Zpráva ze služební cesty do SRN

Místo:
Bundesarchiv, Abteilung Deutsches Reich, Finckelsteinallee 63, 12205 Berlin, Německo
Termín cesty:
27. 10. – 30. 10. 2013
Účel cesty:
Studijní pobyt v rámci projektu NAKI-INTERPI – Nacistická okupační správa v protektorátu
Účastník cesty:
PhDr. Zdeňka Kokošková, vedoucí 3. oddělení Národního archivu
Zprávu podává:
PhDr. Zdeňka Kokošková

Datum vyhotovení:
6. listopadu 2013

Schvaluje: ředitelka Národního archivu PhDr. Eva Drašarová, CSc.

Část všeobecná
Služební cestu jsem zahájila v neděli 27. října 2013 ve 14.29 hod. v Praze na Hlavním
nádraží, odkud jsem odjela vlakem EC 172 Vindobona. Do Berlína na nádraží Südkreuz jsem
dorazila v 19.15 hod. Cesta proběhla bez potíží.
Ubytována jsem byla nedaleko uvedeného nádraží v menším apartmánu na GustavMüller-Strasse.
Od pondělí do středy jsem pracovala v Bundesarchivu na Finckensteinallee, kde se
nachází oddělení Německé říše.
Zpět do České republiky jsem se vracela ve středu 30. října 2013 vlakem EC 379
Carl Maria von Weber, který vyjížděl z Berlína, hlavního nádraží, ve 14.46 hod. Do Prahy na
Hlavní nádraží jsem dorazila v 19.45 hod. Vlak měl na příjezdu asi 20 minut zpoždění
(zpoždění získal ještě na německém území). Návrat proběhl bez potíží.

Část odborná
Cílem cesty byl výzkum personálních spisů z fondů centrálních říšských úřadů k
předním představitelům nacistické okupační politiky v protektorátu v období 1939–1945
uložených v Bundesarchivu. Při této návštěvě jsem se věnovala nejen personálním spisům,
ale také materiálům týkajícím se obecnějších záležitostí protektorátní okupační správy, které
se nacházejí zejména ve fondu Reichministerium des Inneren (R1501). Tyto dokumenty se
týkají obsazování míst ve veřejné správě (Úřad říšského protektora, úřady oberlandrátů)
německými úředníky, jejich platového zařazení i úkolů úředníků ve správě protektorátu.
Osobní složky jsem nejprve hledala v rozsáhlé databázi, která je k dispozici v několika
počítačích v centrální badatelně Bundesarchivu. Dle odkazů v databázi jsme pak objednávaly
archivní fondy přístupné na mikrofilmech či mikrofiších (Reichskanzlei der NSDAP, SSFührerpersonalakten, Sammlung SA mit Sturmabteilungen der NSDAP, Rasse und
Sippenamt), ale i nedigitalizované spisy (Reichsjustitzministerium a Reichministerium des
Inneren). Hlavním úkolem bylo zmapovat počátky okupační správy v Protektorátu Čechy a
Morava – Úřad říšského protektora v Čechách a na Moravě i počáteční období funkce
oberlandrátů.

Závěr
Studium personálních spisů protektorátních úředníků okupační správy navázalo na
předchozí výzkumy pracovníků Národního archivu, jsou důležitou součástí sledování vývoje
nacistické okupační správy na našem území. Rovněž jsem prostudovala některé materiály
věnující se obecněji problematice protektorátní okupační správy, zejména z fondu Říšské
ministerstvo vnitra.

