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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
MÍSTO: Drážďany, Německo

ÚČEL CESTY: Studijní pobyt v rámci institucionální podpory - Nacistická okupační správa
v Protektorátu Čechy a Morava a její představitelé

ÚČASTNÍCI CESTY: PhDr. Zdeňka Kokošková, vedoucí 3. oddělení Národního archivu

ZPRÁVU PODÁVÁ: PhDr. Zdeňka Kokošková

NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Archivstr., Drážďany, a Generální

konzulát ČR v Drážďanech

TRVÁNÍ CESTY: 1. 6. – 4. 6. 2015

DATUM VYHOTOVENÍ: 16. 6. 2015

SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky

TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:

Služební cestu jsem zahájila v 7.30 hod. v Praze, odkud jsem vyjela služebním vozem
s Dr. Evou Drašarovou, ředitelkou archivu. Do Drážďan, na GK ČR jsme dorazily v 11.00 na
jednání o spolupráci českých paměťových institucí se saskými partnery.
Zpět do České republiky jsem se vracela ve čtvrtek 4. 6. 2015 vlakem EC 179 Alois
Negrelli, který vyjíždí z Drážďan 19.07 hod. a do Prahy, na hl. nádraží dorazil ve 21.25 hod.

ČÁST ODBORNÁ:

První den cesty probíhalo u generálního konzula v Drážďanech Jiřího Kuděly jednání
některých představitelů českých a saských paměťových institucí. Účastníci se shodli na bližší
spolupráci v zájmu podpory společných přeshraničních i mezistátních projektů a jejich
realizaci v období let 2016-2018. Bližší informace jsou uvedeny v cestovní zprávě Dr. Evy
Drašarové, ředitelky archivu.
Cílem této cesty bylo zejména pokračování ve výzkumu personálních spisů z fondů
saských úřadů k předním představitelům nacistické okupační politiky v protektorátu v období
1939-1945. Dokumenty jsou podkladovým materiálem pro slovník představitelů okupační
správy v Protektorátu Čechy a Morava. Podobně jako na jaře roku 2014 v Hlavním státním
archivu v Mnichově byly i nyní v saských zemských fondech dohledávány personální spisy
úředníků vrcholné okupační správy protektorátu i představitelů oberlandrátů.
Saský státní archiv má (podobně jako naprostá většina archivů spolkových zemí)
plně funkční vyhledávání na webových stránkách, prostřednictvím nichž lze najít i
jednotliviny. Ve zpřístupněných fondech tak bylo možné efektivně dohledat, resp. studovat
spisy všech oberlandrátů a dalších úředníků nacistické okupační správy protektorátu.
Na základě zkušeností ze studia v Mnichově byla prioritně věnována pozornost fondu
13859 – Reichstatthalter (Staatskanzlei), Personalamt, kde se nacházejí kompletní
personální spisy osob, které působily v Saské správě před odchodem do protektorátu. Větší
úspěšnost je v rámci tohoto fondu ve stručnějších, ale dostačujících Personalnachweisungen,
jež jsou uspořádány abecedně. Díky profesím osob, které působily v protektorátu, se nám
podařilo dohledat spisy i ve fondu 10852 – Technisches Oberprüfungsamt a 10940 –

Sächsische Wasserbaudirektion. Informace o kariérním postupu a činnosti předních
představitelů nacistické okupační správy bylo možné najít i ve fondu 11848 – NS-Gauverlag
– Texte.
Ve fondu 11031 – Landgericht Freiberg, Nr. 650, se dochovaly obecné pokyny
Státního ministerstva spravedlnosti k přikazování německých justičních úředníků do
protektorátu, které se mezi nařízeními Státního ministerstva vnitra (11916 – Ministerium des
Inneren) nepodařilo dohledat.

Závěr
Další studium personálních spisů protektorátních úředníků okupační správy navázalo
na jednodenní studium v archivu závěrem minulého roku. Sondáž ukázala, že personální spisy
osob, které přicházely do protektorátu ze státní správy jednotlivých zemí tvořících nacistické
Německo, jsou dochované a dohledatelné v zemských archivech a mohou poskytnout
zajímavé údaje pro další výzkum.

