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Ú V O D 
 
 

 Úvod 
Dne 15. března 1939 obsadila vojska hitlerovského Německa území Čech a Moravy, zbylé z Československé 
republiky po odtržení tzv. Sudet a osamostatnění Slovenska. Následujícího dne byly okupované české země 
včleněny vyhláškou říšského kancléře Adolfa Hitlera do Velkoněmecké říše s označením "Protektorát Čechy a 
Morava" a nastolena v nich německá správa, stojící zpočátku pod vojenským velením (velitelem na Moravě byl 
přitom jmenován generál pěchoty Liszt, jemuž byl přidělen pro civilní úsek říšský komisař Bürckel). Německé 
správní orgány v čele s říšským protektorem se ujaly své funkce až o měsíc později, dne 15. dubna 1939. Česká 
autonomní správa zůstala sice zachována, bylo to však jen pouhé vnější dekorum, neboť česká protektorátní 
vláda v čele se státním prezidentem a protektorátní úřady sloužily jen jako prodloužená ruka nacistické okupační 
správy, jejíž rozkazy musely poslušně provádět a krýt. Němečtí okupanti se tak stali ve skutečnosti neomezenými 
pány v českých zemích, které po jejich příchodu pozbyly jakékoliv samostatnosti.  
 
Tento fakt vyplýval již ze samotné funkce říšského protektora, který měl právo zasahovat do všech oblastí 
českého života, jak to bylo vytčeno v pátém článku citovaného Hitlerova výnosu ze dne 15. března 1939 
(prováděcí nařízení k němu bylo vydáno dne 22. března téhož roku): 
"1) Jako zastánce říšských zájmů jmenuje vůdce a říšský kancléř říšského protektora v Čechách a na Moravě. 
Jeho ústřední sídlo je Praha. 
2) Říšský protektor jako zástupce vůdce a říšského kancléře a jako zmocněnec říšské vlády má za úkol pečovati, 
aby bylo dbáno politických směrnic vůdce a říšského kancléře. 
3) Členové vlády Protektorátu jsou potvrzováni říšským protektorem. Potvrzení může být odvoláno. 
4) Říšský protektor jest oprávněn dáti se informovati o všech opatřeních vlády Protektorátu a udíleti jí rady. Může 
podati námitky proti opatřením, která by byla sto poškodit Říši a je-li nebezpečí z prodlení, vydati nařízení nutné 
ve společném zájmu. 
5) Od vyhlášky zákonů, nařízení a jiných právních předpisů, jakož i od výkonu správních opatření a právoplatných 
soudních rozsudků jest upustiti, podá-li říšský protektor námitky." 
 
Rozsáhlá pravomoc říšského protektora byla ještě doplněna nařízením ze 7. června 1939 o zákonodárném právu, 
podle něhož mohl protektor "měniti autonomní právo, pokud toho společný zájem vyžaduje a při nebezpečí z 
prodlení (...) vydávati předpisy všeho druhu". 
 
Tato první předběžná opatření byla nahrazena a utvrzena i novým nařízením ministerské rady pro ochranu Říše z 
1. září 1939, na jehož základě byla potom vybudována pevná německá správa a bezpečnostní policie v 
Protektorátě. 
Mj. se v něm uvádělo: 

"I. Vybudování německé správy v Protektorátu Čechy a Morava. 
§ 1 

Všechny úřady, služební místa a orgány Říše v Protektorátu Čechy a Morava s výjimkou branné moci podléhají 
říšskému protektorovi. 

§ 2 
Říšský protektor dozírá na celou autonomní správu v Protektorátu. 

§ 3 
Úřad říšského protektora je příslušný pro všechna správní odvětví správy s výjimkou branné moci. V oboru 
působnosti říšského protektora je tvoření dalších zvláštních služebních míst vedle říšského protektora vyloučeno. 

§ 4 
Univerzálním zástupcem říšského protektora ve vedení úřadu jest státní sekretář, při jeho zaneprázdnění státní 
podsekretáři. Úřadu říšského protektora přidělí se potřební úředníci a pomocné síly. Říšský protektor stanoví 
vnitřní rozčlenění svého úřadu v dohodě s říšským ministrem vnitra jako ústřednou pro Čechy a Moravu." 
 
V § 8 téhož nařízení se pak pravilo: 
 
"(1) Úřady Protektorátu mají předkládati zákony a jiné právní předpisy, pokud poslední se vztahují na více než 
jeden obvod vrchního zemského rady, před vyhlášením říšskému protektorovi, ostatní právní předpisy vrchnímu 
zemskému radovi. 
(2) Říšský protektor může naříditi, aby mu byla sdělena před vydáním správní opatření, jež jest určiti podle druhu, 
a předloženy právoplatné soudní rozsudky před provedením. Stejné oprávnění má vrchní zemský rada pro svůj 
úřední obvod." 
 
Pro zvláštní úkoly na Moravě byla v Brně zřízena zvláštní pobočka pražské ústředny ŘP, jejímž sídlem se stala 
dnešní budova Muzea dělnického hnutí na nám. Rudé armády 1. Kompetence pobočky, ba i její samotná 
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existence, byla od počátku právně nevyjasněna, ačkoliv zahájila svou funkci fakticky již dne 16. dubna 1939, tedy 
dnem, kdy se ujal svého úřadu i říšský protektor v Praze. V Brně měla pobočka působit jen jako oddělení pražské 
centrály, které bylo z ryze praktických důvodů přeneseno přímo na půdu oblastí, jíž se jeho agenda měla týkat. O 
jejím poslání a zejména samostatnosti se však jednání a diskuse táhly několik měsíců. Její vedoucí, dr. Horst 
Naudé, přitom zdůrazňoval, že má-li být plnění germanizačních plánů i na Moravě úspěšné, je nutno jít nejen 
cestou přímých represivních opatření proti Čechům, ale i cestou německé ústřední správy na Moravě a jejich 
dozoru nad protektorátními autonomními úřady. Žádal proto, aby byla v Brně zřízena místo pouhého oddělení 
ÚŘP, resp. skupiny (Gruppe), samostatnější služebna (Dienststelle) a aby k snadnějšímu a rychlejšímu 
zajišťování vymezených úkolů v obou liniích byla této služebně poskytnuta možnost samostatnějšího rozhodování 
v řadě otázek a pevně stanovena i její nadřízenost a užší spolupráce s nižšími německými správními úřady a 
orgány, zejména s VÚR. Naudé přitom poukazoval na to, že dosavadní centralistický systém se projevil 
těžkopádným a málo operativním, protože brněnské oddělení sloužilo víceméně jen jako pouhá průchodní  
stanice mezi VÚR a pražskou ústřednou říšského protektora. 
 
Stejně tak se Naudé dožadoval i upřesnění názvu, který by lépe odpovídal poslání pobočky. Pražská ústředna 
nechtěla však připustit ani od počátku jím používaný titul "Dienststelle", ani její osamostatnění a zdůrazňovala 
podřízenost brněnského oddělení jako pouhého detašovaného pracoviště v rámci vnitřní organizace celého úřadu 
a užívala důsledně pro její označení názvu "Gruppe". 
 
Teprve po několikaměsíčním jednání a korespondenci přistoupil ŘP v Praze na přesnější vymezení vztahu mezi 
pobočkou a vrchními územními rady a dovolil, aby Naudé užíval ve vnějším styku  název "Reichsprotektor in 
Böhmen und Mähren, Dienststelle für das Land Mähren in Brünn". Ve vnitřním styku bylo však užíváno nadále pro 
její označení titulu "Gruppe Mähren". 
 
O úkolech a kompetenci pobočky hovoří směrnice ŘP z 11. ledna 1940, dochovaná v konceptu ve spisech ŘP v 
Praze (sig. I-Id 6220): 
 
"Deutschtumspolitik in Mähren. 
 
1) Um die Einheitlichkeit der Durchführung der Deutschtumspolitik in Mähren sicherzustellen und sie straffer als 
bisher zu gestalten, ordneichan, dass in Zukunft im Bereiche des Landes Mähren die Aufgaben der 
Deutschtumspolitik von der Gruppe Mähren meiner Behörde nach Massgabe der folgenden Ziffern 
wahrzunehmen sind. 
2) Der Leiter der Gruppe Mähren hat in Fragen der Deutschtumspolitik das Recht, sich von allen dem 
Reichsprotektor nachgeordneten Behörden und Dienststellen der autonomen Protektoratsverwaltung in seinem 
Amtsbereich unterrichten zu lassen. Er ist in Fragen der Deutschtumspolitik befugt, die dem Reichsprotektor 
nechgeordneten deutschen Behörden und Dienststellen der allgemeinem und inneren Verwaltung und die 
Behörden und Dienststellen der autonomen Protektoratsverwaltungen seinem Amtsbereich im Rahmen der dem 
Reichsprotektor zustehenden Befugnisse mit Weisungen zu versehen. 
3) Der Leiter der Gruppe Mähren trifft massgebliche Einzelanordnungen in Fragen der Deutschtumspolitik, soweit 
nichts anderes bestimmt ist. In diesem Rahmen hat er vor allem die in Verfolgung der Deutschtumspolitik von den 
Oberlandräten in Mähren zu ergreifenden Einzelmassnahmen zusammenfassend zu leiten. Bei grundsätzlichen 
Fragen hat er meine Entscheidung einzuholen. Ich behalte mir in jedem Falle vor, die Bearbeitung und 
Entscheidung an mich zu ziehen. Geschäftsvorgänge, die eine Mitwirkung einer Zentralbehörde der 
Protektoratsverwaltung nötig machen, sind mir unter allen Umständen vorzulegen. 
4) Die Oberlandräte in Mähren haben in Fragen der Deutschtumspolitik in Zukunft nicht mehr unmittelbar mir, 
sondern nur noch an den Leiter der Gruppe Mähren zu berichten. Ich werde in Zukunft in Bezug auf das Land 
Mähren Erlasse in Fragen der Deutschtumspolitik nich mehr an die einzelnen Oberlandräte in Mähren, sondern 
an den Leiter der Gruppe Mähren richten. Entsprechendes gilt für den Fernschreibverkehr. 
5) Soweit mir nach gesetzlichen oder Verwaltungsvorschriften bestimte Entscheidungsbefugnisse zutehen, bleibt 
es der Regelung durch Einzelanordnungen vorbehalten, mit der Ausübung der Befugnisse auf Antrag des Leiters 
der Gruppe Mähren diesen zu beauftragen. 
6) Ich behalte mir vor, dem Leiter der Gruppe Mähren auch noch weitere Aufgabengebiete zuzuweisen. 
7) Dem Leiter der Gruppe Mähren werden, soweit nötig, die erforderlichen Beamten und Hilsfarbeiter zugeteilt. 
8) Dem leiter der Gruppe Mähren wird die Befugnisse zur Zeichnung von Kassenanweisungen erteilt werden; die 
Angliederung einer Kasse an seine Dienststelle bleibt vorbehalten. Das Nähere wird durch Sondererlass 
geregelt." 
 
Naudého úsilí o osamostatnění pobočky vyznělo tedy v podstatě naprázdno a ještě znovu v březnu a květnu 
téhož roku po dalším naléhání bylo mu pražskou centrálou připomínáno, že brněnská pobočka tvoří organizačně, 
tak jako ostatní skupiny ÚŘP, pouze jednu z těchto skupin, majících toto označení a zvláštní úkoly, a není tedy 
samostatným úřadem. 
 
Vnitřní organizační schéma pobočky je dochováno ze srpna 1940. Její agenda byla podle něho rozdělena do 9 
odborných referátů, kromě nichž fungovalo ještě zvláštní finanční oddělení, pověřené dozorem nad autonomními 
finančními úřady a orgány, dále dálnopisná ústředna a samostatná kancelář s vlastní registraturou pro vedoucího 
služebny. V čele jednotlivých referátů stáli vedoucí, jimž byli přiděleni kromě běžného personálu i zvláštní znalci 
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pro příslušný odbor. Celkem měla pobočka 39 zaměstnanců, z toho 6 vyšších. Samostatnou registraturu měly 
kromě vedoucího služebny i některé další referáty, většina však ukládala spisy do společné registratury. 
 
Náplň činnosti referátů i jejich počet se podle potřeby měnily, což však při nedůsledném dodržování kompetence 
vedlo k roztříštěnosti agendy a k jejímu neorganickému prolínání, jak je jasně patrno i v dochovaném písemném 
materiálu. V podstatě vedly jednotlivé referáty tuto agendu: 
 
ref. I - záležitosti obcí, říšské obrany, škol, muzeí, archivů, lidových knihoven (přeneseno později do ref. II), 
sociální péče, zdravotnictví (jen správa), dozor nad protektorátními úřady, personálie; k referátu byla připojena 
tajná registratura;  
ref. II - národnostní otázky, státní, domovská a stavovská příslušnost, žáci na německých školách; 
ref. III - výživa, zemědělství, lesnictví, arizace, veterinární policie, pozemkoknižní agenda, politické otázky v 
zemědělství, zemědělské školství a výchova, osídlování, tržní řády a kontroly, dovoz a vývoz;  
ref. IV - hlavní kancelář služebny, personálie, mzdy, účetnictví; 
ref. V - tisk, rozhlas, divadlo, cenzura a zvláštní kulturně-politické záležitosti; k referátu byla připojena dálnopisná 
ústředna; 
ref. VI - zdravotnictví; 
ref. VIIa - průmysl, řemesla, peněžnictví, pracovní nasazení, říšská hospodářská pomoc; 
VIIb - policejně-politické záležitosti, jazyk, personálně-právní záležitosti, justice, státní právo, protiletecká obrana 
(později přiděleno k ref. I);  
ref.VIII - plánování, uspořádání prostoru (Raumordnung), rozmístění vojska, doprava, výstavba měst a budov, 
památková péče; 
ref. IX - cenová kontrola. 
 
Ve výnosu říšského protektora z 18. září 1940 (s platností od 1. října t.r.), vydaném v souvislosti s vnitřní 
reorganizací ÚŘP v Praze, se mluví oficiálně o tom, že "pro zvláštní úkoly, připadající v zemi Moravské, zřizuje se 
expozitura Úřadu říšského protektora v Čechách a na Moravě se sídlem v Brně. Je součástí Úřadu říšského 
protektora a používá ve služebním styku označení Říšský protektor v Čechách a na Moravě - služebna pro zemi 
Moravu". Organizačně podléhala tato služebna státnímu podsekretáři.  
 
Při této příležitosti měl být nově stanoven i okruh působnosti brněnské pobočky. Místo toho však byla již 
začátkem prosince 1940 nadhozena otázka jejího zrušení, protože při stoupajícím nedostatku mužských 
pracovních sil, které odcházely postupně na frontu, považoval tehdejší říšský protektor Konstantin von Neurath 
její další existenci za nežádoucí. Ke zrušení sice nedošlo, ale nepřestalo se o něm uvažovat. Proto také již 
nevyšel slibovaný zvláštní výnos o jejích úkolech, ačkoliv ještě o rok později, 21. srpna 1941, byl Naudé v 
odpovědi na svou urgenci vyzván, aby vypracoval návrh nového organizačního řádu služebny, který by přesně 
vymezil okruh působnosti jejích jednotlivých referátů, protože výnos z 18. září 1940 neodpovídá již vývoji událostí 
a praktickým požadavkům služebny. Přitom byly Naudému zaslány pokyny, jimiž se měl řídit: 
 
"a) Die Dienstelle Mähren, die organisatorisch wohl dem Unterstaatssektetär untersteht, soll für die Beachtung 
der besonderen mährischen Verhältnisse gegenüber den einzelnen Gruppen des Reichsprotektor sorgen. Ihre 
Aufgabe ist daher keineswegs Fachangelegenheiten für das Land Mähren an sich zu ziehen. Die Weiterleitung 
tritt gewissermassen an die Stelle der Mitzeichnung. Die Weiterleitung kann nur dann verweigert werden, wenn 
die Dienststelle aus politischen Bedenken, die sich aus den besonderen Verhältnissen in Mähren ergeben, die 
Durchführung einer Fachmassnahme für untunlichhält. Sie hat dann das Recht, den Vorgang anzuhalten und 
gegenvorstellungen bei der betreffenden Gruppe zu erheben. Kommt dabei bzw. durch Vermittlung des 
Abteilungsleiters kein Einverständnis zustande, so entscheidet der Unterstaatssekretär. 
 
b) Von dieser Tätigkeit ist zu scheiden die Erledigung von Fachaufgaben einzelner Prager Gruppen durch der 
Dienststelle beigegebene Beamte. Diese haben lediglich die Weisungen der Gruppe auszuführen, für die sie 
arbeiten und kein eigenes Einspruchsrecht. Sie sind gewissermasen detachierte Beamte für das Land Mähren, 
wenn sie organisatorisch auch zur Dienststelle gehören." 
 
Dne 24. října 1941 zaslal Naudé pražské ústředně návrh organizačního plánu s rozdělením agendy v jednotlivých 
referátech, které se podstatně nelišily od organizačního plánu z r. 1940. O necelé dva měsíce později, dne 10. 
prosince 1941, vydal však nový říšský protektor, jímž se stal pověstný Reinhard Heydrich, místo jejího schválení 
výnos, jímž byla služebna pro Moravu s platností od 15. prosince 1941 rozpuštěna. Dne 16. prosince t.r. dostala 
pak brněnská pobočka pokyny, aby spisy a kartotéky byly předány organizační skupině ŘP v Praze, kde bude po 
jejich prohlídce určeno, zda a který materiál bude zachován a přenechán k potřebě reorganizovaného Zemského 
úřadu v Brně. 
 
Během ledna 1942 byly likvidační práce ukončeny. Podle likvidačního protokolu z 23. ledna t.r. byla část spisů 
předána pražské centrále nebo různým úřadům na Moravě (většinu tajných spisů dostal VÚR v Brně, část přešla 
do Zemského prezidenta - správy z příkazu Říše a do Ústředního stavebního úřadu). 
 
Rozpuštění služebny ŘP v Brně se dálo v rámci velkých organizačních opatření, která následovala po 
Heydrichově příchodu do českých zemí koncem září 1941. S Heydrichem, proslulým šéfem německé policie, 
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zavalila totiž naše země nejen vlna teroru s masovými popravami, ale uskutečnila se i zásadní změna autonomní 
protektorátní správy a po ní i reorganizace nacistického správního aparátu v Protektorátě. K jeho reorganizaci 
vedla kromě nedostatku německých úředníků, vyvolávaného stupňující se potřebou vojáků na frontách, kde 
zpočátku úspěšná útočná válka hitlerovského Německa se začala zásluhou RA měnit postupně ve válku 
ústupovou, také ta skutečnost, že germanizace autonomní správy pokročila již tak daleko, že většina jejích 
vedoucích míst byla obsazena německými úředníky.  
 
Důsledkem těchto úsporných opatření i ve vlastní okupační správě bylo mj. i rozpuštění brněnské služebny, k 
němuž došlo dokonce ještě před vydáním základního výnosu Hitlerova ze 7. května 1942, na nějž navazovalo 
nařízení říšského protektora z 23. května t.r. Podle tohoto přešla na autonomní protektorátní úřady - správu z 
pověření Říše řada úkolů ÚŘP, jehož novou vnitřní organizaci upravovalo další nařízení z 25. listopadu 1942. 
 
Výnos říšského protektora o rozpuštění brněnské služebny vyvolal mnoho diskusí o vhodnosti tohoto kroku.  
Poukazovalo se v nich znovu na to, že správa moravských záležitostí se neobejde bez vlastního ústředního 
německého správního úřadu, protože některé specifické moravské otázky musí být projednávány centrálně přímo 
na Moravě a nemohou být vyřizovány a rozhodovány teprve v Praze. Šlo zejména o tiskový dozor, propagandu, 
organizaci plánování, výstavbu a umění. Připomínalo se také, že by bylo i proti duchu úsporných opatření, kdyby 
místo jednoho centrálního úřadu mělo být zřízeno několik nových menších. K úplné likvidaci brněnské pobočky, 
jak ukazují dochované materiály, proto nedošlo. Místo dosavadní služebny s širokou agendou bylo však zřízeno 
jen oddělení pro Kulturní politiku (Der Reichsprotektor in Böhmen  und Mähren, Aussenstelle der Abteilung 
Kulturpolitik, Dienstelle Brünn). 
 
K dalšímu zásahu do ÚŘP došlo ještě 20. srpna 1943. Oběžníkem z téhož dne bylo oznámeno, že dosavadní 
ÚŘP s rozsáhlou kompetencí zůstane omezen jen na zvláštní byro. Funkce samostatného říšského protektora 
sice nebyla zrušena, zůstal i nadále přímým zástupcem říšského kancléře, potvrzoval ministry protektorátní vlády 
a jmenoval nejvyšší úředníky v Protektorátě, ale všechna jeho ostatní pravomoc přešla na německého státního 
ministra pro Čechy a Moravu, K. H. Franka. Moravské pobočky se tato reforma dotkla jen v názvu: místo titulu 
"Říšský protektor" začala používat nového označené "Státní ministr v Čechách a na Moravě, oddělení Kulturní 
politika, pobočka Brno" (Der Staatsminister in Böhmen und Mähren, Abteilung Kulturpolitik, Zweigstelle Brünn) a v 
této podobě fungovala až do skončení světové války. 
 
Písemnosti moravské služebny ÚŘP se nedochovaly v úplnosti. Jak jsem se toho již dotkla, část materiálu přešla 
po její likvidaci do spisoven jiných úřadů jako priora. Z agendy z let 1939 až 1941 zůstaly v Brně jen písemnosti, 
týkající se arizací (4 kartony) a občanství (36 kartonů). Z písemného materiálu, vzniklého z činnosti oddělení pro 
Kulturní politiku se ve fondu dochovaly jen trosky (3 kartony). Teprve postupně byl tento materiál doplňován v 
letech 1961 a 1972 písemnostmi, vytříděnými při pořádání ÚŘP a delimitaci fondů ve Státním ústředním archivu v 
Praze. Podnes však - kromě části signatur - chybí celá signaturní skupina 8 a všechny knihy. Písemnosti byly 
uloženy většinou v pořadačích s nepřesným oddělením spisů bez označení a - jak poznamenal již dr. J. 
Radimský, který sestavil v r. 1963 k hlavní části klíč - v dezolátním stavu. 
 
K materiálu, který se k r. 1960 nacházel v Brně, pořídil dr. Radimský první inventář. Protože šlo jen o trosky 
agendy oddělení pro tzv. Kulturní politiku, arizace a občanství, uspořádal přitom tento fragmentární fond bez 
ohledu na jeho původní manipulaci, občanství uložil do kartonů bez jakéhokoliv roztřídění. V inventáři rozepsal 
jeho nejdůležitější část, arizace, podle jmen původních majitelů. V r. 1963 sestavil dr. Radimský k nově získaným 
písemnostem (agenda služebny z let 1939 až 1941) klíč, jehož hesla sepsal zhruba podle přibližného obsahu 
jednotlivých signaturních skupin a spisy, vyňaté z původních pořadačů, uložil do kartonů. 
 
Při kompletizaci fondu o další dodatky z Prahy a celkové reinventarizaci, k níž bylo přikročeno, podepsanou v 
letech 1945 a 1976, byly všechny spisy vyňaty z kartonů, dodatky a nepřesně rozdělené spisy - pokud to bylo 
možné - znovu roztříděny, dořazeny a celému fondu dána manipualce, odpovídající jeho chronologickému vývoji 
a ukládacímu klíči. Třídění ztěžovalo to, že jednotlivé signatury  - jak jsem se o tom již zmínila  - nebyly v 
pořadačích přesně odděleny a také žádný z klíčů, podle nichž byly spisy ukládány v letech 1939 až 1941, se 
nedochoval v úplnosti. Navíc i tematická náplň signatur a jejich řazení byly původcem několikrát měněny, přičemž 
však nedošlo k důslednému přeřazování spisů, takže mají i  několikeré, ne vždy odpovídající signování. 
Signatury, tvořící současně inventární jednotky, jsou tematicky velmi široké, s materiálem mnohdy značně 
různorodým. Bylo proto obtížné, někdy i nemožné, zachytit obsah výstižným, jednoduchým regestem, který by 
odpovídal jejich skutečné náplni a rozsahu, a to i v případech, kdy se heslo v klíči zachovalo. Proto jsem v 
inventáři v závorce rozváděla - až na výjimky - aspoň stručným výčtem obsah těchto mnohdy značně rozsáhlých 
spisových kompozic. Badatel nebude tak pouhým rámcovým heslem zaváděn, ale získá aspoň základní přehled 
po obsahu fondu včetně všech příloh. 
 
Fond B 251 byl při novém pořádání rozdělen do dvou hlavních částí: první tvoří písemný materiál, pocházející z 
let 1939 až 1941 a týká se agendy služebny pro Moravu s přeřazenými písemnostmi z tajné registratury. Tato 
agenda byla ukládána podle desetinného klíče. Za nimi jsou zařazeny spisy, týkající se občanství a národnosti, 
manipulované do jedné skupiny (zde je však nutno upozornit na to, že agenda vztahující se k jedné osobě, nebyla 
původcem sjednocována). Tyto písemnosti nemají sice signaturu klíče, ale časově spadají do prvního období. Za 
nimi následuje druhá část fondu s materiálem, pocházejícím z činnosti tzv. Kulturního oddělení z let 1942 až 
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1945, která byla ukládána bez určitého klíče do věcných celků. Schéma fondu, který byl takto uspořádán, je tedy 
následující: 
 
I. Služebna pro Moravu v Brně 
 
a) Tajná registratura 
 
b) Manipulovaná registratura: 
 
1000 - německá správa v Protektorátě 
2000 - autonomní protektorátní správa 
  2500 - veterinární služba 
  2600 - sociální péče 
3000 - vojenská správa 
4000 - policejně-politické věci 
  4200 - školství 
5000 - politické věci 
  5070 - jazyk 
  5080 - tisk 
  5090 - kultura 
  5140 - posilování němectví, germanizace 
6000 - průmysl, obchod, řemesla, energetika 
  6300 - přídělové hospodářství 
  6700 - pracovní nasazení 
  6900 - hospodářská pomoc, bytová péče 
  7000 - zemědělství 
  7100 - převody pozemkového majetku 
  7150 - osídlování 
  7170 - vyvlastňování 
  7200 - zemědělské úvěrnictví 
  7300 - rostlinná výroba  
  7400 - živočišná výroba 
  7500 - zemědělské školství 
  7800 - lesnictví 
  7700 - zásobování 
8000 - chybí 
9000 - tvorba cen a cenová kontrola 
 
c) Státní občanství, domovské právo, národnost 
 
II. Oddělení pro kulturní politiku v Brně: 
 
a) zaměstnanci oddělení 
b) knihkupectví 
c) výstavy 
d) divadla 
e) kina 
f) tisk 
 
Celý fond, pocházející časově od prvního dne nastolení německé správy, tj. od 16. dubna 1939, až do konce 
války v dubnu 1945, čítá celkem 1269 inventárních jednotek a je uložen ve 175 kartonech o 21 bm. Fond byl jen 
nepatrně skartován.  
 
Hodnota písemného materiálu, uloženého ve fondu B 251, je nestejná. Značná část spisů je administrativní 
povahy, veškerým materiálem proniká však zcela jasná snaha po preferenci německého živlu v našich zemích. 
Nejvýznamnější částí fondu jsou ty písemnosti, které přímo dokumentují germanizační úmysly nacistů, jejich 
pronikání a snahu po postupném ovládnutí všech oblastí českého života na celé Moravě, jeho potlačení a zničení 
vůbec. Po této stránce patří k nejdůležitějším skupinám tajná registratura a signaturní skupiny 1000 a 5000, 
týkající se zřizování německé správy na Moravě a obsahující různé germanizační směrnice a návrhy. Důležité po 
této stránce jsou však i jednotlivé signatury nebo spisy v nejrůznějších dalších skupinách (osídlování, 
vyvlastňování, arizace v průmyslu i zemědělství, redukční školská politika pokud šlo o české školy a naproti tomu 
podpora německého školství se zřizováním škol i pro nepatrný počet německých dětí aj.). 
 
Kromě těchto germanizačních tendencí, projevujících se i v represích vůči českému obyvatelstvu a v tzv. rasové 
politice, poskytuje fond samozřejmě i obraz vývoje celého válečného období z let 1939 až 1942, zejména v jeho 
dopadu na hospodářskoua sociální oblast (totální pracovní nasazení, válečné hospodářství). 
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S hodnotou fondu koresponduje i typologická skladba písemností. Hlavní část tvoří různé směrnice, pokyny a 
návrhy převážně centrální povahy, četné soupisy, tabelární přehledy, hlášení a situační zprávy z různých oborů a 
oblastí, posudky a šetření o osobách i stížnosti na rezistenci Čechů. Tento materiál doplňuje množství výstřižku z 
tisku a tištěný materiál (noviny, vyhlášky, plakáty, úřední směrnice apod.). 
 
Přes svou troskovitost i nestejnou hodnotu celkový význam fondu B 251 je nesporný. Dokumentuje jedno z 
časově sice krátkých, ale pro náš národ a stát nejtragičtějších období našich dějin, kdy se jednalo o samotnou 
naši existenci. Přispívá tím současně - kromě své historické ceny - ještě i dnes varujícím způsobem ke stále 
aktuální charakteristice fašizmu, který se v hitlerovském Německu a v jeho záměrech na vyhubení celých národů 
a ras projevil ve své nejzrůdnější formě. 
 
S e z n a m  z k r a t e k: 
 
CPO  Civilní protiletecká obrana 
ČSR  Československá republika 
HJ  Hitlerjugend 
KPR  Kancelář prezidenta republiky 
MV  Ministerstvo vnitra 
NSDAP  National-sozialitische deutsche Arbeiterpartei 
NSV National-sozialitische Volkswohlfahrt 
OŽK  Obchodní a živnostenská komora 
PČM  Protektorát Čechy a Morava 
PŘ  Policejní ředitelství 
PÚ  Pozemkový úřad 
ŘP  Říšský protektor 
SD  Sicherheitsdienst 
SdP  Sudetendeutsche Partei 
SE  Středomoravské elektrárny 
SS  Schutz - Staffel 
SSSR Svaz sovětských socialistických republik 
ÚŘP  Úřad říšského protektora 
SÚA  Státní ústřední archiv (Praha) 
VŘSR  Velká říjnová socialistická revoluce 
VÚR  Vrchní územní rada 
ZME  Západomoravské elektrárny 
ZŠR  Zemská školní rada 
ZÚ  Zemský úřad 
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I. Říšský protektor, služebna pro zemi Moravu 

a) Tajná registratura 

1 Taj. 1939 Karton 1 
Soupis služebních telefonních čísel a adres německých vojenských orgánů v Brně 
podle stavu k 15.červenci. 

2 Taj. 1939 Karton 1 
Spolupráce fašistických organizací (gard) v Ostravě a v Brně s německou brannou 
mocí. 

3 Taj. 1939 Karton 1 
Skupování zboží příslušníky německé armády, projíždějícími Protektorátem Čechy 
a Morava. 

4 Taj. 1939 Karton 1 
Zničení starých přehledů, týkajících se vydržování německých divizí v Protektorátě; 
zaslání nových přehledů. 

5 Taj. 1939 Karton 1 
Možnosti německého osídlení v oblasti Vrchního územního rady v Olomouci. 

6 Taj. 1939 Karton 1 
Návrh na aktivní práci k rozvoji němectví v oblasti Vrchního územního rady 
v Olomouci. 

7 Taj. 1939 Karton 1 
Tábor válečných zajatců v Přerově; pokyn k postupu proti ženám, stýkajícími se se 
zajatci. 

8 Taj. 1939 Karton 1 
Upozornění na protinacistické chování německých vojáků z Vídně v Hranicích  
(pomíjení pozdravu "Heil Hitler", používání češtiny, styk s Čechy, protiválečné výroky 
aj.) - fragment. 

9 Taj. 1940 Karton 1 
Korespondence dr. Joachima Fritsche, vládního rady v Liberci, s říšským 
místodržícím v Sudetech ohledně česko-německých nápisů a o těžkostech při 
obsazování úřednických míst Němci. 

10 Taj. 1940 Karton 1 
Přehled rozmístění německého vojska v Čechách a na Moravě. 
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11 Taj. 1940 Karton 1 
Stručný nástin referátu vrchního územního rady o možnostech germanizační politiky 
v Čechách a na Moravě (mj. vyhlazení všech Čechů nebo jen inteligence a asimilace 
ostatních vrstev v souvislosti s rozhodnutím A. Hitlera z 9. prosince 1939 o zachování 
autonomie do konce války pro udržení klidu v Protetorátě a zatímní nemožnosti 
přestěhování větších německých skupin na území Protektorátu). 

12 Taj. 1940 Karton 1 
Návrh vedoucího služebny ŘP v Brně na provádění cílevědomé a systematické 
německé politiky na území Moravy (poukaz na určité oblasti jako výchozí body, jejich 
celkový charakter, národnostní rozložení, velkostatkáři, možnosti poněmčení 
českého obyvatelstva aj.). 

13 Taj. 1940 Karton 1 
Návrh aktivní germanizační politiky v oblasti Vrchního územního rady v Olomouci 
(současná situace, arizace obchodu a průmyslu, obsazení správních úřadů  
a vedoucích míst v ostatních organizacích Němci, německá zemědělská politika). 

14 Taj. 1940 Karton 1 
Opětné dosazení propuštěných německých úředníků do autonomních 
protektorátních úřadů a orgánů. 

15 Taj. 1940 Karton 1 
Přednáška olomouckého vrchního územního rady, přednesená v Praze 6. března 
1940 o germanizační politice v jeho obvodě (situace, bývalá protiněmecká politika 
Čechů zejména ve školství). 

16 Taj. 1940 Karton 1 
Pokyn ŘP ke zdrženlivosti v politických projevech Němců, určených pro veřejnost 
a tisk a k předkládání konceptů ke kontrole. 

17 Taj. 1940 Karton 1 
Pokyn ŘP k překládání českých zaměstnanců do německých nebo smíšených 
oblastí; šetření v této věci. 

18 Taj. 1940 Karton 1 
Upozornění na metody britské informační služby na území Říše (shozy parašutistů 
pro ilegální práci a různých balíků). 

19 Taj. 1940 Karton 1 
Zajištění záchranné služby po rozpuštění československého Červeného kříže. 

20 Taj. 1940 Karton 1 
Rozeslání časopisů Merkblatt für Abwehr von Spionage und Verrat, 1934 a Merkblatt 
über Spionage, Spionageabwehr und Landesverrat; b.d., pro potřebu vrchních 
územních radů; přil. 7 výtisků. 
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21 Taj. 1940 Karton 1 
Oznámení výnosu říšského ministra vnitra o osvobození cizích státních příslušníků 
od výkonu všech pracovních povinností. 

22 Taj. 1940 Karton 1 
Nástin vrchního územního rady v Brně na přípravu germanizační politiky na Moravě 
(historický vývoj německého osídlení na Moravě, současný stav němectví tamtéž, 
plány do budoucna). 

23 Taj. 1940 Karton 1 
Zaslání práce vládního rady dr. Zieglera "Die Minderheiten-politik im 
Regierungsbezirk Troppau"  pro osobní potřebu nejmenovaného vrchního územního 
rady (národnostní přehled, germanizační plány v různých odvětvích - školství, 
kultura, hospodářství aj.); přil. cykl. výtisk. 

24 Taj. 1940 Karton 1 
Negativní postoj okupačních úřadů k vydržování Svatoplukových gard (s přip. 
organizačním plánem), nebo jakýchkoliv jiných českých uniformovaných formací. 

25 Taj. 1940 Karton 1 
Postavení Němců v Protektorátě s plánováním systematického osídlení Moravy 
německým obyvatelstvem. 

26 Taj. 1940 Karton 1 
Nábor JUDr. Hanse Petzného z Uničova jako vládního komisaře do Přerova. 

27 Taj. 1940 Karton 1 
Směrnice k postupu v oblasti českého umění a kultury vůbec. 

28 Taj. 1940-1941 Karton 1 
Směrnice k zachovávání státního tajemství a k ničení tajných písemností. 

29 Taj. 1940-1941 Karton 1 
Návštěvy významných osob na Moravě (program, bezpečnostní opatření, osoby: 
státní tajemník Pfundtner, státní tajemník dr. Stuckart, říšský ministr dr. Frick a dr. 
Fuchs); přil. novinové výstřižky k návštěvě dr. Fuchse. 

30 Taj. 1941 Karton 1 
Zavedení politických posudků a informací o Němcích v Protektorátě; vymezení 
kompetence NSDAP v této věci. 

31 Taj. 1941 Karton 1 
Zavedení termínu "protektorátní" místo dosud používaných názvů "české úřady" 
a "čeští úředníci". 
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32 Taj. 1941 Karton 1 
Pokyn k zasílání politicky důležitých zpráv po vypuknutí války mezi Německem 
a Sovětským svazem. 

33 Taj. 1941 Karton 1 
Směrnice k zaslání zpráv o zatýkání českých zaměstnanců ve veřejně-právních 
službách. 

34 Taj. 1941 Karton 1 
Pokyn k zostření ochrany před protektorátními příslušníky v důvěrných a tajných 
záležitostech Němců. 

35 Taj. 1941 Karton 1 
Směrnice ke spolupráci mezi gestapem a vrchními  územními rady zejména při 
zatýkání významných osob. 

36 Taj. 1941 Karton 1 
Pokyn k oznamování sabotáží třaskavinami německým vojenským úřadům. 

37 Taj. 1941 Karton 1 
Relace ŘP o správních poměrech v Protektorátě v červnu. 

38 Taj. 1941 Karton 1 
Relace ŘP o správních poměrech v Protektorátě v červenci. 

39 Taj. 1941 Karton 1 
Relace ŘP o správních poměrech v Protektorátě v srpnu. 

40 Taj. 1941 Karton 1 
Relace ŘP o správních poměrech v Protektorátě v září. 

41 Taj. 1941 Karton 2 
Relace ŘP o správních poměrech v Protektorátě v říjnu. 

42 Taj. 1941 Karton 2 
Relace ŘP o správních poměrech v Protektorátě v listopadu. 

43 Taj. 1941 Karton 2 
Relace ŘP o správních poměrech v Protektorátě v prosinci. 

44 Taj. 1942 Karton 2 
Relace ŘP o správních poměrech v Protektorátě v lednu. 
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45 Taj. 1942 Karton 2 
Relace ŘP o správních poměrech v Protektorátě v únoru. 

46 Taj. 1942 Karton 2 
Relace ŘP o správních poměrech v Protektorátě v březnu. 

47 Taj. 1942 Karton 2 
Relace ŘP o správních poměrech v Protektorátě v dubnu. 

48 Taj. 1940 Karton 2 
Informační zpráva vrchního územního rady v Olomouci za měsíc červenec. 

49 Taj. 1940 Karton 2 
Informační zpráva vrchního územního rady v Olomouci za měsíc srpen. 

b) Manipulované spisy 

1000 - německá správa v Protektorátě 

50 1000 1939-1941 Karton 3 
Organizace německých úřadů v Protektorátě - všeobecně (zřízení a postavení úřadu 
Říšského protektora výnosem říšského kancléře A. Hitlera z 16.3.1939; styk mezi 
protektorátními úřady a odpovídajícími úřady německými; převzetí agendy býv. 
německého konzulátu v Brně; vyřizování záležitostí německého obyvatelstva 
německými úřady; písemný styk německého obyvatelstva s ŘP prostřednictvím 
vrchních územních radů (VÚR); písemný styk s autonomní protektorátní vládou  - 
titulace; provádění tzv. Ostmarkgesetzu; organizace VÚR - titulace; styk 
protektorátních obcí s obcemi v Říši (Altreich); sdělování důvěrných informací; 
zasílání právních předpisů a správních nařízení úřadu ŘP (ÚŘP); jmenování 
vrchního účetního rady Dosoudila členem německé archivní komise a zástupcem 
této komise na Moravě; spolupráce ÚŘP s SD v personálních otázkách; správní 
kompetence vládního prezidenta v Katovicích; styk s úřady ve Východní marce 
(Ostmark), Sudetech a připojených územích; návštěva ministerského rady dr. 
Fischera ve Zlíně a v Brné; užívání názvů Alsasko, Lotrinsko a Lucembursko; úřední 
styk s říšským komisařem pro obsazená nizozemská území; zřízení Říšského 
správního soudu; platnost říšských mezistátních smluv ve vztahu k Protektorátu 
Čechy a Morava (PČM); styk protektorátních ministerstev s cizími zastupitelskými 
úřady; zřízení tzv. Partei - Kanzlei v čele s Martinem Bormannem, podřízené osobně 
A. Hitlerovi; kompetence ŘP v jednání mezi Říší a PČM; správa nově obsazených 
východních území podle výnosů A. Hitlera ze 17. července, 15. a 20. srpna 1941; 
dosazování německých okresních hejtmanů. 

51 10001 1939-1941 Karton 3 
Úřad ŘP (vnitřní organizace; vyřizování písemností; němečtí zaměstnanci; 
zajišťování bytů pro německé zaměstnance ÚŘP, bytové zařízení; účast na 
reprezentačních podnicích; organizace péče o zaměstnance; sportovní výchova; 
zákaz bezprostředního písemného styku mezi říšskými úřady, organizacemi 
a příslušníky v Protektorátě s protektorátními úřady autonomní správy; penze; 
jmenování zaměstnanců; organizační plány ÚŘP podle stavu z roku 1940; náplň 
agendy jednotlivých oddělení ÚŘP; organizační plán Úřadu pověřence bezpečnostní 
policie a služby v Praze s přip. jmény vedoucích; stejnokroje pomocného personálu; 
úprava písemného styku s nadřízenými úřady; jmenování komisařů pro válečnou 
pracovní službu; zřízení Ústředního stavebního úřadu a Úřadu říšského protektora; 
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říšská pracovní služba; zřízení úřadu pro evidenci protektorátního majetku, 
zabaveného ve prospěch Říše; spolupráce s VÚR). 

52 10002 1939-1940 Karton 3 
Zajištění telefonů před odposlechem Čechy; jejich soupis; uniformy, trezory, vozidla. 

53 10003 1939 Karton 3 
Předpisy a nařízení pro vyřizování agendy při překládání zaměstnanců. 

54 10009 1939 Karton 3 
Získání budovy pro ubytování praporu německé policie v Brně. 

55 1010 1939-1941 Karton 3 
Zřízení a výstavba pobočky ÚŘP a podřízených úřadů na Moravě (budova s popisem 
a uvedením jejího historického vývoje a rozdělení kanceláří; zřízení úřadů VÚR, jejich 
personální obsazení a teritoriální kompetence). 

56 1011 1939-1941 Karton 3 
Organizace pobočky ÚŘP v Brně (vnitřní organizace úřadu; spisový plán; personální 
obsazení referátů; nasazení pracovních sil na stavbu silnice Jihlava-Pelhřimov; 
disciplinární řízení a odvolání vrchního stavebního ředitele Josefa Pelischka pro 
závadné chování; kurz protiletecké ochrany). 

57 1013 1939-1941 Karton 3 
Návštěva říšského protektora v Brně a jiné společenské akce (pánský večer 27.6. 
1939, ŘP 6.11. 1939, výstava "Bernstein-Gold des Meeres" 21.9. 1941; organizace, 
seznamy účastníků, pozvánky). 

58 1015 1939-1941 Karton 3 
Úkoly ÚŘP a jeho pobočky na Moravě (kompetence, změny v organizaci, personál; 
služební zbraně u protektorátních poštovních úřadů; rozmístění německé branné 
moci  na Moravě, vojenské objekty; úkoly tzv. německého programu na Moravě 
s plány na rok 1941; odchod zemědělských pracovníků z Vyškovska; tabelární 
přehledy obyvatelstva a rozdělení půdy na Moravě podle okresů od roku 1890; dozor 
nad protektorátními úřady; pověření pobočky ŘP v Brně k provádění tzv. německého 
programu). 

59 1020 1939-1941 Karton 4 
Výstavba německé správy v Čechách a na Moravě (podřízenost politických 
protektorátních úřadů německým; seznam německých pověřenců říšské finanční 
správy na Moravě z dubna 1939; zřízení skupiny pro kulturně-politické záležitosti 
v Ostravě; personální obsazování německých úřadů; formy úředního písemného 
styku; úřady vrchních územních radů, jejich rozmístění na Moravě a věcná 
kompetence; přehled pracovních úřadů v Čechách a na Moravě; organizace lesní 
správy; vynětí vládních komisařů z příslušnosti VÚR; dozor nad protektorátními úřady 
a dosazování německých úředníků do nich); přil. tišt. Reichsgesetzblatt z 13.1. 1940. 

60 1021 1940-1941 Karton 4 
Organizace zvláštní skupiny "pošty" u služebny ŘP v Brně a její úkoly. 
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61 1022 1939 Karton 4 
Stanovení služební doby u pobočky ÚŘP v Brně. 

62 1023 1939 Karton 4 
Stanovení služební doby v telefonní ústředně pobočky ÚŘP v Brně. 

63 1025 1939-1941 Karton 4 
Organizace německých a českých úřadů a služeben na Moravě, jejich podřízenost 
a nadřízenost; přip. přehledy gestapa, vládních veterinárních radů, německé justiční 
správy, okr. vojenských velitelství, kriminální policie, policejního pluku Morava; 
zřízení vojenské správy pro rezervní vojsko. 

64 1030 1939-1941 Karton 4 
Německá policie pořádková a  ochranná (nábor členů; pokyny pro příslušníiky 
pořádkové policie při jejím nasazení z Říše do českých zemí; kultura, národnost, 
rasová příslušnost Čechů a úloha uniformované pořádkové policie u nás; její 
disciplina, jednání s Čechy, organizace, uniforma, hodnosti, směrnice pro hlídkovou 
službu a rozmístění v českých zemích); přip. mapka a výstřižky z různých tisků. 

65 1031 1939-1941 Karton 4 
Organizace německé ochranné a pořádkové policie na Moravě (pokyny pro 
rozmísťování podle potřeb jednotlivých oblastí; přehled rozmístění policejního pluku 
Morava; překládání policejních jednotek; zřízení ústředního policejního zásobovacího 
úřadu v Brně; povolání velitele četnictva u policejního pluku Morava ke službě na 
východě). 

66 1033 1939-1940 Karton 4 
Umístění německého policejního praporu v Brně; soupis osob z transportu zajatců 
(Češi). 

67 1034 1939-1940 Karton 4 
Umístění policejního pluku Morava v Jihlavě; závadné chování setníka Busche a jeho 
rodiny. 

68 1035 1939 Karton 4 
Umístění německé ochranné policie v Holešově (mj. srážka mezi jejími příslušníky 
a civilními obyvateli  tamtéž); přidělení členů německé pořádkové policie do služeb 
VÚR v Kroměříži. 

69 1037 1939-1940 Karton 4 
Německé policejní složky v obvodě VÚR v Olomouci (umístění německé ochranné 
policie v Přerově pro tamní vyhrocenou politickou a sociální situaci; přidělení 
policejních sil VÚR v Olomouci; schválení postupu německé pollicie vůči Čechům pro 
protiněmecké chování při shromáždění Čechů v Olomouci 1. září 1939). 

70 1038 1939 Karton 4 
Přidělení jednotek německé ochranné policie do Ostravy a Místku. 
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71 1039 1939 Karton 4 
Rozmístění německé policie v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově. 

72 1040 1939-1940 Karton 4 
Tajná státní policie - gestapo (zřízení, úkoly; organizace ve východních okupovaných 
zemích; domovní prohlídky a zatýkání; potřeba pracovních sil u gestapa v Brně 
a podmínky pro přijímání úředníků gestapa); přil. výstřižky z tištěných směrnic, 
týkající se organizace gestapa. 

73 1041 1940 Karton 4 
Přehled rozmístění gestapa na Moravě a jeho kompetence. 

74 1042 1939-1940 Karton 4 
Činnost gestapa  (pokyn pro postup protektorátních úřadů  při zatýkání osob 
gestapem; kompetence gestapa při projednávání všech záležitostí, týkajících se 
ruských, ukrajinských a kavkazských emigrantů; hospodářské a policejní přestupky 
Němců a Čechů). 

75 1043 1940-1941 Karton 4 
Ústředny gestapa v Brně a v Ostravě (prohlídka zabaveného židovského majetku dr. 
Arnošta Löw-Beera; zasílání měsíčních zpráv VÚRů gestapu a denních zpráv 
gestapa vrchním územním radům na Moravě; zakoupení zabaveného mobiliáře 
z židovského majetku v Ostravě pro úřad VÚR tamtéž). 

76 1044 1939 Karton 4 
Spolupráce gestapa v Jihlavě s VÚR (kompetenční spor v otázce zabaveného 
židovského majetku fy Adolf Löw a syn v Jihlavě). 

77 1048 1939-1940 Karton 4 
Prodej zboží se slevou ostravským obchodním domem členům gestapa a VÚR 
v Ostravě. 

78 1050 1939-1941 Karton 4 
Německé četnictvo - všeobecně (mj. vnitřní organizace, úkoly, zaměstnanci a jejich 
přidělování, dovolená, výcvik, kurzy češtiny, velitelé; vozidla; služební směrnice; 
tlumočníci; přidělování německých příslušníků protektorátního četnictva k německé 
kriminální policii v Brně; otázka podřízenosti německých četnických velitelství VÚR; 
spolupráce s německou pořádkovou policií). 

79 1051 1939-1941 Karton 4 
Zaměstnanci německého četnictva (platy, hodnosti, úkoly, výzbroj; kurzy češtiny; 
cestovní náklady při dopravě zatčených; přeřazení zaměstnanců četnických 
velitelství u zrušených VÚR; vztah k VÚR; šetření železničních nehod německými 
četníky na území Čech a Moravy; označování německých četnických velitelství 
u jednotlivých VÚR). 

80 1052 1939-1941 Karton 4 
Zaměstnanci německého četnictva - jednotlivé případy  (zařazování do učebních 
kurzů; služba u německých úřadů v různých místech na Moravě; přidělování bytů; 
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hospodářské zajištění u VÚR; vztah mezi četníky a německou správou; překládání 
četníků; četnická stanice v Hlubočanech, okr. Vyškov). 

81 1058 1939-1940 Karton 4 
Pomocná německá policie (zřízení a úkoly na Moravě po odvolání části ochranné 
policie do služeb armády; kompetenční spory; mzdové spory příslušníků pomocné 
policie, vybraných z SS, SA a NSDAP pro strážní službu v podnicích). 

82 1059 1941 Karton 4 
Seznam důstojníků u policejního pluku Morava v Brně. 

83 1060 1939-1940 Karton 5 
Německá finanční a celní správa v Protektorátě - všeobecně (organizace; úkoly, 
zejména dozor na hranicích mezi Protektorátem a ostatním územím Říše po 
zavedení přídělového a nového peněžního systému). 

84 1061 1939-1940 Karton 5 
Německá finanční správa na Moravě (seznamy úřadů a pověřenců v jednotlivých 
místech; zprávy o činnosti; odvolání říšských finančních pověřenců; reorganizace 
finanční správy; zákaz hnaní dobytka po veřejných silnicích v okr. Uherské Hradiště 
v listopadu 1939; zastřelení člena slovanské pohraniční stráže v okr. Hodonín v lednu 
1940. 

85 1062 1939-1940 Karton 5 
Německá finanční správa na Moravě - jednotlivé případy (přidělování budov 
a vyvlastňování pozemků pro německou pohraniční stráž a úřady; obsazování 
vedoucích míst Němci - Brno; situační zpráva důvěrníka u berního úřadu v Brně 
o zostřeném postoji českých úředníků vůči Němcům v Říši po obsazení Čech 
a Moravy nacisty a zejména po vypuknutí války s Polskem; nezdvořilé jednání 
pasového úředníka vůči Němce u Pohořelic; různé incidenty na slovensko-
moravském pomezí, mj. usmrcení civilních osob a příslušníků německé pohraniční 
stráže). 

86 1064 1939-1940 Karton 5 
Německá železniční správa (určení pohraničních stanic při přejezdu mezi Říší 
a Protektorátem; směrnice pro železniční dopravu mezi Říší a územím Protektorátu; 
zvláštní postavení německých  zmocněnců u protektorátních drah; jmenování 
vrchního říšského železničního rady Neussera říšským železničním ředitelem 
v Opolí; dohoda mezi německou a slovenskou vládou o železniční dopravě přes 
německo- slovenskou státní hranici; přil. několik výtisků Reichsgesetzblattu z r. 1939. 

87 1065 1939-1940 Karton 5 
Německá železniční správa - jednotlivé případy (úprava dopravy mezi Vídní, Brnem 
a Berlínem; doplňky k železniční dopravě mezi Říší a Protektorátem; cestovní plán 
návštěvy říšského ministra dopravy dr. Dorzmüllera v dubnu 1940 v Protektorátě). 

88 1066 1939-1940 Karton 5 
Pohraniční a celní ochrana (rozmístění celníků na mor. slovenském pohraničí; 
zabavení peněz pohraniční slovenskou celní kontrolou v září 1939 v Bylnici; 
upozornění na nehlídané úseky na mor.-slovenské hranici; nepřístojné chování 
celníků v Jestřabí). 
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89 1067 1940-1941 Karton 5 
Německá poštovní správa (zřízení centrálního úřadu v Praze; zrušení služebny pro 
Moravu v Brně; telegrafní styk mezi Říší a Protektorátem); přil. novinový výstřižek 
o poštovních zásilkách. 

90 1068 1939-1941 Karton 5 
Německá poštovní správa - jednotlivé případy (zasílání balíků z Říše do českých 
zemí; obsazení místa poštovního ředitele v Brně; převzetí německé služební a polní 
pošty VÚR v Kroměříži; opatření poštovních úřadů v Kroměříži a Holešově hlídkou; 
otevření nákladní poštovní linky Brno-Vídeň; stížnost na zdrženou zásilku lístků pro 
zásobování,  určených do Vyškova; organizace dálnopisné sítě na Moravě a její 
ústředny; stížnost na ztracené balíky polní pošty; používání německé poštovní služby 
německými okresními hejtmany); přil. novinový výstřižek, týkající se úpravy balíkové 
pošty v českých zemích. 

91 1069 1939 Karton 5 
Požár skladiště na stavbě říšské dálnice u Bosonoh. 

92 1070 1939-1941 Karton 5 
Německé soudnictví v Čechách a na Moravě - všeobecně (použití německého 
trestního a civilního práva na obsazeném území; zvláštní soudy; zřizování 
měmeckých soudů v českých zemích; rozšíření německého právního řádu na 
veřejně-právní instituce; souhlas německých soudů na území Čech a Moravy při 
pozemkoknižních záznamech; dozor německého generálního státního zástupce nad 
vrchními státními zástupci u německých zemských  soudů v Praze a v Brně; 
směrnice k provádění rozsudků, vynesených v Říši, v policejně trestních 
záležitostech; písemný styk s vrchními státními zástupci u německých zemských 
soudů v Praze a v Brně); přil. výstřižky z tisku s různými nařízeními, týkajícími se 
německého soudnictví v českých zemích. 

93 1071 1939-1941 Karton 5 
Organizace německých soudů v českých zemích (přeložení německého úředního 
soudu z Hodonína do Uh. Hradiště; přeložení českého krajského soudu v Jihlavě; 
seznam státních zástupců u německých soudů v českých zemích; působnost 
německých laických přísedících v protektorátním soudnictví a jejich jmenování; výnos 
ministerstva vnitra z 29.2. 1940 o trestním řízení proti německým státním 
příslušníkům; německé notariáty v českých zemích; vztah VÚR k soudním úřadům; 
nová organizace soudních autonomních okresů. 

94 1072 1939-1940 Karton 5 
Budovy německých soudů na Moravě (odhad budovy německého úředního soudu 
v Jihlavě; umístění německých soudů v Brně); přil. výstřižek z novin o budovách pro 
německé soudy v Brně. 

95 1090 1940-1941 Karton 5 
NSDAP na území Čech a Moravy - všeobecně (zřízení služebny u ÚŘP; příslušnost 
při projednávání stranických záležitostí; rozpuštění úřadu zvl. pověřence u župního 
vedoucího v Brně a v Jihlavě; upozornění z 3.8. 1940 všem složkám NSDAP na 
hlášení anglického rozhlasu o přípravách na válku Německa se Sovětským svazem 
po porážce Anglie; úprava služebního styku se služebnami NSDAP; organizace NS - 
buněk v Čechách a na Moravě; zpráva NSDAP v Brně ze září 1941 o komentářích 
českého tisku k protižidovským opatřením. 



 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

 

19 

96 1091 1939-1941 Karton 5 
Směrnice NSDAP (uvolňování příslušníků NSDAP k výkonu služby; spolupráce 
krajských vedoucích strany s VÚR na území Protektorátu; provádění politických 
úkolů; označení služeben NSDAP; sňatky členů NSDAP a jejich složek s příslušníky 
neněmeckých národností). 

97 1093 1940 Karton 5 
Umístění dětí z Alsaska a Flámska v brněnském okrese s příkazem pro členy 
NSDAP označovat tyto děti úředně jako "děti ze západu". 

98 1094 1939-1940 Karton 5 
NSDAP v Jihlavě (stížnosti na její zásahy do kompetence VÚR tamtéž; stížnosti na 
chování krajského vedoucího MUDr. Hansmanna a členů SS pro svévolné vniknutí 
do židovského bytu a na domovní prohlídky českých bytů členy NSDAP). 

99 1095 1939-1942 Karton 5 
Národně socialistický úřad pro péči o lid (směrnice pro umísťování služeben zvl. 
pověřence NSV v Protektorátě; organizace, úkoly a zaměstnanci NSV; vyloučení 
členové s přip. posudky). 

100 1097 1941 Karton 5 
Úprava vztahu a kompetence mezi krajským vedoucím NSDAP v Olomouci a VÚR 
tamtéž v různých služebních záležitostech. 

101 1100 1939-1941 Karton 5 
Němečtí zaměstnanci (obsazování vyšších úřednických míst u okresních hejtmanství 
na Moravě; úředníci u ÚŘP, služebny v Brně - jejich změny, seznamy, přihlášky 
k vojenské službě na počátku září 1939 s přip. rozbory jejich pracovní náplně 
a potřebnosti; směrnice pro personální agendu, její zjednodušení v důsledku války ; 
uvolňování zaměstnanců pro vojenskou službu s přehledy osob, přicházejících 
v úvahu u jednotlivých VÚR; směrnice pro přijímání a přeřazování správních 
zaměstnanců z protektorátních úřadů do služeb Říše; odsouzení vládního rady dr. 
Viléma Brandnera a spol. pro zločin podle zákona o válečném hospodářství). 

