebního průkazu.
11/ Odznak Kriminální policie
Odznak byl zaveden Vyhláškou MV číslo 122 Sb. ze dne 14. května 2015 a Pokynem
policejního prezidenta číslo 206 ze dne 23. 10. 2015. Odznak prozatím existuje v číselné řadě
00001 až 12000 a používá se od 1. 11. 2015. Odznak se upevňuje pomocí dvou plochých
pružin do pouzdra služebního průkazu.
Odznaky 8/, 9/, 10/ a 11/ se mohou nosit upevněny ve služebním průkazu, tedy nikoliv
samostatně zavěšeny na oděvu či opasku. Z tohoto důvodu si policisté soukromě opatřují
nepředpisová pouzdra služebního průkazu, která se dají nosit zavěšená na krku, nebo
upevněná na opasku či oděvu.

