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Ú V O D 
 
 

 Úvod 
A/ Přehled organizace říšské správy.  
V čele říšské správy za okupace u nás stál říšský protektor. O jeho funkci se poprvé hovoří v pátém článku 
Hitlerova výnosu z 16. března 1939 o tzv. protektorátu Čechy a Morava takto:  
"1/ Jako zastánce říšských zájmů jmenuje vůdce a říšský kancléř říšského protektora v Čechách a na Moravě. 
Jeho úřední sídlo je Praha. 
2/ Říšský protektor jako zástupce vůdce a říšského kancléře a jako zmocněnec říšské vlády má úkol pečovati, 
aby bylo dbáno politických směrnic vůdce a říšského kancléře. 
3/ Členové vlády protektorátu jsou potvrzování říšským protektorem. Potvrzení může býti odvoláno. 
4/ Říšský protektor jest oprávněn dáti se informovati o všech opatřeních vlády protektorátu a udíleti jí rady. Může 
podati námitky proti opatření, která by byla s to poškoditi říši a je-li nebezpečí z prodlení, vydati nařízení nutná ve 
společném zájmu.  
5/ Od vyhlášení zákonů, nařízení a jiných právních předpisů, jakož i od výkonu správních opatření a 
právoplatných soudních rozsudků jest upustiti, podá-li říšský protektor námitky." 
 
Prováděcí nařízení z 22. března 1939 se pak dotýká tohoto článku svým ustanovením sub I, z něhož je patrno, že 
vlastní říšské orgány neměly mít původně působnost na území protektorátu, leč v případech taxativně 
vypočtených v článcích 7, 8 a 11 Hitlerova výnosu, v nichž se hovoří o udržování vojenské posádky na území 
protektorátu, o bezprostředním dohledu na dopravnictví, poštu a telekomunikace a o blíže neurčených případech, 
při nichž je dána společná potřeba a kde může říše převzít do vlastní správy určité správní obory a zřídit k tomu 
potřebné vlastní říšské úřady. 
 
Oprávnění říšského protektora byla rozšířena nařízením z 7. června 1939 o zákonodárném právu v protektorátě, 
v němž se mimo jiné uvádí, že "říšský protektor může nařízením měniti autonomní právo, pokud toho společný 
zájem vyžaduje a při nebezpečí z prodlení může vydávati předpisy všeho druhu." 
 
Definitivně byla pak správa a německá bezpečnostní policie v protektorátě vybudována nařízením z 1. září 1939. 
Toto nařízení ministerské rady pro obranu říše zní: 
 
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 říšské správy s výjimkou branné moci. V oboru 
působnosti říšského protektora je tvoření dalších zvláštních služebních míst vedle říšského protektora vyloučeno. 
§ 4. 
Universálním zástupcem říšského protektora ve vedení úřadu jest státní sekretář, při jeho zaneprázdnění státní 
podsekretář. 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. 
§ 5 
Protektorát Čechy a Morava dělí se na obvody vrchních zemských radů. Hranice obvodů vrchních zemských radů 
stanoví říšský protektor v dohodě s říšským ministrem vnitra. 
§ 6 
(1) Pro každý obvod vrchního zemského rady jest ustanoven vrchní zemský rada. 
(2) Vrchní zemský rada je podřízeným úřadem říšského protektora pro všechna správní odvětví převzatá do 
vlastní říšské správy s výjimkou branné moci, říšské pracovní služby, říšské finanční správy, pokud se vztahuje 
na správu cel, říšské pošty, říšských drah a justice. 
(3) Vrchní zemský rada dozírá ve své instanci na úřady Protektorátu ve svém úředním obvodu.   
(4) V oboru působnosti vrchního zemského rady (odstavec 2 a 3) je tvoření zvláštních vlastních říšských 
služebních míst vedle něho vyloučeno. 
(5) Vrchnímu zemskému radovi podléhají všechny úřady, služební místa a orgány Říše v jeho úředním obvodu s 
výjimkou branné moci a justice. 
§ 7 
Říšský protektor může naříditi, aby úřady Protektorátu mu podávaly bez vyzvání zprávu v určitých záležitostech 
označeného druhu. Taktéž může naříditi, aby úřady podřízené vládě Protektorátu stejným způsobem podávaly 
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zprávu vrchním zemským radům nebo jiným služebním místům Říše, jež určí. Vrchní zemský rada může stejná 
nařízení vydati pro svůj úřední obvod. 
§ 8 
(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.  
§ 9 
Námitky a nařízení podle článku 5 výnosu ze dne 16. března 1939 (Říš. Zák. I, str. 485) jsou pro úřady 
Protektorátu závazná. Rozklady u říšského protektora nemají odkládacího účinku. 
 
II. Německá bezpečnostní policie v Protektorátu Čechy a Morava. 
§ 10 
V Protektorátu Čechy a Morava přejímají se tajní státní policie a části kriminální policie, poslední pokud se to 
stává potřebným v důsledku zavedení německé trestní pravomoci, do vlastní říšské správy. 
§ 11 
Orgány německé bezpečnostní policie v Protektorátu Čechy a Morava mají za úkol pátrati po všech snahách na 
území Protektorátu Čechy a Morava, jež jsou nepřátelské státu a národu a potírati je, výsledek šetření sbírati a 
zhodnotiti, podávati zprávy říšskému protektorovi, jakož i úřadům jemu podřízeným, uvědomovati je o současném 
stavu skutečností pro ně důležitých a dávati jim podněty. 
§ 12 
(1) Německá služební místa podřízená říšskému protektorovi a úřady Protektorátu Čechy a Morava mají vyhověti 
pokynům vedoucích míst státní policie v záležitostech politicko-policejních, úřady Protektorátu také takovým 
pokynům ostatních služebních míst tajné státní policie. 
(2) Německá kriminální policie v Protektorátu Čechy a Morava vykonává odborný dozor na kriminální policii 
Protektorátu, pokud to společné úkoly vyžadují. Policejní úřady Protektorátu, mají v těchto mezích vyhověti 
odborným pokynům německé kriminální policie. 
§ 13 
Říšský protektor v Čechách a na Moravě jakož i říšský vůdce SS a šéf německé policie spolu s říšským 
protektorem mohou učiniti správní opatření, potřebná k zachování bezpečnosti a pořádku v Protektorátu Čechy a 
Morava, také mimo meze jinak pro stanovené. Mohou toto oprávnění přenésti. 
§ 14 
Říšský ministr vnitra (říšský vůdce SS a šéf německé policie) vydá v dohodě s říšským protektorem v Čechách a 
na Moravě právní a správní předpisy potřebné ku provedení paragrafů 10 až 14 tohoto nařízení. 
 
Tímto ustanovením byl také dán zákonný organizační podklad pro instituci vrchních zemských radů v protektorátě 
a vymezena rámcově jejich pravomoc. Tyto orgány fungovaly ovšem fakticky na území protektorátu již od vzniku 
protektorátu, neboť Němci měli již od počátku toho roku připraveny seznamy tzv. krajských hejtmanů pro naše 
území, v nichž byli uvedení ti úředníci z říše, kteří měli postupovat zároveň s okupační armádou. Je zajímavé, že 
se tehdy počítalo s vytvořením úřadů krajských hejtmanů /mimo Moravu a Čechy/ i v Pováží na Slovensku, v 
Bratislavě, Trnavě a Trenčíně a že měly být zřízeny na Moravě daleko hustěji než pozdější úřady zemských 
vrchních radů, totiž v Jihlavě, v Mor. Budějovicích, v Brně, v Uherském Hradišti, v Hodoníně, v Kroměříži, v Mor. 
Ostravě, ve Vsetíně, v Tišnově, v Prostějově a v Olomouci. Avšak již v květnu 1939 byly konstituovány jen v Brně 
(v čele Landrat Wetserkamp), v Jihlavě (Reg. Rat. Fiechtner), v Olomouci (Reg. Rat Melsen), v Prostějově 
(Landrat Bayerl), v Kroměříži (Reg. Rat König), ve Zlíně (Landrat Hopf) a v Ostravě (Landrat v. Reinohr) a v 
nařízení ze dne 21. června 1939 o židovském majetku jim bylo přiznáno poprvé zákonné právo na rozhodování. 
Dalšími říšskými předpisy byla pak jejich pravomoc rozšiřována i na jiné obory. 
 
Všichni vrchní zemští radové /Oberländrate/ v našich zemích se ve své práci v podstatě řídili ještě starým 
pruským zákonem o veřejné správě z 19. března 1881, obecním zákonem říšským z 30. ledna 1935 a tzv. 
zákonem o výstavbě říše z r. 1932, resp. jeho novelou z 28. listopadu 1938.  Patřili k tzv. nižším správním úřadům 
a původně měli vyřizovat jako representanti říšského protektora některé úkoly vojenské (odvody, protiletecká 
ochrana, poštovní holubi), bezpečnostní (písemný styk s cizinou, zpravodajství, pasová agenda, cizinecká policie, 
vydávání zbrojních pasů a propustek, dozor nad spolky), hospodářská (regulace trhu, cenová kontrola, příděly 
benzinu a třaskavin, výživa lidu), vedení matriční agendy Němců, péči o rozvoj němectví, rodinné přídavky, 
zdravotní věci Němců a správu židovského a cizího majetku. V praxi se však stali zcela normálními správními 
úřady první instance pro Němce (a částečně i pro Čechy) podle vzoru pruských landrátů. 
 
Vrchní zemští radové, resp. jejich úřady byly původně podle nařízení ze září 1939 zřízeny v těchto městech: 
 
Přehled sídel a obvodů vrchních zemských radů: 
sídlo vrchního  Jeho úř. obvod 
zemského rady:  podle polit. okresů: 
Brno 
     Brno-město 
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     Brno-venkov 
     Hodonín 
     Tišnov 
      Kyjov 
 
České Budějovice 
     České Budějovice 
     Týn n. Vlt. 
     Třeboň 
     Jindřichův Hradec 
 
Jičín 
     Semily 
     Turnov 
     Mladá Boleslav 
     Mnichovo Hradiště 
 
Jihlava 
     Jihlava 
     Třebíč 
     Dačice 
     Velké Meziříčí 
     Nové Město n. M. 
     Mor. Budějovice 
 
Kladno 
     Kladno 
     Louny 
     Slaný 
     Beroun 
     Rakovník 
 
Klatovy 
     Klatovy 
     Domažlice 
     Přeštice  
     Sušice 
     Strakonice 
     Blatná 
 
Kolín 
     Kolín 
     Kutná Hora 
     Čáslav 
     Poděbrady 
     Český Brod 
     Nymburk 
     Nový Bydžov 
 
Kroměříž 
     Kroměříž 
     Vyškov 
     Holešov  
     Valašské Meziříčí 
 
Mělník 
     Mělník 
     Kralupy 
     Brandýs n. L. 
     Roudnice 
 
Mor. Ostrava 
     Mor. Ostrava 
     Frýdek 
     Místek 
 
Hradec Králové 
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     Hradec Králové 
     Žamberk 
     Rychnov 
     Nové Město n. M. 
     Náchod 
     Dvůr Králové 
 
Jičín 
     Jičín 
     Hořice 
     Nová Paka 
     Jilemnice 
 
Německý Brod 
     Německý Brod 
     Humpolec 
     Chotěboř 
     Ledeč 
     Vlašim 
     Pelhřimov 
     Kamenice n. Lip. 
 
Olomouc 
     Olomouc-město 
     Olomouc - venk. 
     Přerov 
     Hranice 
 
Pardubice 
     Pardubic 
     Chrudim 
     Polička 
     Litomyšl 
     Vysoké Mýto 
 
Plzeň 
     Plzeň 
     Rokycany 
     Kralovice 
     Hořovice 
 
Praha-venkov 
     Praha-město 
     Praha-venkov 
     Říčany 
     Jílové 
 
Prostějov 
     Prostějov 
     Litovel 
     Boskovice 
 
Tábor  
     Tábor 
     Milevsko 
     Sedlčany 
     Benešov 
     Příbram 
     Písek 
 
Zlín Zlín 
     Uherské Hradiště 
     Vsetín 
     Uherský Brod 
 
výnosem z 29. června 1940 (s účinností od 1. července tr.) byly zrušeny úřady vrchních zemských radů v 
Kroměříži a v Prostějově, a jejich obvody byly rozděleny mezi ostatní úřady. I tato úprava však doznala změny s 
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platností od 1. října 1940, kdy byly zrušeny úřady vrchních zemských radů v Mělníku a v Německém Brodě a kdy 
došlo i k dalším správním přesunům u jednotlivých okresů a obcí, kterým bylo nutno přizpůsobit vládním 
nařízením z 26. září 1940 i obvody a sídla protektorátních úřadů, ba dokonce upravit i obvod zemských úřadů. K 
1. listopadu 1940 byly obvody vrchních zemských radů určeny takto: 
 
Běž. č.  Sídlo:  Obvod tvoří polit. okresy (města se zvlášt. statutem) 
 
1.  Praha   Jílové, Praha, Praha-venkov, Říčany 
2.  Plzeň   Hořovice, Kralovice, Plzeň, Rokycany 
3.  Klatovy   Blatná, Domažlice, Klatovy, Písek, Přeštice, Strakonice, Sušice    
4.  České   České Budějovice, Třeboň, Týn n. Vlt., Vodňany 
  Budějovice 
5.  Tábor  Benešov, Kamenice nad Lipou, Milevsko, Pelhřimov,  
     Příbram, Sedlčany, Tábor, Vlašim 
6.  Kolín  Český Brod, Nový Bydžov, Čáslav, Kutná Hora, 
     Humpolec, Kolín, Ledeč nad Sáz., Nymburk, Poděbrady     
7.  Pardubice Chotěboř, Chrudim, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice 
8.  Hradec  Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové Králové, 
     Nové Město nad Metují, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Žamberk    
9.   Mladá  Mladá Boleslav, Brandýs nad Labem, Mnichovo  Hradiště, Jičín, 
  Boleslav Jilemnice, Mělník, Nová Paka, Semily, Turnov, Paka, Semily, Turnov  
  (dosud Jičín) 
10.  Kladno  Beroun, Louny, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Rakovník, Roudnice, Slaný 
11.  Jihlava  Mor. Budějovice, Jihlava, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí, Telč, Třebíč 
12.   Brno  Boskovice, Brno, Brno-venkov, Tišnov, Vyškov 
13.  Olomouc Hranice, Kroměříž, Litovel, Olomouc, Olomouc-venkov, Prostějov, Přerov 
14.  Zlín   Uherský Brod, Hodonín, Holešov, Uherské Hradiště, Kyjov, Zlín
  
15.   Mor.Ostrava Frýdek, Valašské Meziříčí, Místek, Mor. Ostrava, Vsetín  
  
Pozdější úpravy protektorátní správy z 18. září 1941 (úprava okresů) a z 26. října 1941 (zřízení zemských rad z 
17. listopadu 1941) zjednodušení okresní správy i úpravy postavení města Moravské Ostravy / 29. května 1941 
/se organizace říšské správy v protektorátě nedotkly. Upraveno bylo jen k 18. září 1940 rozčlenění úřadu říšského 
protektora výnosem tohoto znění: 
"§1 Úřad říšského protektora v Čechách a na Moravě se člení pod státním tajemníkem a státním podtajemníkem 
v tato oddělení: 
odd. 
I. Správa, justice, vyučování, 
II Hospodářství a finance, 
III Doprava, 
IV Kulturtní politika. 
 
Oddělení člení se podle bližších pokynů říšského protektora ve skupiny a referáty. K tomu přistupuje: a/ ústřední 
správa, b/ zástup ze zahraničního úřadu. Ústřední správa podléhá bezprostředně státnímu tajemníku. Zástupce 
zahraničního úřadu podléhá bezprostředně říšskému protektorovi. 
§ 2 K úřadu říšského protektora náležejí pod vedením státního tajemníka jako vyššího vůdce SS a policie a/ 
velitel pořádkové policie, 
b/ velitel bezpečnostní policie. 
§ 3 Pro zvláštní úkoly, připadající v zemi moravské, zřizuje se expositura úřadu říšského protektora v Čechách 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. 
 
Zásadní reorganizace celé říšské správy v protektorátě byla provedena Hitlerovým výnosem z 7. května 1942 /s 
účinností od 15. června 1942/, doplněným nařízením říšského protektora z 23. května 1942 a prováděcím 
nařízením z téhož dne. Tato reforma, o níž se ovšem mluvilo již od podzimu 1939, byla vyvolána tím, že se z 
úřadu říšského protektora a vrchních zemských radů stávaly čím dál tím více místo dozíracích orgánů běžné 
úřady správní, že byl nedostatek německých úředníků, odvolávaných postupně na vojnu, a že pokračující 
germanizace protektorátní autonomní správy stejně již většinou prosadila na vedoucí místa ve správě německé 
úředníky, takže např. r. 1942 bylo na Moravě již jen 7 českých okresních hejtmanů. 
 
Reforma z května 1942, aniž by zrušila instituci vrchních zemských radů, přenesla všechnu jejich přímou 
působnost ve veřejné správě na protektorátní úřady, na něž přešla i část výkonné pravomoci úřadu říšského 
protektora. Reforma dále budovala již na nové organizaci politické protektorátní správy a vytvářela v jejím rámci 
novou instituci vedoucích okresních hejtmanů, jejichž sídla se shodovala se sídly dosavadních vrchních 
zemských radů. Přitom pak, podle vládního nařízení z 26. května 1942, byl velmi omezen počet okresních úřadů 
a expositur, v Čechách o 20 a na Moravě o 3 /Frýdek, Holešov a Tišnov/. 
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Výnos Hitlerův z 7. května 1942 zní doslova: 
"Válkou podmíněné shrnutí všech sil vyžaduje dalších zjednodušení správy v Ćechách a na Moravě. 
Doplňuje svůj výnos o Protektorátu Čechy a Morava ze dne 16. března 1939 (Říš. zák. I. str. 485), zmocňuji 
říšského protektora, aby v dohodě s říšským ministrem vnitra učinil v rámci oním výnosem stanoveném vhodná 
opatření za účelem přizpůsobení správy v Čechách a na Moravě právě danému stavu a aby vydal k tomu 
potřebné právní předpisy." 
 
V nařízení říšského protektora z 23. května 1942 se pak uvádí: 
§ 1 
(1) Úkoly a oprávnění vrchních zemských radů, jež náležejí v ostatním říšském území nižším správním úřadům, 
přenášejí se na politické úřady prvé stolice a policejní úřady autonomní správy, aby byly plněny podle pokynu z 
příkazu Říše. 
(2) Úkoly a oprávnění vrchních zemských radů, jež náležejí v ostatním říšském území vyšším správním úřadům, 
přenášejí se na zemské úřady v Čechách a na Moravě, aby byly plněny podle pokynu příkazu Říše. 
§ 2 
Úkoly a oprávnění říšského protektora v Čechách a na Moravě, jež náležejí v ostatním území říšském vyšším 
správním úřadům, přenášejí se na zemské úřady v Čechách a na Moravě, aby byly plněny podle pokynu z 
příkazu Říše. 
§ 3 
Říšský protektor v Čechách a na Moravě může zaříditi úpravu odchylnou od ustanovení §§ 1 a 2. 
§ 4 
Úřady autonomí správy v Čechách a na Moravě jsou při vyřizování záležitostí z říšského příkazu vázány na 
pokyny příslušných říšských služebních míst. 
 § 5 
Říšský protektor v Čechách a na Moravě určí politické úřady prvé stolice (okresní hejtmany, správce měst s 
vlastním statutem) a policejní úřady, které budou zařízeny jako správa z říšského příkazu; určí též věcný a místní 
rozsah působnosti. 
§ 6 
V záležitostech z říšského příkazu používají autonomní úřady malé říšské pečeti. 
§ 7 
(1) Označení okresního úřadu jako správy z říšského příkazu zní: "Okresní hejtman v ... - správa z říšského 
příkazu." Totéž platí pro nápis na malé říšské pečeti. 
(2) Ustanovení odst. 1 jest použíti přiměřeně v ostatních případech správy z říšského příkazu. 
§ 8 
(1) Všeobecné výdaje rozpočtové na správu z říšského příkazu hradí Říše. 
(2) Správní příjmy, jichž docílí autonomní úřady v záležitostech z říšského příkazu, jsou příjmy autonomní správy. 
Všeobecné rozpočtové příjmy jest odvésti Říši. 
§ 9 
 
Nařízení nabývá účinnosti dnem 15. června 1942. 
 
Zvláště důležité je pak prováděcí nařízení o správě z říšského příkazu z 23. května 1942. Podle něho přešly na 
zemské presidenty v Praze a v Brně - správa z říšského příkazu, tyto úkoly říšského protektora a vrchních 
zemských radů: 
 
A) Úkoly říšského protektora: 
1/ Úkoly vyššího správního úřadu podle  § 7 nařízení z 20. 7. 1939, jež se týkalo použití německého práva na 
německé státní příslušníky v protektorátu, zvláště zákona o osobním stavu z 3. 11. 1937. 
2/ Úkoly vyššího správního úřadu podle § 4 nařízení z 23. 10. 1939 o říšských plněních vůči požadavkům branné 
moci, o poskytování přístřeší, stravy, budov, letadel atd. 
3/ Úkoly vyššího správního úřadu podle § 4 nařízení z 11. 10. 1939 o podávání návrhů soudu na zřízení 
opatrovníka pro nepřítomnost ohledně majetku příslušníka nepřátelského státu. 
4/ Úkoly vyššího správního úřadu podle výnosu ministra vnitra z 13. 8. 1938 o doplňování koňstva. 
5/ Rozhodnutí podle § 2 nařízení říšského protektora z 17. 4. 1940 o odvolacím řízení ve věcech rodinné výživy 
pro německé státní příslušníky v protektorátě. 
6/ Úkoly vyššího správního úřadu podle § 11 nařízení z 12. 10. 1940 v oboru branného práva. 
7/ Úkoly vyššího správního úřadu podle § 36 nařízení z 30. 11. 1940 při rekursech při provádění předpisů o 
válečných věcných škodách. 
 
B) Úkoly vrchních zemských radů: 
1/ Úkoly podle nařízení z 20. 4. 1939 o nabytí německé státní příslušnosti dřívějšími československými 
příslušníky německé národnosti. 
2/ Úkoly podle nařízení říšského protektora z 21. 6. 1939 o hospodářských podnicích židů a o vyřazování židů z 
hospodářství v protektorátě. 
3/ Úkoly podel § 6 nařízení z 20. 7. 1939 o ustanovení obvodů stavovských úřadů a o ustanovení stavovských 
úředníků. 
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4/ Úkoly podle nařízení z 20. 7. 1939 o použití německého práva na německé státní příslušníky, o něm. 
manželském právu, o stavovských úřadech, o prohlášení za mrtvého atd. 
5/ Úkoly podle § 4 nařízení z 1. 8. 1939 o souhlasu s udílením povolení k výrobě, obchodu, nabývání, držení a 
nošení zbraní a k výrobě třaskavin. 
6/ Úkoly vyššího správního úřadu podle § 6 nařízení z 2. 9.  1939 o podomním obchodě v pohraničním pásmu. 
7/ Úkoly podle č. 26 výnosu říšského protektora z 4. 3. 1940 o nepřátelském majetku. 
8/ Úkoly podle nařízení z 5. 3. 1940 o hlášení nepřátelského majetku. 
9/ Úkoly podle § 2 nařízení z 20. 6. 1940 o náhradě osobních a majetkových škod způsobených bojem za 
sjednocení sudetoněmeckých území s Říší. 
10/ Úkoly vyššího správního úřadu podle oběžníku říšského protektora z 11. 7. 1940 blíže neurčeného obsahu. 
11/ Úkoly podle nařízení z 7. 8. 1940 o hlášení německého majetku v nepřátelské cizině. 
12/ Úkoly podle 3. nařízení k manželskému zákonu z 29. 10. 1940 o potvrzování vysvědčení o způsobilosti k 
manželství. 
13/  Úkoly podle nařízení z 23. 11. 1940 o ochraně národních symbolů. 
14/ Úkoly jako rekursní instance podle § 7 nařízení z 9. 7.  1941 o protiletecké ochraně. 
15/ Úkoly podle nařízení z 4. 8. 1941 o přihlašování majetku Spojených států amerických. 
16/ Úkoly vyššího policejně - stavebního úřadu podle § 2 nařízení z 27. 8. 1941 ve věci veřejných staveb v 
protektorátě. 
 
Na zemského presidenta v Praze - správu z říšského příkazu přešly pak tyto úkoly, které prováděl dříve vrchní 
zemský rada v Praze pro celé území Čech a Moravy: 
1/ Záležitosti zemské obrazárny. 
2/ Úkoly podle nařízení z 31. 12. 1939 o zaopatření válečných poškozenců něm. národnosti v protektorátě. 
3/ Úkoly podle nařízení z 20. 6. 1940 o zjišťování osobních a majetkových škod, jež byly způsobeny německým 
státním občanům na území protektorátu v době po 1. září 1938. 
4/ Úkoly podle nařízení z 30. 6. 1941 o zavedení odznaku pro raněné něm. národnosti ve světové válce. 
5/ Úkoly podle oběžníku ministra vnitra z 27. 7. 1939 o evidenci říšských státních příslušníků, bývalých 
československých státních občanů, žijících v cizině. 
 
Na politické úřady I. stolice, okresní hejtmany - správu z říšského příkazu a na vrchní starosty statutárních měst - 
správu z říšského příkazu přešly všechny ostatní správní úkoly vrchních zemských radů mimo agendu svěřenou 
vedoucím okresním hejtmanům a úřadům práce. Byla jim svěřena značná část agendy personální a organisační 
práce na rozmachu němectví, vnitřní správa, věci říšské obrany a některé věci hospodářské. Správy z říšského 
pověření, vedené vždy německým úředníkem - nesměl je kontrolovat ani český okresní hejtman - vyřizovaly tedy 
věci vojenských odvodů, válečných škod, rodinných přídavků, propustek, občanských legitimací, pasů, zbrojních 
listů, postrků, letecké ochrany, péče o němectví, zřizování dětských něm. útulků, dosazování německých rolníků 
na českou půdu, správy židovského a cizího majetku, kontroly cenové atd. Vedoucí okresní hejtmani - správa z 
říšského příkazu obstarávali pak navíc ještě tyto záležitosti: 
1/ Věci uspořádání zemědělského trhu a válečného vyživovacího hospodářství včetně potravinových lístků a 
odběrních listů. 
2/ Úkoly německého zdravotního úřadu, zvláště dohled na služební místa, zařízení a osoby činné ve 
zdravotnictví. 
3/ Záležitosti veterinářské. 
4/ Záležitosti dopravní podle nařízení z 18. 9. 1939 o používání motorových vozidel, nařízení z 30. 8. 1939 o 
doplňování motorových vozidel, nařízení z 2. 5. 1941 o dopravě zboží, vyhláška z 5. 11. 1941 o zajištění 
motorových vozidel apod. 
 
