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Organizační vývoj německé pořádkové policie na území Protektorátu 
Čechy a Morava od ukončení vojenské správy po reorganizaci 
na podzim 1939

Nedílnou součástí německých okupačních sil v Protektorátu Čechy a Morava byla 
německá pořádková policie (Ordnungspolizei/Orpo). Tato uniformovaná policejní 
složka se zúčastnila v podobě policejní brigády Querner (Polizeibrigade Querner) už oku-
pace českého pohraničí na podzim 1938.1 Na své vystoupení navázala o půl roku poz-
ději, v březnu 1939, kdy se podílela dvěmi operačními skupinami (Polizei-Einsatzgruppe 
1 a 2) na obsazení „zbytku českých zemí“.2 Aktem okupace však její úloha v českých 
zemích nekončila, ale naopak začínala. Pořádková policie se už v období vojenské 
správy plně zapojila do podrobování obsazeného území a plnila úkoly ve prospěch 
armády i civilních institucí. Její organizační struktura však měla jen přechodnou 
formu. Po konsolidaci okupační moci proto nastal čas na zásadní reorganizaci 
německé uniformované policie v Protektorátu.

I.1 Vytvoření organizační struktury německé pořádkové policie v Protektorátu

Nejvyšším německým představitelem v Protektorátu Čechy a Morava se 16. dubna 
1939 stal říšský protektor Konstantin von Neurath. Formálně mu podléhaly všechny 
místní služebny státní správy, včetně policejních. V praxi ovšem byla jeho pravomoc 
nad policejními složkami omezena ve prospěch SS. Stálým zástupcem říšského pro-
tektora byl státní sekretář SS-Brigadeführer Karl Hermann Frank, který navíc zastával 
od 28. dubna 1939 funkci vyššího velitele SS a policie (Höherer SS- und Polizeiführer 
– HSSuPF).3 Právě v jeho rukou se soustřeďovala velitelská pravomoc nad všemi silami 
policie a SS v Protektorátu. Pro zpracování policejních záležitostí mu bezprostředně 
podléhal velitel bezpečností policie a bezpečnostní služby a velitel pořádkové policie. 
Funkce velitele pořádkové policie u říšského protektora (Befehlshaber der Ordnungspoli-
zei beim Reichsprotektor in Böhmen u. Mähren, zkráceně BdO) byla zřízena už 14. dubna 
1939. Prvním BdO se stal plukovník ochranné policie4 Rudolf Querner5, který ovšem 

1 VAJSKEBR, Jan: Nasazení německé pořádkové policie při okupaci českého pohraničí a vytvoření policejní struk-
tury v Sudetské župě. Rukopis.

2 VAJSKEBR, Jan: Organizace německé pořádkové policie při okupaci českých zemí. In: Historie a vojen-
ství, 2008, č. 2, s. 63–74.

3 Funkce vyšších velitelů SS a policie byla zřízena rozkazem říšského vůdce SS z 13. listopadu 1937.
4 Důstojnické hodnosti policie v Německu mohly být udělovány u ochranné policie (Oberst der Schutzpo-

lizei) nebo u četnictva (Oberst der Gendarmerie). Všichni ve studii zmínění důstojníci nesli hodnosti 
ochranné policie, proto jsou nadále ze stylistických důvodů uváděny ve zkrácené podobě, tedy namís-
to plukovník ochranné policie pouze plukovník.
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i nadále velel Polizei-Einsatzgruppe 1, zatímco v čele Polizei-Einsatzgruppe 2 zůstal plukov-
ník6 August Meyszner7. 

Veliteli pořádkové policie náležely na daném teritoriu všechny záležitosti spadající 
v celoněmeckém měřítku do kompetence Hlavního úřadu pořádkové policie (Hauptamt 
Orpo), kterému rezortně podléhal,8 tedy:
1) řízení a nasazení všech jednotek pořádkové policie v Protektorátu
2) vyřizování záležitostí policejní správy jako takové 
3) všeobecný dohled nad uniformovanou policií Protektorátu (státní policie, četnictvo 

a obecní policie) s výjimkou případů, kdy byla tato pravomoc delegována na velitele 
bezpečnostní policie.
Záležitosti policejní správy v případě velitele pořádkové policie zahrnovaly:

a) v rámci Úřadu říšského protektora se nechával informovat o všech opatřeních pro-
tektorátní vlády, dával jí rady a v nezbytných případech proti nim vznášel námitku

b) pro dohled nad policejní správou Protektorátu sloužil oberlandrátům (OLR)9, 
na něž byla směřována všechna nařízení týkající se okrsků policejní správy; OLR 
veliteli pořádkové policie zpětně referovali o jejich realizaci

c) spravoval záležitosti úředníků samostatné uniformované služby (Einzeldienst/ED – viz níže)
d) zpracovával odborné policejní zprávy pro úřad „správa a právo“ Hlavního úřadu 

pořádkové policie.10 

5 Rudolf Querner (10. 6. 1893 – 27. 5. 1945), účastník první světové války, po jejím skončení policejním 
důstojníkem; 1933 vstup do NSDAP, 1938 do SS, září 1938 velitel Polizeibrigade Querner při okupa-
ci českého pohraničí a následně velitel III. policejního úseku „Egerland“, březen 1939 velitel Polizei-
-Einsatzgruppe 1 v Čechách; duben 1939 BdO u říšského protektora v Čechách a na Moravě; od září 
1939 BdO v Hamburku, listopad 1940 – duben 1941 generální inspektor četnictva a obecní policie 
v HA (Hauptamt) Orpo; květen 1941 – leden 1943 HSSuPF „Nordsee“ v X. branném okruhu v Ham-
burku; leden 1943 – říjen 1944 HSSuPF v XVII. branném okruhu ve Vídni, od října 1944 do konce vál-
ky HSSuPF „Mitte“ v XI. branném okruhu v Braunschweigu; odpovědný za deportace Židů a pochody 
smrti vězňů koncentračních táborů, po skončení války v zajetí, kde spáchal sebevraždu. Bundesarchiv 
Berlin (dále jen BARCH), fond (dále jen f.) SSO (Führerpersonalakten), složka Querner Rudolf.

6 Ještě před odchodem z Protektorátu došlo k povýšení obou jmenovaných důstojníků do hodnosti Gene-
ralmajor der Schutzpolizei.

7 August Meyszner (3. 8. 1886 – 24. 1. 1947), rakouský Němec, účastník první světové války, po jejím 
skončení policejní důstojník; pro aktivity v nacistickém hnutí vyloučen a internován, 1934 uprchl 
do Německa, kde se stal důstojníkem Schutzpolizei; 1935 vstoupil do SS, člen říšského sněmu a čestný 
člen soudního lidového dvora; po anšlusu Rakouska inspektorem pořádkové policie ve Vídni; 1938 při 
okupaci českého pohraničí velitel I. policejní úseku; březen 1939 velitel Polizei-Einsatzgruppe 2 na Moravě; 
duben 1939 povýšen na generálmajora policie; 1939–1940 BdO v IX. branném okruhu se sídlem v Kas-
selu; od září 1940 BdO v Norsku; od ledna 1942 HSSuPF a generální zmocněnec pro hospodářství v Srb-
sku se sídlem v Bělehradě; od března 1944 do konce války generální inspektor četnictva a obecní policie; 
1946 odsouzen v Bělehradě k trestu smrti a následně popraven. BARCH, f. SSO, složka Meyszner August.

8 Národní archiv (dále jen NA), f. Úřad říšského protektora – státní tajemník (dále jen ÚŘP-ST), signatura 
(dále jen sign.) 109-2/77, Dienstanweisung für deutsche Ordnungspolizei (13. 9. 1939).

9 Oberlandrat (OLR) – první stupeň německé okupační správy. Oberlandráty kontrolovaly a částečně řídily 
protektorátní úřady a spravovaly záležitosti německé menšiny v Protektorátu. Termín OLR označoval 
zároveň správní jednotku i jejího představeného.

10 V Hlavním úřadu pořádkové policie (HA Orpo) náležely záležitosti policejní správy úřadu „správa a prá-
vo“ (Amt Verwaltung u. Recht). U důležitých záležitostí, zejm. u výnosů policejních nařízení, při organi-
začních opatřeních a vlivu na obsazení vedoucích míst policejních služeben protektorátní správy se jimi 
zabývalo oddělení I „všeobecná a vnitřní správa“ (allgemeine u. innere Verwaltung).
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Německá policie působila jak v pozici samostatné represivní složky, tak ve prospěch 
státní správy. Podle povahy služby se tak dále dělila na policejní sbor a samostatnou 
uniformovanou službu.11 

Policejní sbor (Truppen-Polizei) tvořily pluky, prapory a setniny (později roty) 
ochranné policie (Schutzpolizei/Schupo). V jednotkách Schupo sloužili především 
mladší strážmistři, kteří ještě zcela neukončili výcvik. Jejich úkoly byly podstatně jiné 
než u uniformované policie v Říši; namísto běžného udržování veřejného pořádku 
se do popředí dostala pacifi kace českého obyvatelstva. Ve směrnicích byla služba poli-
cejního sboru specifi kována následovně:
a) boj proti nepokojům v situaci, kdy uniformované policejní síly protektorátní 

správy a vládního vojska k danému úkolu nedostačovaly nebo jejich nasazení 
nebylo možné či proveditelné

b) výcvik pro uvedené nasazení
c) výkon pravidelné pouliční služby, která měla zahrnovat co možná nejvíce míst 

s cílem zastrašit české obyvatelstvo
d) nasazení k udržení klidu a pořádku ve výjimečných případech, když uniformo-

vané síly protektorátní vlády k tomu úkolu nedostačovaly nebo se jejich nasazení 
nezdálo být vhodné.
Samostatná uniformovaná služba (Einzeldienst/ED) plnila úkoly ve prospěch 

státní správy. V Protektorátu ji vykonávalo četnictvo (Gendarmerie) při oberlandrá-
tech, dále strážní oddíly ve výcvikových prostorech a jednotlivé útvary, které byly 
podle zvláštního výnosu trvale nebo dočasně nasazeny na vybraných místech. Úkoly 
ED nebyly v jednotlivostech pevně stanoveny a určovaly je služebny, kterým byly při-
děleny. Obecně vzato tak dostávaly příkazy od oberlandrátů, což spočívalo zejména 
ve vyřizování důležitých nařízení civilní správy.12

I.3 Rozdělení velitelských pravomocí

Při řízení policejních sil v Protektorátu se uplatňovaly dvě autority. První předsta-
vovalo policejní velení, tedy velitel pořádkové policie u říšského protektora a velitelé 
pluků, praporů a setnin. Druhou pak můžeme označit jako civilní, neboť ji před-
stavovali oberlandráti. Velení policejního sboru náleželo výlučně veliteli pořádkové 
policie, kdežto přiděleným silám samostatné uniformované služby zadávali úkoly 
oberlandráti. Dohled nad činností ED pak vykonávali důstojníci četnictva přidělení 

11 Autor se v textu přidržuje terminologie podle ŠISLER, Stanislav: Příspěvek k vývoji a organizaci oku-
pační správy v českých zemích 1939–1945. In: Sborník archivních prací (dále jen SAP), 1963, roč. 13, č. 2, 
s. 46–95.

