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

Mgr. Monika Sedláková, pracovnice 3. oddělení Národního archivu 

ZPRÁVU PODÁVÁ: PhDr. Zdeňka Kokošková a Mgr. Monika Sedláková 

NAVŠTÍVENÉ  INSTITUCE: Bundesarchiv (Spolkový archiv), Finckelsteinallee 63, 12205  

Berlin  (Lichterfelde) 

TRVÁNÍ CESTY: 14. 7. 2019 – 19. 7. 2019 

DATUM VYHOTOVENÍ: 30. 7. 2019 

 

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

 podepsáno elektronicky 



TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

  

 

ČÁST VŠEOBECNÁ:  

 

 Na služební cestu jsme vyrazily v neděli 14. července 2019 z Prahy, hlavního nádraží, 

vlakem EC 176 Berliner, který měl z technických důvodů asi dvacetiminutové zpoždění. 

Hranice jsme překročily asi v 10.30 hod. Do Berlína na hlavní nádraží jsme dojely ve 13.15 

hodin; cesta proběhla bez problémů.  

Celý týden jsme pracovaly ve Spolkovém archivu na Finckensteinallee.  

Zpět do České republiky jsme se vracely v pátek 19. července 2019. Z Berlína hl. 

nádraží jsme vyjely vlakem EC 179 Berliner v 16.59 hod. Do Prahy na hl. nádraží jsme 

dorazily bez problémů ve 21.26 hod.  

Z důvodu výměnného pobytu se Spolkovým archivem jsme byly ubytovány v hotelu 

Morgenland v těsné blízkosti archivu. 

 

ČÁST ODBORNÁ:  

 Návštěva Spolkového archivu probíhala v rámci výměnného pobytu, proto jsme byly 

v pondělí dopoledne přijaty pracovnicí oddělení poskytování (archiválií)/Abteilung 

Bereitstellung BE 2 (Personenbezogene Bereitstellung Deutsches Reich I) Janou 

Blumbergovou a probraly možnosti dalšího studia v rámci našeho projektu Nacistická 

okupační správa v PČM a její představitelé. Dozvěděly jsme se, že do Spolkového archivu, do 

jeho pobočky v Berlíně Reinickendorfu byly v lednu tohoto roku přejaty materiály bývalé 

Deutsche Dienstelle (původně WASt – Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und 

Kriegsgefangene), které nám mohou pomoci v našem výzkumu. Proto nás zajímaly možnosti 

získávání informací z tohoto fondu. 

  V průběhu návštěvy Spolkového archivu jsme korigovaly dokumenty pro edici 

doprovázející Lexikon oberlandrátů a také poslední drobné nejasnosti v připravených 

biogramech. Zkusily jsme rovněž dohledat některé obecnější spisy k vlastnímu chodu úřadu 

říšského protektora a německého státního ministerstva ve vztahu k oberlandrátům, zejména ve 

fondu R 30 (Deutsches Staatsministerium für Böhmen und Mähren), jež by bylo možné použít 

do úvodu publikace. 



 V dalším čase jsme již prováděly rešerše k vyšším úředníkům protektorátní okupační 

správy. Postupně jsme objednávaly a procházely spisy k jednotlivým úředníkům (více jak 160 

osob), jejichž signatury jsme si v loňském roce vypsaly z obou archivních databází (Invenio a 

databáze MfS, tj. Ministerstva státní bezpečnosti býv. NDR). Dále jsme prohlédly obě 

zdigitalizované členské kartotéky NSDAP, tj. župní (regionální) kartotéku a centrální 

kartotéku, a nechaly vytisknout všechny existující karty členské evidence námi hledaných 

úředníků z protektorátu. 

 

Závěr 

 V berlínském Spolkovém archivu jsme letos zejména navázaly na rozpracovaný 

výzkum k vyšším úředníkům ústředních okupačních úřadů v protektorátu, v němž bychom 

rády dále pokračovaly. 
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