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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
MÍSTO: Berlín, Německo
ÚČEL CESTY: Studijní pobyt v rámci IP – Nacistická okupační správa v PČM a její představitelé
ÚČASTNÍCI CESTY: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., pracovník 3. oddělení Národního archivu
ZPRÁVU PODÁVÁ: PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Bundesarchiv, Abteilung Reich; Politisches Archiv des Auswärtigen
Amtes

TRVÁNÍ CESTY: 10. – 15. 7. 2016
DATUM VYHOTOVENÍ: 25. 7. 2016
SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky

Při odpovědi uvádějte, prosím, naši značku.
BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČNB Praha 1, pobočka 701, č. ú. 19-7104881/0710, IČO 70979821
strana 1

TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
ČÁST VŠEOBECNÁ:
Služební cestu jsem zahájil v neděli 10. července 2016 v 8.38 hod. v Liberci. Hranice
jsem překročil v 9:05 hod. a do Berlína jsem dorazil s přestupem v Drážďanech ve 12:58 hod.
Z Berlína jsem odjížděl 15. července 2016 v 15:00 hod. Hranici jsem překročil v 19:00 hod., do
Liberce, kde jsem služební cestu ukončil, jsem dorazil v 19:20 hod.
ČÁST ODBORNÁ :
Cílem cesty bylo pokračování ve výzkumu personálních spisů k předním představitelům
nacistické okupační správy v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-1945. Dokumenty jsou
podkladovým materiálem pro připravovaný slovník představitelů okupační správy v protektorátu.
Ve Spolkovém archivu byl výzkum zaměřen na dokončení rešerše k osobám oberlandrátů,
především na precizaci některých odkazů a pro další výzkum v jiných německých archivech též
míst uložení příslušných spisů. Byly přitom využity databáze Invenio a tzv. Databank, NS-Archiv
des MfS podchycující spisy shromážděné bývalým východoněmeckým Ministerstvem státní
bezpečnosti. Zároveň bylo pokračováno také ve zpracování osobních materiálů k dalším předním
německým

úředníkům

v

protektorátu,

mj.

z fondů

Reichsministerium

des

Innern,

Reichsjustizministerium a Sammlung Berlin Document Center. V podstatě neúspěšnou se stala
návštěva knihovny Spolkového archivu, jejímž cílem bylo dohledat dobovou literaturu a periodika
s informacemi k problematice protektorátní správy (mj. byl bez pozitivního výsledku rešeršován
centrální věstník pro správu v Říši „Reichsministerialblatt“ vydávaný Říšským ministerstvem
vnitra).
V Politickém archivu Ministerstva zahraničí SRN byly studovány osobní spisy zástupců
Říšského ministerstva zahraničí u říšského protektora v Čechách a na Moravě Andora Henckeho,
Kurta Ziemkeho, Martina von Jansona, Wernera Gerlacha a Ericha von Luckwalda, u posledně
dvou jmenovaných též informačně důležité osobní dotazníky z roku 1944.
Výzkum v Berlíně představoval pokračování v rešerši osobních materiálů vysokých
představitelů protektorátní okupační správy prováděnou ve Spolkovém archivu a v Politickém
archivu Ministerstva zahraničí SRN. Ve Spolkovém archivu byla pozornost zaměřena
na dokončení výzkumu týkajícího se jednotlivých oberlandrátů, v Politickém archivu ministerstva
zahraničí na osobnosti zástupců tohoto úřadu u říšského protektora v Čechách a na Moravě.
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