12 V Protektorátu vykonávaly podobnou službu i uniformované síly protektorátní správy (uniformované 
policie a četnictvo). Přidělení německých policejních úředníků jejich činnost nevylučovalo, ale naopak 
ji překrývalo.

13 Podobnou funkci vykonával v Německu důstojník ve funkci Gend.-Hauptmannschaftsführer. 
14 NA, f. ÚŘP-ST, sign. 109-2/77, Dienstanweisung für deutsche Ordnungspolizei (13. 9. 1939).
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k policejním praporům. Ti byli služebně nadřízení všem uniformovaným úředníkům 
ED v obvodech těchto praporů.13 

V případě rozsáhlejších nepokojů a ve výjimečných případech i v zájmu udržení 
klidu a pořádku však oberlandráti, kteří nesli jako jediní političtí zástupci Říše 
na daném území odpovědnost za udržení klidu a bezpečnosti, mohli vyžadovat 
i nasazení jednotek Truppen-Polizei. V prioritách stanovených pro nasazení policie 
se pak případné potlačování nepokojů kladlo na první místo a bylo nadřazeno 
všem ostatním úkolům. Se svými požadavky se OLR měli možnost obracet přímo 
na velitele policejních praporů, výjimečně i na velitele odděleně dislokovaných set-
nin, umístěných v jejich oberlandrátu. Oslovení velitelé policejních útvarů pak byli 
povinni jejich žádosti vyhovět. Sami však podle svého uvážení a na vlastní zodpo-
vědnost rozhodovali, jaké síly a prostředky použijí pro dosažení cíle. Pokud velitelé 
praporů nemohli požadavkům vzhledem k nedostatku sil vyhovět, měli okamžitě 
podat hlášení na pluk. Na vyšší instanci, tedy na velitele pluků, případně na velitele 
pořádkové policie, se mohli obrátit oberlandráti i osobně, a ti pak následně zajišťovali 
náležitá opatření. Požadavky na povolání policejních útvarů však směli OLR vznášet 
jen výjimečně v naléhavých případech. Ještě předtím však měli pečlivě zvážit rozhod-
nutí, jestli nestačí pouhé nasazení uniformované policejní síly protektorátní správy. 
Ze strany velení pořádkové policie bylo totiž oberlandrátům zdůrazněno, že Truppen-
-Polizei v Protektorátu má jiné úkoly než v Německu a příliš velké zatížení brzdí výcvik 
jednotek a omezuje jejich údernou sílu (Schlagkraft).14 

Z uvedeného rozdělení je zřejmé, že se německé velení snažilo v Protektorátu o co 
největší koncentraci uniformované policie a běžnou denní rutinní činnost přeneslo 
do značné míry na reaktivovanou českou, resp. protektorátní policii a vládní vojsko. 
Samostatná uniformovaná služba zde tedy nedisponovala většími silami, zato útvary 
ochranné policie se staly pomyslným mečem namířeným proti nepokojům nebo 
povstání českého obyvatelstva.15 Je vhodné se proto blíže seznámit s jejich rozmístěním.

I.4 Dislokace útvarů ochranné policie na jaře 1939

Útvary ochranné policie pokryly české a moravské vnitrozemí už v průběhu okupace 
v březnu 1939. Při redislokaci jednotek se tak velení Orpo mohlo odrazit od získa-
ných zkušeností, neboť jak z hlediska personálního, tak organizačního vykazovaly 
následující týdny značnou kontinuitu se stavem, který vykrystalizoval v období vojen-
ské správy. Na konci dubna 1939 působily v Protektorátu stále dvě policejní operační 
skupiny s deseti prapory, jejichž dislokace v zásadě odpovídala stavu z konce března 
1939, i když došlo k některým úpravám.16 

15 V srpnu 1940 disponovala Ordnugspolizei v Protektorátu celkem 144 důstojníky s 5401 strážmistry 
v deseti policejních praporech Schutzpolizei, kdežto na samostatnou uniformovanou službu zbývalo 
jen 200 mužů a úřední agendu vyřizovalo 101 úředníků. Z tohoto výčtu vychází ED v Protektorátu 
jako zanedbatelná položka, což je v protikladu k celkovým stavům Orpo, kde v policejním sboru 
působilo 1376 důstojníků a 57 800 strážmistrů, kdežto v ED celých 134 156 a v zabezpečovací a po-
mocné službě 165 000 mužů. NA, f. ÚŘP-ST, sign. 109-6/6, Der Aufbau der Ordnugspolizei für den 
Kriegseinsatz (20. 8. 1940).

16 Viz příloha č. 1.
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kové policie v Protektorátu došlo až v červnu 1939. Jejím cílem se stalo vytvoření 
standardní policejní struktury a náhrada nasazených jednotek čerstvými útvary 
z Německa. Reorganizaci předznamenala výměna na postu velitele pořádkové policie, 
kterým se stal 20. května 1939 SS-Brigadeführer a generálporučík Jürgen von Kam-
ptz17. Jeho štáb se měl v Praze shromáždit do 7. června 1939 a skládal se z důstojníků, 
kteří v čele s náčelníkem štábu plukovníkem Ritzerem dorazili z Německa.18 Další 
personál dodal nově vytvořený Policejní pluk 1. Sídlem štábu BdO se stala vila v ulici 
Na Zátorce 14 v Praze-Bubenči.19 

Současně se formovala i velitelství obou policejních pluků (Polizei-Regiment 
1 a 2), které vznikly přejmenováním původních operačních skupin.20 K transformaci 
útvarů došlo s příchodem jejich nového velení. Za velitele Policejního pluku 1 se 
štábem v Praze byl vybrán plukovník Reiner Liessem21, kdežto velitelem Policejního 
pluku 2 v Brně se stal podplukovník Paul Worm22. Velitelé pluků měli k dispozici 
vlastní štáb23, ke kterému byl přičleněn dopravní oddíl (Kraftfahrstaffel) a spojovací 
hotovost (Nachrichtenbereitschaft). K personální obměně docházelo kontinuálně, takže 
členové původního štábu policejních operačních skupin setrvávali ve svých funkcích 
až do příchodu nového osazenstva, což se uskutečnilo v průběhu léta.24 

Von Kamptz byl pověřen realizací přestavby policejní struktury v Protektorátu 
v podobě, jak ji připravilo velení pořádkové policie v Berlíně. K plánu na reorganizaci 
se však nejprve mohl vyjádřit vyšší velitel SS a policie i velitel bezpečnostní policie. 
K. H. Frank s dislokací jednotek v podstatě souhlasil, svůj postoj však vyhranil 
v návrhu, aby prapory zůstaly soustředěny do jedné posádky jako tzv. rezervní, což 
znamenalo, že by neměly přiděleny strážní okrsky a služební oblasti (Streifenbereiche, 
Betreuungsbezirke). Rozhodnutí o rozmístění útvarů stejně jako stanovení hranic 
mezi jednotlivými prapory si přitom nárokoval pro sebe s tím, že musí být odvozeny 
od politické situace.25 Velení Orpo však na jeho návrhy nebralo příliš ohled a prosa-
dilo svoji variantu.26

17 Jürgen von Kamptz (11. 8. 1891 – 12. 8. 1954), účastník 1. světové války; od roku 1919 služba u unifor-
mované policie; na počátku 30. let sympatizant nacismu; 1933 na ministerstvu vnitra; 1935 náčelník 
štábu četnictva; 1936 povýšen na generálmajora; od roku 1938 příslušník SS; květen 1939 – červenec 
1941 BdO u říšského protektora v Praze; poté praxe u divize SS „Das Reich“ na frontě, následně 
generální inspektor v HA Orpo; červen 1943 BdO v Oslu; srpen 1943 velitel pořádkové policie v sever-
ní Itálii; leden 1944 šéf protipartyzánského štábu tamtéž; 29. 4. 1945–1947 válečný zajatec. BARCH, 
f. SSO, složka Kamptz Jürgen von Kamptz.

18 Vedle Ritzera patřili ke štábu BdO pplk. pol. Sendel (operační důstojník), pplk. Fuhrmann, pplk. 
Klofanda, mjr. Ammann (spojení), kpt. Friedrich (dopravní záležitosti) a kpt. Scholze (adjutant).

19 NA, f. ÚŘP-ST, sign. 109-1/1, RF-SS u. Ch.d.DPi.RMI, O.-Kdo.g b Nr.82/39 (g).: K. Daluege – reorga-
nizace jednotek Orpo v Protektorátu (24. 5. 1939).

20 V rámci reorganizace došlo i ke změně hranic mezi policejními operačními skupinami, resp. pluky. 
Úsek svěřený Policejní operační skupině 2, resp. Policejnímu pluku 2, byl rozšířen o okresy Německý 
Brod a Chotěboř. Tamtéž, BdO b. RPiBM, Ia: Einsaztbefehl Nr. 40 (26. 5. 1939).