102 1102 1939-1941 Karton 6 
Přidělení správních zaměstnanců z Říše k pobočce ŘP v Brně a VÚR tamtéž (vládní 
rada dr. Oskar Hofmann z Mnichova). 

103 1103 1939-1941 Karton 6 
Přidělení správních zaměstnanců z Říše k pobočce ŘP v Brně a VÚR tamtéž (vládní 
rada dr. Ludvík Mahnke). 

104 1104 1939-1941 Karton 6 
Přidělení správních zaměstnanců z Říše k pobočce ŘP v Brně a VÚR tamtéž (vládní 
rada Günther Rutschke). 

105 1105 1939-1941 Karton 6 
Přidělení správních zaměstnanců z Říše k pobočce ŘP v Brně a VÚR tamtéž (dr. 
Johann Peter Alpers, mj. přidělení bytu, služební stejnokroj).. 
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106 1106 1939-1941 Karton 6 
Přidělení správních zaměstnanců z Říše k pobočce ŘP v Brně a VÚR tamtéž (dipl. 
ing. Walter Arke, mj. plartová úprava). 

107 1107 1939-1941 Karton 6 
Přidělení správních zaměstnanců z Říše k pobočce ŘP v Brně a VÚR tamtéž (vládní 
inspektor Kurt Folle a krajský vrchní inspektor Herrmann). 

108 1108 1939-1941 Karton 6 
Přidělení správních zaměstnanců z Říše k pobočce ŘP v Brně a VÚR tamtéž (vládní 
inspektor Rudolf Günther). 

109 1109 1939-1941 Karton 6 
Přidělení správních zaměstnanců z Říše k pobočce ŘP v Brně a VÚR tamtéž (vládní 
inspektor Alexander Marini). 

110 1110 1939-1941 Karton 6 
Přidělení správních zaměstnanců z Říše k pobočce ŘP v Brně a VÚR tamtéž 
(správní inspektor  Fritz Jahncke). 

111 1114 1939-1941 Karton 6 
Péče o přesazené zaměstnance (zřízení Akademie pro vzdělávání správních 
zaměstnanců v Praze - zkoušky, dotazníky, seznamy; přidělování říšských 
zaměstnanců do českých zemí; přeškolování úředníků a zaměstnanců pro válečné 
poměry; péče o zaměstnance při úrazech; nemocenské pojištění; přijímání 
německých zaměstnanců s čsl. státní příslušností do německých úřadů s přip. 
dotazníky; přijímání německých uprchlíků z baltských zemí do veřejných služeb; 
překládání zaměstnanců spřízněných s Poláky, do připojených východních území); 
přip. výstřižky z Úředních listů. 

112 1115 1939-1941 Karton 6 
Finanční poměry německých zaměstnanců (zápočet služební doby; přídavky na děti 
a rodinným příslušníkům vojáků; výchovné pro děti, odloučené od rodin; 
sudetoněmečtí úředníci; úprava platů zaměstnanců přeložených z Říše do českých 
zemí; daňová povinnost zaměstnanců  přeložených do českých zemí; nájemné 
z vybombardovaných domů; zápočet služební doby u členů NSDAP, SA, SS a jejich 
složek; vyplácení záloh na palivo; přídavky k úhradě nájemného; odškodné 
vybombardovaným zaměstnancům ve veřejných službách; hrazení osobních výdajů 
něm, zaměstnanců, přidělených protektorátním úřadům); přip. výstřižky z úředních 
tisků. 

113 1116 1939-1941 Karton 6 
Platové poměry německých zaměstnanců (výplatní seznamy; potvrzenky o výplatách 
jednotlivým osobám; mzdové směrnice s přip. formuláři; válečné přirážky k dani ze 
mzdy; nová úprava přídavků na děti). 

114 1117 1939-1941 Karton 6 
Služební předpisy pro úředníky (používání telefonu pro nutné státní hovory; 
zachování služebního tajemství zaměstnanců německých úřadů v českých zemích; 
šetření papírem; styk úřadů s veřejností; dodržování termínů při zpracování spisů; 
písemný styk mezi úřady; přijímání darů; dovolené a výlety úředníků v cizině a na 
Slovensku; taktní jednání s nastávajícími německými matkami; činnost úředníků ve 
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stranických organizacích na území Protektorátu; titulování žen; hlášení osobních 
a bytových změn; stížnosti Čechů u německých úřadů; potírání černého obchodu; 
přihlášky do akademie pro správní výuku v Praze - přip. tišt. prospekt; používání 
latinky u určitých druhů písemností; jednání zaměstnanců ve veřejných službách 
s osobami polské národnosti; zproštění kontrol a celních poplatků u příslušníků 
vojska, policie, SS, SA, říšských a německých úřadů v českých zemích; pořádání 
různých shromáždění úřady; omezené používání dotazníků po dobu války). 

115 1118 1941 Karton 6 
Reklamace zaměstnanců  úřadu ŘP a VÚR z vojny (směrnice, dotazníky, jednotlivé 
případy). 

116 1119 1939-1941 Karton 6 
Personální agenda - jednotlivé případy (šetření o chování; překládání). 

117 1120 1939 Karton 6 
Ustanovování pomocných sil u pobočky ŘP v Brně - jednotlivé případy. 

118 1122 1939-1941 Karton 6 
Sociální péče a právní ochrana zaměstnance pobočky ŘP v Brně a podřízených 
úřadů (služebné zaměstnanců u okresních hejtmanství; výmazy trestů; zaměstnávání 
pracovníků po 65 roce; péče o staré zaměstnance a penzisty; dovolená 
zaměstnanců ve veřejných službách; omezení příjmu nových pracovních sil; 
zařazování a postup zaměstnanců ve státní službě; vyplácení služného 
zaměstnancům německé techniky v Brně, povolaným k činné vojenské službě; 
přehled zaměstnanců v referentské a expediční službě u pobočky ŘP v Brně; odchod 
zaměstnanců ŘP do jiných služeb. 

119 1123 1939-1941 Karton 6 
Úprava platů zaměstnanců, přeřazených na jiné pracoviště (pracovní posudky; 
zařazování do tarifních skupin; nemocenské; přesčasy; náborové příspěvky; 
směrnice pro zaměstnance a dělníky ve státní službě; přeškolování zaměstnanců pro 
válečné úkoly a jejich pracovní a platové přeřazování; výplata penzí zaměstnaným 
důchodcům; vánoční příplatky; platy vojáků; zvyšování platů ve všeobecné a vnitřní 
správě; příspěvky pro německou pracovní frontu; mimotarifní příplatky. 

120 1124 1939-1941 Karton 7 
Platy nižších německých zaměstnanců (výkazy platů; platová stupnice; zvláštní 
přirážky; daňová směrnice; přehledy odměn za práci přes čas; jednotlivé případy). 

121 1125 1939-1941 Karton 7 
Nemocenské a starobní pojištění německých zaměstnanců (statuta nemocenských 
pojišťoven; pamětní spisy; protokoly z důvěrných jednání, týkající se pojišťoven; 
sloučení nemocenské pojišťovny v Brně a 1. pražského pojišťovacího ústavu 1939 - 
ustavující schůze v Brně, rozbor situace, finance, majetek; nařízení o sociálním 
pojištění zaměstnanců říšských úřadů v Protektorátě ze srpna 1939 s přip. seznamy 
těch, kteří tomuto pojištění podléhají; směrnice pro vyhotovování nových listů pro 
nemocenské a invalidní pojištění s tišt. tabelami; soupisy lékařů; pokyny pro 
vyplácení nemocenského; soupisy lékáren; pensijní, invalidní a starobní pojištění 
a péče o pozůstalé členů různých německých organizací); přil. tištěné oběžníky, 
brožurky, statuta a časopisy, týkající se pojištění. 
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122 1128 1939-1941 Karton 7 
Sjednocení platové politiky německých závodních zaměstnanců  a zaměstnanců ve 
veřejných službách v Protektorátě (směrnice pro dělníky, invalidy, ženy, studenty, 
šoféry; odměny za přesčasy; účetní přehledy pro jednotlivé osoby. 

123 1129 1939-1941 Karton 8 
Hlášení stavu zaměstnanců u jednotlivých úřadů VÚR na Moravě (přehledy). 

124 1130 1939-1941 Karton 8 
Zaopatřování bytů pro německé zaměstnance - všeobecně (směrnice, formuláře; 
zajišťování bytů pro úředníky; služební byty vrchních územních radů, určování 
nájemného). 

125 1131 1939-1941 Karton 8 
Byty pro německé zaměstnance - jednotlivé případy (přehled bytů, jsoucích 
k dispozici, jejich vybavení; seznamy uchazečů o byty v Brně a u jednotlivých úřadů 
VÚR na Moravě; služební byty pro VÚR; byty pro zřízence říšské správy; vojenské 
byty; byty v budovách úřadů). 

126 1132 1940-1941 Karton 8 
Místní přirážky k platům německých zaměstnanců ve veřejných službách (směrnice, 
formuláře; přehledy jednotlivých měst podle kategorií). 

127 1135 1939-1941 Karton 8 
Úřední stejnokroje německých správních zaměstnanců u nejvyšších úřadů (popisy 
stejnokrojů; řády a odznaky; směrnice pro pozdravy a vystupování; omezení 
v důsledku války). 

128 1136 1939-1941 Karton 8 
Uniformy německých úředníků (účty, přídavky; směrnice pro jejich nošení při 
společenských příležitostech). 

129 1139 1940-1941 Karton 8 
Mimoúřední činnost  německých úředníků (jednotlivé případy). 

130 1140 1939-1941 Karton 8 
Zvláštní přídavky k platům říšských úředníků, přidělených k výkonu služby na území 
Protektorátu (směrnice; tabelární přehledy tzv. ministerských přídavků u jednotlivých 
osob; protektorátní a jiné přídavky ženatým a svobodným německým zaměstnancům 
- směrnice, jednotlivé případy); přip. výstřižky z tištěných směrnic. 

131 1142 1939-1941 Karton 8 
Členství říšských úředníků na území Čech a Moravy v Říšském svazu německých 
úředníků v Praze (pokyny; vedoucí a důvěrníci Svazu). 

132 1143 1939-1941 Karton 8 
Zimní pomoc a jiné válečné sbírky (placení příspěvků německými zaměstnanci; 
dobrovolné peněžité a jiné dary; směrnice); přil. tišt. propagační letáky. 



 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

 

23 

133 1145 1939-1940 Karton 8 
Směrnice pro daň z příjmu u zaměstnanců německých úřadů v Protektorátě. 

134 1161 1940 Karton 8 
Příprava německých zaměstnanců pro koloniální službu (pokyny k jejímu provádění; 
seznamy zaměstnanců brněnské služebny ÚŘP a úřadů VÚR na Moravě, hlásících 
se ke koloniální službě). 

135 1200 1939-1941 Karton 9 
Organizace práce u německých a protektorátních úřadů (úprava pracovní doby; 
slavení památných dnů a svátků; zřizování bufetů a jídelen; stanovení návštěvní 
doby u úřadů pro židovské obyvatelstvo). 

136 1201 1939-1941 Karton 9 
Směrnice k úpravě pohotovostní a telefonní služby a k služební době. 

137 1202 1940 Karton 9 
Směrnice k vyvěšování praporů a výzdobě úřadů a domů při německých 
slavnostech. 

138 1203 1939-1941 Karton 9 
Směrnice k poskytování dovolených a služebního volna německým zaměstnancům 
(dovolená na zotavenou, k oficiálním příležitostem, k návštěvám rodin, o svátcích, 
vojáků, propuštěných z vojenské služby, příslušníků letectva aj.; odvolání 
dovolených; cesty do ciziny; omezení cestování po dobu války)´; přil. výstřižky z tišt. 
směrnic. 

139 1204 1939-1941 Karton 9 
Dovolená německých zaměstnanců (jednotlivé případy). 

140 1205 1939-1941 Karton 9 
Organizace kancelářské práce; spisový plán ÚŘP a jeho změny. 

141 1206 1940 Karton 9 
Soupis kancelářského zařízení a knih pobočky ŘP v Brně. 

142 1210 1939-1941 Karton 9 
Služební místnosti pobočky ÚŘP v Brně (budova, vybavení kanceláří, služební auta). 

143 1211 1939-1941 Karton 9 
Objednávky a účty za kancelářské zařízení; údržba úředních budov apod. 

144 1213 1940 Karton 9 
Objednávky tiskopisů pro kancelářskou potřebu; přip. tišt. seznamy a oběžníky. 
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145 1217 1940 Karton 9 
Pokyn k vyplňování povinného hlášení německých zaměstnanců k daňovým 
a policejním účelům. 

146 1220 1939-1941 Karton 9 
Služební auta pobočky ŘP v Brně a VÚR (přidělování, seznamy, označování zvl. 
poznávacími značkami; nejvyšší přípustná rychlost aj.). 

147 1221 1939 Karton 9 
Nákup nových automobilů; osvědčení pro bezcelnost. 

148 1223 1939--1941 Karton 9 
Zajišťování látek na stejnokroje šoférů, vrátných a pomocného personálu 
u německých úřadů. 

149 1224 1939--1940 Karton 9 
Hlášení nehod německých služebních vozů (srážka vozu dr. Naudého na cestě 
z Brna do Prahy 27.8. 1939 s přip. rozsudkem nad českým řidičem motocyklu, s nímž 
se vůz srazil; smrtelné zranění české chodkyně služebním vozem na silnici Praha-
Plzeň 2.2. 1940; sražení chodce služebním vozem v Olomouci 26.8. 1940; totéž při 
cestě služebního vozu u Domašova, okr. Brno, 28.11. 1940). 

150 1230 1939--1941 Karton 9 
Instalace telefonního a dálnopisného zařízení v pobočce ÚŘP v Brně a u VÚR 
s pokynem k zabránění možnosti odposlechu českými úřady; přip. seznamy telefonů. 

151 1231 1939--1941 Karton 10 
Telefonní poplatky (výkazy a účty obsahující soupisy německých zaměstnanců 
a úřadů). 

152 1232 1939-1941 Karton 10 
Zřízení dálnopisné ústředny u pobočky ÚŘP v Brně (instrukce k používání; napojení 
na ostatní německé úřady a vojska; rušení poslechu). 

153 1233 1939-1941 Karton 10 
Poštovní služba německá a protektorátní (směrnice; seznamy v českých zemích); 
přil. výstřižky z tišt. úředních směrnic. 

154 1234 1939-1941 Karton 10 
Německá poštovní služba (ztracené zásilky aj.); letecká pošta. 

155 1240 1939-1941 Karton 10 
Německé úřední věstníky (přehledy; objednávky aj.); přil. jednotlivá čísla Heeres-
Verordnungsblatt 1939. 

156 1241 1939-1941 Karton 10 
Německé časopisy a knihy, úřední tisky, lexikony míst, zákoníky (objednávky aj.). 
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157 1242 1940 Karton 10 
Zasílání zpráv Ústředního statistického úřadu pro informaci pobočky ŘP v Brně. 

158 1243 1940 Karton 10 
Odběr časopisu Volksdeutsche Zeitung pro potřebu pracovníků brněnské pobočky 
ŘP. 

159 1300 1939-1941 Karton 10 
Vnitřní finanční záležitosti pobočky ŘP v Brně (rozpočet; směrnice; účty aj.). 

160 1301 1939-1941 Karton 10 
Plánování vnitřních finančních nákladů pobočky (domácí rozpočet; formuláře, 
finanční přehledy; náklady na jednotlivá oddělení a pro stanovené úkoly). 

161 1303 1939-1941 Karton 10 
Plánování vnitřních finančních nákladů pobočky (domácí rozpočet; formuláře, 
finanční přehledy; náklady na jednotlivá oddělení a pro stanovené úkoly) pro úřady 
VÚR. 

162 1304 1939-1940 Karton 10 
Krytí výdajů ve styku s říšskými úřady a orgány; výplata příspěvků německým 
státním příslušníkům; převody penzí aj. 

163 1310 1939-1941 Karton 10 
Pokladní skontrace (kontroly pokladen úřadů VÚR; hlášení finančních požadavků; 
účetní kontroly; směrnice; formuláře, výkazy). 

164 1311 1939-1941 Karton 11 
Vyúčtování provozních nákladů německých úřadů; zvyšování rozpočtů, převody, 
účetní doklady (odznaky;  Viktoria-akce). 

165 1320 1939-1941 Karton 11 
Věcné výdaje (pokyny; výkaz pokladny při reorganizaci 1941). 

166 1321 1939-1941 Karton 11 
Různé výdaje pobočky ŘP v Brně a VÚR (služební cesty; nasazení Technische 
Nothilfe na Moravě; nasazení do Polska-Polen-Einsatz. 

167 1330 1939-1941 Karton 11 
Směrnice pro překládání německých úředníků a příslušníků vojska z Protektorátu do 
Říše (odbytné; hrazení cestovních aj. nákladů). 

168 1331 1939 Karton 11 
Směrnice pro překládání německých úředníků a příslušníků vojska z Protektorátu do 
Říše (odbytné; hrazení cestovních aj. nákladů), jednotlivé případy. 
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169 1331a 1939-1941 Karton 11 
Finanční úhrady při překládání německých úředníků a jiných německých 
zaměstnanců (jednotlivé případy). 

170 1331b 1940-1941 Karton 11 
Výkazy peněžních záloh aj., vyplacených jednotlivým osobám. 

171 1335 1939-1941 Karton 11 
Vyplácení cestovních výloh a diet; odškodné (směrnice, formuláře). 

172 1336 1939-1942 Karton 11 
Vyplácení cestovních výloh a diet; odškodné (jednotlivé případy). 

173 1337 1939-1941 Karton 12 
Cestovní potravinové lístky pro německé zaměstnance v českých zemích při cestách 
do Říše (směrnice, výkazy přídělů). 

174 1340 1940-1941 Karton 12 
Směrnice pro vyplácení příspěvků na lékařskou a lázeňskou péči a na podpory. 

175 1341 1939-1941 Karton 12 
Směrnice pro vyplácení příspěvků na lékařskou a lázeňskou péči a na podpory 
(jednotlivé případy). 

176 1350 1939-1940 Karton 12 
Placení poplatků a daní při přepravě předmětů a zboží při přemísťování úřadů z Říše 
do českých zemí (seznamy věcí, osvobozených od poplatků; směrnice). 

177 1400 1939-1940 Karton 12 
Úřady VÚR na Moravě (sídla a obvody působnosti; zaměstnanci - s udáním 
původního místa působnosti; charakteristika jednotlivých oblastí VÚR; reorganizace 
1940 a její zdůvodnění s přip. mapkou; změna česko-moravské hranice a nové 
rozdělení politických autonomních okresů; přidělení veterinárních radů k VÚR; 
přehled organizace VÚR v Protektorátě s přip. politickými okresy, údaji o rozloze 
a počtu obyvatelstva). 

178 1401 1940 Karton 12 
Zrušení úřadů VÚR v Kroměříži a v Prostějově 1.7. 1940 (zdůvodnění, námitky; 
seznamy býv. zaměstnanců a jejich překládání na jiná místa; předávání agendy a její 
nové rozdělení; seznam četníků, přeložených ze zrušených úřadů VÚR; posudky 
přemísťovaných zaměstnanců. 

179 1402 1940 Karton 12 
Upozornění na rozdílný význam slova "úředník" u Čechů a Němců. 
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180 1405 1939-1941 Karton 12 
Organizace práce v úřadech VÚR (úprava písemného styku a spolupráce s různými 
úřady; personální otázky; zpracovávání policejní agendy u VÚR; budovy VÚR; 
důvěrníci VÚR, pověření dozorem nad protektorátními úřady; úkoly německých 
vládních komisařů; říští úředníci u ÚŘP a VÚR a jejich úkoly po dobu války; úkoly 
VÚR, zejména germanizace, politický dozor, zachování veřejného klidu, válečné 
hospodářství, výstavba německého školství, divadel aj.; spolupráce s německými 
služebnami v obvodech VÚR; veřejná péče o německé státní příslušníky; přenesení 
části agendy VÚR na protektorátní autonomní úřady). 

181 1410 1939-1941 Karton 12 
Vrchní územní rada v Brně (umístění, soupis mobiliáře; úřední dny; vnitřní 
organizace a personální obsazení úřadu; kancelářský řád; změny v souvislosti 
s reorganizací VÚR v r. 1940). 

182 1411 1939-1941 Karton 12 
Vrchní územní rada v Jihlavě (přemístění z původního sídla v Moravských 
Budějovicích; umístění v Jihlavě, mobiliář; úřední agenda; styk s úřady; vnitřní 
organizace úřadu; změny v souvislosti s reorganizací úřadů VÚR v r. 1940). 

183 1412 1939-1940 Karton 13 
Vrchní územní rada v Kroměříži (mj. budova; mobiliář; soupis zaměstnanců, jejich 
hodností a původního úředního místa). 

184 1413 1939-1940 Karton 13 
Vrchní územní rada v Prostějově (spisový plán; soupis zaměstnanců; budova; 
mobiliář; organizační plán; přestavba okr. úřadů v Prostějově a v Litovli). 

185 1414 1939-1941 Karton 13 
Vrchní územní rada v Olomouci (mj. umístění; organizační plán; personální stav; 
změny v souvislosti s reorganizací VÚR v r. 1940; nové upotřebení budovy býv. 
úřadu VÚR v Kroměříži). 

186 1415 1939-1941 Karton 13 
Vrchní územní rada v Ostravě (mj. soupis zaměstnanců; budova; vyloučení obvodu 
VÚR v Ostravě z vojenského operačního území; řešení kompetence kulturních 
otázek - divadlo; organizace úřadu a kancelářský řád; spisový plán; vydržování 
úřední budovy - mobiliář; nájemné, služební byty; organizační schéma po změnách 
ke dni 15.8. 1941; přenechání budovy v Lutherově ulici daňové administraci; 
omezení recepcí po dobu války); přil. výstřižek z novin se seznamem popravených 
osob v Brně podle rozsudku stanného soudu ze 7.11. 1941. 

187 1416 1939-1941 Karton 13 
Vrchní územní rada ve Zlíně - Gottwaldově (zrušení VÚR ve Vsetíně - předání 
agendy; směrnice k písemnému styku s úřady; personální obsazení okr. hejtmanství 
ve Zlíně; zákaz oslav 28.října 1939; seznamy zaměstnanců; organizační plán; 
budova, vybavení; opatření bytů pro zaměstnance - připojena charakteristika Zlína 
jako českého města s nepřátelským postojem k Němcům a cizího jim i stavebním 
slohem (seelenloser Eindruck); nábor pracovních sil a uvolnění finančních prostředků 
pro ně z tzv. Náborového fondu; úřední styk s ÚŘP; kurzy češtiny pro zaměstnance; 
služební byt pro vedoucího úřadu; organizační plán k 10.10. 1941). 
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188 1430 1939-1941 Karton 13 
Zaměstnanci úřadu VÚR (omezení cestování; pokyny pro obsazování míst 
pomocných sil; povyšování schopných inspektorů; učební kurzy pro zaměstnance 
říšské správní služby). 

189 1431 1939-1941 Karton 13 
Správní zaměstnanci u VÚR v Brně a v jeho obvodě (personální obsazování okr. 
hejtmanství v Brně; přidělování a jmenování jednotlivých úředníků v úřadě VÚR, 
jejich výměny, odvolávání, překládání do obsazených polských území, posudky; 
účast vrchního vládního rady dr. Hofmanna při slavnosti na Špilberku 30.8. 1941 za 
přítomnosti říšského protektora a státního sekretáře; jmenování přednosty okr. úřadu 
v Boskovicích). 

190 1432 1939-1941 Karton 13 
Správní zaměstnanci u VÚR v Jihlavě (mj. šetření o nehodách německých úředních 
aut; hlášení potřeby správních zaměstnanců středních a vyšších služeb; pracovní 
posudky na jednotlivé zaměstnance; povolávání do vojenské služby; reklamace; 
námitky proti ustanovení dr. Rudolfa Streita vnuceným správcem u fy Filip Stiasny 
v Jihlavě; povolávání zaměstnanců k tzv. zvláštním službám). 

191 1433 1939-1940 Karton 13 
Správní zaměstnanci u VÚR v Kroměříži (většinou jmenování a odvolávání 
zaměstnanců, pocházejících z Říše; povolávání k vojenské službě). 

192 1434 1939-1940 Karton 14 
Správní zaměstnanci u VÚR v  Prostějově. 

193 1435 1939-1941 Karton 14 
Správní zaměstnanci u VÚR v  Olomouci (mj. seznamy zaměstnanců, osobní 
dotazníky, posudky; kurzy pro zaměstnance ve správní říšské službě, určené pro 
zaměstnance německé národnosti s býv. čsl. státní příslušností). 

194 1436 1939-1941 Karton 14 
Správní zaměstnanci u VÚR v  Ostravě. 

195 1437 1939-1941 Karton 14 
Správní zaměstnanci u VÚR ve Zlíně-Gottwaldově (mj. dar spolku Národopisná 
Morava vedoucímu dr. Bayerlovi). 

196 1440 1940-1941 Karton 14 
Personálie zaměstnanců zdravotní služby u VÚR na Moravě. 

197 1441 1939-1941 Karton 14 
Personálie zaměstnanců veterinární služby u VÚR na Moravě. 

198 1442 1939-1941 Karton 14 
Personálie zemědělských referentů u VÚR na Moravě. 
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199 1443 1939 Karton 15 
Personálie hospodářských a průmyslových referentů u VÚR na Moravě. 

200 1444 1940 Karton 15 
Personálie referentů pro zásobování u VÚR na Moravě. 

201 1445 1939-1940 Karton 15 
Personálie referentů pro pracovní nasazení u VÚR na Moravě (mj. směrnice pro 
přijímání; personální obsazení pobočky pracovního úřadu v Židlochovicích.). 

202 1446 1939 Karton 15 
Personálie referentů pro mzdovou agendu u VÚR na Moravě. 

203 1447 1939-1940 Karton 15 
Personálie úředníků pro vedení matrik u VÚR na Moravě. 

204 1448 1939-1941 Karton 15 
Personálie lesních úředníků u VÚR na Moravě. 

205 1449 1939 Karton 15 
Personálie četníků u VÚR na Moravě. 

206 1450 1939-1941 Karton 15 
Personálie výpomocných a kancelářských zaměstnanců u VÚR na Moravě (mj. 
tabelární přehled potřeby těchto zaměstnanců u VÚR v Brně s přip. seznamem 
stávajících zaměstnanců). 

207 1451 1939-1941 Karton 15 
Přidělování zřízenců a nižšího personálu k VÚR v Jihlavě. 

208 1452 1939-1940 Karton 15 
Přidělování zřízenců a nižšího personálu u VÚR v Kroměříži (mj. celkové přehledy, 
pracovní posudky). 

209 1454 1939-1941 Karton 15 
Přidělování zřízenců a nižšího personálu u VÚR v Prostějově. 

210 1455 1939-1941 Karton 15 
Přidělování zřízenců a nižšího personálu  u VÚR v Olomouci. 

211 1456 1939-1941 Karton 15 
Přidělování zřízenců a nižšího personálu u VÚR v Ostravě. 
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212 1457 1939-1941 Karton 15 
Přidělování zřízenců a nižšího personálu u VÚR ve Zlíně-Gottwaldově (mj. 
zařazování zaměstnanců podle tarifních skupin; pracovní posudky; příjmy). 

213 1460 1939-1941 Karton 15 
Finanční agenda VÚR v Brně (mj. příspěvek Německého kulturního svazu pro 
německé učitele v obvodě VÚR v Brně; náklady na údržbu budov; rozpočty). 

214 1461 1939-1941 Karton 16 
Finanční agenda VÚR v Jihlavě (zvýšení finanční kvoty; výplaty služebních požitků; 
správní poplatky; kontrola pokladny). 

215 1462 1939-1941 Karton 16 
Finanční agenda VÚR v Kroměříži (mj. náklady na úpravu budovy a její zařízení; 
výkazy denních diet při náboru pracovních sil v Protektorátě; rozpočty). 

216 1463 1939-1941 Karton 16 
Finanční agenda VÚR v Prostějově. 

217 1464 1939-1941 Karton 16 
Finanční agenda VÚR v Olomouci (mj. finanční náklady na zřízení tábora 
v Hněvotíně 1940; výdaje na jednotky SS, určené ke střežení polských státních 
příslušníků a válečně důležitých podniků; výdaje na nábor pracovních sil a pomocnou 
policii při vypuknutí 2. světové války; výdaje na údržbu služební budovy VÚR 
a služební byt VÚR). 

218 1465 1939-1941 Karton 16 
Finanční agenda VÚR v Ostravě; přip. tabelární přehled zaměstnanců s pracovními 
posudky. 

219 1500 1939-1941 Karton 16 
Služební porady vrchních územních radů u ŘP v Praze (organizace správy, školství, 
arizace, politická situace, pracovní nasazení, válečné hospodářství, germanizace, 
mzdy, ceny, jazyk aj. - bez zápisů, jen programy). 

220 1501 1939-1941 Karton 16 
Služební porady VÚR na Moravě (arizace, zatýkání, četníci, válka, válečné 
hospodářství, obsazování míst v úřadechVÚR, pracovní a organizační otázky, 
kultura, styk s českými úředníky aj.). 

221 1502 1939-1940 Karton 16 
Služební porady vládních komisařů  (komunálně-politické otázky měst a obcí 
s německou správou). 

222 1503 1939-1940 Karton 16 
Pracovní porady vládních komisařů  (němečtí zaměstnanci obecní správy; finance 
obcí, stavby, arizace židovských podniků, německé školy, německá kulturní zařízení, 
německá osídlovací politika, opatření proti akcím odporu ze strany českého 
obyvatelstva; přip. zápisy z porad). 
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223 1504 1939-1941 Karton 16 
Služební porady vedoucích úředníků německých úřadů a organizací (mj. snaha 
o získání knížete Salma-Reifferscheida; pracovní nasazení a pracovní úřady; 
meliorace v jazykově německých územích; stížnosti na přemíru porad odborných 
pracovníků v Praze; služební návštěvy velkých podniků; týdenní pohovory politického 
charakteru krajského vedoucího NSDAP z Brna u župního vedoucího; porady 
komunálních referentů u VÚR). 

224 1520 1939-1941 Karton 16 
Německé správní, justiční, policejní a vojenské úřady a organizace na území 
Protektorátu (seznamy, adresy, vedoucí úředníci, vnitřní organizace; směrnice pro 
vedení agendy; adresy ústřední německé správy v okupovaných východních 
územích). 

225 1545 1939-1941 Karton 17 
Tzv. služební pomoc a písemný styk protektorátních a říšských úřadů (soupisy 
korespondence; korespondence v různých věcech, týkajících se zřizování úředních 
budov; výplaty zadržených požitků z doby předmnichovské republiky; vydání cenných 
papírů; vydání majetku Čsl. republiky v Sudetech; odškodnění Němců; platnost 
říšských právních předpisů v českých zemích; poměry ve věznici v Boskovicích; 
vydávání tzv. arijských průkazů; úpravy právních poměrů veřejných zaměstnanců - 
penze aj. - z předokupační doby aj.). 

226 1550 1939-1941 Karton 17 
Varia (tiskové zprávy o oficiálních akcích; zasílání vánočních darů ; vyřizování 
různých záležitostí jednotlivců; byty, penze aj.; výzdoba budov vlajkami; příděly 
paliva pro německé školy, nemocnice a úřady; látky na uniformy; poděkování za 
intervence; směrnice pro přímé daně; omezení porad a sjezdů pro odlehčení dopravy 
v dubnu 1941; sběr starého papíru; nábor žáků nejvyšších tříd do aktivní vojenské 
služby; vybavení kanceláří VÚR; letecká služební pošta; nabídky nacistické literatury; 
různá korespondence - mj. s údaji o zatčených a výsleších; nedoplatky dědické daně 
hraběte Trautmansdorffa na velkostatku Hostim u Moravských Budějovic; oběžník 
ŘP s výzvou k německému národu, zejména ženám, k aktivní práci ve prospěch 
Říše; vrácení zabaveného majetku Marii Františce Pražákové z Brna; hlášení všech 
říšských Němců, odvelených do Protektorátu; regulace odběru tabákových výrobků; 
přednostní právo německých matek při nákupu a při jednání na úřadech; 
zaměstnávání francouzských válečných zajatců jako technických poradců 
v soukromém hospodářství v českých zemích; doporučující posudek NSDAP 
v Lošticích na býv. stolaře Ludvíka Kopka k jeho žádosti o podporu aj.); přil. tišt. 
brožurka Fritze Koberga "Das deutsche Prag". 

2000 - autonomní protektorátní správa 

227 2000 1939-1941 Karton 18 
Autonomní protektorátní správa - všeobecně (organizace KPR a jednotlivých 
ministerstev s tabelárními přeheldy agendy a jmény vedoucích úředníků, změny v r. 
1940; totéž Nejvyšší cenový úřad, Nejvyšší kontrolní úřady a Ústřední statistický 
úřad; prodloužení zákonodárného práva protektorátní vlády; používání označení 
"Protektorát" a "protektorátní"  na úředních spisech a vyhláškách; převedení výplat 
důchodů válečných poškozenců a jejich pozůstalých na Říši; úprava písemného 
styku a spolupráce autonomních úřadů s ÚŘP a ostatními německými úřady 
a orgány v Protektorátě; převody zaměstnanců politických protektorátních úřadů do 
rezortu ministerstva zemědělství; návštěva ministra pro soc. péči ve Zlíně-
Gottwaldově; směrnice pro návštěvy zaměstnanců protektorátních  úřadů u ŘP; 
směrnice pro úřední oznámení v tisku; žádost prezidia Zemského úřadu v Brně 
o restituci vnitřního zařízení býv. politických, policejních, četnických aj. úřadů 
a organizací v odstoupeném území; směrnice pro písemný styk protektorátních úřadů 
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s Říší; pokyn k předkládání všech spisů protektorátních úřadů, týkajících se zadávání 
veřejných prací, Zemskému úřadu v Brně; úmrtní oznámení zemského prezidenta na 
MoravěJUDr. Jaroslava Cahy 1941; seznam členů kontrolní komise pro 
koncesionované stavební živnosti; výnos ze 6.2. 1941 o změně protektorátních 
hranic; výtah z pamětního spisu státního prezidenta dr. Emila Háchy o zásazích do 
autonimie a práva na vlastní správu v Protektorátě z 12.9. 1940; řešení tzv. 
Německo-českého problému v době války; písemný styk ministerstev se 
zastupitelskými úřady v zahraničí; dozor německých úřadů v českých zemích nad 
protektorátními úřady; platnost mezistátních smluv Říše v Protektorátě a Generálním 
guvernementě; odvolání proti rozhodnutím  okresních úřadů, vydaným z nařízení 
říšských úřadů); přil. tišt. Věstník ministerstva dopravy, č.42/1939. 

228 2005 1939-1940 Karton 18 
Vlajky, znaky, pečeti, razítka, hymny (odstranění čs. státních znaků z úředních 
budov; zdravení výsostných znaků a vlajek německého vojska, NSDAP a jejich 
formací českým obyvatelstvem; zavedení "německého pozdravu" v německých 
úřadech na území Protektorátu vůči českým zaměstnancům a českému obyvatelstvu 
s výjimkou Židů a cizinců; zavedení protektorátní vlajky, znaku a razítek na území 
Protektorátu - přip. popis; směrnice pro vyvěšování vlajek na úředních budovách 
v protektorátních obcích s většinou německého obyvatelstva a na budovách 
a zařízeních, stojících pod německou komisařskou správou; reakce českého 
obyvatelstva na zákaz hraní čs. státní hymny - povolena jen její první číst a společně 
s říšskou hymnou; sesazení nejmenovaného obecního starosty pro přestoupení 
zákazu používání obecní pečeti s označením ČSR; nepřípustnost použití říšských 
výsostných znaků na obecní pečeti města Ostravy; směrnice pro používání znaků na 
obecních pečetích a zemského znaku Moravy). 

229 2010 1939 Karton 18 
Zemský úřad v Brně (organizace ZÚ k r. 1940, jeho název, kompetence, úkoly, 
změny; zkušební komise a komisaři u ZÚ; zřízení zemských radů  jako poradců 
zemského prezidenta); přil. úmrtní oznámení zemského prezidenta dr. Jaroslava 
Cahy a výt. Zemského věstníku pro Moravu a Slezsko. 

230 2011 1939-1941 Karton 18 
Zaměstnanci Zemského úřadu v Brně (mj. odvolávání, ponechávání a překládání 
jednotlivých zaměstnanců; obsazování vedoucích míst novými silami; žádost 
o reaktivaci a penzionování; upozornění gestapa na protiněmecké výroky rady polit. 
správy Otty Brandstillera). 

231 2012 1939-1941 Karton 18 
Organizace Zemského úřadu v Brně (rozdělení kancelářské agendy; přehled 
personálního stavu zaměstnanců podle národností); přil. výt. Zemského věstníku pro 
Moravu a Slezsko, č.6/1939. 

232 2013 1939-1941 Karton 18 
Přidělování bytů a místností ve státních budovách a úřadech (umísťování uprchlíků 
z okupovaných území a Němců; vyklízení budovy ZÚ v Brně na Joštově ul. na žádost 
gestapa aj.). 

233 2014 1939-1941 Karton 18 
Spolupráce ZÚ v Brně s podřízenými úřady a s říšskými úřady (úprava agendy; 
podávání informativních zpráv; likvidace branné výchovy; udržení klidu při oslavách 
bitvy u Tannenbergu v srpnu 1939; zničení spisů o vojenských taxách ze všech 
městských a obecních úřadů; zpracování domovních výkazů, bytových seznamů 
a seznamů obyvatelů domů; podpory v nezaměstnanosti; činnost býv. vojenských 



 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

 

33 

zaměstnanců u politických úřadů; pomoc obyvatelům, postiženým povodněmi 
v březnu 1940; vrácení zabavených radiopřijímačů obyvatelům z odstoupených 
území; předkládání správních nařízení a právních předpisů ÚŘP a VÚR; dvojjazyčná 
úprava vývěsných tabulí; výzdoba úřadoven obrazy státního prezidenta a říšského 
kancléře a odstranění všech obrazů, bust a plaket, představujících významné 
osobnosti Čsl. republiky; porušování jazykových předpisů v korespondenci českých 
úřadů a orgánů s říšskoněmeckými; odškodné za škody, způsobené osobám při 
stěhování z území, okupovaných nacisty; odevzdávání předmětů, náležejících čsl. 
a rak-uherské armádě, zmocněncům německé branné moci; evidence charitativních 
ústavů; dohoda se Slovenskem ze 13.4. 1940 o státním dluhu Čsl. republiky; pátrání 
po jednotlivých osobách, přesídlených ze Sudet; ochrana archiválií při skartacích 
nepotřebného materiálu; zasílání úředních tisků Pruské státní knihovně a Říšskému 
archivu v Potsdami; dohoda s Maďarskem z 21.5. 1940 o státním dluhu a státním 
majetku Čsl. republiky; vyrovnávací přídavky německým zaměstnancům; zákaz 
šetření nepřirozených úmrtí německých  zaměstnanců čes. kriminálními úřady; 
skartace starých registratur - směrnice a formuláře). 

234 2015 (1939) 1940 Karton 19 
Návrh rozpočtu Moravskoslezského zemského výboru na rok 1940. 

235 2017 1939-1940 Karton 19 
Zasedání Moravskoslezského zemského výboru (seznamy jednotlivých případů, 
určených k projednávání; seznamy osob). 

236 2018 1939-1941 Karton 19 
Finanční rozpočty země Moravy (přehled dluhů 1939; soupisy škod na lidech, zdraví 
a majetku v souvislosti s odstoupením částí území ČSR Německu, Polsku 
a Maďarsku; soupis škod, způsobených příslušníkům Protektorátu v okupovaných 
východních územích Polska; rozpočty země Moravy; subvence); přil. tišt. účetní 
uzávěrka země Moravy na r. 1940 a výt. Sbírky zákonů a nařízení, č.19/1941. 

237 2019 1941 Karton 19 
Zemské ústavy na Moravě (rozpouštění; obsazování vedoucích míst Němci 
s posudky na ně: Ústav hluchoněmých ve Valašském  Meziříčí, berní úřad v Brně, 
Výzkumný ústav zemědělský v Brně). 

238 2020 1939-1941 Karton 20 
Protektorátní státní dráhy (zajištění písemností vojenské a důvěrné povahy;  
personální situace na zemských elektrických drahách v ostravské průmyslové oblasti; 
šetření o udánlivých sabotážích na nádraží ve Vsetíně; srážka vlaků v Chrlicích 
u Brna 16.1. 1940; směrnice pro dopravu mezi českými zeměmi a Říší; stížnost člena 
NSDAP na přednostu stanice Dobrá, okr. Frýdek; dopravní výhody při zásilkách 
zboží do míst, postižerných záplavami v březnu 1940; pokyny pro vyšetřování nehod 
na železnicích; omezení přepravy osob na železničních drahách v r. 1940; bezplatná 
doprava osob a jejich doprovodu při cestách do trestních pracovních táborů a zpět; 
směrnice pro přepravu vojenských zásilek; zdražení jízdenek 1941; pronájmy 
nádražních restaurací Němcům; bezpečnostní opatření na železnicích; dopravní 
tarify; úmluva o dopravě mezi Ostravou a Odrami; přidělení rozhlasových přijímačů 
zaměstnancům protektorátních drah). 

239 2021 1939-1941 Karton 20 
Poštovní úřady (stížnosti NSDAP na zdržování telefonního spojení Čechy; 
dodržování listovního tajemství; protiněmecké chování poštovních zaměstnanců 
v Hranicích; poštovní poplatky při písemném styku říšských a protektorátních úřadů ; 
stížnosti na zadržování poštovních zásilek německých vojáků českými poštovními 
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úřady; hlášení sabotáží německých poštovních zásilek českými poštovními úřady; 
pokyny pro užití služebních zbraní na poštách a železnicích; obsazení místa ředitele 
na ředitelství pošt v Brně; zatýkání poštovních zaměstnanců; obsazování míst na 
poštovních úřadech německými zaměstnanci; stížnosti německých poštovních 
zaměstnanců na preferování Čechů aj.). 

240 2022 1939-1941 Karton 20 
Továrny na tabák (Jihlava, Hodonín, tabákový sklad v Brně - čeští a němečtí 
zaměstnanci). 

241 2023 1940 Karton 20 
Správa státních silnic (organizační změny). 

242 2024 1939-1940 Karton 20 
Celní správa (napadení německého obyvatelstva ve Vedrovicích českými celníky 
17.5. 1939; stížnost na české celníky pro zabavení šperků ve vlaku Praha-Bukurešť 
14.7. 1939; bezcelní zásilky zimního oděvu českým dělníkům, pracujícím v Říši; 
stanovení pohraničních přechodů mezi Moravou a Slovenskem; stížnosti na 
neznalost němčiny u českých celníků; stížnosti na závadné provádění silničních 
pohraničních kontrol českými celníky). 

243 2025 1939-1941 Karton 20 
Protektorátní soudy (úprava soudních obvodů po zabrání pohraničních území; 
umisťování okresních soudů  - Litovel; přeložení Nejvyššího soudu a generální 
prokuratury z Brna do Prahy a jednání o uvolnění jejich budovy pro německé soudy; 
pozemko-knižní agenda u soudů; personální obsazení gruntovního úřadu pro Brno-
město; zřízení trestního pracovního tábora v Hodoníně u Kunštátu). 

244 2026 1939-1940 Karton 20 
Zemská živnostenská rada v Brně - německá sekce (personální obsazení); přil. tišt. 
zprávy o činnosti za r. 1939, 1940. 

245 2027 1941 Karton 20 
Zemská kulturní rada v Brně (přijímání zaměstnanců). 

246 2028 1940-1941 Karton 20 
Provádění statistických šetření v Protektorátě. 

247 2029 1940 Karton 20 
Obsazení místa vedoucího pracovníka u Pozemkového úřadu v Brně. 

248 2030 1939-1941 Karton 20 
Německé četnictvo a policie (protesty proti umístění českých četníků v Jihlavě; 
zjišťování býv. legionářů u četnictva a policie; nošení uniforem NSDAP a jejích složek 
příslušníky protektorátní policie; soupisy Němců u české policie; hlídání železničních 
tratí vojskem, četníky a policií; nošení čestných odznaků; použití židovského 
obyvatelstva při odstraňování protiněmeckých nápisů a plakátů za asistence vládní 
policie a četnictva; zákaz nošení říšských výsostných znaků na uniformách 
německých příslušníků české policejní stráže). 
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249 2031 1939-1941 Karton 20 
Policejní úřady na Moravě (stanovení počtů mužstva české uniformované státní 
policie v Čechách a na Moravě - přehledy; nošení německých válečných 
vyznamenání příslušníky protektorátní policie; něm. policejní úředníci - přip. 
seznamy; rušení některých policejních úřadů v českých zemích; převzetí strážních 
a bezpečnostních úkolů orgány uniformované protektorátní policie; věcná příslušnost 
vládních policejních úřadů; dozor nad policejní exekutivou v českých  zemích 
německou policií; spolupráce policie s četnictvem; kompetence politických úřadů 
v policejních a bezpečnostních záležitostech; směrnice pro přijímání zaměstnanců do 
policejní služby). 

250 2032 1939-1940 Karton 20 
Policejní úřady v Brně (obsazení místa vedoucího politické agendy u Policejního 
ředitelství v Brně po okupaci ČSR; námitky, proti účasti Čechů na vyřizování 
personální agendy, týkající se německých zaměstnanců, u policejních úřadů); přil. 
tišt. úmrtní oznámení Jaroslava Dufka, který zahynul 15. března 1940 při výkonu 
služby. 

251 2033 1939-1940 Karton 20 
Policejní úřady v Jihllavě (obsazení místa policejního ředitele; nasazení mužstva SS 
při výpomocné hlídkové službě v Jihlavě; reorganizace policejní služby po stránce 
personální pro odmítavý postoj jihlavských Němců k českým policejním úředníkům; 
zřízení a stanovení obvodu ochranné policie v Jihlavě; reorganizace policejní správy 
tamtéž; zpráva o výukovém kurzu pro pomocnou policiii; systemizační tabulka 
vládního policejního úřadu v Jihlavě). 

252 2034 1939-1941 Karton 21 
Policejní úřady v Ostravě (obsazení místa policejního ředitele; situační zprávy 
policejního ředitelství - mj. průběh 1. května 1939 v ostravském policejním obvodě, 
oslava narozenin A. Hitlera 1939 s přil. fotografií výzdoby na budově policejního 
ředitelství, celková situace na Ostravsku v červnu 1939; spor o kompetenci 
pověřence německé pořádkové policie; umístění uniformované policie v Ostravě; 
uniformy; platy). 

253 2035 1939-1941 Karton 21 
Policejní úřady v Olomouci (obsazení místa policejního ředitele; převzetí městských 
policejních úředníků do služby české státní policie v Olomouci; útěk dvou českých 
strážníků do Polska; přidělení Němců do ohlašovacího oddělení PŔ; ustanovení dr. 
Panenky komisařským vedoucím PŘ v r. 1940 - přip. novinový výstřižek 
s oznámením; systemizační tabulka PŘ s uvedením jmen zaměstnanců; změna 
teritoriálního obvodu PŘ). 

254 2036 1939-1941 Karton 21 
České četnické orgány na Moravě (propouštění, překládání a přijímání četníků - 
jednotlivé případy; přijímání Němců k protektorátnímu četnictvu - jednotlivé případy; 
tabelární přehled četnických stanic; směrnice pro nošení civilních oděvů a uniforem; 
spolupráce s německými bezpečnostními orgány; dohled Němců nad českým 
četnictvem a uniformovanou policií; záznamy o protiněmeckém chování jednotlivých 
českých četníků; jazyková praxe u protektorátních úřadů; zrušení býv. 
pohotovostních oddílů). 

255 2040 1940-1941 Karton 21 
Zaměstnanci okresních úřadů (Ostrava, Uherské Hradiště, Kroměříž - jednotlivé 
případy). 



 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

 

36 

256 2044 1940-1941 Karton 21 
Zřizování zvláštních orgánů u okr. úřadů (poradní sbory; stavební a strojně-technická 
oddělení; správní komise). 

257 2051 1941 Karton 21 
Organizace hospodářsko-technické služby u politických úřadů (nedostatek 
zaměstnanců u okr. úřadu v Jihlavě). 

258 2052 1940-1941 Karton 21 
Organizace okresních úřadů (změny hranic okresů; zřizování nových okresních 
úřadů - mj. nové rozdělení polit. okresů Jihlava a Telč s přip. účetním přehledem). 

259 2054 1940-1941 Karton 21 
Rozmístění okr. výborů v německy řízených obcích (Vyškov, Olomouc). 

260 2060 1939 Karton 21 
Pracovní úřady - všeobecně (organizace, sídla, kompetence; služební předpisy; 
obazování míst Němci). 

261 2061 1940 Karton 21 
Pracovní úřady - jednotlivé případy (zřizování poboček; nové rozdělení obvodů; platy 
zaměstnanců). 

262 2062 1939-1940 Karton 21 
Zaměstnanci pracovních úřadů (přidělování býv. čsl. důstojníků k pracovním úřadům; 
čeští a němečtí zaměstnanci; uplatňování germanizační politiky u pracovních úřadů; 
posudek na zástupce vedoucího u pracovního úřadu v Jihlavě; rozklad k organizaci 
a personálnímu obazení pracovního úřadu v Brně). 

263 2065 1939-1941 Karton 21 
Vládní vojsko (zřízení vládního vojska k udržení vnitřního pořádku v Protektorátě  - 
výnos říšského kancléře z 16.3. 1939; organizace a rozmístění; zbraně; vyloučení 
legionářů směrnice pro nábor vládního vojska; asistence vládního vojska při 
živelných pohromách 1940; pořádání koncertů vládního vojska ve prospěch 
Německého červeného kříže; obor působnosti generálního inspektorátu vládního 
vojska podle směrnic z r. 1939); přil. tišt. brožurky o doplňování mužstva vládního 
vojska z r. 1940 a výt. Markblattu über die Regierungstruppe, 1941. 

264 2066 1939-1941 Karton 21 
Rozmístění vládního vojska (dislokační přehled; jednání s německou ochrannou 
policií o výměnu stanovišť v Holešově a v Lipníku; stavby budov). 

265 2068 1940-1941 Karton 21 
Stavby vojenských objektů pro vládní vojsko (zakoupení pozemků v Lipníku nad 
Bečvou; zřizování jízdáren aj.). 

266 2070 1939-1940 Karton 21 
Finanční správa na Moravě - všeobecně (evakuace českých finančních úřadů ze 
severovýchodní Moravy; předkládání právních  a správních předpisů a nařízení 
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úřadům VÚR a ŘP; směrnice pro úvěry na stavbu obytných domů pro uprchlíky; 
vybudování informační služby u finančních úřadů). 

267 2071 1939-1941 Karton 21 
Finanční úřady (námitky proti překládání českých zaměstnanců a zřizování 
finančních úřadů v německých oblastech - Olomouc, Židlochovice; obsazování 
vedoucích míst u finančních ředitelství Němci; seznam německých zaměstnanců 
u finančních správ na  Moravě a projednávání jednotlivých případů s posudky na 
zaměstnance). 

268 2072 1939-1941 Karton 22 
Přidělování tabákových prodejen Němcům; jmenování členů daňových komisí a jejich 
schválení VÚR; budovy finančních úřadů; stanovení přídělů kuřiva pro německé 
a české prodejny tabáku. 

269 2080 1941 Karton 22 
Zemská komise pro agrární operace (ponechání rady polit. správy Severina Havíře 
na svém místě). 

270 2085 1940-1941 Karton 22 
Zemský úřad pro válečné poškozence na Moravě v Brně (pronájem budovy). 

271 2099 1940-1941 Karton 22 
Varia, týkající se autonomní správy (směrnice k šetření papírem; vnitřní zařízení 
protektorátních úřadů; přednostní jednání s nastávajícími českými a německými 
matkami na úřadech; německé právní předpisy při poskytování právní ochrany 
říšskými zastupitelskými úřady příslušníkům Protektorátu; seznam osob, pověřených 
měřičskými pracemi v pohraničních aj. oblastech; stížnost trestanců Zemské 
donucovací pracovny v Brně na správu ústavu). 

272 2100 1939-1941 Karton 22 
Komunální správa  - všeobecně (obecní tajemníci, jejich praktická výuka 
a dosazování do funkcí s přip. soupisem obcí; spolupráce s funkcionáři Národního 
souručenství; tabelární přehledy o počtu obyvatelstva v českých zemích; vedení 
pamětních knih v obcích, odevzdání těchto knih z českých obcí archivům; soupis 
německých vedoucích u obcí v českých zemích podle okresů k 10.3. 1941; směrnice 
pro komunální politiku na Moravě). 

273 2101 1939-1941 Karton 22 
Provádění německé komunální politiky na Moravě (odbourání české správy města 
Olomouce a dosazení německého vládního komisaře; přidělení býv. českých 
důstojníků do brněnské městské správy na podřízená místa a zamezení jejich vlivu, 
směřujícího k posílení pozice Čechů v "německém" Brně; připojení obcí 
z německého ostrova na Vyškovsku k Verbandu der deutschen 
Verwaltungskörperschaften; zřizování lidových knihoven v německých obcích 
k posílení výchovy v nacistickém duchu; elektrifikace obcí, především německých, 
totéž při zřizování dálnopisné sítě; soupis obcí v Čechách a na Moravě s německým 
vedením  - jejich jména připojena; postavení statutárních měst; pokyny 
k propůjčování domovského práva Čechům v německých obcích nebo ve 
vyhlédnutých německých osídlovacích oblastech; spolupráce krajských úřadů pro 
komunální politiku s obcemi; zjednodušení správy v německy řízených obcích; 
svolávání německých vedoucích k informačním schůzím; soupis obcí v obvodu ZÚ 
v Brně s německým jednacím jazykem; zamezení stěhování Čechů do německy 
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spravovaných obcí; přiznávání domovské příslušnosti s připoj. přehledem obcí, kde 
nejsou čeští přistěhovalci žádoucí, se seznamy nežádoucích českých osob a těch, 
proti nimž není námitek; směrnice pro stěhování mobiliáře jednotlivých osob 
z obsazeného území nebo do něho; přehled obyvatelstva podle národnosti ve 
Velkém Brně z r. 1940; zákaz stěhování uprchlíků do pohraničí, Prahy a Brna; zvl. 
opatření v oblasti bytové péče; výnos ze 14.11. 1939 o německém obecním právu 
v německy řízených obcích; protokoly z porad vládních komisařů Brna, Ostravy, 
Jihlavy, Olomouce a Českých Budějovic v srpnu a říjnu 1939). 

274 2102 1939-1940 Karton 22 
Německy řízená města (schvalování parcelačních plánů v Brně; rozsah pravomoci 
německých soudů pokud jde o města a veřejné korporace; organizace městských 
správ; návrh statut pro německy řízená města; usnesení z porady v Praze 31.10. až 
1.11. 1939 o obecně -právních otázkách měst; autonomní postavení města Ostravy; 
zásady pro vytvoření obecního práva v německy řízených městech a obcích). 

275 2104 1939-1941 Karton 22 
Svaz moravských obcí, měst a okresů v Brně (funkcionáři; organizační a kancelářský 
řád; vydávání vlastního časopisu; statistika obcí na Moravě s vyznačením členských 
obcí; rozpočet na r. 1941; posudky na zaměstnance a předsedu; revizní zpráva 
o finančním hospodaření centrály a technické kanceláře s přehledem za léta 1926 až 
1940). 

276 2107 1939-1941 Karton 22 
Výstavba bytů pro Němce (směrnice pro výstavbu; situace v Jihlavě , Olomouci, 
Hranicích a v jednotlivých okresech na Moravě; zřízení bytového družstva - stanovy). 

277 2110 1939-1941 Karton 23 
Obecní finance  (vydržování kurýrní služby; pomocný fond; výkazy dluhů; plnění 
dlužních závazků vůči peněžním ústavům v okupovaném území; obecní daně 
a dávky; osvobození od obecní dávky při akcích, pořádaných NSDAP, jejími složkami 
a tzv. Zimní pomocí; zrušení celní hranice v obcích; dohoda o majetku v obcích 
a okresech, rozdělených okupací; revizoři a revize obecního hospodářství; revize 
obecních rozpočtů v německy řízených obcích a obcích s německou menšinou); přil. 
tišt. Úřední věstníky, opisy instrukcí z doby předmnichovské republiky a z r. 1939, 
týkající se kulturní politiky a obecního hospodářství a zprávy o stavu veřejné péče. 

278 2111 1939-1941 Karton 23 
Příspěvky obcí na různé účely (NSDAP a její složky, kulturní domy v českých obcích; 
žádost Jindřichova Hradce o mimořádný příspěvek pro rozpočet na r. 1941 na 
nepředvídané výlohy). 

279 2112 1940-1941 Karton 23 
Revize obecního rozpočtu v Brně a Vyškově z hlediska provádění germanizační 
politiky. 

280 2113 1940 Karton 23 
Revize obecního rozpočtu v Jihlavě (mj. revize městské knihovny; přehled obecního 
majetku, aktiv a pasiv). 

281 2114 1940 Karton 23 
Revize obecního rozpočtu v Ostravě (mj. rozpočet na kanalizaci). 
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282 2115 1939-1941 Karton 23 
Revize obecního rozpočtu v Olomouci (mj. náklady na znovuzřízení budovy 
městského divadla; rozpočty obcí v okrese Olomouc; zvýšení obecních daní; relace 
o stavu obecní správy. 

283 2116 1940-1941 (1945) Karton 23 
Revize obecního rozpočtu ve Vsetíně a Frenštátě pod Rad. (mj. stavba kasáren; 
investiční program 1941-1945). 

284 2119 1939 Karton 23 
Žádost obce Vílance (okr. Jihlava) o půjčku na přestavnu obecního  hostince. 

