
Zemské četnické velitelství pro Moravu.    Oddělení Šumperk.  
Čís. jedn. 18 dův.       Stanice Mírov čís. 33  
 
 
 

Opis nálezu 
 

o přehlídce vykonané  kapitánem Josefem Slukou.    
 
 

Den a hodina 
započetí  | skončení 

přehlídky 
 

1927 
8. březen   9. [březen] 

12 h      12 h 

 

N á l e z 
 
 

 Osobní stav. Systemisovaný stav stanice 1 vrchní strážmistr 

a 3 strážmistři. 

Přítomni. Při příchodu na stanici potkal jsem velitele stanice 

v obchůzkové službě. Strážmistři Čemerka Rud. a Koubek Jan 

vraceli se v řádném stavu z obchůzkové služby. 

Jeden četník schází na systemisovaný stav. Při nynějších klidných 

poměrech dostačuje stav 3 četniků. 

 Poměry zdravotní jsou příznivé, všichni služby schopni. 

Kraj je horský romantický bez epidemických nemocí. 

 Ubytování vyhovuje, v pořádku a čistotě udržováno. 

 Stravování svobodného v blízkém hostinci bez závady. 

 Kázeň je řádně udržována, chování ve službě i mimo službu 

v dobrém stavu. Výnos gener. velit. četnictva o chování se četnictva 

vůči občanstvu je řádně vyhlašován. 

 Výstroj v dobrém stavu 

./. 

 

Zemskému četnickému velitelství pro Moravu v Brně.



Den a hodina 
započetí  | skončení 

přehlídky 
 

 

N á l e z 
 

Výzbroj a střelivo v náležitém stavu udržováno. 

Dva páry lyží a služební kolo jest v dobrém stavu udržováno. 

Výcvik a vyučování. 

Cvičení se zbraní, šerm bodákem, zakročování se zbraní a 

přikládání svěracích řetízků vyhovuje. Velitel stanice ovládá dobře 

povely, podřízení četníci se musí v povelech zdokonaliti. 

 Přednášeno a zkoušeno. 

Policejní vyhošťování a honění postrkem. 

Policejní dohled. Tuláci, žebráci a poběhlíci. 

Cestovní předpisy, všeob. občanské legitimace. Policejní hodina. 

Zapovězené hry. Služební řád A-I-1. 

§ 22. 

Zákon lesní, honební zákon. 

Trestní zákon, četnický zákon § 13, četn. služ. instr. § 22-26. 

Zákon na ochranu republiky § 1 – 6. 

Pátrací služba. Zavraždění dítěte. Odložení dítěte, vyhnání plodu. 

V daktyloskopování jsou četníci velmi dobře vyškolení a vycvičení. 

S daktyloskopickými foliemi je účelně hospodařeno. 

Zpravodajská služba je řádně školena. 

Písemné úkoly jsou účelně předepisovány a věcně školeny. 

 Vrchní strážmistr Emanuel Mahel je zkušený a obratný 

velitel stanice, jeví se jako velmi dobrý a praktický instruktor a 

velmi dobrý vychovatel podřízených četníků. Stanici vede 

v nejlepším pořádku.



Den a hodina 
započetí  | skončení 

přehlídky 
 

 

N á l e z 
 

 Strážmistr Čemerka R. odpovídal vesměs s porozuměním. 

Strážmistr Koubek Jan pilně se učí. 

 Služba výkonná jest podle předpisu vykázána, koná se 

horlivě, bezpečnostní poměry jsou nerušené; stanice má mnoho 

eskort z místní trestnice pro muže. 

Koncepty trestních udání jsou zasílány stanicím rodiště pachatele 

k nahlédnutí. 

 Agenda správní. Protokoly a záznamy řádně vedeny. 

Služební příkazy jsou včas a náležitě vykonávány. 

Pokladna a záznamy řádně vedeny. 

 Osobní poměry. Prosby neb stížnosti nebyly předneseny. 

 

 Poznámka. Přehlídka 1. pravidelná, překvapná. 

 

  V Mírově 9. března 1927. 

 

Kpt. Sluka Josef v. r. 

 

  Za správnost opisu: 

 

  V Mírově 9. března 1927. 

Velitel stanice:
 