Vedoucí okresní hejtmani - správa z říšského příkazu mohli pak vykonávat z rozhodnutí říšského protektora i 
funkce policejní, které jinak patřily říšským správám, zřízeným u jednotlivých policejních ředitelství. Ty především 
měly tyto úkoly: 
1/ dozírat na nařízení říšského protektora z 1. 8. 1939 o držení a výrobě zbraní a třaskavin; 
2/ povolovat pobyt cizinců i v pohraničním pásmu /nařízení z 2. 9. 1939/; 
3/ vést evidenci cizinců, tzv. cizinecké policie /nařízení z 5. 9. 1939/; 
4/ dozírat na nařízení z 10. 9. 1939 o nuceném prokazování se pasem a visem jakož i osobním výkazem; 
5/ dozírat na držení holubů /nařízení z 3. 6. 1940/; 
6/ vést evidenci osobních výkazů /nařízení z 20. 7. 1940/ a vydávat propustky /nařízení z 20. 7. 1940/; 
7/ provádět opatření o protiletecké ochraně podle nařízení z 9. 7. 1941, /doplněného později 7. 2. 1943/; 
8/ evidovat osobní průkazy /nařízení z 5. 12. 1941/. 
 
Konečně úřady práce převzaly z agendy vrchních zemských radů úkoly podle § 2 nařízení z 26. 9. 1939, to jest 
povolování výjimek ze zákazu výpovědi zaměstnaneckého poměru u osob, povolaných k branné službě nebo do 
pracovní služby a úkoly podle § 4 nařízení z 31. 7. 1941 o úpravách nedělní práce při skládání a odvozu zboží. 
 
Sedmi vrchním zemským radům - inspektorům říšského protektora v Praze, Hradci Králové, Plzni, Č. 
Budějovicích, Brně, M. Ostravě a Jihlavě zůstala v podstatě jen funkce inspekční a koordinační, osobní věci 
německých zaměstnanců, správa fondů pro zřízení němectví, věci obrany říše, povolování nových 
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živnostenských koncesí, jmenování německých komisařů, všeobecná podpora německého hospodářství, 
spolupráce s vojskem a stranou, odvolání od správ z říšského příkazu okresních úřadů atd. 
 
Podle citovaných norem byly pak v květnu 1942 zřízeny správy z říšského příkazu u těchto protektorátních úřadů: 
A/ Zemský president v Praze a v Brně /jako autonomní instituce zemský úřad, jako správa z říšského příkazu 
Zemský president, dr. Schwabe/, 
B/ Policejní ředitel v Praze, v Plzni, v Brně /reg. Rat Jungwirth/, v Olomouci /RR. Pohl/, v Ostravě /OR Merler/, 
C/ Vedoucí okresní hejtman /jako autonomní úřad Okresní úřad/ v Praze-venkov, v Kladně, v Plzni-venkově, v 
Klatovech, v Čes. Budějovicích, v Táboře, v Brně-venkově /RR Schmälzlein/, ve Zlíně /RR Blumenberg/, v Místku 
/OR Beer/, v Olomouci-venkově /RA Dr. Wieland/ a v Jihlavě /OR dr. Wildhage/, 
D/44 okresních hejtmanů, 23 expositur a 2 statutární města v Čechách. Na Moravě okresní hejtman v 
Boskovicích /RR dr Rudolf/, v Hodoníně /RA dr. Paul/, v Uh. Brodě /RR Mandlík/, ve Vyškově /dr. Bergmann, 
později dr. Feike/, v Kroměříži /OR dr. Koblischek/, v Litovli /RR dr. Jahn/, v Hranicích /RR dr. Jaschke/, v Přerově 
/RR dr. Kraut/, v Prostějově /RA Seidl/, ve Vsetíně /RR dr. Dittmann/, v Mor. Budějovicích /RA dr. Vorbach/, v 
Telči /RA Böttcher/. V jiných okresích byli dosud čeští hejtmani a proto byla správa z říšského příkazu svěřena 
tamním německým zaměstnancům okresního úřadu, a to v Kyjově /ROI Severa, pozd. Schüppel/, v Uh. Hradišti 
/ROI Lehne, pozd. Busek/, v Ostravě-Městě /RI Conrad/, v Olomouci-městě /RI Behrens/, v Brně-městě /ROI 
Rogmann/, ve Val. Meziříčí /ROI Lechner/, v Novém Městě na Mor. /ROI Schrader/ a v Třebíči /ROI Berger/. Ve 
statutárních městech byly správy z říšského příkazu svěřeny vrchním starostům v Brně /Judex/, v Mor. Ostravě 
/dr. Beier/ a v Olomouci /dr. Schreiter v. Schwarzenfeld/. Později však byly zrušeny správy z říšského příkazu v 
Kyjově, v Telči a ve Velkém Meziříčí a byly vykonávány z nejbližšího Němcem obsazeného okresního města. 
 
Po těchto velkých změnách bylo také možno přikročit k novému rozčlenění úřadu říšského protektora nařízením z 
25. 11. 1942 a později z 12. 2. 1943, jimiž byl celý úřad rozdělen na 5 hlavních oddělení a podstatně zmenšen. 
Na Moravě zůstala jen služebna pro tzv. kulturní politiku. Další oběžník z 20. 8. 1943 zřizoval pak zvláštní býro 
říšského protektora, jemuž zůstala jen agenda přímého zástupce Hitlerova, potvrzování ministrů, jmenování 
nejvyšších úředníků v Protektorátě a udělování milosti, kdežto všechna ostatní agenda přešla na německého 
státního ministra pro Čechy a Moravu, jehož úřad byl dělen do 11 odělení: 
Centrální správa, nejvyšší kontrolní úřad  (dr. Gies) 
Odd. I. Všeobecná a vnitřní správa  (dr. Watter) 
Odd. II. Justice (Kaiser) 
Odd. III. Školství (dr. Heckel) 
Odd. IV. Kulturní politika (Wolf) 
Odd. V. Hospodářství a práce (dr. Bertsch) 
Odd. VI. Výživa a zemědělství (dr. Schmidt) 
Odd. VII. Finance (dr. Gross) 
Odd. VIII. Doprava a technika (Dance) 
Odd. IX. Pošta (dr. Müller) 
Pořádková policie (v. Puttkanner) 
Bezpečnostní policie (dr. Maurer) 
 
Později byla ještě oběžníkem z 29. 4. 1944 přenesena část agendy státního ministra na jednotlivá autonomní 
ministerstva. 
 
U zemského úřadu, resp. u zemského presidenta v Brně byla správa z říšského příkazu původně začleněna do 
hlavního oddělení I vnitřní správa, kam patřila v prosinci 1942 tato oddělení: 
I/S Správa z říšského příkazu (dr. Naubauer) 
I/1 Všeobecné správní výsostné státní věci - státní občanství, matriky aj. (dr. Janku) 
I/2 Policejní věci, spolky, nadace (v. Janeczek) 
I/3 Obecní věci (dr. Polák) 
I/4 Sociální péče (Vaněček) 
I/5 Zdravotnictví (dr. Gröbler) 
I/6 Veterinářství (dr. Mempel) 
I/7 Stavební věci, silnice a jiné (Brabený) 
 
Vedle toho část agendy byla zpracovávána v presidiu, ve skupině PA - ústřední správní věci, PB - osobní věci a 
PC - plánování. Ostatní hlavní oddělení byla II - Kultura a školní, III - zemědělství a lesnictví /v tom skupina III/S - 
RAV/, IV - hospodářství a práce /v tom skupina IV/S - RAV/, V - doprava a technika, VI-samospráva. 
 
Rozhodnutím z 5. ledna 1943 bylo zrušeno hlavní oddělení VI - samospráva a celé presidium rozděleno na 5 
skupin: 
Z/1 Organizace (dr. Honus) 
Z/2 Osobní věci (dr. Jarosch) 
Z/3 Plánování (ing. Gattner) 
Z/4 Rozpočet (dr. Holena) 
Z/5 Účetní služba (Schuster) 
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Podle výnosu z 19. 4. 1943 /organizační plán zemského úřadu/ mělo oddělení I/S RAV vyřizovat tyto věci: 
ochrana národních symbolů, použití německého práva, na něm. státní občany v protektorátě, ochrana německé 
krve a německé cti, německé státní občanství, náhrada škod spáchaným Němcům, válečné škody, obrana 
němectví, rodinné podpory, vystavování pasů a cizinecká policie, věci zbraní a třaskavin, odstraňování 
dopravních obtíží, veřejné stavby, protiletecká ochrana, péče o Němce v protektorátě, přídavky Němcům, dětské 
tábory, správa opuštěného majetku aj. 
 
Výnosem zemského úřadu z 19. 7. 1944 bylo pak ještě zřízeno hlavní odělení Pol. a v r. 1944 omezena v 
důsledku válečných opatření vlastní činnost zemského úřadu a úřad znovu začleněn na tato oddělení: 
Hlavní oddělení Z /presidiální/: 
Z/S-Správa z pověření říše 
Z/Sa-Centrální kancelář, osobní věci RAV, organizace RAV 
Z/Sb-Vyrovnávací kancelář pro platy německých úředníků v protekt. úřadech 
Z/1-Organizace  
Z/1a-Organizace veřejné správy, dozor nad podřízenými úřady, umístění administrativní správy 
Z/1b-Pomocné služby, pokladna, deposita, správa budov 
Z/1c-Archiv a knihovna 
Z/2-Osobní věci 
Z/3-Strukturní plánování 
Z/4-Rozpočet a správa majetku 
Z/5-Kulturně politické věci, odborné školy, divadla, kina, censura aj. 
 
Hlavní oddělení I /Všeobecné věci státní správy/; v tom i oddělení I/S správa z pověření říše, jemuž zůstalo 
vedení německých matrik, agenda rodinných přídavků, chudinská péče, ochrana říše, obecní záležitosti, věci 
válečných škod a obhospodařování velkých prostorů, kdežto zcela byla zastavena agenda získávání německého 
státního občanství, věci míšenců, školení matrikářů, péče o majetek nepřítomných aj. 
 
Hlavní oddělení Pol (policejní věci): 
Pol/S - správa z pověření říše, zbrojní listy, pasy a propustky, cizinecká policie, dozor nad spolky, chov 
poštovních holubů, zpravodajství aj. 
Pol/Nu - neuniformovaná protektorátní policie, legislativa, evidence obyvatelstva, razie, postrky, nucená práce, 
cikání, mravnostní policie, rozhlas, občanské legitimace, vystěhovalectví, právo spolčovací a shromažďovací. 
Pol/U - uniformovaná protektorátní policie, policejní dozor, dopravní policie, požární ochrana, protiletecká 
ochrana, sbírky, žebráci, policejní hodina, razie, uniformy, produkční licence, nálezy, loterie aj. 
Hlavní oddělení II /školství a výchova/. 
Hlavní oddělení III /hospodářství a zemědělství/;  
v tom i oddělení III/S - správa z pověření říše, správa židovského a nepřátelského majetku, evidence německého 
majetku v cizině. 
Hlavní oddělení IV /technické a stavební věci/;  
v tom i oddělení IV/S - správa z pověření říše, veřejné stavby. 
 
Pokračující válka a odchod většiny německých zaměstnanců na frontu si v r. 1944 vynutily novou úpravu správy z 
říšského příkazu, která byla provedena nařízením z 19. dubna 1944 a druhým prováděcím nařízením z 23. 
března 1944. První norma zní: 
§1. 
Správní úkoly německého státního ministra pro Čechy a Moravu mohou býti přeneseny na ústřední úřady 
autonomní správy, aby byly plněny podle pokynu z příkazu Říše. 
§2. 
Správa z říšského příkazu zřídí se u úřadů uvedených v příloze. Německý státní ministr pro Čechy a Moravu 
stanoví cestou výnosu správní úkoly, jež budou přeneseny na tyto úřady, aby byly plněny podle pokynu z příkazu 
Říše. 
Ústřední úřady autonomní správy podléhají při zastávání záležitostí z říšského příkazu jedině pokynům 
německého státního ministra pro Ćechy a Moravu. 
§3. 
V záležitostech z říšského příkazu používají autonomní ústřední úřady malé říšské pečeti 
§4. 
Ústřední úřady autonomní správy používají v záležitostech z říšského příkazu označení stanoveného v příloze. 
Totéž platí pro nápis na malé říšské pečeti. 
§5. 
Na úpravu vydání a příjmů autonomních ústředních úřadů v záležitostech z říšského příkazu použije se přiměřeně 
§ 8 nařízení o správě z říšského příkazu v Protektorátu Čechy a Morava ze dne 23. května 1942 (věst. nař. str. 
118) 
§6. 
 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 19. dubna 1944. 
 
Seznam autonomních ústředních úřadů, v nichž se zřizuje správa z říšského příkazu. 
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1. Ministerstvo vnitra 
(Ministr vnitra - správa z říšského příkazu) 
2. Ministerstvo školství 
(Ministr školství - správa z říšského příkazu) 
3. Ministerstvo hospodářství a práce 
(Ministr hospodářství a práce - správa z říšského příkazu) 
4. Ministerstvo zemědělství a lesnictví 
(Ministr zemědělství a lesnictví - správa z říšského příkazu) 
5. Ministerstvo financí 
(Ministr financí - správa z říšského příkazu) 
6. Ministerstvo dopravy a techniky  
(Ministr dopravy a techniky - správa z říšského příkazu) 
7. Ústřední úřad statistický  
(Vedoucí ústředního úřadu statistického - správa z říšského příkazu). 
 
Druhá norma z 23. března 1944 doplňuje rozdělení pravomoci říšské správy z příkazu a nahrazuje pojem vedoucí 
okresní hejtman pojmem okresní hejtman s rozšířenou pravomocí. Upravuje také správu zdravotní a to tak, že ji 
vedou nadále primátor hl. města Prahy, vrchní starostové v Plzni a v Brně, v Mor. Ostravě a v Olomouci a okr. 
hejtmani v Hradci Králové, v Českých Budějovicích a v Jihlavě a správu veterinární, kterou vedli okresní hejtmani 
s rozšířenou pravomocí v Praze, v Hradci Králové, v Plzni, v Českých Budějovicích, v Brně-venkově a v 
Olomouci-venkově. 
 
Později se veřejná německá správa v protektorátě pozvolna rozpadala a nakonec vlastně ji representoval na 
Moravě jen vicepresident zemského úřadu dr. Schwabe s úzkým kruhem spolupracovníků, s dr. Bayerlem, dr. 
Neubauerem, dr. Altrichtrem, Lindemannem, Ing. dr. Langerem a s několika německými okresními hejtmany. 
Zcela pak zanikala s příchodem vojsk sovětské armády. 
 
B) Spisová služba u německých politických úřadů. 
O spisové službě u jednotlivých říšských úřadoven jsme sdostatek poučení z dochovaných spisových řádů a 
registraturních schemat. Nebylo v nich jednoty a každý úřad si tyto věci upravoval po svém, neboť pro celou říši 
neexistovala právně závazná norma. 
 
Například vrchní zemský rada v Hradci Králové používal podle svého výnosu z 1. 7. 1939 pro ukládání spisů 
složitého ukládacího schématu, děleného věcně na tyto signaturní skupiny: 
I - organizace a osobní věci, 
II - politické věci, 
III - dozorčí činnost, tisk, 
IV - správní policie, 
V A - živnosti, 
V B - branné hospodářství, 
VI - mzdové a zaměstnanecké věci, 
VII - pracovní nasazení, 
VIII - lesnictví, 
IX - zemědělství, 
X - účetnictví, 
XI - pokladna, 
XII - sociální péče, 
XIII - školství a kultura, 
XIV - vojenské věci, 
XV - matriční agenda, 
XVI - bytové věci, 
XVII - zdravotnictví, 
XVIII - veterinářství 
 
Vrchní zemský rada v Brně používal pak od svého vzniku 
tento jednoduchý registraturní plán: 
A - správa a organizace 
Pol - policejní věci 
Ho - různé věci správní, státní občanství apod. 
Wi 100 - živnosti 
Wi 200 - zemědělství 
Wi 300 - cenová kontrola 
Wi 400 - zemědělská politika 
Wi 500 - arisace 
W 1 - vojenské věci 
Kult - kulturní a školské věci 
Kom - obecní záležitosti 
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Tento plán však naprosto nesouhlasil se strukturou úřadu, kde bylo původně deset referátů a od. r. 1941 referátů 
jedenáct: 
I - personální věci, pokladna, statistika /Herrmann/ 
II - organizace, obecní věci, kultura, podpora němectví, věci matriční 
III - arisace, správa cizího majetku /dr. Rudolf/ 
IV - vojenské věci, válečné škody, rodinné přídavky /dr. Burian/ 
V - zemědělství, živnosti /dr. Bölliny/ 
VI - pracovní a sociální věci /dr. Peter/ 
VII - lesnictví /ing. Tretzlik/ 
VIII - plánování a stavebnictví /ing. Arke/ 
IX - zdravotnictví /dr. Gerber/ 
X - veterinářství /dr. Mempel/ 
 
Stejných značek jako brněnský vrchní zemský rada používali i v Jihlavě. 
 
Správu z říšského příkazu po r. 1942 vyřizovalo na okresních úřadech zvláštní oddělení. Např. struktura 
okresního úřadu v Mor. Budějovicích byla k 1. srpnu 1942 tato: 
I - říšská správa 
II - zástupce okr. hejtmana 
III - zemědělství 
IV - válečné hospodářství 
V - práce a průmysl 
VI - policejní věci 
VII - matriční věci, sociální péče 
VIII - doprava a technika 
IX - školství 
X - zdravotnictví 
XI - účtárna 
 
V Olomouci u okresního úřadu platilo zase toto rozdělení agendy: 
Ref. A - ústřední správa 
B - osobní věci 
C - politický referát 
Ref. I/1 - RAV - správa z pověření říše 
I/2 - obecní samospráva 
I/3 - okresní správa 
I/4 finanční věci obcí a okresů 
II/1 - RAV - policejní věci z příkazu říše 
II/2 - všeobecné pol. věci 
II/3 - doprava 
II/4 - spolky 
II/5 - matriční věci, st. občanství 
II/6 - protiletecká ochrana 
III - sociální věci (i RAV) 
IV - kulturní věci (i RAV) 
V - zdravotnictví (i RAV) 
VI - veterinářství (i RAV) 
VII - hospodářské věci (i RAV) 
VIII - stavební věci 
IX  - meliorace, regulace 
X - zemědělství, průmysl, cenová kontrola 
XI - trestní věci 
XII - účetní věci 
XIII - kancelářská služba 
 
Věci z říšského příkazu byly tu tedy věcně přidělovány do jednotlivých odborných referátů. 
 
U okresního úřadu v Telči zase byly spisy správy z říšského příkazu manipulovány zvláště do skupiny RAV a do 
ní byly seriově ukládány spisy o rodinných přídavcích, o veřejné péči o Němce, o manželských půjčkách, o 
evidenci židů, Němců a cizinců, o malém pohraničním styku, o spolkových akcích, o kupech radií, o návrzích na 
povýšení u četnictva, o domovské příslušnosti, o odvodech, o obsazování míst obecních funkcionářů, o volbách 
starostů, o ředitelích škol, o nadacích, o změnách v pozemkové držbě, o stavbách Němců, o židovském majetku 
atd. U okresního úřadu ve Vsetíně byla správa z říšského příkazu začleněna opět jednak do presidiálního 
oddělení (1a-organizace RAV, 2a - osobní věci RAV) a jednak do oddělení III, které bylo dále děleno: 
A) Němectví 
 1/ Rasové věci, kultura, zdravotnictví, výchova 
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 2/ Veřejná péče 
 3/ Rodinné přídavky 
 4/ Manželské půjčky 
 5/ Přídavky na děti 
 6/ Výchova učňů 
 7/ Půjčky na zařízení 
 8/ Vojenská a pracovní služba 
 9/ Hospodářské věci 
 10/ státní občanství 
 11/ Osobní výkazy 
 12/ Justiční věci 
B) Ostatní věci RAV 
 1/ Politické události 
 2/ Pořádková a bezpečnostní policie 
 
Okresní úřad v Brně byl po svém spojení s expoziturami v Kloboukách a v Tišnově dělen do 4 hlavních oddělení, 
což se však naprosto neprojevilo v ukládacím schématu: 
1) Presidiální oddělení - správa z pověření říše 
 a) německé zdravotnictví 
 b) zvěrolékařství 
 c) lesnictví 
 d) protiletecká ochrana 
 e) policejní věci, státní občanství, sociální péče, vojenské věci 
 f) německé školství 
I. Vnitřní správa (dělená do 10 oddělení) 
II. Hospodářství: 
V tom mimo jiné i II/S RAV    
 A) výživa a zemědělství 
 B) doprava 
 
III. Technika a stavby. 
Pokusy o sjednocení organizace a spisových plánů a okresních úřadů, které podnikal na podzim r. 1942 dr 
Hoffmann ze zemského úřadu - správy z říšského příkazu - byly marné a v podstatě všude byl dodržován starý 
ukládací registraturní plán z r. 1935. 
 
U zemského úřadu v Brně, správa z říšského příkazu, bylo v oddělení I/S použito tohoto klíče: 
A) Všeobecné věci organizační: 
 01 Říšský protektor a ministerstva 
 02 Zemský president 
 03 Okresní hejtman 
 04 Policejní ředitelé 
 05 Pracovní úřady 
 09 Vrchní zemští radové 
B) Organizace služebny: 
 20 Spisová služba 
 21 Umístění 
 22 Zařízení 
 23 Kancelářské potřeby 
 24 Knihovna 
 25 Auta 
 30 Osobní věci, všeob. 
 31 Osobní věci, jednotl. 
 35 Služební cesty 
 36 Pošta 
 40 Služební doba 
 41 Dovolená 
 46 Vyznamenání 
 48 Totální nasazení 
 49 Správní akademie 
 50 Služební pohovory 
 51 Revisní zprávy 
 52 Návštěvy 
 60 Zprávy o situaci v okresích 
 70 Statistické věci 
I/1 Státní občanství 
 100 Státní občanství, všeob. 
 102-111 Získávání něm. státního občanství podle různých dekretů 
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 120 Odvolací případy 
 140-150 Získávání něm. státního občanství opcí 
 170 Ztráta německého státního občanství 
 180-182 Protektorátní státní občanství 
 185 Statistické přehledy 
 190 Zprávy, výkazy 
 199 Různé 
I/2 Domovské právo 
 200 Domovské právo, všeob. 
 205 Domovské právo, jednotl. 
I/3 Stavovské právo 
 300 Evidence obyvatel 
 302-307 Zřizování stavovských okresů 
 310 Ustanovování stavovských úředníků 
 320 Vysvědčení pro novomanžele 
 350 Míšenci 
 400 Změny jmen, všeob. 
 401 Změny jmen, jednotl. 
II. Policejní věci: 
 600 Zbrojní pasy, třaskaviny, všeob. 
 601 Zbrojní pasy, třaskaviny, jednotl. 
 610 Pasy, propustky 
 620 Cizinecká policie 
 640 Stavební policie 
 650 Pohraniční pásmo 
 660 Národní symboly 
 670 Spolky a shromáždění 
 680 Chov poštovních holubů 
 695 Zpravodajství 
III Osobní a věcné škody: 
 700 Osobní a věcné škody, všeob. 
 702 Osobní a věcné škody, jednotl. 
V. Péče o němectví, podpory, zdravotnictví: 
 1000 Péče o Němce, všeob. 
 1001 Péče o přesídlence 
 1002 Péče o Ukrajince 
 1003 Dozor nad příslušníky jiných států 
 1005 Péče o Němce, jednotl. 
 1006 Péče o protektorátní příslušníky 
 1010 Péče o Němce v cizině 
 1020 Výchovné 
 1030 Rodinné podpory 
VI. Vojenské věci: 
 1100 Vojenská konskripce, všeob. 
 1101 Vojenská konskripce, jednotl. případy 
 1110 Odvody 
 1120 Odvody koní 
 1130 Říšský zákon o plnění za války 
 1140 Nouzové práce 
 1150 Protiletecká ochrana 
VII a Obecní věci: 
 1200 Německé domy 
 1210 Domy Hitlerovy mládeže 
 1215 Rozmístění německých dětí 
 1220 Němectví 
 1250 Obecní záležitosti 
 1251 Jmenování vládních komisařů 
 1270 Obecní finance 
VII b Různé: 
 1300 Disciplinární věci 
 1320 Rady a vyznamenání 
 1350 Totální nasazení 
VIII Obhospodařování velkých prostor: 
 1400 Přidělování místností 
 
Spisy III-S a IV-S byly - pokud je možno zjistit z dochovaných trosek - manipulovány seriově. Spisy o arisaci byly 
pak dodatečně zmanipulovány abecedně - V oddělení Pol byly samostatně manipulovány spisy o partyzánech a 



 

 

 

15 

spisy o protiletecké ochraně /sign. L/. Spisy vyrovnávací střediska a hlavní pokladny německých zaměstnanců 
byly ukládány do několika věcných a abecedních řad. Konečně presidiální spisy dr Schwabeho byly řazeny do 
serií PA (ústřední správa) a PS (osobní věci). 
 
C) Dějiny říšských politických spisoven. 
Z německých úřadoven se dochovaly trosky. Zvláště utrpěly spisy vrchních zemských radů, z nichž nám došly 
většinou jen spisy arisační, soustřeďované v r. 1943-1944 k zemskému úřadu RAV v Brně. Stejně v troskách jsou 
spisy úřadovny Morava Říšského protektora a spisy z pověření říše jednotlivých okresních úřadů. Vcelku dobře 
jsou jen dochovány spisy říšské správy u zemského úřadu, takřka kompletní presidiální spisy PA a PB, všechny 
spisy oddělení Pol o partyzánech a protiletecké obraně, všechny spisy o správě židovského majetku, většina 
spisů vyrovnávacího ústředí něm. zaměstnanců v protektorátě, podstatná část spisů oddělení I-S a trosky spisů 
III-S a IV-S. 
 
Všechny přešly do generální registratury KNV a odtud r. 1956 do Státního archivu, kde byly roztříděny 
podepsaným na tyto celky:  
1) Vrchní zemský rada Brno 
2) Vrchní zemský rada Jihlava 
3) Vrchní zemský rada Mor. Ostrava 
4) Vrchní zemský rada Něm. Brod 
5) Vrchní zemský rada Olomouc 
6) Vrchní zemský rada Prostějov 
7) Vrchní zemský rada Zlín 
8) Německá myslivecká organizace 
9) Frýdek, Místek správa z pověření říše, především arisace 
10) Zemský úřad - sign. IX zvěrolékaři 
 Zemský úřad - sign. I - S, III - S a IV - S 
 Zemský úřad - sign. Pol (a L) 
 Zemský úřad - sign. Vyrovnávací střediska něm. zaměstnanců 
 Zmský úřad - sign. PA a PB 
11) Úřadovna Morava Říšského protektora 
V r. 1960 byly také nově zinventarizovány. 
 