21 Reiner Liessem/Ließem (nar. 23. 8. 1890), velitel Policejního pluku 1/Böhmen; v druhé polovině války 
inspektor Orpo v Breslau; 14. 8. 1944 povýšen do hodnosti SS-Gruppenführer a generálporučík poli-
cie; od 15. 9. 1944 velitel Orpo v VI. branném okruhu v Münsteru se sídlem v Düsseldorf-Kaiserswer-
thu. Jeho osobní složka příslušníka SS je bohužel značně torzovitá. Viz BARCH Berlin, f. SSO, složka 
Liessem Reiner.
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Přípravy k novému rozčlenění ochranné policie měly skončit v prvním červnovém 
týdnu.27 Redislokace vykazovala značnou kontinuitu s předchozím stavem, neboť 
většina původních jednotek policejních operačních skupin zatím zůstávala na místě. 
Nadále se počítalo s existencí deseti policejních praporů, rozdělených na šest u Poli-
cejního pluku 1 a na čtyři u Policejního pluku 2.28 Prapory měly být ubytovány pokud 
možno na jednom místě, přičemž vysílání setnin do zvláštních posádek se provádělo 
jen v nezbytných případech a muselo být dostatečně zdůvodněno.

Pro ubytování útvarů v nových posádkách se zatím připravovaly prostory, většinou 
bývalá kasárna. V nich se až do přesunu držela stráž, aby se zabránilo jejich případné 
devastaci.29 Reorganizace byla v podstatě dokončena 9. června 1939, kdy se takřka 
všechny policejní útvary nacházely v určených posádkách. Výjimku představoval 
V/1. prapor, který dostal za posádku Kladno. Jedna z jeho setnin byla provizorně 
ubytována v jedné z kladenských škol, zbytek praporu se nastěhovat do kladenských 
kasáren až po jejich úpravě a do té doby setrvával v Berouně.30 Při rozmísťování 
německých policejních útvarů přitom nebyl brán ohled na dislokaci protektorát-
ních formací, neboť Ordnugspolizei hodlala pokrýt celé území bez jejich asistence. 
S postavením zvláštních rezervních praporů pro krizové případy se nepočítalo, neboť 
už samotná koncentrace policejních sil na poměrně malém území poskytovala 
dostatečnou zálohu.31 Celkově bylo rozmístěno ve dvou plucích a deseti praporech 
30 setnin, z toho 18 v Čechách a 12 na Moravě.32

22 Paul Worm (nar. 13. 2. 1893), účastník 1. světové války; poté příslušník Freikorpsu; od 1919 u unifor-
mované policie; v prosinci 1932 vstoupil do NSDAP, v červenci 1938 do SS; v té době velitel Schupo ve 
Stuttgartu; 5. 6. 1939 – 13. 2. 1940 velitel Policejního pluku 2/Mähren; poté služba na tzv. Západním 
valu a u policejní divize SS; říjen 1940 velitel Policejního pluku Radom v Generálním gouvernementu; 
červen 1942 velitel Policejního pluku 13 v týlu východní fronty; v lednu 1943 těžce raněn v bojích; 
1. 5. 1944 povýšen do hodnosti SS-Brigadeführer a generálmajor policie. BARCH, f. SSO, složka Worm 
Paul.

23 Štáb policejního pluku v Protektorátu se podle předpisů skládal z velitele (v hodnosti plukovníka 
ochranné policie), zástupce a referenta pro nasazení a výcvik (plukovník ochranné policie), referen-
ta pro otázky českého četnictva a policie (major četnictva), pobočníka (Hptm.) a dalšího personálu 
(celkem 10 osob); ke štábu byl přičleněn i velitel spojovací hotovosti (kapitán ochranné policie).

24 Viz následující kapitola.
25 NA, f. ÚŘP-ST, sign. 109-1/1, odpověď K. H. Franka RFSSuChdDtPol. im RMdI, k rukám Genlt. der 

Orpo von Bomharda (2. 6. 1939).
26 Viz příloha č. 2. 
27 Soustředění praporů bylo naplánováno na 9. června pro Policejní operační skupinu 1 a ve dnech 

8. až 10. června pro Policejní operační skupinu 2. NA, f. ÚŘP-ST, sign. 109-1/1, RF-SS u. Ch.d.DPi.
RMI, O.-Kdo.g b Nr.79/39 (g).: návrh určený HSSuPF a BdO v Praze (24. 5. 1939).

28 Tamtéž, RF-SS u. Ch.d.DPi.RMI, O.-Kdo.g b Nr.82/39 (g).: K. Daluege – reorganizace jednotek Orpo 
v Protektorátu (24. 5. 1939).

29 Jednalo se o kasárna v Kladně, Mladé Boleslavi, Lipníku a Holešově. Tamtéž, BdO b. RPiBM, 
Ia: Einsaztbefehl Nr. 40. (26. 5. 1939).

30 Tamtéž. BdO b. RPBM – Ia-: Einsatzbefehl Nr. 40 (26. 5. 1939).
31 Tamtéž. RF-SS u. Ch.d.DPi.RMI, O.-Kdo.g b Nr.79/39 (g).: návrh určený HSSuPF a BdO v Praze 

(24. 5. 1939).
32 Viz příloha č. 3.
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Jak už bylo řečeno, značná část jednotek původních policejních operačních skupin 
zatím zůstávala v Protektorátu. Jejich vystřídání bylo původně naplánováno na pře-
lom června a července 1939, ale nakonec se opozdilo o celý měsíc. Velení pořádkové 
policie hodlalo nejprve prostřídat strážmistry sloužící v samostatné uniformované 
službě. Ti se předtím měli shromáždit u praporů ve zvláštních setninách nebo četách 
pokud možno sestavených podle jednotlivých posádek v Německu. Poté je měli násle-
dovat i ostatní policisté.33

Vhodný čas na výměnu personálu nastal po přetransformování operačních skupin 
na pluky v souvislosti s konsolidací struktury Orpo v Protektorátu. Probíhala na 
všech úrovních, od pluků až po setniny. Zajistit osazenstvo štábu Policejního pluku 
1 dostala za úkol policejní správa v Berlíně s termínem do poloviny července 1939. 
Štáb Policejního pluku 2 dodávala policejní správa ve Vídni. K výměně personálu 
štábů mělo dojít do začátku srpna 1939.34 Střídání mužstva se uskutečnilo mezi 
10. červencem a 1. srpnem současně v Čechách i na Moravě.35 Výměnu provázely různé 
slavnostní akty, jakým bylo pro Pražany ponižující defi lé III/1. policejního praporu 
metropolí, které se uskutečnilo v sobotu 22. července.36

Do svých domovských posádek odcházeli muži, kteří se účastnili okupace českých 
zemí, a nahrazoval je příslušný počet strážmistrů přicházejících z Německa. V pří-
padě nutnosti zvažovalo velení Orpo i povolání mužů z přechodných výcvikových 
setnin (Übergangsausbildungs-Hundertschaften), kteří už stačili absolvovat větší část 
výcviku. Při střídání byl kladen důraz na kvalitní výběr důstojníků a mužstva, kteří 
měli v okupovaných českých zemích vhodně reprezentovat Velkoněmeckou říši. 
Tento požadavek se však nepodařilo splnit, jak vyplývá z pozdější kritiky vysokých 
představitelů německé správy.37

Transport policistů byl organizován po celých jednotkách pomocí železnice, 
přičemž vagony u Německé říšské dráhy zajišťovaly domovské služebny v Německu. 
Vystřídaní muži odcházeli pouze s osobní výzbrojí a výstrojí, kdežto spojovací pro-

33 Tamtéž. RF-SS u. Ch.d.DPi.RMI, O.-Kdo.g b Nr.82/39 (g).: K. Daluege – reorganizace jednotek Orpo 
v Protektorátu (24. 5. 1939).

34 Tabulkové stavy pro štáby policejních pluků nasazených v Protektorátu (bez velitelů pluků a refe-
rentů pro četnictvo a spojení) byly následující: štáb – 2 Maj., 1 Hptm., 1 Obermeister, 5 Meister, 
4 Hauptwachtmeister, dále 1 pobočník a referent pro spojovací záležitosti; dopravní oddíl – 1Hptm., 
1 Obermeister, 3 Meister, 4 Hauptwachtmeister. Tamtéž. BdO b. RPiBM: Organisationsbefehl Nr. 4 
vom 4. 7. 1939, Anlage 3 zu O-Kdo. O (1) Nr. 122/39: Stärkenachweisung für den im Reichsprotekto-
rat eingesetzten Polizei-Regimenter.

35 Viz příloha č. 4.
36 NA, f. Okupační vězeňské spisy (OVS), nezpracovaná část, sign. 101-6/2, Anlagen zum Kriegstagebuch 

der 7. Hundertschaft. Pol. Batl. III/1.
37 Úroveň policejního personálu byla ze strany okupačních úřadů diskutována zejména v souvislosti 

s chováním německých policistů v nočních podnicích, resp. s častými případy jejich opilství. Atmo-
sféru nejvíce rozvířil incident v Náchodě, kde došlo 10. 6. 1939 k vraždě českého policisty opilými 
příslušníky Orpo. Mělo jít o „odvetu“ za smrt strážmistra Kniesta, kterého v noci ze 7. na 8. 6. 1939 
zastřelili na Kladně Jan Smudek a František Petr.
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středky, vozidla, kulomety, munice, polní kuchyně a veškerý další materiál (lůžkoviny, 
mapy apod.) byl přenechán střídajícím jednotkám. Aby se nově převelení policisté co 
nejrychleji seznámili se zdejší službou a místními poměry, měli u každé jednotky ještě 
po tři dny zůstávat pověření muži, kteří prováděli instruktáž. Rozkaz pamatoval i na 
tlumočníky, přidělované po dvou u plukovních a praporních štábů a po třech dalších 
u každé setniny. Zřejmě z nedostatku potřebného personálu byli zatím u praporů 
ponecháni také někteří specialisté, jako zdravotníci, správní úředníci, zbrojíři, řidiči 
a spojaři, jejichž výměnu měl později řešit zvláštní výnos.38 

Výměna policejních jednotek personálu byla z německého hlediska dokončena 
v poslední chvíli, neboť v průběhu léta se vinou agresivní německé politiky podstatně 
zhoršila mezinárodní situace. 

