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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

  

ČÁST VŠEOBECNÁ:  

 

 Služební cestu jsme zahájili 16. listopadu 2014 v 8.29 hodin v Praze na hlavním 

nádraží (Z. Kokošková a M. Sedláková) a 8.38 hod. na nádraží v Liberci (J. Pažout). Hranice 

jsme překročili po 10. hodině, J. Pažout již po 9. hodině. Do vlaku EC 176, který vyjel 

z Prahy, měl J. Pažout přistoupit v Drážďanech v 10:45 hod. Kvůli zpoždění vlaku jedoucího 

z Liberce přestup bohužel nestihl. Do Berlína na nádraží Südkreuz jsme dorazili pouze ve 

dvou ve 13.15 hodin. Kolega Pažout za námi přijel vlakem z Drážďan okolo 15. hodiny. 

Setkali jsme se blízko místa našeho ubytování na zastávce Südende. 

Celý týden jsme pracovali v Bundesarchivu na Finckensteinallee, kde se nachází 

oddělení Německé říše spravující archivní dokumenty ústředních říšských úřadů z let 

1867/71-1945.  

Zpět do České republiky jsme se vraceli v pátek 21. listopadu 2014. J. Pažout vyjel 

z Berlína, hl. nádraží, vlakem EC 177 ve 12.46 hod., v Drážďanech přestoupil do vlaku Sp 

5255, který odjel v 15.09 hod. a do Liberce dorazil v 17.18 hod., hranice přejel okolo 17.  

hod. Z. Kokošková a M. Sedláková použily vlak EC 379 z Berlína, hl. nádraží, jenž vyjížděl 

ve 14.44 hod. a do Prahy, hl. nádraží, přijel v 19.27 hod. (přejezd hranic cca 17.00 hod.).  

Návrat všech účastníků cesty proběhl bez potíží. 

 

ČÁST ODBORNÁ:  

 

Cílem cesty bylo pokračování ve výzkumu personálních spisů z fondů centrálních 

říšských úřadů k předním představitelům nacistické okupační politiky v protektorátu v období 

1939-1945 uložených v Bundesarchivu. Dokumenty jsou podkladovým materiálem pro 

slovník představitelů okupační správy v Protektorátu Čechy a Morava.  Předchozím 

výzkumem v národním archivu jsme rozšířili naši pracovní databázi o cca devadesát nových, 

dosud nepodchycených osob – především vedoucích jednotlivých oddělení a referátů v ÚŘP a 

v NSM a také vedoucích úředníků moravské služebny ÚŘP v Brně. Všechny nově vyhledané 

osoby jsme potřebovali prověřit v personální databázi Bundesarchivu a dohledat k nim údaje. 



Tato databáze, s kterou jsme úspěšně pracovali při minulých pobytech v Berlíně, je 

však od letošního léta uzavřena. Pracovníci studovny nás proto odkázali na papírové inventáře 

k jednotlivým fondům, odkud jsme si objednávali abecední řady mikrofilmů, abychom až na 

čtečce mikrofilmů zjistili, zda hledaná osoba materiálem prochází nebo ne. Museli jsme tak 

procházet velké množství mikrofilmů, často samozřejmě zbytečně. Až později jsme zjistili, že 

personální databáze byla včleněna do vyhledávacího systému Invenio. Koncem týdne jsme 

tak prověřili všechny osoby i touto cestou. Ukázalo se, že oba způsoby rešerše přinášejí 

užitek, ani jeden nezaručuje kompletní podchycení údajů k požadovaným osobám, větší 

úspěšnost se tak dosáhne kombinací obou systémů. 

Materiál v podobě mikrofilmů pocházel zejména z následujících archivních fondů: 

Reichskanzlei der NSDAP, SS-Führerpersonalakten, Sammlung SA mit Sturmabteilungen der 

NSDAP, Rasse und Sippenamt. Papírové dokumenty pocházely především z fondu 

Reichsjustitzministerium a Reichsinnenministerium. Na čtečkách mikrofilmů jsme přímo 

tiskli kopie jednotlivých potřebných dokumentů, z archivních materiálů v papírové podobě 

jsme vypisovali údaje do počítače, protože vyhotovení kopií soukromou firmou je finančně i 

časově náročnější. 

Z archivní databáze jsme zaznamenávali i odkazy na fondy uložené v pobočkách 

Bundesarchivu ve Freiburgu a v Koblenzi. 

 

Závěr: 

 

 Další studium personálních spisů protektorátních úředníků okupační správy navázalo 

na výzkum uskutečněný v loňském roce, a to rozšířením osobní databáze o devadesát nových 

jmen. Dokumenty z Bundesarchivu v Berlíně doplňují personální materiály uložené 

v Národním archivu, Archivu bezpečnostních složek a v dalších českých archivech. 
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