D) Význam spisů německých politických úřadů. 
Význam spisů těchto německých politických úřadů je značný. Jsou spolehlivým pramenem pro sledování všech 
kulturních i hospodářských protičeských akcí, ukazují, jak nacisté chtěli postupně náš národ zlikvidovat. V tomto 
směru jsou zvláště důležité presidiální spisy dr Schwabeho a některé signaturní skupiny zemského presidenta-
správy z říšského příkazu I/S, kde jsou dochovány i originální vyhlazovací plány nacistů. Důležité jsou spisy o 
hospodářském útlaku, věci arisační apod. Škoda jen, že se dochovalo málo dokumentů o kulturní politice nacistů 
ve fondu Říšský protektor, služebna Morava. 
 
Velký význam mají i spisy zemského presidenta, sign. Pol, týkající se partyzánského hnutí a sign. L, týkající se 
protiletecké ochrany, které se velmi dobře doplňují se spisy zemského četnického velitelství. Ze spisů vrchních 
zemských radů jsou nejdůležitější spisy ZVR Brno a okresního hejtmana v Brně - správy z říšského příkazu, 
týkající se germanizace, podpory německého fondu atd. 
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a) Presidiální spisy 

1 PA  2000  Karton 1 
Ústřední stavební úřad úřadu říšského protektora, pobočka Brno, jednání o zrušení 

2 PA  2000  Karton 1 
Systemizace v protektorátních úřadech, dozor nad spořitelnami a arisací 

3 PA  2000  Karton 1 
Finanční zajištění správ z říšského příkazu autonomními úřady 

4 PA 2000  Karton 1 
Zasílání výnosů BdS správám z říšského příkazu u policejních úřadů 

5 PA 2000  Karton 1 
Úkoly vrchních zemských radů – záznam z porady v Praze 

6 PA 2000  Karton 1 
Zřízení správy z říšského příkazu u policejního ředitelství v Moravské Ostravě 

7 PA 2000  Karton 1 
Zjednodušení veřejné správy, výnosy říšského protektora, návrhy zemského úřadu 

8 PA 2000  Karton 1 
Návrh na novou systemizaci v protektorátní správě, zásady 

9 PA 2000  Karton 1 
Zpráva o centralisačních snahách soustředit do Prahy všechny orgány zemědělské 
a průmyslové 

10 PA 2000  Karton 1 
Nová organizace úřadu říšského protektora a německého státního ministra 

11 PA 2000  Karton 1 
Námět k předání jistých agend nižším správním úřadům 

12 PA 2000  Karton 1 
Náměty ke správní reformě, na posílení pozice zemského prezidenta a na úpravu 
zemědělských organizací 

13 PA 2000  Karton 1 
Omezení počtu účastníků na různých konferencích a poradách 



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

 

 

18 

14 PA 2000  Karton 1 
Omezení agendy u policejních ředitelství 

15 PA 2000  Karton 1 
Zastavení zásilky Völkischer Beobachter německým služebnám 

16 PA 2000  Karton 1 
Výnos státního sekretáře o zaměření celé veřejné správy k úkolům totální války, 
opatření v úřadech, totální nasazení 

17 PA 2010  Karton 1 
Umístění okresního hejtmanství Brno-venkov v budově filozofické fakulty 

18 PA 2010  Karton 1 
Přeložení úřadu cenové kontroly v Jihlavě 

19 PA 2010  Karton 1 
Umístění říšských úřadů v budově zemského úřadu, zrušení úřadovny Morava 
říšského protektora 

20 PA 2010  Karton 1 
Zřízení uličního rozhlasu na budově zemského úřadu a pořízení radia k společným 
poslechům 

21 PA 2010  Karton 1 
Technický popis městské budovy na Jánské ul. 22, o níž se zajímal zemský úřad 

22 PA 2010  Karton 1 
Snahy o úpravu vzájemného poměru okresních hejtmanů – správ z říšského příkazu 
k německým četnickým velitelstvím 

23 PA 2010  Karton 1 
Úprava postavení oddělení Správa a právo Inspektora neuniformované protektorátní 
policie 

24 PA 2010  Karton 1 
Organizační opatření u okresního úřadu v Kyjově 

25 PA 2010  Karton 1 
Námitky proti zřízení zvláštního pověřence ve stavebnictví, úřadovna Brno 

26 PA 2010  Karton 1 
Nové telefonní stanice u okresního hejtmanství v Jihlavě 
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27 PA 2010  Karton 1 
Nové použití budovy bývalého vrchního zemského rady v Prostějově 

28 PA 2010  Karton 1 
Jmenování vládního rady Hawranka personálním referentem u Státního ministra 
v Praze 

29 PA 2010  Karton 1 
Jmenování ministerského rady Hawranka vedoucím Správní akademie v Praze 

30 PA 2010  Karton 1 
Náměty k organizaci správ z říšského příkazu od okresního hejtmana ze Vsetína 

31 PA 2010  Karton 1 
Nová organizace úřadu zemského prezidenta v Brně /organizace vládního prezidenta 
v Opavě/ 

32 PA 2020  Karton 1 
Návrh zákona o zřízení zemských školních úřadů 

33 PA 2020  Karton 1 
Zrušení expositury okresního úřadu v Židlochovicích, návrh k jejímu přeložení do 
Klobouk 

34 PA 2020  Karton 1 
Účast zemského prezidenta při ustanovování nových německých okresních hejtmanů 

35 PA 2020  Karton 1 
Pensionování okresního hejtmana ve Zlíně dr. Januštíka a jmenování nového 
hejtmana Němce 

36 PA 2020  Karton 1 
Seznam vedoucích správ z říšského příkazu a německých starostů na Moravě 

37 PA 2020  Karton 1 
Úprava systemizace u německého zdravotního úřadu v Jihlavě 

38 PA 2020  Karton 1 
Potíže policejní stráže v Brně, návrh na zlepšení situace 

39 PA 2020  Karton 1 
Zřízení správ z říšského příkazu u jednotlivých ministerstev 
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40 PA 2020  Karton 1 
Návrhy na nové obsazení míst okresních hejtmanů ve Vyškově a v Litovli 

41 PA 2020  Karton 1 
Přehled moravských okresů s údaji o velikosti a počtu obyvatel 

42 PA 2020  Karton 1 
Jmenování generála Reinefartha generálním inspektorem správy při úřadu říšského 
protektora; jeho úkoly 

43 PA 2020  Karton 1 
Informování vrchního starosty města Brna Oskara Judexe policejním ředitelstvím 
o nejdůležitějších událostech 

44 PA 2020  Karton 1 
Zpráva o situaci na Vyškovsku 

45 PA 2030  Karton 1 
Doručení rozhodnutí ve sporu Raimunda Kejvala s Všeobecným pensijním ústavem 
prostřednictvím Deutsche Arbeitsfront 

46 PA 2030  Karton 1 
Příklad byrokratického úřadování u zemského úřadu, nástin běhu spisu v bagatelní 
záležitosti nějakého kanálu v Brně 

47 PA 2030  Karton 1 
Směrnice pro úřední styk s říšskými služebnami 

48 PA 2030  Karton 1 
Odpor proti přidělování dalších říšských úředníků do protektorátních úřadů 

49 PA 2030  Karton 1 
Zasílání právních předpisů a správních nařízení vrchním zemským radům 

50 PA 2030  Karton 1 
Úprava odvolání z rozhodnutí protektorátních úřadů, provedených na dožádání 
vrchního zemského rady. 

51 PA 2030  Karton 1 
Posílení významu zemského úřadu, zákaz zasílání spisů okresních úřadů bez 
dobrého zdání ministerstvům 

52 PA 2030  Karton 1 
Úřední hodiny u okresních úřadů 
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53 PA 2030  Karton 1 
Služba u zemského úřadu v prosinci 1942 

54 PA 2030  Karton 1 
Úprava služby o vánocích 1942 

55 PA 2030  Karton 1 
Služební postup ve věci agendy z říšského příkazu přes RAV zemského prezidenta 

56 PA 2030  Karton 1 
Návrhy na zřízení oddělení pro územní plánování při zemském úřadu, náměty 
agendy 

57 PA 2030  Karton 1 
Nesprávný postup zemského úřadu při pracovních sporech a odvoláních 

58 PA 2030  Karton 1 
Zřízení vodní nádrže u Halenkova 

59 PA 2030  Karton 1 
Zákaz připojování dobrozdání NSDAP k podáním protektorátním úřadům 

60 PA 2030  Karton 1 
Stížnost zlínského okresního hejtmana, že zemský úřad koresponduje přímo s firmou 
Baťa 

61 PA 2030  Karton 1 
Určení pravomoci vědoucích německých zemědělských oddělení u okresních 
hejtmanů s rozšířenou pravomocí 

62 PA 2030  Karton 1 
Stížnost na předvolání zaměstnanců továrny na letecké motory v Líšni k úřadům 
v pracovní době 

63 PA 2030  Karton 1 
Zasílání přípisů ministerstva zemědělství na okresy cestou zemského úřadu 

64 PA 2030  Karton 1 
Úřední telefony, informace o jejich síti 

65 PA 2030  Karton 1 
Ustanovení hejtmana ochranné policie Hoffmanna a zemského rady dr. Rüttigera 
u německého státního ministra v Praze 
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66 PA 2030  Karton 1 
Přehled systemizace u okresního úřadu ve Valašském Meziříčí 

67 PA 2030  Karton 1 
Stížnost na přímý písemný styk okresního hejtmana v Litovli s generálním velitelem 
uniformované protektorátní policie 

68 PA 2030  Karton 1 
Posílení pravomoci zemských víceprezidentů, výnos K. H. Franka 

69 PA 2030  Karton 1 
Žádost o zaslání organizačního plánu zemského úřadu úřadovně říšského komisaře 
pro posílení němectví 

70 PA 2030  Karton 1 
Zákaz přímého styku německých úřadů s kanceláří říšského protektora 

71 PA 2030  Karton 1 
Jmenování dr. Oskara Rohra zástupcem vedoucího hlavního oddělení I. zemského 
úřadu 

72 PA 2030  Karton 1 
Ustanovení dr. Echoldta vrchním zemským radou v Brně 

73 PA 2030  Karton 1 
Návrh na rozšíření pravomoci zemědělských referentů u hejtmanů s rozšířenou 
pravomocí 

74 PA 2030  Karton 1 
Obtíže při obsazování místa okresního hejtmana v Prostějově 

75 PA 2030  Karton 1 
Připojení českého překladu k vyhlášce generálního velitele neuniformované 
protektorátní policie 

76 PA 2030  Karton 1 
Nová úprava pracovní doby ve veřejné službě, vyjádření okresního hejtmana 
z Litovle 

77 PA 2030  Karton 1 
Jmenování nadporučíka Rimecbacha vedoucím skupiny pro zjištění kulturních 
památek v protektorátě 

78 PA 2030  Karton 1 
Jmenování standartenführera Fischera vedoucím úřadovny „Německá 
zprostředkovatelna“ v Praze 
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79 PA 2030  Karton 1 
Spojení okresů Altburgund a Dietfurt 

80 PA 2030  Karton 1 
Návrh starosty Oskara Judexe na zkrácení pracovní doby 

81 PA 2030  Karton 1 
Stížnost úřadovny Morava říšského protektora v Brně na postup českých 
zaměstnanců zemského úřadu 

82 PA 2040  Karton 1 
Úprava správních hranic, zrušení některých okresních úřadů 

83 PA 2040  Karton 1 
Nová organizace vrchních zemských radů 

84 PA 2040  Karton 1 
Návrhy na připojení Rousinovska k okresu Vyškov 

85 PA 2040  Karton 1 
Zrušení úřadu vrchního zemského rady v Praze 

86 PA 2480  Karton 1 
Organizace protiletecké ochrany na Moravě, přehled 

87 PA 2480  Karton 1 
Přehled opatření městského vyučovacího úřadu po náletu v listopadu 1944 na Brno 

88 PA 2480  Karton 1 
Žádost okresního hejtmanství v Kyjově, aby nebyla v tomto místě zřízena protiletecká 
baterie 

89 PA 2480  Karton 1 
Žádost o propůjčení střelnice v Brně pro výcvik kontrolních orgánů zemského úřadu 

90 PA 2480  Karton 1 
Opatření k zachování kancelářských zařízení při náletech 

91 PA 2480  Karton 1 
Stížnost NSDAP na inspektora pracovního úřadu Mich. Busche pro jeho jednání, pro 
nedbání zájmů protiletecké ochrany a jiné 
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92 PA 2480  Karton 1 
Stížnost policejního ředitele na obtíže při výstavbě protileteckých zařízení v Brně, 
způsobené pracovním úřadem 

93 PA 2480  Karton 1 
Opatření nemocničních aut v případě potřeby po náletech, zajištění zdravotnického 
personálu 

94 PA 2480  Karton 1 
Protiletecká opatření v úřední budově zemského úřadu 

95 PA 2480  Karton 1 
Göringův výnos o urychleném projednávání věcí civilní ochrany 

96 PA 2480  Karton 1 
Jednání o kup Aktofotu pro zemský úřad 

97 PA 2480  Karton 1 
Zřízení protiletecké výstrahové stanice v budově zemského úřadu 

98 PA 2480  Karton 1 
Jednání o zřízení nouzového spojení v budově zemského úřadu 

99 PA 2480  Karton 1 
Postup při náhradě válečných škod, ceník různých předmětů 

100 PA 2485  Karton 1 
Jednání o dalším využití budovy pracovního úřadu v Jihlavě 

101 PA 2485  Karton 1 
Odůvodnění postupu při záboru památkových objektů, zámků pro účely vojenské 
apod. 

102 PA 2485  Karton 1 
Stížnosti na nedovolený postup ozbrojených složek při záboru volných prostor 

103 PA 2485  Karton 1 
Pokyny pro postup k uklidnění paniky při leteckých náletech 

104 PA 2485  Karton 1 
Obtíže školního vyučování na Vsetínsku po záboru většiny školních budov vojskem 

105 Pa 2490  Karton 1 
Telefonní přípoje okresního hejtmanství Brno-venkov 
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106 Pa 2490  Karton 1 
Pokyn okresnímu hejtmanství k upevnění spolupráce s pracovními úřady 

107 Pa 2490  Karton 1 
Stížnost na používání aut k dopravě k fotbalovým utkáním 

108 Pa 2490  Karton 1 
Pokyny pro zaměstnance okresního hejtmanství v Moravských Budějovicích, jak 
postupovat při onemocnění, jak topit v kanceláři apod. 

109 Pa 2490  Karton 1 
Jednání o přesídlení hlavního celního úřadu v Uherském Hradišti 

110 Pa 2490  Karton 1 
Přehled vedoucích jednotlivých oddělení s vlastnoručními podpisy 

111 Pa 2490  Karton 1 
Výnos ministerstva vnitra o společných inspekcích zemského úřadu a vrchního 
zemského rady 

112 Pa 2490  Karton 1 
Kompetenční spor zemského úřadu s kriminální ústřednou v Brně 

113 Pa 2490  Karton 1 
Přeložení sídla vrchního zemského rady v Praze 

114 Pa 2490  Karton 1 
Odvolání dr. Pohla z funkce policejního ředitele v Olomouci, jednání o nástupu 

115 Pa 2490  Karton 1 
Zřízení úřadovny pro zjišťování válečných škod u zemského úřadu 

116 Pa 2490  Karton 1 
Stížnost okresního hejtmana ve Vyškově na nedostatek kancelářských místností 

117 Pa 2490  Karton 1 
Jmenování dr. Hofmanna vedoucím referátu Centrální správa u úřadu německého 
státního ministra 

118 Pa 2490  Karton 1 
Směrnice pro osídlování Němců v celých vesnicích, stížnost Schwabeho Frankovi 
pro opomíjení zemského úřadu 



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

 

 

26 

119 Pa 2490  Karton 1 
Správní události: přepadení žen u Kyjova, spory mezi RAV a okresním úřadem 
v Kyjově, špatné dodávky masa v Kyjově, umístění vojáků v Luhačovicích, zábory 
u Spytihněvi, oslavy 1. máje 1944 

120 Pa 2490  Karton 1 
Seznamy vedoucích správ z říšského příkazu, seznamy okresních hejtmanů 

121 Pa 2490  Karton 1 
Žádost pozemkového úřadu o zaslání organizačního schématu zemského úřadu 

122 Pa 2490  Karton 1 
Spor generálního velitele neuniformované policie s okresním hejtmanstvím ve Frýdku 
o vyúčtování záloh AEL ve Vítkovicích a Kunčicích 

123 Pa 2490  Karton 1 
Pohotovost sněžných pluhů 

124 Pa 2490  Karton 1 
Ochrana chovu kožešnatých zvířat 

125 Pa 2490  Karton 1 
Adaptace budovy vrchního zemského rady v Moravské Ostravě 

126 Pa 2490  Karton 1 
Skartace spisů u správy z říšského příkazu u okresu Brno-město 

127 Pa 2490  Karton 1 
Převedení dálnopisu z Moravské Ostravy do Frýdku 

128 Pa 2490  Karton 1 
Zřízení telefonu u správy z říšského příkazu v Hodoníně 

129 Pa 2490  Karton 1 
Stížnosti na telefonní službu u četnické stanice v Plavči, která pozdě hlásila výskyt 
anglického balónu 

130 Pa 2490  Karton 1 
Špatný stav budovy okresního hejtmanství v Třebíči 

131 Pa 2490  Karton 1 
Hospodářská náhlá kontrola, pokyn k spolupráci kriminální policie s RAV 



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

 

 

27 

132 Pa 2490  Karton 1 
Určení reprezentačního paušálu okresního hejtmana v Prostějově, který byl zároveň 
okresním hejtmanem v Litovli 

133 Pa 2490  Karton 1 
Zákaz zasílání přípisů města Brna německému státnímu ministru bez podpisu 
vrchního starosty 

134 Pa 2490  Karton 1 
Jmenování generála Hitzegrada spojovacím orgánem německého státního ministra 
k vojenské skupině „Střed“. 

135 Pa 2490  Karton 1 
Ustanovení štábu nadporučíka Reinebacha pro zjištění kulturních hodnot 
v protektorátě 

136 Pa 2490  Karton 1 
Převedení vojenského pověřence u říšského protektora k úřadu německého státního 
ministra 

137 PA 2495  Karton 1 
Žádost hejtmana Reinharda Heinze z Brna k přeložení k letectvu 

138 PA 2495  Karton 1 
Stížnost Gerharda Chelíka z Moravan, že je terorizován svými východopruskými 
kamarády vojáky jako sudetský Němec 

139 PA 2495  Karton 1 
Výnos o sbírce kožichů a vlny pro vojsko 

140 PA 2495  Karton 1 
Vánoční nadílka pro vojáky v brněnských lazaretech 

141 PA 2495  Karton 1 
Poděkování vojenských zdravotníků za pomoc při vybavení lazaretů 

142 PA 2495  Karton 1 
Poškození telefonního vedení u Třebíče neznámými pachateli, zatčení českých 
rukojmí 

143 PA 2495  Karton 1 
Pokus německých vojáků u Tovačova o znásilnění českých dívek 

144 PA 2495  Karton 1 
Násilnosti německého hejtmana Switally v Ostravici 
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145 PA 2495  Karton 1 
Spor mezi opilými vojáky v Moravské Ostravě 

146 PA 2495  Karton 1 
Včlenění vojenské náhradní inspekce Praha do vojenského velitelství 

147 PA 2495  Karton 1 
Doprava mrtvoly untersturmführera (?) z Brna do Prahy 

148 PA 2495  Karton 1 
Nepřístojnosti při vojenském transportu v Horním Štěpánově u Olomouce 

149 PA 2495  Karton 1 
Návrhy na obsazení dalších budov pro účely vojenských lazaretů 

150 PA 2496  Karton 2 
Umístění inspektora neuniformované policie v budově zemského úřadu. 

151 PA 2496  Karton 2 
Návrh na zřízení bordelu pro německý policejní pluk v Holešově 

152 PA 2496  Karton 2 
Jmenování Friedricha Modera velitelem četnické stanice v Hněvotíně 

153 PA 2496  Karton 2 
Nábor německého úředníka pro policejní ředitelství v Plzni 

154 PA 2496  Karton 2 
Návrhy policejního ředitele dr. Zulegera z Olomouce, správy o jeho akcích 

155 PA 2496  Karton 2 
Jmenování generála Hitzegrada velitelem pořádkové policie u něm. státního ministra 

156 PA 2496  Karton 2 
Podplácení četníků ve Frýdku 

157 PA 2496  Karton 2 
Přenesení sídla generálního inspektora škol pořádkové policie do Brna 

158 PA 2496  Karton 2 
Informace o náhlých přepadech v Brně 
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159 PA 2496  Karton 2 
Úprava služebních platů osob přecházejících z veřejné správy k uniformované policii 

160 PA 2496  Karton 2 
Obtíže kriminální policie ve vítkovických železárnách 

161 PA 2496  Karton 2 
Zatčení policejních úředníků v Moravské Ostravě pro účast na komunistickém 
podzemním hnutí 

162 PA 2496  Karton 2 
Přeložení četníka Quido Louckého z Uherského Brodu pro podporu nepřítele do 
pense 

163 PA 2496  Karton 2 
Úprava židovských domů v Moravské Ostravě pro potřeby protektorátní policie 

164 PA 2496  Karton 2 
Umístění úřadovny inspektora neuniformované policie v budově policejního ředitelství 
v Brně, protest policejního ředitelství 

165 PA 2496  Karton 2 
Omezení svátků v r. 1944, protest zemského úřadu proti výnosům generálního 
velitele neuniformované protektorátní policie 

166 PA 2496  Karton 2 
Zpětné povolání všech četnických důchodců do služby 

167 PA 2496  Karton 2 
Stížnost zemského presidenta na policejního ředitele v Moravské Ostravě dr. Merlera 
pro nedodržování instanční cesty při hlášení náletů 

168 PA 2496  Karton 2 
Příkaz k alarmu, daný generálem Hitzegradem 

169 PA 2496  Karton 2 
Umístění inspektora neuniformované protektorátní policie v budově policejního 
ředitelství 

170 PA 2500  Karton 2 
Schválení zemského úřadu k použití i Němců při odklizování sněhu v Hodoníně 

171 PA 2500  Karton 2 
Zřízení úřadovny říšského komisaře pro utužení němectví v Praze a její úkoly 
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172 PA 2510  Karton 2 
Zřízení německých matričních úřadů v protektorátu; návrh 

173 PA 2510  Karton 2 
Šetření židovského původu dr. Felixe Riesse z Nového Jičína 

174 PA 2510  Karton 2 
Statistika počtu smíšených česko-německých manželství 

175 PA 2510  Karton 2 
Zdlouhavý postup bezpečnostní služby při vydávání dobrozdání o smíšených 
manželstvích 

176 PA 2510  Karton 2 
Návrh na zřízení institutu Řehoře Mendla v Brně 

177 PA 2520  Karton 2 
Stížnost ing. Friedr. Hornika na chování F. Neuschilda z Pozemkového úřadu 

178 PA 2520  Karton 2 
Zrušení vnucené správy na zemědělství Jana Rolence ve Vrahovicích 

179 PA 2520  Karton 2 
Návrhy dr. J. Gottnara, vedoucího plánovacího odboru na posílení němectví 

180 PA 2520  Karton 2 
Usídlení Němců z Dobrudže v Nové Vsi u Ivančic 

181 PA 2520  Karton 2 
Usídlení Němců na gruntě inspektora J. Hrozínka ve Vranovicích 

182 PA 2520  Karton 2 
Snaha zemských výzkumných ústavů získat pro své učely zbytkové statky Troubsko 
a Bzenec 

183 PA 2520  Karton 2 
Přidělení budovy zemského sirotčince v Rajhradě pro školení přesídlenců 

184 PA 2520  Karton 2 
Jednání o získání velkostatku Třemešek, patřícího firmě Baťa akc. spol. /Milady/ pro 
město Šumperk 
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185 PA 2520  Karton 2 
Stížnost okresních hejtmanů z Vyškova a Boskovic na nesprávný postup při 
vysídlování vyškovské střelnice 

186 PA 2520  Karton 2 
Pokus o přičlenění pozemkového úřadu v Brně k zemskému úřadu 

187 PA 2520  Karton 2 
Zpráva o udánlivém počešťování Jevíčka; postup germanizace 

188 PA 2520  Karton 2 
Financování komasačních prací 

189 PA 2520  Karton 2 
Zdravotní kontroly v místech německých přesídlenců 

190 PA 2520  Karton 2 
Šetření o jištění pozemku Čeňka Krejčího z Hrušovan u Brna 

191 PA 2520  Karton 2 
Řádění německého donašeče Zdeňka Bruši ve Vrahovicích u Prostějova 

192 PA 2520  Karton 2 
Zábor majetku Marie Hlaváčkové v Nasobůrkách u Litovle 

193 PA 2530  Karton 2 
Zpráva o kontrole městského hospodaření v Brně 

194 PA 2530  Karton 2 
Námitky proti připojení obce Čechyně k Rousínovu 

195 PA 2530  Karton 2 
Zaslání „Jahrbuchu der Landeshauptstadt Brünn“ 

196 PA 2530  Karton 2 
Námitky proti ostrému protičeskému postupu místního vedoucího NSDAP v Přerově 
Huga Schestaka 

197 PA 2530  Karton 2 
Jednání o přičlenění obce Dvorska k Brnu 

198 PA 2540  Karton 2 
Zřízení nové německé dívčí měšťanské školy v Nových Černovicích 
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199 PA 2540  Karton 2 
Jednání o zřízení německých obchodních škol v Hodoníně a Jindřichově Hradci 

200 PA 2540  Karton 2 
Jednání o jmenování ředitelů na německých měšťanských školách v Brně 

201 PA 2540  Karton 2 
Oznámení návštěvy vrchního vládního rady Langhause z Prahy na schůzce školních 
inspektorů 

202 PA 2540  Karton 2 
Otevření německé lesní školy v Hranicích 

203 PA 2540  Karton 2 
Poděkování německé hlavní školy v Dolních Kounicích za subvenci 

204 PA 2540  Karton 2 
Podpora německým školám v Hodoníně 

205 PA 2540  Karton 2 
Úmluva mezi německými školami a Hitlerjugend 

206 PA 2540  Karton 2 
Pamětní spisy o zániku německých škol v Ivančicích r. 1919, o rosicko-oslavanských 
dolech, o němectví v Ivančicích 

207 PA 2540  Karton 2 
Plánovaná přístavba německé zemědělské školy v Jihlavě 

208 PA 2540  Karton 2 
Zřízení hřiště u německé střední školy v Olomouci 

209 PA 2540  Karton 2 
Návrh na nadstavbu měšťanské školy v Lysicích 

210 PA 2540  Karton 2 
Rozšíření místností německé školy v Jevíčku 

211 PA 2540  Karton 2 
Přestavby německých škol v Líšni a ve Vranovicích 

212 PA 2540  Karton 2 
Malý počet žactva v německých učitelských ústavech v Brně 
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213 PA 2540  Karton 2 
Potíže s umístěním německého žákovského domu v Boskovicích 

214 PA 2540  Karton 2 
Novostavba německých škol v Prostějově, vyvlastnění pozemků 

215 PA 2540  Karton 2 
Okresní německé měšťanské školy ve Vyškově 

216 PA 2540  Karton 2 
Podpora Německého ústředního ústavu pro výchovu a výuku v Berlíně 

217 PA 2540  Karton 2 
Předložení návrhu města Brna na reorganizaci okresních školních rad 

218 PA 2540  Karton 2 
Přehled německých odborných škol (živnostenských a obchodních) 

219 PA 2540  Karton 2 
Odpor zemského úřadu proti rozhodnutí jihlavského vrchního zemského rady zřídit 
v Dačicích německý žákovský domov 

220 PA 2540  Karton 2 
Návrh na výstavbu německého učitelského ústavu v Jihlavě 

221 PA 2540  Karton 2 
Námitky proti organizaci německých školních úřadů 

222 PA 2540  Karton 2 
Zkušenosti s německými školními úřady 

223 PA 2540  Karton 2 
Přezkoušení žádosti jistého Lakosila z Kyjova o prodloužení termínu ke zkouškám na 
tamním gymnaziu 

224 PA 2540  Karton 2 
Omezení služeb německých studentů ze Slovenska 

225 PA 2540  Karton 2 
Protest proti omezování německé školy v Kuřimě umístěním protiletecké ochrany 

226 PA 2540  Karton 2 
Zřízení německé školy v Jemnici, odpor mark. Pallaviciniho 
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227 PA 2540  Karton 2 
Vysokoškolský výzkum na Brněnsku 

228 PA 2540  Karton 2 
Informace o učitelských jednoročních kurzech 

229 PA 2540  Karton 2 
Zákaz změn veřejných škol, věci organizace škol nejsou vojensky důležité 

230 PA 2540  Karton 2 
Otázka stavby nové německé školy v Prostějově 

231 PA 2540  Karton 2 
Omezení správních úkonů ve školství 

232 PA 2540  Karton 2 
Směrnice pro přijímání českých a německých dětí do německých škol 

233 PA 2540  Karton 2 
Plány nové německé školy v Moravské Ostravě, Hulvákách 

234 PA 2550  Karton 2 
Námět učitele Börgershausena z Vyškova na přestěhování malých zemědělců 
z Rousínovska na velké statky v Polsku 

235 PA 2550  Karton 2 
Ucházení se Emila Mitteise, učitele na obchodní škole v Moravské Ostravě, o místo 
inspektora, posudek 

236 PA 2550  Karton 2 
Posudek na Dr. Maxe Heina, profesora v Olomouci, který se uchází o místo ředitele 

237 PA 2550  Karton 2 
„Odčinění křivd“, spáchaných prý českými úřady na prof. Josefu Freisingovi z Brna 

238 PA 2550  Karton 2 
Odvolání inspektora Julia Caesara k výstavbě zákopů 

239 PA 2550  Karton 2 
Jmenování disciplinární komise na zemědělských školách 

240 PA 2550  Karton 2 
Předání spisů učitele Jana Müllera NSDAP v Děčíně. 
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241 PA 2550  Karton 2 
Námitky proti jmenování učitele Kranera ředitelem hlavní německé školy v Brně, 
Jakubská ul. 