II.1 Změny v organizaci pořádkové policie v Protektorátu v souvislosti 
s vypuknutím druhé světové války

Sotva byla výstavba struktury pořádkové policie v Protektorátu dokončena, došlo 
v ní k výrazným změnám, které zapříčinil blížící se válečný konfl ikt. Na vypuknutí 
války se německá policie důkladně připravovala. Říšský vůdce SS a velitel německé 
policie Heinrich Himmler přikládal prvnímu válečnému vystoupení svých podříze-
ných značnou důležitost. Velení Orpo zformovalo pro polské tažení pět skupin v síle 
pluku,39 což představovalo takřka trojnásobek sil nasazených při okupaci českých 
zemí v březnu 1939. Mimořádně rozsáhlá účast policie v nastávajícím konfl iktu způ-
sobila radikální oslabení policejních sil v Protektorátu, neboť část zdejších útvarů 
náležela mezi jednotky vybrané pro polní tažení. Celkem se jednalo o čtyři kompletní 
prapory: IV/1. (Tábor), V/1. (Kladno), II/2. (Moravská Ostrava) a IV/2. (Brno), další 
dvě samostatné setniny (4/1. a 9/1.) od Policejního pluku 1 a také dvě silné motorizo-
vané spojovací skupiny. Odvelené útvary zastoupil pouze náhradní prapor „Schade“, 
sestavený na základě mobilizačních opatření v Německu, takže se Kamptz musel 
smířit s redukcí stavu svých sil o celou třetinu. Odvelení podstatné části policejních 
jednotek však nepředstavovalo jediný problém, který musel řešit. 

Celá Morava přešla po vypuknutí války coby nástupní oblast pod armádní velení. 
Ze správního hlediska nepodléhala od 2. 9. 1939 Úřadu říšského protektora, ale 
veliteli, resp. šéfovi civilní správy 14. armády. Veškeré policejní síly na Moravě, tedy 
útvary Policejního pluku 2, nyní spadaly pod jejich velení a do kompetence velitele 
pořádkové policie v Protektorátu se vrátily teprve poté, co se vzdálila fronta. Dalším 
krokem k podpoře Wehrmachtu se stala opatření k zabezpečení týlu útočících vojsk, 

38 NA, f. ÚŘP-ST, sign. 109-1/1, BdO b. RPiBM: Organisationsbefehl Nr. 4 vom 4. 7. 1939, opis RF-SS 
u. ChdDP i RMI, O-Kdo. O-Kdo. O (1) Nr. 122/38 (30. 6. 1939).

39 Polské tažení podporovaly Polizeigruppe 1 až 5. Pro operační oblast 3. armádního sboru nebyla vytvo-
řena žádná policejní skupina, neboť její úkoly zabezpečoval inspektor pořádkové policie v Královci. 
NA, f. ÚŘP-ST, sign. 109-3/25, Der Chef der Sipo, S V 1 Nr. 102/39 -151- g Sdb.P: Ministerrat für 
die Reichsverteidigung, Reichsverwaltungskomissare, Chefs der Zivilverwaltung, Einsatzgruppen 
u. Einsaztkommandos der Sipo, Befehlshaber der Orpo im besetzten Gebiet.
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podřídit zmocněnci Wehrmachtu gen. Fridericimu dalších sedm policejních setnin. 
Ty střežily za pomoci povolaných příslušníků SA především telefonní, dálnopisné 
a radiotelegrafi cké ústředny a zařízení.40 

Všechna tato opatření znamenala pro zbývající policejní jednotky v Protektorátu 
velké vypětí. Za obzvláště kritickou považovali představitelé okupační moci redukci 
sil rozmístěných v Čechách. Na Moravě se vedle vlastních sil Policejního pluku 2 
nacházelo dalších pět setnin od Policejního pluku 1, které zde zabezpečovaly ostrahu 
komunikací a spojovacích zařízení.41 Vzhledem k tomu, že Policejní pluk 1 musel 
už předtím odevzdat dva prapory do Polska, zbylo v Čechách z policejních útvarů 
jenom torzo. Kamptz tak měl k dispozici všehovšudy tři prapory s devíti setninami. 
Uskutečněné přesuny neznamenaly navíc ani podstatné posílení policejních jednotek 
na Moravě, neboť také od Policejního pluku 2 byly rovněž dva prapory převeleny do 
Polska.42 

Podstatné oslabení pořádkové policie vzbudilo značné obavy u K. H. Franka. 
Státní tajemník si stěžoval u říšského vůdce SS, že vzhledem k nedostatečným silám 
nebude moci nést odpovědnost za udržení klidu, a varoval před akutním nebezpe-
čím sabotáží ze strany českého obyvatelstva. V dopise Himmlerovi žádal o rychlou 
nápravu, především vrácení na Moravu převelených setnin Policejního pluku 1 zpět 
do Čech. Trnem v oku mu rovněž bylo dočasné podřízení civilní správy na Moravě 
armádě.43 Svého nadřízeného proto ubezpečoval, že podle současné situace může být 
toto válečné opatření zrušeno a území opět neomezeně podřízeno Úřadu říšského 
protektora. Říšskému vůdci SS se podbízel i argumentem, že tím sleduje vyloučení 
vlivu Wehrmachtu na bezpečnostní a pořádkovou policii.44

Himmlerova pozornost však byla v této době upřena jiným směrem, totiž na právě 
probíhající polní tažení a činnost policejních sil v Polsku. Frankovi odpověděl až po 
dvou týdnech a oznámil mu, že v brzké době budou následovat rozsáhlé přesuny 
v policejních praporech i jednotkách SS-Totenkopfverbände. Rezolutně prohlásil, že 

40 Dohromady se jednalo o 103 ústředen. NA, f. Úřad říšského protektora (dále jen ÚŘP), sign. 
114-287/1, B.d.O Ia Nr. 253/39 g. v. 9. 9. 1939. in: BdO b. RPiBM, Ia Nr. 271/39 (g): Neugliederung der 
Schutzpolizei im Protektorat Böhmen und Mähren, Anlage 2 (16. 9. 1939).

41 Jednalo se o 4. a 5. setninu II/1., 9. setninu III/1., 11. a 12. setninu IV/1. praporu.
42 Viz. příloha č. 5.
43 Frank v úřední korespondenci vytrvale používá označení Heeresgruppe 14 (HG 14), což je paskvil 

složený z názvu skupiny armád Süd (Heeresgruppe Süd) a 14. armády (14. Armee).
44 NA, f. ÚŘP-ST, sign. 109-4/338, dopis BdO Oberltn. Röttingovi (7. 9. 1939); St.S. 72/39, dopis KHF 

Himmlerovi (8. 9. 1939).
45 Pod zmíněnými přesuny se skrývalo vytvoření tzv. policejní posily (Verstärkte Polizeischutz), které zejmé-

na na okupovaných územích vyústilo v podstatné posílení uniformované policie a vytvoření řady no-
vých jednotek SS (tzv. Verstärkte SS-Totenkopfstandarten). Slovním spojením „velké úkoly“ měl Himmler 
na mysli rozsáhlé policejní operace na dobytých polských územích na podzim 1939, které brutálně 
pacifi kovaly zbytky odporu a terorizovaly civilní obyvatelstvo. Srv. KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan: 
Od Polizeiverstärkung k Verstärkte SS-Totenkopfstandarten. Geneze a nasazení specifi ckého druhu 
represivních a okupačních jednotek SS v letech 1933–1941. In: Securitas Imperii, 2009, č. 15, s. 42–97.

46 NA, f. ÚŘP-ST, sign. 109-4/338, RF-SS, B.Nr. I 1924/39 Ads., odpověď Himmlera Frankovi (20. 9. 
1939).
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všechny změny nařídil on osobně a že byly nezbytné v rámci velkých úkolů, které musí 
být splněny v Polsku.45 Zároveň státního tajemníka a jeho prostřednictvím i říšského 
protektora uklidňoval, že nutnost zabezpečení Protektorátu dostatečnými silami policie 
a SS nikdy nepustí ze zřetele.46 Frankovi nezbývalo nic jiného, než se Himmlerově vůli 
podřídit, i když byl údajně připraven domáhat se v nezbytném případě u říšského vůdce 
plnění slibu.47 Nicméně ani taková prohlášení nemohla odvrátit skutečnost, že se stavy 
německé policie v Protektorátu rapidně snížily. Místní pohlaváři mohli aspoň uvítat 
relativně brzké navrácení civilní správy na Moravě zpět do svých rukou, a tím pádem 
i opětovné nabytí velitelských pravomocí nad útvary Policejního pluku 2.48 Policejní 
velení v Protektorátu tak nyní mohlo manipulovat s podstatnou částí útvarů podle 
svého, ale k návratu jednotek předaných do Polska už nedošlo. 

