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Z P R Á V A  Z E  Z A H R A N I Č N Í  P R A C O V N Í  C E S T Y  

MÍSTO: Berlín 

ÚČEL CESTY:  Studijní pobyt v rámci IP - Nacistická okupační správa v PČM a její  
představitelé 

ÚČASTNÍCI CESTY:  PhDr. Zdeňka Kokošková, vedoucí 3. odd. NA 
Mgr. Monika Sedláková, pracovnice 3. odd. NA 

ZPRÁVU PODÁVÁ:  PhDr. Zdeňka Kokošková a Mgr. Monika Sedláková 
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TRVÁNÍ CESTY:  24. – 29. 11. 2019 

DATUM VYHOTOVENÍ:   10. 12. 2019 

SCHVALUJE:  PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu 
  podepsáno elektronicky 
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY  

ČÁST VŠEOBECNÁ:  
 

Na služební cestu jsme vyrazily v neděli 24. listopadu 2019 v 8.32 hodin z Prahy, hlavního 

nádraží, vlakem EC 176 Berliner. Hranice jsme překročily krátce po 10. hodině. Do Berlína 

na nádraží Südkreuz jsme dojely ve 12.36 hodin, bez problémů.  

Většinu týdne jsme pracovaly ve Spolkovém archivu na Finckensteinallee, jeden den jsme 

strávily v Tajném státním archivu – pruský kulturní majetek (Geheimes Staatsarchiv – 

Preußischer Kulturbesitz) v Berlíně-Dahlemu. 

Zpět do České republiky jsme se vracely v pátek 29. listopadu 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. (přejezd hranic cca 19:45 hod.).  

 

ČÁST ODBORNÁ :   

Během pobytu v Berlíně jsme se v Bundesarchivu soustředily výhradně na rešerše k 

vyšším úředníkům protektorátní okupační správy. Postupně jsme objednávaly a procházely spisy 

k jednotlivým úředníkům (z 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). 

Tyto materiály jsme studovaly buď v originální papírové podobě, nebo jako kopie na mikrofilmech 

a mikrofiších. Zaznamenaly jsme však nový vstřícný krok vůči badatelům. Nejen, že v loňském 

roce bylo v Bundesarchivu povoleno fotografování vlastním zařízením a došlo k výměně starých 

čteček mikrofilmů za moderní, z nichž bylo možné tisknout jako z PC nebo fotit z obrazovky, ale 

zcela nově si nyní badatel může na několika počítačových čtečkách zdarma ukládat vybrané 

dokumenty do tzv. Barchboxů a ty pak posílat do vlastní mailové schránky. Moderní technika se 

nám bohužel zdá poněkud pomalejší než staré čtečky, z nichž jsme si každý dokument okamžitě 

vytiskly a zkontrolovaly. Nevýhodou však bylo hromadění papírových kopií, které jsme později 

v Praze digitalizovaly. 

O aktuálních problémech studovny Bundesarchivu v Berlíně-Lichterfelde jsme měly 

možnost pohovořit s vedoucí referátu BE 1 (oddělení BE/Bereitstellung), doktorkou Stephanií 

Jostovou. Dozvěděly jsme se mj., že díky snížení personálu zůstane letní zkrácení otevírací doby 

pro badatele bohužel zachováno nastálo. 

V úterý jsme navštívily Tajný státní archiv – pruský kulturní majetek (Geheimes 

Staatsarchiv – Preußischer Kulturbesitz) v Berlíně-Dahlemu, kde jsme studovaly již v létě 2017, a 

to zejména spisy uložené ve fondech Ministerium des Innern (I. HA, Rep. 77) a Ober-

Examinationskommission bzw. Prüfungskommission für höhere Verwaltungsbeamte (I. HA, 

Rep.125) a zjišťovaly možnosti studia v uvedených fondech k dalším úředníkům. Tentokrát jsme 

se věnovaly zejména dílčí části fondu I. HA, Rep. 77, kde jsme hledali personálie k tamním 
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bývaným landrátům:  v Abt. I Generalabt. Sekt. 10-11 (tj. Personalia), zejména  Landratsämter. 

Spez. (úřady dle jednotlivých regionů do počátku 30. let) a Beamte, b) Gerichtsassessoren (téměř 

všechny osoby vzaté do služby pruským MV v letech 1919-1924). 

 Večery v Berlíně jsme věnovaly korekturám dokončované publikace Úřady oberlandrátů v 

systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé, jež vydává 

nakladatelství Scriptorium. 

 

Závěr: 

 Díky letošním dvěma pobytům v Berlíně se nám podařilo získat poměrně velké množství 

personálních spisů k vyšším úředníkům protektorátní okupační správy, které budeme zpracovávat 

do naší databáze, a posunout se tak v našem výzkumu dále. 
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