242 PA 2550  Karton 2 
Přeložení učitelky Hirnichové 

243 PA 2550  Karton 2 
Potíže německé učitelky Irmy Eignerové z Olomouce pro její náboženské založení 

244 PA 2550  Karton 2 
Spor prof. Řehaka a Neumanna o ředitelské místo na německé živnostenské škole 
v Brně 

245 PA 2550  Karton 2 
„Odčinění křivd“ prof. na obchodní akademii v Brně Franze Schmutze 

246 PA 2550  Karton 2 
Návrh na jmenování Ernsta Schatka inspektorem u zemské školní rady 

247 PA 2550  Karton 2 
Žádost o ustanovení prof. obchodní školy Aloise Kluga v Brně, posudek 

248 PA 2550  Karton 2 
Posudky inspektora dr. Emila Záruby na profesory a učitele Arnošta Horáka, Jos. 
Hamerníka, dr. Valtra Růžičku, Vil. Wagnera a Olgu Hismerovou, vhodné objekty na 
převedení z českých škol do německých 

249 PA 2550  Karton 2 
Umístění učitele Jana Habela, dříve učícího na českých školách 

250 PA 2560  Karton 2 
Subvence pro německé divadlo ve Vyškově, žádost 

251 PA 2560  Karton 2 
Subvence pro německé divadlo v Moravské Ostravě, žádost 

252 PA 2560  Karton 2 
Subvence pro německé divadlo v Prostějově, žádost 

253 PA 2560  Karton 2 
Podpora země městskému divadlu v Brně 



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

 

 

36 

254 PA 2560  Karton 2 
Subvence pro německé divadlo v Olomouci 

255 PA 2560  Karton 2 
Zaplacení výloh výstavy „Deutsche Grösse“ 

256 PA 2560  Karton 2 
Vyúčtování subvence městskému divadlu v Brně 

257 PA 2560  Karton 2 
Úpravy divadelní budovy v Prostějově, německé koncerty a jiné 

258 PA 2570  Karton 2 
Převzetí dětské nemocnice do správy města Brna 

259 PA 2570  Karton 2 
Návrh na zřízení velké ústřední německé knihovny 

260 PA 2570  Karton 2 
Vyhlášení zemské soutěže pro německé umělce 

261 PA 2570  Karton 2 
Výstavba německého domu v Hodoníně 

262 PA 2570  Karton 2 
Jmenování nového německého kuratoria pro Vannickovu nadaci pro byty 
kovodělníků 

263 PA 2580  Karton 2 
Subvence pro německou knihovnu v Hodoníně 

264 PA 2580  Karton 2 
Námitky dr. Suientka proti sesazení rady J. Dosoudila z místa městského archiváře 
v Brně 

265 PA 2580  Karton 2 
Jednání o založení spolku „Deutsches Haus“ v Jevíčku 

266 PA 2580  Karton 2 
Memoriál o archeologické práci na Moravě od dr. Huckeho, návrh na zřízení ústavu 
pro prehistorii v Brně 

267 PA 2580  Karton 2 
Subvence spolku „Naturforschender Verein“ v Brně 
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268 PA 2580  Karton 2 
Připomínky k návrhu stanov „Deutscher Schützenverein“ v Moravské Ostravě 

269 PA 2580  Karton 2 
Subvence pro „Deutscher Verein für die Geschichte Mährens“ 

270 PA 2580  Karton 2 
Financování českých a německých obecních knihoven 

271 PA 2580  Karton 2 
Seznam německých spolků v protektorátě 

272 PA 2580  Karton 2 
Dotace pro německou hudební školu v Brně 

273 PA 2590  Karton 2 
Subvence pro německé divadlo v Olomouci 

274 PA 2590  Karton 2 
Žádost Františka Feltla o podporu 

275 PA 2590  Karton 2 
Subvence pro „Brünner Modeklub“ 

276 PA 2590  Karton 2 
Subvence pro „Volksbildungsstelle“ v Brně 

277 PA 2590  Karton 2 
Dotace pro německý žákovský dům v Uherském Hradišti 

278 PA 2590  Karton 2 
Subvence německé mateřské školy v Hlubočanech 

279 PA 2590  Karton 2 
Příspěvek na založení německé měšťanské školy v Židlochovicích 

280 PA 2590  Karton 2 
Příspěvky německému Červenému kříži 

281 PA 2590  Karton 2 
Subvence pro německé divadlo ve Vyškově, vyúčtování 
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282 PA 2590  Karton 2 
Subvence pro německé divadlo v Prostějově 

283 PA 2590  Karton 2 
Podpora pro veslařský klub „Bruna“, který půjčil své lodě k záchranné službě při 
zátopě Modřic 

284 PA 2590  Karton 2 
Výše příspěvků německým školám, přehled 

285 PA 2590  Karton 2 
Podpora časopisu „Deutsche Volksforschung in Böhmen“ (dr Weinelt) 

286 PA 2590  Karton 2 
Přehled německých spolků, kterým byla v r. 1940 dána podpora ze zemských peněz 

287 PA 2590  Karton 2 
Náhrada škod způsobených zátopami Otmaru Dürböckovi z Louky u Rajhradu 

288 PA 2590  Karton 2 
Vyúčtování hospodaření městského divadla v Brně 

289 PA 2590  Karton 2 
„Odčinění křivd“ vdově po vrchním zemském radovi Ludwigu Luniaczkovi 

290 PA 2590  Karton 2 
Přehled podpor studentským organizacím, přehled podpor žákům škol, výstavba N.S. 
Studentenwerku v Brně a její zajištění 

291 PA 2590  Karton 2 
Podpory německým obecným školám v Modřicích, v Kučerové v Uherském Hradišti, 
v Ivančicích aj., poděkování 

292 PA 2590  Karton 2 
Žádost „Mähr. Kunstvereinu“ o podpory, rozpočet na akce v r. 1942 

293 PA 2600  Karton 3 
Franz Thophofer, Znojmo – žádost o odvolání z vojenské služby 

294 PA 2600  Karton 3 
Jmenování Fritze Mekisky vládním komisařem v Litovli 
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295 PA 2600  Karton 3 
Stížnosti na českou správu v Tišnově, návrh na jmenování Ericha Binara vládním 
komisařem. 

296 PA 2600  Karton 3 
Návrh na osamostatnění obce Jindřichova u Letovic 

297 PA 2600  Karton 3 
Odvolání vládního komisaře dr Fr. Czermaka v Olomouci na vojnu a jmenování dr 
Franze Veitha 

298 PA 2600  Karton 3 
Úřední označení vládních komisařů v Brně, Moravské Ostravě a Olomouci titulem 
vrchní starosta 

299 PA 2600  Karton 3 
Ucházení se Jos. Seidenbergera o místo vládního komisaře v Hranicích a Hodoníně 

300 PA 2600  Karton 3 
Stížnost uniformované policie na vládního komisaře Webera v Lipníku nad Bečvou 

301 PA 2600  Karton 3 
Slavnost uvedení nových vrchních starostů 

302 PA 2600  Karton 3 
Stížnosti německého vládního komisaře Karla Mazala z Vyškova na osazenstvo 
tamního hotelu, posudek na Mazala 

303 PA 2600  Karton 3 
Žádost Franze Neumanna z Krnova o místo vládního komisaře ve Frýdku 

304 PA 2600  Karton 3 
Jmenování vládních komisařů Oskara Judexe v Brně, dr. Leo Engelmanna v Jihlavě, 
dr. Hinnera v Moravské Ostravě a dr. Czermaka v Olomouci, náměty na reformu 
vládních komisařů, seznam vládních komisařů na Moravě, protokoly o schůzích 
vládních komisařů 

305 PA 2600  Karton 3 
Jmenování Ulricha Banka vládním komisařem v Hodoníně a přeložení dosavadního 
komisaře dr. Heřm. Bösse k zemskému úřadu 

306 PA 2600  Karton 3 
Jmenování německých komisařů v Ivančicích, v Dolních Kounicích a Rosicích 

307 PA 2600  Karton 3 
Jmenování dr. Rödera vládním komisařem v Třešti 



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

 

 

40 

308 PA 2600  Karton 3 
Vyšetřování vládního komisaře Antona Böhma z Jindřichova Hradce 

309 PA 2610  Karton 3 
Dávka z přírůstku hodnot Františka a Kateřiny Weberových ze Želešic 

310 PA 2610  Karton 3 
Posudek o statkáři Fischovi z Hrušovan u Brna 

311 PA 2610  Karton 3 
Posudek na sv. p. Schulenbauera, bývalého vedoucího úřadu cenové kontroly v Brně 

312 PA 2610  Karton 3 
Zjištění německé národnosti obchodníka Josefa Dybala podle sčítání lidu v r. 1930 

313 PA 2610  Karton 3 
Náhrada za odebraného koně zemědělci Filipu Singerovi z Hlubočan 

314 PA 2610  Karton 3 
Náhrada ošetřovacích útrat Karla Hawlitschka 

315 PA 2610  Karton 3 
Pensijní pojištění Jiřího Beiera z Brna 

316 PA 2610  Karton 3 
Zamítnutí žádosti ing. Kurta Bartelmuse o prominutí poplatků za vydání koncese pro 
obchod s rozhlasovými přijímači 

317 PA 2610  Karton 3 
Vyžádání si osobního spisu školního rady Franze Habermanna 

318 PA 2610  Karton 3 
Zcela odmítavý posudek na dr. Huberta Preibsche 

319 PA 2610  Karton 3 
Úmrtí J. Waltera, zástupce vedoucího stranického spojovacího úřadu v Praze 

320 PA 2610  Karton 3 
Posudek na Aloise Ehrenbergera z Želešic 

321 PA 2610  Karton 3 
Uvolnění kauce Terezie Lockerové z Ivančic 
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322 PA 2610  Karton 3 
Seznam slavných osobností Moravy českých i německých, předložený dr. Friedr. 
Nellböckem 

323 PA 2610  Karton 3 
Posudky na Ernsta Frieba z Nového Jičína, Rud. Durischeho z Červenky, Hanse 
Grimma a Armina Bourdota z Brna 

324 PA 2610  Karton 3 
Ošetřovací útraty Rajmunda Pěničky 

325 PA 2610  Karton 3 
„Odčinění křivd“ vrchnímu magistrátnímu radovi dr. Karlu Zebovi z Olomouce 

326 PA 2990  Karton 3 
Odstup žádosti Ludmily Springerové z Hustopečí 

327 PA 2990  Karton 3 
Jednání o zastoupení Svazu německých majitelů domů v daňových komisích 

328 PA 2990  Karton 3 
Přehled německých sportovních hříšť v Brně 

329 PA 2990  Karton 3 
Umístění rodin zaměstnanců firmy Klöckner z Hamburku v Kuřimi 

330 PA 2990  Karton 3 
Dodávky papíru firmy Rohrer pro zemský úřad, dodávky marmelády firmy Müller 
z Dolních Kounic pro zemské nemocnice 

331 PA 2990  Karton 3 
Zřízení německého domova starých v Brně 

332 PA 2990  Karton 3 
Zadávání architektonických návrhů německým stavitelům ing. Waltru Schindlerovi 
a ing. Wilh. Zeiselovi 

333 PA 2990  Karton 3 
Ošetřovné v ústavu slepců, příspěvky „Péče o slepé“ 

334 PA 2990  Karton 3 
Nedělní služba německých lékařů 
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335 PA 2990  Karton 3 
Větší účast německých firem na úředních zakázkách; poškození manželů 
Wohletzových obcí Bílovice nad Svitavou 

336 PA 3000  Karton 3 
Přípis Karla Maria z Národního tábora fašistického Schwabemu, zabavení letáku 
moravských národních socialistů (Pytlík), odsouzení Pytlíka pro urážku vlády 

337 PA 3000  Karton 3 
Předání inventáře „Sokola“ jízdní standartě SA v Brně 

338 PA 3000  Karton 3 
Vyklizení místností Moravské Nacionální sociální strany /Pytlík/ v Brně 

339 PA 3000  Karton 3 
Zjišťování adres funkcionářů „Orla“ Gestapem 

340 PA 3000  Karton 3 
Informační zprávy Nacionálního hnutí /dříve Národního tábora fašistického, Jar. Vala/ 

341 PA 3000  Karton 3 
Korespondence fašisty prof. Oldřicha Mančala, jeho provolání proti Národnímu 
souručenství a jiné 

342 PA 3000  Karton 3 
Národní tábor fašistický, korespondence, návrhy NS přípis E. Háchovi, 
Korespondence /tisk/, Svatoplukovy gardy K. Mario, B. E. Pleh, J. M. Tichý, B. Pavlů, 
S. Prosecký, F. Kouřil, R. Neshoda, M. Rambousek, J. Lebenský, zápisy 
z konferencí, zprávy o vnitřních rozporech, časopis Národní Tábor, letáky 

343 PA 3000  Karton 3 
Moravská nacionální sociální strana /Ed. Pytlík/, informace, požadavky, útoky proti 
Národnímu souručenství, urgence proti zákazu schůzí, útok na Stoupalův koncern, 
zprávy o činnosti 

344 PA 3010  Karton 3 
Vysvědčení zachovalosti Antonína Jubánka z Veverské Bítýšky při přijetí do 
Zbrojovky 

345 PA 3010  Karton 3 
Vysvědčení zachovalosti Jana Schwabeho z Chrlic při přijetí do Zbrojovky 

346 PA 3010  Karton 3 
Zavření hostince v domě DTJ v Přerově 
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347 PA 3010  Karton 3 
Kolektivní smlouva pro technický personál zemského divadla, vypracovaná zemským 
sekretariátem Českého dělnického syndikátu v Brně 

348 PA 3010  Karton 3 
Zaslání stanov „Treonu“, spolek chemických dělníků v Praze 

349 PA 3010  Karton 3 
Postavení českých dělníků a dělnic, pracujících v Německu, řešení na poradě 
v Drážďanech 

350 PA 3020  Karton 3 
Návrh na jmenování zástupce zemského vedoucího zemědělců /dr. Fulík, Jar. 
Kuthan/ 

351 PA 3030  Karton 3 
Zřízení domova německých dětí v zemědělské škole v Kyjově 

352 PA 3030  Karton 3 
Záporné stanovisko k návrhu konsistoře na prohloubení vyučování náboženství 

353 PA 3030  Karton 3 
Zákaz účasti okresních hejtmanů při vizitaci školních inspektorů ve školách 

354 PA 3030  Karton 3 
Návrh dr. Em. Záruby na zavření dalších českých škol na Moravě 

355 PA 3030  Karton 3 
Posudky dr. Em. Záruby na zemské školní inspektory, K. Rottera, dr. Al. Navrátila, K. 
Klusáka, dr. J. Novotného, J. Širokého, dr. j. Rozholda, dr. J. Parmu, dr. J. Čičatku 

356 PA 3030  Karton 3 
Návrh na snížení počtu českých studentů na středních školách 

357 PA 3030  Karton 3 
Námitka Oskara Judexe proti zřízení třetího českého inspektorátu v Brně 

358 PA 3030  Karton 3 
Vliv německých funkcionářů na jmenování prov. správců českých středních škol 

359 PA 3030  Karton 3 
Policejní uzavření českého reálného gymnasia v Uherském Hradišti 
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360 PA 3030  Karton 3 
Vyšetřování urážky Führera českým žákem Milošem Králem na vyšší průmyslové 
škole v Brně 

361 PA 3030  Karton 3 
Kašel českých učitelů při proněmeckém projevu učitelů Bartoše a Nerudy v brněnské 
Redutě 

362 PA 3030  Karton 3 
Německý vliv na obsazování ředitelů českých škol 

363 PA 3030  Karton 3 
Zamýšlený návrh na povolení studia protektorátních žáků vysokých škol 

364 PA 3030  Karton 3 
Zamítnutí žádosti Víta Rohana z Uherského Hradiště na přestup jeho syna, žáka 
zavřeného gymnazia v Uherském Hradišti, na reálné gymnazium v Kyjově 

365 PA 3030  Karton 3 
Přehled organizace českých učitelů 

366 PA 3030  Karton 3 
Návrh na zrušení české školy v Slavětíně u Olomouce 

367 PA 3030  Karton 3 
Přehled českých pedagogických časopisů 

368 PA 3030  Karton 3 
Vliv dr. Záruby a vrchních zemských radů na ustanovování vedoucích sil ve školství 

369 PA 3030  Karton 3 
Stížnost dr. Záruby na postup prof. Antonína Pechana při ustanovovacích zkouškách 

370 PA 3030  Karton 3 
Telegrafické svolání okresních školních inspektorů do Prahy – placení jednotlivých 
telegramů 

371 PA 3030  Karton 3 
Opatření provedená v Moravské Ostravě, v Místku a v Brušperku v souvislosti 
s několika akcemi žáků proti Němcům 

372 PA 3030  Karton 3 
Návrh na penzionování přebytečných učitelských sil na středních školách 
v souvislosti se zmenšením počtu středních škol 
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373 PA 3030  Karton 3 
Fr. Habermann, převzetí funkce dozoru na českých pokračovacích školách 

374 PA 3030  Karton 3 
Doporučení ke koupi knih Wernera Maye a dr. Emila Müllera vyučujícími němčiny na 
českých školách 

375 PA 3030  Karton 3 
Zpráva o průběhu prázdninových kursů němčiny pro české učitele 

376 PA 3030  Karton 3 
Posudky dr. Em. Záruby na české zemské školní inspektory Karla Krčnu a Jaroslava 
Vacka 

377 PA 3030  Karton 3 
Seznam navrhovaných kandidátů na místa českých školních inspektorů 

378 PA 3030  Karton 3 
Návrh na zlepšení vyučování němčině na školách 

379 PA 3030  Karton 3 
Převod zemských zemědělských škol do správy ministerstva zemědělství 

380 PA 3030  Karton 3 
Dobrozdání Fr. Habermanna o smýšlení českých školních inspektorů; jsou většinou 
ještě protiněmecky orientováni 

381 PA 3030  Karton 3 
Zprávy o školení historiků v Rankenheimu, seznamy účastníků, posudky o jejich 
vystupování 

382 PA 3030  Karton 3 
Jednání o zpětný kup pozemků v Nedvězí, které byly r. 1921 věnovány jako pokusné 
pole tamní české škole 

383 PA 3030  Karton 3 
Jmenování dr. Jar. Parmy zemským školním inspektorem 

384 PA 3030  Karton 3 
Odstup pozemků bývalé české školy v Kučerově na přestavbu silnice 

385 PA 3030  Karton 3 
Zkušenosti se zavedením němčiny do obecných škol, inspekční zpráva Fr. 
Habermanna 
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386 PA 3030  Karton 3 
Dodávky českým školám 

387 PA 3030  Karton 3 
Návrh na zrušení české školy v Čechyni u Vyškova 

388 PA 3030  Karton 3 
Zpráva o postupu maturitních zkoušek na českých učitelských ústavech, návrhy na 
reorganizaci 

389 PA 3030  Karton 3 
Návrh na přidělení německého školního inspektora k České zemské školní radě 

390 PA 3030  Karton 3 
Seznam nově vydaných českých cvičebnic 

391 PA 3030  Karton 3 
Statistika vysokoškoláků a jejich osudů po zavření českých vysokých škol 

392 PA 3030  Karton 3 
Šetření o postupu profesorů při zavření reálného gymnasia v Místku 

393 PA 3030  Karton 3 
Vyšetřování protiněmeckých projevů při kursu loyality pro české učitele v Redutě (uč. 
L. Bartoš, L. Neruda), zatčení českých učitelů 

394 PA 3030  Karton 3 
Vyloučení českých profesorů ze zkušebních komisí pro české střední školy 
a učitelské ústavy /posudky na J. Kudelu, K. Litlocha, J. Krejčího, R. Kryčera, dr. J. 
Staňka, E. Lendla, dr. J. Linharta, F. Švandu, dr. R. Košťála, O. Mušku, dr. F. 
Zvěřinu, F Medunu, F. Pulce, dr. J. Húska a O. Janovského/ 

395 PA 3030  Karton 3 
Zprávy o situaci na českých vysokých školách, o jejich správě, badatelských akcích 
aj. 

396 PA 3030  Karton 3 
Revise knih v knihovnách českých škol, seznam povolených cvičebnic 

397 PA 3030  Karton 3 
Přidělení náhradních místností pro výzkumné ústavy České zemědělské vysoké 
školy v Brně 

398 PA 3030  Karton 3 
Organizace řízení školství na Moravě, přehled agend vyřizovaných Němci 
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399 PA 3030  Karton 3 
Intervence při jmenování ředitelem škol v Kostelanech /Frant. Plevák/ a 
v Řečkovicích /Říha, Jančík/ 

400 PA 3030  Karton 3 
Návrh na zrušení české školy pro ženská povolání na Merhautově ul. v Brně 

401 PA 3030  Karton 3 
Zákaz výstavby českých škol 

402 PA 3030  Karton 3 
Inspekční zprávy Fr. Habermanna a dr. E. Záruby o stavu českých škol, o vyučování 
němčině, o rušení českých středních škol, o stavu škol ve Zlíně, upozornění na české 
vlastenecké učitele, posudky, zprávy o protiněmeckých akcích aj. 

403 PA 3040  Karton 4 
Převedení českých univerzitních profesorů na dovolenou s čekatelným 

404 PA 3040  Karton 4 
Zpráva o činnosti prof. Josefa Kuchtíčka v Moravské Ostravě 

405 PA 3040  Karton 4 
Jmenování Frant. J. Říhy z Řečkovic ředitelem /protiněmecké vyjádření/ 

406 PA 3040  Karton 4 
Zatčení učitelé na Moravě /1 č. chybí/ 

407 PA 3040  Karton 4 
Zpráva o prof. Vlad. Havránkovi z Uherského Brodu 

408 PA 3040  Karton 4 
Posudek o dr. Jar. Čičatkovi z Olomouce 

409 PA 3040  Karton 4 
Udání dr. Rozholda na jeho české kolegy na Zemské školní radě 

410 PA 3040  Karton 4 
Přeložení učitele Antonína Tomka z Týnce na Valašsko 

411 PA 3040  Karton 4 
Protiněmecké chování učitele Bohuslava Grmely z Brna 

412 PA 3040  Karton 4 
Přeložení Emilie Müllerové, učitelky z Blanska do Brna 
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413 PA 3040  Karton 4 
Vyšetřování profesorů Vysoké zemědělské školy prof. dr. Karla Pardubského a dr. 
Karla Macka 

414 PA 3040  Karton 4 
Penzionování učitele Stanislava Goldbacha, jeho proněmecké vystupování 

415 PA 3040  Karton 4 
Denunciace profesorů Vysoké zemědělské školy dr. Hanzliana, dr. Pardubského 
a dr. Macka 

416 PA 3040  Karton 4 
Denunciace na české učitele pro jejich protiněmeckou činnost /Vlast. Spáčil-
Drahanovice, Alžběta Beranová z Dobříše, Frant. Svačina, Pelřov, Alfons Appelt-
Dědice/. 
Seznam odcházejících ředitelů a profesorů do penze, seznam navržených 
provizorních správců. 
Seznam členů disciplinární komise. 
Ucházení se dr. Jindř. Hrbáčka o místo školního inspektora v Přerově. 
Posudek na zem. šk. inspekt. Karla Klusáka a dr. J. Navrátila. 
Proněmecká podání Jana Bujniaka, učitele na obchodní škole v Brně. 