II.2 „Válečná“ reorganizace policejních jednotek v Protektorátu

Vzhledem k teprve probíhající mobilizaci Ordnugspolizei museli Frank s Kamptzem 
řešit oslabení policejních sil v Protektorátu improvizovaně z vlastních zdrojů. Přede-
vším se snažili opět pokrýt svěřené území scelenými policejními jednotkami, které 
měly sloužit především jako pohotovost pro případ zvláště závažných incidentů. 
Výsledkem nouzové reorganizace bylo tzv. válečné uspořádání ochranné policie v Pro-
tektorátu, které vyústilo v rozsáhlé přemisťování zbývajících sil do krizových lokalit.49 
Policejní velení se sice snažilo omezit přesuny útvarů na nejmenší možnou míru, ale 
nemohlo je zcela obejít. Některé důležité posádky se v souvislosti s vypuknutím války 
ocitly bez akceschopných jednotek ochranné policie a musely být nutně posíleny. Do 
Tábora se v rámci těchto změn přesunovaly tři setniny z východních Čech, kdežto 
Praha dostala dvě a Brno jednu setninu od náhradního praporu „Schade“ z Moravské 
Ostravy. Jako náhrada za vyčleněné a do Polska nasazené setniny (4/1. a 9/1.) musely 
být v Čechách rozmístěny další dvě setniny z Moravy. Reorganizace podnítila i změnu 
v označení praporů a setnin. Přesuny a přejmenování policejních jednotek vstupovaly 
v platnost v poledne 20. září 1939, do té doby měla být celá reorganizace ukončena.50 

„Válečnou“ reorganizaci však sami její autoři považovali za dočasné opatření, 
a útvary proto na své dosavadní posádky nerezignovaly. Ve městech, která kvůli 
reorganizaci o přítomnost jednotek ochranné policie buď úplně přišla, nebo z nich 
zůstala jen torza (Kladno, Náchod, Pardubice, Hradec Králové a Německý Brod), byly 
zřízeny stráže pro zajištění kasáren, aby se přesunuté jednotky mohly po ukončení 
válečných operací opět vrátit k „mírovému“ členění. 

Nedostatek policejních útvarů se rozhodlo velení policie v Protektorátu řešit nejen 
přeskupením sil, ale také stažením sedmi setnin ochranné policie dočasně podříze-

47 Tamtéž, St.S. 189/72/39, dopis K. H. Franka gen. v. Kamptzovi (6. 10. 1939).
48 Tamtéž, RF-SS, B.Nr. I 1924/39 Ads. (29. 9. 1939).
49 Samostatné uniformované služby se reorganizace vůbec netýkala. Styční důstojníci četnictva si jedno-

duše podrželi svoje původní okrsky a nastoupili ke štábům nově shromážděných praporů, kterým byli 
podřízeni. 

50 NA, f. ÚŘP, sign. 114-287/1, BdO b. RPiBM, Ia Nr. 271/39 (g): Neugliederung der Schutzpolizei im 
Protektorat Böhmen und Mähren (16. 9. 1939).
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měly převzít útvary, které vznikly speciálně k plnění tohoto úkolu. Spojovací zařízení 
byla nyní rozdělena do sedmi úseků, z nichž každý obsazovala jedna setnina. Při jejich 
formování byl využit personál čtyř setnin náhradního praporu v Moravské Ostravě, 
doplněný o příslušníky SA, kteří i nadále zůstávali na svých postech. Zaopatření 
těchto improvizovaných útvarů příslušelo praporu, ke kterému daný úsek přináležel. 

Po provedení reorganizace policejní prapory, bez setnin přidělených k ochraně 
spojovacích zařízení, opět zahájily běžnou činnost. Ta byla organizována tak, aby 
v denním intervalu stavěla vždy jedna setnina oddíly pro hlídkovou službu, kdežto 
další zůstávala v pohotovosti pro případ nasazení.51 

Komplikovaná rošáda se zbývajícími silami částečně odstranila mezery v pokrytí 
nejdůležitějších oblastí okupovaných Čech policejními zálohami. Přeskupení sil však 
nemohlo zastřít celkové oslabení německé uniformované policie v Protektorátu. 
Ta nyní čítala 20 setnin, z toho 12 v Čechách a 8 na Moravě, což představovalo dvě 
třetiny předválečných stavů. K výraznějšímu posílení policejního aparátu však mohlo 
dojít teprve po skončení polské kampaně.

II.3 Reorganizace německé pořádkové policie v Protektorátu

Úspěšné operace Wehrmachtu, spojenecká smlouva se Sovětským svazem a nečin-
nost západních mocností umožnily Německu ukončit v krátkém čase polské tažení 
a upevnit pozice v dobytém prostoru. Policejní velení v Protektorátu tak mohlo bez-
prostředně po skončení bojů přistoupit k rekonstrukci předválečné policejní struk-
tury a usilovat o vytvoření defi nitivní podoby místní policejní správy. Základem se 
stal rozkaz říšského vůdce SS z 14. října 1939, kterým se zrušilo provizorní „válečné“ 
členění policejního sboru v Protektorátu z 16. září 1939 a opět vcházelo v platnost 
plnohodnotné organizační schéma z července 1939.52 Zároveň došlo k přejmenování 
pluků a přečíslování podřízených útvarů. Policejní pluk 1, který nyní nesl označení 
Policejní pluk „Böhmen“, se skládal ze štábu (Stab), dopravní čety (Kraftzug), spojovací 
hotovosti (Nachrichtenbereitschaft) 53, hudebního sboru (Musikkorps)54 a šesti policejních 
praporů (Polizei-Bataillon 201 až 206). Policejní pluk 2, přejmenovaný na Policejní pluk 

51 Tento požadavek se však nepodařilo vždy splnit. U nového III/2. praporu nastupovala do služby vzhle-
dem k jeho početní slabosti jen polovina setniny.

52 Viz příloha č. 6.
53 Problematice spojení byla věnována velká pozornost. Spojovací hotovost pluku (Nachrichtenbereitschaft) 

se skládala z obsluhy stálých rádiových stanic v příslušném úseku, dále rádiových a dálnopisných 
jednotek (große Fu.- u. Fe.-Trupps) a kmenového personálu pro spojovací čety praporů. Ty neexistovaly 
systemizovaně, ale soustřeďovaly se pouze na zvláštní rozkaz za účelem výcviku nebo nasazení. Jejich 
personál byl rozdělen na plukovní spojovací četu a spojaře v rámci rot. Plukovní spojovací hotovost vy-
čleňovala po třech spojařích na prapor a dalšími osmi muži disponovala každá policejní četa. Celkem 
tak tvořilo spojovací personál praporu 27 mužů.

54 V Protektorátu dočasně zůstával původní hudební sbor Policejního pluku 1; k jeho přesunu do 
domovské posádky v Drážďanech mělo dojít až po postavení stálého sboru u pluku.

55 Ačkoliv byla Morava jako celek vyňata ze správy vojenských orgánů a opět podřízena říšskému protek-
torovi, zůstal podle nařízení říšského vůdce SS 208. prapor v Moravské Ostravě dočasně pod 
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„Mähren“, měl stejné složení, ovšem bez plukovní hudby a se sníženým počtem pra-
porů na čtyři (Pol.-Btl. 207 až 210). 

Základem pořádkové policie v Protektorátu se tedy opět stalo deset praporů 
ochranné policie.55 Každý z nich se skládal ze štábu, ke kterému byla přičleněna 
ošetřovna (Sanitätstelle)56, dopravního oddílu (Kraftfahrstaffel), kulometné čety 
(sMG.-Zug) s šesti těžkými kulomety a tří rot (Kompanie)57. Roty byly číslovány prů-
běžně pouze v rámci praporů, tedy 1., 2. a 3. rota, a nikoliv jako předtím v rámci 
pluků.58 Z organizačního hlediska vznikala část z nich rekonstrukcí bývalých útvarů, 
kdežto další část byla v podstatě vytvořena znovu. Relativně nejjednodušší situace 
panovala u praporů, které setrvaly v období polské kampaně v Protektorátu. Přestože 
musely novým útvarům stavěným v Německu odevzdat podstatnou část mužstva, 
zůstala u nich zachována základní struktura. V mnohem horším stavu se nacházely 
kádry jednotek stavěných náhradou za síly odeslané do oblasti bojů. Z Polska se vrá-
tily pouze dvě bývalé setniny Policejního pluku 1, kdežto ze čtyř odvelených praporů 
zbyly v Protektorátu pouze týlové útvary (Nachkommandos, Restkommandos). Tři pra-
pory, 204. v Táboře, 205. v Kladně a 210. v Brně, pak musely být postaveny prakticky 
od základu. Kompletní reorganizaci však potřeboval také 208. prapor stavěný pro 
Moravskou Ostravu, který sice mohl využít zbytků bývalého náhradního praporu 
„Schade“, avšak chyběla mu kulometná četa a takřka všechna vozidla a řidiči. Doplnit 
potřeboval rovněž 209. prapor v Holešově, od kterého se chystalo stažení jedné roty, 
složené z příslušníků obecní policie, zpět do Německa.59 

Narušená organizační struktura však nepředstavovala jediný problém, který 
vyvstal v návaznosti na válečná opatření. Z předchozího období zůstala část jedno-
tek nasazena k ostraze spojovacích zařízení. Při přeskupení bylo jejich zabezpečení 
přeneseno na prapory, v jejichž služební oblasti se spojovací uzly nacházely.60 Každý 
prapor tak byl nucen pro tuto činnost vyčlenit jeden ze svých tří praporů. Celkem ji 
obstarávalo 9 důstojníků a 652 mužů, které doplňovalo dalších 563 příslušníků SA 
v roli pomocných policistů.61 Počty strážního personálu byly tedy poměrně vysoké 

velitelskou pravomocí inspektora pořádkové policie ve Vratislavi (Breslau), SS-Oberführera a generál-
majora policie, který zároveň zastával funkci velitele pořádkové policie pro vojenskou oblast Horní 
Slezsko. Převedení se však mělo uskutečnit až po ukončení reorganizace a přezkoušení tohoto prapo-
ru a zůstává tedy otázkou, zda k němu vůbec došlo. NA, f. ÚŘP, sign. 114-287/1, BdO b. RPiBM, Ia Nr. 
319/39 (g): Neugliederung der Schutzpolizei im Protektorat (14. 10. 1939).

56 Policejní roty nedisponovaly po reorganizaci žádným vlastním zdravotnickým personálem, nicméně 
v případě potřeby mohly dostat zdravotníky od praporu, který měl vedle tabulkových míst pro ošet-
řovnu také tři nezařazené vyškolené zdravotníky.

57 K přejmenování setniny (Hundertschaft) na standardní armádní označení rota (Kompanie) docházelo 
v případě mobilizačních opatření. Podobným procesem procházely v souvislosti s expanzí Německa 
i útvary SS-Totenkopfverbände.