285 2120 1939-1941 Karton 23 
Zaměstnanci německé národnosti ve veřejné správě na Moravě (směrnice pro 
vypracování statistiky zaměstnanců okresních samospráv; návrh na obsazení míst 
vládních komisařů a okresních hejtmanů; přednostní právo Němců při přijímání do 
veřejné samosprávy; vyloučení Židů z veřejných korporací; vyhotovení kartotéky 
vládních komisařů a starostů obcí; jejich schvalování - jednotlivci; sesazování býv. 
obecních starostů a jejich nahrazování novými, zejména německými; povolávání 
členů NSDAP do okr. a obecních zastupitelství; potřeba znalosti němčiny 
u vedoucích obcí; německý vliv ve správě obcí; číselný poměr mezi českými 
a německými zaměstnanci, sestavený do tabelárních přehledů podle VÚR, okresů 
a obcí). 

286 2121 1934-1942 Karton 24 
Přidělování německých úředníků do správy obcí k posílení tamních německých pozic 
(směrnice; situace v jednotlivých místech; funkce, platy, naturální požitky, 
odškodňování apod.; soupisy německy řízených obcí; soupisy míst obecních 
zaměstnanců, zatčených gestapem a propuštěných ze služby; soupisy starostů 
a vládních komisařů aj.). 

287 2122 1939-1941 Karton 24 
Vládní komisař a městští zaměstnanci v Brně (jednání o dosazení O. Judexe za 
vládního komisaře; opětné dosazení vrchního rady W. Czerneho do městské správy; 
sesazení býv. starosty dr. Spaziera; omezení počtu českých městských úředníků ve 
prospěch německých; směrnice pro povyšování a platovou úpravu; systemizační 
tabulka pro Brno-město; potvrzení vrchního rady Dosoudila jako komisařského 
vedoucího v Archivu města Brna; obsazení místa kustoda městských muzejních 
sbírek). 

288 2123 1939-1940 Karton 24 
Vládní komisař a městští zaměstnanci v Jihlavě  (situace v r. 1939; jednání 
o jmenování vládního komisaře a vymezení jeho pravomoci; námitky proti přidělování 
městských úředníků české národnosti z obsazeného sudetského území). 

289 2124 1939-1940 Karton 24 
Vládní komisař a městští zaměstnanci v Ostravě (jmenování vládního komisaře 
a jeho zástupce; němečtí a čeští městští úředníci - souhrnný posudek; disciplinární 
řízení a zatčení některých úředníků; sesazení vládního komisaře dr. Josefa Hinnera 
a jmenování jeho nástupce Emila Beiera - přip. výstřižek z novin s jeho fotografií 
a životopisem). 
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290 2125 1939-1941 Karton 24 
Vládní komisař a městští zaměstnanci v Olomouci  (situace v r. 1939; odškodnění 
Čechy penzionovaných německých městských úředníků; jmenování městského 
archiváře; informační zpráva o kulturních; školských a správních poměrech 
v Olomouci; jmenování jednotlivých úředníků v městské správě; jmenování vládního 
komisaře dr. Fritze Czermaka). 

291 2126 1940 Karton 24 
Vládní komisař a městští zaměstnanci v Prostějově (rozpuštění městského 
zastupitelstva; zatčení starosty prof. dr. Sedláčka a jeho zástupce gestapem v r. 
1940; celková situace v Prostějově, známém jako ryze české město a z toho plynoucí 
nutnost poněmčení jeho správy; jednání o ustanovení německého vládního komisaře 
po odstoupení dr. Hermanna Boesse). 

292 2127 1939-1941 Karton 24 
Vládní komisař a městští zaměstnanci ve Vyškově  (sesazení českého starosty 
a jednání o ustanovení německého vládního komisaře vzhledem k německému 
charakteru Vyškovska; celkový přehled situace na Vyškovsku); přil. výstřižek z novin 
se zprávou o uvedení Karla Mazala do funkce vládního komisaře v r. 1940. 

293 2128 1940 Karton 24 
Vládní komisař a městští zaměstnanci v Litovli (rozpuštění obecního zastupitelstva 
a jednání o ustanovení německého vládního komisaře a jeho českého zástupce; 
upozornění na odpor ZÚ v Brně a okr. hejtmana proti jmenování Fritze Mekisku 
vládním komisařem s připojeným výstřižkem z novin o jeho uvedení v úřad; zpráva 
o celkové situaci v Litovli). 

294 2129 1940-1941 Karton 24 
Vládní komisař a městští zaměstnanci v Přerově (jednání o dosazení německého 
starosty místo dosavadního českého; zpráva o celkové situaci v Přerově; posudky na 
jednotlivé členy městské rady; mj. na Františka Skopala, hlavního organizátora 
ilegálního hnutí odporu proti nacistům v Přerově); přil. výstřižek z novin o jmenování 
dr. Hanse Petzneho vládním komisařem v Přerově po Karlu Kafkovi ze Sittaheimu. 

295 2130 1939-1941 Karton 24 
Vládní komisaři a jejich zástupci v ostatních městech v obvodě VÚR v Brně (posudky 
na jednotlivé osoby, jejich jmenování; zprávy o celkové situaci v Židlochovicích, 
Boskovicích, Bystré, okr. Boskovice, Šakvicích se zatčením tamního bývalého 
starosty aj.). 

296 2131 1939-1941 Karton 24 
Vládní komisaři a jejich zástupci v obvodě VÚR v Jihlavě (přehled situace 
v jednotlivých obcích 1939; návrhy jednotlivých osob do funkcí starostů a vládních 
komisařů a jednání o jejich dosazení; zatčení starosty ve Velké Bíteši pro 
protiněmecké chování, totéž starosta v Žižkově Poli a v Třebíči - Josef Vaněk, 
komunista). 

297 2132 1939-1940 Karton 25 
Vládní komisaři a jejich zástupci v obvodě VÚR v Kroměříži (obsazování 
uprázděných míst v městských a obecních radách a komisích s přil. seznamem 
odstoupivších členů; celkový přehled situace v obvodě; námitky proti jednotlivým 
členům obecních rad). 
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298 2133 1939-1942 Karton 25 
Vládní komisaři a jejich zástupci v obvodě VÚR v Ostravě (jednání o obsazení míst 
starostů a dosazení vládních komisařů; nutnost odstranění Čechů v důležitých 
průmyslových oblastech; návrhy na jednotlivé osoby, posudky; zatčení starosty ve 
Staré Bělé; seznam obcí, kde byli sesazeni po okupaci starostové a nahraženi jinými; 
celkový situační přehled s uvedením obcí, kde musí být dosazen německý vládní 
komisař - mj. Frýdek; přidělení německých kancelářských sil k okr. úřadu tamtéž; 
opis žaloby, zaslané zvl. soudu v Brně, proti starostovi v Přílukách, okr. Val. Meziříčí, 
pro poslech zahraničního rozhlasu a šíření jeho zpráv; rozpuštění obecních 
zastupitelství ve Frýdku-Místku a v dalších obcích; dosazení vládních komisařů 
v těchto obcích; zatčení starosty v Kojetíně, okr. Valaš. Meziříčí, pro nevyvěšení 
praporů na úředních budovách v den narozenin Adolfa Hitlera a v tzv. 
Heldengedenktag). 

299 2140 1941 Karton 25 
Změny katastrů obcí odůvodněné protiněmeckou tendencí při jejich určování v ČSR. 

300 2141 1941 Karton 25 
Připojení některých obcí k Vyškovu na podporu germanizační politiky s přip. 
rozkladem k tamní situaci. 

301 2142 1939-1940 Karton 25 
Vydělení obce Studénky, okr. Jihlava, z Puklic a připojení ke Kosovu za tímtéž  
účelem.; přil. opisy protokolů ze zasedání obecního výboru  z r. 1919, protestu 
místních německých obyvatel proti připojení Studének k Českým Puklicím z r. 1920 
a protestu německých starostů z okr. Jihlava z r. 1919 s tímtéž obsahem. 

302 2143 1939-1940 Karton 25 
Jednání o změnu katastru obcí Kučerova a Bohdalic, okr. Vyškov; přip. přehled 
historického vývoje hranic obou obcí v době předmnichovské republiky. 

303 2144 1940-1941 Karton 25 
Připojení 12 okolních obcí ke katastru města Ostravy v souvislosti s jednotným 
plánem zástavby, především pro německé osídlování; přil. výstřižky z novin z r. 1941 
o provedeném připojení. 

304 2145 1939-1940 Karton 25 
Připojení 12 okolních obcí ke katastru města Olomouce (rozklad k situaci s přip. 
opisem pamětního spisu býv. starosty dr. Fischera z r. 1927 s požadavky tehdejší 
správy města, týkajícími se správy a kulturního programu. 

305 2150 1939-1941 Karton 25 
Obecní hospodářství, právní záležitosti obcí (elektrifikace; změny názvů ulic 
a náměstí a jejich dvojjazyčnost; zřizování kulturních patronátů říšských obcí nad 
protektorátními  - Olomouc; řešení sporů mezi obcemi, ležícími zčásti v Sudetech, 
zčásti v Protektorátě). 

306 2151 1939-1941 Karton 25 
Obecní hospodářství, právní záležitosti obcí v obvodě VÚR Brno (plnění 
germanizační politiky v Brně ve všech odvětvích správy, složek a výstavby: veřejné 
služby, koncese, názvy ulic; rozpočty na stavební práce; židovské domy; příspěvky 
na tzv. Deutschtumsfond; obecní kroniky; kontrolní zprávy o obecní správě v Brně). 
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307 2152 1939-1941 Karton 25 
Obecní hospodářství, právní záležitosti obcí v obvodě VÚR Jihlava (stížnost starosty 
města z března 1939 na nepřístojnosti říšskoněmeckých vojáků v Jihlavě a na 
organizaci bezpečnostní služby ve městě; zvolení říšského německého mnistra dr. 
Seyss-Inguarta čestným občanem ve Stonařově; přeložení cenového úřadu z Jihlavy 
do Třebíče; změny názvů ulic v Jihlavě; bytové poměry tamtéž a jejich řešení; vodní 
hospodářství ve Velkém Meziříčí). 

308 2153 1940 Karton 25 
Obecní hospodářství, právní záležitosti obcí v obvodě VÚR v Kroměříži (změny 
názvů ulic v Kroměříži). 

309 2154 1940-1941 Karton 25 
Obecní hospodářství, právní záležitosti obcí v obvodě VÚR v Ostravě (změny názvů 
ulic a obcí; subvence na přestavbu školy a obecního domu v Nemilanech; hřbitov ve 
Valašském Meziříčí). 

310 2155 1939-1941 Karton 25 
Obecní hospodářství, právní záležitosti obcí v obvodě VÚR v Olomouci (odstranění 
pomníků T.G. Masaryka a legionářů v Olomouci; změny názvů ulic v Olomouci 
a dalších obcích; pronájmy vojenských objektů; ubytování německého vojska 
v Hranicích; výstavba silnic v Olomouci 1940; výstavba vojenského letiště v Přerově; 
žádosti olomouckých obchodníků o odškodné za plenění dne 3. března 1920 tamtéž; 
stavba domů pro železničáře v Olomouci; opatření proti bytové nouzi v Prostějově; 
příspěvky na zřizování kanalizační sítě v různých obcích; umístění městského 
archivu v Prostějově;  výstavba silniční sítě; koupě býv. domu pánů z Žerotína - hotel 
Tatra - městem Olomoucí pro zřízení městského muzea). 

311 2156 1940 Karton 25 
Investiční program města Boskovic. 

312 2157 1940-1941 Karton 25 
Stížnost na starosty a členy obecních zastupitelstev v obvodě VÚR ve Zlíně-
Gottwaldově; jejich zatčení. 

313 2199 1940 Karton 25 
Směrnice pro stavbu domků zemědělských dělníků. 

314 2200 1939-1941 Karton 25 
Zaměstnanci v autonomní správě (ochrana zájmů něm. menšin při obsazování míst 
ve státních a veřejných službách; vedoucí úředníci v autonomní správě - 
penzionování, povyšování, jmenování, překládání; přijímání ostatních zaměstnanců 
do veřejné správy; přidělování příslušníků býv. čsl. armády a uprchlíků do veřejné 
správy a do soukromých služeb; reaktivace býv. čsl. penzistů a jejich přidělování do 
říšských služeb; kompetence VÚR v záležitostech českých zaměstnanců; stížnost 
VÚR na překládání německy smýšlejících českých zaměstnanců - jednotlivé případy 
- a na ponechávání zaměstnanců, neúnosných pro nacisty, ve službě; zákaz 
zaměstnávání Židů ve veřejných službách; zjišťování politické spolehlivosti 
zaměstnanců ve veřejné správě; sumární přehled zaměstnanců ve veřejných 
službách, kteří bezdůvodně opustili zaměstnání; úprava platů veř. zaměstnanců v r. 
1941; směrnice pro skládání služební přísahy s přip. textem přísahy a dekretem 
státního prezidenta z r. 1940; jmenný soupis zaměstnanců, kteří přísahu nesložili 
s uvedením zatčených a uprchlíků; tabelární přehled veřejných zaměstnanců, 
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odsouzených a popravených stanným soudem v Brně ve dnech 27. září až 6. 
listopadu 1941 s vytčením příslušníků KSČ a odbojářů; tabelární přehledy veřejných 
zaměstnanců na Moravě v okresní a obecní správě; penzionování legionářů 
a učitelů; oduznání legionářských výhod; sumární přehled čekatelů ve státní službě, 
sestavený podle ministerstev; snižování počtu zaměstnanců ve veřejné správě, jejich 
přemísťování - jednotlivé případy; zastavení penzionovací akce; převedení učitelů 
z Podkarpatské Rusi do služeb ministerstva vnitra s tabelárním přehledem 
jednotlivých osob). 

315 2201 1942 Karton 25 
Zřízení "správy z pověření Říše" v Protektorátě (směrnice pro okresní hejtmany, 
městskou správu a policejní ředitelství). 

316 2209 1939-1941 Karton 26 
Čeští zaměstnanci ve veřejné správě, zatčení z politických a jiných důvodů 
(disciplinární postup proti uprchlíkům a zatčeným; směrnice pro vyplácení služebních 
požitků a důchodů uvedeným osobám; disciplinární tresty, suspenze; vliv německých 
úřadů na personální záležitosti české veřejné správy; výtahy z příslušných paragrafů 
z trestního zákona, směrnice a návrhy pro postup proti zaměstnancům, zatčeným 
gestapem; vyplácení podpor jejich rodinným příslušníkům aj.). 

317 2212 1939-1941 Karton 26 
Penzionovaní něm. zaměstnanci (výplata penzijních požitků něm. zaměstnancům, 
přesídlivším v důsledku politických událostí na podzim 1938 do území, zabraného 
Říší, nebo zdržujícími se v době okupace mimo české země; krácení, výpomoci, 
příplatky, zvýšení penzí - směrnice a jednotlivé případy, mj. žádost hraběnky Fridy 
Logothettiové o zvýšení penze po manželovi, zemřelém 1918 a její stížnost na 
poškození ze strany čsl. státu v této věci). 

318 2220 1939-1941 Karton 26 
Návrat německých úředníků, přeložených, sesazených, penzionovaných, nebo 
uprchlých do Říše pro nacistickou činnost v ČSR před Mnichovem, zpět do služby 
(směrnice, jednotlivé případy, seznamy těchto zaměstnanců u PŘ, ZÚ, pošt 
a finančních úřadů v Brně; úprava poměrů německých státních zaměstnanců ze 
Slovenska a z býv. Podkarpatské Rusi; neplatnost propouštění a zákazu přijímání 
vdaných žen do veřejných služeb pro Němky). 

319 2221 1939-1941 Karton 27 
Němečtí zaměstnanci ve veřejných službách (ustanovování, povyšování, překládání, 
podpory, reaktivace - jednotlivé případy). 

320 2222 1939-1942 Karton 27 
Návrat německých zaměstnanců z Říše do autonomní finanční správy (jednotlivé 
případy). 

321 2234 1939-1940 Karton 27 
Pozemkové ústavy (zřízení filiálek PÚ Olomouc v Hranicích a ve Frýdku). 

322 2300 1940-1941 Karton 28 
Obecní, okr. a zemské spořitelny a záložny (odvolání vládních komisařů neněmecké 
národnosti z německých peněžních ústavů a dosazení německých; prosazování 
německého vlivu ve správních výborech ve spořitelnách v rámci německé personální 
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politiky; zastoupení Němců v občanské záložně v Ivančicích); přil. tišt. účetní zpráva 
za r. 1939 a tišt. členská knížka se stanovami posledně jmenované záložny. 

323 2301 1940-1941 Karton 28 
Obecní spořitelny a záložny v obvodě VÚR v Brně (mj. vklady Němců v První 
moravské spořitelně v Brně). 

324 2302 1939-1941 Karton 28 
Obecní spořitelny a záložny v městě Brně (vybírání vkladů Čechy na výzvu 
anglického rozhlasu; poněmčení správy Spořitelny města Brna a její splynutí 
s Cyrilometodějskou záložnou); přil. výstřižek z novin se zprávou o spojení obou 
jmenovaných peněžních ústavů. 

325 2303 1939-1940 Karton 28 
Obecní spořitelny a záložny v městě Olomouci (poněmčení správy Spořitelny města 
Olomouce - přip. seznam býv. členů výboru); přil. tišt. statuta z r. 1939. 

326 2304 1940-1941 Karton 28 
Obecní spořitelny a záložny v městě Třebíči a Jihlavě (městská spořitelna v Třebíči; 
předražený prodej domu; rozpuštění českého výboru ve spořitelně města Jihlavy). 

327 2305 1940-1941 Karton 28 
Obecní spořitelny a záložny v městě Ostravě (stížnost VÚR v Ostravě na 
protiněmecký postoj vedení městské spořitelny - změna statut; jmenování nového 
výboru). 

328 2306 1939-1940 Karton 28 
Obecní spořitelny a záložny ve městě Frýdku (revize výboru městské spořitelny něm. 
orgány). 

329 2307 1940 Karton 28 
Obecní spořitelny a záložny ve městě Litovli (rozpuštění výboru městské spořitelny 
a dosazení nového s přip. seznamem sesazených členů a jejich politickou 
charakteristikou). 

330 2308 1940-1941 Karton 28 
Obecní spořitelny a záložny ve městě Vyškově (rozpuštění správních výborů 
peněžních ústavů a dosazení nových v duchu plánované germanizace města - přip. 
seznamy členů výborů; spojení městské spořitelny s kontribuční pokladnou v první 
městskou spořitelnu v Brně). 

331 2309 1941 Karton 28 
Obecní spořitelny a záložny ve městě Jevíčku (provedení změn ve správním výboru 
v městské spořitelně ve prospěch Němců). 

332 2330 1939-1941 Karton 28 
České banky v Brně (zrušení kreditní banky s přip. vylíčením jejího vývoje 
a charakteristikou; poněmčení výborů filiálky Ústřední banky a Moravské banky 
v Brně); přil. tišt. výroční zpráva posledně jmenované za r. 1939. 
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333 2331 1940 Karton 28 
Návrh na zřízení filiálky německého kreditního ústavu v Hodoníně. 

334 2332 1939-1940 Karton 28 
Dosazování německých zaměstnanců do brněnských peněžních ústavů 
(projednávání jednotlivých případů; žádosti jednotlivců). 

335 2333 1939-1941 Karton 28 
Moravská hypoteční a zemědělská banka v Brně (dosazení Němců do vedoucích 
míst; zájem gestapa a NSDAP na něm. vedení; přehled historického vývoje banky 
a její současný stav; změna stanov s přip. výt. stanov z r. 1938; převzetí úvěrů, 
týkajících se odstoupených území Zemskou ústřednou pro Sudety v Liberci 
a Zemskou hypoteční bankou pro Dolní Rakousy ve Vídni; slavnostní dosazení něm. 
komisařského vedoucího s přip. proslovem; zřízení Ústřední banky čs. spořitelen 
a její pravomoc; pověření Mor. hypoteční a zemědělské banky agendou žirocentrála 
její reorganizace 1941 v Zemskou banku pro Moravu s přip. návrhem na změnu 
stanov). 

336 2335 1939-1940 Karton 28 
Ústřední banka německých spořitelen (žádost členů Ochranného svazu věřitelů 
o odškodnění za ztráty, utrpěné uvalením moratoria na vklady, při reorganizačních 
změnách a likvidaci banky); přil. výt. Sbírky zákonů a nařízení z r. 1936 a výstřižky 
z novin. 

337 2336 1940 Karton 28 
Poněmčení správy Národní banky; přil. výstřižek z novin se zprávou o 1. plenárním 
zasedání nové správy. 

338 2337 1939-1940 Karton 28 
Zastoupení Němců ve vedení záložny v Lipníku. 

339 2399 1940-1941 Karton 28 
Přesídlení českých peněžních ústavů z území zabraného Říší (Sudety, jižní Morava) 
do Protektorátu (směrnice; jednotlivé ústavy; zřízení filiálky bankovního domu Döllner 
a spol. v Prostějově; stanovy Zemské banky pro Moravu). 

340 2500 1939-1941 Karton 28 
Veterinární služba - všeobecně (přidělení veterinárních radů k úřadům VÚR; 
veterinární dozor; dovoz porážkového dobytka; seznam členů veterinárních komisí 
v obvodě VÚR ve Zlíně; přidělení MUDr. Zacha ZÚ v Brně). 

341 2501 1940-1941 Karton 28 
Veterinární služba v obvodě VÚR v Brně (zřízení veterinární služby na hraničním 
přechodu v Lanžhotě; určení pohraničních přechodů pro dobytek; opatření pro dovoz 
porážkových zvířat z ciziny; objevení se vztekliny v Hodoníně aj. obcích). 

342 2502 1940 Karton 28 
Veterinární služba v obvodě VÚR v Jihlavě  (mj. otrava poživatin v Pokojovicích). 
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343 2503 1939-1940 Karton 28 
Veterinární služba v obvodě VÚR v Kroměříži  (výskyt vztekliny v různých obcích v r. 
1939-1940; výskyt vozhřivky u koní, dovezených z Jugoslávie). 

344 2504 1939-1940 Karton 28 
Veterinární služba v obvodě VÚR v Ostravě (výskyt vztekliny v okr. Frýdek a Místek; 
výskyt slintavky v transportu  vepřů z Rumunska). 

345 2505 1939-1941 Karton 28 
Veterinární služba v obvodě VÚR v Olomouci (otrava masem v Hranicích; výskyt 
slintavky u vepřů, dovezených z Rumunska ; výskyt vztekliny v různých obcích 
obvodu - boj proti ní; objevení se slezinné sněti v okr. Olomouc; přesazení 
veterinárního komisaře MUDr. Tománka k okr. úřadu Olomouc). 

346 2506 1939-1940 Karton 28 
Veterinární služba v obvodě VÚR v Prostějově (otrava masem v Suchdole; výskyt 
vztekliny v různých obcích okr. Boskovice a slezinné sněti v Benešově, týž okres). 

347 2507 1939-1944 Karton 29 
Veterinární služba v obvodě VÚR v ve Zlíně-Gottwaldově (výskyt slintavky u vepřů, 
dovezených z Rumunska 1939; zřízení veterinární stanice na hraničním přechodu 
v Horní Lidči; výskyt tularemie u obyvatel v okr. Uh. Hradiště; plánování spalovací 
pece na jatkách v Uh. Brodě; soupis hraničních přechodů pro dovoz dobytka 
v obvodě VÚR ve Zlíně s přip. tabelárním přehledem množství dovezených zvířat; 
překládání veterinárních lékařů). 

348 2520 1941 Karton 29 
Zprávy o cenách vepřového dobytka za 3. čtvrtletí 1941. 

349 2521 1939-1940 Karton 29 
Měsíční veterinární zprávy z obvodu VÚR v Brně (veterinární lékaři; veterinární 
přehledy podle obcí; nemoci, ochrana a chov zvířat; veterinární policie; kontroly 
mlékáren). 

350 2522 1939 Karton 29 
Měsíční veterinární zprávy z obvodu VÚR v Jihlavě. 

351 2524 1939-1940 Karton 29 
Měsíční veterinární zprávy z obvodu VÚR v Ostravě (mj. vojenské dodávky 1940). 

352 2525 1939-1940 Karton 29 
Měsíční veterinární zprávy z obvodu VÚR v Olomouci. 

353 2527 1939-1940 Karton 29 
Měsíční veterinární zprávy z obvodu VÚR ve Zlíně-Gottwaldově. 
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354 2530 1939-1940 Karton 29 
Směrnice a výkazy k epidemickému výskytu nemocnosti dobytka; přil. tišt. tabelární 
přehledy z r. 1940 z území celého Německa s přip. tišt. mapkami. 

355 2540 1939-1940 Karton 29 
Ochrana a boj proti chorobám dobytka; směrnice pro postih při nedodržování 
příslušných zákonů. 

356 2549 1940 Karton 29 
Veterinárně-policejní opatření při dovozu dobytka ze zahraničí. 

357 2550 1939-1940 Karton 29 
Zdravotní prohlídky masa (směrnice; kurzy pro kontroly; porážky závadného 
dobytka). 

358 2599 1939 Karton 29 
Návrh Spolku pro ochranu zvířat na Moravě na zlepšení zákona na ochranu zvířat. 

359 2600 1939-1941 Karton 29 
Veřejná sociální péče o německé a jiné státní příslušníky v Protektorátě (směrnice; 
spolupráce s Říšskou pomocí; výměna říš. příslušníků v ústavech v českých zemích 
s protektorátními Němci v ústavech  soc. péče na území Německa a Sudet; péče 
o mládež, nastávající matky, válečné poškozence, přesídlence, nemocné, tělesně 
postižené a staré osoby; péče o německé uprchlíky z Ukrajiny a ze zahraničí; péče 
o cizí státní příslušníky v Protektorátě, na něž je třeba pohlížet jako na nepřátele; 
peněžní podpory pro důchodce; péče o německé státní příslušníky, žijící 
v manželství se Židy; péče o asociální živly; zřízení starobinců pro Němce 
a německé oddělení v městských starobincích). 

360 2601 1939-1941 Karton 30 
Veřejná sociální péče o Němce v Protektorátě (jednotlivé případy, mj. ukrajinské 
rodiny ve sběrném táboře v Brně). 

361 2605 1939-1941 Karton 30 
Sociální péče v obvodě VÚR v Olomouci (většinou chudinské podpory - jednotlivé 
případy; finanční náklady na péči; směrnice). 

362 2607 1939-1941 Karton 30 
Sociální péče v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově (přehled soc. péče v obvodě; 
jednotlivé případy). 

363 2610 1939-1941 Karton 30 
Náhrada výloh obcím za chudinskou péči (péče o osoby, příslušející do obcí 
domovským právem, nebo bydlící v zemi Moravskoslezské, ale patřící domovským 
právem na Slovensko; úhrada výloh za ústavní péči za děti kočujících cikánů; právní 
postavení a péče o Němce, mající domovské právo v českých zemích; spolupráce 
protektorátních nemocnic se slovenskými; vyživovací příspěvky pro rodiny osob 
v pracovních a trestních táborech aj.). 
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364 2611 1939-1941 Karton 30 
Určování domovského práva osob pro vyplácení podpor domovskou obcí v obvodě 
VÚR v Brně - jednotlivé případy. 

365 2615 1939 Karton 30 
Určování domovského práva osob pro vyplácení podpor domovskou obcí v obvodě 
VÚR v Olomouci. 

366 2630 1939-1940 Karton 30 
Péče o uprchlíky ze Slovenska (státní přesídlovací akce soukromých osob české 
národnosti ze Slovenska; zřizování táborů pro české uprchlíky ze Slovenska - 
směrnice, počet osob, rozmístění táborů včetně táborů pro židovské uprchlíky; 
evidence uprchlíků a péče o ně). 

367 2640 1939 Karton 30 
Udělování podpor a milodarů (jednotlivé případy). 

368 2660 1939-1941 Karton 30 
Péče o mládež (umísťování a vydržování dětí ve výchovných ústavech - směrnice; 
zřízení německých ústavů pro opuštěné a  nemocné německé děti a mladistvé; 
seznamy dětí; zřizování úřadu pro péči o mládež; porady pro matky; seznamy 
mateřských školek; seznamy a směrnice pro mateřské školky pro německé děti; 
prázdninová péče pro českou mládež - ozdravovny); přil. tišt. výstřižky z úředních 
nařízení. 

369 2661 1940-1941 Karton 30 
Přemísťování dětí z míst, ohrožených bombardováním, na venkov na území Čech 
a Moravy (směrnice; určování jednotlivých míst a úprava objektů; příděly poživatin; 
školní výchova ); přil. tišt. Ministerial-Blatt des Reichs-und Preussischen Ministeriums 
des Innern z r. 1939. 

370 2670 1939-1940 Karton 30 
Péče o nezaměstnané a pracovníky s nuceně omezenou pracovní dobou (směrnice 
pro vyplácení podpor); přil. výstřižky z Úředních listů. 

371 2680 1939-1941 Karton 30 
Manželské půjčky pro osoby německé národnosti, které se přistěhovaly do českých 
zemí (směrnice; seznamy obchodů, určených pro nákup zboží; jednotlivé případy). 

372 2681 1941 Karton 30 
Příspěvky pro rodiny z dětmi (jen výstřižky z tištěných úředních směrnic). 

373 2699 1939 Karton 30 
Varia (žádost otce Rudolfa Demla o propuštění syna z pracovního tábora; žádost 
dělníků ze Štítné nad Vlárou o podporu k odstranění následků krupobití v létě 1939 
s připojeným seznamem žadatelů). 
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374 2700 1939-1941 Karton 30 
Sociální a nemocenské pojištění (směrnice, mj. sociální pojištění Němců, povolaných 
k vojsku a na roveň mu postavených útvarů; vyplácení rent z okupovaného území a 
z Němcům nepřátelské ciziny; naturální požitky a jejich zápočet do výměry 
nemocenského pojištění s přip. tišt. sazebníkem; nemocenské, invalidní a starobní 
pojištění). 

375 2701 1939-1941 Karton 30 
Sociální a nemocenské pojištění v obvodě VÚR v Brně (jednotlivé případy). 

376 2705 1940-1941 Karton 30 
Sociální a nemocenské pojištění v obvodě VÚR v Olomouci (jednotlivé případy; 
různé směrnice). 

377 2708 1939-1941 Karton 31 
Penzijní pojištění, renty (jednotlivé případy; navrátilci, cizinci - směrnice). 

378 2710 1941 Karton 31 
Pojišťovny (směrnice pro vyplácení nemocenských příspěvků německým státním 
příslušníkům na území Čech a Moravy; směrnice pro vyplácení pojistného dělníkům 
v případě nemoci, invalidity a stáří); přil. tišt. vyhláška o ocenění hodnoty naturálních 
požitků při vyplácení pojistného. 

379 2711 1939-1941 Karton 31 
Pojišťovny na Moravě - zaměstnanci (obsazování vedoucích míst Němci a posílení 
vlivu Němců v pojišťovnách - seznamy německých zaměstnanců, návrhy na 
jmenování; přihlašování dělníků k pojištění růz. podniky; výroční zprávy pojišťoven; 
směrnice pro sociální pojištění osob, povolaných k německé armádě; spojování 
nemocenských pojišťoven na Moravě; směrnice k organizaci nemocenských 
pojišťoven v českých zemích); přil. tišt. zpráva o činnosti okr. nemocenské pojišťovny 
v Brně za r. 1939. 

380 2712 1939-1941 Karton 31 
Dělnická úrazová pojišťovna v Brně (personální změny; zvýšení počtu německých 
zaměstnanců; žádosti jednotlivců o opětné přidělování a odškodnění za postup ze 
strany býv. českého vedení; statistický přehled zaměstnanců; převzetí zaměstnanců 
ze Slovenska; zatýkání českých zaměstnanců a disciplinární opatření vůči nim). 

381 2713 1939 Karton 31 
Zastoupení Němců v orgánech pojišťoven; doporučení německých zaměstnanců do 
výboru Ústřední nemocenské pojišťovny v Praze. 

382 2721 1940 Karton 31 
Revírní pokladny v Zastávce u Brna a v Ostravě (němečtí a čeští zaměstnanci; jejich 
přehledy). 

383 2731 1939-1941 Karton 31 
Nemocenské pojištění obchodních a soukromých zaměstnanců (organizační změny 
u pojišťovny; němečtí zaměstnanci; zvyšování vlivu Němců ve správě; pamětní spis 
o vývoji a stavu pobočky pražské ústředny nemocenské pojišťovny v Brně; tabelární 
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přehledy zaměstnanců; stížnost na postup vůči zaměstnancům; odvolání předsedy 
správní komise na žádost NSDAP v Brně); přil. tišt. leták s oznámením o provedené 
reorganizaci pojišťoven. 

384 2746 1939-1940 Karton 31 
Penzijní ústav zaměstnanců soukromých drah (poněmčení vedení); přil. tišt. brožurka 
se statuty ústavu a tišt. výroční zpráva za r. 1937. 

385 2749 1939-1940 Karton 31 
Výbor pro starobní a invalidní pojištění pro samostatné podnikatele (zřízení; vyslání 
zástupců z brněnské obchodní a živnostenské komory do výboru). 

386 2750 1939 Karton 31 
Gremiální nemocenská pojišťovna v Brně (současný stav s přip. historickým vývojem; 
poměrné zastoupení Čechů a Němců mezi zaměstnanci; účetní přehled k 31.12. 
1938; dosazení německého vedení). 

387 2751 1939-1940 Karton 31 
Všeobecný penzijní ústav, pobočka v Brně (žádosti německých zaměstnanců, 
přeložených v říjnu 1938 do Opavy, o převzetí na původní místa v brněnské 
pobočce, jejich projednání; personální změny ve vedení; směrnice pro vnitřní 
organizaci); přil. výstřižek z novin a tišt. Sbírka zákonů a nařízení z 6.3. 1940, týkající 
se obsazování míst. 

388 2760 1940 Karton 31 
Soukromé pojišťovny (celková situace v pojišťovnictví; posílení německého vlivu 
v pojišťovnách); přil. tišt. Mitteilungen des Statistischen Zentralamtes č. 19-24 z r. 
1940. 

389 2761 1939-1941 Karton 31 
Mor.-slezská vzájemná pojišťovna v Brně (reorganizace; zaměstnanci; posudky na 
členy správní rady; jednání o sloučení s pojišťovnou pro Sudety v r. 1940); přil. tišt. 
účetní uzávěrky za rok 1938, tišt. statuta z r. 1940, cykl. statuta pojišťovny pro 
Sudety, bd., a výstřižek z novin z r. 1940 o sloučení. 

390 2762 1939-1940 Karton 31 
Filiálka Slovenské pojišťovny v Brně (jednání o spojení s 1. českou vzájemnou 
pojišťovnou). 

391 2763 1939 Karton 31 
Býv. pojišťovna Fönix (převzetí jejích závazků pojišťovnou Star; hájení nároků něm. 
pojištěnců býv. pojišťovny u její nástupkyně). 

392 2765 1939-1940 Karton 32 
Pojišťovna Securitas (jednání o spojení s pojišťovnou Moldavií; arizace a zamezení 
možností její čechizace). 
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393 2766 1939 Karton 32 
Pojišťovny Allgemeine Assekuranz v Praze a Union v Liberci (jednání o spojení; 
arizace a zamezení možnosti jejich čechizace). 

394 2769 1939 Karton 32 
Anglo-Elementar Versicherungs-Gesellschaft ve Vídni, generální zastoupení pro 
Moravu a Slezsko v Brně (informační zpráva o založení, současném stavu 
a národnostním složení zaměstnanců). 

395 2770 1939-1940 Karton 32 
Úmrtní fond při Jednotě zaměstnanců čs. drah v Brně (současný stav; upozornění na 
protiněmecké zaměření stanov - jejich změna); přil. tišt. členská legitimace se 
stanovami. 

396 2771 1939-1940 Karton 32 
Spolek českých penzistů pouličních drah v Brně (stanovy, seznamy členů, 
rozpuštění). 

397 2772 1939 Karton 32 
Podpůrný pohřební spolek Dobrý hospodář v Brně (změna vedení). 

398 2773 1939-1940 Karton 32 
Masarykova ozdravovna pro soukromé zaměstnance v Rožnově pod Radhoštěm 
(odnětí Čechům a zajištění pro Němce pod záminkou židovského podniku; dosazení 
správy k věrné ruce); přil. výt. Lubiny, č. 31/1939 o koupi ozdravovny městem 
Rožnovem. 

399 2774 1939-1940 Karton 32 
Jednotný svaz soukromých zaměstnanců v Brně (dosazení správy k věrné ruce; 
vyčlenění německého podílu ze spolkového majetku). 

400 2775 1939-1940 Karton 32 
Ústřední svaz zaměstnanců pojišťoven, místní skupina Brno (zjištění současného 
stavu a podílu německých a českých členů; dosazení správy k věrné ruce k zajištění 
německých majetkových zájmů). 

401 2780 1940 Karton 32 
Návrat německých zaměstnanců  pojišťoven, přeložených do Říše, na původní místa 
v Protektorátě (seznam uchazečů o místa  v Brně). 

402 2781 1940 Karton 32 
Návrat německých zaměstnanců Mor.-slezské vzájemné pojišťovny v Brně, 
přesazených do Sudet, na původní místa; přil. seznamy přeložených a žádosti 
jednotlivců o překlad. 

403 2783 1942 Karton 32 
Návrat německých zaměstnanců v Riunione adriatica di sicurta Brno (seznam 
zaměstnanců, přeložených koncem r. 1938 do Liberce). 
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404 2784 1940 Karton 32 
Návrat německých zaměstnanců  Sudetendeutsche Union Versicherungs-
Aktiengesellschaft v Brně (seznam přeložených úředníků a žádostí jednotlivců). 

405 2788 1940 Karton 32 
Návrat německých zaměstnanců  u pojišťovny Corona, generální zastoupení v Brně 
(přehled současného stavu pojišťovny; žádosti jednotlivců o přeložení). 

406 2799 1940 Karton 32 
Přijetí Němce Jana Uhra ze Zlína-Gottwaldova do nemocenské pojišťovny tamtéž. 

3000 - vojenská správa 

407 3000 1939-1941 Karton 32 
Vojenská správa (zřízení spojovacího místa vojenské správy v Praze; zřízení 
vojenské správy pro náhradní oddíly v Protektorátě ; přil. výstřižky z Úředních listů se 
směrnicemi pro spolupráci armády s politickými úřady ve věci vojenských střelnic; 
výt. brožurky Ergänzungsbestimmungen für die Offizierleutbahnen im Heere während 
des Krieges, Berlín 1941. 

408 3001 1940 Karton 32 
Jmenování zvl. zemědělských znalců u okr. vojenských velitelství. 

409 3002 1939-1940 Karton 32 
Rozdělení tzv. Protektorátu na vojenské správní oblasti (směrnice; seznam míst). 

410 3003 1939 Karton 32 
Určení a směrnice pro operační pásmo 14. německé armády v září 1939. 

411 3004 1939-1941 Karton 32 
Zesílení střeleckých jednotek a četnictva v českých zemích (zajištění objektů; 
povolávání rezervistů). 

412 3007 1939-1940 Karton 32 
Vojenské objekty (směrnice pro výstavbu nových kasáren a úpravu různých objektů 
pro vojenské účely - stavba vojenských baráků v Lipníku v zájmu zeslabení pozic 
Čechů; použití objektů čsl. armády německým vojskem). 

413 3008 1939-1940 Karton 32 
Vojenští tiskoví důstojníci (směrnice k jmenování a činnosti; zachovávání vojenského 
tajemství; propagace tisku Spione, Verräter, Saboteure, mezi německými vojáky). 

414 3010 1939-1941 Karton 32 
Odvody vojáků (směrnice k odvodu něm. nováčků; nábor dobrovolníků; odvody roč. 
1906-1917 koncem srpna 1939 a roč. 1895-1923 v r. 1940 a 1941; odevzdávání koní 
a vozidel bývalými čsl. vojenskými úřady; odvody Čechů ze zabraných Sudet, pokud 
neoptovali pro příslušnost k Protektorátu; zvl. označování rukujících cikánů; 
vystavování úmrtních listů vojáků; směrnice k pořizování výtahů z trestních rejstříků 
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vojáků; spolupráce se autonomními policejními - ohlašovacími -  úřady; pátrání po 
vojenských zbězích s přip. tišt. formuláři; zvl. označování vojáků, hlásících se k české 
národnosti; zjišťování protektorátní příslušnosti vojáků); přil. výstřižky z úředních 
nařízení a tišt. brožurka Wehrmachtersatzbestimmungen bei besonderem Einsatz, 
Berlín 1939. 

415 3011 1940-1941 Karton 32 
Odvody německých vojáků (veřejné oznamování odvodních termínů; vydržování 
rodin odvedených; tabelární přehledy odvodních míst; spolupráce úřadů V)UR 
s vojenskými úřady; směrnice pro odvedení ročník 1923). 

416 3012 1939-1940 Karton 32 
Účast policie a VÚR na dozoru při vojenských shromážděních a slavnostech; dozor 
nad ohlašovací povinností navrátilců z Itálie u roč. 1896 -1921. 

417 3014 1940 Karton 32 
Vojenští dobrovolníci (tišt. brožurka Bestimmungen für freiwilligen Eintritt in die 
Wehrmacht während des besonderen Einsatzes, Berlín 1940). 

418 3020 1939-1941 Karton 32 
Osvobozování od vojenské služby (směrnice; seznamy nepostradatelných osob; 
nasazení k letecké ochraně - Luftschutz). 

419 3021 1939-1941 Karton 32 
Osvobozování od vojenské služby v obvodě VÚR v Brně (jednotlivé osoby). 

420 3022 1941 Karton 32 
Osvobozování od vojenské služby v obvodě VÚR v Jihlavě (jednotlivé osoby; 
seznam nepostradatelných zaměstnanců v úřadě VÚR v Jihlavě). 

421 3023 1939-1940 Karton 33 
Osvobozování od vojenské služby v obvodě VÚR v Kroměříži (jednotlivé osoby). 

422 3024 1940-1941 Karton 33 
Osvobozování od vojenské služby v obvodě VÚR v  Ostravě. 

423 3025 1940-1941 Karton 33 
Osvobozování od vojenské služby v obvodě VÚR v  Olomouci. 

424 3026 1940-1941 Karton 33 
Osvobozování od vojenské služby v obvodě VÚR v e Zlíně-Gottwaldově. 

425 3031 1939 Karton 33 
Opatření úředníků u pobočky ŘP v Brně a u moravských VÚR služebními pistolemi. 
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426 3038 1939 Karton 33 
Vyhražení benzinových čerpacích stanic pro německou armádu a četnictvo; přil. 
seznamy stanic. 

427 3040 1939 Karton 33 
Kurýrní služba (přidělení kurýrů úřadům; seznamy kurýrů s přil. legitimacemi  - 
většinou s fotografiemi; příkazy kurýrům; výzbroj); nábor důstojníků - dobrovolníků 
k letectvu (zákaz dobrovolného vstupu do německé armády protektorátním 
příslušníkům české národnosti podle výnosu říšského kancléře z října 1939); přil. 
výstřižky z novin k náboru do armády. 

428 3050 1939-1941 Karton 33 
Zákon o povinných službách pro německou armádu v Protektorátě  (poskytování 
vozidel a krmiva; úhrada za uvolněné objekty); přil. výstřižky z tištěných úředních 
směrnic. 

429 3051 1939-1941 Karton 33 
Ubytování německých ozbrojených složek na Moravě (směrnice pro zabírání 
veřejných a soukromých objektů pro armádu, SS, policii apod.; protesty proti 
konfiskacím těchto objektů, mj. brněnského biskupa proti zabrání klášterní budovy 
a gymnazia kongregace cyrilometodějek v Brně). 

430 3052 1939-1940 Karton 33 
Úhrada za objekty zabavené pro potřeby německé armády; ubytování příslušníků 
německého vojska v hotelích a hostincích - nocležné; přil. výstřižky z Úředních listů 
se směrnicemi. 

431 3053 1939 Karton 33 
Kasárna a jiné objekty německé armády v Brně (zabrání vojenského letiště; jednání 
mezi německou armádou a gestapem o uvolnění všech budov na Špilberku pro 
armádu). 

432 3055 1939-1941 Karton 33 
Vojenské nemocnice (zabavování civilních objektů pro zřízení vojenských rezervních 
lazaretů - tištěné směrnice aj.) 

433 3060 1939-1941 Karton 33 
Dopravní prostředky pro německou armádu - všeobecně (nákup a zabavování 
dopravních a nákladních vozidel; evidence a přehlídky vozidel a koní; hlášení 
požadavků na vozidla; pohotovost majitelů vozidel aj.). 

434 3061 1939-1940 Karton 33 
Civilní nákladní vozidla (zabavování vozidel pro německou armádu; seznamy 
majitelů zabavených vozů). 

435 3064 1939-1940 Karton 33 
Psi v německé armádě (hlášení čistokrevných psů určitých ras pro potřebu armády 
a policie během války). 
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436 3065 1939-1941 Karton 33 
Poštovní holubi (zákaz chovu holubů v Protektorátě mimo stanovené výjimky; 
směrnice a přihlášky pro chovatele holubů; určení hranice pro chov holubů mezi 
Moravou a Slovenskem). 

437 3070 1939-1941 Karton 33 
Vojenské koně (evidence a zabavování koní a transportních prostředků pro německé 
vojsko; dobrovolný odvod koní pro vládní vojsko a poštu; klasifikační tabely pro koně; 
přehlídky a nákup koní). 

438 3072 1940-1942 Karton 34 
Zajišťování potahů pro hospodářství; přip. tabelární přehled tažných koní podle obcí. 

439 3078 1940 Karton 34 
Směrnice pro zapůjčování vojenských koní k hospodářským účelům, zejména 
v zemědělství. 

440 3080 1940-1941 Karton 34 
Směrnice pro náhradu škod, způsobených na polích vojskem; přip. formulář k hlášení 
škod a seznam poškozených. 

441 3081 1939 Karton 34 
Použití českých a německých civilních řidičů, vlastnících motorová vozidla, ke 
službám v německé armádě (pracovní podmínky; rodinné podpory; jednotlivé 
případy). 

442 3084 1939-1941 Karton 34 
Směrnice pro náhradu věcných škod, způsobených příslušníky německého vojska při 
vojenských akcích (mj. náhrada škod, způsobených za polského tažení, leteckými 
útoky aj. válečnými akcemi; odhady škod, mj. u souborů písemností; náhrada škod 
na německém majetku v obsazených zemích na západě). 

443 3090 1939-1941 Karton 34 
Omezení dopravy vozidly (směrnice; využití vozidel; posuzování potřeby vozidel 
v dopravě, hospodářskými podniky aj.). 

444 3093 1939 Karton 34 
Soupisy vlastníků nákladních a osobních aut, jimž bylo povoleno jejich používání. 

445 3095 1939-1949 Karton 34 
Omezování autobusové dopravy (dobrozdání VÚR ve Zlíně-Gottwaldově). 

446 3097 1939 Karton 34 
Rozklad VÚR ve Zlíně-Gottwaldově k využití odstavených vozidel v jeho obvodě 
vzhledem k průmyslové oblasti Zlínska. 
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447 3099 1939-1941 Karton 34 
Varia, týkající se různých vojenských záležitostí a vojska (hlášení škod, způsobených 
vojáky; vojenská pomoc v nouzových stavech; letecká neštěstí; chování vojáků 
v Jihlavě; vrácení klíčů prázdných pancéřových skříní českým úřadům; zacházení se 
zajatci; vojensko-chemický ústav v Bystrovanech u Olomouce; prodej vozů a nářadí 
německým zemědělcům z vojenské kořisti; předání pozemku býv. čs. armády 
v Prostějově obci; přenechání divadla  v Olomouci a sokolovny v Hranicích armádě; 
směrnice pro spolupráci armády s politickými úřady; odstranění součástí obranných 
objektů býv. čs. armády z polí; využití barákového tábora v Lipníku nad Bečvou). 

448 3100 1939-1940 Karton 34 
Elektrifikace obcí na Moravě (schvalování žádostí; plánování; seznamy obcí 
a objektů). 

449 3101 1939-1941 Karton 35 
Elektrifikace obcí v obvodě VÚR v Brně (technické popisy, nákresy, mapy). 

450 3102 1939-1941 Karton 35 
Elektrifikace obcí v obvodě VÚR v Jihlavě. 

451 3103 1939-1941 Karton 35 
Elektrifikace obcí v obvodě VÚR v Kroměříži 

452 3104 1939-1941 Karton 36 
Elektrifikace obcí v obvodě VÚR v Ostravě 

453 3105 1939-1941 Karton 36 
Elektrifikace obcí v obvodě VÚR v Olomouci. 

453 3105 1939-1941 Karton 37 
Elektrifikace obcí v obvodě VÚR v Olomouci. (pokrač.). 

454 3106 1939-1941 Karton 37 
Elektrifikace obcí v obvodě VÚR v Prostějově. 

455 3107 1939-1941 Karton 37 
Elektrifikace obcí v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově. 

456 3150 1939-1941 Karton 38 
Směrnice pro sociální péči o příslušníky armády (vojáci a jejich pozůstalí; frontové 
pojištění vojáků; veteráni; osoby, nasazené k pomocným pracím v armádě; tzv. 
čestný žold pro důstojníky býv. c.k. rakouské armády). 

457 3151 1939 Karton 38 
Přeškolování raněných vojáků. 
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458 3155 1941 Karton 38 
Směrnice pro péči o válečné poškozence z 2. světové války a jejich pozůstalé. 

459 3156 1939 Karton 38 
Přiznání renty pro válečné invalidy (jednotlivé případy). 

460 3157 1939-1941 Karton 38 
Péče o bývalé rakouské důstojníky; jejich použití v okupovaném polském území. 

461 3158 1939-1940 Karton 38 
Péče o válečné poškozence (jednotlivé případy). 

462 3160 1939-1941 Karton 38 
Podpory rodin německých vojáků v Protektorátě (směrnice a formuláře); přil. 
jednotlivá čísla a výstřižky z Úředních listů aj. tisků a tabulky pro výpočet výše 
podpory.. 

463 3161 1939-1941 Karton 38 
Rodinné podpory německých vojáků (jednotlivé případy). 

464 3164 1939-1941 Karton 38 
Mimořádné podpory rodin německých vojáků (směrnice; jednotlivé případy). 

465 3165 1940-1941 Karton 39 
Přehledy podpor, vyplacených rodinám německých vojáků z obvodu VÚR 
v Olomouci; podpory rodinám osob, povolaných k letecké ochraně tamtéž. 

466 3199 1939-1941 Karton 39 
Zákon o obraně čs. státu (likvidace a platnost některých ustanovení, mj. stanovení 
hraničního pásma). 

467 3200 1939-1940 Karton 39 
Říšská pracovní služba (centrální řízení, zřizování pracovních oddílů v jazykově 
německých územích Protektorátu). 

468 3201 1939-1941 Karton 39 
Organizace říšské pracovní služby něm. žen a dívek v českých zemích (pomocná 
kancelářská služba, válečná služba, učitelky). 

469 3202 1940-1941 Karton 39 
Směrnice pro nástup roč. 1922 a 1923 k říšské pracovní službě německé mládeže. 

470 3204 1940-1941 Karton 39 
Říšská pracovní služba mužů a žen (směrnice k odvodům; úhrada nákladů); přil. 
výstřižky s tišt. směrnicemi. 
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471 3208 1939-1941 Karton 39 
Pracovní nasazení mládeže v zemědělství u německých rolníků (směrnice; zřizování 
táborů); přil. formuláře a tišt. směrnice. 

472 3210 1940-1941 Karton 39 
Zřizování pracovních táborů pro říšskou pracovní službu (požadavky jednotlivých 
VÚR na Moravě s vylíčením situace, seznamem míst a žadatelů o přidělení 
pracovníků; ubytovny, služebny); přil. výstřižky z úř. tišt. směrnic. 

473 3220 1939-1940 Karton 39 
Zavedení pracovní povinnosti pro Čechy (státní příspěvek na péči o členy pracovních 
skupin). 

474 3223 1939-1941 Karton 39 
Technická pomoc - Technische Nothilfe (nasazení v rámci Protektorátu; organizace 
vedení v Brně). 

475 3230 1941 Karton 39 
Směrnice k provádění nouzové pomoci. 

476 3250 1939-1941 Karton 39 
Civilní protiletecká ochrana v Protektorátě (organizace ochrany v obcích a ve 
městech; zatemnění; ochrana služeben NSDAP, v úřadech, kostelích, školách aj.; 
ochrana obyvatelstva při náletu; stanoviště civilní protiletecké ochrany; poplachová 
požární a samaritánská služba; vyloučení Židů a býv. záložních důstojníků z civilní 
ochrany; odstraňování nevybuchlých bomb; opatření proti shozu letáků z letadel; 
povolávání osob k CPO; výzbroj členů CPO; odstraňování následků škod po 
leteckých útocích; používání češtiny při velení u CPO; trestní řízení proti provinilcům; 
kontrola služby u CPO); přil. tišt. brožurky se směrnicemi. 

477 3252 1941 Karton 40 
Ochrana před jedovatými plyny při leteckém útoku (směrnice; zřizování očistných 
stanic a jejich vybavení; výzbroj); přil. nákresy protiplynových úkrytů. 

478 3254 1942 Karton 40 
Finanční zajištění a odškodnění osob u CPO. 

479 3255 1939-1940 Karton 40 
Zvláštní protiletecká ochrana (materiální vybavení, organizace, směrnice; umístění 
velitelského štábu v Brně; kurzy pro výuku; seznamy německých učitelů - účastníků 
kurzů; CPO ve školách). 

480 3490 1939 Karton 40 
Válečně důležité podniky (zajištění dozoru SS; kontroly objektů). 
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4000 - policejní orgány 

481 4000 1939-1941 Karton 40 
Policejně-politické úkoly - všeobecně (přehled rozmístění jednotek německé 
ochranné policie v Protektorátě k 1.7.1941; přehled dálnopisných ústředen 
pořádkové policie a jejich spojů k témuž datu; věcná kompetence vládních policejních 
úřadů podle výnosu z 16.5. 1941; pokyny k zajištění veřejného klidu při zavedení 
a výdeji potravinových lístků v říjnu 1939; protest NSDAP proti nevhodné reklamě na 
budově jejího sídla v Brně s přil. 2 fotografiemi; vylepování plakátů proti sabotážím 
v srpnu 1939; upozornění na opakující se incidenty mezi českým obyvatelstvem 
a německými vojáky při tanečních zábavách v srpnu 1939; výlučná příslušnost 
německých úřadů pro říšské Němce; úprava uzavírací doby v hostincích od ledna 
1940; položení věnců k uctění památky padlých Čechů na vojenských hřbitovech 
a na veřejných prostranstvích vládními deputacemi; pokyny pro průjezd transportu 
zajatců v lednu 1940; pokyn k nenápadnému odstranění plakátů s varováním Čechů 
před sabotážemi v únoru 1940; zpráva z porady vedoucích vládních policejních 
úřadů o policejně-právních záležitostech v březnu 1940, mj. o trestně-správním 
postupu protektorátní policie proti Němcům; zastupování Říše v policejních otázkách; 
pokyny pro hlášení událostí; zákaz veřejných oslav 1.máje 1940 na území 
Protektorátu; směrnice pro soupis osob, určených k zařazení do trestních pracovních 
táborů v květnu 1940; urychlení trestního řízení při stíhání přestupků pro porušování 
vázaného hospodářství; stanovení výjimek ze zákazu používání symbolu Červeného 
kříže; pokyn k postupu bezpečnostních orgánů při přistání nepřátelských letadel; 
pátrání po pobytu osob, přesídlených ze Sudet - přil. seznam; zákaz uveřejňování 
statistických dat; policejní opatření při návštěvě říšského protektora v Brně 
v listopadu/prosinci 1939; zákaz českých  veřejných koncertů v případě bojkotu 
německých koncertů ze strany Čechů; příkaz k opatření radiových přijímačů 
nápisem, hrozícím trestními sankcemi při poslechu zahraničního rozhlasu v listopadu 
1941; služební směrnice pro německou pořádkovou policii; směrnice pro výslechy 
příslušníků ze států Německu nepřátelských; pokyny pro hlášení činnosti policejních 
pluků; zesílení dozoru na železnicích pro množící se sabotáže  v r. 1941; pokyny 
k postupu při trestně správních přestupcích, oznámených VÚR; pokyny pro péči 
o české uprchlíky ze Slovenska, umístěné v táborech podél slovenské hranice 
v březnu 1939; nařízení německého vojenského velení o trestnosti jakéhokoliv 
zásahu ze strany jednotlivců a úřadů v Protektorátě do správy, spolků a hospodářství 
německé armády po okupaci v březnu 1939; směrnice pro domovní prohlídky 
cenovými kontrolními orgány; vymezení kompetence protektorátních úřadů při 
předvádění německých státních příslušníků v březnu 1941; zpřísnění opatření proti 
cikánům s přehledem jejich počtů podle okresů; boj proti žebrotě; výskyt falešných 
říšských mincí v Olomouci; ustavení a jmenování zvl. spojovacích důstojníků mezi 
MV a pověřencem pořádkové policie u ŘP; rozmístění policejních praporů 
v Protektorátě); přil. tišt. plakát ŘP z října 1939 s varováním před sabotážemi. 

482 4001 1939-1941 Karton 40 
Protektorátní policie (vymezení její kompetence při správních přestupcích Němců a 
v různých trestně právních oblastech; její podřízenost a spolupráce s německými 
úřady. 

483 4002 1939-1941 Karton 40 
Vymezení kompetence protektorátních a německých úřadů v trestně správních 
záležitostech (hlášení jednotlivých případů); spolupůsobení organizací a úřadů pro 
péči o mládež při trestním řízení s mladistvými provinilci; domácí a denní řád 
v kárném pracovním táboře v Hodoníně u Kunštátu; úvahy o zřízení kárného 
pracovního tábora pro ženy v okolí Prahy; směrnice pro vedení policejních trestních 
rejstříků; dozor nad protektorátní justicí; použití německých četníků při zostřeném 
dozoru za výjimečného stavu; prováděcí směrnice k výkonu trestní soudní pravomoci 
v českých zemích ze srpna 1939; rozšíření trestní pravomoci na veřejně právní 
korporace apod.). 
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484 4003 1939-1941 Karton 40 
Stanovení uzavírací hodiny v českých restauracích aj. veřejných místnostech v době 
války; povolení prodloužené uzavírací hodiny v německém kině Central v Olomouci 
(pořádány zde mj. všechny uzavřené slavnosti NSDAP, armády, Hitlerjugend apod.). 

485 4004 1939-1941 Karton 40 
Zákaz nebo omezení veřejných tanečních zábav. 