417 PA 3040  Karton 4 
Přeložení učitele Josefa Hoffmanna ze Svitávky pro jeho protiněmecký postoj 

418 PA 3050  Karton 4 
Denunciace tajemníka Jindřicha Lepiera proti českému divadlu v Brně, resp. jeho 
řediteli Václavu Jiříkovskému; memoriál o udánlivých zpronevěrách v divadle, 
rozhodnutí Němců 

419 PA 3050  Karton 4 
Návrh na zřízení velké knihovny německé „Gesellschaft für Wissenschaft und 
Volkstumsforschung“ v Brně 

420 PA 3050  Karton 4 
Odpor Němců proti pěveckému turné Pěveckého sdružení moravských učitelů pro 
jeho národní charakter 

421 PA 3050  Karton 4 
Proněmecký přípis divadla Kašpárka Turka v Brně 

422 PA 3050  Karton 4 
Informace o Národohospodářském svazu pro Sicherheitsdienst, zaslání 

423 PA 3050  Karton 4 
Zákaz rozšiřování knihy Jaroslava Haška „Švejk“ 
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424 PA 3050  Karton 4 
Zákaz představení Wolkrových děl ochotnickým spolkem „Hana“ v Ivanovicích na 
Hané; jsou prý komunistické. 
Zákaz „Divadelního studia Ant. Turek“ v Brně přes zapojený přípis A. Turka 

425 PA 3050  Karton 4 
Rozpuštění dětského divadla v Brně, umístění personálu, dobré zdání o zemském 
divadle, vyúčtování, jednání o nové správě 

426 PA 3060  Karton 4 
Podpora Němců „Národopisné Moravě“ /V. Rohan v Uherském Hradišti/ 

427 PA 3060  Karton 4 
„Národopisná Morava“ návrh činnosti, memoriál o osudu moravských Slováků, 
podpora Slováckému museu, dotace, zprávy o akcích, brožury aj. /Jan Úprka, Jos. 
Vávra, Vít Rohan, Jos. Taťák, Domin Černý/ 

428 PA 3060  Karton 4 
„Úprkův kraj“ /Lidová tvorba/, podpora časopisu /přiložení č. 2-3 I. ročn./ 

429 PA 3070  Karton 4 
Dotaz Kuratoria pro výchovu mládeže na výši možných dotací na jeho činnost; 
negativní odpověď 

430 PA 3080  Karton 4 
Zatčení starosty v Holáskách a návrh na jmenování Alfreda Nitsche vládním 
komisařem 

431 PA 3080  Karton 4 
Sesazení starosty Rudolfa Lodese z Ostopovic pro používání předtisků domovských 
listů s nacionáním obsahem 

432 PA 3080  Karton 4 
Posudek o zcela protiněmeckém smýšlení vyškovského starosty dr. Jana Hona 

433 PA 3080  Karton 4 
Odvolání starosty Leichmanna z Tikovic pro jeho odmítavé stanovisko k německému 
národnostnímu průzkumu 

434 PA 3080  Karton 4 
Zatčení a suspenze starosty v Lipníku nad Bečvou, učitele Františka Látala 

435 PA 3080  Karton 4 
Směrnice říšského protektora pro obsazování míst obecních starostů /znalost 
němčiny aj./; odstranění legionářů /seznam/ 
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436 Pa 3090  Karton 4 
Proněmecký posudek na faráře řecko-katolické církve Aloise Šnofláka ze Savína 

437 Pa 3090  Karton 4 
Zcela odmítavé stanovisko Němců k četnickému zemskému veliteli plukovníku 
Klofandovi 

438 Pa 3090  Karton 4 
Odmítavý posudek na učitele Zdeňka Krejčího z Hrušovan u Brna 

439 Pa 3090  Karton 4 
Posudek na hospodářského správce J. Prokopce z Hlubočan 

440 Pa 3090  Karton 4 
Odmítavé stanovisko k zákupu stavebního místa v Brně továrníkem Karlem Matějů, 
přes intervenci šéfredaktora Karla Ansorgeho z Prahy. 

441 Pa 3090  Karton 4 
Postup okresního hejtmana Blumenberga ze Zlína při pohřbu generálního ředitele 
firmy Baťa Hlavničky 

442 Pa 3090  Karton 4 
Informace o stav. Karlu Pelischkovi, bývalém zednáři a spolupracovníku židovské 
firmy Zeisel a Pokora 

443 Pa 3090  Karton 4 
Odmítavý posudek na přísedícího zemského výboru Julia Dorazila, obchodníka 
z Vyškova 

444 Pa 3090  Karton 4 
Podvodné vysvědčení zachovalosti Jaroslava Knesla z Blažovic, ucházejícího se 
o místo v brněnské Zbrojovce 

445 Pa 3090  Karton 4 
Zápis o projevu ministra Adolfa Hrubého ve Frýdku 

446 Pa 3090  Karton 4 
Odmítnutí zbrojního pasu pro inspektora Karla Lepiera 

447 Pa 3090  Karton 4 
Posudek na stavitele Františka Zukala 

448 Pa 3090  Karton 4 
Zabavení majetku zemřelého ředitele divadla Václava Jiříkovského a výplata 
pohledávek jeho vdově Růženě 
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449 Pa 3090  Karton 4 
Zatčení Adolfa Škody, kontrolora v revírní pokladně v Rosicích 

450 Pa 3090  Karton 4 
Výplata 12 000 Kčs ročně prof. dr. Absolonovi zemí moravskoslezskou po 
pozemštění Moravského krasu 

451 Pa 3090  Karton 4 
Zákaz hrání českých písní policejní kapelou v Brně 

452 Pa 3090  Karton 4 
Zákaz rozmnožování opisů zadržených letáků pro účely četnictva 

453 Pa 3090  Karton 4 
Udání Ferd. Prokopa na Mil. Kousalovou z Brna-Husovic pro protiněmecký výrok 

454 Pa 3090  Karton 4 
Stížnosti Němců na strohé chování zaměstnanců policejního ředitelství 

455 Pa 3090  Karton 4 
Falešné obvinění Leo Šíberleho vedoucího cenové kontroly v Hodoníně, ředitelem 
Slováckého zemědělského družstva v Uherském Hradišti Adolfem Tesarzykem 

456 Pa 3090  Karton 4 
Protokol o příčině úmrtí zemského presidenta dr. Jaroslava Cahy; protokol o průběhu 
pohřbu 

457 Pa 3090  Karton 4 
Dopis Moravské nacionální sociální strany /Ed. Pytlík/ proti agrárnímu poslanci 
Stoupalovi 

458 Pa 3090  Karton 4 
Příkaz všem úřadům, aby hlásily všechny nezvěstné osoby Gestapu 

459 Pa 3090  Karton 4 
Šetření o podezřelém prodeji dobytka ze školního statku v Jevíčku ředitelem J. 
Fralou 

460 Pa 3090  Karton 4 
Jednání o kup domu v Brně Vilémem Kutnohorským 

461 Pa 3090  Karton 4 
Vyšetřování úmrtí Josefa Žerdíka z Hustopečí nad Bečvou, udánlivě otráveného 
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462 Pa 3090  Karton 4 
Posudek Gestapa o prof. dr. Karlu Neuwirthovi, brněnském urologovi 

463 PA 3100  Karton 4 
Přípis Gestapa ve věci zatčení advokáta dr. J. Vojtěcha; námitky proti intervenci dr. 
Schwabeho 

464 PA 3100  Karton 4 
Zatčení inspektora Františka Pajera pro jeho účast při zatýkání funkcionářů SdP 
v Libavé 

465 PA 3100  Karton 4 
Předání seznamu komunistů Gestapu v r. 1942. Předání zpráv o maďarském 
zpravodajství 

466 PA 3100  Karton 4 
Politický posudek na ředitele záložny Josefa Hájka z Králova Pole 

467 PA 3100  Karton 4 
Sledování učitele Antonína Šidla z Pyšel pro jeho protiněmecké chování 

468 PA 3100  Karton 4 
Intervence poručníka Schiepka u dr. Schwabeho ve prospěch zatčené Markéty 
Kučové z Olomouce 

469 PA 3100  Karton 4 
Stížnost českého lékaře dr. Valenty z Loštic na tamního starostu Stan. Pokorného 

470 PA 3100  Karton 4 
Zákaz nošení stejnokrojových součástek rozpuštěného spolku „Junák“ 

471 PA 3100  Karton 4 
Zpráva o účinku zavedení německého pozdravu mezi českými zaměstnanci 

472 PA 3100  Karton 4 
Stížnost ing. Folty na okresního hejtmana v Kyjově, že přeje židům 

473 PA 3100  Karton 4 
Námitky proti vytváření nových kuželkářských spolků na Vyškovsku 

474 PA 3100  Karton 4 
Zpráva o českých protiněmeckých nápisech v Olomouci, stížnost na postup 
protektorátní policie 
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475 PA 3100  Karton 4 
Vyšetřování J. Fialy, ředitele zemědělské školy v Jevíčku, pro nepovolený prodej 
dobytka 

476 PA 3100  Karton 4 
Stížnost na české děti ve Svitávce pro jejich ostentativní odpor vůči Melitě Jeřákové 

477 PA 3100  Karton 4 
Návrh na povýšení Františka Skyvy a dr. Františka Pospíšila v Moravském museu 

478 PA 3100  Karton 4 
Šeptaná propaganda proti očkování dětí mezi českým obyvatelstvem 

479 PA 3100  Karton 4 
Námitky německých úřadů proti překládání českých zaměstnanců do smíšených 
oblastí protektorátu 

480 PA 3490  Karton 4 
Návrh dr. E. Zaruby na germanisaci českého národa a na rychlé řešení tzv. českého 
problému 

481 PA 3490  Karton 4 
Návrh na ponechání legionářů Al. Adámka, Mir. Trlice a Jana Diváckého ve službách 
spořitelny 

482 PA 3490  Karton 4 
Příkaz k dobrému zacházení s dvěma českými dívkami, které chtěly jít do služeb 
k německým sedlákům. 

483 PA 3490  Karton 4 
Udělování povolení k venkovským zábavám na moravském Slovácku 

484 PA 3490  Karton 4 
Přepadení kolaboranta Jaroslava Hlavinky z Blatnice jistým Františkem Endlem 
z Prahy; informace o protiněmeckém hnutí v Blatnici pod Svatým Antonínkem 

485 PA 4000  Karton 4 
Stížnosti na rozdělování přídavkových lístků učňům 

486 PA 4000  Karton 4 
Jednání zemských výzkumných ústavů v Brně s Česko-moravským svazem pro 
mléko a tuky ve věci bakteriologické kontroly konsumního mléka 

487 PA 4000  Karton 4 
Zvláštní vánoční příděly pro Němce v Protektorátě 



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

 

 

54 

488 PA 4000  Karton 4 
Jmenování dr. Holeny do výboru pro rozšíření plnožitného chleba při Německé 
zdravotní komoře v Brně 

489 PA 4000  Karton 4 
Potíže v zásobování brambory a sýry; kontroly zásob brambor v okrese Velké 
Meziříčí 

490 PA 4000  Karton 4 
Úvahy o snížení přídělů masa 

491 PA 4000  Karton 4 
Zrušení mlékárny Jožky Vrzalové v Brně pro opomíjení německých zákaznic 

492 PA 4000  Karton 4 
Zpráva Valtra Mühlinghause o hospodářské a politické situaci ve Švýcarsku; 
protiněmecká nálada 

493 PA 4000  Karton 4 
Vyhlášky a provolání k sčítání hospodářského zvířectva 

494 PA 4010  Karton 4 
Zákaz prodeje vína v Mutěnicích 

495 PA 4010  Karton 4 
Pamětní zápisy o poradě ve věci zásobování Brna mlékem a ovocem 

496 PA 4010  Karton 4 
Stížnosti na dodávku masa Němcům na Jihlavsku 

497 PA 4010  Karton 4 
Návrh na obnovu provozu mlýna Josefa Viďourka v Římově u Třebíče 

498 PA 4010  Karton 4 
Kritická situace v zásobování Přerovska uhlím 

499 PA 4010  Karton 4 
Špatné dodávky uhlí pro Vyškovsko 

500 PA 4010  Karton 4 
Dodávky piva do hospody Ludvíka Schaguly v Brně 

501 PA 4010  Karton 4 
Nedostatek uhlí na Valašsko-Meziříčsku 
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502 PA 4010  Karton 4 
Směrnice pro příděl pohonných látek 

503 PA 4010  Karton 4 
Směrnice pro použití odpadového dřeva pro tankové dřevo do automobilových 
generátorů; seznam výrobců generátorů 

504 PA 4010  Karton 4 
Přehled norem pro řízení distribuce životních potřeb, přehled potřeb masa a jiných 
potravin v Brně, situační zpráva 

505 PA 4010  Karton 4 
Nedostatky masa na Dačicku 

506 PA 4010  Karton 4 
Obtíže s přídělem palivového dřeva 

507 PA 4015  Karton 4 
Stížnosti na hejtmana dr. Johna z Litovle pro zásobovací přestupky 

508 PA 4015  Karton 4 
Statistika práce revisních orgánů Cenové kontroly v Brně za květen 1944 

509 PA 4015  Karton 4 
Hospodářské kontroly ve vlacích, přehled zabavených potravin 

510 PA 4015  Karton 4 
Provádění cenových kontrol v německých podnicích 

511 PA 4015  Karton 4 
Směrnice pro vyřizování cenových přestupků; předkládání větších případů 
zemskému úřadu 

512 PA 4015  Karton 4 
Při cenových přestupcích nesmějí být tresty změněny na dar složkám NSDAP 

513 PA 4015  Karton 4 
Zákaz úřednictvu zemského úřadu podávat dobré zdání stranám před vydáním 
konečného rozhodnutí 

514 PA 4015  Karton 4 
Přehled dosud nevyřízených případů černého obchodu v Brně 
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515 PA 4015  Karton 4 
Seznam obchodů v Brně, které byly úředně uzavřeny pro černé obchodování 

516 PA 4015  Karton 4 
Seznam cenových přestupků, při nichž bylo rozhodnutí zemského úřadu zmírněno 
Nejvyšším cenovým úřadem 

517 PA 4015  Karton 4 
Odpor Gestapa proti trestání firem s vnucenými správami /Sbor, Textilia/ pro cenové 
přestupky 

518 PA 4015  Karton 4 
Indiskrétnost při provádění náhlých kontrol na Prostějovsku 

519 PA 4015  Karton 4 
Zpřísnění postupu při blokových pokutách; seznam provedených a odsouzených 
cenových přestupků; nedostatky ve služebnách cenové kontroly 

520 PA 4015  Karton 4 
Aféra brněnských řezníků Veselého, Lescaka a jiných; dodávky masa do německých 
hostinců. Snaha zemského úřadu věci utajit 

521 PA 4015  Karton 4 
Návrh zemského úřadu na zvýšení tržních cen prasat, neboť jejich chov se sedlákům 
nevyplácí 

522 PA 4015  Karton 4 
Stížnost na městskou radu v Kyjově, že tam nebylo provedeno šetření 
maloobchodních životních cen 

523 PA 4015  Karton 4 
Zatajení zásob obilí na Litovelsku, přehled případů a zápis o provedených opatřeních 

524 PA 4020  Karton 5 
Nepořádky v mlékárně „Baťa“ ve Zlíně 

525 PA 4020  Karton 5 
Cenový přestupek Karla Dostala z Hrušova 

526 PA 4020  Karton 5 
Návrh firmy Leopold Weiss v Brně na zvýšení cen deštníků 

527 PA 4020  Karton 5 
Cenový přestupek Roberta Vorbacha, majitele cihelny v Olešnici u Boskovic 
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528 PA 4020  Karton 5 
Černé porážky řezníka Antonína Večeři z Bílovic 

529 PA 4020  Karton 5 
Cenový přestupek Jany Uhrové z Brna při prodeji brambor 

530 PA 4020  Karton 5 
Cenový přestupek Julie Stryjové z Pulpecen při prodeji pozemků 

531 PA 4020  Karton 5 
Pokutování firmy Bratří Stiassny pro cenový přestupek 

532 PA 4020  Karton 5 
Předložení spisu o cenovém přestupku Vladimíra Šmerdy z Frýdku 

533 PA 4020  Karton 5 
Odmítnutí žádosti o milost krejčích Stanislava Staňka a Josefa Šindelky ze Žďárné 

534 PA 4020  Karton 5 
Zásah zemského úřadu do záležitosti cenových přestupků výrobců marmelády 
Kateřiny Šímové a Josefa Ječmínka v Brně 

535 PA 4020  Karton 5 
Snížení pokuty firmy Sükind v Bzenci 

536 PA 4020  Karton 5 
Snížení pokuty hospodskému Raimundu Simandlovi v Brně 

537 PA 4020  Karton 5 
Námitky okresního hejtmana v Olomouci proti snížení trestu Viktoru Sieglovi, řezníku 
ve Slavoníně 

538 PA 4020  Karton 5 
Snížení pokuty Veno Sedlakovi z Jihlavy za nedovolené zvýšení nájemného 

539 PA 4020  Karton 5 
Určení pokuty pro Ed. Haška, statkáře v Okárci 

540 PA 4020  Karton 5 
Informace o brzkém zatčení Jana Nehery z Prostějova a o jmenování podvodníka 
Roberta Hanische vnuceným správcem 

541 PA 4020  Karton 5 
Zvýšení cen cihel u firmy Josef Groda v Moravské Ostravě 
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542 PA 4020  Karton 5 
Předražování likérů Ladislavem Fuňkem z Tišnova 

543 PA 4020  Karton 5 
Odmítnutí žádosti Růženy Rosové z Bzence pro omilostnění ve věci cenových 
přestupků v obchodě zeleninou 

544 PA 4020  Karton 5 
Zásah říšského protektora do vyšetřování hospodářských záležitostí u firmy Rolný 
v Prostějově 

545 PA 4020  Karton 5 
Návrh na uzavření Pavillon-baru v Brně /kuplířství/ 

546 PA 4020  Karton 5 
Snížení pokuty Amálii Purmannové z Brna 

547 PA 4020  Karton 5 
Omezení kontrol českých úředníků u německých sedláků 

548 PA 4020  Karton 5 
Žádost o omilostnění Amálie Plhalové z Brna 

549 PA 4020  Karton 5 
Přestupek zásobovacích předpisů Eduarda Melzera, skladníka v Nemilanech 

550 PA 4020  Karton 5 
Stížnost A. Luckeové, obchodnice obuví v Ivančicích, na postup českých cenových 
kontrolorů 

551 PA 4020  Karton 5 
Cenový přestupek Richarda Lipolda z Kyjova 

552 PA 4020  Karton 5 
Protokol o revizi ve skladu vína firmy Legner Vincenz v Brně 

553 PA 4020  Karton 5 
Cenový přestupek u firmy Alfred Kopřiva, obchod květinami v Brně 

554 PA 4020  Karton 5 
Cenové přestupky v nádražní restauraci Jana Neuwirtha ve Vyškově 

555 PA 4020  Karton 5 
Cenový přestupek u židovské firmy Vilém Munk v Letovicích 
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556 PA 4020  Karton 5 
Cenový přestupek v obchodě uhlím Vilém Mischer v Brně 

557 PA 4020  Karton 5 
Pokutování firmy „Textilia“ v Moravské Ostravě a firmy „Sbor“ v Prostějově /vnucený 
správce August Planner/ 

558 PA 4020  Karton 5 
Pátrání po černých porážkách v Paměticích u Boskovic 

559 PA 4020  Karton 5 
Zabavení majetku Víta Netesala z Doloplaz pro zatajení zásob obilí 

560 PA 4020  Karton 5 
Snížení pokuty Josefu Morávkovi, sedláku z Hrušek, pro jeho dobré styky 
s Gestapem; Morávkovo vyhrožování 

561 PA 4020  Karton 5 
Cenový přestupek Josefa Kontnera ze Želešic 

562 PA 4020  Karton 5 
Intervence pro snížení pokuty za předražování Hansu Konhäuserovi, nájemci 
Německého domu v Moravské Ostravě 

563 PA 4020  Karton 5 
Černý obchod u firmy „Hiro“, Jarmila Hostašová a Bohumil Polák, jmenování 
vnuceného správce, intervence německých úřadů 

564 Pa 4030  Karton 5 
Bytové nesnáze v Přerově 

565 Pa 4030  Karton 5 
Porada na ministerstvu vnitra o bytové otázce 

566 Pa 4030  Karton 5 
Uvolnění prostor v domě Jesuitská ul. 29 pro letectvo 

567 Pa 4030  Karton 5 
Získání prostor pro telefonní centrálu letectva a pro velitelství brněnského letiště 

568 Pa 4030  Karton 5 
Získání bytů pro vládní vojsko v Lipníku nad Bečvou; námitky německého vládního 
komisaře 



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

 

 

60 

569 Pa 4030  Karton 5 
Umístění RAD v Brně 

570 Pa 4030  Karton 5 
Umístění Jany Slámové v Rousínově 

571 Pa 4030  Karton 5 
Exekuční vystěhování holiče Františka Johna v Brně 

572 Pa 4030  Karton 5 
Odmítnutí žádosti Klemense Fornuska ze Žabovřesk o přidělení bytu v úředních 
budovách 

573 Pa 4030  Karton 5 
Jednání o stavbě domů pro protektorátní zaměstnance v Litovli 

574 Pa 4030  Karton 5 
Umísťování německých úředníků ve státních domech v Moravské Ostravě 

575 Pa 4030  Karton 5 
Protest města Brna proti dalšímu rozšiřování místností Nejvyššího soudu v Brně 

576 Pa 4030  Karton 5 
Stížnost na bytovou situaci ve Slavoníně 

577 Pa 4030  Karton 5 
Získání místností pro účetní ústředí německých zemědělců v Brně 

578 Pa 4030  Karton 5 
Přidělení bytu doc. dr. Kříženeckému v zemských domech 

579 Pa 4030  Karton 5 
Námitky Ústředí veřejných zaměstnanců proti chystanému přestěhování kanceláří 
jeho brněnské pobočky 

580 Pa 4030  Karton 5 
Pokyn k vypracování návrhu ve věci přidělování bytů 

581 Pa 4030  Karton 5 
Vyklizení závodních bytů v Zastávce 

582 Pa 4030  Karton 5 
Získání většího bytu pro MUDr. Boh. Adlera z Brna 
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583 Pa 4030  Karton 5 
Přidělení úředního bytu policejnímu komisaři dr. Miloši Bahenskému v Moravské 
Ostravě 

584 Pa 4030  Karton 5 
Žádost o přidělení dalších místností zemské komisi pro agrární operace v Brně 

585 Pa 4030  Karton 5 
Získání bytu v Tišnově pro Josefa Riedela, Němce ze St. Pölten 

586 Pa 4030  Karton 5 
Získání bytu pro poštmistra Jana Hašce v Ivančicích 

587 Pa 4030  Karton 5 
Zvýšení poplatků za ubytování německých úředníků v hotelu Viktoria ve Zlíně 

588 Pa 4030  Karton 5 
Přidělení služebního bytu pro okresního hejtmana ve Vyškově 

589 Pa 4030  Karton 5 
Zákaz nepovolených přesídlení rodin německých úředníků z Říše v protektorátu 
nazpět; provolání proti útěku Němců z protektorátu 

590 Pa 4030  Karton 5 
Získání bytu pro SS-Scharführera dr. Lothara Waniczka v Olomouci 

591 Pa 4030  Karton 5 
Získání bytu pro dělníka Michala Poláka 

592 Pa 4030  Karton 5 
Seznam nájemníků ve všech protektorátních domech v Brně 

593 PA 4040  Karton 5 
Zprávy pracovních úřadů z Moravské Ostravy a Jihlavy o situaci na pracovním trhu, 
o postupu pracovního nasazení; statistická data 

594 PA 4050  Karton 5 
Zpráva Franze Hilmera o vývoji ústřední pokladny raifeisenek a zemědělského 
úvěrního ústavu 

595 PA 4050  Karton 5 
Návrh na sloučení vyškovské a slavkovské spořitelny; mapka vyškovského okresu se 
zákresem všech typů peněžních ústavů 
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596 PA 4050  Karton 5 
Fuse spořitelny v Olomouci s kontribuční záložnou 

597 PA 4050  Karton 5 
Komunální výpůjčka města Olomouce u spořitelny v Olomouci 

598 PA 4050  Karton 5 
Fuse ústřední pokladny raiffeisenek s Moravskou jednotou. Velké zásluhy o německé 
hospodářství ředitele Franze Hilmera; jeho vyznamenání. Zprávy o činnosti jeho 
institucí 

599 PA 4050  Karton 5 
Zavedení spoření veřejných zaměstnanců u Městské spořitelny v Brně 

600 PA 4050  Karton 5 
Statut a správa o činnosti Zemské dobytčí pojišťovny v Brně 

601 PA 4050  Karton 5 
Šetření o „Rolnické záložně pro Trnávku“ /Frant. Wenzl/, resp. o jejím přenešení do 
Unerázky. Statistika majetku a členstva 

602 PA 4050  Karton 5 
Jednání o likvidaci kontribučních záložen a o zrušení žirové centrály v Praze pro 
sanaci spořitelen 

603 PA 4050  Karton 5 
Návrh na změnu moravských kontribučních záložen u Okresní hospodářské záložny. 
Seznam kontribučních moravských záložen, dobré zdání Němců 

604 PA 4050  Karton 5 
Revise a ustanovení nové správní rady v kontribuční záložně ve Vyškově 

605 PA 4050  Karton 5 
Jednání o likvidaci Ústřední banky německých spořitelen v Brně, protesty věřitelů 

606 PA 4050  Karton 5 
Otázka nemocenského pojištění zaměstnanců zemské pojišťovny, zemské dobytčí 
pojišťovny, hypoteční a zemské banky, společnosti brněnských elektrických drah 
a Líšeňské dráhy 

607 PA 4050  Karton 5 
Spor členů místecké spořitelny s vládním komisařem Grünbergem o vytvoření 
jednotné spořitelny ve Frýdku 
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608 PA 4050  Karton 5 
Intervence Zemského svazu zemědělství a lesnictví pro Moravu ve věci přestěhování 
palírny Fr. Krchnáčka v Ostrožské Lhotě 

609 PA 4060  Karton 5 
Dobré zdání Franze Hilmera o venkovských německých družstvech 

610 PA 4060  Karton 5 
Zřízení německého družstva krejčích a výrobců prádla pro dodávky zemským 
institucím, přednostní zakázky pro německé firmy 

611 PA 4060  Karton 5 
Informace o spolku „Lidový dům“ v Husovicích 

612 PA 4060  Karton 5 
Informace o spolku „Lidový dům“ v Židenicích 

613 PA 4060  Karton 5 
Nepořádky v družstvu krejčích v Brně 

614 PA 4060  Karton 5 
Jmenování nové správní rady v Ústřední pokladně zemědělských družstev v Brně. 
Hilmerova zpráva o velkých úspěších německého hospodářství v protektorátě 

615 PA 4060  Karton 5 
Přehled organizace a vedoucích úředníků Ústředního svazu průmyslu v Praze. 
Referáty dr. B. Adolfa o obchodních stycích s Balkánem a dr. Bertsche 
o hospodářských aktualitách 

616 PA 4070  Karton 5 
Pamětní spis německých majitelů menších strojírenských závodů proti postupu 
pracovního úřadu a proti mzdové a cenové politice 

617 PA 4070  Karton 5 
Jednání o drogerii L. Sokolíčka v Lysicích 

618 PA 4070  Karton 5 
Stať dr. Wiense z Berlína o možnostech zvýšení kolejové dopravy 

619 PA 4070  Karton 5 
Dobré zdání o možnostech přemístění německých závodů na Moravě 

620 PA 4070  Karton 5 
Zřízení pobočky Revisní společnosti v Brně /Treuhand-und Revisionsgesellschaft/ 
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621 PA 4070  Karton 5 
Směrnice pro udělování čestných vyznamenání starým dělnickým a obchodním 
rodům 