58 Například označení 3./205 znamenalo 3. rotu 205. policejního praporu. 
59 Celkem bylo od 7/2. setniny v M. Ostravě a 9/2. setniny v Holešově staženo do domovských posádek 

dohromady 105 mužů. V Holešově zůstali jako základ pro novou 3. rotu 209. praporu jen 4 důstojníci, 
1 úředník a 14 mužů.

60 Výjimku představoval jen pražský oberlandrát. Vzhledem k množství spojovacích zařízení v české me-
tropoli musela být část předána k zabezpečení 205. praporu.

61 Viz příloha č. 7. 

Studie-Vajskebr.indd   Odd1:179Studie-Vajskebr.indd   Odd1:179 12.5.11   10:0212.5.11   10:02



Jan Vajskebr

180

S
T

U
D

IE
se

cu
ri

ta
s 

im
p

er
ii a přestavovaly pro ochrannou policii nemalou zátěž. Na roty určené k ochraně spo-

jovacích prostředků navíc směřovaly všechny další požadavky na ostrahu a podobné 
úkoly, takže v každém praporu zůstaly v operační praxi jen dvě roty, které se v den-
ním intervalu střídaly v pohotovosti a stavěly hlídkové oddíly. Mezi pohotovostní 
síly patřily také zbylé části praporu, které zrovna neprováděly strážní činnost nebo 
nevykonávaly jiné úkoly.62

Nové členění pořádkové policie v Protektorátu se mělo uskutečnit do dvou dnů 
po příchodu povolaných záložníků do posádek praporů, který byl naplánován na 
18. říjen 1939. Reorganizace totiž bezprostředně souvisela s organizačním vývojem 
uniformované policie v Německu, zejména pak s povoláním tzv. zesílené policejní 
ochrany.

II.3.1 Mobilizace policejních sil prostřednictvím tzv. zesílené policejní 
ochrany

Smyslem říjnové reorganizace nebylo pouhé přejmenování nebo přesuny jednotek. 
Podstata spočívala v novém způsobu doplňování útvarů, který odrážel válečnou rea-
litu a koncepčně se zásadně odlišoval od období předválečného. 

Zahájení vojenských operací a okupace Polska si vyžádaly značné množství poli-
cejních sil, a bylo proto nutno zahájit výstavbu nových policejních útvarů. Počty pro-
fesionálních policistů však naprosto nepostačovaly k naplnění zřizovaných jednotek, 
neboť zároveň došlo k odvelení nejkvalitnějších kádrů k policejní divizi SS a polnímu 
četnictvu.63 Říšský vůdce SS H. Himmler proto přistoupil k výraznému zvýšení stavů 
pořádkové policie několika způsoby. Hlavní posilu představovalo povolání 91 500 
mužů tzv. zesílené policejní ochrany (VPS – Verstärkter Polizeischutz).64 Zároveň bylo na 
Hitlerův rozkaz k policii odvedeno dalších 26 000 mužů. Většinou se jednalo o starší 
nevycvičené muže ročníků 1901–1909, o které nejevil Wehrmacht valný zájem.65 Pod-
kladem pro další nábor se stal výnos říšského vůdce SS z 11. října 1939. Po dohodě 

62 NA, f. ÚŘP, sign. 114-287/1, BdO b. RPiBM, Ia Nr. 319/39 (g): Neugliederung der Schutzpolizei im 
Protektorat (14. 10. 1939).

63 Hitler svým výnosem z 18. 9. 1939 nařídil vytvořit z vojensky vycvičených a fyzicky zdatných příslušní-
ků policie polní bojovou divizi. Jejím založením byl pověřen H. Himmler, ovšem během bojového na-
sazení měla podléhat velení OKH. Výsledkem tohoto procesu byl vznik SS-Polizeidivision k 1. 10. 1939. 
MOLL, Martin (ed.): „Führer-Erlasse“ 1939–1945. Edition sämtlicher überlieferter, nicht im Reichsgesetzblatt 
abgedruckter, von Hitler während des Zweiten Weltkrieges schriftlich erteilter Direktiven aus den Bereichen Staat, 
Partei, Wirtschaft, Besatzungspolitik und Militärverwaltung. Steiner Verlag, Stuttgart 1997. Dok. č. 8, Hitle-
rův výnos z 18. 9. 1939: Ausnutzung der wehrfähigen Manneskraft des deutschen Volkes.

64 Hitlerův výnos z 18. 9. 1939 mu takový krok přímo ukládal. Muži do VPS byli vybíráni již v předvá-
lečné době ve spolupráci policie a vojenských správ na základě vojenské evidence. Povolání k policejní 
službě následovalo na základě tzv. nařízení o nouzové službě (Notdienstverordnung) z 15. 10. 1938. 
Verordnung zur Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung von 
15. Oktober 1938, Reichsgesetzblatt 1938 I, Nr. 170, s. 1441–1443; TESSIN, Georg – KANNAPIN, Jür-
gen: Waffen-SS und Ordnungspolizei im Kriegseinsatz 1939–1945. Biblio Verlag, Osnabrück 2000, s. 537.

65 Tyto odvodní ročníky neprošly vojenským výcvikem z důvodu zákazu výkonu všeobecné branné po-
vinnosti, k němuž bylo Německo zavázáno versailleskou mírovou smlouvou. Srv. FÖRSTER, Jürgen: 
Die Wehrmacht im NS-Staat. Eine strukturgeschichtliche Analyse. R. Oldenbourg Verlag, Mnichov 2007, s. 38.
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s vrchním velitelstvím Wehrmachtu (OKW) bylo umožněno přijímat do řad policie 
také nevycvičené osoby z ročníků 1909–1912 a omezený kontingent branců naroze-
ných v letech 1918–1920.66 Profesionální policisté tvořili v jednotkách nyní jen kme-
nový personál, který obsazoval velitelské a odborné funkce, a zbytek se rekrutoval ze 
záložníků (tzv. VPS-Männer). Celkem vzniklo 21 nových policejních praporů, které 
pak byly z velké části nasazeny v okupovaném Polsku.67 Početní stav pořádkové policie 
se tím do srpna 1940 zvýšil na bezmála čtvrt milionu mužů, z nichž profesionální 
policisté tvořili přibližně polovinu.68

U německého policejního sboru v Protektorátu se mobilizace VPS projevila nejprve 
stažením části aktivních důstojníků a strážmistrů pro nové jednotky do Německa. 
Už v průběhu října 1939 bylo z Protektorátu odesláno k těmto útvarům 50 zvláště 
vybraných mužů. Následně nařídil říšský vůdce SS převelení dalších 400 vhodných 
aktivních strážmistrů, kteří měli sloužit jako instruktoři u výcvikových útvarů.69 

Na jejich místa byli povoláni tzv. VPS-Männer. K naplnění útvarů Schutzpolizei 
v Protektorátu na plánované počty poskytl říšský vůdce SS celkem 2420 záložníků, 
kteří měli být od 18. října 1939 přidělováni po 250 mužích do posádek jednotlivých 
praporů. Ti se rekrutovali především z řad protektorátních Němců, ale vyskytly 
se i výjimky.70 

Rezervisté sloužili výhradně k naplnění rot, v rámci nichž tvořili přibližně 
80 % stavu. O jejich případném zařazení k jiným částem rozhodoval výhradně velitel 
pořádkové policie.71 Štáby, dopravní a spojovací jednotky, zdravotnická stanoviště 
a kulometné čety byly nadále stavěny výlučně z aktivních policistů, kterých se ovšem 
nedostávalo. Chybějící kvalifi kovaný personál mohl být získán jen z útvarů dislo-
kovaných v Protektorátu, neboť posily z Německa nebyly vzhledem k extrémnímu 
početnímu nárůstu útvarů pořádkové policie k dispozici. Takto omezený zdroj však 
pochopitelně nestačil a vzniklá mezera v počtech důstojníků a specialistů pak musela 
být překlenuta nezbytnou odchylkou od plánovaných stavů, tedy redukcí funkcí 

66 Tyto osoby se zavazovaly ke službě v trvání 12 let. TESSIN, Georg – KANNAPIN, Jürgen: Waffen-SS
und Ordnungspolizei im Kriegseinsatz 1939–1945, s. 538.

67 WILHELM, Friedrich: Die Polizei im NS-Staat. Die Geschichte ihrer Organisation im Überblick. Schöningh, 
Paderborn – Vídeň 1999 (druhé, doplněné vydání), s. 156–157; BROWNING, Christopher: Obyčejní 
muži. 101. záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku. Argo, Praha 2002, s. 21.

68 Jestliže při vypuknutí války sloužilo u Ordnugspolizei (bez pomocných složek) 121 236 policistů, 
k 20. 8. 1940 to bylo už 244 500 mužů. Vedle 121 000 profesionálních policistů, jejichž počet se 
prakticky nezměnil, se Orpo zvětšila o 6000 naverbovaných polských Němců, 26 000 policejních če-
katelů a 91 500 rezervistů. NA, f. ÚŘP-ST, sign. 109-6/6, Der Chef der Ordnungspolizei: Der Kräfte-
einsatz und der Kriegseinsatz der Ordnugspolizei seit Beginn des Krieges (20. 8. 1940); Der Aufbau der 
Ordnugspolizei für den Kriegseinsatz (20. 8. 1940).

69 Zvláště zohledněny měly být posádky v branných okruzích: V. (Stuttgart), VI. (Münster), X. (Ham-
burk), XI. (Hannover), XII. (Wiesbaden).

70 K 204. praporu v Táboře nastoupilo jen 170 českých Němců k naplnění dvou rot. Mužstvo k naplnění 
třetí roty zabezpečoval VII. branný okruh v Mnichově, přičemž 89 záložníků z tohoto okruhu se už 
v Protektorátu nacházelo u náhradního praporu „Schade“, tedy budoucího 208. praporu.