486 4005 1941 Karton 40 
Ustavení ruských úředních tlumočníků z osob, uprchlých za 1. světové války a po ní 
z SSSR. 

487 4010 1939-1941 Karton 40 
Doprava (předpisy pro silniční provoz; dny dopravní výchovy; směrnice pro osobní 
dopravu mezi Německem a SSSR; omezení autobusových linek; zapojení Olomouce 
do sítě civilní letecké dopravy; omezení fluktuace pracovních sil v obvodě VÚR ve 
Zlíně-Gottwaldově; zajištění dopravy zaměstnanců při pracovním nasazení do práce. 

488 4011 1939-1941 Karton 40 
Dopravní policie (kompetence; nařízení říšského kancléře o dopravě, mj. o výstavbě 
dálnic; nedostatečná dopravní disciplina na Moravě; nasazení německých 
dopravních složek k řízení provozu; trestání dopravních přestupků; kontrolní akce 
v dopravě). 

489 4012 1939-1941 Karton 40 
Úprava obecních a dopravních orientačních tabulí (úprava tabulí s označením obcí; 
úprava dopravních ukazatelů; německé a české názvy obcí a ulic; úprava moravsko-
slovenské hranice v oblasti Javořiny v okr. Uh. Brod; opatření proti poškozování 
veřejných dopravních a orientačních tabulí; reklamní tabule); přil. výstřižek z tišt. 
Úředního listu se seznamem změn v názvech a obvodech obcí, odstoupených 
Německu. 

490 4013 1939-1941 Karton 41 
Automobilová doprava (české, německé a mezinárodní značky; směrnice pro 
používání motorových vozidel; autobusové spojení Brno-Vídeň; vystavování 
řidičských dokladů; poznávací značky aut českých a německých úřadů; dopravní 
statistika; hraniční propustky pro auta; směrnice pro doprovodná vozidla ŘP; silniční 
kontroly; zkušební komise, jmenování komisařů; užitková vozidla; úprava jízdních 
řádů v autobusové dopravě; udělování koncesí; omezení soukromé autobusové 
dopravy; seznamy poznávacích značek). 

491 4014 1939-1941 Karton 41 
Stavba silnic (výstavba severní silniční magistrály na Moravě; úprava státní silnice 
Jihlava-Znojmo v něm. jazykové oblasti; prodloužení silniční sítě z  Ostravy). 

492 4015 1939-1941 Karton 41 
Dopravní a orientační tabule na silnicích (směrnice; jazyková úprava; odstranění 
starých dopravních tabulí; seznam nejdůležitějších silnic na Moravě); přil. mapka 
silniční sítě. 
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493 4016 1939 Karton 41 
Výstřižky z novin k cestovnímu ruchu (zřízení cestovní kanceláře; smlouva mezi 
Slovenskem a Německem o cestovním  ruchu; přímé spojení říšskými vlaky 
s Protektorátem; spojení se Sudety). 

494 4020 1939-1941 Karton 41 
Nošení zbraní v Protektorátě (směrnice; odevzdávání zbraní, munice a třaskavin 
úřadovnám VÚR; evidence zbraní; výdej odevzdaných zbraní složkám NSDAP; 
přidělení zbraní německým státním příslušníkům; přidělování služebních zbraní 
protektorátním zaměstnancům; lovecké zbraně; přidělování zbraní a munice členům 
Hitlerjugend; povolování soukromých zbraní českým četníkům; trestní stíhání při 
neohlášeném držení zbraní a třaskavin; ozbrojení tzv. Werkschutzů; zákaz nošení 
zbraní položidy a tzv. čestnými arijci); přil. tišt. formuláře pro záznamy o prodeji 
zbraní. 

495 4021 1939-1941 Karton 41 
Držení zbraní (jednotlivé případy). 

496 4023 1939 Karton 41 
Vojenské uniformy (odevzdání uniforem býv. čs. vojáky a důstojníky, propuštěnými 
z armády s přip. seznamy). 

497 4024 1939-1941 Karton 41 
Třaskaviny (směrnice pro ničení a odstraňování munice, výrobu, prodej a skladování 
třaskavin a látek k jejich výrobě; směrnice pro kontrolu, dozor a evidence třaskavin). 

498 4027 1941 Karton 41 
Tištěné směrnice pro vedení kartotéky k evidenci obyvatelstva. 

499 4030 1939-1941 Karton 42 
Cestovní a osobní průkazy (předpisy a formuláře k vystavování pasů; činnost 
pohraničních kontrol; celní úřady v Čechách a na Moravě; pasové úřady; předpisy 
pro cesty z a do Protektorátu; zvl. předpisy pro uzavření a ochranu hraničních 
přechodů v Protektorátě; vystavování cestovních  pasů pro Němce v Protektorátě; 
předpisy pro přechod hranic zaměstnanci železnic; vystavování propustek pro 
protektorátní příslušníky, nasazené na práci v Německu; předpisy pro průkazky při 
náboru zemědělských dělníků ze Slovenska a Podkarpatské Rusi; pasové směrnice 
pro dopravu mezi Protektorátem, sudetským územím, Říší a východními zeměmi; 
pasové předpisy pro účastníky církevních poutí; osobní průkazy uprchlíků z SSSR; 
omezení výjezdu českých odborníků do ciziny - Baťa; pokyny pro opakované cesty 
českých přesídlenců ze Slovenska; cesty českých studentů teologie do Itálie na 
univerzitu ve Vatikáně; vystavování občanských legitimací pro obyvatelstvo nad 15 
let; obchodní cesty do ciziny; propustky pro cesty do okupovaného území Polska; 
osobní průkazy Němců; označování židovského původu v legitimacích židovského 
obyvatelstva; vystavování cestovních pasů Židům; označování platnosti pasů 
americkými konzuláty; upozornění na nedovolené překračování slovenských hranic 
českými úředníky v r. 1940 - podezření z útěků do Francie; vystavování propustek do 
sudetského území Čechům; hraniční propustky pro civilní zaměstnance vojenské 
správy; vystavování cestovních pasů dánským, norským, švédským, litevským, 
finským, a sovětským státním příslušníkům, odjíždějícím do svých zemí; pasové 
předpisy pro vycestování slovenských státních příslušníků; cesty Němců do Itálie; 
cestovní styk s obsazenými nizozemskými zeměmi; soupis Čechů, cestujících 
z Marseille na lodi Oceania na Santos; změny policejní hranice na východě v srpnu 
1940;  
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pasové předpisy pro styk s obsazeným norským územím 1940; upozornění na 
situační zprávu o šíření protiněmecké a probenešovské nálady mezi obyvatelstvem 
sudetského pohraničí, zejména studenty, přicházejícími na žňové brigády; omezení 
propustek z Protektorátu do Sudet pro duchovní osoby; zákaz leteckého spojení 
s Norskem; upozornění na nábor českých dívek jako pomocnic do domácnosti 
bulharskými Židy; propustky pro rodinné příslušníky osob, vyšetřovaných v ústavech 
mimo Protektorát; omezení cest cizinců. a osob bez státní příslušnosti do 
okupovaných území v r. 1941; pasové předpisy pro italské dělníky; opatření proti 
zneužívání a falšování pasových formulářů, pasů aj. osobních dokladů; zákaz náboru 
českých pracovních sil do sudetského území z národnostně-politických důvodů; 
cestovní styk s Jugoslávií v r. 1941; úprava pasových předpisů pro příslušníky států, 
stojících ve válečném stavu s Německem; zostření všech pasových předpisů pro 
cizince); přil. formuláře, mapky a tišt. služební předpisy pro pasovou kontrolu 
v Rakousku, vyd. ve Vídni 1938,. 

500 4031 1939-1941 Karton 43 
Vystavování pasů a propustek jednotlivým osobám (sezónní dělníci, studijní 
a služební cesty, vystěhovalci, soukromníci, železničáři; směrnice a formuláře pro 
žadatele, mj. prohlašování o tzv. arijském původu; upozornění na hromadné ilegální 
přechody Slováků přes moravsko-slovenskou hranici v r. 1939; protest ve 
Slavonicích proti návštěvám Čechů, uprchlých odtud po okupaci; vystavení pasu 
Janu Baťovi v r. 1940; turistický styk v pohraničním území; odjezd amerických 
státních občanů do vlasti 1940; propustky pro návštěvu vězňů v trestnici v Mírově). 

501 4032 1941 Karton 43 
Označování pasů židovských občanů rudým "J". 

502 4033 1939-1941 Karton 43 
Cesty do ciziny a do Protektorátu (kompetence úřadů pro vystavování pasů, 
propustek a víz; uzavření hranic pro britské a francouzské státní občany; směrnice 
pro návrat Němců a Čechů z Těšínska a Polska; převážení větších peněžních 
obnosů při cestách mezi Protektorátem a ostatními územími Říše; návrat Čechů 
a Poláků do Poolší; cesty zaměstnanců autonomní správy do ciziny; evidence cizích 
žurnalistů; cesty na Slovensko; povolení cesty pro účastníky zimního tábora 
studujících německé techniky v Brně v Tatrách; výjezdní povolení pro maďarské 
státní příslušníky); přil. tišt. soupis úředně stanovených hraničních přechodů, mj. na 
něm.-slovenské hranici, sovětské operační pásmo; něm.-maďarská hranice; něm.-
italská hranice aj. 

503 4034 1939-1941 Karton 43 
Malý pohraniční styk (vystavování průkazů; spolupráce protektorátních a německých 
úřadů; stížnosti na vystavování propustek českými četníky - jednotlivé případy; 
výkazy VÚR ve Zlíně-Gottwaldově o pohraničním styku se Slovenskem s přip. tabel. 
přehledem přechodů a formuláři propustek; totéž VÚR v Kroměříži a v Brně; uzavření 
hranic s Polskem mimo určené výjimky v září 1939; pohraniční styk na demarkační 
čáře na jižní Moravě; kontrola osob, překračujících mor.-slovenskou hranici, 
gestapem; zákaz cestování do Sudet nežádoucím osobám s přip. seznamem). 

504 4035 1939-1940 Karton 43 
Evidence německých státních příslušníků (směrnice pro uznání německé státní 
příslušnosti; směrnice pro povolování pobytu a zaměstnání říšským Němcům na 
území Čech a Moravy; totéž osobám bez státní příslušnosti; seznamy těchto osob). 
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505 4037 1939-1941 Karton 43 
Povolení pobytu a zaměstnání cizím státním příslušníkům a osobám bez státní 
příslušnosti (jednotlivé případy; diplomatické zastoupení estonských, litevských 
a lotyšských občanů v Říši). 

506 4038 1939-1940 Karton 43 
Policejní hlášení a evidence cizích státních příslušníků v českých zemích, Židů 
a Poláků; ochrana protektorátních příslušníků v cizině (Slovensko); odsunutí osob, 
propuštěných z vězení, do Sudet; výměna cizinců. 

507 4039 1939-1941 Karton 44 
Cizí státní příslušníci - směrnice (evidence a postup vůči cizincům; internace; 
policejní a trestní postup vůči příslušníkům Říši nepřátelských států; pasové předpisy 
pro cizince; postup vůči  anglickým státním, příslušníkům - jednotlivé případy 
a směrnice; internace Poláků-  - přip. seznamy; postup vůči příslušníkům Jihoafrické 
unie, Egypta, Iráku a Francie - jednotlivé případy, směrnice, zatýkání; přiznávání 
státní příslušnosti uprchlíkům z území, odstoupených Polsku a Maďarsku; internace 
Belgičanů a Holanďanů; postup vůči Němcům s cizí státní příslušností; turečtí státní 
příslušníci; tabelární přehled cizinců v obvodech jednotlivých úřadů VÚR; 
propouštění internovaných civilních polských státních příslušníků; odsun Francouzů; 
razie k zjišťování cizinců; ruští a ukrajinští emigranti v českých zemích; postup vůči 
polským a ukrajinským příslušníkům, pracovně nasazeným v Řiši; ústředí pro 
ukrajinskou a ruskou emigraci v Berlíně a v Praze; postup vůči Jugoslávcům 
a Řekům); přil. tišt. vyhláška s výzvou k hlášení cizinců v r. 1940. 

508 4040 1939-1941 Karton 44 
Říšská pomoc (péče o zaměstnance fy Baťa v cizině; uzavření konzulátů Německu 
nepřátelských států v Praze; žádost jednotlivců o podporu; určení úřadoven a obvodů 
tzv. říšské pomoci pro nezaměstnané a potřebné německé rodiny; pracovní nasazení 
podporovaných osob a jejich přeškolování; přehledy vyplacených podpor; směrnice 
pro vyplácení podpory  rodinám internovaných polských státních příslušníků; péče 
o příslušníky Německu nepřátelských států, zajištění jejich majetku; hlášení 
německého majetku v Říši nepřátelské cizině; hájení zájmu Němců tamtéž; zjišťování 
cizích státních příslušníků v duchovních ústavech; vymezení pojmu "cizina" 
a "cizinec"). 

509 4049 1940 Karton 44 
Hlášení o průběhu oslav 1. výročí 15. března 1939 v obvodě VÚR v Kroměříži. 

510 4050 1939-1940 Karton 44 
Hranice Protektorátu Čechy a Morava (hraniční inspekce; určení hraniční čáry; 
soupis okresů, připojených k Říši v říjnu 1938; odstranění býv. čsl. pohraničních 
sloupů; úprava hranice mezi jižní Moravou a župou Niederdonau). 

511 4054 1939-1941 Karton 44 
Přesídlenci (směrnice pro přesídlování Němců do Říše; návrat uprchlých  Němců 
z českých zemích do polského území, obsazeného německým vojskem; návrat 
ukrajinských  uprchlíků; dohoda s Maďarskem o uprchlících a jejich majetku na 
území ČSR, obsazeném Maďarskem). 

512 4055 1939-1941 Karton 44 
Ohlašovací povinnost obyvatelstva v Protektorátě (hlášení všech změn stavu 
a pobytu; hlášení pobytu říšských úředníků a vojáků, přidělených služebně do 
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českých zemí s přip. tišt. formuláři; domovní evidence českého a německého 
obyvatelstva; přenesení úkolů policejních ohlašoven na ÚVÚR a úprava činnosti 
těchto ohlašoven s přip. nákresy kartoték, formulářů a organizace z r. 1941); přil. výt. 
Mährisches Blatt z ledna 1940 a tišt. brožurka Řád. hlášení, Praha 1941. 

513 4056 1939-1940 Karton 45 
Statistika obyvatelstva v Protektorátě (stav z r. 1940 s přip. tabelárním přehledem 
podle okresů; zřizování statistických úřadů); přip. tišt. formuláře pro statistická 
hlášení, týkající se obyvatelstva, půdy, podniků aj. 

514 4058 1939-1941 Karton 45 
Německé sbírky (válečná a zimní pomoc, německý Červený kříž, sběr starého 
materiálu a naturálií - organizace, směrnice, průběh). 

515 4059 1939-1941 Karton 45 
České sbírky, dobročinné spolky, (mj. Červený kříž, rozpuštění Dělnického 
dramatického spolku Jiřího Wolkra, Česká zemská péče o mládež, Národní pomoc, 
Česká dělnická fronta; postup proti tzv. státu nepřátelským spolkům; vánoční sbírky, 
dary na německý Červený kříž a tzv. válečnou pomoc, sbírky na sirotky; dobročinné 
a duchovní ústavy - směrnice, povolování a hlášení sbírek). 

516 4063 1939 Karton 45 
Zaměstnávání osob s cizí státní příslušností v českých zemích (Slováci; povolování 
práce osobám německé národnosti s cizí, nebo bez státní příslušnosti  s přip. 
seznamy; směrnice; žádosti jednotlivců). 

517 4064 1940-1941 Karton 45 
Povolování koncesí podnikům (jednotlivé případy). 

518 4070 1939-1941 Karton 45 
Stavebně-policejní záležitosti (povolování staveb, koupě stavebních pozemků; 
omezení a zákaz staveb; směrnice pro dodávky materiálu na veřejné stavby; 
stížnosti na postup úřadů; kompetence úřadů ve stavebních záležitostech; podpora 
výtvarného umění při výzdobě veřejných budov). 

519 4071 1941 Karton 45 
Směrnice pro boj proti žebrotě a tuláctví. 

520 4075 1939-1942 Karton 45 
Požární policie (opatření proti požárům v zemědělství; přehled požárů v obvodě VÚR 
v Jihlavě 1941; zákon o dobrovolné požární ochraně; organizace německého 
dobrovolného požárnictví v českých zemích s přip. vzorovými stanovami; likvidace 
české svépomocné protipožární pokladny). 

521 4078 1939-1941 Karton 45 
Honitba, rybolov: potírání škodné (myslivecké zkoušky; odstřel zvěře; potírání lesního 
a polního pychu; ochrana sklizně před požáry a sabotážemi; zákaz rybolovu do sítí; 
trestní postih - jednotlivé případy aj.). 
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522 4080 1939-1941 Karton 45 
Židovské obyvatelstvo v Protektorátě - všeobecné směrnice (upozornění na 
nepříjemný odraz pogromu na Židy, prováděných Němci, v zahraničí, zejména 
v anglické a francouzské rozhlasové propagandě po vypuknutí války s pokynem 
k jejich zamezení; vládní nařízení ze 4.7.1939 o právním postavení Židů ve veřejném 
životě; omezující opatření vůči Židům; zvl. označení, zřízení ghet, omezení 
v dopravě, obchodě, styku s tzv. arijci, omezení pohybu; zajištění židovského 
majetku - seznamy aj.; právní zastoupení Židů; soupis kulturních institucí se zákazem 
vstupu pro Židy; postup proti tzv. židovským míšencům; sloučení židovských matrik 
v Praze; žádost kpt. Josefa Kellnera z Brna o povolení návštěvy školy pro jeho dceru 
s přip. vylíčením jeho účasti a udělených vyznamenáních v 1. světové válce s úryvky 
z válečných deníků jeho spolubojovníků; tabelární soupis Židů v Brně s dalšími přip. 
údaji o Židech v Kroměříži, Hulíně, Kvasicích, Morkovicích, Lutopecnech, Střílkách, 
Zborovicích, Věžkách a Zdounkách; opatření židovských vystěhovalců do Palestiny 
šatstvem; devizový řád pro židovské podniky a společenstva; finanční zaopatření 
Židů ; zpráva o ilegální schůzi strážnických Židů 7.7.1940; nepřípustnost svévolných 
zákroků proti Židům; uzavření synagog; postup proti tzv. židomilným Čechům); přil. 
tišt. plakát z r. 1939 s vyhláškou o opatřeních proti Židům v Brně a tišt. prováděcí 
pokyny s přip. formuláři k právnímu postavení Židů ve veřejném životě. 

523 4082 1939-1941 Karton 46 
Provádění protižidovských opatření (omezení pohybu a pobytu v lázeňských místech, 
v hostincích; zákaz účasti na sportovních podnicích, zákaz stěhování aj.; zabavené 
podniky; židovský tábor v Ivančicích; označení Židů a jejich podniků na veřejnosti; 
odstraňování protiněmeckých nápisů židovskými kolonami). 

524 4083 1939-1941 Karton 46 
Vystěhovalectví Židů (zřízení Ústředí pro vystěhovalectví Židů, řízené gestapem; 
transporty Židů z Ostravy do Polska, v říjnu 1939; směrnice pro stěhování Židů 
z Protektorátu; rozkaz říšského protektora z října 1941 k evakuaci všech Židů 
z Protektorátu a k zabavení všeho jejich majetku). 

525 4084 1939-1940 Karton 46 
Zabavení židovského majetku při jejich vystěhování a složení tzv. darovací daně na 
úhradu stěhovacích nákladů. 

526 4085 1940-1941 Karton 46 
Směrnice pro nakládání s majetkem židovských organizací (majetek náboženských 
židovských obcí, nadací, fondů aj. organizací a spolků; povinné depozitum cenných 
papírů a skvostů židovských organizací a jednotlivců; hlášení o zajištění židovského 
majetku). 

527 4088 1940 Karton 46 
Zabavení židovských bytů pro německé, event. české přesídlence. 

528 4090 1939-1940 Karton 46 
Směrnice pro nakládání s majetkem Židů a cizinců, uprchlých z Protektorátu a  
sudetského území do států, nepřátelských Německu, s přip. vymezením pojmu 
"nepřátelský". 
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529 4092 1940-1941 Karton 46 
Směrnice pro nakládání s majetkem, náležejícím nepřátelům Německa (povinné 
hlášení majetku; seznam jednotlivců, jejichž majetek podléhá hlášení); přil. tišt. 
formuláře. 

530 4099 1939-1941 Karton 46 
Varia (informace o různých obchodních podnicích; opatření proti asociálním osobám; 
informace o osobách; zprávy o sabotážích v r. 1940 až 1941; shozy třaskavin 
z anglických letadel; dopravní nehody; organizace transportů zajatců a vězňů s přip. 
seznamy a tišt. Dienstvorschriften für den Gefangenentransport, Berlín 1939; 
opatření proti povodním, zprávy o povodních 1940; pátrání po Janu Smudkovi s přip. 
tišt. vyhláškami z r. 1940 s výzvou k jeho zadržení; vystěhovalecká daň s přip. tišt. 
formulářem; směrnice proti černému obchodu; hlášení požárů; zprávy o prvních 
oslavách 15. března 1939: text pozdravného telegramu ŘP městu Jihlavě k 15. 
březnu, program oslav v r. 1940 s instrukcemi pro bezpečnostní opatření proti 
demonstracím a s hlášením jednotlivých VÚR, směrnice pro oslavy na německých 
školách; šíření ilegálních letáků s texty demonstračních výzev KSČ v Olomouci aj.); 
přil. výstřižky a výt. novin k oslavám 15. března a s provoláním protektorátní vlády 
k tomuto dni, výt. Sbírky zákonů č. 2/1942 s vládním nařízením z r. 1941 
o chudinském zaopatření Židů. 

531 4100 1940-1942 Karton 46 
Udělování státního občanství - směrnice, jednotlivé případy (státní občanství 
v jednotlivých zemích, okupovaných Německem; vedení matrik v Protektorátě; 
nošení cizích válečných vyznamenání; seznamy osob německé národnosti, které 
žádaly o udělení čsl. státní příslušnosti; zjiišťování říšské, německé a protektorátní 
příslušnosti; získávání sovětské státní příslušnosti občany Litvy, Lotyšska 
a Estonska). 

532 4101 1939-1941 Karton 46 
Německé státní občanství - směrnice, jednotlivé případy, dotazníky (získávání 
německé státní příslušnosti protektorátními občany; občanství ve smíšených 
manželstvích, vdov, rozvedených a dětí). 

533 4102 1939-1941 Karton 47 
Německé státní občanství (statistiky, jednotlivé případy). 

534 4106 1939 Karton 47 
Určování státního občanství Němců na Těšínsku. 

535 4115 1939-1940 Karton 47 
Směrnice pro vystavování osvědčení o protektorátním státním občanství u osob, 
jejichž příslušnost vyžaduje přezkoušení (bez státní příslušnosti) a určení 
protektorátní příslušnosti osob z území, obsazeného Polskem. 

536 4118 1939-1941 Karton 47 
Směrnice pro vedení matriční agendy osob neněmecké státní příslušnosti 
(kompetence úřadů; vedení matrik; rozvody smíšených manželství; sňatky vojáků; 
osoby bez státní příslušnosti). 

537 4119 1941 Karton 47 
Osoby bez státní příslušnosti (jednotlivé případy). 
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538 4120 1940 Karton 47 
Manželství Němců  (věnování knihy A. Hitlera "Mein Kampf" novomanželům; 
předpisy tzv. Norimberského zákona o rasové čistotě). 

539 4123 1940 Karton 47 
Školení zaměstnanců matričních úřadů (seznamy kurzistů). 

540 4124 1939-1940 Karton 47 
Směrnice k získání dokladů o tzv. rasovém původu k vyhotovení obč. legitimací. 

541 4130 1941 Karton 47 
Přiznání domovského práva a tzv. protektorátní příslušnosti (přip. jednotlivé případy). 

542 4150 1941 Karton 47 
Manželství mezi  Čechy a Němci (dochován jen jeden případ). 

543 4161 1939-1941 Karton 47 
Povinnost týdenních hlášení matričních úřadů o narození, sňatcích a úmrtích 
německým orgánům a povinné hlášení o změnách pobytu v českých zemích 
obecním nebo policejním úřadům. 

544 4163 1940-1941 Karton 47 
Matriční úředníci  (jmenování, uniformy, školení, režijní příplatky). 

545 4164 1941 Karton 47 
Platy matričních úředníků (dochován jeden případ). 

546 4170 1939-1941 Karton 47 
Změna osobních českých jmen v německá. 

547 4171 1939-1941 Karton 47 
Změny osobních jmen (jednotlivé případy). 

548 4200 1939-1941 Karton 47 
Školství - všeobecné směrnice (zákaz přijímání dětí německo-arijského původu do 
soukromých židovských škol; hlášení zaměstnanců, uprchlých do ciziny; udržení 
klidu a pořádku na veřejných školách; potravinové lístky pro školy pro ženská 
povolání; prodloužení pololetních prázdnin 1940; žákovské jízdenky pro žáky ze 
zabraného sudetského území; vystavení maturitních vysvědčení německým žákům, 
kteří nastoupili vojenskou službu; údržba školních budov; vlajky; oslavy narozenin 
Adolfa Hitlera; postátňování škol; sběr léčivých bylin; cesty do ciziny; civilní letecká 
ochrana ve školách; hlášení německých zaměstnanců německým úřadům; 
odstranění jazykových a věcných závad (čsl. emblémy aj.) na pečetích, obrazech, 
nápisech, sochách, vývěsních skříňkách apod.; zjednodušení vnitřní správy na 
německých odborných školách; odevzdání školních depozit říškoněmeckým úřadům; 
písemný styk škol s protektorátními příslušníky v cizině; účast vědců na zahraničních 
kongresech; kurzy pro učitele němčiny v Rankenheimu u Berlína; stížnosti 
německých školáků na chování českých spolužáků; změny obvodů zemských 
školních rad; vyučování v táborech německých uprchlíků z Bessarábie; školení 
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profesorů a ředitelů v Praze 1941; přijímání žáků s něm. státní příslušností do 
českých škol; vyučování náboženství na německých školách českými duchovními; 
umožnění návštěvy výstavy Deutsche Grösse v Praze mimopražským učitelům; 
vyučování českých dětí na německých školách; prodlouižení vánočních prázdnin v r. 
1941/42 (pro nedostatek otopu). 

549 4201 1940-1941 Karton 47 
Stavby nových českých a německých škol - směrnice, jednotlivé případy (mj. zákaz 
staveb českých škol a kulturních objektů s určením výjimek, uznaných ŘP; přehledy 
počtu Němců v jednotlivých okresech; soupis obcí s plánovanými německými 
školami); přil. dotazníkové formuláře. 

550 4202 1939-1941 Karton 47 
Podpora německého školství v českých zemích (dotace na stavbu nových škol, 
vydržování německých škol; zvýšení příspěvků na německé školství na Moravě; 
dobrovolné příspěvky k témuž účelu; obsazování míst nižších zaměstnanců na 
vyšších německých školách aj.). 

551 4203 1939-1940 Karton 47 
Němečtí učitelé v českých zemích (překládání; platy; školení; kurzy pro abiturienty na 
německých školách k získání učitelských sil; ustanovování výpomocných 
a jmenování definitivních učitelů s přil. seznamem; kurzy pro tělocvikáře; úprava 
vzdělání učitelek pro tělesnou výchovu a industriálních učitelek s přip. studijním 
plánem). 

552 4204 1939-1941 Karton 47 
Němečtí učitelé na pokračovacích školách (obsazování míst; platy; výchovné - 
směrnice, jednotlivé případy). 

553 4205 1940 Karton 47 
Drahotní výpomoc a podpory německým učitelům (směrnice, jednotlivé případy). 

554 4207 1939-1941 Karton 47 
Učebnice, školní pomůcky na německých školách (zavedení nových učebnic na 
německých vyšších školách v českých zemích, mj. pomocné učebnice pro vyučování 
češtině; zavedení německého pozdravu; vyloučení závadných a protinacistických 
knih z žákovských a učitelských knihoven a jejich doplnění nacionálně-socialistickou 
literaturou s přip. seznamem; odstranění obrazů, básní a článků, týkajících se čs. 
prezidentů z učebnic; odstranění závadných českých učebnic ze škol; úprava 
vyučování pro nedostatek topiva; ponechání radioaparátů na německých školách; 
výuka tělesné výchově). 

555 4208 1941 Karton 48 
Zřízení Zemského fotografického ústavu pro Čechy a Moravu v Praze podle vzoru 
Říšského ústavu pro obraz a film ve vědě a vyučování. 

556 4210 1939-1941 Karton 48 
Německé školství v českých zemích - přehledy a směrnice (pořízení seznamů 
a podkladů pro česko-německou komisi v r. 1939-1940 k vrácení inventáře 
německým školám v obsazeném území; přidělování příslušníků bývalé čs. armády do 
německých škol; přijímání židovských a česky mluvících dětí do německých škol; 
tabelární přehledy škol, jejich stavu, počtu žáků aj.; označování německých škol;  
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účast žáků na sklizni okopanin; vyučování náboženství; klasifikování žáků; památné 
dny na německých školách; žákovské sbírky na tzv. zimní pomoc; uhelné prázdniny; 
pořízení válečné literatury k posílení bojového ducha mezi německou školní mládeží; 
spolupráce školy s Hitlerjugend; stipendia; školní peněžité sbírky na domovy 
mládeže; zjišťování počtu anglických, francouzských a polských žáků; vydávání 
maturitních vysvědčení žákům na vyšších německých školách v případě jejich 
povolání na frontu; přijímání žáků na muzické gymnazium ve Frankfurtě nad Moh.; 
poviná pracovní služba dívek před vysokoškolským studiem; úpravy školního roku; 
zřízení německého optického oddělení při české průmyslové škole v Přerově 
k posílení německé pozice v tamní továrně na optické přístroje; sportovní hry HJ na 
německých školách; vyvěšování vlajek; školní matriky; přijímání cizinců 
a protektorátních příslušníků, kteří získali předběžné vzdělání v zahraničí, na střední 
a vyšší školy v Protektorátě; hlášení potřeby novostaveb německých škol; přehled 
vývoje německého školství na Moravě v letech 1910-1941; stavební a technické 
záležitosti německých škol; přijímání žáků do Nacionálně-politického výchovného 
ústavu; tabel. přehled přespolních žáků z říšského území na německých školách 
v moravském pohraničí v r. 1941; zákaz české řeči na německých školách; přehled 
stavu nově zřízených, plánovaných a rozšířených německých škol na Moravě; nové 
rozdělení školních okresů; soupis českých škol, přestěhovaných z obsazeného 
území; finanční rozpočty německých škol 1941; zřizování internátních škol pro děti 
rodičů, kteří se nemohou věnovat dostatečně jejich výchově v německém 
nacionálně-socialistickém duchu; zřizování kurzů němčiny pro rodiče dětí, 
navštěvujících německé školy); přil. výstřižek z novin z r. 1940 s článkem 
o německém školství v Protektorátě a tišt. Mitteilungen der statistischen 
Zentralamtes, 1941. 

557 4211 1939-1941 Karton 48 
Obecní a měšťanské školy (postátňování škol, zřízených Německým kulturním 
svazem s přip. seznamem těchto škol; seznam škol, zřízených po 15. březnu 1939 
v pohraničním území; zřizování újezdních měšťanských škol; jednotlivé případy 
zřizování škol, jejich organizace; tabelární přehledy obecných škol na Moravě; 
tabelární přehled učitelů na německých školách; stav německých obecných 
a měšťanských škol  na Moravě s popisem budov, počtu žáků aj.; nedostatek 
materiálu pro vyučování ženským ručním pracím na německých školách; stanovení 
prázdnin; výkazy dětí s protektorátní příslušností na německých obecných 
a měšťanských školách). 

558 4212 1939-1941 Karton 48 
Německé měšťanské školy (zákaz přijímání židovských žáků z měšťanek na školy 
vyššího typu; přijímání žáků ze sudetského území a z obsazeného území na jižní 
Moravě do protektorátních německých škol; vystavování vysvědčení žákům, 
povolaným na frontu ; zavedení říšských směrnic pro přijímání žáků do německých 
vyšších  škol v českých zemích  - posuzování tělesné a duševní schopnosti ; 
zřizování žákovských internátů; zákaz přijímání žáků z polských vyšších škol do 
německých vyšších škol v Protektorátě;  podmínky pro přijímání žáků na německé 
měštanské školy; nová organizace německých měšťanských škol v r. 1940; zřizování 
a reorganizace jednotlivých německých měšťanských a odborných škol); přil. tišt. 
Bestimmungen über Erzienhung und Unterricht in der Bürgerschule, Praha 1940. 

559 4213 1939-1941 Karton 49 
Německé střední školy (placení školného u žáků, povolaných do služeb branné moci; 
abiturientské kurzy; vystavování vysvědčení žákům, povolaným k pracovní 
a vojenské službě; termíny maturitních zkoušek; učitelé neněmecké národnosti na 
německých středních školách; postup proti německým žákům, nechovajícím se 
v duchu nacistických zásad; výroční zprávy o stavu německého středního školství na 
Moravě za r. 1938/1939 a 1939/1940; vyplácení podpor studentům; výchovné; 
placení školného). 



 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

 

70 

560 4214 1939-1941 Karton 49 
Německé odborné školy a ústavy (výroční zprávy učitelských ústavů za r. 1938/1939; 
znovuotevření německé lesnické školy v Hranicích; zřízení spolku německých 
studentů v Brně; stanovy výzkumných ústavů v Brně s přip. opisy výnosů min. 
školství a kultury z r. 1920-1922 o zřizování výzkumných ústavů při vysokém učení 
technickém v Brně). 

561 4215 1940-1941 Karton 49 
Internáty pro německé studenty, učně a HJ (přehled internátů v Brně; směrnice pro 
zřizování a vydržování internátů; jejich plánování a novostavby; přehled o stavu 
žákovských domovů na Moravě; jejich financování; domovy pro HJ a jiné organizace 
německé mládeže). 

562 4215/1 1940-1941 Karton 49 
Internáty pro německé studenty, učně a HJ v obvodě VÚR v Brně. 

563 4215/2 1940-1941 Karton 49 
Internáty pro německé studenty, učně a HJ v obvodě VÚR v Jihlavě. 

564 4215/3 1940-1941 Karton 49 
Internáty pro německé studenty, učně a HJ v obvodě VÚR v Ostravě. 

565 4215/4 1939-1941 Karton 49 
Internáty pro německé studenty, učně a HJ v obvodě VÚR v Olomouci a 
v Prostějově; přil. plány na zřízení německého žákovského a učňovského domova 
v budově teologické fakulty v Olomouci. 

566 4215/4 1939-1940 Karton 49 
Internáty pro německé studenty, učně a HJ v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově. 

567 4217 1939-1941 Karton 49 
Německé školy pro odborné povolání (přijímání českých učňů do německých 
pokračovacích škol; zřizování ústavů pro učitelky pro odborná ženská povolání; 
předání inventáře českých škol německým školám v Opavě; škola pro hajné 
v Jemnici; zřízení pletařské školy v Jihlavě; městská hudební škola v Olomouci; 
směrnice pro zřizování německých škol pro odborná povolání na Moravě; zřízení 
školy pro německé matky v Olomouci; zřizování hospodářských škol). 

568 4220 1939-1941 Karton 49 
Němečtí učitelé; kurzy pro učitele (posudky a nacionálie jednotlivců; směrnice pro 
penzionování a výpovědi německých zaměstnanců v autonomní správě; 
abiturientské kurzy pro budoucí učitele; zajištění židovského školního majetku; kurzy 
pro německé učitele z Protektorátu v Rankenheimu u Berlína;  stanovení 
nepostradatelnosti učitelů; propouštění učitelek na německých školách při jejich 
provdání; kurzy pro učitele zeměpisu a biologie; přestupy učitelů na školy jiných 
kategorií; doškolování učitelů; ustanovování tzv. definitivních učitelů na obecných 
a měšťanských školách; uvolňování učitelů pro říšskou pracovní službu; přípravné 
kurzy pro učitele měšťanských škol s přip. seznamem; osvobození studentů, 
připravujícíh se k učitelskému povolání, od nasazení v pomocné válečné službě). 
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569 4221 1939-1941 Karton 49 
Finanční zajištění německých učitelů (přídavky k platům; platová úprava učitelů, 
povolaných znovu do služby; podpory; odškodnění učitelů za utrpěné "křivdy"; 
honoráře; penze; převody platů učitelů, přeložených do českých zemí; platy učitelů 
na různých typech škol). 

570 4222 1939-1942 Karton 50 
Potřeba německých učitelů v českých zemích (překládání z Německa k odstranění 
nedostatku německých učitelských sil v českých zemích - směrnice, jednotlivé 
případy; ustanovování učitelů, propouštěných ze Sudet, na německých 
protektorátních školách; přehledy o potřebě německých učitelů obecných 
a měšťanských škol v jednotlivých okresech na Moravě). 

571 4223 1940-1941 Karton 50 
Disciplinární řízení proti německým učitelům a profesorům (zatčení pro 
protinacistické chování a mravnostní přečiny - jednotlivé případy). 

572 4225 1940-1941 Karton 50 
Školská výuka (zavedení nových učebnic a povinné četby na německých školách 
v českých zemích s přip. seznamy; vyučování v táborech německých uprchlíků 
z Besarábie; výukové kurzy; používání časopisů německé branné moci ve vyučování; 
vedení tzv. válečných deníků na německých školách; návrh na vyučování ruštiny na 
německých školách vzhledem k těsnému spojení Německa s vých. oblastmi 
v budoucnosti); přil. výstřižky z novin a tištěné seznamy učebnic. 

573 4226 1940-1941 Karton 50 
Školní knihovny pro žáky a učitele na německých školách (zřizování; seznamy knih 
a knihoven na německých školách na Moravě). 

574 4227 1940-1941 Karton 50 
Vyučovací pomůcky na německých školách; školní inventáře (směrnice; finanční 
prostředky). 

575 4230/1 1940 Karton 50 
Statistika českých škol v Brně, Jihlavě, Olomouci a v Ostravě (obecné a měšťanské 
školy, střední školy a učitelské ústavy; ve statist. přehledech mj. popisy škol a data 
jejich založení a přestaveb). 

576 4230/2 1939-1942 Karton 51 
České školy - všeobecně (směrnice z listopadu 1939 pro postup při protiněmeckém 
chování české školní mládeže vůči německým žákům; žádost občanů  z okresu 
klobouckého - podepsán Josef Šedivý - ke gestapu o zavedení němčiny na českých 
obecných školách; zrušení matrik školou povinných dětí; dobrovolná pomoc žáků při 
zemědělských pracích; jazyková a věcná úprava názvů tiskovin a razítek; odstranění 
obrazů, pomníků a pamětních tabulí, připomínajících  ČSR a její představitele; zákaz 
přijímání židovských žáků do českých škol od počátku školního roku 1940/1941; 
směrnice pro úřední návštěvy členů vlády u podřízených úřadů a ve školách; literární 
soutěže Mladé Moravy; seznamy doporučených knih; vyloučení protinacistických knih  
a časopisů ze škol; zákaz půjčování francouzské a anglické beletrie ve školních 
knihovnách; jednotlivé případy protinacistického chování žáků a rozšiřování letáků ve 
školách; příkaz ke kontrolám žákovských lavic, aktovek, zápisníků apod. pro zjištění 
protiněmeckých tiskovin; mateřské školky a domovy pro děti sezónních 
zemědělských dělníků; bezpečnostní opatření na školách pro den 28. října; stipendia; 
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sběry odpadového materiálu; propůjčování školních místností pro vzdělávací 
přednášky Národního souručenství aj.; vyloučení žáci a učitelé; písemný styk škol 
s vojenskými složkami; předkládání žádostí německých veřejných zaměstnanců, 
žádajících o odčinění křivd; provádění dozoru nad českými školami; znalost německé 
hymny a výsostných říšských znamení na českých školách; zákaz  studentských 
a žákovských spolků na českých školách; varování žáků před poškozováním 
německých plakátů, nápisů, skříněk apod.; evidence vojenských gážistů ve školských 
službách; zapečetění školních kronik, připomínajících ČSR, a jejich uložení ve 
školních archivech; revize českých učebnic; kancelářské směrnice; vyvěšení 
"Desatera" proti šeptané propagandě ve školách; psychotechnické zkoušky na 
středních školách; odevzdání všech předmětů býv. čs. armády, vyskytujících se ve 
školách, německé armádě; zjištění nedostatečné znalosti služebních předpisů 
v českých školách; směrnice pro udělování pochval českým učitelům; skartace spisů; 
varování před šířením pověstí o zrušení všech českých učebnic na českých školách; 
rozdělení brožury Soldatenblatter für Feier und Freizeit školní mládeži; úhrada 
různých nákladů a výdajů na školách; jazykové předpisy; zákaz pozdravu Vlasti zdar; 
vydávání vysvědčení německým žákům na českých školách; zavedení personální 
a věcné statistiky na obecných a měšťanských školách; spolupráce škol 
s ornitologickou stanicí v Přerově; důstojné chování žáků při hraní německé hymny; 
využití školních zahrad pro vlastní zásobování škol zeleninou; pokračovací kurzy pro 
mládež po povinné školní docházce; směrnice pro zkoušky zralosti na učitelských 
ústavech 1940/41 a 1941/42; změny názvů škol, nesoucích jméno T.G. Masaryka; 
výkazy o počtu přespolních žáků, navštěvujících střední školy s českým vyučovacícm 
jazykem; mapka škol, které navštěvují čeští žáci z mimo protektorátního území podle 
stavu k 1.4. 1941; tabelární přehled německých kurzů pro učitele národních 
a měšťanských škol ve škol. roce 1940/1941; kurzy němčiny pro správce těchto škol; 
udělování pochvalných uznání při odchodu učitelů do důchodu; spolupráce škol při 
sběru barevných kovů k udržení zaměstnanosti dělnictva v Protektorátě; seznam 
obcí na Moravě, s nimiž je nutno udržovat pouze německý písemný styk; sběr 
léčivých rostlin v r. 1941; zajištění dobrovolných pracovníků při žňových pracích 
1941; směrnice k vyšetření zdravotního stavu žáků české národnosti, kteří se narodili 
v l.1928-1931; omezení sjezdů a schůzí, vyžadujících dojíždění vlakem; statistická 
hlášení o prospěchu žáků na českých učitelských ústavech na Moravě v r. 
1939/1940; kurzy pro učitele dějepisu; směrnice k udělení stipendií za vynikající 
prospěch; vyučování němčině na národních školách s výjimkou pomocných škol pro 
duševně postižené děti; přehled českých učitelských ústavů, na nichž smí být otevřen 
1. ročník ve škol. roce 1941/42; povinná znalost němčiny u učitelů při obsazování 
učitelských míst; doporučení učebnice němčiny pro jazykové zkoušky učitelů; 
jednotlivá hlášení a protokoly zatčených učitelů a žáků; povinné označení školních 
budov písmenem "V" Victoria; vyloučení spisů T.G. Masaryka a literatury o něm ze 
školních knihoven; zákaz ze srpna 1941 o půjčování knih ruských a sovětských 
autorů na všech školách; zasílání pohlednic, propagujících německou brannou moc, 
pro potřebu českých škol; šetření o závadách na Baťových školách ve Zlíně-
Gottwaldově - dlouhá pracovní doba, vlastní stanovy, obcházení a nedbání různých 
zákonných předpisů; směrnice k přijímání žáků národních škol do 1. ročníků 
středních škol; směrnice k účasti žáků na veřejných akcích; zákaz recepcí 
a oficiálních slavností ve školách; výsledky inspekce výuky němčiny na českých 
školách v r. 1941; židovské školy v Brně; židovští zaměstnanci a židovští míšenci ve 
školství; šetření endemické degenerace školních dětí na Valašsku a na východní 
Moravě v r. 1941; mimoškolní výuka němčiny; vyučování ženským ručním 
a domácím pracím na středních českých školách; organizační a personální změny na 
českých národních a měšťanských školách); přil. výstřižky z novin s otisky různých 
nařízení a oznámení, týkajících se škol a tišt. propagační leták k odběru německého 
vojenského časopisu. 

577 4231 1940-1941 Karton 51 
České obecné školy (organizační změny vzhledem k počtu žáků; osvědčení 
o arijském původu nově přijímaných žáků). 
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578 4232 1940-1941 Karton 51 
České měšťanské a střední školy a učitelské ústavy (směrnice k vyhotovování  
statistik škol; vyučování zpěvu, houslím, kreslení a hygieně pro abiturienty středních 
škol, přijímaných na učitelské ústavy; snížení počtu prvních ročníků i žáků v r. 
1940/1941; zjišťování osobních stavů profesorských sborů; vydržování měšťanských 
škol a jejich přiškolování). 

579 4233 1940-1942 Karton 51 
Redukce, rozpouštění a uzavírání českých středních škol a učitelských ústavů 
(návrhy, jednotlivé případy; tabelární přehledy škol s uvedením počtu dětí, profesorů, 
tříd, data založení aj.; soupisy a popisy českých středních škol na Moravě; jazykové 
kurzy pro abiturienty; změny v označení typu škol; klasifikace a frekventační 
vysvědčení při přijímání žáků do 1. ročníků; omezení počtu žáků; směrnice pro 
postup žáků do pátých tříd středních škol; jednotlivé případy disciplinárních trestů 
a vyloučení žáků; přijímání cizinců ke zkouškám zralosti; zajištění budov středních 
škol pro odborné školství). 

580 4234 1939-1941 Karton 52 
Vysoké školy v Brně (zavření českých vysokých škol v listopadu 1939; odchod 
studentů a učitelů - cizinců; rozklad k zavření univerzitních knihoven aj. ústavů, 
souvisejících se zavřenými vysokými školami, k jejich správě a využití; návrhy osob, 
vhodných ke správě jednotlivých vysokoškolských fakult; další vědecká činnost 
profesorů, docentů a dalších sil na zavřených vysokých školách; zamítnutí žádostí 
jednotlivých posluchačů o studium na cizích vysokých školách; směrnice pro studium 
vybraných posluchačů zavřených vysokých škol v Říši). 

581 4235 1940 Karton 52 
Zvýšení školného na soukromé škole a penzionátě Světlá ve Velkém Meziříčí. 

582 4236 1940 Karton 52 
Soukromé jazykové školy a české menšinové školy v cizině (šetření o personálních 
poměrech na Berlitzově jazykové škole v Brně; internace jejího majitele, 
francouzského státního příslušníka; vydržování české školy v Rumunsku brněnskou 
Zbrojovkou). 

583 4237 1940-1941 Karton 52 
České odborné školy (směrnice ke zřizování státních autoškol; jednotlivé případy; 
zřizování odborných škol pro učně jednotlivých oborů; abiturientské kurzy na 
odborných školách s českým vyučovacím jazykem; hospodářské školy; přeškolování 
posluchačů zavřených vysokých škol pro praktická povolání a jejich přijímání na 
odborné školy); přil. tišt. Mitteilungen des statistischen Zentralamtes, č. 32/33/1940 
s přehledem odborných škol a speciálních kurzů. 

584 4239 1940-1941 Karton 52 
Zemědělské školy (zřizování, zavírání; propůjčování objektů německým školám 
v jednotlivých místech; zákaz novostaveb). 

585 4240 1940-1941 Karton 52 
Čestí učitelé (studijní cesty do Německa; dotazníky o arijském původu; propuštění 
židovských učitelů a zaměstnanců ze školské služby;  nemocenské a penzijní 
pojištění laických učitelů náboženství; propouštění vdaných učitelek; jednotlivé 
případy přijímání učitelů do školské služby; zákaz přijímání nových učitelů s přip. 
odmítnutými žádostmi o povolení výjimek; směrnice k ustanovování správců 
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a inspektorů na všech stupních škol; dovolené učitelů; učitelští praktikanti - jednotlivé 
žádosti o ustanovení; refundace družstevních bytových vkladů zaměstnanců ve 
školských službách; administrativní tajemníci na středních školách; právní ochrana 
českých učitelů na Slovensku a úhrada stěhovacích nákladů; ustanovovací zkoušky 
profesorů; přijímání pomocných učitelek ručních prací a domácích nauk na národních 
a měšťanských školách; naturální byty učitelů - penzistů; ustanovování definitivních 
profesorů a učitelů s přip. tiskopisy; upřednostnění učitelů, schopných vyučovat 
německy; existenční zajištění nezaměstnaných kandidátů učitelství; převádění býv. 
čsl. důstojníků do rezortu ministerstva školství). 

586 4241 1940-1941 Karton 52 
Platy a finanční zajištění českých učitelů (odměny; úhrada různých výloh; platy při 
zaměstnávání penzistů; peněžitá výpomoc v nouzi; vyplácení záloh ženským 
učitelským silám ze Slovenska a Podkarpatské Rusi). 

587 4242 1940-1941 Karton 52 
Zatčení čeští učitelé a školští zaměstnanci (směrnice k vyplácení mezd a platů; 
vyřizování jednotlivých případů; pokyny k služebnímu postupu vůči školským 
zaměstnancům, zatčeným pro Říši nepřátelskou činnost; hlášení zatčených 
a uprchlých). 

588 4245 1939-1941 Karton 52 
Výuka na českých školách (mj. směrnice pro výuku na učitelských ústavech 
a středních školách; používání tělocvičen tělovýchovných organizací školami; revize 
a úprava učebnic; povolená literatura ke školní četbě; směrnice pro používání 
zeměpisných názvů v českých učebnicích; pokyny pro postup při výskytu Říši 
nepřátelského chování ve školách; zákaz shromažďování ve školních budovách; 
předkládání programů konferencí a textů přednášek nadřízeným úřadům; pokyn 
k vyučování dějinám Říše v dějepisu na českých školách; šetření papírem při 
vyučování - používání břidlicových tabulek a omezení písemných prací; prodloužení 
vánočních prázdnin v r. 1940/1941 a 1941/1942; vyučování němčině na českých 
školách; zrušení výuky filozofie na gymnaziích od školního roku 1941/1942; 
ideologická výuka v nacistickém duchu na školách všeho druhu; přeškolovací kurzy 
pro české učitele dějepisu). 

589 4250 1941 Karton 52 
Organizace školské správy (rozdělení, působnost, pracovní doba; vyhotovování 
statistiky; vybavení ředitelen a kanceláří inspektorů; správa budov, zatemnění). 

590 4252 1940 Karton 52 
Okresní školní inspektoři (ustanovování, platy, diety, vybavení kanceláří; tabelární 
přehled německých okresních školních inspektorů na Moravě 1939/40). 

591 4253 1939-1941 Karton 52 
Zemské školní úřady (směrnice ke zřizování; ustanovování zaměstnanců; 
reorganizace správy německého školství; blahopřejný dopis zemského školního 
inspektora dr. Josefa Rozholda k vítězství nacistických vojsk nad Francií v červnu 
1940). 

592 4254 1939-1941 Karton 53 
Zemská škoní rada v Brně (zřízení německé sekce a její personální obsazení; česká 
sekce, systemizace zaměstnanců, činnost; noví čeští zemští školní inspektoři pro 
národní a měšťanské školy); přil. plánek budovy. 
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593 4254/1 1939-1941 Karton 53 
Disciplinární komise pro učitele národních a měšťanských škol (zřízení komise pro 
německé učitele u Zemské školní rady v Brně). 

594 4255 1941 Karton 53 
Němečtí inspektoři na českých školách (jmenování inspektorů; inspekční zprávy; 
inspektoři pro výuku němčiny a dějepisu; kurzy pro metodiku vyučování německého 
jazyka se seznamy účastníků; posudky o německých učitelích v českých školských 
službách; dozor nad národními školami). 

595 4256 1940 Karton 53 
Kvalifikační komise pro učitele německých škol (směrnice, seznamy). 

596 4260 1939-1941 Karton 53 
Zřizování nových německých národních, měšťanských a vyšších škol v obvodě VÚR 
v Brně (zjišťování stavu a počtu dětí s komentáři; novostavby; zabírání českých škol 
a budov, jejich popisy); přil. výroční zprávy za rok 1938/1939 školy pro ženská 
povolání a pro výchovu učitelek domácích nauk v Brně a výstřižky z novin. 

597 4261 1939-1941 Karton 53 
Převzetí uměleckoprůmyslové školy v Brně a uměleckoprůmyslového muzea tamtéž; 
přil. tišt. Verhandlungen der Handels - und Gewerbekammer in Brünn, č.4/1921. 

598 4265 1939-1941 Karton 53 
Němečtí odborní učitelé v obvodě VÚR v Brně (ustanovování, propouštění - 
jednotlivé případy). 

599 4266 1940-1941 Karton 53 
Němečtí odborní učitelé na měšťanských školách. 

600 4268 1939-1941 Karton 53 
České školy v obvodě VÚR v Brně (rušení škol; propouštění a nové obsazování 
učitelských a ředitelských míst). 

601 4270 1939-1941 Karton 54 
Školství v Brně (použití ústavu hluchoněmých jako německého starobince; zřízení 
ruské obecné školy; podpora německé vědecké činnosti; převzetí býv. německých 
důstojníků do rezortu ministerstva školství a kultury; propouštění českého personálu; 
zestátnění německé hudební školy v Brně; přeměna státního ústavu pro učitelky na 
školu pro ženská povolání; zneuctění obrazu A. Hitlera na chlapecké obecné škole; 
německá státní průmyslová škola, uměleckoprůmyslová škola a německá textilní 
škola - ředitelé a kancelářští zaměstnanci; zavedení "vůdcovského principu" na 
německých odborných pokračovacích školách v Brně; zastavení výuky na německé 
soukromé církevní škole; vydržování německých středních a odborných škol 
a nemajetných žáků); přil. tišt. Festschrift zur Erinnerung an den 60 jährigen Bestand 
des Brünner Frauengewerbvereines 1873-1933 a cykl. 1. Jahresbericht der 
deutschen staatlichen Anstalt zur Heranbildung von lehrerinnen an Frauenschulen ... 
Schuljahr 1938/39. 
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602 4275 1939-1941 Karton 54 
Reaktivace, propouštění a disciplináírní řízení učitelů na brněnských školách 
(jednotlivé případy). 

603 4276 1940-1941 Karton 54 
Ustanovování a překládání učitelů na německých školách v Brně (jednotlivé případy). 

604 4278 1939-1941 Karton 54 
Zabírání českých středních a odborných škol v Brně pro německé účely. 

605 4279 1939-1941 Karton 54 
Disciplinární řízení českých učitelů (stížnosti, zatýkání aj.). 

606 4280 1940 Karton 54 
Využití budov zavřených českých vysokých škol v Brně. 

607 4281 1939-1940 Karton 54 
Německé vysoké školy v Brně (udělování titulu "diplomovaného inženýra" - jednotlivé 
případy; vyplácení podpory německým studentům v Podkarpatské Rusi ; žádosti 
cizích studentů o imatrikulaci). 

608 4282 b.d. Karton 54 
Jmenování německých komisařů na českých vysokých školách v Brně. 

609 4290 1939-1941 Karton 54 
Německé školy v obvodě VÚR v Jihlavě (přebírání budov českých škol pro německé; 
zřizování nových německých škol; přeškolování dětí; požadavky německých škol; 
překládání českých škol, jejichž budovy byly zabrány, do jiných míst). 

610 4291 1940-1941 Karton 54 
Novostavby německcýh škol v obvodě VÚR v Jihlavě (jednotlivé případy). 

611 4295 1940 Karton 54 
Ustanovování a penzionování německých učitelů v obvodě VÚR v Jihlavě (jednotlivé 
případy). 

612 4296 1940-1941 Karton 54 
Překládání německých učitelů v obvodě VÚR v Jihlavě (jednotlivé případy). 

613 4298 1939-1941 Karton 54 
Zřizování a překládání českých škol v obvodě VÚR v Jihlavě (jednotlivé případy). 

614 4299 1941 Karton 54 
Propouštění a překládání českých učitelů v obvodě VÚR v Jihlavě (jednotlivé 
případy). 
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615 4300 1939-1941 Karton 54 
Německé školství v Jihlavě (přebírání budov pro německé školy; zřizování nových 
škol, novostavby; přestavby; inventáře; přejímání česky mluvících žáků do 
německých škol; přehled situace v českém a německém školství v Jihlavě a 
v jihlavském okrese). 

616 4305 1940 Karton 54 
Ustanovování německých učitelů v Jihlavě (jednotlivé případy). 

617 4306 1940 Karton 54 
Překládání německých učitelů na odborné školy v Jihlavě (jednotlivé případy). 

618 4308 1939-1941 Karton 54 
Rušení českých škol v Jihlavě a jejich překládání do českých oblastí (jednotlivé 
případy). 

619 4320 1939-1940 Karton 54 
Německé školství v obvodě VÚR v Ostravě (návrhy na zřizování škol; přehled stavu 
školství k r. 1918; organizace německého školství v r. 1938; šetření gestapa na 
reálném gymnaziu ve Frenštátě pod Rad. v r. 1940 pro protinacistické chování 
profesorů a žáků). 

620 4321 1940-1941 Karton 54 
Novostavby a adaptace německých škol v obvodě VÚR v Ostravě (návrhy; jednotlivé 
případy).. 

621 4325 1940-1941 Karton 55 
Učitelé na německých národních školách v obvodě VÚR v Ostravě (jednotlivé 
případy). 

622 4326 1940 Karton 55 
Nedostatek německých učitelů v obvodě VÚR v Ostravě; překládání učitelů na 
národní školy. 

623 4328 1939-1941 Karton 55 
České školy v obvodě VÚR v Ostravě (novostavby škol; šetření gestapa na české 
národní škole v Lískovci, na reálném gymnaziu v Místku a na obchodní akademii ve 
Starém Městě). 

624 4329 1940 Karton 55 
Žádosti německcýh učitelů na českých školách o přidělení na německé školy 
v obvodě VÚR v Ostravě (jednotlivé případy). 

625 4330 1940-1941 Karton 55 
Německé odborné školy v Ostravě (zřizování, vydržování). 
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626 4331 1939-1940 Karton 55 
Přehled stavu německých škol v městě Ostravě; přidělování stavebního materiálu pro 
stavby nových škol. 

627 4335 1939-1941 Karton 55 
Ustanovování a propouštění německých učitelů v Ostravě (jednotlivé případy). 

628 4336 1939-1941 Karton 55 
Překládání německých učitelů na německé školy v Ostravě (jednotlivé případy). 