622 PA 4070  Karton 5 
Zřízení Hanácké sladovny v Litovli, intervence J. A. Kožíška 

623 PA 4070  Karton 5 
Zavírací hodina brněnských obchodů v sobotu odpoledne 

624 PA 4070  Karton 5 
Obchodní a živnostenské komory, provozování Němců, memoriál o jejich významu, 
zpráva o činnosti, úprava užívání jazyků 

625 PA 4070  Karton 5 
Zastavení činnosti pivovaru ve Vyškově 

626 PA 4080  Karton 6 
Změna v osobě nájemce městského kina ve Strážnici 

627 PA 4080  Karton 6 
Udělení instalatérské koncese Josefu Birnerovi v Litovli 

628 PA 4080  Karton 6 
Statistika živnostenských podniků v obvodu Obchodní a živnostenské komory 

629 PA 4080  Karton 6 
Jednání o uvolnění obchodní místnosti v Brně pro ing. Josefa Kocha 

630 PA 4080  Karton 6 
Udělení koncese dipl. ing. Antonínu Boleslavskému v Moravské Ostravě 

631 PA 4080  Karton 6 
Udělení koncese na výrobu konfekce J. Ritschelovi, „Textilia“ v Prostějově 

632 PA 4080  Karton 6 
Udělení koncese pro dálkovou dopravu osob pro Josefa Kupce ve Zlíně 

633 PA 4080  Karton 6 
Udělení koncese pro dálkovou dopravu osob pro Evžena Anderleho v Hrotovicích 

634 PA 4080  Karton 6 
Zájem Matyáše Schlora o arisaci řeznické firmy Mořic Hansel v Brně 
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635 PA 4080  Karton 6 
Posudek /velmi příznivý/ na redaktora Ant. J. Kožíška 

636 PA 4080  Karton 6 
Udělení licence pro obchod s dobytkem Antonínu Hortovi z Ivančic 

637 PA 4080  Karton 6 
Přeložení továrny na syrop firmy Hochstetter a Schickardt z Brna do Jihlavy 

638 PA 4080  Karton 6 
Návrh Obchodní a živnostenské komory v Brně na zrušení Živnostenské rady 
a přidělení její agendy Obchodní a živnostenské komoře 

639 PA 4080  Karton 6 
Zemská živnostenská rada, zprávy o činnosti, přehled zaměstnanců, dobré zdání 
k rozpočtu, přehled hlavních agend, právní normy, zrušení 

640 PA 4080  Karton 6 
Pamětní spis Františka Kubelky o situaci řemeslníků a obchodníků a o úloze zemské 
živnostenské rady a Ústavu pro zvelebování živností 

641 PA 4080  Karton 6 
Udělení koncese pro firmu ing. Rud. Wissek v Brně, jednání o kinolicence v Chrlicích 
a Moravské Ostravě 

642 PA 4080  Karton 6 
Námitky proti Richardu Schwabovi, majiteli kina v Brně, Silniční ulice 

643 PA 4080  Karton 6 
Živnostenské inspektoráty, nástin jejich činnosti, nutnost dosazení německých 
úředníků 

644 PA 4080  Karton 6 
Udělení koncesí zubních techniků v Holicích a v Olomouci 

645 PA 4080  Karton 6 
Zavření hostince Emila Ratze v Litovli 

646 PA 4080  Karton 6 
Kominická koncese v Prostějově, informace o uchazečích 

647 PA 4090  Karton 6 
Postup při získávání vesnických pozemků 
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648 PA 4090  Karton 6 
Jednání o prodej komárovských pozemků rosicko-oslavanských dolů Němcům 

649 PA 4090  Karton 6 
Úprava ve vnucené správě kunštátského panství, řed. Jungmichl 

650 PA 4090  Karton 6 
Postup hříště Sokola Brno III na Bauerově rampě německému vysokoškolskému 
sportu 

651 PA 4090  Karton 6 
Námitky zemského úřadu proti předání celé agendy směn pozemků pozemkovému 
úřadu 

652 PA 4490  Karton 6 
Omezení počtu řezníků v okresech, statistika 

653 PA 4490  Karton 6 
Pomoc poškozeným při explozi ve zbrojovce v Bojkovicích 

654 PA 4490  Karton 6 
Návrh Schwabeho na přesun českých dělníků z Říše do nově zařizovaných podniků 
na Moravě 

655 PA 4490  Karton 6 
Porada o zlepšení stavu hotelu „Palace“ v Moravské Ostravě 

656 PA 4490  Karton 6 
Jednání o zastavení práce v okresním lomu v Hněvotíně 

657 PA 4490  Karton 6 
Jednání o zřízení nemocenské pokladny mistrů v Brně 

658 PA 4500  Karton 6 
Žádost o doplnění stavu Německé sekce zemědělské rady staršími odborníky 

659 PA 4500  Karton 6 
Jednání o výplatu premií dvorům ve Stříteži a Rantířově 

660 PA 4500  Karton 6 
Spor mezi prof. Hanzhanem a Pardubským o vedení školního statku Vysoké školy 
zemědělské v Kuřimi 
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661 PA 4500  Karton 6 
Zpráva o obtížné situaci v zemědělství v okrese Uherské Hradiště 

662 PA 4500  Karton 6 
Akce školních dětí při potírání mandelinky bramborové 

663 PA 4500  Karton 6 
Námitky proti vyřazení vlivu zemských úřadů z péče o zemědělství a lesnictví, protest 
proti zřízení Svazu zemědělství a lesnictví 

664 PA 4510  Karton 6 
Zkoušky lesníků na Lesnické škole v Hranicích 

665 PA 4510  Karton 6 
Spory mezi okresním hejtmanem dr. Bergmannem a lesníkem ing. Tannertem ve 
Vyškově o pravomoc. Kompetence politických úřadů v lesnictví – odpor ministerstva 
zemědělství 

666 PA 4520  Karton 6 
Spor o pronájmu rybolovu u Borače; snahy Němců o jeho získání 

667 PA 4520  Karton 6 
Snahy rybářské skupiny „Prof. Boczek“ o získání rybníka u Holásek 

668 PA 4520  Karton 6 
Spory mezi německými rybáři v Moravské Ostravě a ve Frýdku o rybolov v Morávce 

669 PA 4520  Karton 6 
Návrh zlínského hejtmana Blumenberga na stažení všech českých loveckých zbraní 

670 PA 4520  Karton 6 
Spory německých střelců v „Deutsche Jägerschaft“ v Brně; stížnosti na ing. Pretzlika 

671 PA 4520  Karton 6 
Stížnost dr. Pawlika na ing. Pretzlika pro nesprávný postup při pronájmu honitby 
v Želešicích 

672 PA 4520  Karton 6 
Námitky Němců proti přeložení honební inspekce z Frýdku do Valašského Meziříčí 

673 PA 4520  Karton 6 
Jednání o rybářské právo v Třinci 
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674 PA 4520  Karton 6 
Pronájem rybářství u Kroměříže 

675 PA 4520  Karton 6 
Zrušení nájmu rybníku Nedvědička u Nového Města na Moravě a předání loveckého 
práva německé společnosti 

676 PA 4520  Karton 6 
Pronájem rybníka v Býkovicích prof. Boczkovi z Brna 

677 PA 4520  Karton 6 
Snaha německých rybářů získat revír na kniničské přehradě 

678 PA 4520  Karton 6 
Zrušení rybolovu ve vysídlených obcích vojenské střelnice na Vyškovsku 

679 PA 4520  Karton 6 
Odpor Němců z Vranovic proti rozšíření židlochovického honebního revíru, určeného 
pro hosty říšského protektora, i na lesy u Vranovic 

680 PA 4520  Karton 6 
Stížnosti na otravování vod řeky Moravy splašky z cukrovarů 

681 PA 4520  Karton 6 
Snahy Němců o získání nových revírů pro rybolov, seznam vyhlédnutých revírů, 
návrh na poněmčení moravského zemského rybničního inspektorátu, návrh nového 
rybničního zákona, přehled všech rybářských revírů na Moravě 

682 PA 4530  Karton 6 
Návrh Zemského svazu zemědělství a lesnictví na novou úpravu veterinární služby; 
začlenění klinik bývalé Vysoké školy zvěrolékařské 

683 PA 4530  Karton 6 
Nepořádky při hrazení bystřin na Vsetínsku /ing. Šedo/ 

684 PA 4990  Karton 6 
Snahy o novelisaci zákona o veterinární službě 

685 PA 4990  Karton 6 
Zákaz svobodného zcizování a propachtování nemovitostí; námitky proti postupu 
Pozemkového úřadu 

686 PA 4990  Karton 6 
Jednání o obsazení místa sekretáře v Zemském svazu zemědělství a lesnictví /H. 
Rimarski, ing. dr. Otto Keck/ 
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687 PA 4990  Karton 6 
Stížnost ministerstva dopravy a techniky na nedostatečnou znalost němčiny 
u českých zaměstnanců zemského úřadu 

688 PA 5000  Karton 6 
Memorandum na zlepšení situace v zásobování protektorátu elektřinou /ing. Langer/ 

689 PA 5000  Karton 6 
Seznam členů správních rad Západomoravských a Východomoravských elektráren 

690 PA 5000  Karton 6 
Zpráva o stavu zásobování města Kyjova vodou 

691 PA 5000  Karton 6 
Jednání o kup elektrárny v Oslavanech berlínskými elektrárnami 

692 PA 5000  Karton 6 
Pamětní spis moravsko - slezských elektráren o zásobovací situaci v elektrárnách a 
o dodávce elektřiny do Kunčiček u Radvanic 

693 PA 5010  Karton 6 
Omezení dopravy o velikonocích 1944 

694 PA 5010  Karton 6 
Stížnosti na velké zpožďování místních vlaků 

695 PA 5010  Karton 6 
Zaslání posudku o stavu trati Hranice – Potštát 

696 PA 5010  Karton 6 
Stížnost Fr. Hilmera na vlakové spojení Brna s jižní Moravou 

697 PA 5010  Karton 6 
Dodávky štěrku pro úpravu silnic na Olomoucku 

698 PA 5010  Karton 6 
Stížnosti ing. Haraschina na zadávání měřických prací na okresním úřadě ve 
Valašském Meziříčí 

699 PA 5010  Karton 6 
Jednání o stavbu mostu u Luka nad Jihlavou 

700 PA 5010  Karton 6 
Oprava silnice od Frýdku k tamním kasárnám 
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701 PA 5010  Karton 6 
Zhoršení letecké dopravy z Prahy do Berlína 

702 PA 5010  Karton 6 
Stížnosti na místní policii ve Valašském Meziříčí a na dopravní potíže na mostě přes 
řeku Bečvu 

703 PA 5010  Karton 6 
Stížnosti na nepořádky na lokální dráze Slezská Ostrava – Michálkovice 

704 PA 5010  Karton 6 
Špatný stav silnice Bystřice pod Lopeníkem - Lopeník 

705 PA 5020  Karton 6 
Rozšíření prostor pro umístění pracovního úřadu v Brně 

706 PA 5020  Karton 6 
Přestavba mostu v Zábrdovicích 

707 PA 5020  Karton 6 
Zřízení věží v rajhradském klášteře 

708 PA 5020  Karton 6 
Zpráva o situaci přesídlenců z Dobrudže v Blučině a Nosislavi, stížnosti na jejich 
chování, na jejich styky s českými obyvateli 

709 PA 5030  Karton 6 
Regulace řeky Moravy u města Olomouce 

710 PA 5030  Karton 6 
Stavba jezu u města Litovle 

711 PA 5030  Karton 6 
Projekt na překlenutí Ponávky v Brně 

712 PA 5050  Karton 6 
Intervence Ústředního svazu průmyslu pro odběr tiskovin zemského úřadu u firmy 
Rohrer v Brně 

713 PA 5050  Karton 6 
Zřízení kaple v nemocnici v Novém Městě na Moravě 

714 PA 5050  Karton 6 
Návrh na dodávací firmy pro vnitřní zařízení zemské nemocnice v Uherském Hradišti 
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715 PA 5050  Karton 6 
Seznam účastníků konkursu pro dodávky knihovních regálů na vysokou 
zemědělskou školu 

716 PA 5050  Karton 6 
Dodávka nových roštů pro bývalou českou techniku v Brně 

717 PA 5050  Karton 6 
Dodávky léků pro nemocnici v Jihlavě 

718 PA 5050  Karton 6 
Stavební úpravy v nemocnici ve Frýdku 

719 PA 5050  Karton 6 
Seznam firem pro dodávku linolea pro porodnici v Uherském Hradišti 

720 PA 5050  Karton 6 
Seznam firem pro dodávku radiového přijímače pro porodnici v Uherském Hradišti 

721 PA 5050  Karton 6 
Zadání objednávky uličních tabulek v Třebíči u firmy Otahal v Brně 

722 PA 5050  Karton 6 
Dodávky léků pro olomouckou nemocnici Mg.Ph. Franzem Trenklerem /lékárně u sv. 
Salvátora/ 

723 PA 5050  Karton 6 
Příděl stavebního železa pro zemskou nemocnici v Brně 

724 PA 5050  Karton 6 
Zaslání seznamu německých stavitelů na Moravě 

725 PA 5050  Karton 6 
Vypsání nového konkursu pro regulaci na Slovácku za účasti německých firem 

726 PA 5050  Karton 6 
Ucházení se firmy Fritz Burschofsky o zadávky tiskařských prací zemského úřadu 

727 PA 5050  Karton 6 
Příkaz k předkládání všech zakázek veřejných prací, financovaných zemí, dr. 
Schwabemu 
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728 PA 5050  Karton 6 
Vyřazení firmy ing. A. Beneš z Přerova z veřejných dodávek pro protiněmecký postoj 
majitele 

729 PA 5050  Karton 6 
Zadání stavby vodního kanálu u Chrlic německé firmě ing. Fritz Müller 

730 PA 5050  Karton 6 
Úprava vyhlášek konkursů na veřejné stavby; jejich doplnění o kvantitativní údaje 

731 PA 5490  Karton 6 
Návrh na zřízení archivu vynikajících německých inženýrů 

732 PA 5490  Karton 6 
Vydání jen českého vysvědčení pro civ. aut. inž. Franze Knoblocha z Moravské 
Ostravy 

733 PA 5490  Karton 6 
Zpřísnění trestů pro přestupky stavebního zákazu 

734 PA 5490  Karton 6 
Seznam přísedících zkušební komise pro civilně oprávněné inženýry 

735 PA 5490  Karton 6 
Ing. Otto Grossmann z Brna, složení zkoušky úřadu oprávněného inženýra 

736 PA 5490  Karton 6 
Jmenování ing. Kulky zkušebním komisařem pro české i německé uchazeče o vůdčí 
list pro řízení motorových vozidel 

737 PA 5490  Karton 6 
Posudky na členy zemského vodohospodářského svazu /dr. Fulík, J. Peňáz, dipl. ing. 
L. Toman, F. Stambachr, A. Ježek, A. Vahala, J. Válek aj/ 

738 PA 5500  Karton 6 
Půjčka 15 mil. KSČ u První moravské spořitelny v Brně 

739 PA 5500  Karton 6 
Zaslání rozpočtu země moravskoslezské na r. 1938 místodržitelství v Liberci 

740 PA 5500  Karton 6 
Úprava nadací, seznam všech nadací spravovaných zemí a městem Brnem; odpor 
Brna k odevzdání správy těchto z nadací 
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741 PA 5500  Karton 6 
Zemský rozpočet moravský na r. 1941 a 1942; připomínky k jeho složení, rozbor 
finanční situace, zvýšení přídělů německým institucím 

742 Pa 5510  Karton 7 
Dostavba nemocnice v Kyjově pro účely SS 

743 Pa 5510  Karton 7 
Úprava platů lékařů v nemocenských pokladnách a v nemocnicích 

744 Pa 5510  Karton 7 
Umísťování soukromých pacientek dr. Rud. Himmela v olomoucké zemské 
nemocnici 

745 Pa 5510  Karton 7 
Opatření potřeb pro nemocnice pro případný letecký nálet 

746 Pa 5510  Karton 7 
Přehled správních zaměstnanců v zemských nemocnicích v r. 1910, 1918 a 1941, 
návrhy na rozmnožení počtu Němců 

747 Pa 5510  Karton 7 
Návrhy zemského ústavu pro duševně choré na rozšíření počtu zaměstnanců a na 
obsazení uvolněných míst 

748 Pa 5510  Karton 7 
Stížnosti na stravu v zemské nemocnici v Brně 

749 Pa 5510  Karton 7 
Ošetřovací útraty Vl. Langera v zemské nemocnici v Brně 

750 Pa 5510  Karton 7 
Ošetřovací útraty Fr. Muroně v zemské nemocnici v Brně 

751 Pa 5510  Karton 7 
Bezplatné ubytování a stravování německých mediků v zemské nemocnici 
v Olomouci, stížnost německého svazu studentstva 

752 Pa 5510  Karton 7 
Personální změny v zemských nemocnicích /Fr. Kamelander, Fr. Bärtl, Em. 
Sedláček, Fr. Riedl/ 

753 Pa 5510  Karton 7 
Zemská porodnice v Brně, rozbor personální situace, stavba provizorních baráků, 
kursy pro německé porodní báby, nepořádky ve stravování, stížnosti na prof. 
Rossenbecka 
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754 Pa 5510  Karton 7 
Návrh dr. Br. Říhy na přestavbu zemského ústavu pro duševně choré v Jihlavě; 
duchovní služba v blázinci v Brně; nepořádky v zahradě ústavu pro duševně choré 
v Kroměříži 

755 Pa 5510  Karton 7 
Stížnost na poměry v blázinci v Kroměříži; zábor objektů blázince v Kroměříži pro 
vojenský lazaret 

756 Pa 5510  Karton 7 
Pozemštění „Domu útěch“, ústavu pro potírání rakoviny na Žlutém kopci v Brně /dr. 
Sommer, dr. Rossenbeck/ 

757 Pa 5510  Karton 7 
Uvolnění zemského ústavu slepců v Černých polích v Brně pro pořádkovou 
policii.Jednání o uvolnění i další budovy, patřící lesní fakultě Vysoké zemědělské 
školy. Umístění slepců v ústavech v Chrlicích a Nových Hvězdlicích. Studijní plány 
slepců 

758 Pa 5510  Karton 7 
Stížnost na opomíjení Němců při dodávkách pro nemocnici v Zábřehu nad Odrou 

759 Pa 5510  Karton 7 
Úprava platů německých sester v zemské porodnici 

760 Pa 5510  Karton 7 
Stížnosti na české lékaře v nemocnici v Uherském Hradišti. Předběžná jednání 
o stavbě nové zemské nemocnice v Brně. Námitky proti ofertním podmínkám při 
dodávkách do nemocnic. 

761 Pa 5510  Karton 7 
Zábor nemocnice Milosrdných bratří v Brně a situace řádu. Námitky proti přeměně 
nemocnice ve vojenský lazaret 

762 Pa 5510  Karton 7 
Návrh na zřízení vlastní lékárny v zemské porodnici v Brně 

763 Pa 5510  Karton 7 
Snahy o uvolnění dr. Ant. Jellinka, komisařského vedoucího zemského ústavu 
nervově chorých v Brně, z práce v nervovém oddělení vojenského lazaretu v Brně 

764 Pa 5510  Karton 7 
Návrh zemského úřadu na výstavbu nových nemocnic v Brně ve spolupráci 
s městem Brnem 
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765 Pa 5510  Karton 7 
Stížnost na české katolické sestry v zemské nemocnici pro jejich chování 
k německým pacientům 

766 Pa 5510  Karton 7 
Přidělení českých sester do vojenských lazaretů 

767 Pa 5510  Karton 7 
Zřízení pobočky nemocnice v Jindřichově Hradci 

768 PA 5520  Karton 7 
Marný pokus o ustanovení německého zahradníka v zemském ústavě hluchoněmých 
v Ivančicích 

769 PA 5520  Karton 7 
Námět na zřízení německého starobince v Rajhradě 

770 PA 5520  Karton 7 
Umístění opuštěných německých dětí v zemských ústavech; Informace o ústavu pro 
osiřelé děti v Kuřimi 

771 PA 5530  Karton 7 
Odpor proti zřizování státních autoškol v Olomouci, v Přerově a moravských 
Hranicích 

772 PA 5530  Karton 7 
Zemský ústav gobelinový ve Valašském Meziříčí, rozpory mezi zaměstnanci, dar 
gobelinu Adolfu Hitlerovi, devotní přípisy ředitele ústavu Jaroslava Kučery /fotografie 
gobelinu/ 

773 PA 5530  Karton 7 
Jednání o přestavbu zemské mlékařské školy v Kroměříži 

774 PA 5540  Karton 7 
Hypoteční a zemědělská banka v Brně, německý memoriál o jejím vývoji, přehled 
personálního stavu, návrhy na poněmčení, intervence o vedoucí místa 

775 PA 5540  Karton 7 
Zemská banka pro Moravu /dříve Moravská Hypoteční a zemská banka v Brně/, nové 
stanovy, konverze obecních půjček, návrhy nového vládního nařízení, fuse s ústřední 
bankou spořitelen, námitky proti návrhu stanov 

776 PA 5550  Karton 7 
Zemská pojišťovna v Brně, nabídka zotavovny Morava do užívání německé armády, 
jednání o jejím finančním zabezpečení, sanace penzijního fondu, korespondence 
o zajištění nových pojistek 
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777 PA 5560  Karton 7 
Dotace a zlepšení platů zaměstnanců krasového oddělení zemského musea /návrh 
dr. Hucka/; stížnost na české krasové badatele 

778 PA 5560  Karton 7 
Moravské muzeum, zpráva o činnosti za rok 1939, zprávy komisařského vedoucího 
Jos. Freisinga, návrhy na výstavbu pavilonu Anthropos, doklady o dřívější nacistické 
činnosti Freisingově, nákup obrazů německých malířů, ustanovení dr. Huckeho, 
posudky o dr. Jarošovi a Pospíšilovi 

779 PA 5560  Karton 7 
Moravské muzeum, memoranda o potřebách muzea, přehledy zaměstnanců, zprávy 
o situaci v odděleních, návrhy na změny, dosazení Němců, jmenování dr. Huckeho 

780 PA 5570  Karton 7 
Zemská komise pro agrární operace, přidělení Němce ing. Bruno Derky 

781 PA 5570  Karton 7 
Zemské zemědělské výzkumné ústavy v Brně, návrh na spojení se Zemským 
národohospodářským ústavem, vyšetřování dr. Lokschi pro nepřístojné chování ve 
vinném sklepě ve Velkých Pavlovicích, zprávy o činnosti ústavů 

782 PA 5570  Karton 7 
Snahy o získání velkostatku Troubsko pro zemské výzkumné ústavy, memorandum 
dr. Lokschi o možném použití 

783 PA 5580  Karton 8 
Pobití němého děvčete učitelem Liškou v Zemském ústavě hluchoněmých 
v Ivančicích 

784 PA 5580  Karton 8 
Stížnost na personální a platové poměry v zemské tiskárně 

785 PA 5580  Karton 8 
Užití hospodářské školy v Rožnově pod Radhoštěm pro domov Hitlerovy mládeže 

786 PA 5580  Karton 8 
Zemská dobytčí pojišťovna, memorandum o jejím vztahu k zemskému úřadu, 
námitky proti přesídlení 

787 PA 5580  Karton 8 
Přímluva dr. Swientka za přidělení uklízeček pro Moravský zemský archiv 

788 PA 5580  Karton 8 
Snahy o přidělení Němce do zemské lékárny 
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789 PA 5580  Karton 8 
Zemský výběrčí úřad, denunciace na Jana Macháčka, Mil. Chrudimského a dr. Fr. 
Hikla, jmenování německých úředníků, zpráva o situaci, pensionování dr. Lazara 
a ustanovení K. Zobka ředitelem, zprávy o činnosti 

790 PA 5580  Karton 8 
Česká zemědělská rada, personální situace, posudky o jednotlivých zaměstnancích 
/dr. Jaroš, dr. Zahálka/, návrh na reorganizaci a zrušení národnostních sekcí, 
umístění zemědělské rady 

791 PA 5580  Karton 8 
Stížnosti káranců na situaci, zásobování apod., v zemské donucovací pracovně 

792 PA 5580  Karton 8 
Přijetí 3 osob do zemských zaopatřovacích ústavů v Drnovicích u Vyškova 

793 PA 5580  Karton 8 
Vydání příručky A. Hirsche: „Die Gemeindgetränkeabgabe“ stálou delegací 
samosprávných organizací v Praze 

794 PA 5580  Karton 8 
Zemská knihovna v Brně, jednání o změnu názvu, potíže s umístěním, jmenování dr. 
Scniela ředitelem, smlouva mezi zemí a státem a postátnění knihovny z r. 1923, 
námitky dr. Schwabeho proti ochuzování země 

795 PA 5580  Karton 8 
Záporné stanovisko k umístění německých dětí v zemském ústavě hluchoněmých ve 
Valašském Meziříčí 

796 PA 5580  Karton 8 
Systemizace v Moravském zemském archivu; odvolání dr. Peřicha a ustanovení dr. 
Hurta správcem, jednání o další zřízence 

797 PA 5580  Karton 8 
Jednání s Filipem v. Schöllerem o získání velkostatku Habrovany zemí; předání 
zámku pro účely kuratoria pro výchovu mládeže 

798 PA 5600  Karton 8 
Pokusy okresního hejtmana ve Vyškově dr. Feikeho o získání lomů v Olšanech 
/Fiala, Provazník/ 

799 PA 5600  Karton 8 
Směrnice pro správu okresních silnic 

800 PA 5600  Karton 8 
Kolaudace budovy okresního hejtmanství v Místku. Podpora samosprávných institucí 
v moravsko - budějovickém okrese 
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801 PA 5600  Karton 8 
Trestní stíhání Josefa Robeše z Holubic za křivé obvinění obecních funkcionářů 

802 PA 5610  Karton 8 
Přehled dodavatelů na stavbu chirurgického pavilonu v okresní nemocnici ve Vsetíně 

803 PA 5610  Karton 8 
Zamítnutí žádosti o přidělení exercičního domu ve Frýdku tamní nemocnici; je určen 
pro německé děti 

804 PA 5610  Karton 8 
Jmenování nového kuratoria pro nemocnici v Ivančicích; stavba infekčního pavilonu 
v Lipníku nad Bečvou. Denunciace Jaroslava Poláčka na správce třebíčské 
nemocnice Rudolfa Urbana.  
Výkaz zemských půjček okresním nemocnicím 

805 PA 5610  Karton 8 
Dodávky pro veřejnou nemocnici v Kroměříži 

806 PA 5620  Karton 8 
Spor města Hodonína s ministerstvem dopravy o umístění protektorátních 
železničních zaměstnanců v činžovních domech v Hodoníně 

807 PA 5620  Karton 8 
Přehled návštěv německého divadla v Jihlavě 

808 PA 5620  Karton 8 
Úprava pracovních hodin v dopravních podnicích města Brna 

809 PA 5620  Karton 8 
Žádost o podporu státu na asanace studní a záchodů na Luhačovicku. Informace 
o poměrech v Hodoníně. Členství německých obcí ve „Ústředí moravských měst, 
okresů a obcí“ 

