Zpráva ze služební (grantové) cesty do SRN

Místo:
Bundesarchiv, Abteilung Deutsches Reich, Finckelsteinallee 63, 12205 Berlin, Německo
Termín cesty:
9.4.-14.4.2006

Účel cesty:
Studijní pobyt – plnění grantového projektu GA ČR Nacistická okupační politika
v Protektorátu Čechy a Morava
Účastník cesty:
PhDr. Zdeňka Kokošková, vedoucí 3. oddělení Národního archivu

Zprávu podává:
PhDr. Zdeňka Kokošková

Datum vyhotovení:
24. duben 2006

Podpis ředitelky archivu:

Část všeobecná
Služební cestu jsem zahájila zároveň se spoluřešitelem grantu PhDr. Stanislavem
Kokoškou, pracovníkem Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v neděli 9. dubna 2006 ráno.
K cestě jsme použili vlak IC 176 z Prahy, hlavního nádraží do Berlína, Ostbahnhof, který
vyjížděl v 9.22 hod. Do Berlína jsme dorazili ve 14.18 hod. Cesta proběhla bez jakýchkoli
potíží.
V 16.00 hod. jsme byli ubytováni v pokoji českého velvyslanectví na Wilhelmstrasse.
Od pondělí 10. dubna do čtvrtka 13. dubna jsme pracovali ve Spolkovém archivu na
Finckensteinallee, kde se nachází oddělení Německé říše spravující archivní dokumenty
ústředních říšských úřadů z let 1867/71-1945.
V pátek 14. dubna jsme navštívili Německé technické muzeum, v němž právě končí
výstava „Atentát“, na níž se svými dokumenty podílel i Národní archiv a Německo-ruské
muzeum v Karlshorstu, které je zaměřeno zejména na období německo-ruské války 19411945.
Zpět do České republiky jsme se vraceli téhož dne a použili jsme vlak EC 179
z Berlína, Ostbahnhof do Prahy, hlavního nádraží, jenž vyjížděl v 17.42 hod. a do Prahy
dorazil ve 22.41 hod. Návrat opět proběhl bez potíží.

Část odborná
Cílem této cesty bylo dokončit v Bundesarchivu základní výzkum personálních spisů
z fondů centrálních říšských úřadů k předním představitelům nacistické okupační politiky
v protektorátu v období 1943-1945. Tyto dokumenty budou sloužit v připravované edici
k sestavení portrétů jednotlivých osob. Podařilo se najít dokumenty k předním úředníkům
Německého státního ministerstva, představitelům oberlandrátů, významným osobnostem
z oblasti policejního a bezpečnostního aparátu apod.
Zmíněné osobní složky nám byly opět předkládány v podobě mikrofilmů, jež téměř do
poloviny devadesátých let dvacátého století zfilmovali v tehdejším americkém Berlin
Document Center a slouží badatelům archivu místo originálů. Od počátku roku slouží
v archivu rozsáhlá studovna mikrofilmů, v níž je umístěno asi třicet přístrojů, na nichž lze číst
a zároveň v případě zájmu i tisknout kopie z mikrofilmů či mikrofiší. Čekací doba na dodání

mikrofilmu po objednávce činí v průměru 30 minut. Dokumenty jsme studovali zejména
z následujících fondů:
1) Reichskanzlei der NSDAP
2) SS-Führerpersonalakten
3) Sammlung SA mit Sturmabteilungen der NSDAP
4) Rasse und Sippenamt
5) Sammlungen „Diverse“.

Kromě personálií jsme rovněž studovali některé složky písemností, které byly při
první návštěvě v loňském roce vytipovány. Jednalo se např. o následující fondy:
1) R 70 Polizeidienststellen in Böhmen und Mähren, sign. R 70 BM/2 - bezpečnostní
policie v Praze (1944-1945)
2) R 2 Reichsfinanzministerium, sign. R 2/21716 – vedení válečného hospodářství
(1943-1944)
3) R 58 Reichssicherheitsamt, sign. R 58/1003 – tzv. Panzerprogramm a protektorát
(1944-1945)
4) NS 6 Partei Kanzlei der NSDAP, sign. 6/5 – atentát na A. Hitlera, ohlas
v protektorátu (1944)
5) NS 10 Persönliche Adjutantur des Führers und Reichskanzlers , sign. 10/73 –
korespondence s K.H.Frankem
6) NS 28 Hitler-Jugend, sign. NS 28/114 – Týden české mládeže (1944)

