
 

*NACRX001WZHA* 
NACRX001WZHA 
prvotní identifikátor 

 

Dne: 17.08.2015 Naše značka: NA-  2972-5/03-2015 Vyřizuje/tel.: Kokošková / 974 847 287 

Vaše značka:         

 

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

 

MÍSTO: Ludwigsburg, BRD 

ÚČEL CESTY: Představitelé nacistické okupační správy v Protektorátu Čechy a Morava  

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

Mgr. Monika Sedláková, odb. pracovnice 3. oddělení Národního archivu 

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

Mgr. Monika Sedláková, odb. pracovnice 3. oddělení Národního archivu 

NAVŠTÍVENÉ  INSTITUCE: Bundesarchiv, Außenstelle Ludwigsburg, Schorndorfer Str. 58, 

Ludwigsburg, Německo  

Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 4, 

Stuttgart, Německo 

TRVÁNÍ CESTY: 2. srpna – 7. srpna 2015 

DATUM VYHOTOVENÍ:  14. srpna 2015 

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

 podepsáno elektronicky 

   

  



TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

  

ČÁST VŠEOBECNÁ:  

Služební cestu jsme zahájily v neděli 2. srpna 2015 v 7.30 hod. před Národním archivem. 

Cestovaly jsme služebním automobilem s PhDr. Pavlem Dufkem a Mgr. Františkem Frňkou, 

kteří jeli studovat do Koblenze. Hranice jsme přejely u Rozvadova v 10.15 hod. a do 

Ludwigsburgu jsme dorazily okolo 15. hodiny. 

Většinu týdne jsme pracovaly v ludwigsburské pobočce Bundesarchivu (Abteilung B), 

ve čtvrtek jsme navštívily Hauptstaatsarchiv Stuttgart, který tvoří oddělení Landesarchivu 

Baden-Württemberg. 

Zpět do České republiky jsme se vracely  v pátek 7. srpna 2015. Od hotelu v centru 

Ludwigsburgu jsme vyjely ve 14.00 hod. po příjezdu služebního automobilu s uvedenými 

kolegy. Hranice se nám s ohledem na silný provoz na německých dálnicích podařilo přejet až 

ve 20.15 hod. a k budově Národního archivu jsme dorazily ve 22.05 hod.  

 

ČÁST ODBORNÁ:  

Hlavním cílem cesty byl výzkum poválečných spisů uložených ve fondu Zentrale Stelle 

der Landesjustizverwaltungen (B 162), který spravuje pobočka Bundesarchivu 

v Ludwigsburgu. Jedná se o písemnosti vzniklé z činnosti úřadu Zentrale Stelle zur 

Aufklärung NS-Verbrechen, zřízeného v roce 1958 jako společné instituce justičních správ 

v německých spolkových zemích a sídlícího ve stejné budově jako archiv. Jeho úkolem je 

sbírání, třídění a vyhodnocování veškerého materiálu týkajícího NS zločinů v Německu 

i v zahraničí. 

Tento spisový materiál připravují pro badatele pracovníci archivu, většinou na základě 

jmenných seznamů hledaných osob s daty jejich narození. Pomáhá jim kartotéční systém, 

který se skládá z osobní a místní kartotéky a také z kartotéky jednotek a služeben nacistického 

státu. 

Pro nás archiváři připravili nejprve spisy vztahující se k osobám, které působily 

v Protektorátu Čechy a Morava ve funkci oberlandrátů (50 osob), a poté i materiály 

k nejvyšším úředníkům německé okupační správy v protektorátu z naší databáze čítající cca 

200 osob. 



K některým osobám jsme měly k dispozici celý spis, k jiným jen kartotéční záznam. Námi 

hledané osoby se ve spisech neobjevují jen na místech hlavních stíhaných pachatelů NS 

zločinů, ale často také jako svědci daných událostí. Materiály jsou pro nás cenné, protože se 

z nich dovídáme nejen údaje k trestnímu stíhání, ale i další poválečný osud hledaných osob, 

např. bydliště a nové pracovní uplatnění v SRN. 

Ve čtvrtek jsme navštívily Hlavní státní archiv ve Stuttgartu, který je součástí Zemského 

archivu Baden-Würtemberg. V tomto archivu jsme měly objednané personální spisy tří 

oberlandrátů (Eugen Fiechtner, Gerhard Krohmer a Hans von Watter), a to zejména z fondů 

Justizministerum, Innenministerium, Wirtschaftsministerium a Ministerium für politische 

Befreiung. Studovaly jsme též několik obecnějších spisů z fondu Staatsministerium, které se 

vztahují ke zjednodušování správy, k právům a povinnostem úředníků a k dosazování 

úředníků do protektorátní správy. 

 

ZÁVĚR: 

Studium materiálů k bývalým oberlandrátům a k dalším vyšším úředníkům okupační 

správy protektorátu v ludwigsburském archivu nám pomohlo doplnit některé údaje 

k poválečnému stíhání těchto osob a k jejich dalšímu pracovnímu zařazení na území SRN. 

Navázalo tak na předchozí výzkumy v Berlíně a v Koblenzi. 

Personální spisy několika oberlandrátů uložených ve fondech Hlavního státního archivu 

ve Stuttgartu zajímavě rozšířilo náš pohled na tyto osoby. 

Pořízené výpisy z archivního materiálu budou vloženy do databáze úředníků protektorátní 

správy vytvořené v Národním archivu. 
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