71 Z policejní roty, která měla v tabulkovém stavu 3 důstojníky a 105 mužů, náležel k aktivnímu perso-
nálu především velitel, hlavní strážmistr, velitelé družstev a specialisté, což obnášelo 25 osob včetně 
8 spojařů. Zbylých 80 mužů se pak rekrutovalo z VPS.
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personálu a materiálním vybavení policejní velení hledalo hlavně u útvarů střežících 
spojovací zařízení, na které nebyly kladeny tak vysoké požadavky. 

Reorganizované útvary ochranné policie se tak vzhledem k okolnostem svého 
vzniku potýkaly s řadou vleklých problémů. Zařazením mužů z VPS se prudce snížil 
počet profesionálních policistů v praporech a do popředí se tak přirozeně dostal 
výcvik nově příchozích. Velitelé útvarů byli proto důrazně upozorněni, aby usilovali 
o vytvoření plnohodnotných a nasazení schopných jednotek v co nejkratším čase. 
K výcviku proto měly být využity všechny volné dny. Zvláštní důraz byl kladen na 
kulometné čety, které se i po říjnové reorganizaci skládaly převážně z aktivních poli-
cistů a představovaly významnou zálohu pro případ zvláštních událostí. Umisťovány 
byly zásadně ve stejné posádce jako štáby praporu, aby mohly být okamžitě k dis-
pozici. Velitelé policejních útvarů však při plnění výcvikového programu, který měl 
probíhat na úrovni roty, naráželi na problém nedostatku času a vhodných prostor. 
Jednotky Ordnungspolizei byly nuceny využívat cvičiště Wehrmachtu, například posád-
kový výcvikový prostor v Praze-Motole. K nácviku blízkého boje vyjížděli policisté 
dokonce do vojenského výcvikového prostoru Milovice. Vzhledem k poměrně roz-
sáhlým povinnostem pořádkové policie navíc musel výcvik částečně probíhat v rámci 
služby. Cvičit tak měly v kasárnách a v blízkém okolí také útvary, které byly ve stavu 
pohotovosti.

Velkým problémem se stalo vybavení reorganizovaných útvarů, zejména v oblasti 
výzbroje, motorových vozidel a spojovacích prostředků.73 Nemalé obtíže muselo velení 
Orpo překonávat i při zajišťování základního vybavení. Výstroj mohla být novým 
rekrutům dodána ze skladů v Německu,74 mnohem složitější bylo získat potřebné 
zbraně pro nově příchozí záložníky.75 Do Německa odvelení policisté sice zanechali 
zbraně s municí na místě, ale stále chyběla náhrada za výzbroj praporů operujících 
v Polsku. Sklady ochranné policie v Německu poskytly 1120 karabin, stále však schá-
zelo 900 karabin a 2420 pistolí, které muselo velení pořádkové policie získat z jiných 
zdrojů. Možným řešením bylo dodání kořistního československého materiálu, ale 
konkrétní množství, resp. typ se zatím nepodařilo určit. Německá policie získala i tak 
vzácný artikl, jakým je obrněná technika.76 Její kořistí se stalo deset obrněných auto-
mobilů OA vz. 30, které byly krátce před okupací převedeny ze stavu československé 
armády do výzbroje českého četnictva.77

72 Například u jednotlivých rot se měli nacházet jen dva důstojníci (jeden velitel roty, jeden čety) a další dvě 
místa velitelů čet obsazovali schopní strážmistři. Podstatné redukce se dočkal i kvalifi kovaný zdravotnic-
ký personál, který měli nahradit nasmlouvaní místní němečtí lékaři. Redukována byla i tabulková místa 
dopravních důstojníků a úředníků. Hudební sbor Policejního pluku „Mähren“ nebyl postaven vůbec.

73 Palebná síla jednotek Ordnugspolizei se průběžně značně zvětšila, jak ukazuje srovnání počtu zbraní 
z 1. 9. 1939 a 1. 8. 1940: těžké kulomety 290/1100, lehké kulomety 190/1736, samopaly 7400/10400, 
pušky 78 841/143 138 a pistole 90 000/178 820. NA, f. ÚŘP-ST, sign. 109-6/6, Der Aufbau der Ord-
nugspolizei für den Kriegseinsatz (20. 8. 1940).

74 VPS byli podle předpisů ustrojeni zelenou uniformou se služebním označením pro hodnost stráž-
mistr pod čtyři služební roky.

75 Standardní výzbroj policisty tvořila karabina 98a a pistole ráže 7,65 mm.
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Značnou důležitost přikládalo policejní velení motorizaci podřízených jednotek. 
Ta byla nezbytná pro předpokládaný způsob nasazení Orpo v Protektorátu, tedy 
rychlé a včasné zásahy proti případným nepokojům, či dokonce povstání. Podle před-
stav velení měly být v každém praporu nejméně dvě roty plně motorizovány, kdežto 
roty zabezpečující spojovací zařízení dočasně zůstávaly motorizovány slabě nebo 
vůbec. Z hlediska kvality tím byly mezi německými policejními útvary v Protektorátu 
popelkami. Ani tyto redukované plány se však patrně nepodařilo naplnit. Produkce 
motorových vozidel v Německu byla relativně nízká a s nedostatkem vozidel se potý-
kaly dokonce i polní jednotky Wehrmachtu a SS, o týlových útvarech ani nemluvě. 
Pořádková policie tak chronicky trpěla nedostatkem dopravních prostředků a byla do 
značné míry odkázána na jízdní kola.78

Stavy nových policejních útvarů se nakonec podařilo naplnit a počet povolaných 
záložníků dokonce předčil plánované stavy. Před reorganizací činil stav ochranné 
policie bez důstojnického sboru v Protektorátu 3639 mužů, z toho 84 praporčíků 
(Meister), 3466 strážmistrů a 89 záložníků. Po jejím dokončení zde působilo 83 pra-
porčíků, 2903 strážmistrů a 2509 záložníků, dohromady 5495 mužů. Podstatně se 
ovšem změnil poměr mezi profesionálními policisty a povolanými záložníky. Naopak 
počet praporčíků zůstával nedostatečný. Jejich místa proto museli zastávat déle-
sloužící strážmistři.79 Obecně se dá konstatovat, že pořádková policie v Protektorátu 
sice početně posílila, zato se ale snížila kvalita jejího personálu a vybavení. Velitelé 
policejních praporů měli provedení reorganizace hlásit do 25. října 1939.80 Z hlediska 
německých okupačních orgánů bylo podstatné, že k jejímu formálnímu zakončení 
došlo v předvečer velkých demonstrací proti okupační moci u příležitosti výročí 
vzniku samostatného Československa. Při jejich potlačování hrála německá unifor-
movaná policie důležitou roli. 

76 K 1. 9. 1939 disponovala Ordnungspolizei 37 obrněnými automobily, do srpna následujícího roku 
vzrostl jejich počet jen o dva.

77 VAJSKEBR, Jan: Kořistní československé obrněné automobily OA vz. 30 ve výzbroji Ordnungspolizei 
v Protektorátu Čechy a Morava. In: Historie a plastikové modelářství, 2009, č. 5, s. 16–18.

78 Ačkoliv se početní stav Ordnungspolizei zvýšil v období od září 1939 do října 1940 téměř dvojnásobně, 
procentuální nárůst vozového parku tomu ani zdaleka neodpovídal. Nejlepšího poměru bylo dosaže-
no u osobních vozů (z 3707 na 6071), u nákladních automobilů podíl relativně klesal (zvýšení z 2480 
jen na 3740) a v případě motocyklů počet stagnoval i v absolutních číslech (z 3209 vzrostl na pouhých 
3684). Počet jízdních kol se zvýšil z deseti na devatenáct tisíc kusů. NA, f. ÚŘP-ST, sign. 109-6/6, 
Der Aufbau der Ordnugspolizei für den Kriegseinsatz (20. 8. 1940).

79 Viz příloha č. 9.
80 NA, f. ÚŘP, sign. 114-287/1, BdO b. RPiBM, Ia Nr. 319/39 (g): Neugliederung der Schutzpolizei 

im Protektorat (14. 10. 1939).
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Základní struktura německé pořádkové policie se ustanovila na území Protektorátu 
Čechy a Morava v průběhu prvního půl roku okupace. Jejím vytvořením byl pověřen 
SS-Brigadeführer a generálporučík policie Jürgen von Kamptz, který byl v květnu 
1939 jmenován do funkce velitele pořádkové policie u říšského protektora. Policejní 
operační skupiny, které zde působily v období vojenské správy i několik týdnů po 
jejím skončení, byly na počátku června 1939 přetransformovány do dvou pluků, po 
jednom v Čechách a na Moravě. Při rozmisťování policejních jednotek v Protekto-
rátu byl kladen důraz na co největší koncentraci útvarů. Oproti Německu nebyly 
jednotlivé setniny dislokovány roztroušeně, ale celý prapor byl až na několik výjimek 
soustředěn vždy na jednom místě. Okupační moc tím sledovala zachování maximální 
úderné síly pro případ větších nepokojů. Uvedená koncepce mohla být uskutečněna 
jen díky reaktivaci a znovuvyzbrojení české, resp. protektorátní policie a tzv. vládního 
vojska, které plnily řadu povinností pořádkové policie. Na přelomu července a srpna 
1939 došlo také k vystřídání důstojníků a mužstva, za které přicházela náhrada od 
policejních útvarů z Německa.

Výstavbu organizační struktury Ordnungspolizei v Protektorátu však razantně 
narušila agrese Německa vůči Polsku, do které se zapojilo i mnoho policejních jedno-
tek z Protektorátu. Území Moravy přešlo i s policií pod vojenskou správu a další část 
útvarů byla využita ke střežení spojovacích zařízení. I poté, co bylo celé území Protek-
torátu opětovně předáno pod kontrolu Úřadu říšského protektora, snížil se zde stav 
pořádkové policie o celou třetinu. Policejní velení tak muselo přistoupil k „válečné“ 
redislokaci útvarů, která si kladla za cíl opětovné obsazení klíčových posádek.