629 4338 1940 Karton 55 
Zamítnutí žádosti českých žáků z Poolší o přijetí na českou obchodní akademii 
v Ostravě. 

630 4339 1939 Karton 55 
Zamítnutí žádosti českých učitelů, hlásících se na české školy v zabraném 
sudetském území. 

631 4340 1939-1941 Karton 55 
Německé školy v obvodě VÚR v Olomouci (návrhy na zřizování škol; změny typů 
škol; vydržování škol obcemi; výstavba německých škol a místní školní rady 
v Prostějově; obsazování míst ředitelů; zprávy o stavu německého školství v okrese 
Olomouc; přiškolování dětí z rozptýlených německých oblastí do německých škol). 

632 4341 1939-1941 Karton 55 
Výstavba německcých škol v obvodě VÚR v Olomouci (plány na výstavbu nových 
německých škol; výstavba jednotlivých škol); přil. výstřižek z novin o otevření 
německé školy v Hranicích v prosinci 1939. 

633 4343 1939 Karton 55 
Dobrovolné příspěvky na školní účely. 

634 4345 1939-1941 Karton 55 
Němečtí učitelé v obvodě VÚR v Olomouci (požadavky na učitele; vyřizování 
jednotlivých případů). 

635 4346 1939-1941 Karton 55 
Žádosti německých učitelů o přeložení ze Sudet do českých zemí; překládání učitelů 
do obvodu VÚR v Olomouci. 

636 4348 1939-1941 Karton 55 
České školy v obvodě VÚR v Olomouci (rušení škol; změny typů škol - mj. 
vojenského ref. reál. gymnazia v Hranicích - ; zavírání menšinových škol; zabírání 
budov českých škol pro německé účely). 
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637 4349 1939-1941 Karton 55 
Němečtí a čeští učitelé v obvodě VÚR v Olomouci (neslužební a protiněmecké 
chování). 

638 4350 1939-1941 Karton 55 
Zřizování německých škol v městě Olomouci (škola pro ženská povolání, obchodní 
akademie, pokračovací školy, učitelský ústav, škola mladých, hudební školy; zřízení 
německé školní rady v Olomouci; obsazování vedoucích míst a kancelářských sil). 

639 4351 1941 Karton 55 
Novostavba německého učitelského ústavu v Olomouci. 

640 4355 1940-1941 Karton 55 
Němečtí učitelé v městě Olomouci (ustanovování; studijní podpory pro učitele 
a akademického sochaře Josefa Polzera). 

641 4356 1939-1940 Karton 55 
Překládání německých učitelů ze Sudet do obvodu VÚR v Olomouci. 

642 4358 1939-1941 Karton 55 
České menšinové a řádové školy v obvodě VÚR v Olomouc. 

643 4365 1940 Karton 55 
Němečtí učitelé v Prostějově. 

644 4368 1940 Karton 55 
Stavby školních budov v obvodě VÚR v Prostějově. 

645 4369 1939-1940 Karton 55 
Zatčení čeští učitelé v obvodě VÚR v Prostějově. 

646 4370 1939-1941 Karton 55 
Školy v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově (čeští učitelé v okr. Vsetín, zatčení pro 
ilegální činnost; zřizování nových německých škol; přehledy německého školství 
v obvodě). 

647 4375 1939-1941 Karton 55 
Německé školy a učitelé v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově (mj. novostavby škol; 
přijímání učitelů z Říše; zřizování německcých škol). 

648 4378 1941 Karton 55 
Čeští učitelé v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově (zproštění služby). 
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649 4410 1939-1941 Karton 55 
Vodohospodářské společnosti, elektrárny (subvence; stavba vodních děl; 
odvodňování; směrnice k ochraně proti záplavám); přil. výstřižky z Úř. listu říš. 
ministerstva vnitra č.10/1941. 

650 4420 1939-1941 Karton 56 
Daně-směrnice, jednotlivé případy (vyměřování daně z přírůstku hodnoty; 
osvobození od daně z obratu při zásilkách, určených říšské a protektorátní branné 
moci a říšským úřadům v Protektorátě; osvobození protektorátních Němců od 
branného příspěvku; daň z novostaveb; revize daňových povinností protektorátních 
Němců; osvobození organizací NSDAP a jejich formací od daně ze zábav; válečná 
přirážka a její využívání k protiněmecké propagandě ze strany Čechů; daň z výdělků; 
důchodová daň; daně z příjmů býv. penzistů, přijatých do říšských služeb a býv. 
vojáků, převedených do civilní státní správy; zdaňování darů ve prospěch tzv. Zimní 
pomoci; přímé daně; zjišťování arijského původu členů daňových komisí s přip. 
formuláři; osvobození něm. Červeného kříže od daně z obohacení; církevní daň; 
stížnosti jednotlivců v daňových záležitostech; obecní dávky z nápojů, odebraných 
německou armádou; zdanění vojenských kasin); přil. výstřižky z Úředních listů a tišt. 
Pravidla o vybírání obecní dávky ze zábav v zemském hlavním městě Brně podle 
stavu 1. srpna 1931. 

651 4431 1940-1941 Karton 56 
Nadační ústavy; nadace (Mariánská škola v Brně - udělení nadací; založení nadace 
pro německé  usedlíky v českých zemích s přip. opisem nadační listiny; změny názvů 
nadací, nesoucích jméno T.G. Masaryka ; správa něm. a něm.-českých nadací na 
Moravě; nadace dr. Antonína Kluga v Olomouci). 

652 4440 1941 Karton 56 
Prodloužení zákona na ochranu nájemníků (směrnice; stanovení výjimek). 

5000 - politika 

653 5000 1939-1941 Karton 56 
Politické události (slavení státních aj. svátků; zajištění něm. vyhlášek před 
poškozením; zajištění nerušeného běhu veřejného a hospodářského života 
v českých zemích; zřizování trestních pracovních táborů s dotazníkovou akcí 
k možnosti jejich zřízení; převzetí ochrany polských státních příslušníků v Německu 
po dobu války švédskými konzuláty; odstranění všech soch aj. připomínek na dr. Ed. 
Beneše a jeho choť z veřejných prostranství a zrušení všech jeho čestných občanství 
v českých zemích; zákaz vývozu map a plánů; zákaz výroby, prodeje a nošení 
ruských vojenských čapek - furažek po vypuknutí 2. světové války v září 1939; 
šetření urážky SA organizace zaměstnancem ÚŘP v Praze; bojkot německého zboží; 
příkaz z 18. listopadu 1939 k potlačení každého odporu Čechů v souvislosti 
s protinacistickými demonstracemi v Praze všemi prostředky; vyhlášení stanného 
práva z téhož dne, s přip. výstřižky z novin, mj. s varovným projevem dr. Emila Háchy 
k českému národu; pokyny k postupu úřadů po uzavření českých vysokých škol; 
zostření bezpečnostních opatření v den výročí VŘSR v r. 1939; nežádoucí vyvěšení 
plakátů v Brně, vydaných říšským ministerstvem propagandy a představujících 
hrozící rozkouskování Německa a zvětšení ČSR; upozornění na množící se 
výhružné dopisy Čechů Němcům; směrnice k výzdobě úředních místností obrazy 
Adolfa Hitlera a dr. Emila Háchy; usmrcení a zranění 2 polských uprchlíků při 
vyskočení z vlaku nedaleko Hranic; zákaz nošení přívěsků a prstenů z býv. 
československých mincí; oficiální setkání představitelů českých a německcých úřadů 
v Domažlicích s 19 vězni, propuštěnými z koncentračního tábora; žádosti českých 
vězňů o propuštění z koncentračních táborů; bezpečnostní opatření při návštěvě 
říškého protektora v okrese Hodonín v září 1940; totéž v den výročí 28. října v r. 
1940; hlášení výskytu protiněmeckých projevů; vzdávání úcty při hraní německé 
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hymny ze strany neněmeckého obyvatelstva; bezpečnostní opatření v r. 1940, v den 
1. výročí zavření českých vysokých škol; zákaz postavení nového pomníku M. Jana 
Husi v Rokycanech v r. 1940; vzdávání úcty symbolům Německa obyvatelstvem 
Čech a Moravy neněmecké národnosti; pokyny školám k oslavám výročí okupace 
ČSR nacisty; povolení k poslouchání zahraničního rozhlasu vedoucím německým 
úředníkům; zákaz hraní a rozšiřování určitých českých písní; příkaz k zostření 
bezpečnostních opatření proti případným demonstracím a sabotážím Čechů při 
vypuknutí německo-sovětské války v červnu 1941; pokyn ŘP německým úřadům 
k postupu vůči Čechům v době války při řešení tzv. německo-českého problému; 
výnos ŘP v Praze z 1. června 1939 k přípravě voleb v Protektorátě; oběžník MV 
v Praze k vyhlášení stanného práva 28. září 1941; zatčení 55 Čechů v Ostravě 7. 
května 1941 v odvetu za poškozování vývěsných skříněk NSDAP a bytů Němců 
neznámými pachateli); přil. tišt. Acta archiepiscopalis curiae Olomucensis, č. 
13/1940. 

654 5001 1940-1941 Karton 56 
Bezpečnostní opatření k zajištění veřejného klidu (opatření německých úřadů při 
výročích narozenin T.G. Masaryka; příkaz k zdrženlivému postoji při protiakcích 
Čechů na nacistickou "V - propagandu" v létě 1941); přil. tištěné propagační letáky 
k T.G. Masarykovi. 

655 5010 1940-1941 Karton 56 
Připomínky ÚŘP k měsíčním situačním zprávám správního charakteru. 

656 5011 1940-1941 Karton 56 
Připomínky ÚŘP k situačním zprávám o náladě lidu. 

657 5017 1940 Karton 56 
Situační hospodářská zpráva VÚR v Prostějově za měsíc únor. 

658 5020 1939 Karton 56 
Rozkazy (cykl.) německé pořádkové policie z dubna až června 1939; přil. cykl. mapky 
o rozmístění policejního pluku č. 2 v Protektorátě. 

659 5037 1940-1941 Karton 57 
Tiskové projevy protiněmeckého odporu na Moravě (nálezy komunistických aj. 
ilegálních tiskovin; řetězové dopisy a nápisy; shozy letáků z letadel; výskyt cizích 
propagačních balonů; pokyny pro postup úřadů); přil. orig. letáčky, shazované 
z anglickckých letadel (další české opisy a německé překlady letáků v textech 
hlášení). 

660 5038 1939-1941 Karton 57 
Ilegální organizace (mj. Tajná legie, Dělnické domy, Sokol, Budoucnost; hlášení 
o ilegální činnosti a bezpečnostní opatření při oslavách 28. října; nálezy letáků 
a nápisů; poškozování orientačních německých tabulí; demonstrační chování 
českého obyvatelstva při filmových představeních; šeptaná propaganda; atentát na 
Ad. Hitlera v Mnichově v listopadu 1939; komunistická propaganda; nález  
rozmnožovacího přístroje v Dělnickém domě v Rosicích; pátrání po zmizelém 
ministru dr. Ladislavu Feierabendovi; ilegální překračování mor.-slovenských hranic 
při útěcích Čechů; jednotlivé případy zatýkání Čechů; zakročení proti okultním 
společnostem; činnost komunistů); přil. tišt. kalendáře, v hlášeních texty letáků 
v něm. překladech. 
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661 5039 1940-1941 Karton 57 
Politické zpravodajství, špionáž, sabotáže (pokusy dělnictva o demonstrační akci za 
sociální požadavky v nejmenovaném podniku; zákaz organizování polských státních 
příslušníků; zadržení brožury o šifrování; pátrání po osobách, podezřelých z vojenské 
špionáže a sabotáží). 

662 5040 1939-1941 Karton 57 
NSDAP (výstavba; úkoly, ustanovování vedoucích osob); přil. výstřižky z různých tišt. 
nařízení. 

663 5041 1939-1940 Karton 57 
NSDAP a přidružené organizace (mj. zjišťování nouzové situace v jednotlivých 
obvodech VÚR pro nasazení NSV; zřizování nacistických organizací a úprava jejich 
poměru k autonomním protektorátním úřadům; zajišťování objektů a bytů pro členy 
NSDAP, HJ a pro příslušníky armády; vrácení věcí, zabavených SdP; návštěva 
říšského vedoucího mládeže v Jihlavě 4. prosince 1939; provádění akčního 
programu NSDAP; provádění tzv. Zimní pomoci v českých zemích; předvojenská 
výchova; informace o politických okresních vedoucích NSDAP); přil. výstřižky z tisku. 

664 5043 1940 Karton 57 
Zřizování domovů HJ a jejich údržba v jednotlivých obcích na Moravě. 

665 5049 1941 Karton 57 
Fašistické italské společnosti Dante Alighieri a Rodolfo Boselli v Brně (posudky 
o těchto společnostech; jmenování nového vedoucího). 

666 5052 1939-1941 Karton 57 
České fašistické organizace (jmenování nového zemského vedení v Brně; založení 
tajné organizace Stráž vlasti v Sudetech; činnost Vlajky; přehled ultraqistických 
organizací v Olomouci; rozpuštění mládežnické organizace Český junák v Olomouci; 
Svaz pro spolupráci s Němci); přil. cykl. Informační zprávy Nationálního hnutí, Brno č. 
10/1941. 

667 5053 1939 Karton 57 
Zákaz nošení uniforem členy českých politických a jiných organizací, sledujících 
politické účely. 

668 5054 1939-1941 Karton 57 
Sokolské organizace (omezení činnosti Sokola; povolování oslav; zabavování budov 
pro německé účely; zajištění správy sokolského majetku po zastavení činnosti 
Sokola s připojeným přehledem; příkaz k rozpuštění Sokola a jeho přidružených 
spolků z r.1941; odstranění všech sokolských památníků, pojmenování ulic, kin 
apod.). 

669 5055 1939-1941 Karton 58 
Legionáři (rozpuštění legionářských organizací; seznam býv. legionářů, 
zaměstnaných u policie a četnictva; prováděcí nařízení k rozkazu ŘP z 25. srpna 
1939 o zrušení všech předpisů, týkajících se legionářů). 
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670 5056 1941 Karton 58 
Přehled počtu a organizovanosti české mládeže v různých spolcích v obvodě VÚR 
v Olomouci. 

671 5057 1941 Karton 58 
Směrnice MV v Praze k rozpuštění českých regionálních spolků. 

672 5060 1939-1941 Karton 58 
Zákaz shromáždění, svolávaných českými spolky (výčet) a sportovních podniků; 
výnos ŘP ze 14. dubna 1940 o regulaci shromažďovacího práva; nežádoucí účast 
německých úřadů na českých shromážděních. 

673 5061 1939-1940 Karton 58 
Povolování německých slavností (koncerty, tenisové turnaje aj.). 

674 5062 1939-1941 Karton 58 
Pořádání českých slavností, táborů aj. (mj. povolování v jednotlivých případech; 
zákaz všech táborů a průvodů po obsazení českých zemí nacistickou armádou 
v březnu 1939 s přip. vyhláškou vrchního velení německých okupačních vojsk; 
využívání různých oslav, poutí, hudebních slavností aj. jako protiněmeckých 
demonstrací; opatření Němců proti zneužívání prázdninových táborů české mládeže 
k politickýcm akcím; zákaz nošení protektorátní vlajky a ostatních symbolů 
k demonstračním účelům; zákaz oslav svátku knížete Václava 28. září a státního 
svátku ČSR 28. října; zákaz účasti Němců na jazykových kurzech češtiny, 
pořádaných Českým svazem pro spolupráci s Němci); přil. tištěný plakát k zákazu 
nošení říšské a protektorátní vlajky aj. symbolů Čechy. 

675 5070 1939-1941 Karton 58 
Jazyková nařízení - všeobecné směrnice (užívání němčiny v osobním a písemném 
styku českých a německých úřadů, ve veřejnosti, na vyhláškách, v názvech ulic 
apod.;  jazyk německých  úředníků v českých úřadech; znalost němčiny u českých 
úředníků; seznam pověřenců pro styk mezi říšskými a protektorátními úřady; 
používání němčiny u soukromých institucí; vymezení obcí s výlučně německou 
administrativou; odstranění pro nacisty nevhodných českých nápisů na různých 
památkových objektech, resp. objektů samotných; provedení úprav ve školách - 
učebnice, výzdoba, obrazy aj.; jazyková úprava při vydávání historických pramenů; 
používání slova "vůdce" a "vedoucí"; zavedení dvojjazyčných nápisů a označení; 
pokyny pro postup při nálezech cizojazyčných tiskovin,  rozšířovaných zahraničními 
propagačními balony; protokol o meziministerské poradě na MV 7. a 13. září 1939 
v jazykových záležitostech; používání německého typu písma). 

676 5071 1939-1941 Karton 58 
Provádění jazykových nařízení v konkrétních případech (připojování německých 
překladů u českých příloh, oběžníků apod.; jazykové označení jednotlivých úřadů 
a institucí; nápisy na vlajkách, pečetích a razítkách; hlášení o provedených 
jazykových opatřeních v úřadech; stížnosti na nedodržování jazykových předpisů, 
revize provádění jazykových nařízení a odstranění zjištěných závad; provedení úprav 
textů na pomnících padlých; jazyková úprava legitimací; zničení obrazů. soch 
a památníků, připomínajících býv. ČSR, nebo její státoprávní poměry; jazykové 
označování zboží; jazyková úprava ve styku s říšskými institucemi, protektorátními 
úřady a organizacemi, navzájem a ve styku s obyvatelstvem českým a německým; 
vyvěšení obrazu A. Hitlera v protektorátních úřadech; jazyková úprava úředních listů, 
věstníků apod.); zákaz nošení vázanek se závadnými nápisy); přil. tišt. vyhlášky 
a výt. Bezirksverordnungsblatt für den Bezirk Brünn - Land, č.14/1941. 
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677 5072 1939-1941 Karton 58 
Úřední názvy obcí a ulic (směrnice k provádění jazykových úprav; vydávání 
německých lexikonů obcí; opravy a přejmenování obcí, ulic a náměstí - jednotlivé 
případy). 

678 5073 1939-1941 Karton 59 
Provádění jazykových nařízení u protektorátních soudů (seznam zaměstnanců, 
pověřených stykem s okupačními úřady; stížnosti na porušování jazykových nařízení 
u okr. soudu v Hodoníně). 

679 5074 1939-1941 Karton 59 
Provádění jazykových nařízení u finančních úřadů (úprava tiskopisů; písemný styk 
s protektorátními a okupačními úřady; jazykové úpravy názvů finančních úřadů; 
zaměstnanci, pověření stykem s okupačními úřady; porušování jazykových předpisů 
aj.). 

680 5075 1939-1940 Karton 59 
Provádění jazykových nařízení v dopravě (označení nádraží, vagónů aj. na 
železnicích; stížnosti na porušování jazykových předpisů; jazyková úprava tiskopisů; 
zaměstnanci, pověření stykem s říšskoněmeckými úřady aj.). 

681 5076 1939-1941 Karton 59 
Provádění jazykových nařízení u poštovních úřadů (směrnice pro zásilky do Sudet; 
jazyková úprava tiskopisů, razítek, pečetí, nápisů a při písemném styku; stížnosti na 
nedodržování nařízení). 

682 5077 1939-1941 Karton 59 
Provádění jazykových nařízení u ostatních úřadů a institucíí (jazyková úprava map, 
jejich objednávky u Vojenského kartografického institutu ve Vídni; směrnice pro 
instituce, spadající do kompetence ministerstva sociální a zdravotní péče; 
zaměstnanci, pověření stykem s okupačními úřady, u okr. úřadů, zemského 
četnického velitelství, horních úřadů, pracovních úřadů, Zemského úřadu pro válečné 
poškozence, katastrálních úřadů, živnostenských inspektorátů aj.; označování budov 
a škol; obecní razítka a pečeti). 

683 5078 1939-1941 Karton 59 
Provádění jazykových nařízení u obecních úřadů a organizací (jazyková úprava 
nápisů, vyhlášek, tiskopisů, programů, reklam a v úředním styku). 

684 5079 1939-1940 Karton 59 
Vlajková výzdoba (směrnice pro používání říšských a protektorátních vlajek a znaků; 
jednotlivé případy vyvěšování vlajek); přil. tišt. vyhlášky o vzdávání úcty symbolům 
Německa a k ochraně vlajek. 

685 5080 1939-1940 Karton 59 
Tiskové směrnice (úprava cenzury tisku; cenzoři; prohibita, mj. cizí marxistická 
periodika; přehledy tisku; úředně povolená periodika; zákaz vyvěšování zahraničních 
tiskovin v kavárnách a čítárnách; zákaz prodeje nakladatelských podniků bez vědomí 
pověřence pro civilní správu u vrchního velitelství armádní skupiny v Praze); přil. 
výstřižky z tištěných směrnic a nařízení. 
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686 5081 1939-1940 Karton 59 
Tiskové směrnice - jednotlivé případy (zajištění archivních dokumentů k historii 
Němců a k nacismu; uveřejňování zpráv v denním německém tisku); přil. výt. Das 
Streudeutschtum, Jihlava 1939, roč.1, F 1. 

687 5082 1939-1941 Karton 59 
Periodický tisk (závadné články v denním tisku; doporučený tisk; zabavení 
a zastavení časopisů; cenzura zahraničních zásilek tiskovin; odnětí práv dovozu 
cizích časopisů). 

688 5083 1939-1940 Karton 60 
Zabavený tisk (jednotlivé tituly; svolání porady německcýh knihkupců v Brně v květnu 
1940). 

689 5084 1939-1940 Karton 60 
Zabavení a zastavení neperiodického tisku a časopisů (jednotlivé tituly). 

690 5085 1939-1941 Karton 60 
Tiskové zprávy (přehledy protektorátního denního tisku) pro úřední potřebu za květen 
až prosinec 1939, říjen 1940 a červenec až prosinec 1941. 

691 5086 1939-1940 Karton 61 
Zprávy tiskové služby Čechy-Morava (začátek září 1939, květen až začátek června 
1940). 

692 5090 1939-1940 Karton 61 
Kulturní politika Němců v Protektorátě (reorganizace kin; cenzura u protektorátních 
úřadů; pamětní spis Moravského uměleckého spolku v Brně k uspořádání výstavy 
1939; pokyny k postupu proti zahraničním studentům ze zavřených českých 
vysokých škol; dotazníková akce k veterinárnímu průzkumu pro vědecké ústavy; sběr 
starých německých cechovních památek; účast archivních referentů na skartaci 
úředních písemností; přímluva NSDAP v Brně za přijetí Friedricha Rouse jako 
kulturního referenta pro jeho zásluhy o nacismus). 

693 5091 1939-1941 Karton 61 
Divadla (přehledy českých divadelních spolků a divadel v obvodech VÚR na Moravě; 
protinacistický charakter českých divadelních her; zákaz her nearijských nebo 
protinacistických autorů; soupis platných českých a německcých divadelních koncesí 
na Moravě; kočovná divadla, mj. obnovení koncese Divadla stréčka Matěje Křópala). 

694 5092 1939-1941 Karton 61 
Film (převzetí cenzury filmů úřadem ŘP; soupisy zakázaných filmů; směrnice pro 
předvádění filmů; směrnice pro zkoušky kinooperatérů). 

695 5093 1941 Karton 61 
Kinooperatéři (seznamy a směrnice ke jmenování zkušebních komisařů). 



 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

 

86 

696 5095 1939-1940 Karton 61 
Čelení zahraniční propagandě (rušení katovického rohlasu; zastavení dovozu 
anglického časopisu Friend of Europe; rozhlasový projev proti šíření šeptané 
propagandy). 

697 5098 1940-1941 Karton 61 
Německé knihovny na Moravě (zřizování a vydržování knihoven, zajišťování budov 
a zařízení; přehledy německých knihoven s přip. tabelou podle jednotlivých obvodů 
VÚR; Státní studijní knihovna v Olomouci; ustanovování správců knihoven; účetní 
výkazy; příspěvky z fondu na výstavbu němectví); přil. plánky zařízení pro knihovny, 
cykl. brožurka Hanse Krcala Die deutschen Gemeindebüchereien in den 
Landgemeinden der Iglauer Volksinsel, bd. a zvl. otisk článku téhož autora Die 
deutschen Gemeindebüchereien im Protektorat Böhmen und Möhren, 1940. 

698 5102 1940-1941 Karton 61 
Německá divadla a koncerty (městské divadlo v Brně - obsazení místa intendanta, 
finanční rozpočty, program divadelních představení; městské divadlo v Ostravě; 
uspořádání Mozartova týdne v Brně 1941; plán krajského symfonického orchestru 
v Brně na r. 1941/42; městské divadlo v Jihlavě - zastavení činnosti z finančních 
důvodů, udělení říšské podpory k dalšímu provozu, slavnostní představení, 
rozpočty); přil. zprávy o činnosti posledně jmenovaného divadla a novinové výstřižky 
různého obsahu. 

699 5105 1940 Karton 61 
Šetření o intendantu německého divadla v Ostravě Kurtu Labattovi. 

700 5110 1939-1940 Karton 61 
Rozhlas (zřizování přijímacích a vysílacích stanic; dozor nad rozhlasem; koncesse; 
osamostatnění a převzetí brněnského rozhlasu Němci); přil. výstřižky z novin s růz. 
pokyny a vyhláškami. 

701 5112 1939-1941 Karton 61 
Kinematografické licence (směrnice; žádosti; kulturně výchovné filmy ve školách; 
převádění kin do německé správy s přip. tabelárními přehledy a komentáři; zřízení 
a úkoly filmového ústředí; směrnice pro vnucenou správu). 

702 5113 1939-1941 Karton 62 
Převádění kinematografických licencí v obvodě VÚR v Brně do německých rukou 
(seznamy kin, navržených NSDAP k převedení s posudky o kinech a jejich 
majitelích); přil. tištěná licenční knížka. 

703 5114 1939-1941 Karton 62 
Převádění kinematografických licencí v obvodě VÚR v Jihlavě. 

704 5115 1939-1941 Karton 62 
Převádění kinematografických licencí v obvodě VÚR v Ostravě (mj. účetní přehledy 
kina Rekord ve Vítkovicích). 

705 5116 1939-1941 Karton 62 
Převádění kinematografických licencí v obvodě VÚR v Olomouci. 
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706 5117/1 1940-1941 Karton 62 
Obnovování kinematografických licencí českým žadatelům v obvodě VÚR v Brně 
(žádosti a oznámení ZÚ o udělení licencí; posudky německých úřadů). 

707 5117/2 1940-1941 Karton 63 
Obnovování kinematografických licencí českým žadatelům v obvodě VÚR v Jihlavě. 

708 5117/3 1940-1941 Karton 63 
Obnovování kinematografických licencí českým žadatelům v obvodě VÚR 
v Kroměříži. 

709 5117/4 1940-1941 Karton 63 
Obnovování kinematografických licencí českým žadatelům v obvodě VÚR v Ostravě. 

710 5117/5 1940-1941 Karton 63 
Obnovování kinematografických licencí českým žadatelům v obvodě VÚR 
v Olomouci. 

711 5117/6 1940-1941 Karton 64 
Obnovování kinematografických licencí českým žadatelům v obvodě VÚR 
v Prostějově. 

712 5117/7 1940-1941 Karton 64 
Obnovování kinematografických licencí českým žadatelům v obvodě VÚR v e Zlíně-
Gottwaldově. 

713 5120 1939-1941 Karton 64 
Muzejnictví a archivnictví (jednání o existenci Muzea odboje na Špilberku v Brně; 
směrnice k úschově závadných předmětů v muzeích v Čechách  a na Moravě; 
převedení správy Uměleckoprůmyslového muzea v Brně do německých rukou; 
postavení památníku v Předmostí u Přerova a přenesení vykopávek do německých 
rukou; zpráva ze služební cesty po archivech v Brně a okolí). 

714 5121 1939-1942 Karton 64 
Zemské muzeum v Brně (posudky na zaměstnance, mj. na ředitele dr. Jaroslava 
Helferta; oběžník německého komisařského vedoucího, Josefa Freisinga, 
s oznámením o převzetí správy muzea a jeho spor o uznání funkce vedoucího; 
Freisingův návrh na poněmčení muzea; pronájem skladištních prostorů trhovcům; 
porada o muzejní přístavbě; zpráva o činnosti za r. 1939; úprava právního postavení 
zemských ústavů; prodej uměleckých předmětů muzea do Prahy; nákup obrazů 
z rajhradského kláštera pro muzeum; vystěhování hudebního archivu ze Zemského 
domu; likvidace společností Moravský kras); přil. tišt. výstřižek z čl. J. Freisinga 
o muzeu a tišt. Statuten der Mährischen Museums-Gesellschaft, Brno 1902. 

715 5122 1939-1940 Karton 64 
Muzejní sbírky na Špilberku v Brně (jednání o úpravu právního stavu sbírek Italského 
muzea; zapůjčených smluvně italské vládě; vyklizení Muzea odboje a převezení 
sbírek do Prahy; zabrání kasemat německou vojenskou správou); přil. Inventar der 
im Museum der italienischen Patrioten am Spielberg in Brünn befindlichen 
Gegenstände, soweit sie Eigenthum der tschechoslowakischen Regierung sind. 
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716 5124 1939-1941 Karton 64 
Moravské umělecko-průmyslové muzeum a umělecko-průmyslová škola v Brně 
(správa muzea; jeho právní postavení s exkurzem do jeho historie; vybavení budovy 
a instalace sbírek; upozornění gestapa na protinacistickou literaturu a kresby 
v muzejních sbírkách; žádost gestapa o zvolení německého kuratoria s přip. 
korespondencí o jednání v této věci). 

717 5126 1939-1941 Karton 64 
Výstavy německého umění, tisků, hygieny aj. (přípravy; oznámení); přil. výstřižek 
z Mährisches Tagblattu ze 14.5.1940 s referátem o otevření výstavy v Olomouci. 

718 5127 1939-1940 Karton 64 
Mezinárodní kongresy a akce (pokyny ŘP k jejich pořádání a k agendě; účast 
zástupců z Protektorátu na mezinárodních sportovních utkáních). 

719 5129 1940-1941 Karton 64 
České studijní, univerzitní a veřejné knihovny (revize knih; dosazení měmecké 
správy do Studijní knihovny v Olomouci a Univerzitní knihovny v Brně). 

720 5130 1939-1942 Karton 64 
Církev (slavnostní bohoslužby k oslavě státního polského svátku v Ostravě v květnu 
1939; informace o chování českých katolických kruhů, zejména duchovenstva; 
obsazování jednotlivých far; stav československé a českobratrské církve v obvodech 
VÚR; majetek řím.-katolické církve v Břidličné (Frýdlant nad Ostravicí); zřízení nové 
jednotné evangelické církve s loyálním postojem k Říši; podřízení starokatolické 
církve jurisdikci rakouského biskupa; směrnice k předkládání kostelních účtů, placení 
poplatků a k vystupování protektorátních Němců z církve; změna názvu českých 
unitářů; včlenění německé evangelické církve v Čechách a na Moravě do německé 
evangelické církve; přifařování obcí - jednotlivé případy; kostelní konkurenční výbory; 
omezení zvonění kostelními zvony; zatčení příslušníků řádu milosrdných bratří 
v Praze gestapem pro homosexuální chování s hrozbou zastavení činnosti celého 
řádu a zabavení jeho majetku; přehled církevních poměrů na Moravě v r. 1941; 
poměry v katolické církvi v Brně); přil. novinové výstřižky. 

721 5131 1939-1941 Karton 65 
Církevní pouti a slavnosti (využívání poutí k politickým demonstracím; směrnice 
k sloužení mší o státních svátcích - 28. říjen - a památných dnech českého národa; 
zpráva o průběhu bohoslužeb za záchranu A. Hitlera a za vojáky v poli; směrnice ke 
konání bohoslužeb po nočních náletech); přil. novinové výstřižky. 

722 5139 1941 Karton 65 
Reorganizace vědeckých spolků v Brně (začlenění německého vlastivědného 
a přírodovědeckého spolku do nově zřízené jednotné organizace Gesellschaft für 
Wissenschaft und Volksforschung). 

723 5140 1939-1941 Karton 65 
Posilování němectví - Deutschtumsarbeit - v českých zemích (směrnice ke stěhování 
Němců z Českých zemí; disponování německými dělníky při sezónních pracích; 
zřizování německých dětských školek v jihlavském německém ostrově; péče 
o německé právníky, přesídlené z Říše do Protektorátu; přesídlování zahraničních 
Němců do Říše; převody německého majetku; podpora různých německých 
kulturních akcí; vyplácení příspěvků z tzv. fondu pro podporu němectví; upozornění 
na nežádoucí výkup pozemků českým stavitelem Františkem Hrdinou z Brna; 
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osídlovací akce na Jihlavsku; přehledy německého osídlení v hlavních moravských 
městech; protiněmecký postoj Čechů vůči Němcům ve společenském styku; bojkot 
německých podniků Čechy; umísťování pamětních desek, připomínajících pobyt 
významných německých osob v Brně - J. W. Mozart, svob. pán von Stein; stížnosti 
na pokusy o záměrnou čechizaci v jihlavském národnostním ostrůvku; stavba 
Německého domu ve Vyškově; umísťování německých školníků do českých škol; 
provedení změny statut živnostenských svazů s německou vnucenou správou při 
posílení německé účasti; stavba německého sídliště v Litovli); přil. výstřižky z novin 
s poděkováním A. Hitlera brněnským Němcům za pozdravy, zaslané mu v den 
Slavnosti němectví. 

724 5141 1939-1940 Karton 65 
Spolky všeobecně (pokyn, aby německé spoky nepodávaly protektorátním úřadům 
informace o svých členech; upozornění na podezřele se množící zakládání českých 
spolků v r. 1940 pro možnost krycích organizací; zákaz dispozice se spolkovým 
jměním; vládní nařízení z r. 1939 o spolčovacím právu s přip. tišt. formulářem; 
pořádání sportovních utkání mezi říšskoněmeckými a protektorátními spolky; 
směrnice K.H. Franka k postoji německých úřadů při zakládání česko-německých 
společností pro spolupráci mezi Němci a Čechy; spolky frontových vojáků). 

725 5142 1939-1941 Karton 65 
Spolky - jednotlivé případy (převzetí knihovny Přírodovědného spolku v Brně 
německou technikou; odhad jmění rozpuštěného  Čsl. červeného kříže s přip. 
inventářem; stížnost na ZÚ v Brně pro zápis německých střeleckých spolků do 
spolkového katastru; příspěvky něm. tělovýchovným a pěveckým organizacím; snahy 
Němců o získání majetku Masarykovy letecké ligy; posudek o sbírkách Slováckého 
muzea v Uh. Hradišti; začlenění Německého kulturního svazu do NSV; přijímání 
českých vojáků do říšského svazu válečníků; zrušení platnosti vládního nařízení 
z března 1939 o spolkovém právu pro Němce; seznam rozpuštěných německých 
obchodních a živnostenských organizací; žádost spolku Humanita o uznání 
majetkových práv k sanatoriu pro plicně choré v Jablunkové; memorandum spolku 
německých lékařů v Protektorátě k situaci německých lékařů, přicházejících zejména 
z Říše a z obsazených území). 

726 5143 1939 Karton 65 
Podchycení všech německých státních příslušníků v českých zemích (založení 
kartotéky; směrnice; hlášení). 

727 5144 1939-1941 Karton 65 
Statistika Němců (směrnice k stanovení pojmu německého státního příslušníka; 
seznamy německých žadatelů o práci v jednotlivých obvodech VÚR 1940; soupisy 
Němců v kulturních zařízeních; rozbory stavu a počtu Němců v obvodech 
jednotlivých VÚR podle obcí k r. 1940; zjišťování osob, žádajících o německou státní 
příslušnost v německých politických organizacích a jejich složkách). 

728 5144/2 1940-1941 Karton 65 
Hlášení matričních úřadů o počtu sňatků, rozvodů, narozených, zemřelých 
s ověřením o tzv. arijském původu u Němců. 

729 5144/4 1939-1941 Karton 66 
Seznamy narozených, sezdaných, rozvedených a zemřelých Němců z let 1939-1941 
v obvodě VÚR v Ostravě. 
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729 5144/5 1939-1941 Karton 66 
Seznamy narozených, sezdaných, rozvedených a zemřelých Němců z let 1939-1941 
z obvodu VÚR v Olomouci. 

731 5145 1939-1942 Karton 66 
Germanizace (zavření hostince v Dělnickém domě v Přerově, zabraném pro 
Hitlerjugend; podpora rozvoje rozptýlených skupin německého obyvatelstva; stavby 
domků pro německé zemědělské dělníky; peněžní dar barona Königswartera ze 
Šebetova na podporu němectví; peněžní fondy u VÚR na germanizační účely; 
směrnice k postupu VÚR při nasazení Němců - navrátilců ze zahraničí; poněmčení 
nemocenské pojišťovny v Olomouci; osídlování německých řemeslníků v českých 
zemích a hlášení jejich potřeby; převedení velkoskladu tabáku v Litovli do 
německých rukou; péče o německé přesídlence; odložení exekučních a jiných 
výkonů proti Němcům; obsazování míst notářů v Jihlavě, Olomouci a v Brně Němci 
v rámci germanizační politiky; zákaz zřizování nových telefonních míst v českých 
zemích). 

732 5147 1940 Karton 66 
Stížnost Vlajky v Hodoníně na neodstraněné pomníky, názvy apod., připomínající 
T.G. Masaryka; stížnost na českou policii při úředním postupu vůči Němcům. 

733 5148 1939-1941 Karton 66 
Peněžní fond na podporu němectví a něm. vědecké práce v českých zemích 
(směrnice; požadavky ústavů a spolků na vydávání národopisné literatury; přehledy 
akcí na podporu němectví; žádosti o subvence na nákup německých knih 
a časopisů; zřizování domovů pro německou mládež a učně; vyplácení podpor 
německým studentům z Podkarpatské Rusi; vyplácení subvencí na stavby budov pro 
potřeby Němců, mj. školy, kluby, obchody, tělovýchovné spolky aj.; požadavky 
jednotlivých VÚR mj. na přestavby a úpravy budov a náměstí, obytné domy aj.; 
subvence na nákup uměleckých předmětů pro městské muzeum v Olomouci, na 
stavbu lázní v Lipníku, zařízení Německého domu v Litovli, pro studijní knihovnu 
v Olomouci, německé divadlo a rozhlas v Brně; výkaz podpor, vyplacených 
jednotlivým osobám; zapůjčování rozhlasových přijímačů chudým Němcům; podpory 
na vydržování jazykově slabých dětí z pohraničí v německých dětských táborech); 
přil. Volksdeutsches Abendblatt ze 4.7. 1940 a tišt. separát s čl. Antona Altrichtra Die 
engere Heimat im Geschichtsunterrichte-Beispiele aus Mähren, 1940. 

734 5149 1940-1942 Karton 67 
Německé domy na Moravě (přehledy podle obvodů VÚR; směrnice ke zřizování 
domů; poskytování subvencí z peněžního fondu na podporu němectví; využití 
zabaveného majetku Sokola pro německé účely; projekty a stavba jednotlivých 
domů, jejich vybavení a úpravy). 

735 5150 1939-1940 Karton 67 
Represívní opatření proti českému obyvatelstvu (zásahy proti demonstračnímu 
vyzdobování hrobů a památníků významných českých osob v den památky 
zesnulých 1939; zákaz stěhování Čechů do německých obcí; příkaz k odstranění 
všech předmětů a nápisů, připomínajících prezidenta dr. Ed. Beneše a jeho choť; 
zákaz zřízení vzorové hanácké obce; pokyny k povolování hudebních večerů se 
zpěvem národních písní; sledování Čechů, zdržujících se služebně v cizině - 
zaměstnanci fy Baťa; upozornění Františka Dvořáka na postoj jednotlivých vrstev 
českého obyvatelstva k Němcům; příkaz k potlačení všech akcí při výročí narozenin 
dr. E. Beneše; komentář k návštěvnosti Národopisné Moravy v Hluku 1940; zákaz 
nošení různých odznaků s protiněmeckou tendencí českou mládeží; výstavba 
českých kulturních domů; zrušení čestných občanství dr. E. Beneše a T.G. 
Masaryka; vyřazení a předání závadných politických publikací u úřadů a orgánů 
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politické správy do archivu ZÚ; směrnice pro evakuaci movitého majetku přesídlenců 
ze Slovenska a jeho území, okupovaného Maďarskem; ukončení přesídlovací akce 
ze Sudet a Polska; směrnice ke stěhování bytového zařízení Židů na území 
Protektorátu; zřizování posádek českého vládního vojska jen v českých městech; 
usnesení protektorátní vlády z 23. srpna 1939 o zachování veřejného pořádku a klidu 
v českých zemích; směrnice ke vstupu cizích státních příslušníků německé 
národnosti do tzv. Deutsche Arbeitsfront; založení Svazu pro spolupráci s Němci 
v srpnu 1939; směrnice pro návrat studentů a profesorů zrušených českých vysokých 
škol do Sudet a Německa k pokračování ve studiu na tamních vysokých školách; 
odstranění památníků, připomínajících české legie a legionáře s upozorněním na 
současný stav; směrnice ke stanovení škod, vzniklých při obsazování 
československého území Německerm, Polskem a Maďarskem a jejich vyčíslení; 
překládání českých úřadů, škol a ústavů z obcí se silnějším počtem německého 
obyvatelstva s přip. tabelárními přehledy podle obcí v obvodech VÚR); přil. různé 
výstřižky z novin (zprávy aj.). 

736 5151 1939-1941 Karton 67 
České spolky a organizace (rozpuštěné spolky; pořádání kurzů; Svaz pro spolupráci 
s Němci; použití spolkového zákona z předmnichovské republiky; zákaz používání 
názvů a označení, připomínajících ČSR v titulech spolků, na jejich pečetích, 
tiskopisech apod; používání nářadí a zařízení býv. českých svazů a spolků mládeže 
německou HJ; zákaz nošení spolkových uniforem; otázka další existence Svazu 
frontových vojáků; zřizování nových spolků a otázka existence spolků z doby ČSR); 
přil. výstřižky z novin (směrnice aj., mj. organizace českých spolků podle tzv. 
vůdcovského principu) a tišt. vyhláška MV ze 14.8. 1940 o nošení stejnokrojů. 

737 5152 1940-1941 Karton 67 
Česko-německé spolky a organizace (revize česko-německého školského spolku 
v Brně; doplnění směrnice pro činnost Českomoravského svazu pro cizinecký ruch; 
založení českého fotbalového družstva v První brněnské strojírně za podpory 
německého ředitele; směrnice pro činnost národně-socialistického spolku 
Reichsbund für Leibesübungen NS v Praze). 

738 5154 1941 Karton 67 
Žádost Němky Klotildy Žačkové o propuštění jejího manžela, zatčeného gestapem. 

739 5155 (1939)1940 Karton 67 
Legionáři (zrušení přednostních práv legionářů a rozpuštění Národního sdružení 
legionářů v srpnu 1939). 

740 5160 1940-1941 Karton 67 
Moravské Slovácko (obsazení místa řídících učitelů na zemědělských školách 
v Koryčanech a Napajedlích; zřízení nové školy v Hroznové Lhotě; politický charakter 
českých poutí u Antoníčka u Blatnice; zřízení tzv. Hlinkových gard v Ostravě). 

741 5162 1939-1941 Karton 67 
Varia (tiskové zprávy a jmenování dr. Jaroslava Mezníka moravským zemským 
prezidentem v dubnu 1941; zjištění protiněmecké činnosti Vladimíra Roubala, 
tajemníka Národního souručenství; program návštěvy ministra zdravotnictví dr. 
Vladislava Klumpara v Brně v květnu 1941; potvrzení šéfa pro civilní správu v Brně 
o zaměstnání různých osob v propagačním oddělení ve Vídni - Propaganda - 
Truppe); přil. výstřižky z Volksdeutsche Zeitung z r. 1939 k různým politickým 
událostem. 
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6000 - průmysl, obchod, energetika 

742 6000 1941 Karton 67 
Program návštěvy říšského protektora v průmyslových podnicích v Brně. 

743 6001 1939-1941 Karton 67 
Průmysl a živnosti (dobrozdání o použití kopřiv v textilním průmyslu; transportní 
směrnice v době válečného hospodářství - stanovení pořadí podle důležitosti podniků 
a materiálu; zjišťování surovinových základen a nalezišť nafty; péče o Němce ve 
válečném průmyslu; znovuotevření podniků z okupovaného území na západní hranici 
Německa; povolení účasti německých firem, usedlých v zahraničí, na veřejných 
soutěžích v Německu; organizace hospodářského oddělení v ÚŘP; pokyny  k jednání 
s českými podniky jako rovnocennými partnery německých podniků; omezení 
reklamy a zveřejňování zpráv v hospodářské oblasti; příděly stavebního materiálu; 
cihelny v Hodoníně). 

744 6002 1939-1941 Karton 67 
Zadávání veřejných zakázek (zjišťování vhodných podniků; zakázky u fy Baťa; 
ohlašovací povinnost u podniků; dodávky pro vojsko; seznamy německých firem 
v okrese Zlín-Gottwaldov). 

745 6008 1940-1941 Karton 67 
Stavebnictví (šetření stavebním materiálem; omezení staveb; výstavba bytů pro 
Němce - směrnice, přehled bytových poměrů s přip. dotazníky; příděly stavebního 
materiálu; přidělování židovských bytů Němcům); přil. zvl. ot. z Úředního listu z t. 
1940 o kontingentaci materiálu pro veřejné a neveřejné stavby. 

746 6009 1939-1941 Karton 68 
Hospodaření s kůžemi (směrnice k hospodaření a obchodu s kůžemi; pořádání tzv. 
Hanáckého jarmarku v Přerově 1939; dispozice se zabavenými kůžemi); přil. 
novinový výstřižek z listopadu 1939 s vyhláškou o regulaci hospodaření s kůžemi. 

747 6010 1939-1941 Karton 68 
Reorganizace řemesel, společenstva (směrnice; návrh na výstavbu německého 
průmyslu a obchodu v Protektorátě; statistika společenstev k 1.12. 1938; provádění 
rozluky u společenstev v odtrženém území; řešení jednotlivých případů); přil. tišt. 
zprávy obchodního gremia v Brně, č. 4/1939, tišt. Mitteilungen des statistischen 
Zentralamtes č. 16-18/1940, tištění tabelární přehled o dovozu rostlinných a zvířecích 
olejů a tuků v ČSR 1934-1937 a tišt. Zentralverband der deutschen gewerblichen 
Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaften in Böhmen und Mähren, Brno 1940. 

748 6011 1939-1940 Karton 68 
Svazy průmyslníků (stížnosti na diskriminaci německých členů svazu při dodávkách; 
protest proti dosazování příslušníků býv. čsl. armády k německým firmám; povinná 
evidence podniků; vytvoření odborné skupiny vlnařského průmyslu); přil. opis vlád. 
nařízení o organizaci a výstavbě hospodářství ze Sbírky zákonů, č. 61/1939 
a výstřižky z různých novin se směrnicemi a oznámeními. 

749 6012 1939-1941 Karton 68 
Obchodní a živnostenské komory (účetní zprávy; jazyková úprava; personální 
změny; zkušební komise a zkušební řád pro tovaryšské zkoušky; informační služba 
u OŽK; zřízení exportního oddělení v Johannesburgu v Africe; podpora něm. nákupní 
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a prodejní společnosti Gedeka; situace u OŽK v Olomouci, poněmčení její správy; 
reorganizace OŽK v Brně a v Olomouci v r. 1939 a 1940; přidělování příslušníků býv. 
čsl. armády k soukromým podnikům a společnostem); přil. tišt. Die Woche des 
Kaufmanns, č.13/1940. 

750 6013 1939-1941 Karton 68 
Gremia, obchodní společenstva (mj. ustanovení zvl. pověřence pro německé 
živnosti; soupisy společenstev s uvedením počtu členů podle národnosti 
v jednotlivých politických okresech; zřízení něm. mistrovské školy v Brně; podpora 
něm. živností; rušení kovozávodů a předávání jejich zaměstnanců pracovním 
úřadům); přil. tišt. oznámení o slavnostním shromáždění něm. obchodníků 
a zaměstnanců v Brně dne 25.4. 1940 a tišt. leták společenstva holičů k chystané 
statistice živností. 

751 6050 1940 Karton 68 
Textilní průmysl (mj. zápis z plenárního shromáždění odb. skupiny vlnařské 
konvence v Brně 14.6. 1940; získávání surovin pro výrobu; přenesení některých 
funkcí kontrolního oddělení při ministerstvu obchodu na odb. skupinu vlnařského 
průmyslu v Brně); přil. cyklost. oběžník odb. skupiny vlnařského průmyslu v Brně 
z dubna 1940 o udělování podpor v nezaměstnanosti a deputátech. 

752 6051 1939 Karton 68 
Směrnice k šetření surovinami v textilním průmyslu; dodávky materiálu; přil. novinový 
výstřižek s oznámením o úpravě cen v textilním průmyslu. 

753 6052 1939 Karton 68 
Nákup surovin pro textilní průmysl (situace v Brně; regulace výroby a odbytu 
v textilním a konfekčním průmyslu; opatřování surovin). 

754 6053 1939-1940 Karton 68 
Příděl deviz pro nákup surovin pro textilní průmysl v cizině (jednotlivé případy). 

755 6054 1939-1940 Karton 68 
Příděl surovin pro textilní průmysl v Brně (spojené továrny na plsť a Kemka). 

756 6055 1939-1940 Karton 68 
Revize přídělu surovin u fy Rolný, továrna na oděvy v Prostějově. 

757 6056 1939 Karton 68 
Přehled hospodářských styků se Slovenskem v textilním oboru. 

758 6060 1939 Karton 69 
Omezení přídělu surovin u fy Petřík a Knischer v Brně. 

759 6061 1939 Karton 69 
Příděly surovin a deviz textilním továrnám na nákup surovin pro hrozící omezení 
výroby a propouštění zaměstnanců (uvedeny jednotlivé továrny). 
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760 6064 1939 Karton 69 
Obchodní styk se sudetským územím a Říší (dodávky jednotlivým textilním 
podnikům). 

761 6070 1939-1940 Karton 69 
Státní a veřejné dodávky textilních podniků (evidence firem a konkurzy; přehled 
podmínek pro vojenské dodávky). 

762 6071 1939-1941 Karton 69 
Dodávky textilního zboží pro vojsko v obvodě VÚR v Brně (korespondence). 

763 6073 1939 Karton 69 
Upřednostnění německých firem při zadávání dodávek. 

764 6080 1939-1941 Karton 69 
Zastavení výroby v textilních podnicích (seznamy podniků; arizace; správy k věrné 
ruce; směrnice a jednotlivé případy). 

765 6084 1940 Karton 69 
Zastavení továren na vlnu (návrhy; jednotlivé případy). 

766 6085 1940 Karton 69 
Směrnice ke zdaňování nedobytných pohledávek v Německu nepřátelské cizině; 
spolupráce s místními úřady při zastavování výroby ve vlnařském průmyslu; poměry 
v textilním průmyslu ve Velkém Brně. 

767 6086 1940-1941 Karton 69 
Zastavení výroby a arizace v textilních továrnách v obvodu VÚR v Brně (většinou 
brněnské firmy; přehled situace v textilním průmyslu a u jednotlivých firem; odsun 
zboží aj.). 

768 6087 1940-1941 (1945) Karton 69 
Zastavení výroby a arizace v textilních továrnách v obvodu VÚR v Olomouci. 

769 6088 1939-1940 Karton 69 
Zastavení výroby a arizace v textilních továrnách v obvodu VÚR v Ostravě. 

770 6095 1939-1940 Karton 69 
Kontingentace materiálu u textilních podniků (jednotlivé případy; stížnosti na 
nedodržení dodávek; přehledy aj.); přil. tištěná "Prohlášení" o dodržování vojenského 
tajemství a čes. a něm. výt. Trestných ustanovení o zemězradě... 

771 6100 1939-1940 Karton 69 
Důlní a hutní průmysl (poněmčení správy Moravských oceláren a železáren 
v Řepčíně u  Olomouce; výzkum naleziště mědi u Letovic; dosazení německého 
komisaře do správy vítkovických železáren; omezení pracovního programu u fy 
Českomoravská-Kolben-Daněk v Blansku a přeložení různých oddělení do Prahy; 
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zaražení čechizace u fy Brown Boveri a spol. v Drásově, okr. Tišnov; kolaudace 
provozoven brněnské Zbrojovky ve Vsetíně; vybavení dolů v Zastávce u Brna; 
směrnice pro důlní studium u německých státních příslušníků v Protektorátě; 
provádění výzkumu ložisek na Moravě berlínskou společností; kutací právo 
v sudetoněmeckém území; zřízení pobočky württembergské slévárny v Brně; soupis 
německých železáren, sléváren a strojíren střední velikosti na Moravě; dotazníková 
akce k přípravě válečného hospodářství v obvodě VÚR v Ostravě - počátek září 
1939; získání štěpánovských železáren pro Němce); přil. výstřižky s různými 
směrnicemi a oznámeními; tišt. něm.-české Směrnice č.1 ... pro  provádění 
kontingentace železného a ocelového materiálu v Protektorátě Čechy a Morava, bd.; 
tišt. něm.-české vyhlášky (čís.18) ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 27. 
října 1939 o povinném vedení skladních knih a hlášení zásob kovů, 1939 a náčrtek 
naleziště mědi u Letovic. 

772 6105 1939-1940 Karton 69 
Důlní a hutní podniky, vyrábějící pro vojenské účely (přesídlení fy Minerva z Opavy 
do Boskovic; zamezení hospodářské špionáže u vojensky důležitých podniků); přil. 
situační plánky fy Minerva. 

773 6120 1939-1941 Karton 70 
Ochrana podniků (zřizování závodních stráží u jednotlivých podniků; dosazování 
německých pověřenců v průmyslových podnicích; směrnice pro výuku členů tzv. 
Technické pomoci v českých zemích; směrnice pro případ bombardování; 
prověřování totožnosti návštěvníků v závodech). 

774 6122 1939-1941 Karton 70 
Zajišťování surovin, většinou pro hutní, důlní a strojní průmysl (nároky jednotlivých 
firem na potřebu materiálu; přehled objednávek pro export). 

775 6130 1940 Karton 70 
Zjišťování stavu výroby u jednotlivých firem těžkého průmyslu pro možnost 
vojenských dodávek (fa Kosmos v Olomouci aj.). 

776 6140 1939-1941 Karton 70 
Zajišťování dodávek pro vojenské aj. účely (mj. pro kníničskou přehradu a dálnici 
Plzeň-Ostrava; seznamy německých arijských firem v Brně; přehled prací 
u pohotovostního komanda tzv. Technické nouzové pomoci s přip. mapkou; stížnost 
NSDAP v Brně na přednostní postavení říšských tiskáren před německými podniky 
v Protektorátě při objednávkách). 

777 6150 1939-1941 Karton 70 
Zajištění dodávky elektrické energie a plynu (jmenování pověřenců, jejich povinnosti; 
zajištění dodávky elektřiny pro zemědělské stroje z elektráren  v odtrženém 
sudetském území; přehled plynáren a jejich stavu na Moravě s přip. mapkou; 
provádění systematické elektrifikace; porady u ŘP o zajištění dodávky elektrické 
energie na Moravě). 

778 6151 1939-1941 Karton 70 
Západomoravské elektrárny Brno (soupis obcí - akcionářů; jednání města Brna 
o kapitálové účasti a účasti na správě ZME; přehledy akciového kapitálu; napojení 
Kyjova a Jihlavy na ZME; včlenění elektrárny v Oslavanech do systému ZME); přil. 
cykl. výt. stanov ZME z r. 1932. 
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779 6152 1939-1941 Karton 70 
Středomoravské elektrárny Přerov (mj. odstranění českého ředitele a jmenování 
německé vnucené správy; soupis německých zaměstnanců; fuze SEv Přerově 
s Moravskoslezskými elektrárnami v Ostravě; zajištění dodávky proudu vojensky 
důležitým podniků v případě pohromy); přil. cykl. hospodářské zprávy spojených 
elektráren středo a severomoravských. 

780 6155 1939-1941 Karton 70 
Městské plynárny, vodárny a elektrárny (mj. přehled situace v brněnské plynárně; 
prodej objektů býv. elektrárny ve Valašském Meziříčí; jmenování Němců do správní 
rady Moravsko-slezských elektráren v Ostravě; příděl železa pro stavbu vodárny 
v Místku; porada o dodávce elektřiny pro Jihlavu; založení Jihovýchodní studijní 
společnosti v Praze pro dálkový plynovod). 

781 6200 1939-1941 Karton 70 
Zakládání nových a rušení starých podniků (mj. posudky o podnicích 
a zaměstnancích; jmenování znalců pro různá průmyslová odvětví). 

782 6230 1939-1941 Karton 70 
Obhospodařování dopravních prostředků (mj. udržování a zajištění dopravního parku 
pro válečně a hospodářsky důležitou dopravu; směrnice pro využívání dopravních 
prostředků; seznamy důvěrníků pro nákladní dopravu zboží; směrnice k úspoře 
pohonných látek; zavedení dopravních knížek a osvědčení; směrnice pro soukromé 
autobusové linky; použití nákladních vozidel pro dělnictvo, nasazené na zemědělské 
práce; směrnice pro přepravu vozidel po zrušení celní uzávěry mezi Německem 
a Protektorátem; označování vozidel podle důležitosti poznávacími značkami; 
přestavba vozidel na náhradní pohonné látky; vrácení nákladních vozidel, 
odevzdaných pro potřebu v okupovaném Polsku; inspekce vozidel; přidělování 
nových nákladních aut; přehlídka vozidel, určených pro zvláštní nasazení z jara 
1941; omezení dopravy). 

783 6232 1939-1941 Karton 70 
Zajištění vozidel pro zvláštní případy v obvodě VÚR v Brně (vozidla pro válečně 
důležité podniky; omezení soukromých autobusových linek na území města Brna; 
zajištění vozidel pro pohostinská vystoupení městského divadla v Brně mimo město). 

784 6233 1940 Karton 70 
Zajištění vozidel pro zvláštní případy v obvodě VÚR v Jihlavě (zajištění nákladního 
vozidla pro německou cihelnu, trpící bojkotem Čechů; totéž pro městské divadlo 
v Jihlavě; stížnosti majitelů nákladních vozidel na přetěžování v souvislosti 
s nasazením vozů v obsazeném polském území). 

