
Policejní přihlášky 

Stručná pomůcka pro první 

seznámení s konskripcemi. 
Sestavila Pavla Lutovská 



 

Každou policejní přihlášku můžeme rozdělit do tří částí: 

 

1. Informace o stěhování 

rodiny po Praze 

2. Informace o přednostovi 

domácnosti a jeho rodině 

3. Informace o místě narození členů 

domácnosti, o domovské 

příslušnosti, sňatku apod. 



 

V souboru 

přihlášek se 

vyskytují i starší 

typy konskripcí:  

jsou stručnější, 

mají údaje o 

stěhování rodiny 

vypsané nahoře a 

většinou bez data, 

často na nich 

najdeme kromě 

členů rodiny 

vypsaná i jména 

služebnictva, 

učňů či 

podnájemníků. 



1. Údaje o stěhování rodiny po Praze: 

Nejprve je uvedeno datum stěhování. 

Ve sloupci vedle najdeme popisné číslo 

domu a pod ním číslici či zkratku 

označující část Prahy. Pro lepší orientaci 

v zápisech uvádíme přehled 

nejčastějších typů záznamů:          

 I    -   Staré město 

II    -   Nové Město 

III   -   Malá Strana 

IV   -   Hradčany 

V    -   Josefov 

VI   -   Vyšehrad 

VII  -   Holešovice, Bubny 

VIII -   Libeň 

K, Kth  – Karlín 

AL        – Alt Lieben, Stará Libeň (židovská) 

NL        – Neu Lieben, Nová Libeň 

GB       – Gross Braunau, Velký Břevnov 

KB       – Klein Braunau, Malý Břevnov 

Wbg.   –  Weinberge, Vinohrady 

Ko.      –  Košíře 

T          –  Tejnka, dnes součást Břevnova 



2. V druhé části jsou 

uvedené údaje o přednostovi 

domácnosti: 

jméno, povolání, vyznání, 

případně s křížkem datum 

úmrtí  

a údaje o dalších členech domácnosti,  

zde:  

první manželka (něm. Gattin, Ehegattin, 

Gemahlin, Weib, Eheweib) s rodným 

jménem (geb. tj. geboren, rozená), 

ovdovělá (verw. tj. verwitwet, ovdovělá) 

a opět s datem úmrtí,  druhá manželka, 

dítě. 



 

3. Třetí část konskripce 

přináší: 

 

1. Údaje o místě narození a o 

obci, ve které má přednosta 

domovskou příslušnost, občas 

doplněné datem vydání 

domovského listu. 

U domovského listu bývá často místo 

příslušné obce, většinou shodné s 

rodištěm, uvedený okresní úřad, který 

domovský list vydal (k. k. Bezirksamt), 

opět s datem vydání a dobou platnosti. 



Zápisy o domovské příslušnosti v Praze se mohou 

značně odlišovat, uvádíme jen některé: 

Prosté Einheimisch, zdomácnělý, 

většinou pro pražského rodáka. 

Razítko, stvrzující získání domovské 

příslušnosti pro rodinu i s uvedením roku. 

Zápis stvrzující přijetí do svazku pražských obcí výnosem 

magistrátu. 



 

3. Ve třetí části můžeme nalézt odkazy na další doklady či 

události v rodině: 

1. DB, nebo Dienstbuch, služební knížka (zde 

vydaná k. k. Poliz. Dion. in Prag, tj. 

Polizeidirection, policejním ředitelstvím v Praze 

2 . Wanderbuch, vandrovní knížka (zde vydaná k . 

k. Bezirksamt Neubidschow, tj. okresním úřadem 

v Novém Bydžově na dva roky) 



3. Arb. Buch, tj. Arbeitsbuch, pracovní knížka 

(zde: vydaná GAmt. – Gemeindeamt - Hajan Bez. 

Blatna, tj. vydaná obecním úřadem v Hajanech, 

okr. Blatná) 

4. Reisepass, cestovní pas (zde vydaný k. 

k. Bezirksh. Hohenmauth, tj. okresním 

hejtmanstvím ve Vysokém Mýtě, na tři 

roky) 



 

5. Údaje o sňatku, rozchodu či rozvodu 

přednosty domácnosti s manželkou 

(v německé verzi getraut, oddáni, lebt 

getrennt, tj. žije odděleně, gerichtlich 

geschieden, soudně rozvedeni). 



6. Poměrně často se v přihláškách objevují 

odkazy na policejní spisy vedené na jednotlivé 

členy domácnosti 

a odkazy na vlastní 

konskripční arch: hat 

eigen Bogen (má vlastní 

arch) na prvním snímku, 

či Familienbogen der 

Eltern a Familienbogen 

der Kindern na druhém 

snímku (dotyčný je 

uveden i na archu rodičů 

a u ovdovělé ženy jsou 

děti z prvního manželství 

uvedeny na archu u 

prvního manžela). 



Na závěr: 

Policejní přihlášky mohou 

přinést řadu nových a 

zajímavých údajů, musíme 

ale upozornit na to, že ty 

nemusí být vždy přesné 

(viz roky narození počítané 

podle udaného věku 

odečtením ke dni a měsíci 

přihlášení, zkomolená nebo 

špatně přepsaná jména i 

příjmení, občas i místa 

narození). 

K jedné rodině se může 

vázat více přihlášek a, jako 

v případě duplicitních 

přihlášek vlevo, je třeba je 

ověřovat i srovnávat, 

protože se údaje přes 

veškerou snahu tehdejšího 

úřednictva mohou záhadně 

lišit.  

 

 