Už v říjnu 1939 však došlo k další reorganizaci, která dala struktuře pořádkové 
policie v Protektorátu defi nitivní podobu. Došlo k přejmenování pluků a praporů 
a zároveň k obnovení sestavy přibližně v podobě z léta 1939. Způsob doplňování 
nových policejních jednotek už odráží válečnou realitu, tedy přechod od plně pro-
fesionalizovaného policejního sboru k početné organizaci se značným podílem 
záložníků. Vytvoření nových policejních jednotek tak znamenalo mohutné posílení 
pořádkové policie, ale zároveň podstatné snížení její úrovně po stránce kvalifi kace 
personálu a úrovně jejího vybavení. 

Příležitost ukázat svoji akceschopnost dostala německá uniformovaná policie 
v Protektorátu krátce po své reorganizaci. Při masových demonstracích a následných 
represích v říjnu a listopadu 1939 hrála jednu z hlavních rolí. Obecně se pak dá kon-
statovat, že se koncepce zvolená pro policejní uniformované složky v Protektorátu 
osvědčila a vydržela až do roku 1944. V té době dochází k podstatnému posílení 
a restrukturalizaci jednotek Ordnungspolizei, které úzce souviselo s rozmachem par-
tyzánských skupin v českých zemích. Zánik struktur pořádkové policie pak přivo-
dil postup spojeneckých vojsk, které způsobily pád nacistického panství v českých 
zemích.
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Přílohy

Příloha č. 1

Rozmístění policejních sil k 28. dubnu 1939

Polizei-Einsatzgruppe 1

Policejní prapor (štáb) Oberlandrat  Oblast nasazení   
  

I/1 (Poděbrady)  Jičín   Jičín, Turnov, Mladá Boleslav
   Kolín   Kolín, N. Bydžov, Čáslav, 
      Kutná Hora
   Mělník   Mělník, Roudnice n. L., 
      Brandýs n. L.

II/1 (Klatovy)  Plzeň   Plzeň, Kralovice, Rokycany
   Klatovy   Klatovy, Strakonice, Domažlice

III/1 (Praha)  Praha   Praha 

IV/1 (Tábor)  Tábor   Tábor, Písek, Benešov
   Č. Budějovice  Č. Budějovice, Nové Hrady
   Něm. Brod  Něm. Brod, Pelhřimov, Chotěboř

V/1   rezervní

VI/1 (Hradec Králové) Hradec Králové  Hradec Králové, Rychnov, Náchod
   Pardubice   Pardubice, Vysoké Mýto, Polička

VIII/1 (Kladno)  Kladno   Kladno, Beroun, Louny
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Policejní prapor (štáb) Oberlandrat  Operační oblast  
 
I/2 (Brno)  Brno    Brno-město/venkov, Hodonín, 
      Tišnov, Kyjov
   Jihlava   Jihlava, Dačice, Velké Meziříčí,   
      Nové Město n. M., Mor. Budějovice,
      Třebíč

II/2 (Mor. Ostrava)  Mor. Ostrava  Mor. Ostrava, Frýdek, Místek

III/2 (Olomouc)  Olomouc   Olomouc-město/venkov, Přerov,  
      Hranice n. M.
   Prostějov   Prostějov, Litovel, Boskovice 
   Kroměříž   Kroměříž, Vyškov, Holešov, 
      Val. Meziříčí
   Zlín   Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín, 
      Uh. Brod

IV/2 (Brno)  Brno   záloha

Zdroj: NOVÁK, Oldřich – SLÁDEK, Oldřich – ŽIŽKA, Jaroslav (eds.): Komunistický odboj ve světle dokumentů. 
Sborník dokumentů k 50. výročí založení KSČ. Díl 2 (1939–1941). Badatelské dokumentační středisko 
Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ, Praha 1971, s. 13–15 (dokument č. 1) a s. 16–20 (dokument 
č. 2).
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Příloha č. 2

Návrhy na rozmístění útvarů ochranné policie v Protektorátu Čechy a Morava

Jednotka  Návrh HA Orpo   Návrh K. H. Franka

Pol. Rgt. 1  Praha     
I/1  Praha (město)   Praha (Praha, Kladno)
II/1  Praha (venkov), Kladno, Mělník  Ml. Boleslav (Jičín, Kolín,   
      Mělník) 
III/1  Kolín, Jičín   Hradec Králové (H. Králové,   
      Pardubice)
IV/1  Pardubice, Hradec Králové  Tábor (Tábor, Č. Budějovice, 
      část. Něm. Brod)
V/1  Tábor, České Budějovice  Plzeň (Plzeň, Klatovy)
VI/1  Plzeň, Klatovy   Kladno (rezervní)

Pol. Rgt. 2  Brno
I/2  Jihlava, Německý Brod  Jihlava (Jihlava, část. Něm. Brod)
II/2  Brno (město, venkov), Prostějov  Brno (Brno, část. Prostějov)
III/2  Olomouc, Kroměříž, Zlín  Holešov (Olomouc, Kroměříž, Zlín,
      část. Prostějov)
IV/2  Moravská Ostrava   Moravská Ostrava

Zdroj: NA, f. ÚŘP-ST, sign. 109-1/1, RF-SS u. Ch.d.DPi.RMI, O.-Kdo.g b Nr.82/39 (g).: K. Daluege – reorga-
nizace jednotek Orpo v Protektorátu (24. 5. 1939); odpověď K. H. Franka RFSSuChdDtPol. im RMdI, 
k rukám Genlt. der Orpo von Bomharda (2. 6. 1939).
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Rozmístění útvarů ochranné policie v Protektorátu Čechy a Morava od 9. 6. 1939

Policejní pluk 1    Nová posádka  Operační oblast (OLB)

I/1 štáb, kulometná četa  Poděbrady   Jičín, Kolín, Mělník
 1 setnina   Jičín (M. Boleslav)
 1 setnina   Mělník
 1 setnina   Kutná Hora
II/1 štáb, kulometná četa, 2 setniny Klatovy   Plzeň, Klatovy
 1 setnina   Plzeň 
III/1 celý prapor  Praha   Praha, Kladno
IV/1 štáb, kulometná četa, 2 setniny Tábor   Tábor, Č. Budějovice,
 1 setnina   Č. Budějovice  Něm. Brod (*)
V/1 celý prapor  Kladno    rezervní prapor
VI/1 štáb, kulometná četa, 1 setnina Hradec Králové  Hradec Králové, 
       Pardubice
 1 setnina   Pardubice
 1 setnina   Náchod 

Policejní pluk 2

I/2 štáb, kulometná četa, 1 setnina Jihlava   Jihlava, 
       Něm. Brod (*)
 1 setnina   Něm. Brod
 1 setnina   Brno
II/2 celý prapor  Mor. Ostrava  Mor. Ostrava
III/2 štáb, kulometná četa  Olomouc   Olomouc, Kroměříž,   
       Zlín,
 1 setnina   Lipník n. Bečvou  Prostějov (**)
 1 setnina   Holešov
 1 setnina   Zlín
IV/2 celý prapor  Brno   Brno, Prostějov (**)

* OLB Německý Brod byl rozdělen mezi IV/1. prapor a I/2. prapor, který zajišťoval okresy Německý Brod 
a Chotěboř.
** OLB Prostějov byl rozdělen mezi III/2. prapor (okresy Prostějov a Litovel) a IV/2. prapor (okres Bosko-
vice).

Zdroj: NA, f. ÚŘP-ST, sign. 109-1/1, Standorte der deutschen Polizei ab 9. 6. 1939.
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Příloha č. 4

Harmonogram střídání policejních jednotek v Protektorátu
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Příloha č.4

Zdroj: NA, f. ÚŘP-ST, sign. 109-1/1, BdO b. RPiBM: Organisationsbefehl Nr. 4 vom 4. 7. 1939, Anlage 2 
zu O-Kdo. O (1) Nr. 122/39: Ablösungskalender für die im Reichsprotektorat eingesetzten Einheiten.
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Příloha č. 5

Stav policejních jednotek v Protektorátu k 11. 9. 1939

Zdroj: NA, f. ÚŘP-ST, sign. 109-1/1, Abchrift. Stärke der Polizeitruppe im Protektorat (Stand vom 
11. 9. 1939). Též NA, f. ÚŘP-ST, sign. 109-4/338.
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Změny v dislokaci jednotlivých útvarů z předválečné na „válečnou“ a posléze „mírovou“ 
strukturu
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Příloha č. 6
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Příloha č. 6

Zdroj: NA, f. ÚŘP, sign. 114-287/1, BdO b. RPiBM, Ia, Tgb. 319/39 (g): Neugliederung der Schutzpolizei im 
Protektorat, Anlage 1 (14. 10. 1939).
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Rozmístění a složení setnin nasazených k ostraze spojovacích zařízení

Zdroj: NA, f. ÚŘP, sign. 114-287/1, BdO b. RPiBM, Ia, Tgb. 319/39 (g): Neugliederung der Schutzpolizei im 
Protektorat, Anlage 3 (14. 10. 1939).
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Příloha č. 8

Přesuny jednotek během „válečné“ reorganizace
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Zdroj: NA, f. ÚŘP, sign. 114-287/1, BdO b. RPBuM, Ia Nr. 271/39 (g).: Neugliederung der Schutzpolizei im 
Protektorat Böhmen und Mähren. Anlage 1 (16. 9. 1939).

Příloha č. 8

Příloha č. 9

Početní stavy německé pořádkové policie bez důstojnického sboru před a po provedení 
reorganizace v říjnu 1939

Skutečné stavy   Plánovaný stav  Skutečné stavy 
před reorganizací     po reorganizaci

M.     W.       VPS     celk. M.     W.      VPS     celk. M.    W.       VPS     celk.
84     3466   89        3639 323   2637  2400    5360 83    2903   2509   5495

M = Meister, W = Wachmeister, VPS = Verstärkter Polizeischutz

Zdroj: NA, f. ÚŘP, sign. 114-287/1, BdO b. RPiBM, Ia Nr. 319/39 (g): Neugliederung der Schutzpolizei im 
Protektorat. Anlage 3 (14. 10. 1939). 
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