785 6234 1939 Karton 70 
Zajištění vozidel pro zvláštní případy v obvodě VÚR v Kroměříži (soupis válečně 
důležitých podniků s nepostradatelnými vozidly). 

786 6236 1939-1940 Karton 70 
Zajištění vozidel pro zvláštní případy v obvodě VÚR v Olomouci (soupis válečně 
důležitých podniků s nepostradatelnými vozidly; žádosti jednotlivých válečně 
důležitých firem o ponechání vozidel; nasazení vozidel pro stavebnictví 
v okupovaném Polsku). 
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787 6238 1939-1940 Karton 70 
Zajištění vozidel pro zvláštní případy v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově (přehled  
situace v obvodě s vytčením, že jde o obvod  ryze český; posudky na dopravní 
znalce; stížnost VÚR na použití vozidel z jeho obvodu bez jeho vědomí na území 
Polska pro vojenské účely). 

788 6280 1939-1940 Karton 71 
Důležité podniky na Moravě z hlediska vojenského a hospodářského (seznamy 
podniků; žádosti podniků a jejich uznání jako válečně důležité; opatření proti sabotáži 
a špionáži; statistické výkazy o stavu výroby, surovin, vybavení a exportu domácího 
i zahraničního v jednotlivých podnicích, mj. u Jana Wilczka, v ostravském revíru). 

789 6286 1941 Karton 71 
Důležité podniky v obvodě VÚR v Olomouci (návrh na uznání strojírny fy Raimund 
Nietsche jako válečně důležitý podnik). 

790 6287 1939 Karton 71 
Důležité podniky v obvodě VÚR v Prostějově (přeměnění fy M. Faber v Letovicích na 
válečně důležitý podnik). 

791 6290 1940-1941 Karton 71 
Sběr starého a odpadového materiálu a kovů (směrnice; spolupráce s NSDAP); přil. 
tišt. vyhláška o sběru. 

792 6291 1941 Karton 71 
Směrnice pro sběr starého papíru. 

793 6293 1941 Karton 71 
Zákaz stavby nových budov (směrnice, vytčení výjimek; příděly stavebního materiálu 
pro stavby státně policejního významu a pro stavby obytných budov pro Němce; 
trestní sankce při porušování směrnic). 

794 6300 1939 Karton 71 
Stížnost na sabotážní postup českých úřadů při zavádění vázaného hospodářství 
s přip. směrnicemi ZÚ v Brně. 

795 6301 1939 Karton 71 
Pohonné hmoty (zjišťování stavu zásob pohonných hmot na Moravě v prvních dnech 
září 1939; směrnice k hospodaření s pohonnými látkami; přednostní odběratelé). 

796 6310 1939-1941 Karton 71 
Zavedení vázaného hospodářství v obchodě s mýdlem; výroba mýdla (směrnice; 
vynětí německých úřadů, policie a armády z rozdělovníku českých úřadů; stížnosti na 
nedostatky v zásobování mýdlem; příděly pro jednotlivé kategorie obyvatelstva podle 
zaměstnání a věku a pro židovské obyvatelstvo); přil. tišt. vyhláška ministerstva 
průmyslu, obchodu a živností z 30.1.1941. 

797 6314 1939-1941 Karton 71 
Zvláštní příděly mýdla pro Ostravsko pro tamější zvýšenou potřebu - horníci. 
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798 6320 1939-1940 Karton 71 
Zavedení vázaného hospodářství v přídělu uhlí a topiva (směrnice; tabelární cenové 
přehledy; příděly pro jednotlivé kategorie odběratelů); přil. tištěné formuláře pro 
odběratele a výstřižky z novin. 

799 6321 1939 Karton 72 
Příděly topiva v obvodě VÚR v Brně (rozklad NSDAP k zvýšené spotřebě v Brně 
vzhledem k jeho průmyslovému charakteru). 

800 6322 1940 Karton 72 
Příděly topiva v obvodě VÚR v Jihlavě (omezení úřadování pro nedostatek topiva 
v Jihlavě v důsledku transportních obtíží aj.). 

801 6327 1939 Karton 72 
Přehled spotřeby paliva v průmyslových podnicích v obvodě VÚR ve Zlíně-
Gottwaldově.. 

802 6330 1939-1941 Karton 72 
Zavedení vázaného hospodářství s textilem (obecné směrnice; směrnice pro zvláštní 
příděly - uniformy, kojenci, pracovní oděvy apod.; platnost přídělových lístků z Říše 
v českých zemích; příděly pro členy východních útvarů, vysílaných do obsazených 
sovětských území; deputátní příděly zaměstnanců v textilních podnicích; stížnosti 
německých obchodníků na českou konkurenci a bojkot ze strany českých zákazníků, 
odrážející se i v kontingentaci zboží; příděly pro vojsko; opatření proti porušování 
předpisů a proti černému obchodu; nákup textilního zboží obyvatelstvem 
z odtrženého sudetského území). 

803 6331 1939-1941 Karton 72 
Zavedení vázaného hospodářství s textilem v obvodě VÚR v Brně (jednání 
o přídělech surovin pro výrobu a vývoz v brněnských textilních továrnách po 
zavedení vázaného hospodářství; dodávky německým odběratelům; regulace 
prodeje textilního zboží; stížnosti na porušování předpisů). 

804 6332 1939-1940 Karton 72 
Zvláštní příděly pro německé obyvatelstvo (německé kroje, garderoba 
k pohostinským vystoupením německého divadla pro armádu). 

805 6334 1940 Karton 72 
Výdej zvl. poukazů na pracovní obleky a obuv pro dělnictvo německy vedených 
průmyslových podniků v obvodě VÚR v Ostravě. 

806 6335 1940-1941 Karton 72 
Potlačení podloudného obchodu s textilními výrobky v obvodě VÚR v Olomouci; 
nákupy textilního zboží obyvatelstvem ze zabraného sudetského území v Olomouci. 

807 6336 1939-1940 Karton 73 
Příděl textilií v obvodě VÚR v Prostějově (stav jednotlivých textilních podniků 
v souvislosti s omezeními při zavedení vázaného hospodářství; příděly pro 
uniformované složky; příděly bezlístkových oděvů pro potřebné německé 
obyvatelstvo). 
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808 6337 1939-1941 Karton 73 
Příděl textilií v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově (žádosti německých podniků, 
bojkotovaných českým obyvatelstvem, o odškodnění zvýšením přídělu zboží; 
směrnice pro vystavování odběrných poukazů). 

809 6340 1940-1941 Karton 73 
Zavedení vázaného hospodářství s obuví (směrnice k přidělování jednotlivých druhů 
obuvi a k výdeji odběrných poukazů na  hotové výrobky pro veřejné instituce 
a obyvatelstvo; příděly surovin pro výrobu; zvláštní příděly; rozdělovniky a přehledy 
zásob); přil. tišt. Vyhláška č. 95 ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 24.8. 
1940 ... o úpravě spotřeby obuvi. 

810 6341 1941 Karton 73 
Oznámení na českého obuvníka pro černý obchod (zhotovoval bez poukazů obuv 
členům gestapa a vysokým důstojníkům divizního velitelství v Brně). 

811 6344 1940-1941 Karton 73 
Příděl obuvi v obvodě VÚR v Ostravě (příděl kůží německým obuvníkům; zákaz 
přidělování obuvi ostravským dělníkům přes odborové organizace s odůvodněním, že 
se tak může dít pouze prostřednictvím a s vědomím německých úřadů). 

812 6400 1939-1940 Karton 73 
Dovoz a vývoz zboží z Protektorátu (situace v exportu u německých firem; 
označování exportního zboží se zákazem používání značky "Made in 
Czechoslowakia"; celní unie mezi Německem a Protektorátem; odmítnutí vývozu do 
Protektorátu italskou firmou na nátlak britských úřadů; finanční obtíže při exportu 
českého zboží do ciziny); přil. tišt. Mitteilungen des statistischen Zentralamtes, č. 
1/1940 a výstřižek z novin o začlenění protektorátního obchodu do rámce 
Velkoněmecké říše. 

813 6401 1939-1940 Karton 73 
Bojkot německých obchodníků Čechy (upozornění na jeho výskyt; opatření proti 
nevhodným reklamním nápisům, propagujícím české obchody a zboží). 

814 6402 1940 Karton 73 
Návrh fy bří Schöller v Brně na jmenování inspektorů zboží, nacházejícího se 
v majetku nepřátel Německa. 

815 6403 1941 Karton 73 
Zřízení úřadu pro lodní dopravu v Protektorátě. 

816 6410 1939-1941 Karton 73 
Regulace a evidence dovozu (směrnice, jednotlivé případy). 

817 6420 1939-1941 Karton 73 
Regulace a evidence pro vývoz; přil. výstřižky z novin s pokyny. 
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818 6430 1939-1940 Karton 73 
Celní politika (směrnice, vyhlášky, jednotlivé případy; celní styk s Německem, 
sudetským územím a Slovenskem); přil. výstřižky z novin a tištěné Runderlasse des 
reichswirtschaftsministers in Devisenangelegenheiten, Berlín, listopad 1939 a únor 
1940. 

819 6440 1939-1940 Karton 73 
Úprava peněžního styku se zahraničím; valorizace peněz (vesměs výstřižky z novin 
a úředních vyhlášek s pokyny). 

820 6441 1939-1941 Karton 73 
Devizové hospodářství (příděly valut v jednotlivých případech; zabavení valut 
v majetku uprchlíků). 

821 6442 1940 Karton 73 
Směrnice k přihlašování německého majetku v Německu nepřátelské cizině. 

822 6700 1939-1941 Karton 74 
Směrnice pro pracovní nasazení v Protektorátě (přehled vývoje zaměstnanosti 
v jednotlivých odvětvích; pracovní nasazení Němců v Protektorátě; převádění 
pracovníků z méně důležitých závodů do hospodářsky a politicky důležitějších; 
pracovní nasazení německých žen do válečného hospodářství; pracovní služba 
Čechů; pracovní tábory; směrnice pro nábor pracovních sil; pracovní nasazení 
v lesnictví; nasazení zaměstnanců z veřejné protektorátní správy; převádění 
hospodářských podniků z území Protektorátu do jiných částí Říše; evidence práce se  
štítících osob pro jejich zařazení do pracovních trestných táborů; nábor dělníků ze 
zahraničí); přil. tišt. Dienstblatt des Reichsarbeitsministeriums für die 
Landesarbeitsämter und Arbeitsämter, č. 71/1939; tišt. Anweisung für die 
Durchführung der Arbeitsvermittlung in den Arbeitsämtern, Berlín 1938 a tišt. 
Berufsverzeichnis für die Statistik der Arbeitsvermittlung, Berlín 1938. 

823 6701 1939-1941 Karton 74 
Lékařské prohlídky pracovně nasazených osob (směrnice; úhrada nákladů). 

824 6702 1940 Karton 74 
Pokyny pro pracovní nasazení válečně poškozených osob. 

825 6703 1939-1941 Karton 75 
Statistika pracovně nasazených osob (měsíční zprávy s tabelárními přehledy; 
statistika nezaměstnaných Němců podle věkových skupin a jejich začleňování do 
práce; přehledy pracovníků v podnicích s omezenou pracovní dobou nebo 
zastavených; nábor pracovních sil v Protektorátě do ostatních území Říše); přil. tišt. 
Seznam povolání pro včleňování do práce v Protektorátu Čechy a Morava, Praha 
b.d. 

826 6704 1939-1941 Karton 75 
Pracovní umístění Němců, přesídlených ze zahraničí do Říše (směrnice, jednotlivé 
případy; zřízení domova pro navrátilce). 
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827 6705 1939-1940 Karton 75 
Podomáčtí pracovníci (zřízení zvl. komise; pokyny pro začlenění zaměstnanců, 
propuštěných z méně důležitých podniků, do skupiny podomáckých pracovníků; 
statistika potřeby podomáckých pracovníků v jednotlivých odvětvích). 

828 6706 1939-1941 Karton 75 
Odborové sdružení (vyplácení podpor; zprostředkování práce; stížnosti na 
ovlivňování českých dělníků odborovými organizacemi; činnost České pracovní 
fronty; činnost podnikových výborů a smírčích komisí; pořádání shromáždění 
českého dělnictva v podnicích; podnikoví důvěrníci v německých podnicích; zřízení 
jednotné organizace kovodělníků). 

829 6707 1939-1940 Karton 75 
Směrnice pro dovolené pracovníků a vojáků (dovolené na zotavenou; návštěvy rodin 
u odloučených pracovníků; dovolené manželek vojáků, kteří nastoupili dovolenou 
aj.). 

830 6708 1939-1941 Karton 76 
Zprávy o stavu zaměstnanosti (měsíční situační zprávy VÚR; nábor pracovních sil; 
měsíční hlášení pracovních úřadů; statistika zaměstnaných Němců; odstranění 
nezaměstnanosti v německém jazykovém ostrůvku na Jihlavsku). 

831 6709 1939 Karton 77 
Směrnice k vystavování a vedení pracovních knížek příslušníků Protektorátu, 
pracujících na území Říše mimo hranice Protektorátu. 

832 6710 1939-1941 Karton 77 
Pracovní nasazení (umísťování nezaměstnaných Němců; zaměstnávání německých 
dělníků na Vyškovsku  při práci na vojenském cvičišti; zprávy o zaměstnanosti 
v jednotlivých kategoriích na Jihlavsku a Olomoucku; převádění propuštěných 
dělníků z průmyslu na lesní práce; odmítnutí přesčasové práce dělníky na dole Kukla 
v Oslavanech; zákaz změny zaměstnání u dělnictva; seznam členů Svazu 
německých velkostatkářů v českých zemích; prováděcí nařízení pro pracovní úřady 
k řízené práci; zařazování členů Svazu frontových vojáků do závodní stráže - přip. 
seznam členů; nábor dobrovolníků do Říšské pracovní služby; zákaz nasazení 
německých pracovních sil k Todtově organizaci mimo Protektorát; zajištění Němců 
pro zbrojní průmysl v Protektorátě; zamezení odchodu německých pracovních sil 
z Protektorátu; soupis českých vysokoškoláků, nasazených v teplárně v Brně a 
v elektrárně v Oslavanech; zásady pro pracovní nasazení českých vysokoškoláků 
a příslušníků býv. čsl. armády; žádosti jednotlivých podniků o přidělení pracovních 
sil); přil. výt. Spěšného spisu z prosince 1941 vedoucím pracovních úřadů 
o zařazování do výpomocných prací ve stavebních podnicích v době zimního klidu. 

833 6711 1939 Karton 77 
Péče o odborné pracovníky (upozornění na nábor odborných sil z kožedělného 
průmyslu do Ameriky a Velké Británie; zamezení odchodu odborníků do ciziny). 

834 6712 1941 Karton 77 
Směrnice pro zaměstnávání vojáků býv. čsl. armády z povolání ve veřejných úřadech 
a v soukromých službách; přip. seznamy soukromých firem. 
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835 6713 1939-1941 Karton 77 
Nouzové práce (zřízení nouzových prací pro zaměstnance, propuštěné z méně 
důležitých podniků; seznamy volných pracovních míst; hlášení požadavků na 
pracovní síly z jednotlivých okresů; směrnice pro nasazení německé mládeže; 
požadavky na pracovní síly ze Slovenska; nasazení studentů na žňové práce; zřízení 
táborů pro německou mládež; soupisy studentů, nasazených na žňové práce 
v obvodě VÚR v Olomouci; pracovní nasazení dívek z Říše v zemědělských 
podnicích v českých zemích). 

836 6714 1939-1941 Karton 77 
Zajišťování pracovních příležitostí pro Němce (seznamy a žádosti zaměstnavatelů 
o přidělování zaměstnanců s charakteristikou požadované práce; pracovní příležitosti 
pro Němce v armádě; statistické výkazy Němců, hledajících práci; nábor pracovních 
sil na výstavbu vojenského cvičiště na Vyškovsku; soupis nouzových prací; nábor 
lesních dělníků a dělníků na silniční práce; umísťování Čechů, propuštěných ze 
služeb německé armády; nahrazování propuštěných židovských zaměstnanců 
Němci; soupisy volných míst pro Němce; nahrazování mužských pracovních sil 
ženskými; požadavky zbrojních závodů na dělnické pracovní síly - směrnice, 
seznamy, tabelární přehledy; jednotlivé případy). 

837 6715 1939-1941 Karton 77 
Zaměstnávání Židů (směrnice pro plánované pracovní nasazení; stížnosti NSDAP 
v Hodoníně na negativní postoj Židů k práci ve městě; propouštění židovských 
zaměstnanců z peněžních ústavů a z průmyslu). 

838 6716 1940-1941 Karton 77 
Zaměstnávání ruskýchh a ukrajinských emigrantů v Protektorátě (evidence 
nezaměstnaných ruských emigrantů berlínským ústředím; směrnice pro postup vůči 
německy loyálním ruským a ukrajinským emigrantům; pracovní nasazení ruských 
emigrantú) 

839 6717 1940 Karton 77 
Směrnice k pracovnímu nasazení válečných zajatců v českých zemích. 

840 6718 1940-1941 Karton 77 
Tištěné zprávy říšského ministerstva práce o volných místech v různých odvětvích 
(Berufskundliche Mitteilungen, č. 13, 15-17, 19-21/1940 a 1-6, 9-10/1941). 

841 6719 1941 Karton 77 
Pracovní nasazení Němců ze Slovenska v českých zemích (směrnice, jednotlivé 
případy). 

842 6720 1939-1941 Karton 78 
Nábor pracovních sil z českých zemí do Německa (soupis náborových pracovníků; 
stížnosti manželek dělníků, pracujících v Německu, na obtíže při proplácení mezd 
protektorátními poštovními úřady; neoprávněný nábor jednotlivců; směrnice pro 
organizovaný nábor českých pracovních sil; cestovné; vystavování pracovních 
knížek; nábor ženských pracovních sil; nábor na lesní práce; seznamy volných míst 
s uvedením požadavků; zostření dozoru nad pracovními silami z českých zemí; 
nábor Židů; směrnice pro případ úmrtí příslušníků Protektorátu při pracovním 
nasazení v Německu; pracovní nasazení osob v odtržených územích ČSR; zamezení 
odchodu nepostradatelných zemědělských pracovních sil z českých zemí na práce 
do Německa; nemocenské pojištění nasazených; zákaz náboru pracovních sil 
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z českých zemí prostřednictvím novinových inzerátů; seznam míst pro pracovní 
nasazení protektorátních Němců do Německa; obtíže při větších transportech 
pracovních sil; nábor pomocných dělníků k říšským drahám; vybavení nasazených 
dělníků pracovním oblekem; opatření proti ilegálnímu útěku z práce; zesílení náboru 
pracovních sil do Německa před vypuknutím války s SSSR s přip. formuláři pracovní 
smlouvy; nábor do pohostinství); přil. tištěná náborová přihláška, bd., tišt. směrnice 
a formuláře. 

843 6721 1939-1941 Karton 78 
Útěk českých pracovníků z Německa (jednotlivé případy, pátrání; opatření proti 
porušování pracovních smluv; upozornění na vliv Německu nepřátelské propagandy 
na množící se útěky pracovníků, nasazených do Říše); přil. fotokopie dopisu Jana 
Vondry, uprchlého z pracovního nasazení v Německu. 

844 6722 1940 Karton 78 
Nábor pracovních sil do Německa v obvodě VÚR v Brně (nábor nezaměstnaných 
protektorátních Němců s tabelárním přehledem volných míst; upozornění na 
nepřátelský postoj Svazu soukromých zaměstnanců v průmyslu k náboru; žádost 
českých fašistů o přijetí jejich členů na práci k vídeňské firmě). 

845 6723 1939-1941 Karton 78 
Nábor pracovních sil do Německa v obvodě VÚR v Jihlavě (nábor Němců; jednotlivé 
případy - žádosti, platy, útěky; nedovolený nábor; hlášení volných míst). 

846 6724 1939-1940 Karton 78 
Nábor pracovních sil do Německa v obvodě VÚR v Kroměříži (celková situace 
v obvodě; hlášení požadavků na pracovní síly; nedovolený nábor; jednotlivé případy; 
měsíční zprávy o pracovním nasazení a stavu zaměstnanosti v obvodě; ilegální 
opuštění práce v Německu; nábor do obsazených území Polska). 

847 6725 1940-1941 Karton 78 
Nábor pracovních sil do Německa v obvodě VÚR v Ostravě (negativní ovlivňování 
českých zaměstnanců odborovými organizacemi; nábor horníků do Porůří). 

848 6726 1939-1941 Karton 79 
Nábor pracovních sil do Německa v obvodě VÚR v Olomouci (nábor Němců; 
jednotlivé případy; měsíční zprávy o pracovním nasazení v obvodě; pracovní 
nasazení Čechů v obsazeném území Polska; ilegální opouštění práce v Německu; 
nedovolený nábor). 

849 6728 1939-1941 Karton 79 
Nábor pracovních sil do Německa v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově 
(neoprávněný nábor; seznam zaměstnanců fy Baťa, určených k pracovnímu 
nasazení do Berlína; jednotlivé případy nasazení; nábor kovodělníků; soupis 
absolventů škol, jsoucích dosud bez pracovního poměru; útěk z pracovního 
nasazení; nábor jednotlivých německcý firem; nábor do dolů; pracovní nasazení 
zemědělských dělníků ze Slovenska v Německu). 

850 6729 1939-1941 Karton 79 
Finanční zajištění dělníků a jejich rodin (úhrady cestovného; pomoc poškozeným; 
péče o zemědělské a lesní dělníky; vyplácení podpor nezaměstnaným odborovými 
organizacemi; nemocenské pojištění); přil. tišt. náborové formuláře. 
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851 6730 1940-1941 Karton 79 
Sociální péče o dělnictvo při nasazení na práci v Říši (péče Červeného kříže při 
transportech dělníků na práci do Říše; převody mezd z Německa do Protektorátu; 
jmenování zástupců německých dělníků v závodech; spolupráce s odborovými 
organizacemi; jmenování důvěrníků z papírny v Litovli). 

852 6740 1939-1940 Karton 79 
Nábor Němců z Říše na práci v Protektorátě (žádosti o německé odborníky ve 
zbrojovce ve Vsetíně; zajišťování pracovníků z Říše a ze zabraného sudetského 
území - jednotlivé případy, směrnice). 

853 6741 1939-1941 Karton 79 
Pracovní nasazení sezónních zemědělských a lesních dělníků ze Slovenska do 
českých zemí (rozbor situace; náborové směrnice; provádění náboru v konkrétních 
případech; hlášení potřeby zemědělských dělníků; převody mezd; zamezení 
ilegálních přechodů přes moravsko-slovenskou hranici; upozorněnín na převážení 
pracovních oděvů slovenskými dělníky do českých zemí); přil. výstřižky z novin 
k náboru. 

854 6743 1939-1941 Karton 79 
Zajišťování zemědělských a lesních prací (omezení odchodu osob, zaměstnaných 
v zemědělství, do jiného povolání; směrnice k zajištění zemědělských prací 
dostatečným počtem dělníků; pracovní nasazení zemědělských dělníků v Rakousku; 
zajištění zemědělských prací sezónními dělníky  ze Slovenska; hlášení potřeby na 
pracovní síly v zemědělství;  zajištění sezónních pracovních sil pro česání chmelu 
v zabraném sudetském území a v Protektorátě). 

855 6744 1941 Karton 79 
Zahraniční pracovní síly na území Protektorátu (evidence; převody mezd). 

856 6750 1939-1940 Karton 79 
Směrnice k omezení fluktuace zaměstnanců; přil. výstřižek z novin z října 1939 
s novými směrnicemi. 

857 6760 1939-1941 Karton 79 
Učňovský dorost (hlášení potřeby dorostu; nasazení německých učňů v Protektorátě; 
soupisy učňů, hlásících se do učebního kurzu pro ovčáky; výchova učňovského 
dorostu v Protektorátě). 

858 6770 1939-1940 Karton 80 
Výpovědi z práce, propouštění dělnictva a ostatních zaměstnanců (zákaz 
oznamování a svévolného propouštění z práce od 15. března 1939; směrnice 
k propouštění z pracovního poměru, k trestním sankcím a kompetenci úřadů v této 
věci; projednávání jednotlivých případů; úprava pracovní doby v textilnictví a 
v kovoprůmyslu; směrnice k propouštění dělnictva a zaměstnanců v podnicích, 
v nichž byla zastavena výroba; propouštění židovských zaměstnanců); přil. tišt. 
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des Protektorates Böhmen und Mähren 
z 21. října 1939 a výstřižky z novin k propouštění z práce. 
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859 6772 1940 Karton 80 
Výpovědi z práce, propouštění dělnictva a ostatních zaměstnanců v obvodě VÚR 
v Brně (situace v jednotlivých závodech, mj. u fy M. Löw-Beer v Brně a Škodovce 
v Adamově). 

860 6774 1939 Karton 80 
Výpovědi z práce, propouštění dělnictva a ostatních zaměstnanců v obvodě VÚR 
v Kroměříži. 

861 6776 1939-1940 Karton 80 
Výpovědi z práce, propouštění dělnictva a ostatních zaměstnanců v obvodě VÚR 
v Olomouci. 

862 6778 1939-1940 Karton 80 
Výpovědi z práce, propouštění dělnictva a ostatních zaměstnanců v obvodě VÚR ve 
Zlíně-Gottwaldově (mj. nábor uvolněných pracovních sil na práce v zabraném 
sudetském území; propouštění Němců u fy Thonet a Mundus v Halenkově). 

863 6780 1940-1941 Karton 80 
Doškolovací kurzy pro propuštěné německé a české dělníky a bývalé vojáky 
z povolání. 

864 6800 1939-1940 Karton 80 
Pracovní úřady (zřizování a organizace pracovních úřadů v jednotlivých okresech 
v Protektorátě; přestavba bývalých zprostředkovatelen práce; vymezení působnosti 
pracovních úřadů; služební předpisy; znalci v otázkách pracovního nasazení; 
obsazování míst německými silami; postup při hlášení úmrtí dělníků, nasazených na 
práci v Říši, pracovním úřadům, jmenování vedoucích a jejich zástupců - jednotlivé 
případy; tabelární přehled německých státních příslušníků, zaměstnaných 
u pracovních úřadů v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově). 

865 6810 1939-1940 Karton 80 
Pracovní úřady v obvodě VÚR v Brně (nábor německých zaměstnanců pro brněnský 
pracovní úřad - jednotlivé případy). 

866 6811 1940-1941 Karton 80 
Pracovní úřady v obvodě VÚR v Jihlavě (zaměstnanci; likvidace zprostředkovatelny 
práce ve Štokách). 

867 6812 1939-1940 Karton 80 
Pracovní úřady v obvodě VÚR v Kroměříži (zřízení pracovního úřadu v Kroměříži 
a jeho poboček; nábor německých zaměstnanců; organizace a úkoly pracovních 
úřadů; celková pracovní situace v obvodě). 

868 6813 1940-1941 Karton 80 
Pracovní úřady v obvodě VÚR v Ostravě (zaměstnanci - jednotlivé případy, 
odstraňování Čechů a nábor Němců). 
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869 6815 1940 Karton 80 
Pracovní úřady v obvodě VÚR v Olomouci (zřízení pracovního úřadu v Olomouci 
a jeho poboček; nábor Němců). 

870 6816 1941 Karton 80 
Pracovní úřady v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově  (personální obsazení 
pracovních úřadů v obvodě - jednotlivé případy). 

871 6820 1939-1940 Karton 80 
Zřízení tzv. Technische Nothilfe v Protektorátě od 1. prosince 1939 (nařízení, 
směrnice); přil. výstřižky z tištěných nařízení. 

872 6821 1941 Karton 80 
Přidělování členů SA jednotek, sloužících ve strážní službě u místního velitelství 
v Brně a u Policejního pluku Morava tamtéž k tzv. Technische Nothilfe. 

873 6850 1939-1941 Karton 80 
Mzdová politika (směrnice pro postup při mzdových stávkách a nepokojích; mzdové 
hnutí v cihelně v Hodoníně; jednání o úpravu mezd u fy Dyas v Uherském Ostrohu; 
zvýšení mezd a cen u dodávek a prací pro stát; organizační začlenění mzdových 
oddělení do úřadů VÚR; návrh mzdových sazebníků v jednotlivých odvětvích 
průmyslu; stanovení mezd u německé veřejné služby v Protektorátě; všeobecná 
úprava mezd a platů v Protektorátě; zřízení oddělení pro pracovní a sociální 
záležitosti u VÚR od 1. července 1940; mzdové hnutí u fy J. Kudlich v Dolní Bečvě; 
jednání o úpravu mezd v jednotlivých podnicích na Moravě; mzdové hnutí 
v cukrovaru v Kojetíně; stížnosti jednotlivců v mzdových záležitostech; úprava mezd 
u fy Baťa ve Zlíně; mzdové hnutí u fy Rolný v Prostějově); přil. výstřižky z novin se 
mzdovými směrnicemi. 

874 6851 1939-1941 Karton 80 
Zvyšování mezd a platů (jednotlivé podniky a odvětví; stížnosti dělníků a ostatních 
zaměstnanců ve státních službách na nízké mzdy; úprava mezd ve veřejných 
službách; žádosti podniků o povolení mzdové úpravy; němečtí mzdoví znalci). 

875 6853 1940-1941 Karton 80 
Schvalování nových kolektivních smluv (jednotlivé případy). 

876 6854 1941 Karton 80 
Směrnice pro místní přirážky k platům zaměstnanců v německých veřejných 
službách v Protektorátě. 

877 6855 1940 Karton 80 
Statistika mezd v hornictví (tišt. Mitteilungen des Statistischen Zentralamtes, č. 
14/1940). 

878 6870 1940 Karton 80 
Mzdové stávky a stížnosti - jednotlivé případy (mj. stávka na stavbě dálnice v okrese 
Boskovice; stávka v továrně na klobouky ve Valašském Meziříčí). 
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879 6880 1940 Karton 80 
Kontrola a schvalování nákupních a prodejních cen (jednotlivé případy). 

880 6903 1939-1941 Karton 81 
Hospodářská pomoc Němcům (půjčky - jednotlivé případy, směrnice; stavba 
obytných domů a získávání bytů pro německé rodiny - směrnice, výkazy, přehledy 
situce; poskytování úvěru živnostníkům a podnikatelům, poškozeným válečnými 
poměry - jednotlivé případy, přehledy; stavba domů pro zemědělské dělníky; 
zakládání okresních úvěrových výborů pro poskytování tzv. Říšské hospodářské 
pomoci, směrnice pro jejich činnost, členové, jednotlivé případy). 

881 6910 1941 Karton 81 
Přidělování bytů a stavba bytových jednotek pro Němce (směrnice, požadavky, 
jednotlivé případy; financování staveb). 

882 6912 1941 Karton 81 
Bytová péče v obvodě VÚR v Jihlavě (zřízení bytového družstva pro Němce). 

883 6913 1941 Karton 81 
Bytová péče v obvodě VÚR v Ostravě (stavby podnikových obytných domů v Ostravě 
a Frýdlantě nad Ostravicí). 

884 6914 1941 Karton 81 
Bytová péče v obvodě VÚR v Olomouci (stavby obytných domů pro Němce v různých 
místech v obvodě). 

885 6920 1941 Karton 81 
Obytné domy pro příslušníky vládního vojska a podnikové zaměstnance české 
národnosti (zjišťování potřeby). 

7000 - zemědělství a lesnictví 

886 7000 1939-1941 Karton 81 
Zemědělství - všeobecně (začlenění německého jazykového ostrůvku v zemědělské 
oblasti na Jihlavsku do Říše; zpráva o stavu zemědělství na Moravě; personální 
poměry v zemědělském oddělení VÚR v Olomouci; složení obyvatelstva podle Atlasu 
ČSR; zemědělské školství; zpráva o zemědělské oblasti na Moravském Slovácku; 
dobrozdání o příslušnosti Zábřežska k Hané; tabelární přehledy zemědělského 
obyvatelstva podle kategorií v obvodech jednotlivývh VÚR na Moravě); přil. výstřižky 
z tištěných nařízení a novin, cykl. Nachrichtenblatt des Reichsprotektors in Böhmen 
und Mähren, 1941-1943, tišt. návod s formulářem dotazníku ke statistice zemědělců. 

887 7001 1939-1941 Karton 82 
Referenti a znalci pro otázky zemědělství (seznamy; ustanovování; porady; zvl. 
hospodářští znalci u okr. vojenských velitelství; výkazy o činnosti znalců). 

888 7010 1940-1941 Karton 82 
Zprávy zemědělských znalců (mj. o českých a německých obchodnících  v Brně, 
o situaci v zemědělské výrobě a organizaci zemědělství). 
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889 7013 1939-1940 Karton 82 
Zprávy zemědělských znalců o situaci v obvodě VÚR v Brně. 

890 7014 1939-1941 Karton 82 
Zprávy zemědělských znalců o situaci v obvodě VÚR v Jihlavě. 

891 7015 1940 Karton 82 
Zprávy zemědělských znalců o situaci v obvodě VÚR v Kroměříži; přil. tišt. dotazník 
k šetření o zemědělských podnicích v obvodě. 

892 7016 1939-1941 Karton 82 
Zprávy zemědělských znalců o situaci v obvodě VÚR v Ostravě. 

893 7017 1939-1941 Karton 82 
Zprávy zemědělských znalců o situaci v obvodě VÚR v Olomouci. 

894 7018 1939-1940 Karton 82 
Zprávy zemědělských znalců o situaci v obvodě VÚR v Prostějově. 

895 7019 1939-1940 Karton 82 
Zprávy zemědělských znalců o situaci v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově. 

896 7020 1940 Karton 82 
Zvláštní zprávy o hospodářské situaci (mj. nerovnoměrné ceny v německých 
a českých obchodech v Jihlavě; spotřeba  potravin na Ostravsku; nespokojenost 
zemědělců s vyměřováním dodávek; zásobování obyvatelstva; příčiny 
nespokojenosti zemědělců na Moravském Slovácku; politická situace v Nedvědicích 
a v Tišnově). 

897 7027 1940-1941 Karton 82 
Zvláštní zprávy o hospodářské situaci v obvodu VÚR v Olomouci (mj. záznam 
o poradě v Praze 13. února 1940 o celkové situaci v zemědělské výrobě a 
v potravinářství). 

898 7028 1939-1940 Karton 82 
Zvláštní zprávy o hospodářské situaci v obvodu VÚR v Prostějově. 

899 7029 1941 Karton 82 
Návrh městské rady ve Zlíně-Gottwaldově na zařazení Zlína do skupiny 
I průmyslových měst vzhledem k zvýšené spotřebě v zásobování dělnictva 
potravinami. 

900 7030 1939-1941 Karton 82 
Zemědělská statistika v českých zemích (přizpůsobení statistických metod 
v Protektorátě  říšským; provádění statistického výzkumu; statistika zemědělství 
v českých zemích podle stavu z r. 1937; hlášení vysokých vodních stavů obcím 
v ohrožených oblastech v Podunají; předávání statistických dat vojenským a jiným 
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úřadů,; pořízení statistiky hospodářských zvířat k 1. prosinci 1941; hlášení celkové 
výměry německé zemědělské půdy); přil. tištěné směrnice, formuláře a vyhlášky 
k provádění statistiky v zemědělství. 

901 7031 1940 Karton 82 
Přehled velkostatků na Moravě (zjišťování národnostní příslušnosti majitelů 
velkostatků, velikosti majetku, jeho charakteru a stavu s přip. tabelárními přehledy 
z obvodů jednotlivých VÚR; soupis německých majitelů lesní držby). 

902 7032 1940-1941 Karton 82 
Výzkumné ústavy zemědělské (zaměstnanci; provádění průzkumu půdy - rašeliniště). 

903 7040 1939-1940 Karton 82 
Organizace německých zemědělců (zakládání spolků a úředních institucí; stanovy; 
členové představenstev). 

904 7043 1939-1940 Karton 82 
Česká rada zemědělská (personální změny). 

905 7050 1939 Karton 82 
České zemědělské a vinařské organizace (přehled; organizace). 

906 7060 1939-1940 Karton 83 
Porady zemědělských znalců (svolávání s uvedením programů). 

907 7065 1940-1941 Karton 83 
Sjezdy a pracovní zasedání zemědělců (oznámení, pozvánky, programy; záznamy 
o průběhu; účastníci; texty přednášek); přil. tištěné pozvánky. 

908 7066 1940-1941 Karton 83 
Zemědělské výstavy a přehlídky (nové směrnice pro pořádání výstav chovného 
zvířectva; přehled výstav za rok 1940); přil. novinový výstřižek o otevření zemědělské 
výstavy v Kirchdorfu nad Kremží. 

909 7067 1939-1941 Karton 83 
Odborné zemědělské školství (odborné školy ve Znojmě; studijní cesty českých 
zemědělců do Německa; pořádání informačních kurzů). 

910 7100 1939-1941 Karton 83 
Zemědělská politika - všeobecně (postoj německých úřadů k vládnímu nařízení ČSR 
z března 1939 o pronájmu zemědělské půdy; parcelace panství Židlochovice; přehled 
zemědělských a lesních závodů v německém a českém držení; nová úprava 
pronájmů ve prospěch Němců; arizace židovských zemědělských podniků; směrnice 
k postupu při exekuci německých zemědělských podniků; vnucená správa na tzv. 
arijských zemědělských podnicích; směrnice pro použití rasově vhodných rodin 
z cizích států pro německou kolonizaci; zřizování německých selských dvorů); přil. 
tišt. Verzeichnis der Anträge auf Genehmigung von Grundstückübereignungen. 
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911 7101 1941 Karton 83 
Směrnice k provádění přípravných prací pro soupis kulturních a osevních ploch; přil. 
tišt. návod a formuláře. 

912 7110 1939-1941 Karton 83 
Oduznání legionářských práv; odškodnění Němců za křivdy, utrpěné pozemkovou 
reformou (parcelace státního statku  Židlochovice). 

913 7113 1940 Karton 83 
Pronájmy pozemků pro vojenské účely (letiště Vyškov a Přerov). 

914 7115 1940 Karton 83 
Zpětné odkoupení lesního revíru uprchlého Msgr. dr. Jana Šrámka, býv. 
ministerského předsedy, hrabětem Františkem Seilernem. 

915 7116 1940 Karton 83 
Žádost hraběte dr. Otty Stollberga o vrácení půdy, odňaté mu při pozemkové reformě 
v době předmnichovské republiky. 

916 7120 1939-1940 Karton 83 
Vnucená správa na velkostatcích (Pallaviciniové, Alexandr Kálnoky, Pálfyové, 
Leopold Wessely; zbytkové statky). 

917 7121 1941 Karton 83 
Jednání o umístění Reinholda Heymanna v zemědělství. 

918 7123 1941 Karton 83 
Jednání s oblastní úřadovnou Státního pozemkového úřadu v Brně o prodej statku 
Ostrovačice. 

919 7124 1940-1941 Karton 83 
Jednání s oblastní úřadovnou  Státního pozemkového úřadu v Brně, o pronájmech, 
vnucených správách aj. v obvodě VÚR v Jihlavě (pronájem zbytkového staku 
Zahradiště; vnucená správa na majetku Jana Štěpánka ve Smilově; přidělení půdy 
k výstavbě německého dvora ve Vyskytné nad Jihlavou). 

920 7128 1940 Karton 83 
Jednání s oblastní úřadovnou Státního pozemkového úřadu  v Brně v obvodě VÚR 
v Prostějově (zrušení vnucené správy na velkostatku Černá Hora, okr. Blansko). 

921 7130 1939-1941 Karton 83 
Revize změn v pozemkové držbě - všeobecně, jednotlivé případy (sledování převodů 
v pozemkové držbě mezi Němci a mezi Čechy a Němci; snahy o udržení německého 
majetku v německých rukou a získání českého majetku do vlastnictví Němců; 
převody majetku mezi příbuznými; kontrola odhadů; převodní poplatky; převody 
majetku při úmrtích; povolování vnucených správ). 
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922 7131 (1938) 1939-1941 Karton 83 
Změny v pozemkové a domovní držbě - směrnice, jednotlivé případy (osídlování 
Blanenska býv. vojáky, úředníky a uprchlíky ze Slovenska; povolování převodů 
majetku; omezení prodejů a pronájmů; prodej židovského zemědělského majetku ; 
předkládání smluv německým úřadům; povinné předkládání dokladů o arijském 
původu nabyvatele majetku; kontroly cen; získávání půdy pro potřeby vojska; 
preference Němců při změnách v majetkové držbě; převody majetku mezi veřejnými 
korporacemi; kontrola převodů pozemkového majetku v Brně v souvislosti se 
stížností Čechů na negativní postoj německých úřadů při převodech majetku mezi 
Čechy); přil. výstřižky z novin a tišt. Sammlung der Gesetze und Verordnungen, č. 
77/1938. 

923 7132 1939-1941 Karton 84 
Prodej velkostatku v Jaroměřicích nad Rokytnou (zákaz dílčího prodeje pozemků 
Čechům; jednání o prodej, resp pronájem Karolinina dvora s přip. přehledem 
váznoucích tam dluhů; jednání s Židovskou náboženskou obcí o prodej zámecké 
budovy v Jaroměřicích). 

924 7133 1939-1941 Karton 84 
Povolování směn pozemků v obvodě VÚR v Brně - jednotlivé případy (mj. 
vystěhování české hospodářské školy v Ivančicích z dosavadní budovy a její 
odevzdání německé škole; přidělení býv. židovské školy hospodářské škole; prodej 
pozemků tamtéž pro pokusné pole a pro stavbu nemocnice; zřízení vnucené správy 
na velkostatku cisterciaček v Předklášteří u Tišnova; prodej stavebních parcel 
augustiniánským klášterem v Brně). 

925 7134 1939-1941 Karton 84 
Povolování směn pozemků v obvodě VÚR v Jihlavě (mj. prodej pozemku pro zřízení 
rozhlasového vysílače Jihlava; zamítnutí žádosti Richarda Baratty - Dragona 
o vrácení zbytkového statku Karlův dvůr, zabraného mu při 1. pozemkové reformě; 
koupě spáleniště býv. židovského templu v Jihlavě městem). 

926 7135 1939-1940 Karton 84 
Povolování směn pozemků v obvodě VÚR v Kroměříži (mj. pronájem dvora 
Kašparov; získání pozemků pro stavbu hlavní silnice v Hodoníně). 

927 7136 1939 Karton 84 
Povolování směn pozemků v obvodě VÚR v Ostravě (mj. prodej pozemků v Berlíně, 
náležejících židovskému majiteli z Protektorátu). 

928 7137 1940-1941 Karton 84 
Povolování směn pozemků v obvodě VÚR v Olomouci  (mj. pronájem dvora 
v Grygově, náležejícího městu Olomouci; převod pozemků býv. Svazu českých 
bojovníků na Říši; snaha o získání majetku na Moravě baronem Laudonem). 

929 7138 1939-1940 Karton 84 
Povolování směn pozemků v obvodě VÚR v Prostějově (mj. koupě pozemků 
a grafitového lomu synem býv. ministra dr. Karla Engliše). 
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930 7139 1940-1941 Karton 84 
Povolování směn pozemků v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově  (mj. prodej 
pozemků sklárny v Lužicích, okr. Hodonín, německému zájemci; odhad pozemků, 
určených pro stavby celnic na moravsko-slovenské hranici). 

931 7140 1939-1941 Karton 84 
Stížnosti a námitky německých úřadů a stran proti převodům pozemků a objektů (mj. 
stížnosti na postup brněnských úřadů při schvalování kupních smluv; zabavení 
majetku legionářských organizací). 

932 7143 1939-1941 Karton 84 
Stížnosti a námitky německých úřadů a stran proti převodům pozemků a objektů 
v obvodě VÚR v Brně (jednotlivé případy, většinou zamítnutí převodů českým 
kupcům s přip. politickými posudky; A - F). 

932 7143 1939-1941 Karton 85 
Stížnosti a námitky německých úřadů a stran proti převodům pozemků a objektů 
v obvodě VÚR v Brně (jednotlivé případy, většinou zamítnutí převodů českým 
kupcům s přip. politickými posudky; F - R). 

932 7143 1939-1941 Karton 86 
Stížnosti a námitky německých úřadů a stran proti převodům pozemků a objektů 
v obvodě VÚR v Brně (jednotlivé případy, většinou zamítnutí převodů českým 
kupcům s přip. politickými posudky; S - Z). 

933 7144 1939-1941 Karton 86 
Stížnosti a námitky německých úřadů a stran proti převodům pozemků a objektů 
v obvodě VÚR v Jihlavě. 

934 7145 1940 Karton 86 
Stížnosti a námitky německých úřadů a stran proti převodům pozemků a objektů 
v obvodě VÚR v Kroměříži. 

935 7146 1939-1941 Karton 86 
Stížnosti a námitky německých úřadů a stran proti převodům pozemků a objektů 
v obvodě VÚR v Ostravě. 

936 7147 1939-1941 Karton 86 
Stížnosti a námitky německých úřadů a stran proti převodům pozemků a objektů 
v obvodě VÚR v Olomouci. 

937 7148 1939-1940 Karton 87 
Stížnosti a námitky německých úřadů a stran proti převodům pozemků a objektů 
v obvodě VÚR v Prostějově. 

938 7149 1939-1941 Karton 87 
Stížnosti a námitky německých úřadů a stran proti převodům pozemků a objektů v  
obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově  (mj. prodej zámku v Holešově s přip. přehledem 
výměry celého panství podle stavu k 3. červnu 1936). 



 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

 

113 

939 7150 1940-1941 Karton 87 
Usídlování německých selských rodů v českých zemích k posílení němectví - 
většinou směrnice (půjčky; výstavba vesnic; zabírání starých dvorů pro osídlence 
z majetku Židů a Čechů; výběr osídlovacích oblastí na Moravě; usídlování tzv. rasově 
vyhovujících rodin, schopných poněmčení, z okupovaných východních území; 
pracovní služba členů německé kolonizační obce Čermany na Slovensku, v rodných 
obcích v Říši; pracovní služba v nových německých kolonizačních obcích); přil. tišt. 
dotazníkový formulář. 

940 7153 1939-1941 Karton 87 
Němečtí uchazeči z řad zemědělců a navrátilců o zemědělské podniky v českých 
zemích (jednotlivé případy; soupisy uchazečů. z Říše). 

941 7154 1939-1941 Karton 87 
Nabídky německých usedlostí k prodeji a pronájmu (jednotlivé případy). 

942 7156 1939-1941 Karton 87 
Žádosti Němců o pronájmy zemědělské půdy a objektů; pronájmy německých statků 
v Maďarsku (jednotlivé případy). 

943 7157 1940-1941 Karton 87 
Určování výše nájemného ze zemědělské půdy na Moravě (přehledy půdy podle 
druhu a podle obcí; komentáře). 

944 7160 1940-1941 Karton 87 
Lesní a stavební kolonizační společnosti na Moravě (zřizování, úkoly; jednotlivá 
družstva); přil. novinový výstřižek z r. 1940 o zřízení Německé kolonizační 
společnosti. 

945 7170 1940-1941 Karton 87 
Vyvlastňování pozemků pro potřebu Němců (armáda, silnice; jednotlivé případy; 
hodnocení situace; stížnosti českého obyvatelstva). 

946 7171 1939-1941 Karton 87 
Vyvlastňování pozemků pro stavbu říšské autostrády, tábory pracovní služby 
a vojsko (Želešice). 

947 7173 1940-1941 Karton 87 
Vyvlastňování pozemků pro vojenské účely v obvodě VÚR v Brně (odkoupení 
velkostatku knížete Alexandra Schönburg-Hartensteina v Brně s přip. odhadem 
panství; získání pozemků v Brně-Líšni). 

948 7175 1940 Karton 87 
Vyvlastňování pozemků pro vojenské účely v obvodě VÚR v Kroměříži (koupě 
pozemků ve Vyškově pro tábor říšské pracovní služby). 

949 7178 1940 Karton 88 
Vyvlastňování pozemků pro vojenské účely v obvodě VÚR v Prostějově (určení 
nájemného z pozemků pro letiště v Prostějově). 
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950 7179 1940 Karton 88 
Vyvlastňování pozemků pro vojenské účely v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově 
(pronájem letiště fy Baťa v Otrokovicích). 

951 7200 1939-1941 Karton 88 
Zemědělské úvěrní společnosti a peněžní ústavy (zjišťování stavu, reorganizace). 

952 7201 1939-1940 Karton 88 
Překládání českých rolnických peněžních ústavů z okupovaného pohraničí na jižní 
Moravě (Rolnická záložna v Hustopečích); přil. tišt. výroční zpráva Rolnické záložny 
v Hustopečích (později ve Velkých  Pavlovicích) za rok 1938 a 1939 a tišt. stanovy 
Občanské záložny v  Mikulově za  rok 1932. 

953 7203 1940-1941 Karton 88 
Ústředí německých zemědělských úvěrních ústavů v Brně (revizní zprávy; činnost, 
úkoly); přil. tišt. Geschäftsbericht ... über ... 1938 und 1939, Brno. 

954 7204 1940-1941 Karton 88 
Filiálka zemědělského úvěrního ústavu v Jihlavě (založení; jednání o úvěrech pro 
německé sedláky). 

955 7207 1940 Karton 88 
Zrušení vnucené správy v občanské záložně v Olomouci. 

956 7208 1940 Karton 88 
Rozšíření německých zemědělských úvěrních ústavů na Moravě (zřízení záložny 
v Jevíčku a spojení záložen v Lošticích v jeden německý úvěrní ústav). 

957 7210 1939-1941 Karton 88 
Poskytování zemědělských subvencí a ůvěrů (směrnice pro poskytování úvěru 
německým zemědělcům; směrnice pro půjčky na výstavbu zemědělských podniků 
a zařízení; výpomoc německým zemědělským usídlencům; zápisy ze schůzí 
zemědělských znalců; zemědělské podpůrné společnosti; seznamy strojů; příspěvky 
velkostatkářům; zřízení českých vzorových hospodářství v obvodě VÚR v Olomouci; 
příspěvky na zavedení chovu ovcí a jiných hospodářských zvířat; vzorový selský dvůr 
v Lysovicích; zjišťování oblastí v Protektorátě, vhodných pro zavádění německých 
horských hospodářství; oddlužení německých sedláků a jejich osvobození od 
poplatků pro povznesení německého selského hospodářství u přesídlenců; 
spolupráce s Českou zemědělskou radou pro povznesení českého zemědělství 
s přehledem žadatelů o subvence; podpory pro zakládání nových vinic; vyplácení 
podpor českým zemědělským podnikům pod vnucenou správou); přil. různé tištěné 
a cyklost. dotazníkové formuláře. 

958 7213 1940 Karton 89 
Poskytování zemědělských subvencí a ůvěrů v obvodě VÚR v Brně (příspěvky 
z fondu pro podporu němectví). 
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959 7214 1939-1941 Karton 89 
Poskytování zemědělských subvencí a ůvěrů v obvodě VÚR v Jihlavě (mj. přehled 
vyplácených podpor; zápis z porady o rozdělení příspěvků; výstavba nových selských 
sídel v německém jihlavském ostrůvku). 

960 7215 1939-1940 Karton 89 
Poskytování zemědělských subvencí a ůvěrů v obvodě VÚR v Kroměříži (mj. seznam 
žadatelů o podporu z vyškovského německého ostrůvku). 

961 7216 1940-1941 Karton 89 
Poskytování zemědělských subvencí a ůvěrů v obvodě VÚR v Ostravě (mj. půjčka na 
zvelebení velkostatku Paskov; zřízení úvěrních společností). 

962 7217 1939-1941 Karton 89 
Poskytování zemědělských subvencí a ůvěrů v obvodě VÚR v Olomouci (mj. zřízení 
pokusné stanice k pěstování raných brambor; přehled německých akcí, 
doporučených k udělení půjček z politicko-nacionálních důvodů; přehled požadavků 
na kapitálové půjčky). 

963 7218 1939-1940 Karton 89 
Poskytování zemědělských subvencí a ůvěrů v obvodě VÚR v Prostějově 
(požadavky jednotlivců s připojenou charakteristikou žadatele; rozklad k situaci 
v obvodě v souvislosti s požadavky na německou kolonizaci; úvěrové akce Župního 
svazu pro střední Moravu). 

964 7219 1941 Karton 89 
Poskytování zemědělských subvencí a ůvěrů v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově 
(poskytnutí úvěru hraběnce Friedě Logothettiové). 

965 7220 1940-1941 Karton 89 
Poskytování zvláštních úvěrů - směrnice, jednotlivé případy (živelní pohromy; 
rozšíření škůdců; zvýšení zemědělské produkce; zlepšení chovu, pronikání Němců 
do českých obcí v pohraničí aj.); přil. výstřižek z Der neue Tag, č. 36/1940 o zřízení 
zvl. fondu pro zemědělce. 

966 7221 1940-1941 Karton 89 
Směrnice pro výstavbu domů pro zemědělské dělníky v Protektorátě. 

967 7222 1941 Karton 89 
Podpora německých malozemědělců z tzv. fondu pro němectví (soupisy žadatelů; 
směrnice). 

968 7226 1941 Karton 89 
Pokyn ZÚ v Brně k urychlenému vyřizování žádostí nezemědělců o nouzové podpory 
v případě živelních pohrom. 

969 7230 1940-1941 Karton 89 
Výstavba sil a silážních jam (jednotlivé případy s přip. odůvodněním stavby); přil. tišt. 
propagační letáček se vzorkem papírového těsnění ke zřizování silážních jam. 
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970 7250 1939-1941 Karton 89 
Odstraňování následků škod při živelních aj. pohromách (vyřizování jednotlivých 
žádostí; reorganizace finančního fondu při České zemědělské radě v Brně; přehledy 
škod; směrnice). 

971 7251 1940-1941 Karton 89 
Náhrada škod v odtrženém pohraničním území (směrnice k úhradě škod z let 1938 
a 1939, způsobených zemědělcům v souvislosti s tehdejšími politickými událostmi). 

972 7260 1940-1941 Karton 89 
Zemědělské stavby  (zřízení zvl. oddělení pro výstavbu zemědělských objektů u něm. 
Zemědělské rady; omezení staveb; zajištění stavebního materiálu a směrnice pro 
jeho přepravu; jednotlivé případy); přil. vzory formulářů. 

973 7300 1939-1941 Karton 89 
Zemědělská výroba (zajištění pracovních sil a strojů; směrnice k povinnému 
využívání volné půdy k pěstování užitečných rostlin; spolupráce se školami; šetření 
o sklizni okopanin a luštěnin; hlášení výsledků žní; důsledky zimní kalamity na úrodu 
brambor; komise pro uznávání osiva; jmenování vnucených správců na státních 
statcích; omezení služebních cest zemědělských technických úředníků a agronomů; 
zužitkování namrzlých brambor); přil. tišt. formuláře se směrnicemi ke statistice 
okopanin a luštěnin. 

974 7301 1940-1941 Karton 89 
Tzv. výrobní bitva v zemědělství (organizování propagačních a naučných  přednášek 
a filmů pro zemědělce; pokusy o výrobu chleba přidáváním různých přísad k mouce; 
doporučená literatura; zvýšení osevních ploch; zavedení kartotéky všech 
hospodářství se zemědělskou půdou nad 5 ha); přil. tišt. formulář ke statistice ozimů 
1941 s přip. pokyny. 

975 7302 1939-1941 Karton 90 
Nábor pracovních sil do zemědělství (směrnice k odstranění jejich nedostatku; 
vzájemná výpomoc  mezi zemědělci při žňových pracích; tabelární výkazy 
potřebných pracovních sil v zemědělství; nábor zemědělských dělníků z Protektorátu 
do Říše; zajištění dělníků z Ukrajiny pro zemědělské práce v Protektorátě; použití 
válečných zajatců, především Angličanů a Francouzů, při nutných zemědělských 
a lesních pracích; použití německých vojáků a vojenských přípřeží při žňových 
pracích u německých sedláků; omezené přijímání zemědělských dělníků ze 
Slovenska; ilegální přechody slovenských zemědělských dělníků na Moravu; prodej 
vyřazených vojenských koní německým sedlákům; stanovení  povinných osevních 
ploch pro jednotlivé druhy plodin; stížnosti pracovníků v zemědělství na dlouhou 
pracovní dobu a na nedostatečné vybavení pracovním oděvem; zajištění koní ze 
soukromého vlastnictví pro zemědělské práce; vládní nařízení o zajištění nerušeného 
chodu zemědělských podniků; zajištění stavby obydlí pro zemědělské dělníky 
a hlášení jejich potřeby; zamezení odchodu zemědělských dělníků z vyškovského 
německého ostrůvku; pracovní nasazení Němců z jižních Tyrol do Protektorátu). 

976 7303 1939-1941 Karton 90 
Zajištění sklizňových prací v zemědělství (zajištění koňských přípřeží z armády; 
směrnice ke zřizování táborů německé mládeže pro pracovní službu v německých 
zemědělských podnicích; pracovní nasazení dívek z Říše u německých sedláků 
v Protektorátě; pokyny pro účast příslušníků vládního vojska na žňových pracích; 
upozornění na rezistentní postoj českých zemědělců při sklizňových pracích; odhady 
a výkazy sklizní; upozornění na mletí obilí na černo; využití civilního výjimečného 
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stavu po příchodu R. Heydricha v r. 1941 k účinnému potírání černého obchodu; 
žňové komise). 

977 7310 1940-1941 Karton 90 
Rostlinná výroba (získávání uznaného osiva ve spolupráci s výzkumnými ústavy; 
hubení plevele na veřejných prostranstvích a jejich hospodářské i estetické využití; 
zvýšení výnosů plnými hnojivy). 

978 7311 1939-1941 Karton 90 
Zajištění satby a semen (přehled německých pěstitelů; zajištění dodávky osiva 
z jejich podniků; zamezení vývozu osiva do zahraničí; směrnice pro prodej a dodávky 
neuznaného osiva; směrnice k zajištění satby a osiva; tabelární přehledy o jejich 
potřebě; úprava cen osiva; dovoz kvalitního osiva z Říše); přil. tištěné tabelární 
přehledy a tišt. propagační leták. 

979 7312 1940-1941 Karton 90 
Pěstování pícnin (upozornění na vydání nového zákona ke zvýšení výnosu luk 
a pastvin - meliorační úpravy, zajištění odborníků). 