810 PA 5620  Karton 8 
Jmenování německého městského lékaře dr. Barwiga v Olomouci 

811 PA 5620  Karton 8 
Povodňové škody na Frýdecku 

812 PA 5620  Karton 8 
Slavnostní spis k 40. výročí Brněnských dopravních podniků 

813 PA 5620  Karton 8 
Spor o investiční městský příspěvek Robertu a Emilii Ballerovým na stavbu domu na 
Slepé ulici 
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814 PA 5630  Karton 8 
Otevření městského rekreačního sídla u Hodonína 

815 PA 5630  Karton 8 
Snížení počtu pracovních hodin u městského úřadu ve Frýdku 

816 PA 5630  Karton 8 
Stížnosti na nedostatky v lázních Luhačovice 

817 PA 5630  Karton 8 
Subvence pro německé divadlo v Brně 

818 PA 5640  Karton 8 
Vydání příručky dr. Slováčka pro smluvní veřejné zaměstnance 

819 PA 5640  Karton 8 
Návrh na zřízení ústředí protektorátních obcí /Gemeindetag/, stanovy ústředí 

820 PA 5640  Karton 8 
Ústředí moravských obcí, okresů a měst, denunciace tajemníka Josefa Kaliny na 
ostatní zaměstnance, stanovy, časopis „Naše obec“ 

821 PA 5650  Karton 8 
Výstavní společnost v Brně, předání městu Brnu, stanovy společnosti, pozvánky na 
schůze, rozpočty a bilance, pamětní protokoly 

822 PA 5660  Karton 8 
Zemská správní komise, posudky o navrhovaných členech, návrh agendy a její 
rozdělení /Podbrdský, Hovůrka, Rotter, Chytil, Bartoš, Grmela, Novák, A. J. Kožíšek, 
K. Kabrna, B. Klein, Fr. Valach, C. M. Kopřiva, A. Menčík, A. Rohový, K. Bartoška, K. 
Svoboda – odložení celé akce z politických důvodů 

823 PA 5990  Karton 8 
Požadavky moravské samosprávy, memorandum dr. Karla Nowotnyho 

824 PA 5990  Karton 8 
Přehled německých zaměstnanců v zemských zařízeních 

825 PA 5990  Karton 8 
Daň z přírustku hodnot z velkostatku Hrotovice, koupeného r. 1921 československým 
státem 

826 PA 5990  Karton 8 
Daň z přírustku hodnot ze sklárny Zahn a Göpfert v Květné u Uherského Brodu 
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827 PB 1000  Karton 9 
Postup při vypracovávání posudků: pro Němce NSDAP, pro Čechy, Siherheitsdienst 

828 PB 1000  Karton 9 
Přidělování zaměstnanců pracovním úřadům 

829 PB 1000  Karton 9 
Dovolená na zotavenou r. 1943 /konkrétní případy/ 

830 PB 1000  Karton 9 
Onemocnění SS Oberst-Gruppenführera Daluega, jeho zastupování K. H. Frankem 

831 PB 1000  Karton 9 
Omezení dovolených o velikonocích 1943 

832 PB 1000  Karton 9 
Udělení medajlí pro vojáky z východní fronty 

833 PB 1000  Karton 9 
Totální nasazení zaměstnanců přesídlovací kanceláře ministerstva vnitra ve Vyškově 

834 PB 1000  Karton 9 
Válečné záslužné medaile pro obecní zaměstnance. Návrhy z jednotlivých měst 

835 PB 1000  Karton 9 
Spor mezi okresními hejtmany v Litovli a v Olomouci o pravomoc v osobních věcech 

836 PB 1000  Karton 9 
Oběžník k posílení autority vedoucích úředníků zemského úřadu 

837 PB 1000  Karton 9 
Medaile pro zasloužilé řidiče aut 

838 PB 1000  Karton 9 
Příkaz k hodnocení německých úředníků, jak se osvědčili v protektorátě 

839 PB 1000  Karton 9 
Žádost k pracovnímu úřadu v Brně o přidělení německých písařek do zemského 
úřadu 

840 PB 1000  Karton 9 
Předkládání výkazů arijského původu snoubenek zaměstnanců, kteří se chtějí oženit 
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841 PB 1000  Karton 9 
Přidělení německých úředníků Petery, Lausche, Zouhara a Söhnela k správám 
z říšského příkazu na jednotlivých okresních úřadech 

842 PB 1000  Karton 9 
Přehled německých zaměstnanců zemského úřadu, kteří měli funkce mimoúřední, 
v NSDAP v různých institutech apod., návrhy na jejich uvolnění 

843 PB 1000  Karton 9 
Dálkové studium pro úředníky v Praze /Langemarckstudium/ 

844 PB 1010  Karton 9 
Návrh na převedení města Třebíče do vyšší třídy činovného 

845 PB 1010  Karton 9 
Úprava dovolené zdravotních sester 

846 PB 1010  Karton 9 
Přidělení dalších sil k ústřednímu elektrickému rozvaděči v Brně 

847 PB 1010  Karton 9 
Uvolnění vyučených řemeslníků z veřejných služeb 

848 PB 1010  Karton 9 
Úprava postavení kancelářských pracovnic 

849 PB 1010  Karton 9 
Ponechání legionářů ze zásobovacích úřadů ve službě 

850 PB 1010  Karton 9 
Příkaz k vzájemné slušnosti mezi lidmi, k vlídnému zacházení se stranami apod. 

851 PB 1060  Karton 9 
Návrh na výměnu vládního rady dr. Mandlíka, t.č. na vojně, jiným mladším 
německým úředníkem. Seznam vhodných Němců 

852 PB 1060  Karton 9 
Návrh okresního hejtmana v Hranicích na zaslání polních balíčků narukovaným 
zaměstnancům 

853 PB 1060  Karton 9 
Zrušení nepostradatelnosti u A. J. Ortnera a Ed. Oswalda 
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854 PB 1060  Karton 9 
Zrušení nepostradatelnosti u J. Patschese 

855 PB 1060  Karton 9 
Zrušení nepostradatelnosti u V. Aschmanna z Jihlavy 

856 PB 1060  Karton 9 
Zrušení nepostradatelnosti u H. Uebellackera z Frýdku 

857 PB 1060  Karton 9 
Námitky zemského úřadu proti povolávání dalších německých úředníků na vojnu 

858 PB 1060  Karton 9 
Směrnice o udávání stupně schopnosti a služebního použití vojáků; možnost 
reklamace z vojny 

859 PB 1060  Karton 9 
Nástup poštovních zaměstnanců - Němců do vojenské služby 

860 PB 1060  Karton 9 
Přehled německých zaměstnanců presidia zemského úřadu – vojáků. Reklamace 
zřízence zemského úřadu Karla Oulehly z Modřic 

861 PB 1060  Karton 9 
Seznamy nepostradatelných německých zaměstnanců, seznamy uvolněných 
zaměstnanců, povolávací lístky, akce generála Unruha, seznamy všech Němců 
podle ročníků, jednotlivé intervence aj. 

862 PB 1100  Karton 10 
Náhrada cestovného pro 3 německé úřednice z Frýdku 

863 PB 1100  Karton 10 
Dovolená pro zaměstnance odloučené od rodin 

864 PB 1100  Karton 10 
Přijímání uchazečů o službu v německé armádě 

865 PB 1100  Karton 10 
Přehled služebního volna u zemského úřadu 

866 PB 1100  Karton 10 
Zákaz vedlejších služeb veřejných zaměstnanců 
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867 PB 1100  Karton 10 
Složení přísah v odd. IV/S zemského úřadu 

868 PB 1100  Karton 10 
Nedostatek německého personálu v odd. III/S 

869 PB 1100  Karton 10 
Směrnice pro dovolenou, její zkrácení 

870 PB 1100  Karton 10 
Přehled povýšení německých zaměstnanců na Moravě 

871 PB 1100  Karton 10 
Dovolená pro zaměstnance účastnivší se akcí NSDAP 

872 PB 1100  Karton 10 
Zřízení správy z pověření říše u policejního ředitelství v Olomouci 

873 PB 1100  Karton 10 
Výuka žákyň NSV, příspěvek 

874 PB 1100  Karton 10 
Připomínky okresního hejtmana v Olomouci dr. Wiehenda k zákazu zemského úřadu 
přijímat nové síly 

875 PB 1100  Karton 10 
Pracovní zatížení vládního sekretáře Gross-Blotekampa při vyřizování žádostí 
o státní občanství. 

876 PB 1100  Karton 10 
Podpory zasloužilým německým zaměstnancům k 9.11. 

877 PB 1100  Karton 10 
Opatření nemocenských známek pro německé zaměstnance 

878 PB 1100  Karton 10 
Seznam /počet/ zaměstnanců správ z říšského pověření u okresních úřadů 

879 PB 1100  Karton 10 
Odlučné při denním návratu do bydliště 

880 PB 1100  Karton 10 
Pořízení kartotéky německých zaměstnanců u úřadu říšského protektora 
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881 PB 1100  Karton 10 
Narukování okresních hejtmanů Mandlika z Uherského Brodu, Seidla z Prostějova, 
Krauta z Přerova a Böttchera z Telče. Spojení dvou sousedních okresů 

882 PB 1100  Karton 10 
Jmenování státních občanů na odvolání veřejnými zaměstnanci 

883 PB 1100  Karton 10 
Seznam bývalých zaměstnanců vrchních zemských radů, kteří přešli k zemskému 
úřadu – správa z říšského pověření 

884 PB 1100  Karton 10 
Oznamování zásobovacích přestupků veřejných zaměstnanců úřadu říšského 
protektora 

885 PB 1100  Karton 10 
Dovolené pro veřejné zaměstnance pro pomoc v zemědělství 

886 PB 1100  Karton 10 
Personální opatření ve správách z říšského příkazu u okresních úřadů /seznamy, 
přesuny sil/ 

887 PB 1100  Karton 10 
Přidělení nových sil odd. IV/S u zemského úřadu 

888 PB 1100  Karton 10 
Nedostatek personálu u správy z pověření říše v Hodoníně 

889 PB 1100  Karton 10 
Protest úřadu říšského protektora proti přijímání nových německých sil bez jeho 
vědomí 

890 PB 1100  Karton 10 
Dovolené německých úředníků u okresního hejtmanství v Novém Městě na Moravě 

891 PB 1100  Karton 10 
Nedostatek německého personálu u okresního hejtmanství v Boskovicích 

892 PB 1100  Karton 10 
Jmenování komisařů pro zkoušky učitelů z němčiny u okresního úřadu v Třebíči 

893 PB 1100  Karton 10 
Představení se nově jmenovaných inspektorů ve správách z říšského příkazu u dr. 
Schwabeho 
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894 PB 1200  Karton 10 
Rekreační akce pro německé úředníky. Seznam německých účastníků akce „R. 
Heydrich-Erholungsaktion“ 

895 PB 1200  Karton 10 
Převedení výplaty přídavků německých zaměstnanců na zemské úřady 

896 PB 1200  Karton 10 
Zimní pomoc německých úředníků 

897 PB 1200  Karton 10 
Přípočet presidiálních přirážek k vyrovnávacím přídavkům německých zaměstnanců 

898 PB 1200  Karton 10 
Nová úprava jmenování nižších německých zaměstnanců v protektorátních úřadech; 
přechází z úřadu říšského protektora, resp. z vrchních zemských radů pro zemské 
úřady 

899 PB 1200  Karton 10 
Povýšení padlých u Stalingradu 

900 PB 1200  Karton 10 
Stanovisko k možnostem mimořádného povýšení zasloužilých „nacistických 
funkcionářů již za československé republiky“ 

901 PB 1200  Karton 10 
Stanovisko k navrhovanému sjednocení funkčních a platových předpisů pro německé 
zaměstnance v protektorátních úřadech s předpisy říšskými 

902 PB 1200  Karton 10 
Námět starosty Czerného z Brna na možné ustanovení jistého Němce u zemského 
úřadu 

903 PB 1200  Karton 10 
Přiznání vánočního přídavku i německým zaměstnancům protektorátních úřadů 

904 PB 1200  Karton 10 
Směrnice pro schvalování přemístění jednotlivých německých zaměstnanců: 
zaměstnance zemského úřadu schvaluje říšský protektor, ostatní vrchní zemský rada 

905 PB 1200  Karton 10 
Přehled všech německých zaměstnanců u okresních hejtmanství s daty narození, 
charakteru, počtu dětí a vojenského zařazení 

906 PB 1200  Karton 10 
Seznam Němců hlásících se do protektorátních služeb 
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907 PB 1200  Karton 10 
Přiznání protektorátních přídavků i německým zaměstnancům v protektorátních 
úřadech 

908 PB 1200  Karton 10 
Zákrok říšského protektora na snížení počtu dokladů protektorátních českých 
zaměstnanců, potřebných k průkazu arijského původu 

909 PB 1200  Karton 10 
Anonymní dopisy pro zvýšení platů protektorátní uniformované policie 

910 PB 1200  Karton 10 
Nahrazení vrchního vládního rady Reischauera u úřadu říšského protektora a 
v ministerstvu vnitra dr. von Watterem 

911 PB 1200  Karton 10 
Ponechání plného platu narukovaným německým státním zaměstnancům 

912 PB 1200  Karton 10 
Přijímání žen do veřejných služeb 

913 PB 1200  Karton 10 
Příkaz k hlášení dalšího zaměstnání ve veřejných službách bývalých vojenských 
gážistů 

914 PB 1200  Karton 10 
Možnosti umístění vojenských invalidů ve veřejných službách 

915 PB 1200  Karton 10 
Přeložení zaměstnanců ústředního stavebního úřadu v Praze k zemskému úřadu 
v Brně 

916 PB 1200  Karton 10 
Přeložení zaměstnanců správy z říšského příkazu ve Frýdku k policejnímu ředitelství 
v Moravské Ostravě 

917 PB 1200  Karton 10 
Úprava vyrovnávacích příplatků u dělníků v zemských zařízeních 

918 PB 1200  Karton 10 
Návrh vrchního zemského rady z Olomouce na zvýšení platů v zemských ústavech 

919 PB 1200  Karton 10 
Zaslání osobního spisu policejního strážmistra Karla Bahra do Opavy 
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920 PB 1200  Karton 10 
Zaslání osobního spisu cestaře Antonína Baroše do Opavy 

921 PB 1200  Karton 10 
Zjištění adresy železničního inspektora Emanuela Čermáka z Hulína 

922 PB 1200  Karton 10 
Návrh na vyznamenání starosty Vil. Czerneho záslužným křížem 

923 PB 1200  Karton 10 
Zjišťování hodnoty naturálního bytu ofic. Josefa Dworzaka v Kunovicích 

924 PB 1200  Karton 10 
Zjišťění hodnoty nájemného železničního zaměstnance Josefa Fraňka v Moravské 
Ostravě 

925 PB 1200  Karton 10 
Zjištění neoprávněného předržení dovolené vojína Josefa Glasera z Brna 

926 PB 1200  Karton 10 
Pátrání po spisu kancelářského úředníka policejního ředitelství v Brně Adolfa Hampla 

927 PB 1200  Karton 10 
Vyrovnávací přídavek pro Ludvíka Hudose z Přerova 

928 PB 1200  Karton 10 
Krácení penze mladšího úředníka pracovního úřadu Alfreda Ignatze 

929 PB 1200  Karton 10 
Citace oběžníku zemského úřadu o možné evakuaci německých státních úředníků ze 
zabraného území (ovšem jen na jejich žádost) 

930 PB 1200  Karton 10 
Zjištění hodnoty naturálního bytu německého úředníka Kravaczka v Přerově 

931 PB 1200  Karton 10 
Zjištění hodnoty naturálního bytu železničního inspektora Bruno Kuminka v Kroměříži 

932 PB 1200  Karton 10 
Návrh na udělení záslužné medaile dr. Gustavu Mayerovi, magistrátnímu radovi v.v. 
v Brně 

933 PB 1200  Karton 10 
Ponechání Ladislava Motala v zásobovací agendě v Postoupkách u Kroměříže 



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

 

 

88 

934 PB 1200  Karton 10 
Zjištění hodnoty naturálního bytu Hanse Nickmanna v Olomouci 

935 PB 1200  Karton 10 
Nejasnost v doplatcích strojvůdce Františka Pospíšila z Hodonína 

936 PB 1200  Karton 10 
Zjištění hodnoty naturálního bytu Ervina Slamečky, železničního inspektora v Brně 

937 PB 1200  Karton 10 
Reaktivace penzistů Antonína Spranze, Jana Kuletze, Pavla Slamečky a Karla 
Peciny u zemského úřadu 

938 PB 1200  Karton 10 
Vedlejší naturální příjmy kancelářského vrchního oficála u lesního ředitelství 
vysokých škol Otakara Svobody 

939 PB 1200  Karton 10 
Účast Richarda Schimmela ze zemské porodnice v Brně na rekreační akci R. 
Heydricha 

940 PB 1200  Karton 10 
Vyrovnávací přídavek Emila Schimla z Frýdku 

941 PB 1200  Karton 10 
Návrh na udělení záslužné medaile Leopoldu Schmidtovi z městských plynáren 
v Brně 

942 PB 1200  Karton 10 
Vyrovnávací přídavek ing. Josefa Tannenbergera z Přerova 

943 PB 1200  Karton 10 
Hodnota naturálního bytu železničního zřízence Jana Weisse v Brankách 

944 PB 1200  Karton 10 
Jednání o převod Obertruppenführera Vohla z Todtovy organizace k zemskému 
úřadu 

945 PB 1200  Karton 10 
Pátrání po osobním spisu cestaře Karla Waschina 

946 PB 1200  Karton 10 
Zjištění hodnoty naturálního bytu okresního hejtmana dr. Kurta Wildhageho z Jihlavy 



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

 

 

89 

947 PB 1200  Karton 10 
Vyrovnávací přídavek železničáře Franze Worka z Králova Pole 

948 PB 1200  Karton 10 
Vyrovnávací přídavek Františky Zwonikové z Kroměříže 

949 PB 1200  Karton 10 
Ucházení se Karla Kozy, účetního ředitele u výběrčího úřadu, o záslužný kříž 

950 PB 1200  Karton 10 
Zákaz povyšování protektorátních zaměstnanců se zpětnou platností 

951 PB 1210  Karton 10 
Přidělení německých zaměstnanců do německé školní rady 

952 PB 1210  Karton 10 
Žádost dr. Ericha Riedela, advokáta ze Šilperka, o ustanovení v moravských 
zemských službách 

953 PB 1210  Karton 10 
Rozpočet služby asistenců německé techniky v Brně při převodu do protektorátních 
úřadů 

954 PB 1210  Karton 10 
Rozpory mezi německými zaměstnanci v zemské nemocnici v Olomouci 

955 PB 1210  Karton 10 
Personální přesuny v zemské nemocnici v Olomouci 

956 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Viktor Arnold, 23.3. 1912 Litovel 

957 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Otto Bauk, Brno 

958 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Wilhelm Bardas, Jihlava 

959 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
August Beer, Místek 
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960 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Hans Bergmann, Vyškov 

961 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
MUDr. Hans Belohradsky, Olomouc 

962 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Josef Benda, Brno 

963 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Gottfried Bill, Příbor 

964 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Helmuth Braun, Brno 

965 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Ernst Bruckner, Moravské Budějovice 

966 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Rudolf Denk, Brno 

967 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Walter Doskočil, Brno 

968 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Johann Dostal, Brno 

969 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Ing. Hubert Effenberger, Jihlava 

970 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Fritz Franckel, Králíky 

971 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Ing. Hans Gattnar, Brno 
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972 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Johann Hauswirth, Miroslav 

973 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Johann Horak, Brno 

974 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Anton Chvojka, Brno 

975 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Ignaz Janku, Brno 

976 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Viktor Jaborka, Brno 

977 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Gustav Jung, Brno 

978 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. August Jungwirth, Brno 

979 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Ing. dr. Eugen Karpinski, Brno 

980 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Ing. Herbert Klein, Brno 

981 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Ing. Ludwig Kytlinsky, Zlín 

982 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Emil Koblischek, Kroměříž 

983 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Ing. dr. Hans Krätschmer, Brno 
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984 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Hans Kroupa, Suchdol nad Odrou 

985 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Franz Kubelka, Brno 

986 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Ing. Rudolf Kunesch, Zastávka 

987 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Erich Künstl, Brno 

988 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Ing. Nikolaus v. Kupfer, Brno 

989 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Ing. Wilibald Lang, Brno 

990 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Ing. Hermannn Legner, Brno 

991 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Ing. Dorothea Mayer, Brno 

992 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Erich Mändl, Brno 

993 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Hans Martinek, Opava 

994 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Ing. Amand Mazel, Brno 

995 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Friedrich Müller, Brno 



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

 

 

93 

996 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Franz Mirschitschka, Brno /organ. Zemské školní rady/ 

997 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Karel Němec, Moravská Ostrava 

998 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Alfred Neworal, Brno 

999 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Ing. Franz Pawelka, Brno 

1000 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Fritz Pilny, Brno 

1001 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Alfred Pohlner, Jihlava 

1002 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Josef Pollak, Jihlava 

1003 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Polzer, Uherské Hradiště 

1004 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Hans Pobuda, Jihlava 

1005 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Heinrich Rankel, Brno 

1006 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Bruno K. Řiha, Jihlava 

1007 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Oskar Rohr, Brno 
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1008 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Heinrich Rossenbeck, Brno 

1009 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Mg. Eduard Rust, Brno 

1010 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Walter Ružička, Brno 

1011 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Hans Sachs, Praha 

1012 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Walter Sitka, Znojmo 

1013 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Ing. Rudolf Slamečka, Praha 

1014 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Ing. Johann Sniegon, Brno 

1015 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Gustav Sommer, Praha 

1016 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Ing. Karl Suwald, Brno 

1017 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Louis Schediwy, Lovosice 

1018 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Adalbert Schipek, Brno 

1019 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. J. Schreiter-Schwarzenfeld, Olomouc 
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1020 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Ing. Walter Schuber, Brno 

1021 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Ing. Walter Schwab, Svitavy 

1022 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Robert Schwarz, Brno 

1023 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Karl Stampel, Moravská Ostrava 

1024 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Eduard Tengler, Moravská Ostrava 

1025 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Bruno Thoman, Brno 

1026 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Ing. Arnold Trappl, Brno 

1027 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Viktor Ulbrich, Jihlava 

1028 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Watzlik, Brno 

1029 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Josef Weber, Hostinné 

1030 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Ing. Johann Wihan, Praha 

1031 PB 1221  Karton 11 
Osobní spisy německých vysokoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
Dr. Kurt Wildhage, Frýdek 
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1032 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Johanna Ambrož, Brno 

1033 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Vincenc Ament, Brno 

1034 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Dr. Otto Bauk, Brno 

1035 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Walter Beutel, Brno 

1036 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Erwin Bittner, Brno 

1037 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Valerie Blaha, Hodonín 

1038 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Karl Czernohorsky, 
Brno 

1039 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Josef Drässler, Brno 

1040 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Anton Dressler, Brno 

1041 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Josef Drottner, 
Kroměříž 

1042 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Wilhelm Drs, Brno 
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1043 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Jaroslaus Dworzak, 
Ivančice 

1044 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Louis Enderle, Brno 

1045 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Karl Faber, Brno 

1046 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých. účetních zaměstnanců zemského úřadu; Aloisie Glomb, Brno 

1047 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Franz Hanak, Třebíč 

1048 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Friedrich Heiter, Brno 

1049 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Walter Hinczica, Brno 

1050 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Katharina Chetka, Brno 

1051 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Karl Jakubka, Hranice 

1052 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Ladislaus Kanis, Brno 

1053 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Karl Kaspar, Brno 
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1054 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Karl Kladiwa, Jevíčko 

1055 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Franz Kočí, Jihlava 

1056 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Karl Koza, Brno 

1057 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Marie Kubina, Brno 

1058 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Karl Krahuletz, Brno 

1059 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Friedrich Kuhn, Brno 

1060 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Heinrich Kucharzik, 
Moravská Ostrava 

1061 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Wilhelm Langer, Brno 

1062 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Hubert Lausch, 
Olomouc 

1063 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Hans Manouschek, 
Brno 

1064 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Egon Mittlöhner, 
Olomouc 
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1065 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Alfons Neugebauer, 
Brno 

1066 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Walter Papouschek, 
Brno 

1067 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Hans Petera, Vyškov 

1068 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Josef Placht, Hodonín 

1069 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Alois Pobuda, Brno 

1070 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Alfons Polak, Brno 

1071 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Otto Polak, Brno 

1072 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Vladimír Pšenčik, Brno 

1073 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Franz Riedel, Opava 

1074 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Franz Rössler, Brno 

1075 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Alfred Rossmann, Brno 
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1076 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Johann Špička, Vsetín 

1077 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Heinrich Suchanek, 
Brno 

1078 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Julius Schafarzik, Brno 

1079 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Otto Schubert, Brno 

1080 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Franz Schuster, Brno 

1081 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Wenzel Trawnitschek, 
Brno 

1082 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Rudolf Tuppy, Brno 

1083 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Hugo Weinlich, Brno 

1084 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Walter Werland, 
Hodonín 

1085 PB 1222  Karton 12 
Osobní spisy německých středoškoláků, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; 
reaktivace bývalých účetních zaměstnanců zemského úřadu; Franz Zobek, Brno 

1086 PB 1223  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Ludwig Braunowitzer, Brno 
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1087 PB 1223  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Ferdinad Brauner, Brno 

1088 PB 1223  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Artur Czermak, Brno 

1089 PB 1223  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Karl Czernohorsky, Brno 

1090 PB 1223  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Stephan Dembicki, Brno 

1091 PB 1223  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Filip Kinski, Olomouc 

1092 PB 1223  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Irene Kreuszel, Brno 

1093 PB 1223  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Franz Machaczek, Brno 

1094 PB 1223  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Friedrich Pelřasch, Brno 

1095 PB 1223  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Eugenie Slavik, Brno 

1096 PB 1223  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Johann Sturm, Brno 

1097 PB 1223  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Josefine Theimerová, Brno 

1098 PB 1223  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Emmerich Tietzl, Jihlava 
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1099 PB 1223  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Hubert Winkler, Brno 

1100 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých zřízenců, žádosti o přijetí, posudky, disciplinární věci; Karl 
Abeška, Olomouc 

1101 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Alois Blecha, Praha 

1102 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Heinrich Czechaczek, Moravská Ostrava 

1103 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Hedwig Czuberna, Brno 

1104 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Ferdinand Dobrowolny, Brno 

1105 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Karl Drda, Brno 

1106 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Aloisie Fiala, Brno 

1107 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Ladislaus Glomb, Brno 

1108 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Magda Christopf, Brno 

1109 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Wenzl Jackel, Brno 

1110 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Josef Kretschmer, Sternberk 
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1111 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Karl Kromas, Miroslav 

1112 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Stephanie Kukla, Brno 

1113 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Alois Matula, Olomouc 

1114 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Josef Mildner, Prostějov 

1115 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Albert Peter, Olomouc 

1116 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Paul Pistauer, Brno 

1117 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Leopoldine Špaček, Olomouc 

