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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:
Služební cestu jsme zahájily v neděli 23. října 2016 v 8.27 hodin v Praze na
hlavním nádraží, kde jsme nastoupily do vlaku EC 176 Johannes Brahms. Hranice jsme
překročily krátce po 10. hodině. Do Berlína na nádraží Südkreuz jsme dorazily ve 12.50
hodin, bez problémů.
Celý týden jsme pracovaly ve Spolkovém archivu na Finckensteinallee, kde se
nachází oddělení Německé říše spravující archivní dokumenty ústředních říšských úřadů
z let 1867/71-1945 a také knihovna archivu.
Zpět do České republiky jsme se vracely v pátek 28. října 2016. V Berlíně na hl.
nádraží jsme nastoupily do vlaku EC 179 Alois Negrelli, který vyjížděl v 17.03 hod.
a do Prahy, hl. nádraží, přijel v 21.28 hod. (přejezd hranic cca 19.50 hod.). Návrat
proběhl bez komplikací.

ČÁST ODBORNÁ:

Tento berlínský pobyt směřoval k dokončení výzkumu osob zastávajících
v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-1945 funkci oberlandrátů a zemských
viceprezidentů, který Doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. jako třetí spoluřešitel projektu
svým červencovým studiem nestačil neuzavřít. Opět nás zajímaly zejména personální
spisy z fondů centrálních říšských úřadů uložených v oddělení Říše Bundesarchivu v
Berlíně, ale tentokrát i dokumenty vztahující se obecněji k problematice protektorátní
správy na úrovni oberlandrátů, které bychom rádi výběrově zařadili do malé edice
doplňující osobní biografie.
Tradičně jsme ve studovně využívaly oba vyhledávací systémy – Invenio i tzv.
Databank, NS-Archiv des MfS. Vedle doplnění několika nových materiálů k již
rešeršovaným osobám se nám podařilo ztotožnit dvě osoby, které jsme tak mohly
kompletně zapracovat do naší databáze. Studovaly jsme i několik obecnějších spisů
týkajících se správy oberlandrátů z fondů R 43 (Reichskanzlei) a R 1501
(Reichsministerium

des

Inneren),

přičemž

jsme

pořizovaly

papírové

kopie

z předložených mikrofilmů. Předkládané originály dokumentů jsme mohly poprvé
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(povolení od 1. srpna 2016) fotografovat vlastním digitálním fotoaparátem v rámci
pilotního programu spolkového archivu, povolení je však omezeno pouze na spisy
„nepersonální povahy“.
Ve studovně archivu jsme vypracovaly také rešerši v on-line vyhledávači knihovny,
kde jsme na rozdíl od kolegy Pažouta byly alespoň částečně úspěšné. Následně jsme
proto strávily jeden půlden ve studovně knihovny, abychom prostudovaly dohledané
tituly. Jednalo se nejen o dobová periodika, ale též o dobové předpisy týkající se vnitřní
správy a úřednictva a o současné publikace např. slovníkového charakteru. Využily jsme
rovněž příruční knihovny obou studoven.

Závěr

Ve Spolkovém archivu v Berlíně jsme uzavřely studium personálních spisů
týkajících se oberlandrátů a zemských viceprezidentů, ale díky datové ochraně jsme
bohužel nemohly nahlédnout do všech vybraných materiálů vztahujících se
k problematice protektorátní správy na uvedené úrovni. Na jaře příštího roku bychom se
proto pokusily získat přístup do těchto spisů. Dále se nabízí možnost návštěvy některé
z berlínských knihoven, nejlépe na základě připravené rešerše v on-line katalozích.
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