980 7314 1939-1941 Karton 90 
Pastvinářství (směrnice k zlepšení poměrů v pastvinářství; zřizování pastvinářských 
společností; využívání odborníků; zavádění vnucených správ; zlepšení pastvin a luk, 
náležejících německým sedlákům; ustanovování zvl. referentů pro pastvinářství 
a luční hospodářství, jejich seznam, sídla a přidělený obvod; rozšiřování ploch pro 
chov ovcí). 

981 7315 1940 Karton 90 
Pokus o získání fosfátu na hnojivo z jeskyní Moravského krasu; přil. tišt. brožurka 
ing. Friedricha Frodla Die Höhlen des mährischen Karstes als Lagerstätten von 
Düngephosphaten, Brno 1923. 

982 7320 1940-1941 Karton 90 
Drobní soukromí pěstitelé (využívání a zakládání rodinných zahrádek k zvýšení 
rostlinné produkce pro zásobování obyvatelstva měst; zvýšení sběru léčivých rostlin 
a jejich pěstování); přil. novinový výstřižek o zakládání zahrádek. 

983 7321 1940-1941 Karton 90 
Pěstování ovoce (nákup ovocných stromků z území, obsazených Německem - 
Francie, Belgie; zjišťování škod na ovocných stromech po zimě 1939/1940 s přip. 
tabelárními přehledy; urychlené vysazování nových stromků - hlášení jejich potřeby; 
seznamy ovocnických školek; zajišťování školených sadařů; přehled doporučených 
druhů ovoce pro jednotlivá území Moravy; program kurzů pro německé kontrolní 
orgány; čínnost okresních ovocnářských instruktorů; zákaz poradní činnosti 
o ošetřování ovocných stromů soukromými osobami; hospodářsko-technická služba 
u politických úřadů); přil. zvl. otisk z Úředního listu o používání lýka v zahradnictví. 

984 7322 1939-1941 Karton 91 
Ovocnické školky (přednostní odběr výpěstků od německých školek, mj. fa Victoria 
v Želešicích u Brna - její činnost a druhy ovocných stromků s přil. fotografií mapky 
ČSR s vyznačenými nákupními oblastmi; propůjčování tzv. chráněných značek 
školkám; zřizování nových školek ovocnářskými společnostmi; dovoz výpěstků 
z Říše a vývoz z Protektorátu). 
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985 7323 1940-1941 Karton 91 
Pěstování vinné révy (návrh na reorganizaci vinařství na Moravě; směrnice 
k podpoře a obnově bývalých vinic v českých zemích; činnost vinařských inspektorů; 
seznam vinařských organizací na Moravě). 

986 7324 1940 Karton 91 
Pěstování zeleniny (založení německé společnosti pro pěstování a odbyt zeleniny 
v Olomouci). 

987 7325 1939 Karton 91 
Upozornění na pokus fy Baťa o založení kaučukové plantáže z ruských odrůd 
kaučukovníku na Moravě a na Slovensku. 

988 7326 1940-1941 Karton 91 
Pěstování cukrovky (poučení německých pěstitelů na Moravě o zkušenostech 
s pěstováním cukrové řepy v Pomořanech). 

989 7327 1940-1941 Karton 91 
Pěstování lnu (rozšíření osevních ploch a zavedení povinného výsevu lnu; výstavba 
zvl. lnářského ústavu; přehled lnářských oblastí; směrnice pro výrobu a odbyt 
lnářských výrobků); přil. novinové výstřižky o povinném rozšíření osevních ploch lnu. 

990 7328 1940-1941 Karton 91 
Pěstování olejnatých rostlin (nařízení o povinném pěstování řepky ozimé, máku aj. 
rostlin); přil. výstřižek z Mährisches Tagblattu ze 14.9. 1940 o pěstování slunečnic. 

991 7329 1941 Karton 91 
Pěstování tabáku (plánky tabákových skladišť). 

992 7340 1940-1941 Karton 91 
Ochrana rostlin (opatření proti polnímu pychu, k ochraně květů na zahradních 
kulturách, mladých stromků a vzácných druhů rostlin ve volné přírodě; upozornění na 
pamětní spis ing. dr. Vendelína Kosterze o ochraně rostlin v Protektorátě; povinné 
hubení polních škůdců). 

993 7341 1940-1941 Karton 91 
Prostředky na ochranu rostlin (pokusy s použitím různých postřiků ovocných stromů; 
povolení vývozu kulturních rostlin ze školky v Želešicích do sudetského území 
a Rakouska; boj proti rostlinným škůdcům ve vinařství a ovocnářství; hubení krys 
a potkanů; chemické prostředky na ochranu kultur). 

994 7350 1939-1941 Karton 91 
Meliorace (návrhy na regulaci toků a na výstavbu vodních nádrží na Moravě 
s tabelárními přehledy a rozpočty; předání spisů a plánů, týkajících se vodních děl 
zvl. komisi při ministerstvu vnitra v Praze; směrnice k provádění melioračních prací; 
rozpočty investičních prací včetně meliorací; kolaudace; předání spisového 
materiálu, týkajícího se meliorací v odtrženém území ČSR tamním úřadům; směrnice 
pro plavbu, převozy a přístaviště; finanční příspěvky obcím na provádění meliorací; 
přehled národohospodářských staveb v rámci vybudování kanálu Dunaj-Odra s přip. 
projekcemi přehrad a hydrografickou mapkou Moravy; zákony a nařízení, týkající se 
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meliorací; výkazy o stavu prováděných melioračních prací; společné plánování 
vodohospodářských prací na území Protektorátu; jednotlivé vodohospodářské 
úpravy, mj. úprava vodních toků v oblasti Strážnice a regulace Moravy v oblasti 
Olomouce); přil. novinové výstřižky. 

995 7353 1941 Karton 91 
Meliorace v obvodě VÚR v Brně (regulace řeky Hané ve Vyškově; regulace Jihlavky). 

996 7355 1940 Karton 91 
Meliorace v obvodě VÚR v Kroměříži (nasazení členů Říšské pracovní služby při 
úpravách půdy na  Vyškovsku. 

997 7356 1940-1941 Karton 91 
Meliorace v obvodě VÚR v Ostravě (provádění regulací na řece Ostravici). 

998 7357 1940-1941 Karton 92 
Meliorace v obvodě VÚR v Olomouci (mj. regulace řeky Hané; čištění říčních toků; 
odstranění škod, způsobených záplavami v okolí Hranic; komasace půdy; nasazení 
Říšské pracovní služby při regulaci řeky Moravy). 

999 7359 1940 Karton 92 
Meliorace v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově (regulace řeky Moravy). 

1000 7361 1940-1941 Karton 92 
Směrnice pro nasazení strojů a zajištění hnojiva v zemědělství. 

1001 7400 1940-1941 Karton 92 
Živočišná výroba (směrnice pro chov hospodářských zvířat; statistické výkazy; 
protokol o založení spolku Verband deutscher landwirtschaftlicher Tierzüchter im 
Protektorat Böhmen und Mähren; zakládání chovných stanic; opatření ke zvýšení 
chovu dobytka); přil. tištěné formuláře a směrnice pro evidenci zvířat a tišt. brožurka 
Gesunde Ställe-Gesundes Vieh, Berlín 1937. 

1002 7401 1939-1941 Karton 92 
Zřizování komisí pro zlepšení chovu dobytka (směrnice; činnost; členové). 

1003 7402 1940-1941 Karton 92 
Podpora šlechtitelství v chovu hospodářských zvířat (provádění zákona o plemenitbě; 
revize plemenných býků - směrnice, hlášení; finanční příspěvky na nákup chovných 
zvířat; výběr chovných hřebců na Moravě; spolupráce zvěrolékařů při výběru 
plemenných býků); přil. tišt. brožurka II. aukční nákupní trh na plemenná zvířata 
v Přerově, 1941; fotografie z přehlídky býků a prasat a tišt. mapka s označením míst 
přehlídek plemeníků v obvodě VÚR v Olomouci. 

1004 7405 1940-1941 Karton 92 
Škody, způsobené uhynutím nebo nucenou porážkou dobytka (směrnice k udílení 
podpor a k boji proti škodám v chovu dobytka); přil. tišt. Tätigkkeitsbericht und 
Rechnungsabschluss für das Jahr 1939, Brno 1940. 
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1005 7410 1939-1941 Karton 92 
Chov koní (hodnocení hříbat chovné stanice v Kučerově, okr. Vyškov; prodej 
vyřazených vojenských koní; směrnice pro předvádění koní pro potřebu vojska; 
prodeje koní ústřednami v Praze a v Hranicích; prodej ukořistěných koní; zapůjčování 
koní z Protektorátu sedlákům do zabraného sudetského území s přip. seznamy). 

1006 7411 1939 Karton 92 
Soupis podkovářů podle obcí v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově. 

1007 7420 1940-1941 Karton 92 
Chov skotu (péče o výběr vhodné rasy u krav; nákup chovných býků z Říše a ze 
Švýcarska; směrnice pro chov obecních plemeníků; chov telat; kontroly užitkovosti 
a dědičnosti skotu v jednotlivých okresech v rámci zvelebovací akce v chovu skotu). 

1008 7440 1940-1941 Karton 92 
Chov vepřového dobytka (zřizování chovu prasat na výkrm; výběr chovných prasat 
pro pokusné statky; zhodnocení přehlídky prasat v Kroměříži  v září 1940; ceny 
užitkových prasat; seznam vepřinců s uznaným chovem; výdej krmiva v rámci akce fy 
Prispol; směrnice pro dodávky krmných vepřů zemědělci; stížnosti na negativní 
postoj zemědělských podniků k smluvnímu výkrmu vepřů; ochrana zvířat při 
transportech; dovoz selat z Říše; statistika prasat); přil. tišt. Mitteilungsdienst, 
č.9/1941 se statistikou prasat z r. 1941, tišt. kvalifikační tabulka pro dobytek, tišt. 
pozvánka na výstavu prasat v Kroměříži 1940. 

1009 7455 1940-1941 Karton 92 
Chov drůbeže (zápis z porady na ministertstvu pro hospodářství 12. července 1940 
o zlepšení a organizaci péče o chov drůbeže; směrnice k zabíjení drůbeže a sčítání 
hospodářských zvířat včetně drůbeže; zákaz provozu ve výkrmně hospodářských 
zvířat fy Donath v Kroměříži; zřizování drůbežáren v německých obcích; zřízení 
místa znalce u německé hospodářské rady v Brně); přil. tišt. propagační letáky 
a brožurky. 

1010 7460 1940-1941 Karton 93 
Rybolov (směrnice k pronájmům rybolovu a vod; ochranná doba pstruhů na řece 
Ostravici a Morávce; rybářské spolky a inspektoři; rozdělení rybářských revírů na 
Moravě ve prospěch německých spolků; převzetí rybářských revírů v oblasti 
vojenského cvičiště ve Vyškově říšskou správou; pstruží oblasti v okr. Velké Meziříčí 
a Tišnov; zjišťování rybářských revírů v přilehlých územích Sudet s přip. tabelárními 
přehledy; prodej násadových ryb). 

1011 7462 1939-1941 Karton 93 
Rybářské spolky (jednotlivé německé spolky; pronájmy rybářských práv; pamětní 
spis Moravského zemského rybářského spolku v Brně s přehledem jeho vývoje; 
stížnosti německých spolků na škody, způsobené jim Čechy ve vodním 
hospodářství); přil. tišt. Statuten des Mährischen Landes-Fischerei-Vereines in 
Brünn, Brno 1900, a tišt. Jahres-Bericht über die Thätigkeit  des Mährischen Landes-
Fischereivereines ... für das Vereinsjahr 1890, Brno 1891. 

1012 7470 1939-1941 Karton 93 
Chov dobytka (vrácení dobytka, rekvirovaného na Hlučínsku v r. 1938; směrnice pro 
mléčné hospodářství; sčítání a kontroly domácích zvířat); přil. tišt. plakát "Rolníci, 
zemědělci" z r. 1941 k zatajování dobytka. 
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1013 7471 1940-1941 Karton 93 
Produkce mléka (provádění kontrol mléka; stížnosti na špatnou jakost mléka, 
dodávaného do německých prodejen českými mlékárnami). 

1014 7472 1940 Karton 93 
Zajištění místností v budovách zavřených českých vysokých škol pro pořádání kurzů 
pro kontroly mléka. 

1015 7480 1939-1941 Karton 93 
Nemocnost dobytka (statistické výkazy o výskytu slintavky a kulhavky a jiných 
nemocí dobytka na Moravě v  l. 1939 až 1941; zjištění slintavky a kulhavky u prasat, 
dovezených z Rumunska v r. 1939; boj proti vozhřivce u koní, dovezených 
z Jugoslávie; veterinární kontrolní stanice; veterinární opatření proti nemocnosti 
dobytka; hlášení jednotlivých případů různých nakažlivých nemocí, hlavně vztekliny); 
přil. tišt. statistiky o nemocech dobytka v Německu podle stavu k 15.8.1940 s přip. 
mapkou. 

1016 7481 1939-1941 Karton 93 
Statistické výkazy  o nemocech zvířat na Moravě od května 1939 do prosince 1941; 
přil. tišt. tabelární přehled nemocí zvířat v Německu k 1. říjnu 1940. 

1017 7483 1939-1941 Karton 93 
Policejně-veterinární předpisy (organizace veterinární služby na Moravě; soupisy 
veterinárních lékařů na Moravě; soupisy jatek v zemi Moravskoslezské; soupis 
pohraničních železničních stanic, určených pro spojení s odstoupeným sudetským 
územím; zákaz rituálních porážek zvířat; směrnice k prohlídkám dobytka a masa a ke 
kontrolám animálních potravin v hostinských podnicích; školení veterinářů 
z Protektorátu v Německu; evidence psů a jejich poznávacích značek; fyzikální 
zkoušky zvěrolékařské; prohlídky dovezených jednokopytníků ze Slovenska; dovoz 
porážkových koní ze zahraničí; pohraniční veterinární služba; zřizování a soupis 
rozděloven dobytka; výtah z říšskoněmeckých veterinárních a policejních předpisů 
a jejich použití v Protektorátě; veterinárně-policejní nařízení pro dovoz a průvoz 
živých zvířat a masa; směrnice k opatřením při nakažlivé chudokrevnosti 
jednokopytníků; úprava činnosti úředních veterinářů; podpory a příspěvky v oblasti 
veterinářství z fondu pro podporu němectví; směrnice k potírání  různých chorob 
u zvířat; poplatky za vyšetřování přepravovaných zvířat; dobytčí pasy; hlášení 
o výskytu nakažlivých chorob; veterinární prohlídky při odevzdávání vojenských koní 
civilním osobám s přip. seznamy prodaných koní); přil. výstřižky z tištěných nařízení 
a směrnic, tišt. Sbírka zákonů a nařízení, č. 104/1940 o veterinárně-policejních 
opatřeních při dovozu a průvozu zvířat a masa a tišt. vyhláška Zemského úřadu 
v Brně z 16. července 1940 o evidenci psů. 

1018 7484 1939-1941 Karton 94 
Veterinární služba (mj. zostření veterinárního dozoru nad nezávadností potravin 
a nad jejich prodejem v obchodech - směrnice, zprávy; dozor nad dovozem masa 
a zvířat ze zahraničí; hlášení otrav masnými výrobky - jednotlivé případy; nucené 
porážky; zjišťování hygienických závad na jatkách - jednotlivé případy; příděly masa 
pro bakteriologický výzkum; veterinární dozor nad mlékárnami; fyzikální zkoušky 
zvěrolékařů; hlášení stavů hovězího dobytka a prasat; němečtí zvěrolékaři a dozorci - 
seznamy, žádosti o místo; zřizování rozděloven dobytka na Moravě; zákaz domácích 
porážek jatečných zvířat; šetření o protiněmeckém chování MVDr. Josefa Navrátila 
z Boskovic). 
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1019 7500 1940-1941 Karton 94 
Zemědělská osvěta a vzdělávání (pořádání kurzů; příspěvky ke zřizování jednotlivých 
škol; zprávy o zemědělských školách - mj. zahradnické školy v Brně, Modřicích a ve 
Vyškově; přijímání českých žáků do německých zemědělských škol). 

1020 7501 1939-1941 Karton 94 
Německé a české zemědělské školy (mj. zpráva o konferenci zemědělských učitelů 
15.10. 1940 v Brně; zpráva o zemědělských odborných školách na Moravě; 
jmenování ředitelů škol; seznamy přednášek; přehledy činnosti hospodářských 
poradců; stavba německé zemědělské školy v Jihlavě). 

1021 7502 1940-1941 Karton 94 
Zahradnické školy (zřizování škol; zprávy o zahradnicko-ovocnářském ústavu v Brně-
Bohunicích s přip. fotografiemi a o německé státní zahradnické škole v Brně - tisk; 
mistrovské zahradnické zkoušky); přil. tištěná pravidla pro praktickou výuku 
v ovocnářství a formuláře různých tiskopisů pro přijímání učňů do zemědělských škol. 

1022 7504 1940-1941 Karton 94 
Mlékařsko-sýrařská škola v Kroměříži (přehled vývoje; zařízení; přestavba). 

1023 7506 1940-1941 Karton 94 
České zemědělské školy a školní statky (zahradnicko-ovocnářský ústav v Brně-
Bohunicích; zemědělská škola ve Strážnici; znovuzřízení ovocnářské školy 
s internátem ve Bzenci). 

1024 7508 1939-1941 Karton 94 
Vinařské školy (výstavba vinařské školy ve Bzenci s přip. tišt. prospektem; 
znovuotevření vinařské školy ve Strážnici). 

1025 7509 (1939) 1940 Karton 94 
Studijní zemědělský ústav v Brně (organizace, úkoly); přil. tišt. brožurka Denkschrift 
über die Lage des Technischen landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens in 
Mähren, bd. 

1026 7520 1939-1941 Karton 94 
Zemědělské pokusné a výzkumné ústavy (obsazování míst; vybavení mrtvým 
a živým inventářem; organizace výzkumu v Brně; jednotlivé ústavy, mj. Zemský 
pokusný statek v Bránicích, zootechnický pokusný ústav v Brně, potravinářský 
výzkumný ústav tamtéž, německý lesnický ústav v Hranicích; jednání o prodej zámku 
hr. Antonína Magnise pro vinařskou pokusnou stanici ve Bzenci). 

1027 7530 1939-1941 Karton 94 
Německá selská politika (zřízení vnucených správ na jednotlivých statcích; získání 
selského dvora v Hněvotíně). 

1028 7535 1939 Karton 94 
Dozor nad českými velkostatkáři (hrabě Karel Belcredi, Brno-Líšeň). 
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1029 7550 1939-1941 Karton 94 
Zemědělští dělníci (přijímání německých pracovníků ze zahraničí do Německé 
pracovní fronty; zákaz přijímání slovenských dělníků na zemědělské práce v českých 
zemích; opatření proti odchodu  zemědělských  sil, zejména mladých, do jiných 
pracovních odvětví; směrnice k odchodu zemědělců do  vojenské služby, zejména 
z Vyškovska; pracovní nasazení Němců v Protektorátě; zákaz přijímání polských 
dělníků a válečných zajatců do zemědělství). 

1030 7560 1940 Karton 94 
Mzdová politika v zemědělství (žňové příplatky zemědělským dělníkům); přil. tišt. 
směrnice Staatliche Lenkung der Lohnpolitik, 1940. 

1031 7561 1939-1940 Karton 95 
Odborní pracovníci v zemědělství (mzdové směrnice; přehledy mezd, deputátů 
a úkolových sazeb; funkce a úkoly zemědělských poradců s přip. statutem pro nově 
zřízený zemský poradní sbor pro zemědělské záležitosti; seznamy žádostí o mzdové 
úpravy; regulace mezd v dřevoprůmyslu); přil. zvl. otisk z Úředního listu č.241/1939 
o úpravě pracovních a mzdových podmínek zemědělského dělnictva, výstřižky 
z novin z r. 1939 téhož obsahu a tišt. brožurky Regelung der Lohn und 
Deputatbezüge... auf dem Gebiete des gew. Landes Mähren... pro r. 1937 a 1938. 

1032 7600 1939-1941 Karton 95 
Lesnictví - všeobecně (směrnice pro honební povolení, vydávané Čechům; pracovní 
nasazení v lesnictví; organizace lesní správy; lesní a dřevařské závody; lesy 
v českém majetku; pronájmy honitby; německé myslivecké  organizace; zákaz lovu 
do sítí; odstřel srnčí zvěře; seznamy členů německých mysliveckých spolků); přil. tišt. 
letáček Durchführung der Kontrolle der Ausführ von Erzeugnissen der Forst - und 
Holzwirtschaft, 1940. 

1033 7601 1939-1941 Karton 95 
Lesy a lov (směrnice k hájení zvěře; zdanění výnosů z lesní těžby; odstřel srnčího 
a jiné lesní zvěře; ochrana před pytláky a škodnou; organizace lesnictví na Moravě; 
šetření papírem v souvislosti s těžbou dřeva). 

1034 7602 1939-1941 Karton 95 
Správa lesů (organizace správy; směrnice pro nábor lesních zaměstnanců k vojsku; 
soupisy pověřenců pro správu lesů); přil. tišt. Verfügung Nr. 1 der Zentrallstelle für 
die Forst - und Holzwirtschaft, 1940. 

1035 7605 1940-1941 Karton 95 
Lesní velkostatky (stížnosti býv. šlechty na provádění 1. pozemkové reformy v ČSR 
s žádostmi o odškodnění; uznání chráněných pstruhových oblastí; snaha Němců 
o získání lesních statků na moravsko-slovenské hranici - jednotlivé případy; prodej 
zámku Nový Světlov u Bojkovic fě Arnošt Rolný pro zřízení ozdravovny). 

1036 7610 1939-1941 Karton 95 
Výnosy lesního hospodářství (měsíční zprávy lesních podniků; získávání německých 
lesních zaměstnanců; lesní těžba a kontroly dřevařských závodů aj.); přil. tištěné 
vyhlášky Die Erhaltung und die Nachzucht hochwertigen Erbgutes im Walde, 1940 
a Holzmessanweisung, 1939 a výstřižky z novin k těžbě dřeva. 
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1037 7611 1940-1941 Karton 95 
Odvoz dřeva (zajištění odvozu dřeva po sněhové kalamitě v zimě 1940; mzdová 
tabulka za odvozy dřeva; zpracování dřeva, zničeného sněhovou kalamitou); přil. tišt. 
vyhláška Lohnsätze für die Holzabfuhr, 1941. 

1038 7612 1940-1941 Karton 95 
Škody na lesním hospodářství (směrnice pro přípravu ke zpracování dřeva, 
poškozeného sněhovou kalamitou v r. 1939; opatření proti škodám na borových 
porostech, napadených hmyzem - použití ve válečně důležitých podnicích). 

1039 7614 1939-1940 Karton 95 
Těžba dřeva v obvodě VÚR v Jihlavě (těžba dřeva na statku hraběte Bedřicha 
Chorinského v Sádku; výkazy lesních podniků a podniků na zpracování dřeva; 
přehled pil v německém držení). 

1040 7615 1939-1940 Karton 95 
Těžba dřeva v obvodě VÚR v Kroměříži (výkazy lesních a dřevařských podniků; 
soupisy českých a německých majitelů lesních statků a podniků). 

1041 7617 1939-1940 Karton 95 
Těžba dřeva v obvodě VÚR v Olomouci (mj. soupis majitelů lesních statků a podniků; 
snaha Němců o získání lesního majetku v Lipníku nad Bečvou; soupis německých 
majitelů pil a dřevopodniků v obvodě VÚR v Olomouci a Prostějově; tabelární výkazy 
těžby dřeva tamtéž). 

1042 7618 1940 Karton 95 
Těžba dřeva v obvodě VÚR v Prostějově (hlášení o situaci jednotlivých lesních 
závodů). 

1043 7619 1939-1940 Karton 95 
Těžba dřeva v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově (válečně důležité lesní závody; 
evidence německých lesních zaměstnanců; seznam podniků, určených k arizaci). 

1044 7620 1939-1940 Karton 95 
Organizace lesního hospodářství (prodej dřeva na výrobu papíru z arcibiskupských 
statků v Kroměříži do Říše); přil. tišt. vyhláška Einkauf und Absatz einiger forst und 
holzwirtschaftlicher Erzeugnisse, 1940. 

1045 7630 1940-1941 Karton 95 
Oběžníky Zentralausschussu der freien Vereinigungen der Forstverwaltungen 
v Praze (obchod dřevem, ceny, kontroly, odběrní poukazy aj.); přil. tišt. Regelung der 
Forst - und Holzwirtschaft, 1939 a Einschränkung, Errichtung, Übernahme und 
Erweiterung von Betrieben der Forst-und Holzwirtschaft, 1940. 

1046 7650 1940 Karton 95 
Povolování dovozu a vývozu zemědělských a jiných produktů a surovin do a ze 
zahraničí (jižní ovoce, slad, ryby, dřevo ze Sudet aj.); přil. výstřižky z novin. 
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1047 7700 1940 Karton 95 
Zákaz vybírání obecní dávky z masa a piva v souvislosti se zrušením celní hranice 
ve Velkoněmecké říši. 

1048 7701 (1939)-1941 Karton 95 
Směrnice pro obchod s potravinami (soupis směrnic, vyhlášek a nařízení; hygienická 
opatření pro výrobu a prodej masa a masných výrobků; přidělování zabaveného 
zboží; vydávání vyhlášek Českomoravským tržním svazem; vytváření dostatečných 
zásob umělého medu u velkorozděloven aj.); přil. tišt. výstřižek s vyhláškou o prodeji 
potravinových náhražek z r. 1940. 

1049 7702 1940-1941 Karton 96 
Směrnice pro obchod s obilím, moukou a krmivem (většinou oběžníky různých 
obilních společností - mj. regulace obchodu, ceny, komise pro rozdělování krmiva, 
organizační schéma Výsadní obilní společnosti v Praze; činnost komisionářů, výkup 
zemědělských produktů, mletí obilí, potravinové náhražky, zavedení válečného 
hospodářství v Protektorátě, jakostní zkoušky satby a osiva, míchání mouky, povinné 
dodávky, olejnaté plodiny, luštěniny, příděly německým mlynářům, spolupráce 
s nearijci v obilnářství, činnost kontrolorů, dovoz obilí ze zahraničí, potírání černého 
obchodu, uskladňování obilí); přil. tišt. vyhlášky, propagační letáčky a formuláře. 

1049 7702 1940-1941 Karton 97 
Směrnice pro obchod s obilím, moukou a krmivem (většinou oběžníky různých 
obilních společností - mj. regulace obchodu, ceny, komise pro rozdělování krmiva, 
organizační schéma Výsadní obilní společnosti v Praze; činnost komisionářů, výkup 
zemědělských produktů mletí obilí, potravinové náhražky, zavedení válečného 
hospodářství v Protektorátě, jakostní zkoušky setby a osiva, míchání mouky, povinné 
dodávky, olejnaté plodiny, luštěniny, příděly německým mlynářům, spolupráce 
s nearijci v obilnářství, činnost kontrolorů, dovoz obilí ze zahraničí, potírání černého 
obchodu, uskladňování obilí); přil. tišt. vyhlášky, propagační letáčky a formuláře. 

1050 7703 1939-1941 Karton 97 
Obchod s mlékem, tuky a vejci (většinou směrnice aj.), (mj. seznam členů Svazu pro 
hospodaření mlékem; zřizování sběrných středisek pro mléko a máslo; regulace 
dodávek pro Ostravu, Prahu a Brno; dodávky mléka německému vojsku v Brně; 
zákaz prodeje mléka a másla výrobcům; povinné dodávky sádla z domácích porážek; 
zákaz prodeje smetany a smetanových výrobků; dodávky mléka; organizace 
obchodu s mlékem; kontroly kvality másla; zákaz výroby tučných sýrů a zmrzlin 
z plnotučného mléka; ceny mléka a vajec; zřizování skladišť; kontrola kvality vajec; 
zvláštní příděly mléka; kontrolní komise; dovoz tuku ze zahraničí; zásobování 
moravských měst tukem; oběžníky Českomoravského svazu pro mléko, tuky a vejce, 
Praha - hlášení dovezeného mléka, tuků a vajec; výroba umělých jerdlých tuků; 
dozor nad židovskými podniky pod vnucenou správou; povinné vedení záznamů 
o živnostenském zpracování tuků a vajec; kategorizace mlékáren; členství 
v mlékařských družstvech; stanovení přídělových dávek másla; zásobování hostinců 
apod.; úprava tučnosti mléka; distribuce zabaveného zboží; výdej másla 
samozásobitelům; zaplombování odstředivek a máselnic; stíhání přestupků; 
zásobování průmyslových středisek máslem; zavedení jednotného účetního systému 
v mlékárnách; povinné vedení mléčných záznamů a hlášení o stavu dojnic, výrobě 
a výdeji mléka u zeměděšlských podniků a držitelů dojnic; zakládání mléčných 
komisí; ceny mléka; zmenšení přídělů mléka pro běžné spotřebitele; ceny sádla 
a slaniny pro německé a vládní vojsko; získávání oleje z hořčičného semene před 
jeho zpracováním na hořčici; disribuce sýrů ze zahraničí; dodávky umělých jedlých 
tuků; sběr loje; evidence židovských podniků; barvení másla anilinovými barvivy 
místo rostlinných; dodávky jedlého tuku závodům pro výrobu kakaových aj, výrobků; 
hygienické předpisy pro rozvoz mléka; strojní vybavení mlékáren; výroba tvarohu 
a jedlého kostního tuku; vydávání sádla pro těžce a velmi těžce pracující; odvádění 
sádla z nucených porážek); přil. zvl. otisky z Úředních listů, vyhlášky a oběžníky. 
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1050 7703 1939-1941 Karton 98 
Obchod s mlékem, tuky a vejci (většinou směrnice aj.), (mj. seznam členů Svazu pro 
hospodaření mlékem; zřizování sběrných středisek pro mléko a máslo; regulace 
dodávek pro Ostravu, Prahu a Brno; dodávky mléka německému vojsku v Brně; 
zákaz prodeje mléka a másla výrobcům; povinné dodávky sádla z domácích porážek; 
zákaz prodeje smetany a smetanových výrobků; dodávky mléka; organizace 
obchodu s mlékem; kontroly kvality másla; zákaz výroby tučných sýrů a zmrzlin 
z plnotučného mléka; ceny mléka a vajec; zřizování skladišť; kontrola kvality vajec; 
zvláštní příděly mléka; kontrolní komise; dovoz tuku ze zahraničí; zásobování 
moravských měst tukem; oběžníky Českomoravského svazu pro mléko, tuky a vejce, 
Praha - hlášení dovezeného mléka, tuků a vajec; výroba umělých jedlých tuků; dozor 
nad židovskými podniky pod vnucenou správou; povinné vedení záznamů 
o živnostenském zpracování tuků a vajec; kategorizace mlékáren; členství 
v mlékařských družstvech; stanovení přídělových dávek másla; zásobování hostinců 
apod.; úprava tučnosti mléka; distribuce zabaveného zboží; výdej másla 
samozásobitelům; zaplombování odstředivek a máselnic; stíhání přestupků; 
zásobování průmyslových středisek máslem; zavedení jednotného účetního systému 
v mlékárnách; povinné vedení mléčných záznamů a hlášení o stavu dojnic, výrobě 
a výdeji mléka u zemědělských podniků a držitelů dojnic; zakládání mléčných komisí; 
ceny mléka; zmenšení přídělů mléka pro běžné spotřebitele; ceny sádla a slaniny pro 
německé a vládní vojsko; získávání oleje z hořčičného semene před jeho 
zpracováním na hořčici; disribuce sýrů ze zahraničí; dodávky umělých jedlých tuků; 
sběr loje; evidence židovských podniků; barvení másla anilinovými barvivy místo 
rostlinných; dodávky jedlého tuku závodům pro výrobu kakaových aj. výrobků; 
hygienické předpisy pro rozvoz mléka; strojní vybavení mlékáren; výroba tvarohu 
a jedlého kostního tuku; vydávání sádla pro těžce a velmi těžce pracující; odvádění 
sádla z nucených porážek); přil. zvl. otisky z Úředních listů, vyhlášky a oběžníky. 

1051 7704 1939-1941 Karton 98 
Směrnice pro obchod s masem a dobytkem (mj. organizace obchodu s jatečným 
dobytkem; vybírání dávek z porážek jatečného dobytka a dovezeného masa; 
zavedení porážkových listů; směrnice pro obchod s vepři; regulace trhů na dobytek; 
stanovení a označování jakosti a druhů masa a masných výrobků; zřízení rozděloven 
jatečného dobytka; ceny dobytka; prodej ryb; zavedení tzv. tržní vázanosti 
u jatečného dobytka;  koně, určení na porážku a prodej koňského masa; zákaz 
vývozu jatečného dobytka; zužitkování masa z nucených porážek; porážky ovcí; 
postih při porušování předpisů při porážkách; příděly trvanlivých masných výrobků 
pro vojsko; zavedení lístků na maso a masné výrobky; stavba chladíren na 
městských jatkách v Brně a v Olomouci; stav skladovacích prostorů pro maso 
v Protektorátě); přil. tišt. formuláře a zvl. otisky z Úředních listů. 

1052 7706 1940-1941 Karton 98 
Směrnice pro obchod s ovocem a zeleninou (nabídka barona Baraty-Dragona na 
dodávky zeleniny a ovoce; jmenování členů správní rady Českomoravského svazu 
pro ovoce a zeleninu; dodávky rašelinového steliva zahradníkům; dozor nad 
dodržováním tržních a cenových předpisů v obchodě se zeleninou; uskladňování 
zimní zeleniny). 

1053 7707 1939-1940 Karton 98 
Směrnice pro obchod s cukrovkou (zajištění plynulých dodávek cukru 
maloobchodníkům); přil. výstřižky z novin o úrodě cukrovky a přídělech cukru 
a cukrovinek. 

1054 7708 1940-1941 Karton 98 
Směrnice pro obchod s ječmenem a sladem (regulace obchodu se sladem; regulace 
obchodu se sladem; získání německého vlivu v pivovaru na Starém Brně); přil. 
výstřižky z novin. 
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1055 7709 1941 Karton 98 
Směrnice pro obchod s tabákem (dodávky německých cigaret do Protektorátu). 

1056 7720 1940 Karton 98 
Zemědělské organizace (arizace; zřízení poradních sborů pro rozdělování krmiva 
u okresních úřadů - jejich členové a organizace; zřizování různých zemědělských 
svazů; členové odborné komise Mlynářského ústředí; personální obsazování nově 
zřizovaných hospodářských svazů v Brně a okolí; odpor vládního komisaře v Brně ke 
zřizování českých kontrolních orgánů v Brně). 

1057 7721 1939-1940 Karton 98 
Moravobil, společnost pro obchod obilím v Brně (členové; odnětí nákupu obilí 
nearijcům; likvidace společnosti; arizace společnosti pro obchod obilím v Praze). 

1058 7722 1939 Karton 98 
Společnost pro obchod a pěstování ječmene (snaha o posílení německého vlivu ve 
sladovnictví; arizace odboru sladovnického průmyslu). 

1059 7723 1940-1941 Karton 99 
Masosvaz, společnost pro obchod s masem v Brně (vnitřní situace; zaměstnanci; 
vnucení správa; pobočka Farina). 

1060 7730 1939-1941 Karton 99 
Tržní dozor (zjištění nedostatků v zásobování; stížnosti; kontrolní orgány v Brně). 

1061 7731 1939-1941 Karton 99 
Zprávy o situaci v zásobování potravinami (Brno, Olomouc, Prostějov, Hodonín, 
Ostrava s přip. přehledy o cenách zboží; dozor nad cenami; hlášení nedostatků 
v zásobování; zvláštní příděly pro Němce). 

1062 7732 1939-1941 Karton 99 
Týdenní zprávy ZÚ v Brně o zásobovací situaci na Moravě od dubna 1939 do května 
1941; přip. směrnice k hlášení a tabelární přehledy o nedostatku jednotlivých druhů 
zboží. 

1062 7732  Karton 83 
Týdenní zprávy ZÚ v Brně o zásobovací situaci na Moravě od  červne 1941 do konce 
téhož roku. 

1063 7735 1939-1941 Karton 99 
Tvorba a kontrola cen (přehledy cen nejdůležitějších životních potřeb; zřízení 
Nejvyššího cenového úřadu; směrnice pro tvorbu cen a jejich zveřejňování; kontrolní 
orgány; ceny zboží, dodávaného německé armádě a na roveň jí postaveným 
složkám; cenové zpravodajství; ceny zboží pro samozásobitele aj.); přil. výstřižky 
z novin se zprávami o cenách a směrnicemi, tišt. oběžník Českomoravského svazu 
pro mléko a tuky v Praze z r. 1940, určený mlékárnám. 
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1064 7736 1939-1941 Karton 99 
Cenové přestupky (stížnosti; udání; šetření o černém obchodě s německým vojskem 
v Brně-Líšni). 

1065 7737 1939-1941 Karton 99 
Směrnice pro ceny jatečného dobytka (stanovení cen jatečných prasat a masa 
z nucených porážek; ceny dobytka, přivezeného ze Slovenska). 

1066 7738 1940-1941 Karton 99 
Tresty za cenové přestupky (seznamy osob, zatčených pro cenové přestupky v r. 
1940; jednotlivé případy). 

1067 7740 1939-1941 Karton 99 
Předpisy pro obchod se zemědělskými produkty (mj. stížnosti na nedostatečné 
zásobování obchodů; dozor nad skladišti; zvláštní příděly; zavedení odběrných knih; 
založení obchodu s koloniálním zbožím v Uherském Hradišti Slováckým 
zemědělským společenstvem; revize obchodů; určených k arizaci v obvodě VÚR ve 
Zlíně-Gottwaldově). 

1068 7741 1939-1941 Karton 100 
Předpisy pro obchod s drůbeží, vejci, mlékem a umělým medem (povinné dodávky 
vajec a zřizování jejich sběren; příděly vajec spotřebitelům; značkování vajec podle 
kvality; regulace obchodu s drůbeží; příděly umělého medu a určování jeho cen pro 
spotřebitele; hygienická opatření v obchodech; zásobování Ostravy a Brna drůbeží; 
totéž v německy řízených obchodech v obvodě VÚR v Olomouci; stížnosti na kvalitu 
vajec; stanovení cen dovážených vajec); přil. výstřižky z novin a zvl. otisky 
z Úředního listu z r. 1940. 

1069 7742a 1940-1941 Karton 101 
Oběžníky Výsadní obilní společnosti, Českomoravského svazu pro hospodaření 
obilím a ZÚ v Brně z r. 1940 až duben 1941 (zprávy o zásobování, směrnice, 
vyhlášky, tabelární přehledy - mj. poradní sbory při okr. úřadech; příděly krmiva; 
dodávky obilí do mlýnů; odběrné listy na mlýnské výrobky; organizace a úkoly 
Výsadní společnosti; zásoby satby; zásobování moukou na Moravě; dovoz obilí ze 
zahraničí; příděly chleba a mouky pro děti; výdej zrnkové kávy; přehledy cen 
moučných výrobků; úprava cen krmiva a obilovin; soupis velkostatků, zařazených do 
přídělů krmiva od Výsadní společnosti; zajištění osiva s přip. přehledem oblastí, 
vymezených pro pěstování určitých druhů obilovin; zavedení válečného hospodářství 
v Protektorátě od dubna 1941); přil. tišt. vyhlášky a formuláře pro různá hlášení. 

1069 7742a 1941 Karton 102 
(pokračování oběžníku Výsadní obilní společnosti od května 1941 do konce téhož 
roku - mj. soupis mlátiček; dodávky slámy; používání uznaného osiva; povolování 
mletí a šrotování; dodávky luštěnin a olejnatých semen; mzdy za zpracování obilí 
a krmiv); přil. tišt. Zápisník pro obecní komise o zjištění stavu a sklizně obilí 1941 
a tišt. vyhlášky, letáčky a formuláře pro různá hlášení. 

1070 7742b 1940-1941 Karton 103 
Odstraňování nedostatků v zásobování obilím a krmivy (mj. zřizování a činnost 
žňových komisí; situace v obchodě s obilím; mletí obilí na černo; situace 
v zásobování chlebem a moukou; zakládání mlékařských a pekařských společností; 
šetření o stížnosti Němců na zvl. příděly mouky pro Čechy; regulace dodávek obilí 
s přip. tabelárními přehledy; zajištění krmiva pro koně, dobytek a rybní hosdpodářství 
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- jednotlivé případy; příděly pro cukrovary, pivovary a mlýny; zajištění sušíren obilí; 
žádost NSDAP o zlepšení zásobování chlebem u dětí; zřízení a personální obsazení 
expozitury Česko-moravského svazu pro obchod obilí v Brně; stížnosti obchodníků 
na špatné zásobování moukou; stížnost NSDAP v Olomouci na porušování předpisů 
o hospodaření s obilím ve mlýnech; přehledy dodávek obilí; potíže v zásobování 
moukou a chlebem; nedostatečné příděly mouky německým pekařům; distribuce 
mouky, dovezené z Německa; regulace dodávek sena a slámy; dodávky sena 
z odtrženého sudetského území; stanovení cen ječného sladu; ústřední zásobování 
zemědělských podniků krmivy; stížnost VÚR na vysoké dodávky krmného ječmene 
a ovsa; využití výjimečného stavu k boji proti černému obchodu); přil. výstřižky 
z novin a fotografie neuvedeného mlýna. 

1071 7743 1940-1941 Karton 103 
Zaměstnanci v mlékárenství (personální obsazení expozitury Českomoravského 
svazu pro mléko, tuky a vejce v Brně; němečtí žadatelé o místo v mlékárenském 
oboru). 

1072 7743a 1940-1941 Karton 103 
Výroba a zásobování mlékem a mléčnými výrobky (směrnice, hlášení, šetření, 
stížnosti, kontroly, evidence, jednotlivé případy, mj. dodávky mléka ze Slovenska; 
zvláštní příděly mléka; hlášení dodávek mléka a másla; revizní zprávy; stížnosti na 
závady v zásobování mlékem a mléčnými výrobky a opatření k jjich odstranění; 
samozásobitelé; mlékány - seznamy, zřizování, rušení, zásobovací obvody; židovské 
obchody a výrobní podniky; sabotáže českých dodavatelů mléka; podpora 
německých mlékařských závodů; výroba kondenzovaného mléka a jeho distribuce; 
dozor nad mlékárnami a zavádění vnucených správ; zákaz volného prodeje mléka 
držiteli dojnic; dodávky mléka pro Brno a Ostravu; úprava přídělů mléka pro 
jednotlivé kategorie obyvatelstva; vedení výrobních knih a záznamů v mlékárnách; 
vyplácení prémií majitelům dojnic; jakostní zkoušky mléka; prodej sýrů a tvarohu; 
dovoz sýrů ze zahraničí; dodávky sýrů pro vojsko v Protektorátě; tresty za 
porušování předpisů při výrobě mléčných výrobků; přehled kapacity sýráren 
a tvarůžkáren; soupis požadavků na strojní a jiné vybavení mlékáren; doprava mléka 
- náklady, obtíže, dopravní prostředky). 

1072 7743a 1940-1941 Karton 104 
Výroba a zásobování mlékem a mléčnými výrobky (směrnice, hlášení, šetření 
stížnosti, kontroly, evidence, jednotlivé případy, mj. dodávky mléka ze Slovenska 
zvláštní příděly mléka; hlášení dodávek mléka a másla; revizní zprávy; stížnosti na 
závady v zásobování mlékem a mléčnými výrobky a opatření k jejich odstranění; 
samozásobitelé; mlékány - seznamy, zřizování, rušení, zásobovací obvody; židovské 
obchody a výrobní podniky; sabotáže českých dodavatelů mléka; podpora 
německých mlékařských závodů; výroba kondenzovaného mléka a jeho distribuce; 
dozor nad mlékárnami a zavádění vnucených správ; zákaz volného prodeje mléka 
držiteli dojnic; dodávky mléka pro Brno a Ostravu; úprava přídělů mléka pro 
jednotlivé kategorie obyvatelstva; vedení výrobních knih a záznamů v mlékárnách; 
vyplácení prémií majitelům dojnic; jakostní zkoušky mléka; prodej sýrů a tvarohu; 
dovoz sýrů ze zahraničí; dodávky sýrů pro vojsko v Protektorátě; tresty za 
porušování předpisů při výrobě mléčných výrobků; přehled kapacity sýráren 
a tvarůžkáren; soupis požadavků na strojní a jiné vybavení mlékáren; doprava mléka 
- náklady, obtíže, dopravní prostředky) - pokračování - přiloženy kolorované mapky 
o rozmístění mlékáren a jejich obvodů na Moravě; zvl. otisky z Úředního listu a tišt. 
úřední vyhlášky, oběžníky, formuláře a výstřižky z novin. 

1073 7743a1 1940-1941 Karton 104 
Oběžníky Českomoravského svazu pro mléko, tuky a vejce a zvl. otisky z Úředního 
listu z května 1940 až října 1941 se směrnicemi pro mlékárenské podniky (mj. 
dodávky a příděly mléka; odběrní poukazy; sběrné mlékařské obvody; výroba mléka; 
členství v mlékařských družstvech; úprava tučnosti mléka; opatření k odstranění 
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závad v zásobování obyvatelstva mlékem; směrnice pro různá hlášení mlékáren 
a držitelů dojnic; zavedení jednotného účetnictví v mlékárnách; činnost mléčných 
komisí; šetření o židovských podnicích v mlékařském oboru; postup proti sabotážím; 
činnost kontrolních komisí; mléko pro výkrm); přil. tištěné tabelární přehledy a letáčky 
s různými vyhláškami a směrnicemi.  

1074 7743b 1939-1941 Karton 105 
Zásobování obyvatelstva jedlými tuky - směrnice, jednotlivé případy (mj. přehledy 
o zásobování jednotlivých oblastí; příděly, dodávky, sběrny; dovoz tuků ze zahraničí; 
výroba umělých tuků; přehledy dodavatelů másla; dodávky tuků pro velká města na 
Moravě; zpracování tuků v průmyslu; skladiště zásob; zpracování tuků na mýdlo; 
příděly tuků pro německé obyvatelstvo v Protektorátě; seznamy prodejen tzv. říšské 
pomoci pro zásobování Němců v Protektorátě tuky; zvláštní přídavky tuků pro Němce 
a italské státní příslušníky; posudek na dr. Karla Matějku, majitele býv. židovského 
podniku na výrobu olejů a tuků v Brně); přil. výstřižky z novin s různými vyhláškami. 

1075 7743b1 1940-1941 Karton 105 
Oběžníky Českomoravského svazu pro mléko, tuky a vejce a zvl. otisky z Úředního 
listu od června 1940 do konce roku 1941 se směrnicemi pro výrobu a zásobování 
máslem, sádlem a jedlými tuky (mj. úprava distribuce vepřového sádla; směrnice pro 
různá hlášení; kategorizace másla podle kvality; dodávky tuků pro živnosti 
a průmyslové podniky; povinné lisování hořčičného semene; dodávky sádla 
z domácích porážek; ceny másla a jiných tuků; sběrny sádla a loje; zjišťování vad 
zboží; dispozice se zabaveným zbožím; daň z obratu; příděly másla pro spotřebitele; 
porážkové listy; trestní opatření při nedodržování předpisů; příděly loje lékárnám 
a drogeriím; uskladňování tuků; příděly tuků pro cukrářské živnosti; kontrola prodeje 
sádla; výdej másla samozásobitelům; předpisy pro udírny a škvařírny; zásoby tuků 
u velkoobchodníků; dozor veterinárních lékařů). 

1076 7743c 1940-1941 Karton 105 
Prodej a zásobování obyvatelstva vejci  - směrnice, jednotlivé případy (mj. zprávy 
o situaci v zásobování vejci; určování a třídění vajec podle jakosti; úprava cen; sběr 
a skladování vajec; prošetřování hlášených závad v distribuci a v jakosti vajec; trestní 
postih při neplnění dodávkových povinností; organizace  prodeje vajec, 
velkoobchody, rozdělovny; přehledy kontingentů vajec; konzervování vajec; 
zásobovací obvody); přil. tišt. kolorovaná mapka s vyznačením dačického 
zásobovacího obvodu. 

1077 7744 1939-1941 Karton 106 
Prodej a zásobování obyvatelstva masem - směrnice, jednotlivé případy (mj. 
zamezení černého obchodu v menších obcích; směrnice a přehledy povinných 
dodávek jatečného dobytka podle okresů; odvádění sádla z domácích porážek 
vepřů; sběrny sádla a loje; přídavkové lístky na maso pro těžce pracující ve 
Zbrojovce v Brně; situace ve spotřebě masa na Ostravsku; dovoz bagounů 
z Jugoslávie; porušování cenových předpisů; hlášení situace z různých oblastí; zákaz 
hromadného porážení vepřů; zásobování velkých měst masem a tukem; otevření 
trhu s živým dobytkem v Olomouci; zužitkování masa z nouzových porážek; 
přidělování masa k výrobě uzenin; stanovení nejvyšších cen masa a masných 
výrobků; stížnosti řezníků na potíže při nákupu dobytka; zrušení volného prodeje 
uzenin; dobytčí pasy; dovoz masa ze zahraničí; odstranění nedostatků v zásobování 
masem; příděly masa pro psy pohraniční celní stráže; nahrazení českého tržního 
dozorce ve Vyškově  Němcem z germanizačních důvodů, prováděných v této oblasti; 
zásobování obyvatelstva bagouny z Dánska; evidence výkupu dobytka; cenové 
kontroly; ustanovení vnucené správy v Masosvazu; záznamy z úředních porad 
a přednášek; dodávky masa a ryb německému vojsku, policii a dalším 
uniformovaným německým složkám; zřizování odvažoven dobytka; obsazování míst 
na jatkách v Olomouci Němci; zajištění zásobování Vyškovska masem v souvislosti 
s přítomností německého vojska; kontingentace jatečného dobytka; zjišťování stavů 
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dobytka a drůbeže; boj proti černému obchodu a využití výjimečného stavu v r. 1941 
k jeho potření; příděly drůbeže, ryb a rybích konzerv pro vánoční svátky; zřizování 
zvl. obchodů s rybami, mj. velkorozdělovny ryb v Olomouci; zásobování obyvatelstva 
koňským masem a výrobky z něho; soupis výrobků a obchodů s koňským masem; 
prodej chovného dobytka; zásobování beskydské oblasti masem; zatčení vnucených 
komisařů ve filiálce Masosvazu v Jaroměřicích nad Rokytnou pro porušování 
předpisů; vývoz podsvinčat z Protektorátu; zprávy o situaci v zásobování masem na 
Moravě; dobytčí trhy; organizace prodeje masa; situace v jednotlivých závodech 
a společenstvech, mj. v Brně, Olomouci, Ostravě, na Vyškovsku; domácí porážky; 
jatky; německá společenstva pro nákup dobytka a zužitkování masa na Moravě - 
revizní zprávy, statuta aj.; projednávání přestupků proti válečnému hospodářství; 
zpracování kůží; šetření o projevech nespokojenosti zemědělců na Moravském 
Slovácku); přil. tišt. vyhlášky, směrnice, výstřižky z novin a formuláře. 

1078 7745 1940-1941 Karton 107 
Obchod a zásobování obyvatelstva bramborami (hlášení úrody; přehled dodávek pro 
lihovary; zprávy kontrolorů; situace v zásobování obyvatelstva, něm. vojska 
a velkoměst na Moravě bramborami; tvorba cen; nedostatky v zásobování, stížnosti; 
dodávky brambor na krmivo; povinné dodávky brambor pro jednotlivé oblasti; 
lihovarnická společenstva; příděl lihu pro německé výrobce likérů). 

1079 7746 1940-1941 Karton 107 
Obchod a zásobování obyvatelstva ovocem a zeleninou (stanovení kontingentů 
třešní s přehledy dodávek velkorozdělovnám; prošetřování jednotlivých případů při 
neplnění dodávkových povinností; zřizování sběren ovoce a zeleniny; stížnosti něm. 
obchodníků na rozdílné dodávky ovoce do českých a německých obchodů; mýtní 
poplatky; přehledy dodávek zeleniny; celková situce v zásobování ovocem 
a zeleninou; ceny ovoce a zeleniny; příděly ovoce k vánočním svátkům; organizace 
prodeje zeleniny a ovoce; dodávky čerstvého ovoce a zeleniny německým 
ozbrojeným složkám; zřizování dopravních společenstev; situce v zásobování 
velkých měst; zprávy cenových kontrolorů; nepokoje mezi německým obyvatelstvem 
pro nedostatečné příděly ovoce; uskladňování zimní zeleniny; výkup hroznů vinné 
révy; přidělování ovoce z dovozu; ovocná školka v Želešicích; šetření o majitelích 
českých obchodů ovocem a zeleninou; vývoz zeleniny z Protektorátu do Sudet; 
zabavení sklizně jablek 1941; výroba ovocných pomazánek); přil. cykl. a tišt. 
vyhlášky Českomoravského svazu pro ovoce a zeleninu, tištěné letáčky, úřední 
vyhlášky a výstřižky z novin. 

1080 7747 1939-1941 Karton 107 
Obchod a zásobování obyvatelstva  cukrem a cukrovou řepou (dodávky řepy 
a melasy do papíren; ceny cukru, cukrové řepy a melasy; příděly cukru  pro 
konzervárny ovoce; náhrada cukru sacharinem; příděly cukru na zavařování ovoce 
v domácnostech; příděly cukru německým obchodníkům; stížnosti českých 
obchodníků na nedostatečné zásobování cukrem; stížnosti německých obchodníků 
na lepší zásobování českých obchodů cukrem; stížnosti různých průmyslových 
závodů na snižování dodávek cukru a znemožňování vývozu zboží z Protektorátu; 
příděly cukru pro včelaře; přehledy dodávek cukrové řepy do cukrovarů; zpracování 
cukrové řepy z jižní Moravy v cukrovarech, nacházejících se v odtrženém území jižní 
Moravy); přil. tištěné vyhlášky a výstřižky z novin. 

1081 7748 1940-1941 Karton 108 
Pivovary, sladovny a obchod s pivem (omezení výroby piva; skladiště a stáčírny piva; 
dodávky ječmene sladovnám; odběrné poukazy na pivo pro vojsko mimo Protektorát; 
dodávky piva pro vojenské kantiny z německých pivovarů; stížnosti na odmítání 
dodávek piva z české strany německým podnikům; pivovar a sladovna ve Vyškově); 
přil. tišt. formulář. 
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1082 7749 1940-1941 Karton 108 
Obchod a zásobování tabákem (zadávání skladů a trafik německým uchazečům; 
opatření proti zneužívání tabačenek). 

1083 7750 1939-1941 Karton 108 
Obchod a zásobování kávou a koloniálním zbožím (používání zelené kávy; stížnosti 
německých obchodníků na nedostatečné zásobování rýží; směrnice k vydávávní 
odběrných lístků na rýži; pražírna kávy v Olomouci; obnovení výroby kávových 
konzerv; zákaz pražení obilné kávy samozásobiteli; vydávání zrnkové kávy běžným 
spotřebitelům a nemocným; organizace obchodu s vínem; zabavení většího množství 
kávy celníky na moravsko-slovenské hranici; přehled odběru kávy fou J. Frank 
a synové v Pardubicích). 

1084 7770 1939-1941 Karton 108 
Konzumní spolky a obchodní hospodářská společenstva (zpráva o činnosti 
s charakteristikou konzumních spolků Vzájemnost-Včela; přehled konzumních spolků 
v jednotlivých obvodech VÚR na Moravě; reorganizace německých hospodářských 
družstev v Protektorátě; založení Ústředního svazu německých hospodářských 
družstev v Brně, jeho oběžníky, zaměstnanci, činnost; stanovení uzavírací hodiny 
v obchodech; rušení býv. židovských obchodů; přidělování trafik Němcům; zakládání 
hospodářských společenstev - směrnice a jednotlivé případy; přidělování vojáků býv. 
čsl. armády k družstvům; situace ve Slováckém hospodářském družstvu v Uherském 
Hradišti; zřízení Centrály pro dobytek s přip. statuty; rozpuštění Moravského 
mlékařského společenstva pro jeho český charakter; snaha o poněmčení Moravsko-
slováckého vinařského družstva v Mutěnicích); přil. tišt. bilanční zprávy Moragra z r. 
1940, tišt.. Účetní zpráva Moravské jednoty záložen, raiffeizenek a družstev ... 
v Brně, 1940, tišt. statuta Ústředního svazu německých zemědělských společenstev 
na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku, 1925, tišt. mapka politického okresu 
uherskohradišťského, tišt. pozvánka Centrály pro dobytek z r. 1941, fotografie 
a výstřižky z novin. 

1085 7771 1939-1941 Karton 108 
Německá zemědělská družstva na Moravě (přehled družstev; oběžníky různých 
ústředních svazů o úkolech zemědělců, jejich svazů aj.; prodej cihelny 
v Hrušovanech nad Jevišovkou německému zájemci; činnost zemědělských 
kreditních ústavů); přil. tišt. Geschäftsbericht der Zentralkassa für deutsche Landwirte 
in Brünn... 1938 und 1939, tišt. Tätigkeitsbericht des Zentral-Verbandes der 
deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften in Böhmen und Mähren pro rok 
1938 až 1940 a tišt. Geschäftsbericht ... 1940 - Raiffeisen-Zentralkassa Brünn. 

1086 7774 b.d. Karton 108 
Česká hospodářská společenstva (tišt. pamětní spis Moravských ústředí v Brně, bd.). 

1087 7780 1939-1941 Karton 108 
Zemědělský průmysl - všeobecně (přehled organizace lihovarského průmyslu 
v Protektorátě; soustředění zemědělského průmyslu - sladoven, palíren, cukrovarů 
aj. do německých rukou; využití nových surovin v kožedělném průmyslu a při výrobě 
olejů; přičlenění jednotlivých průmyslových zemědělských podniků k Ústředním 
svazům zemědělských družstev). 

1088 7781 1939-1941 Karton 108 
Cukrovary (význam pěstování cukrové řepy; jednotlivé cukrovary - organizace, 
zaměstnanci, arizace); přil. tišt. Der Neue Tag, č. 37/1940. 
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1089 7782 1940-1941 Karton 109 
Sladovny (příděly surovin sladovnám; prodeje jednotlivých podniků; zpráva 
o výsledku kampaně ve výrobě sladu 1940-1941; omezení výroby sladu a zastavení 
jednotlivých podniků; dosazování vnucených správ). 

1090 7783 1939-1941 Karton 109 
Mlýny (mj. revize dodržování numeru clausu u mlýnů; zakládání německých mlýnů; 
úprava mletí mouky pro samozásobitele; povolování provozu a zastavení výroby ve 
mlýnech; registrace mlýnů v mlynářském rejstříku s přip. formulářem dotazníku; 
personální změny v Zemském svazu mlynářů v Brně; převádění jednotlivých mlýnů 
do německých rukou; dodávky obilí do mlýnů); přil. tišt. pokyny Českomoravského 
svazu pro hospodaření obilím, 1941. 

1091 7784 1939-1941 Karton 109 
Továrny na čokoládu  (příděly cukru a jiných surovin pro výrobu; dodávky čokolády 
německé armádě; stížnosti na větší dodávky surovin českým továrnám ve srovnání 
s německými; jednotlivé podniky - Maryša, Zora; zatčení vrchního ředitele fy Zora 
v Olomouci gestapem). 

1092 7785 1940-1941 Karton 109 
Mlékárny a továrny na výrobu mléčných produktů (stavby a zřizování jednotlivých 
mlékáren; revizní zprávy o mlékárnách; továrna na kasein v Olomouci; hygienická 
opatření ve sběrnách a mlékárnách; směrnice pro objednávky strojního zařízení; 
zavírání mlékáren; posudky na vedoucí zaměstnance mlékáren). 

1093 7786 1939-1941 Karton 109 
Palírny (výstavba skladištních prostorů pro brambory; úprava dodávek brambor 
německým lihovarům v Protektorátě, poškozeným v důsledku odtržení sudetského 
území; příděly lihu, cukrovky a melasy výrobním podnikům; likvidace židovských 
podniků - jednotlivé případy; zřizování a přebírání palíren Němci; zpráva o situaci 
v lihovarnictví za předmnichovské republiky aj.) 

1094 7787 1941 Karton 109 
Konzervárny (zřizování konzerváren ovoce a zeleniny - jednotlivé případy; příděly 
ovoce konzervárnám; směrnice pro výrobu ovocných pomazánek; stížnosti na 
zavření německé výrobny kyselého zelí v Brně-Dolních Heršpicích; revizní zprávy 
o konzervárnách; nedodržování cen; přehled zpracování zeleniny v obvodě VÚR 
v Jihlavě; seznam německých podniků, dodávajících stroje pro konzervárenský 
průmysl; ovocnářské společnosti; dodávky pro německé vojsko); přil. zvl. otisk 
z Úředního listu č. 235/1941. 

1095 7789 1939, 1941 Karton 109 
Cihelny, kamenolomy (přehled situace ve výrobě cihel v Brně; pronájem kamenolomu 
v Dolních Kounicích). 

1096 7790 (1940) Karton 109 
Statistika v zemědělství (přehledy o produkci mléka a mléčných výrobků, obilí). 

1096 7790 1939-1941 Karton 110 
Statistika v zemědělství (přehledy o produkci luštěnin, zeleniny, ovoce, výrobě piva 
a ovocných nápojů, o užitkových zvířatech v zemědělství, o porážkách prasat, 
skladišť aj.). 
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1097 7800 1939-1941 Karton 110 
Zajišťování potravin a výrobků běžné potřeby (pokyny k vydávání potravinových 
lístků nemocným Židům; státní stravovací akce; směrnice k sestavování situačních 
zpráv o zásobování obyvatelstva na Moravě; šetření o stížnostech obchodníků na 
zásobovací potíže; směrnice pro činnost okresních úřadů při zajišťování zásobování 
obyvatelstva; zprávy o zásobovací situaci; pokyny k zajištění pravidelného 
zásobování obyvatelstva předměty nezbytné potřeby v souvislosti se zavedením 
a organizací válečného hospodářství; zápisy z porad obchodní a živnostenské 
komory o zásobování obyvatelstva; zřízení hospodářského úřadu v Brně; pokyny 
k zahájení politické propagandy v souvislosti se zhoršující se zásobovací situací 
obyvatelstva; záznamy projevu při shromážděních dělnictva; reorganizace 
ministerstva zemědělství a zemědělských rad;  organizace trhu s obilím, brambory, 
ovocem a zeleninou; rozšiřování obchodní sítě; pěstování dobytka, lukařství 
a pastvinářství; výroba strojů; zákaz staveb a volného hospodaření se stavebním 
materiálem;  kontrolní zprávy z obchodů; vyživovací situace na Moravě; činnost 
zvlášť. hospodářského oddělení u německé kriminální policie; prošetřování 
zásobovacích přestupků; zajištění odběrných poukazů proti krádeži a zneužití; zákaz 
darování potravin a potravinových lístků; pokyny OŽK pro zlepšení a urychlení 
prodeje potravin; přednostní zásobování německého obyvatelstva v německých 
obchodech); přil. tišt. letáček Obchodního gremia v Brně, č.5/1939. 

1098 7801 1939-1941 Karton 110 
Úřední směrnice, nařízení, tiskopisy, formuláře a zprávy pro tisk (mj. k zásobování 
obyvatelstva, výdeje potravinových lístků aj. životních potřeb, krmiva, ústavů 
a podniků, zřízení a činnosti zásobovacích oddělení u úřadů a zostřených opatření 
v souvislosti se zavedením válečného hospodářství); přil. výt. Reichsgesetzblattu I, č. 
172/1939. 

1099 7802 1939-1941 Karton 110 
Potravinové lístky - většinou směrnice (mj. tisk, výdej a zajištění lístků proti zneužití; 
zavedení lístků od října 1939; vydávání lístků v jednotlivých zásobovacích obdobích 
s tabelárními přehledy vydaných lístků; formuláře pro výdej lístků; přehledy přídělů 
jednotlivých potravin na osobu podle věku a kategorií obyvatelstva; směrnice pro 
obchodníky a pro výdej lístků při změnách pobytu; postup při zjištění různých závad 
při vydávání potravinových lístků a při prodeji potravin; rozšiřování vázaného odběru 
na další druhy potravin; stravování na lístky o dovolených a v léčebných ústavech; 
směrnice pro výdej hromadných odběrních listů; zavedení listů pro domácnost; výdej 
lístků pro vězně; stížnosti  na nedostatečný příděl chleba  v početnějších rodinách; 
směrnice pro trestní oznámení proti osobám německé národnosti; návrhy na 
přídavkové lístky); přil. výstřižky z novin, formuláře tiskopisů pro výdej lístků 
a hlášení, tištěné návrhy a směrnice, potravinové lístky a karty, tišt. vyhláška 
o zavedení lístkového hospodářství z 30.října 1939 a tištěné výkazy. 

1099 7802 1939-1941 Karton 112 
Potravinové lístky - většinou směrnice (mj. tisk, výdej a zajištění lístků proti zneužití; 
zavedení lístků od října 1939; vydávání lístků v jednotlivých zásobovacích obdobích 
s tabelárními přehledy vydaných lístků; formuláře pro výdej lístků; přehledy přídělů 
jednotlivých potravin na osobu podle věku a kategorií obyvatelstva; směrnice pro 
obchodníky a pro výdej lístků při změnách pobytu; postup při zjištění různých závad 
při vydávání potravinových lístků a při prodeji potravin; rozšiřování vázaného odběru 
na další druhy potravin; stravování na lístky o dovolených a v léčebných ústavech; 
směrnice pro výdej hromadných odběrních listů; zavedení listů pro domácnost; výdej 
lístků pro vězně; stížnosti  na nedostatečný příděl chleba  v početnějších rodinách; 
směrnice pro trestní oznámení proti osobám německé národnosti; návrhy na 
přídavkové lístky); přil. výstřižky z novin, formuláře tiskopisů pro výdej lístků 
a hlášení, tištěné návrhy a směrnice, potravinové lístky a karty, tišt. vyhláška 
o zavedení lístkového hospodářství z 30.října 1939 a tištěné výkazy. 
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1100 7803 1939-1941 Karton 112 
Cestovní potravinové lístky (výdej lístků pro hostince a nádražní restaurace; 
přidělování odběrních poukazů nádražním restauracím pro projíždějící vojenské 
transporty; stravování německých zaměstnanců při služebních cestách do Říše; 
výdej lístků příslušníkům německých bezpečnostních složek; platnost říšských lístků 
v Protektorátě; příděly potravin německým hostincům v Brně; cestovní lístky 
samozásobitelů; platnost protektorátních lístků v Říši; zvláštní příděly cestovních 
lístků pro hrad Bouzov); přil. tišt. formuláře, vyhlášky a výstřižky z novin. 

1101 7804 1939-1941 Karton 113 
Odběrní lístky na potraviny pro obchodníky a velkoodběratele - většinou směrnice 
(mj. zjišťování závad; výdej náhradních listů při ztrátě originálů; přidělování zboží do 
obchodů; odběrní listy pro ozbrojené složky a ostatní odběratele na různé druhy 
potravin; kontrolní zprávy; předkládání listů na tuky Českomoravskému svazu pro 
mléko, sýry a vejce; odběrní listy pro dětské tábory); přil. tišt. formuláře pro soupis 
zásob a výstřižky z novin s pokyny a růz. oznámeními. 

1102 7805 1939-1941 Karton 113 
Zásobování německých ozbrojených složek v Protektorátě - směrnice (postup úřadů 
při vydávání potravinových přídělů; pokyny pro dodavatele; úprava dodávek pro 
jednotlivé okresy; stanovení přídělů u různých druhů zboží; zásobování vojáků na 
dovolené a na služebních cestách; příděly pro důstojníky, nemocné, vojsko v poli a 
v zázemí; dodávky z německé továrny na čokoládu ve Všetulech náhradou za její 
bojkot ze strany Čechů a za ztracená odbytiště v odtržených územích ČSR; 
zásobování členů Říšské pracovní služby a domobrany); přil. tišt. formuláře, 
směrnice a Reichsgesetzblatt I, č.182/1939. 

1103 7806 1939-1941 Karton 114 
Zásobování kantin, závodních kuchyní a domovů (většinou směrnice pro příděly 
potravin a nápojů). 

1104 7807 1939-1941 Karton 114 
Zvláštní potravinové příděly (směrnice pro výdej lístků pro nemocné, těhotné, 
charitativní ústavy, těžce pracující v různých kategoriích povolání, pro kuchařské 
školy a kurzy, školní stravování, internované osoby a zbrojařské podniky; deputáty 
pro sezónní dělníky ze Slovenska; žádosti o zvl. příděly); přil. tišt. směrnice říšského 
ministerstva pro výživu a zemědělství z 30. října 1938 a tištěné formuláře. 

1105 7808 1940 Karton 114 
Stížnosti na porušování předpisů o vydávání potravinových a přídělových lístků a na 
postup úřadů ve styku se stranami (šetření jednotlivých případů, mj. stížnosti 
německých obchodníků na lepší zásobování českých obchodů). 

1106 7809 1939-1941 Karton 114 
Samozásobitelé - směrnice (úprava přídělů jednotlivých potravin; mletí mouky pro 
samozásobitele; zákaz darování a prodeje potravin od samozásobitelů jiným 
osobám; odvádění sádla z domácích porážek); při. tištěné pokyny a formuláře. 

1107 7820 1939-1941 Karton 114 
Dozor nad zásobováním (mj. zvláštní opatření proti výprodejům zboží a plenění 
příslušníky německé armády v březnu 1939;  hlášení závad a nepřístojností 
v zásobování po okupaci ČSR německým vojskem a protiopatření úřadů - 
nepřípustné zvyšování cen, pasivní sabotáže, vývoz potravin do sousedních okresů, 
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přeplácení a skupování zboží na venkově; černý obchod; neochota k zásobování 
trhů; dozor nad vázaným hospodářstvím - směrnice a zprávy  o situaci; zřizování zvl. 
hospodářských oddělení pro zásobování a vázané hospodářství; úprava zásobování 
židovského obyvatelstva; spolupráce s bezpečnostními orgány při potírání zlořádů ve 
vázaném hospodářství; zřízení zvláštních exekučních orgánů u okr. úřadů; 
podloudný obchod  - stížnosti, šetření o jednotlivých případech, trestní opatření, 
zřizování zvl. kontrol na železnicích a zřízení hospodářské policie; prohlášení ŘP 
k boji proti podloudnictví, určené protektorátní vládě; zprávy VÚR o potírání černého 
obchodu; zpráva o celkové vyživovací situaci na Moravě; cenové kontrolní orgány - 
směrnice ke zřizování a činnosti, zprávy kontrolorů, spolupráce s německými orgány; 
udavačské dopisy; provádění kontrol u nižších úřadů, zabývajících se zásobováním; 
obsazování míst kontrolorů Němci; seznamy kontrolorů, určení jejich obvodů; 
odhalení ilegální organizace "Černá ruka" ve Vyškově, zabývající se paděláním 
zásobovacích listů a černým obchodem; stížnost na formální vyřizování cenových 
a zásobovacích přestupků a obcházení předpisů u Zemského úřadu v Brně; zadržení 
větší zásilky lihovin z Francie; prošetřování různých udání na obchodníky, mj. 
Bulhary; stanovení nové nákupní doby pro židovské obyvatelstvo v Brně na žádost 
místní vedoucí německé organizace žen). 

1107 7820 1939-1941 Karton 115 
Dozor nad zásobováním (mj. zvláštní opatření proti výprodejům zboží a plenění 
příslušníky německé armády v březnu 1939;  hlášení závad a nepřístojností 
v zásobování po okupaci ČSR německým vojskem a protiopatření úřadů - 
nepřípustné zvyšování cen, pasivní sabotáže, vývoz potravin do sousedních okresů, 
přeplácení a skupování zboží na venkově; černý obchod; neochota k zásobování 
trhů; dozor nad vázaným hospodářstvím - směrnice a zprávy  o situaci; zřizování zvl. 
hospodářských oddělení pro zásobování a vázané hospodářství; úprava zásobování 
židovského obyvatelstva; spolupráce s bezpečnostními orgány při potírání zlořádů ve 
vázaném hospodářství; zřízení zvláštních exekučních orgánů u okr. úřadů; 
podloudný obchod  - stížnosti, šetření o jednotlivých případech, trestní opatření, 
zřizování zvl. kontrol na železnicích a zřízení hospodářské policie; prohlášení ŘP 
k boji proti podloudnictví, určené protektorátní vládě; zprávy VÚR o potírání černého 
obchodu; zpráva o celkové vyživovací situaci na Moravě; cenové kontrolní orgány - 
směrnice ke zřizování a činnosti, zprávy kontrolorů, spolupráce s německými orgány; 
udavačské dopisy; provádění kontrol u nižších úřadů, zabývajících se zásobováním; 
obsazování míst kontrolorů Němci; seznamy kontrolorů, určení jejich obvodů; 
odhalení ilegální organizace "Černá ruka" ve Vyškově, zabývající se paděláním 
zásobovacích listů a černým obchodem; stížnost na formální vyřizování cenových 
a zásobovacích přestupků a obcházení předpisů u Zemského úřadu v Brně; zadržení 
větší zásilky lihovin z Francie; prošetřování různých udání na obchodníky, mj. 
Bulhary; stanovení nové nákupní doby pro židovské obyvatelstvo v Brně na žádost 
místní vedoucí německé organizace žen).  Přil. tištěné formuláře. 

1108 7821 1939-1941 Karton 115 
Boj proti černému obchodu a jiným závadám v zásobování (stížnosti na nepravidelné 
zásobování a na prodej potravin bez lístků; prošetřování jednotlivých případů 
černého obchodu; zatýkací akce v rámci boje proti černému obchodu v Brně, Jihlavě 
a Ostravě; distribuce zabaveného zboží; závady ve vedení zásobovací agendy 
u obecních úřadů; návrhy na potírání černého obchodu a neoprávněné zvyšování 
cen). 

1109 7850 1939-1941 Karton 115 
Vývoz a dovoz zemědělských produktů (dovoz vepřů z ciziny do Protektorátu; zřízení 
zvl. úřadu pro dovoz a vývoz; udělování povolení pro vývoz a dovoz ze Slovenska 
a ze zahraničí - jednotlivé případy; stížnosti říšských úřadů na nepovolené uzavírání 
obchodů protektorátními obchodníky; regulace přídělu a stanovení cen u dovážených 
raných brambor; povolení dovozu a vývozu obilí a moučných výrobků mezi 
Protektorátem a odtrženým sudetským územím družstvu Budoucnost v Ostravě). 
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1110 7851 1939-1940 Karton 115 
Dovoz a vývoz zemědělských strojů a pícnin (většinou povolení pro velkostatky 
a podniky, jejichž části a obchodní partneři se ocitli po okupaci ČSR v odtrženém 
území). 

1111 7852 1939-1940 Karton 115 
Dovoz a vývoz dobytka - směrnice, jednotlivé případy (dovoz vepřů z Jugoslávie, 
Rumunska, Bulharska a Slovenska; vývoz selat a vepřů z Protektorátu do Sudet; 
kontrolní pohraniční stanice na moravsko-slovenské hranici; zrušení zákazu dovozu 
koní z okupovaného území Polska; zásobování Brna masem z dovozu; podloudný 
obchod s tuky a masem, prováděný slovenskými celníky). 

1112 7853 1939-1940 Karton 115 
Dovoz potravin ze Slovenska (dodávky jatečného dobytka, zeleniny a sýrů německé 
armádě za jejího pobytu na Slovensku; dovoz masa ze Slovenska; zásobování 
Hodonína potravinami z pohraničních slovenských obcí; bezcelný dovoz poživatin ze 
Slovenska v určitém množství). 

1113 7854 1941 Karton 115 
Povolení dovozu olejovin firmě Haikorn v Olomouci. 

1114 7855 1940-1941 Karton 115 
Vývoz zemědělských produktů (organizace vývozu zeleniny do Sudet; udělování 
povolení k vývozu ovoce a zeleniny Českomoravským svazem pro ovoce a zeleninu; 
žádosti různých podniků o povolení vývozu výpěstků do Sudet a východních území, 
obsazených Německem, mj. ovocnické školky Viktoria v Želešicích a okrasných keřů 
a rané zeleniny z Olomoucka; bezcelný vývoz zemědělských výrobků ovocnických 
školek); přil. zvl. otisk z Úředního listu č.299/1941. 

1115 7856 1939 Karton 115 
Žádost továrny na slad v Olomouci o povolení vývozu sladu do Sudet a na 
Slovensko. 

1116 7857 1939 Karton 115 
Žádost arizované továrny na čokoládu a cukrovinky F. Deutsch v Olomouci 
o bezcelný vývoz zboží do Sudet. 

1117 7900 1939-1941 Karton 115 
Arizace židovských podniků (zájem říšských firem o koupi židovských podniků 
v Protektorátě; zavádění vnucené správy do židovských podniků; výmaz židovských 
podniků z obchodního rejstříku; postup arizace průmyslových a živnostenských 
podniků na Moravě; seznamy arizovaných židovských, českých a anglických podniků 
v brněnském okrese). 

1118 7901 1939-1941 Karton 116 
Směrnice a nařízení k nakládání se židovským majetkem  (mj. odstranění Židů 
z hospodářského života v Protektorátě; dispozice k nakládání se židovským 
a nepřátelským majetkem; převádění židovského majetku do německých rukou - 
poskytování podpor z Říšské hospodářské pomoci; prodej židovského majetku, 
nabídnutého Ústředím pro vystěhovalectví Židů; přehledy arizovaných podniků; 
zaměstnávání židovských úředníků; arizace velkoobchodů; postup při dosazování 
vnucených správců a pokyny pro jejich činnost; vymáhání pohledávek židovských 
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podniků v zahraničí; pronájmy židovských podniků  a převádění do českých rukou; 
omezení nákupní doby a výběru obchodů u židovského obyvatelstva; zajištění 
kapitálu, získaného při prodeji židovského majetku, pro fond pro vystěhovalectví 
Židů; převádění židovského finančního kapitálu na německé peněžní ústavy; prodej 
cenných papírů Židy); přil. výstřižky z novin, tišt. brožurka Sicherstellung des 
jüdischen Vermögens, díl I a II, Praha 1940 a tišt. Verordnungsblatt des 
Reichsprotektors in Böhmen und Mähren, č. 39/1939. 

1119 7902 1940-1941 Karton 116 
Arizace židovského majetku (statistika židovských průmyslových podniků, pozemků 
a domů na Moravě; směrnice o užívání židovských bytů a zemědělského majetku; 
směrnice k nakládání se židovským majetkem v Brně a se Židy obecně; vnucení 
správci židovského majetku; arizace židovských obchodů; žádosti o získání 
židovských podniků; likvidace židovských podniků; statistika židovských 
zemědělských a lesních podniků; hlášení o jednotlivých podnicích; přehledy o stavu 
arizace na Moravě v r. 1940; soupis židovských velkostatků na Moravě; návrhy na 
převod židovského majetku do německých rukou v rámci germanizace Moravy); přil. 
výstřižky z novin. 

1119 7902 1940-1941 Karton 117 
Arizace židovského majetku (statistika židovských průmyslových podniků, pozemků 
a domů na Moravě; směrnice o užívání židovských bytů a zemědělského majetku; 
směrnice k nakládání se židovským majetkem v Brně a se Židy obecně; vnucení 
správci židovského majetku; arizace židovských obchodů; žádosti o získání 
židovských podniků; likvidace židovských podniků; statistika židovských 
zemědělských a lesních podniků hlášení o jednotlivých podnicích; přehledy o stavu 
arizace na Moravě v r. 1940; soupis židovských velkostatků na Moravě; návrhy na 
převod židovského majetku do německých rukou v rámci germanizace Moravy); přil. 
výstřižky z novin. 

1120 7905 1939-1941 Karton 117 
Nakládání s židovským majetkem (zavlečení strojů a jiného zařízení z židovských 
obchodů a podniků z odtrženého sudetského území do Protektorátu; seznam 
podniků, určených k zavedení vnucené správy; stav arizace v obvodě VÚR 
v Olomouci; zavedení vnucené správy na majetek Židů, vystěhovavších se do 
zahraničí). 

1121 7905a 1939-1941 Karton 117 
Vnucení správci v židovských podnicích - většinou výrobní závody (návrhy 
a ustanovovací dekrety správců s přip. zprávami o vývoji stavu jednotlivých podniků, 
jejich finanční situaci aj. - podniky jsou seřazeny abecedně podle původního majitele 
A - G). 

1121 7905a 1939-1941 Karton 118 
Vnucení správci v židovských podnicích - většinou výrobní závody (návrhy 
a ustanovovací dekrety správců s přip. zprávami o vývoji stavu jednotlivých podniků, 
jejich finanční situaci aj. - podniky jsou seřazeny abecedně podle původního majitele 
H - M). 

1121 7905a 1939-1941 Karton 119 
Vnucení správci v židovských podnicích - většinou výrobní závody (návrhy 
a ustanovovací dekrety správců s přip. zprávami o vývoji stavu jednotlivých podniků, 
jejich finanční situaci aj. - podniky jsou seřazeny abecedně podle původního majitele 
N - Z). 
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1122 7907 1940-1941 Karton 119 
Soupisy arizovaných židovských obchodů v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově 
s posudky o jednotlivých firmách. 

1123 7907a 1939-1941 Karton 119 
Arizace židovských obchodů (prodeje; ustavování vnucených správců, jejich dekrety 
a žádosti o ustavení; charakteristika podniků aj. v abecedním pořadí A - D). 

1123 7907a 1939-1941 Karton 120 
Arizace židovských obchodů (prodeje; ustavování vnucených správců, jejich dekrety 
a žádosti o ustavení; charakteristika podniků aj. v abecedním pořadí E - Z). 

1124 7910 1940-1941 Karton 120 
Seznamy továren na Moravě. 

1125 7911 1939-1940 Karton 120 
Ustanovování vnucených správ židovského majetku (směrnice z dubna 1939 
o převádění židovského majetku do rukou Němců; překládání návrhů na jmenování 
vnucených  správců gestapu; směrnice pro ustanovování a činnost vnucených 
správců; projednávání návrhů a žádostí o vnucenou správu a její schvalování 
v jednotlivých případech; zprávy o stavu židovského majetku z jednotlivých oblastí 
Moravy; ustanovování správců podle druhu židovského majetku - jednotlivé případy, 
mj. majetek fy bří Stiassni a Beckmannovo sanatorium v Brně; dosazování českých 
správců; příslušnost německých a protektorátních úřadů a institucí v souvislosti 
s arizacemi; soupis židovských podniků, spadajících pod pravomoc ÚŘP; zvl. 
pověřenci pro správu židovských podniků; záznamy o poradách). 

1126 7914 1939-1941 Karton 120 
Nepřístupnost cizích vnucených správ židovského majetku (pokusy o dosazování 
správ z neutrální ciziny, Švýcarska, v jednotlivých případech). 

1127 7915 1939-1941 Karton 120 
Dozor nad židovskými podniky pod vnucenou správou (žádosti o ustanovení 
hospodářských revizorů; úkoly revizorů; nábor vhodných vnucených správců do 
obsazeného území Holandska; vystavování účtů za revizní činnost; seznamy 
soudních znalců u krajského soudu v Brně podle jednotlivých oborů; seznamy 
německých  revizorů účtů a hospodářských znalců pro revize židovských podniků 
pod vnucenou správou; zřízení pobočky berlínské Deutsche Wirtschaftsprüfungs - 
und Treuhandgesellschaft v Praze; posudky o uchazečích na místa revizorů a znalců 
a jejich spoluúčast při arizaci a odhadech židovského majetku; směrnice pro 
omezené zveřejňování zpráv z hospodářské oblasti); přil. tišt. Richtlinien für die 
Beschränkung von Veröffentlichungen im Bereiche der Wirtschaft, bd. 

1128 7916 1939-1940 Karton 121 
Arizace továrny na prádlo v Bystřici pod Hostýnem. 

1129 7919 1939-1940 Karton 121 
Uchazeči o místa vnucených správců (šetření, žádosti s přiloženými fotografiemi - 
seřazeno abecedně: A - H). 
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1130 7920 1939-1940 Karton 121 
Arizace octáren (návrhy a posudky o stavu jednotlivých podniků; přidělování 
důstojníků býv. čsl. armády a Němců do arizovaných podniků; zakládání 
společností). 

1131 7921 1939-1941 Karton 121 
Arizace sladovny (návrhy, posudky). 

1132 7922 1939-1941 Karton 121 
Arizace obchodů s potravinami a koloniálním zbožím (soupisy obchodů, posudky). 

1133 7924 1939-1941 Karton 121 
Arizace výroby poživatin (továrny, skladiště, mlýny, lihovary, velkoobchody, 
společnosti aj.; posudky na jednotlivé podniky). 

1134 7925 1940-1941 Karton 121 
Arizace textilních podniků (průmysl, obchody, společnosti; zamezení čechizace; 
směrnice; udělení koncesí; likvidace a posudky o stavu podniků). 

1135 7925a 1940-1941 Karton 121 
Arizace koželužny a kožařské společnosti (posudky, překládání a likvidace podniků; 
činnost vnucených správců). 

1136 7926 1940-1941 Karton 121 
Arizace soukromých dopravních podniků (posudky; seznam žadatelů o vnucenou 
správu). 

1137 7927 1940 Karton 121 
Arizace sběren starého materiálu a odpadků (posudky; dosazování vnucených 
správců). 

1138 7928 1940 Karton 121 
Arizace biografů (získání pozemku z židovského majetku k postavení německého 
kina v Olomouci). 

1139 7929 1939-1941 Karton 121 
Arizace židovských domů (jednotlivé případy dosazování vnucených správců; 
prodeje a konfiskace; seřazeno abecedně podle býv. majitelů: M - Z, mj. domovní 
majetek brněnských továrníků Stiassných a dr. Jaroslava Stránského). 

1140 7931 1940-1941 Karton 121 
Arizace obchodů s radiopřístroji (arizační návrhy). 

1141 7932 1940 Karton 121 
Arizace obchodů s chemikáiliemi. 
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1142 7933 1940-1941 Karton 121 
Arizace dřevozpracujícího průmyslu a obchodů s dřevem (směrnice; jednotlivé 
případy arizací). 

1143 7940 1940-1941 Karton 121 
Odškodňování zaměstnanců s podtarifními platy a mzdami v arizovaných židovských 
podnicích; židovští zaměstnanci ve veřejných ústavech a úřadech (směrnice 
k propouštění Židů, jednotlivé případy; tabelární přehledy o stavu zaměstnanosti Židů 
podle jednotlivých oborů; stížnosti německé kriminální policie na nepřípustné 
zaměstnávání Židů). 

1144 7941 1939-1940 Karton 122 
Poslední vůle Židů (směrnice a  dobrozdání o neplatnosti majetkových odkazů 
o nabývání židovského majetku úmrtím Židů). 

1145 7942 1939-1940 Karton 122 
Pozemkoknižní agenda, týkající se židovského majetku v souvislosti s nařízením ŘP 
z 21.6. 1939 o nakládání s židovským majetkem - směrnice, jednotlivé případy 
(hypotéky; povolování zápisů do pozemkových knih německými soudy 
v Protektorátě; zajišťování bankovních úvěrů; zvl. označování židovského majetku 
a práv v pozemkových knihách). 

1146 7945 1939 Karton 122 
Směrnice k zabavování a prodeji židovských aut. 

1147 7950 1939-1940 Karton 122 
Židovský kapitál (upozornění na stížnosti na obcházení nařízení o židovském kapitálu 
Židy; zajištění peněžních pohledávek bank vůči židovským podnikům; zajištění 
majetku Židů, uprchlých do ciziny, gestapem; zabavení židovských vkladů 
v peněžních ústavech; vázanost židovských kont a stanovení výše jejich výplat; 
prodej cenných papírů Židy; výplaty z kont židovských podniků pod vnucenou 
správou; židovská kultovní a židovská vystěhovalecká daň; uskladnění a soupisy 
židovského majetku, mj. seznamy obrazů; náhrada škod v důlních podnicích);  přil. 
výstřižky z novin. 

1148 7951 1939-1940 Karton 122 
Nakládání s židovskými šperky (povolování prodeje v jednotlivých případech; 
směrnice). 

1149 7952 1939-1941 Karton 122 
Nakládání s židovskými cennými papíry. 

1150 7953 1939-1941 Karton 122 
Pojištění Židů; pojišťovací ústavy (zajištění pojistek; arizace ústavů; soupisy; cesse). 

1151 7954 1941 Karton 122 
Pronájmy židovských nemovitostí a obchodů (směrnice; zprávy). 
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1152 7970 1940-1941 Karton 122 
Stížnosti na postup arizací (směrnice; jednotlivé případy). 

1153 7973 1940-1941 Karton 122 
Stížnosti na postup arizací v obvodě VÚR v Brně (jednotlivé případy). 

1154 7978 1940 Karton 122 
Stížnosti na postup arizací v obvodě VÚR v Prostějově. 

1155 7979 1939-1940 Karton 122 
Stížnosti na postup arizací v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově. 

1156 7990 1939-1941 Karton 122 
Arizace židovského aj. zemědělského majetku - směrnice, jednotlivé případy 
(tabelární přehled židovského majetku, určeného k předání vysídlencům z prostoru 
vojenského cvičiště na Vyškovsku; soupisy pozemkového majetku na Moravě, 
určeného k osídlení;  předkládání kupních smluv při prodeji židovského 
zemědělského a lesního majetku Ústředí pro vystěhovalectví Židů v Praze; zavádění 
vnucené správy na statcích, jejichž majitelé se provinili proti cenovým nebo 
zásobovacím předpisům; ustanovování důvěrníků pro prodej židovských nemovitostí; 
arizace židovských domů a bytů; žádosti o koupi nemovitostí; odhady; zajištění 
peněžních prostředků pro vystěhování Židů; stížnosti na postup při prodeji 
nemovitostí). 

1157 7991 1939-1940 Karton 122 
Vnucené správy na zemědělských objektech Židů (zprávy, jednotlivé případy, 
pokyny, seznamy); přil. tišt. stanovy spořitelny města Jevíčka, 1924. 

1158 7993  Karton 122 
Arizace zemědělského majetku v obvodě VÚR v Brně (tč. chybí). 

1159 7994 1939-1941 Karton 123 
Arizace zemědělského majetku v obvodě VÚR v Jihlavě (ustanovování vnucených 
správ na jednotlivých statcích Židů a zatčených osob; hlášení osob, zatčených pro 
cenové přestupky); přil. mapka s vyznačením hranic velkostatku v Oslavanech. 

1160 7995 1939-1940 Karton 123 
Arizace zemědělského majetku v obvodě VÚR v Kroměříži. 

1161 7996 1940-1941 Karton 123 
Arizace zemědělského majetku v obvodě VÚR v Ostravě. 

1162 7997 1939-1941 Karton 123 
Arizace zemědělského majetku v obvodě VÚR v Olomouci. 
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1163 7998 1939-1941 Karton 123 
Arizace zemědělského majetku v obvodě VÚR v Prostějově (velkostatky Šebetov 
a Letovice). 

1164 7999 1940-1941 Karton 123 
Arizace zemědělského majetku v obvodě VÚR ve Zlíně-Gottwaldově. 

9000 - ceny, cenová kontrola 

1165 9000 1939-1941 Karton 123 
Zřizování orgánů cenové kontroly (spisový plán skupiny pro tvorbu cen u ÚŘP se 
jmény vedoucích jednotlivých referátů; zřízení Nejvyššího cenového úřadu a dalších 
cenových a kontrolních úřadů a služeben; trestní opatření u cenových přestupků; 
směrnice a nařízení k tvorbě cen a cenovým kontrolám; organizace oddělení pro 
cenovou kontrolu u Zemského úřadu v Brně; stížnosti na provádění kontrol 
německých obchodů v Jihlavě českými orgány; organizace kontrolních  úřadů na 
Moravě; zaměstnanci cenových orgánů; spolupráce s německým četnictvem; 
reorgaizace cenové kontrolní služby v r. 1940; pokyny pro vyvěšování vyhlášek 
a nařízení); přil. tišt. Sammlung der Gesetze und Verordnungen, č. 45/1939 
a výstřižky z novin. 

1166 9002 1941 Karton 123 
Zapojení policejních úředníků do cenových kontrol; stížnost na nevhodné chování 
českého vrátného na radnici v Olomouci. 

1167 9004 1940 Karton 123 
Reorganizace VÚR na Moravě (zrušení VÚR v Kroměříži a Prostějově; přehled sídel 
a obvodů nových VÚR). 

1168 9006 1940-1941 Karton 123 
Agenda skupiny pro tvorbu a kontrolu cen u ÚŘP (nábor zaměstnanců; stížnosti na 
protiněmecké chování českých kontrolních orgánů a na používání pouze českých 
tiskopisů; platy kontrolních orgánů; příslušnost služeben pro hospodářskou kontrolu; 
personální změny ve vedení kontrolních cenových úřadů na Moravě). 

1169 9008 1940-1941 Karton 123 
Nejvyšší cenový úřad (vymezení kompetence cenových orgánů; činnost kontrolorů; 
korespondence). 

1170 9020 1939,1941 Karton 123 
Stížnost na kalkulaci cen (konfekční průmysl v Prostějově; stížnost německých 
hostinských v Brně na stoupající ceny potravin). 

1171 9022 1939-1940 Karton 123 
Regulace cen spotřebního zboží na Moravě (zprávy VÚR o situaci ve vývoji cen; 
překračování stanovených cen při prodeji dobytka; přehledy trestních oznámení; 
přehledy regulace cen na trzích; tvorba cen a dozor nad jejich dodržováním). 
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1172 9022a 1941 Karton 123 
Šetření cenových přestupků v hospodaření a zásobování dětské ozdravovny 
v Luhačovicích. 

1173 9026 1939-1941 Karton 123 
Organizace a činnoct dozorčího cenového úřadu (zřízení; směrnice pro činnost a pro 
sestavování jednotných situačních zpráv; situační zprávy o zásobování a cenách od 
května 1939 do května 1941-neúplné). 

1174 9027 1940-1941 Karton 124 
Situační zprávy Úřadovny cenové kontroly Brno o zásobování a cenách; přip. 
tabelární přehledy o činnosti kontrolních cenových orgánů ze září 1940 až prosinec 
1941-neúplné. 

1175 9027a 1940-1941 Karton 124 
Situační zprávy Úřadovny cenové kontroly  Třebíč o zásobování a cenách (srpen 
1940 až prosinec 1941-neúplné). 

1176 9027b 1940-1941 Karton 125 
Situační zprávy Úřadovny cenové kontroly Jihlava o zásobování a cenách (srpen 
1940 až prosinec 1941-neúplné; přip. žádost o zvýšení počtu zaměstnanců 
a tabelární přehled o činnosti kontrolních orgánů 1940). 

1177 9027c 1940-1941 Karton 125 
Situační zprávy Úřadovny cenové kontroly  Olomouc o zásobování a cenách 
(červenec 1940 až prosinec 1941-neúplné) 

1178 9027d 1940-1941 Karton 125 
Situační zprávy Úřadovny cenové kontroly  Ostrava o zásobování a cenách (srpen 
1940 až listopad 1941-neúplné) 

1179 9027e 1940 Karton 125 
Situační zprávy Úřadovny cenové kontroly  Hodonín o zásobování a cenách (říjen 
1940 - neúplné) 

1180 9027f 1940-1941 Karton 125 
Situační zprávy Úřadovny cenové kontroly Přerov o zásobování a cenách (srpen  
1940  až prosinec 1941- neúplné) 

1181 9027g 1940 Karton 125 
Situační zprávy Úřadovny cenové kontroly Prostějov o zásobování a cenách (srpen  
1940). 

1182 9035 1940 Karton 126 
Trestní oznámení o lichvě z okr. Frýdek. 
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1183 9041 1941 Karton 126 
Zaměstnanci cenových kontrolních úřadů (žádosti o přijetí, překládání, školení aj.). 

1184 9050 1939-1940 Karton 126 
Pořádkové pokuty a tresty za cenové přestupky (přehledy přestupků; pokyny pro 
trestní řízení; provádění vládního nařízení o cenových přestupcích č.121/1939; 
výměry pokut a trestů); přil. výstřižky z novin. 

1185 9052 1939-1941 Karton 126 
Pořádkové pokuty a tresty za cenové přestupky (jednotlivé případy s přip. tabelárními 
přehledy). 

1186 9059 1941 Karton 126 
Přešetřování cenového přestupku Richarda Friedricha, řezníka v Ostravě. 

1187 9060 1939-1941 Karton 126 
Určování cen (směrnice pro spolupráci s VÚR, společenstvy apod.; zákazy 
a povolování zvýšených cen; určování cen při prodeji starého zboží při zvýšení jeho 
cen; určování druhů zboží s pevnými cenami; ceny zboží, dovezeného ze zahraničí; 
cenové tarify na elektrických drahách v Brně a Jihlavě s přip. statistickými přehledy 
prodaných jízdenek); přil. tišt. Tarif für die Beförderung von Fahrgästen auf der 
elektrischen Strassenbahn ... ab 1. Juli 1941, tišt. Verzeichnis der im Protektorate 
Böhmen und Mähren geltenden Preisbestimmungen, Praha 1939 a tišt. 41. 
Geschäftsbericht nebst Bilanz und Gewinn - und Verlust - Rechnung für das 
Geschäftsjahr 1940. Gesellschaft der Brünner elektrischen Strassenbahnen..., Brno 
1941. 

1188 9065 1939-1940 Karton 126 
Cenové zprávy Ústředního statistického úřadu (Preiseberichte des statistischen 
Zentralamtes, roč. 19/1939 až 20/1940 - neúplné; tisk). 

1189 9067 1939-1940 Karton 127 
Dozor nad prodejními cenami (zákaz nadměrného prodeje zboží a zvyšování cen po 
okupaci českých zemí v březnu 1939; školení zaměstnanců cenových kontrolních 
orgánů; zatýkací akce v Brně, Jihlavě a v Ostravě v souvislosti s vyhlášením boje 
proti černému obchodu); přil. výstřižky z novin. 

1190 9080 1939-1941 Karton 127 
Dozor nad  činností cenových a zásobovacích referátů u ZÚ a okr. úřadů (protest 
VÚR v Jihlavě proti přidělení býv. českých důstojníků do německého okresu Jihlava; 
seznam cen potravin v Brně a Ostravě; směrnice pro zasílání cenových zpráv; 
urychlené vyřizování udání a korespondence německých úřadů a orgánů; pokyny 
k postupu v trestní agendě; žádosti o prošetřování uchazečů o místa cenových 
kontrolorů; přijímání Němců na místa cenových dozorců; publikace a přehled 
vyhlášek pro tisk; stížnosti na liknavost ZÚ při vyřizování trestní agendy; tabelární 
přehledy činnosti cenových kontrolorů; stížnosti vystěhovalců z Vyškovska na 
předražováni nemovitostí, kupovaných náhradou v jiných oblastech; spoluúčast 
bezpečnostních orgánů při potírání zlořádů v řízeném hospodářství;  přehled 
zaměstnanců oddělení ZÚ pro ceny, zásobování, statistiku a trestní zásobovací 
agendu; zprávy o činnosti těchto oddělení); přil. tišt. formuláře. 
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1191 9081 1940 Karton 127 
Dozor nad  činností cenového referátu u městského úřadu v Brně (zprávy o činnosti). 

1192 9090 1940-1941 Karton 127 
Reorganizace kontrolního hospodářského úřadu v Třebíči (posudky na zaměstnance; 
soupis trestních oznámení za cenové přestupky; zprávy o činnosti; situace ve vývoji 
cen). 

1193 9100 1941 Karton 127 
Ceny piva (směrnice; přehledy cen). 

1194 9102 1939 Karton 127 
Ceny vajec (směrnice). 

1195 9103 1939-1941 Karton 127 
Ceny jedlých tuků a másla. 

1196 9104 1939-1940 Karton 127 
Ceny ryb. 

1197 9106 1939-1941 Karton 127 
Ceny masa, masných výrobků a sádla (úpravy a přehledy cen, mj. ceny vepřů 
z dovozu a jatečného dobytka; tržní zprávy; opatření proti cenovým přestupkům - 
směrnice, jednotlivé případy); přil. výstřižky z novin. 

1198 9107 1940-1941 Karton 127 
Ceny konzervovaného ovoce, limonád a likérů (směrnice; přehledy cen). 

1199 9108 1940 Karton 127 
Ceny sena, slámy a melasy (směrnice). 

1200 9110 1940-1941 Karton 127 
Ceny pokrmů v hostincích aj. stravovacích podnicích (směrnice; přehledy cen; 
šetření cenových přestupků - jednotlivé případy; regulace cen). 

1201 9112 1939-1940 Karton 127 
Ceny drůbeže a zvěřiny (směrnice; přehledy cen); přil. výstřižky z novin. 

1202 9114 1940-1941 Karton 127 
Ceny ovoce a zeleniny (zprávy o situaci na trzích; vývoz do Sudet; přehledy cen; 
směrnice; kontroly; opatření proti předražování; ceny ovoce a zeleniny v Brně); přil. 
tištěné přehledy cen. 

1203 9116 1939-1940 Karton 128 
Ceny obilovin (směrnice, oběžníky; přehledy cen). 
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1204 9119 1939-1941 Karton 128 
Ceny luštěnin (ceny luštěnin z dovozu pro jednotlivé obchodníky; cenové přehledy; 
směrnice). 

1205 9120 1940-1941 Karton 128 
Ceny kávy, kakaa a čaje (ceny pro jednotlivé obchodníky; cenové přehledy, 
směrnice). 

1206 9124 1939-1940 Karton 128 
Ceny brambor (směrnice). 

1207 9126 1939-1940 Karton 128 
Ceny kostí a klihu (schvalování cen jednotlivým žadatelům). 

1208 9128 1939-1941 Karton 128 
Ceny zemědělských produktů (schvalování cen jednotlivým podnikům; přehledy cen; 
směrnice). 

1209 9130 1939-1941 Karton 128 
Ceny potravin - všeobecně (směrnice; přehledy cen; schvalování cen jednotlivých 
druhů zboží; předražování; trestní postih jednotlivců). 

1210 9132 1939-1940 Karton 128 
Ceny sladu (schvalování cen); přil. výstřižky z novin s vyhláškou, určující ceny sladu. 

1211 9136 1939-1941 Karton 128 
Ceny mouky, cukrářských a pekařských výrobků (směrnice; přehledy cen; 
schvalování zvýšených cen jednotlivých druhů zboží). 

1212 9138 1939-1940 Karton 128 
Ceny mléka a smetany (skládání kaucí zemědělskými mlékařskými družstvy; 
stížnosti na kvalitu mléka; cenové revize; přehledy cen). 

1213 9140 1941 Karton 128 
Ceny šumivých nápojů, minerálek aj. (směrnice). 

1214 9141 1940 Karton 128 
Ceny krmiv (šrot, melasa aj.-směrnice). 

1215 9142 1940 Karton 128 
Ceny koní a dobytka (směrnice; ceny koní, dovezených z ciziny). 

1216 9144 1940 Karton 128 
Ceny čokolády a cukrovinek (schvalování zvýšených cen jednotlivým výrobcům). 
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1217 9145 1939-1941 Karton 129 
Ceny  kořalek, lihu a octa (schvalování zvýšených cen jednotlivým výrobcům), přil. 
výstřižek z novin s cenovou vyhláškou. 

1218 9146 1940 Karton 129 
Ceny  vína a ovocných šťáv (schvalování zvýšených cen jednotlivým výrobcům). 

1219 9148 1940-1941 Karton 129 
Ceny cukru a medu (schvalování zvýšených cen jednotlivým výrobcům). 

1220 9250 1940 Karton 129 
Ceny průmyslových výrobků (směrnice; seznam osob, trestaných za předražování). 

1221 9256 1939-1941 Karton 129 
Ceny a mzdy ve stavebnictví (přehledy mezd dělníků; mzdy dělníků na stavbě 
dálnice Vídeň - Vratislav; schvalování zvýšených cen stavebního materiálu 
jednotlivým výrobcům). 

1222 9262 1940-1941 Karton 129 
Ceny chemikálií (schvalování zvýšených cen jednotlivým výrobcům). 

1223 9270 1940-1941 Karton 129 
Ceny výrobků ze železa (schvalování zvýšení cen jednotlivých výrobků). 

1224 9274 1941 Karton 129 
Ceny elektrických přístrojů (schvalování zvýšení cen jednotlivých výrobků). 

1225 9279 1940-1941 Karton 129 
Ceny mazadel (schvalování zvýšení cen jednotlivých výrobků). 

1226 9280 1940-1941 Karton 129 
Ceny a mzdy v textilnictví (oběžníky odborové skupiny vlnařského průmyslu v Brně). 

1227 9281 1940-1941 Karton 130 
Ceny v kadeřnictví a holírnách (stížnost společenstva holičů, kadeřníků a vlásenkářů 
v Brně na novou úpravu cen v jejich oboru). 

1228 9282 1940-1941 Karton 130 
Ceny výrobků ze skla (schvalování zvýšených cen jednotlivým podnikům; přehledy 
cen skleněných výrobků). 

1229 9284 1940-1941 Karton 130 
Ceny tiskařských výrobků (schvalování zvýšených cen jednotlivým podnikům). 
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1230 9294 1940 Karton 130 
Mzdy za provádění malířských prací (schvalování zvýšených cen; přip. sazebník 
cen). 

1231 9298 1940 Karton 130 
Ceny koňských žíní (schvalování zvýšených cen jednotlivým výrobcům). 

1232 9300 1939 Karton 130 
Ceny kůží a kožešin (výstřižky z novin a ceníky). 

1233 9302 1939-1941 Karton 130 
Ceny dřevěných výrobků a dřeva (schvalování cen jednotlivým podnikům 
a velkostatkům; přehledy cen; směrnice). 

1234 9308 1940-1941 Karton 130 
Ceny keramického zboží (schvalování cen jednotlivým podnikům). 

1235 9309 1940 Karton 130 
Ceny dětských kočárků a postelí (schvalování cen jednotlivým podnikům). 

1236 9312 1940 Karton 130 
Ceny knoflíků (schvalování cen jednotlivým podnikům). 

1237 9314 1940 Karton 130 
Ceny uhlí a koksu (schvalování cen jednotlivým podnikům), přehled provedených 
cenových kontrol ve Velkém Brně. 

1238 9315 1940 Karton 130 
Ceny uhlí a koksu ve Velkém Brně (přehled cen). 

1239 9316 1940-1941 Karton 130 
Ceny uhlí, koksu a jiného topiva v jednotlivých okresech na Moravě (přehledy). 

1240 9317 1940-1941 Karton 131 
Ceny umělých květin a vánočních ozdob (povolování zvýšených cen jednotlivým 
výrobcům). 

1241 9318 1939-1941 Karton 131 
Ceny obuvnických kůží (povolování zvýšení cen jednotlivým výrobcům). 

1242 9320 1941 Karton 131 
Ceny  stavebně-klempířských prací (povolování zvýšení cen jednotlivým výrobcům). 
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1243 9322 1940 Karton 131 
Ceny minerálních olejů (povolování zvýšení cen jednotlivým výrobcům). 

1244 9323 1940 Karton 131 
Ceny  karlovarské vřídelní soli (povolování zvýšení cen jednotlivým výrobcům). 

1245 9324 1941 Karton 131 
Ceny válcovaného železa (povolování zvýšení cen jednotlivým výrobcům). 

1246 9326 1940-1941 Karton 131 
Ceny papírových výrobků (povolování zvýšení cen jednotlivým výrobcům). 

1247 9328 1941 Karton 131 
Ceny německých cigaret, prodávaných v Protektorátě (úprava cen). 

1248 9331 1941 Karton 131 
Ceny sody, dovezené ze Sudet (úprava cen). 

1249 9333 1940-1941 Karton 131 
Ceny krejčovských prací (schvalování zvýšených cen jednotlivým společenstvům; 
šetření cenových přestupků - jednotlivé případy). 

1250 9334 1940-1941 Karton 131 
Ceny konfekčních výrobků (vývoj cen v konfekčním průmyslu v Prostějově; říšské 
směrnice pro tvorbu cen ve vlnařském prům. přednáška). 

1251 9336 1940-1941 Karton 131 
Ceny osobního, stolního a ložního prádla a jiného bavlněného zboží (schvalování 
zvýšených cen jednotlivým závodům). 

1252 9338 1940-1941 Karton 131 
Ceny vápna, kamene a štěrku a výrobků z nich (schvalování jednotlivých cen 
jednotlivým závodům). 

1253 9342 1940 Karton 131 
Ceny cementu (schvalování zvýšených cen jednotlivým závodům). 

1254 9344 1939-1941 Karton 131 
Ceny cihel (schvalování zvýšených cen jednotlivým závodům; stížnosti na 
nedostatečné zásobování cihlami s přip. přehledem dodávek). 

1255 9402 1940-1941 Karton 131 
Ceny vstupenek, školného aj. (ceny vstupenek do kulturních podniků; 
kinematografické licence; zvyšování cen vstupenek, mj. v Zemském divadle v Brně; 
povolování zvýšených cen za převozy mrtvých, vstupného do očistných lázní a na 
koupaliště, klubovních tax a školného v odborných školách pro ženská povolání). 
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1256 9404 1940-1941 Karton 131 
Ceny zdravotnického zboží, léků, optiky a převozů sanitními vozidly (povolování 
zvýšených cen). 

1257 9406 1939-1940 Karton 131 
Ceny nájemného (opatření proti neoprávněnému zvyšování nájemného; směrnice 
pro stanovení nájemného z letních bytů a k úhradě obecních dávek, úplaty za 
ústřední topení a dodávku teplé vody v běžném nájemném); přil. výstřižky z novin se 
směrnicemi a vyhláškami. 

1258 9410 1941 Karton 131 
Ceny služeb (povolování zvýšených cen za úklid; úprava cen jízdenek v silniční 
dopravě). 

1259 9412 1940-1941 Karton 132 
Ceny za poskytnutí různých prací (ceny přípřeží pro zemědělské práce, za stěhovací 
služby, povolení rybolovu, čištění komínů, použití lázní, autodrožky, taxy za léčebný 
pobyt v nemocnicích a jiných humárních ústavech, v internátech a studentských 
domovech, poplatky za domácí zvířata , obecní dávky, převozy nemocných, 
autobusovou dopravu, spolkové příspěvky, školné, služby pohřebních ústavů, za 
pobyt v ozdravovnách, za používání sportovních hřišť a klubů, honitbu - směrnice 
a schvalování zvýšených cen); přil. tišt. tarify jízdného na autobusových linkách. 

Občanství, domovské právo, národnost 

1260  1939-1942 Karton 132 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
A - Bi 

1260  1939-1942 Karton 133 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Bl - By 

1260  1939-1942 Karton 134 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
C - Dr 

1260  1939-1942 Karton 135 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Du - Fo 

1260  1939-1942 Karton 136 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Fr - Fu 
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1260  1939-1942 Karton 137 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
G - Gr 

1260  1939-1942 Karton 138 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Gr - Ha 

1260  1939-1942 Karton 139 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
He - Hr 

1260  1939-1942 Karton 140 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Hu - Ju 

1260  1939-1942 Karton 141 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Ju - Ka 

1260  1939-1942 Karton 142 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Ka - Ki 

1260  1939-1942 Karton 143 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Kl 

1260  1939-1942 Karton 144 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Km - Ko 

1260  1939-1942 Karton 145 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Ko 

1260  1939-1942 Karton 146 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Ko - Kr 
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1260  1939-1942 Karton 147 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Kr 

1260  1939-1942 Karton 148 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Ku 

1260  1939-1942 Karton 149 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Ku - La 

1260  1939-1942 Karton 150 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
La - Le 

1260  1939-1942 Karton 151 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Le - Li 

1260  1939-1942 Karton 152 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Lo - Ma 

1260  1939-1942 Karton 153 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Ma 

1260  1939-1942 Karton 154 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Ma - Mn 

1260  1939-1942 Karton 155 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Mo - Mž 

1260  1939-1942 Karton 156 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
N - Or 
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1260  1939-1942 Karton 157 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Or - Po 

1260  1939-1942 Karton 158 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Pr - Re 

1260  1939-1942 Karton 159 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Rh - Ru 

1260  1939-1942 Karton 160 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Ry - Se 

1260  1939-1942 Karton 161 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Sch 

1260  1939-1942 Karton 162 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Sch - Si 

1260  1939-1942 Karton 163 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Sk - So 

1260  1939-1942 Karton 164 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Sp - St 

1260  1939-1942 Karton 165 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
St - Š 

1260  1939-1942 Karton 166 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Š - T 
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1260  1939-1942 Karton 167 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
U - Va/Wa 

1260  1939-1942 Karton 168 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
V/Wa - Ve/We 

1260  1939-1942 Karton 169 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Ve(We - Vj/Wj 

1260  1939-1942 Karton 170 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Vl/Wl - Vz /Wz 

1260  1939-1942 Karton 171 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Za/Ža - Ze/Že 

1260  1939-1942 Karton 172 
Státní, domovská a národnostní příslušnost (žádosti, šetření, určování, odvolání 
stran; přip. doklady; seřazeno abecedně: 
Zg - Zy/Že 

1261  1939-1942 Karton 172 
Zjišťování domovského práva, státní příslušnosti a národnosti pro úřední potřebu 
(směrnice; seznamy osob) 

II. Říšský protektor, oddělení pro kulturní politiku v Brně 

a) Zaměstnanci 

1262  1945 Karton 173 
Seznam zaměstnanců oddělení pro kulturní politiku u ŘP v Brně. 

b) Knihkupectví 

1263  1940-1941 Karton 173 
Nádražní knihkupectví (koncese; uchazeči). 
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c) Výstavy 

1264  1941 Karton 173 
Informační zpráva o výstavě moravských krojů v Brně. 

d) Divadla 

1265  1941-1944 Karton 173 
Divadla (pokyny k předvádění divadelních her; seznamy her a jejich obsah; seznamy 
divadelních koncesí na Moravě; cyklost. přehledy divadelních aktualit; divadlo  
Kašpárka Turka - seznam účinkujících a místopřísežná prohlášení o arijském původu 
zaměstnanců). 

e) Kina 

1266  1943-1945 Karton 173 
Kina a filmová představení (seznam kin v Brně a jejich koncesionistů; směrnice pro 
předvádění filmových představení; tabelární přehledy filmových představení v Brně). 

f) Tisk 

1267  1942-1943 Karton 173 
Periodický tisk(přehled nákladů českých brněnských časopisů; seznam periodik na  
Moravě; změny personálu v redakcích). 

1268  1939-1943 Karton 173 
Výstřižky z novin:: 
a) noví okresní hejtmani 1942, 
b) noví starostové v Brně, Olomouci a v Ostravě 1942,  
c) Špilberk v Brně  (ubytování německých vojáků na Špilberku a jeho úpravy 1941),  
d) stavba dálnice Vídeň - Vratislav 1940, 
e) říšská pracovní služba na Moravě, její tábory 1941, 
f) zprávy o Polsku (válka, výstavba, reportáže) 1939, 
g) návštěva K. H. Franka na Vyškovsku 1940, 
h) příchod R. Heydricha do Prahy 1941, 
ch) účast Em. Moravce a dr. K. Schwabeho na pouti u Antonínka 1942, 
i) zájezd Ant. J. Kožíška do Francie (reportáže) 1940, 
j) zájezd Ant. J. Kožíška do Dánska a Norska (reportáže) 1941, 
k) zájezd Jaroslava Pelíška do Dánska (reportáže) 1941 
l) zájezdy Němců na Slovácko (mj. setkání Jana Úprky se zástupcem ŘP Naudém) 
1940, 
m) zájezd českých kulturních pracovníků do Říše (reportáže) 1940, 
n) národopisný den v Luhačovicích 1940, 
o) různé politické články v tisku (tajné finanční fondy za předmnichovské republiky; 
útoky na dr. E. Beneše a bývalou čsl. vládu) 1943, 
p) české divadlo v Brně (činnost, zaměstnanci) 1943, 
r) různé tiskové články a zprávy (mj. rozloha Česko-Slovenska; čeští političtí činitelé; 
Španělsko; Balkán; útoky proti dr. E. Benešovi; výstavba dálnic; válečné události aj.) 
v r. 1939-1943 
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1269  1944-1945 Karton 174 
Cyklostylované zprávy  tiskového odboru ministerstva lidové osvěty, určené pro 
denní tisk (zprávy z domova a z ciziny) prosinec 1944 až leden 1945. 

1269  1945 Karton 175 
Cyklostylované zprávy  tiskového odboru ministerstva lidové osvěty, určené pro 
denní tisk (zprávy z domova a z ciziny)  leden 1945 až duben 1945). 
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