1118 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Johann Špička, Prostějov 

1119 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Bruno Walenta, Brno 

1120 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Benedikt Walluch, Miroslav 

1121 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Heliodor Walter, Brno 

1122 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Rudolf Weiss, Brno 
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1123 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Josef Wenzlik, Brno 

1124 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Hermann Wondrouschek, Brno 

1125 PB 1224  Karton 12 
Osobní spisy německých kancelářských pracovníků, žádosti o přijetí, posudky, 
disciplinární věci; Josef Zbořil, Brno 

1126 PB 1250  Karton 12 
Zavedení nových tarifů nemocenského pojištění 

1127 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Elisabeth Andesner, Brno 

1128 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizsované případy; Alois Axmann, Brno 

1129 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizsované případy; Josef Axmann, Hranice 

1130 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizsované případy; Erwin Baier, Brno 

1131 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizsované případy; Leopold Barič, Brno 

1132 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Johann Beyer, Uherské Hradiště 

1133 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Franz Baštař, Brno 

1134 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizsované případy; Edeltraudt Bathelt, Brno 
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1135 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Franz Bednář, Brno 

1136 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Marie Beigel, Brno 

1137 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Marie Benda, Brno 

1138 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Albert Beran, Brno 

1139 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Anton Beran, Brno 

1140 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Pauline Beran, Brno 

1141 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Günther Bisch, Olomouc 

1142 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Hedwig Biringer, Brno 

1143 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Johann Blaschek, Brno 

1144 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Alfred Blaha, Brno 

1145 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Martha Blumayer, Brno 

1146 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Leopoldine Bohdanecki, Brno 



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

 

 

106 

1147 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Helene Böhm, Brno 

1148 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Leopold Böhm, Brno 

1149 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Robert Böhm, Gdaňsk 

1150 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Helene Böhmisch, Brno 

1151 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Dr. Friedrich Bergmann, Brno 

1152 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Luise Brauner, Brno 

1153 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Marie Bryckner, Brno 

1154 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Leonhard Czadilek, Brno 

1155 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Alois Carda, Brno 

1156 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Heinrich Czech, Brno 

1157 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Margaretha Červeny, Modřice 

1158 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Karl Červinka, Brno 
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1159 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Hans Cicha, Olomouc 

1160 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Leopoldine Cihlar, Valtice 

1161 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; J. Czadilek, Moravská Ostrava 

1162 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Aurelie Czanderle, Brno 

1163 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Heinrich Czuka, Brno 

1164 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Pauline Charvat, Brno 

1165 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Elisabeth Chmarin, Brno 

1166 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Agnes Chowanetz, Olomouc 

1167 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Marie Deutsch, Brno 

1168 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Heinrich Dima, Brno 

1169 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Margarethe Dimmer, Frýdek 

1170 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Rudolf Dinter, Brno 
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1171 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Marie Dobias, Brno 

1172 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Leopold Dočekal, Brno-Bystrc 

1173 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Marie Doležal, Brno 

1174 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Wilhelm Drasal, Brno 

1175 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Marie Drkosch, Hodonín 

1176 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Alfred Duchoň, Želešice 

1177 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Henriette Riemer, Brno 

1178 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Marie Effenberger, Brno 

1179 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Otilie Erben, Jihlava 

1180 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Gertrud Faber, Brno 

1181 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Alice Fait, Brno 

1182 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Eduard Fanta, Kyjov 
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1183 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Otto Felber, Olomouc 

1184 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Erna Felkl, Brno 

1185 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Anny Felkl, Brno 

1186 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Hans Hladil, Brno 

1187 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Sinesius Fifka, Moravská Ostrava 

1188 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Josefine Filla, Brno 

1189 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Mia Fillipitsch, Brno 

1190 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Josef Fitzek, Jihlava 

1191 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Anna Foitl, Chropyně 

1192 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Johann Formanek, Brno 

1193 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Olga Frank, Brno 

1194 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Dr Erika Frömmel, Brno 
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1195 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Paula Frömmel, Brno 

1196 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Elisabeth Frühauf, Brno 

1197 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Waltraude Fütz, Brno 

1198 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Franziska Göbel, Brno 

1199 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Eustach Göttinger, Přerov 

1200 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Marie Grossmann, Brno 

1201 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Bruno Grötzschel, Brno 

1202 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Gerhard Gurzan, Olomouc 

1203 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Zdenka Haberhauer, Holásky 

1204 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Rudolf Hafner, Brno 

1205 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Stephanie Haller, Brno 

1206 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Vikrot Haliř, Brno 
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1207 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Gertrude Hanik, Brno 

1208 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Therese Hanzalek, Brno 

1209 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Marie Haschka, Brno 

1210 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Paula Haschka, Brno 

1211 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Marie Heczko, Modřice 

1212 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Theodor Heinz, Brno 

1213 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Beatrix Hejl, Brno 

1214 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Johann Henhappel, Brno 

1215 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Otto Henke, Brno 

1216 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Marie Herzig, Boskovice 

1217 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Anna Hille, Brno 

1218 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Walter Hinczica, Brno 
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1219 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Grete Hingler, Brno 

1220 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Friederike Hinner, Brno 

1221 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Friedrich Hinterberger, Moravská Ostrava 

1222 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Edeltraud Holubetz, Brno 

1223 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Rudolf Hopjan, Moravské Budějovice 

1224 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Marie Hrabal, Boskovice 

1225 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Anna Hruby, Brno 

1226 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Philip Huber, Mnichov 

1227 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Alois Hystak, Javorník 

1228 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Wilhelm Jäger, Brno 

1229 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Aloisie Janak, Brno 

1230 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealisované případy; Ludmila Jandl, Holásky 
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1231 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Marie Janko, Jihlava 

1232 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Hedwig Janny, Brno 

1233 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Hermine Janisch, Brno 

1234 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Thomas Ganz, Brno 

1235 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Edeltrad John, Hodonín 

1236 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Rosa Janak, Brno 

1237 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Gerhard Jungmann, Brno 

1238 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Rosa Jurak, Brno 

1239 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Rudolf Kaczmar, Brno 

1240 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Stanislav Kahanek, Dolní Věstonice 

1241 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Karl Kafka v. Sittaheim, Brno 

1242 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Julie Kailer, Moravany 
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1243 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Erika Kalina, Brno 

1244 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Hildegard Koukal, Brno 

1245 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Anna Kelichhaus, Brno 

1246 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Otto Kernbach, Modřice 

1247 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Ladislav Khor, Mohelno 

1248 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Kaspar Kiesling, Brno 

1249 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Karl Kinzl, Brno 

1250 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Wilhelm Kinzl, Brno 

1251 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Dr. Charlotte Kinzel, Brno 

1252 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Gertrud Klahre, Brno 

1253 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Hilde Kleinander, Brno 

1254 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Emilie Klein, Brno 
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1255 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Hedwig Kleinert, Jihlava 

1256 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Rudolf Kleissl, Brno 

1257 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Stephanie Klement, Brno 

1258 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; JUDr. Ottokar Kluch, Olomouc 

1259 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Marie Koberitz, Brno 

1260 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Adolf Koblitschek, Frýdek 

1261 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Paula Köhler, Brno 

1262 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Elisabeth Koch, Brno 

1263 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Hilde Kolařik, Brno 

1264 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Franziska Köbll, Třebíč 

1265 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Rose Kölbl, Vojkovice 

1266 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Hubert Komarek, Brno 
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1267 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Margaretha König, Boskovice 

1268 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Ferdinand Köllner, Praha 

1269 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Gustav Koschatzky, Brno 

1270 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Marie Koten, Jihlava 

1271 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Elisabeth Kotzian, Brno 

1272 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Ludmila Kotzian, Brno 

1273 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Franz Kotzka, Brno 

1274 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Heinrich Koukal, Brno 

1275 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Walter Kral, Brno 

1276 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Eugen Kramer, Vsetín 

1277 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Ludmila Kratochvil, Moravské Budějovice 

1278 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Edith Krejčí, Praha 
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1279 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Hans Krejčí, Brno 

1280 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Gertrude Kubálek, Brno 

1281 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Hedwig Kubička, Brno 

1282 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Gotlob Kuneš, Třebíč 

1283 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Dagmar Kunz, Brno 

1284 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Friedrich Kunz, Brno 

1285 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Anna Lang, Vojkovice 

1286 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Hildegard Lang, Jihlava 

1287 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Ing. Walter Langer, Praha 

1288 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Walter Lesina, Jihlava 

1289 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Anna Liebisch, Brno 

1290 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Leopold Lill, Třebíč 
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1291 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Johann Lisec, Kopřivnice 

1292 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Hans Liewehr, Brno 

1293 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Susanne Liewehr, Brno 

1294 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Maxmilian Lorenz, Brno 

1295 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Rudolf Losert, Prostějov 

1296 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Ottilie Löwl, Brno 

1297 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Stefan Lucich, Brno 

1298 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Eleonore Meier, Brno 

1299 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Franz Mach, Jihlava 

1300 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Johanna Marek, Frýdek 

1301 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Dr. Elisabeth Mauthner, Brno 

1302 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Ing. Vlad. Melkes, Brno 
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1303 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Albertine Meznik, Brno 

1304 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Albert Michek, Brno 

1305 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Josef Michl, Brno 

1306 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Ottokar Miksche, Brno 

1307 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Hans Mosler, Brno 

1308 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Terese Mühlberger, Brno 

1309 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Laura Müller, Brno 

1310 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Marie Müller, Brno 

1311 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Margarethe Müller, Brno 

1312 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Franz Naxner, Brno 

1313 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Franz Němeček, Brno 

1314 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Dr. Josef Nemetz, Jihlava 
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1315 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Franz Neruda, Brno 

1316 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Josef Neumann, Brno 

1317 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Hannelore Neumark, Brno 

1318 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Erich Nowotny, Brno 

1319 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Hilde Nowak, Jihlava 

1320 PB 1260  Karton 13 
Osobní spisy zaměstnanců, posudky, žádosti o místa v protektorátních službách, 
nerealizované případy; Franz Nowak, Brno 

1321   Karton 13 
Přidělení českých zaměstnanců k zemskému úřadu. Přidělení zaměstnanců na 
poplachovou ústřednu. Ustanovení německých sil u okresního hejtmanství ve 
Vyškově 

b) Zemský president v Brně – správa z říšského příkazu 

Oddělení I/S 

A) Všeobecná organizace 

1322 01  Karton 14 
Říšský protektor a ministerstva /Hitlerův výnos z 16.3. 1939, sbírky nařízení, 
reorganizace německé správy z r. 1942, omezení agend na konci války, 
zjednodušení správy, dělení úřadu říšského protektora, aj./ 

1323 02  Karton 14 
Zemský president /Pravomoc RAV zemského prezidenta podle nařízení z 23.5. 1942, 
návrhy na přesun určitých agend z RAV na protektorátní úřady aj./ 
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1324 03  Karton 14 
Okresní hejtmani /zmenšení počtu okresních úřadů, zřízení RAV u okresních 
hejtmanů, pravomoc vedoucích okresních hejtmanů, úprava četnictva aj/. 

1325 04  Karton 14 
Policejní ředitelé /pokyny pro inspektory neuniformované policie, organizace 
kriminální služby, reforma policejní správy aj./ 

1326 08  Karton 14 
Systemizace v protekt. Službách /návrhy agend, příprava správní reformy, 
decentralizační návrhy, seznamy německých úředníků v protektorátě, jazykové právo 
aj./ 

1327 09  Karton 14 
Vrchní zemští radové /návrhy ministerského rady Naudeho na správní reformu, 
úřednické uniformy, přehled organizace vrchních zemských radů, seznamy úředníků, 
seznamy funkcionářů bank, zavření českých vysokých škol, práva a povinnosti 
vnucených správců, rozdělení agendy u OLR v Brně, odbourání úřadů OLR, nová 
organizace vrchních zemských radů-inspektorů, jejich pravomoc aj. 

B) Organizace služebny: 

1328 20  Karton 15 
Kancelářská služba a registraturní plány /užívání jazyků, právo podpisu, rozdělení 
agendy, spisová služba, kancelářský řád, reforma správy, nové úkoly, uniformovaná 
stráž v obcích, adresy, pravomoc oddělení I-S, rozdělení pracovníků, vyřizování 
nedodělků, nová organizace zemského úřadu, seznam vedoucích úředníků, omezení 
agendy za války, rozdělení agendy a registraturní plány: 
Říšský protektor, služebna Morava, Zemský úřad Praha, Vrchní zemský rada, 
Hradec Králové, Brno Zemský úřad – Brno, RAV-veterinářství Okresní úřady na 
Moravě 

1329 21  Karton 16 
Umístění služebny /přehled o umístění všech referátů zemského úřadu, přenesení 
zemského úřadu do Jihlavy v dubnu 1945 aj./ 

1330 22  Karton 16 
Zařízení služebny /dodávka psacích strojů, dodávky koberců, zřízení telefonů, 
dodávka radií, inventář služebny/ 

1331 23  Karton 16 
Kancelářské potřeby /dodávky papírů a formulářů, razítek, schematismů aj./ 

1332 24  Karton 16 
Dodávka knih a časopisů 

1333 25  Karton 16 
Motorová služební vozidla /předpisy o užívání, žádosti o přidělení aut, příděly 
benzinu, přehled šoférů, seznam aut zemského úřadu aj./ 
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1334 30  Karton 16 
Pesonální věci /seznamy zaměstnanců RAV, směrnice pro hodnocení, válečné 
nasazení, personál, vyrovnávací platební účtárny, legionáři ve veřejné službě, 
přehled podpor, získávání nových pracovníků, zaměstnání žen, jednotlivé případy 
německých zaměstnanců, hlášení nemoci, remunerace, seznam a kádrové posudky 
na české zaměstnance, platové poměry, přehled vyřízených spisů/ 

1335 31  Karton 16 
Zaměstnanci správy z říšského příkazu /dovolené, nemoci, platové úpravy aj./ 

1336 35  Karton 17 
Platy zaměstnanců /směrnice, systemizace zdravotní služby aj./ 

1337 36  Karton 17 
Poštovní doprava /nepořádky, letecká doprava, omezení počtu rekomand/ 

1338 39  Karton 17 
Chování se zaměstnanců za války /přestupky, povýšení, honba, volkssturm, boj proti 
šeptané propagandě, dodržování discipliny aj./ 

1339 40  Karton 17 
Pracovní doba /určení, stálá služba, služba o svátcích a nedělích/ 

1340 41  Karton 17 
Dovolená /směrnice, mimořádné žňové dovolené/ 

1341 42  Karton 17 
Reklamace z vojny uvolnění zaměstnanců /seznamy, předpisy/ 

1342 43  Karton 17 
Peněžní podpory 

1343 44  Karton 17 
Cestovné a odlučné /směrnice, formuláře/ 

1344 45  Karton 17 
Služební byty /opatření bytů pro německé úředníky, aplikace říšských předpisů, 
omezení dopravy aj./ 

1345 46  Karton 17 
Řády a odznaky /předpisy pro udělení východní medaile/ 

1346 47  Karton 17 
Různé výnosy /označení „Vůdce“, dobrovolná práce, vydávání posudků, kouření ve 
službě, šíření panik, přístup do úředních budov, honitba, vánoční pomoc, životní sloh 
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za války, omezení písařských prací, intervence u pracovního úřadu, úspora 
materiálu, zřízení zvláštní služby pro ubytování utečenců, zákopové práce/ 

1347 48  Karton 17 
Totální nasazení /předpisy, seznamy všech zaměstnanců hl. oddělení I, seznamy 
řemeslníků/ 

1348 49  Karton 17 
Správní akademie /seznamy kurzů, testy, některých kurzů „Bürgerliches Recht“, 
Südeuropa in seiner Entwicklung“, „Japan, seine Geschichte“, „“Die Gründe des 
Zerfalles des Merkantilismus“, „Staatsrechtliche Struktur des Protektorates“, 
„Deutsche Geschichte der letzten 200 Jahre“, „Einführung in die 
Rassengesetzgebung“, „Einführung in das Wirtschaftsleben“, „Aufbau der NSDAP“/ 

1349 50  Karton 18 
Porady /služební srazy, pořad schůzek aj./ 

1350 52  Karton 18 
Omezení zábav 

1351 60  Karton 18 
Situační zprávy /postup, germanizace, návrhy na řešení českého problému, správní 
problematika, reforma úřadů vrchních zemských radů, stav školství, vývoj populace, 
historický vývoj Němectva u nás, politické poměry, české aktivistické organizace, 
židovská otázka, postoj moravské šlechty, organizace protektorátních úřadů, 
hospodářské obtíže, jazykové zkoušky, seznam německých vládních komisařů, 
nadace, bezpečné uložení spisů, letecké nálety, příliv uprchlíků/ 

1352 70  Karton 18 
Statistické přehledy /přehled ploch, domů a obyvatelstva v březnu 1942/ 

I. Občanské právo 

1353 100  Karton 19 
Státní občanství, domovské právo /směrnice, formuláře, jednotlivé případy, seznamy 
Němců aj. Materiál bývalých zemských radů v Olomouci, v Prostějově, v Mor. 
Ostravě aj., předaný r. 1942 odděl. I/S/ 

1354 100  Karton 20 
Získávání německého státního občanství /směrnice (i starší), postup při opcích, 
formuláře aj./ 

1355 101  Karton 20 
Získání německého státního občanství dobrovolným vstupem do německé armády 
/směrnice, podmínky aj./ 
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1356 102  Karton 20 
Získání německého státního občanství přesídlenci z východu /baltičtí Němci, 
bessarabští Němci, předpisy/ 

1357 103  Karton 20 
Získání německého státního občanství Čechy /zákonné předpisy, dr. Globke/ 

1358 104  Karton 20 
Získání německého státního občanství Slováky /přestup moravských Slováků 
k němectví, výstřižky z novin, seznamy aj./ 

1359 105  Karton 20 
Získání německého státního občanství Italy /Němci z jižních Tyrol, úmluva mezi Itálií 
a Německem, seznam italských státních občanů/ 

1360 106  Karton 20 
Získání německého státního občanství jinými osobami /emigranti, Holanďané aj., 
předpisy/ 

1361 120  Karton 20 
Získání německého státního občanství /jednotlivé případy, seznamy později 
vyřizovaných případů-podle okresních úřadů Boskovice, Brno, Frýdek, Jihlava, 
Kroměříž, Litovel, Moravská Ostrava, Moravské Budějovice, Olomouc, Prostějov, 
Telč/ 

1362 121  Karton 21 
Získání německého státního občanství /bývalí sudetští Němci, předpisy, tzv. 
Volkslisty, rasové zařazení aj./ 

1363 122  Karton 21 
Získání německého státního občanství Poláky, obyvateli Gdaňska a jinými lidmi 
z východních oblastí /předpisy o zjištění příslušnosti, německé Volkslisty, směrnice 
pro obyvatele generálního guvernementu, seznamy Poláků, žijících v Brně/ 

1364 123  Karton 21 
Získání německého státního občanství baltickými Němci /předpisy, jednání 
s přesídlenci/ 

1365 124  Karton 21 
Získání německého státního občanství besarabskými a volyňskými Němci /určení 
pojmu přesídlenec/ 

1366 125  Karton 21 
Získání německého státního občanství obyvateli Gdaňska a východních oblastí 
/směrnice, soupis Poláků v Brně, Volkslisty, dotazníky/ 
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1367 126  Karton 21 
Získání německého státního občanství Němci z jižního Štýrska, Korutan a Kranska 
/Jugoslavie, předpisy, přesídlenci z Dobrudže aj./ 

1368 127  Karton 21 
Získání německého státního občanství obyvateli z oblasti Eupen-Malmedy, 
z Lotrinska aj. /předpisy/ 

1369 128  Karton 21 
Občanství židovských míšenců /předpisy/ 

1370 129  Karton 21 
Tzv. ochranné občanství /směrnice pro obyvatele Říše, kteří nebyli německými 
státními občany, pro emigranty, Poláky aj./ 

1371 130  Karton 21 
Statistika německých státních občanů na Moravě /soupis – jen čísla – z října 1942/ 

1372 163  Karton 21 
Směrnice pro získání němectví /předpoklady, spolupráce úřadů aj./ 

1373 165  Karton 22 
Statistika Němců /popisy obvodů vrchních zemských radů, statistika Němců na 
Moravě a jinde od r. 1880/ 

1374 185  Karton 22 
Získávání německého státního občanství /jednotlivé případy, kniha dávek za 
vyhotovení osvědčení 1940-42 aj./ 

1375 190  Karton 22 
Urychlené řízení věcí německého státního občanství /urychlení korespondence, 
jednání./ 

1376 199  Karton 22 
Změny jmen /seznamy osob, které si změnily jména/ 

1377 200  Karton 22 
Domovské právo /směrnice pro přiznání domovského práva, přistěhovalectví Čechů 
do poněmčených obcí aj./ 

1378 206  Karton 22 
Pracovní povinnost /seznamy německých děvčat pro RAD, seznamy německých 
válečných poškozenců, seznam německých zaměstnanců policie aj./ 
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1379 300  Karton 23 
Matriční věci /užívání řečí, směrnice, hlášení úmrtí mezi utečenci, vydávání arijských 
dokladů, sledování pohybu obyvatelstva, vedení duplikátů, nemanželské děti , úmrtí 
zajatců, statistika obyvatelstva/ 

1380 302  Karton 23 
Matriční úřady /seznamy úředníků, směrnice pro jejich činnost, formuláře, poplatky, 
vybavení sňatkových síní, matriční obvody, kartotéka matričních úředníků/ 

1381 303  Karton 24 
Matriční úřady v obvodu vrchního zemského rady Brno /přehledy zaměstnanců, 
jmenovací dekrety, přísahy, jmenování čestných funkcionářů/ 

1382 304  Karton 24 
Matriční úřady v obvodu vrchního zemského rady Jihlava /přehledy zaměstnanců, 
jmenovací dekrety, přísahy, jmenování čestných funkcionářů/ 

1383 305  Karton 24 
Matriční úřady v obvodu vrchního zemského rady Moravská Ostrava /přehledy 
zaměstnanců, jmenovací dekrety, přísahy, jmenování čestných funkcionářů/ 

1384 306  Karton 24 
Matriční úřady v obvodu vrchního zemského rady Olomouc /přehledy zaměstnanců, 
jmenovací dekrety, přísahy, jmenování čestných funkcionářů/ 

1385 307  Karton 24 
Matriční úřady v obvodu vrchního zemského rady Zlín 

1386 310  Karton 25 
Školení matrikářů /směrnice, seznamy frekventantů/ 

1387 311  Karton 25 
Náhrada výloh českých matrikářů /výnosy, přehled výdajů, diety aj./ 

1388 312  Karton 25 
Revize na matričních úřadech 

1389 320  Karton 26 
Sňatky, všeobecné /smíšené manželství, překážky sňatku, sňatky vojáků, legitimace 
dětí, sňatky židů, rejstřík všech smíšených manželství/ 

1390 322  Karton 26 
Sňatky, jednotlivé případy /sňatky Čechů s Němci, vyjádření NSDAP a jejich orgánů, 
fotografie, určení rasy apod. / - řazeno abecedně A-G 
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1391 322  Karton 27 
Sňatky, jednotlivě /sňatky Čechů s Němci, vyjádření NSDAP a jejich orgánů, 
fotografie, určení rasy apod. /- řazeno abecedně H-P 

1392 322  Karton 28 
Sňatky jednotlivě /sňatky Čechů s Němci, vyjádření NSDAP a jejich orgánů, 
fotografie, určení rasy apod./ - řazeno abecedně Ř-Z 

1393 326 

301  Karton 29 
Legitimace dětí, adopce, poručenství /zápisy židů, opravy matrik, rozvody, abecedně/ 

1394 330  Karton 30 
Oznámení o padlých vojácích /hlášení všech německých padlých, abecedně/ 

1395 400  Karton 30 
Změny jmen /směrnice, seznam německých křestních jmen/ 

1396 401  Karton 31 
Změny jmen /žádosti, jednotlivé případy, abecedně/ 

II. Policejní záležitosti 

1397 600  Karton 32 
Zbrojní pasy /všeobecné směrnice pro vydávání strojních pasů a o evidenci munice 
a třaskavin, zajištění zbraní partyzánů, sběr zbraní lesního personálu/ 

1398 610  Karton 32 
Pasy a propustky /seznam cizinců, Slováků, Poláků aj., povolování cest do ciziny/ 

1399 620  Karton 32 
Pobyt cizinců, ohlašování pobytu /zákazy pobytu/ 

1400 621  Karton 32 
Povolení pobytu cizinců /směrnice pro soupis bezdomovců, pobyt utečenců 
z východu/ 

1401 650  Karton 32 
Pohraniční území /povolení k domáckému obchodu, obrana moravsko-slovenských 
hranic proti partyzánům, zajištění objektů, přesuny četnictva aj./ 
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1402 699  Karton 32 
Různé policejní záležitosti /kenkarty, styk s inspektorem neuniformované policie, 
přehled brněnské služby neuniformované policie, četníci německé národnosti, zřízení 
pátracích oddílů, denní rozkazy/ 

III. Věcné a osobní škody 

1403 700  Karton 32 
Náhrada osobních a věcných škod /směrnice pro náhradu škod způsobených bojem 
a opětné spojení Sudetska s říší, abecední soupis poškozených, soupis škod při 
nepokojích v květnu 1939 v Olomouci, požadavky vůči bývalé československé 
armádě/ 

1404 702  Karton 33 
Náhrada osobních a věcných škod /jednotlivé případy, abecedně A-F/ 

1405 702  Karton 34 
Náhrada osobních a věcných škod /jednotlivé případy, abecedně G-J/ 

1406 702  Karton 35 
Náhrada osobních a věcných škod /jednotlivé případy, abecedně K-L/ 

1407 702  Karton 36 
Náhrada osobních a věcných škod /jednotlivé případy, abecedně M-S/ 

1408 702  Karton 37 
Náhrada osobních a věcných škod /jednotlivé případy, abecedně Sch-Z/ 

IV. Nepřátelský majetek 

1409 800  Karton 38 
Soupis nepřátelského majetku /přihlášky polského a židovského majetku, zřizování 
poručenství, směrnice, hlášení okresních úřadů o nepřátelském majetku 
v pozůstalostech, jmenování kurátorů/ 

1410 801  Karton 38 
Správa nepřátelského majetku /seznam všech dopravců a povozníků na Moravě, 
jednotlivé případy, hlášení přepravců o uloženém u nich majetku židů a cizinců/ 

1411 801  Karton 39 
Správa nepřátelského majetku /negativní zprávy přepravců z celé Moravy, že u nich 
není uložen majetek cizinců a židů/ 

1412 801  Karton 40 
Nepřátelský majetek, zřízení opatrovnictví /jednotlivé případy, korespondence se 
soudy, zjištění majetku – řazeno abecedně A-F/ 
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1413 801  Karton 41 
Nepřátelský majetek, zřízení opatrovnictví /jednotlivé případy, korespondence se 
soudy, zjištění majetku – řazeno abecedně G-R/ 

1414 801  Karton 42 
Nepřátelský majetek, zřízení opatrovnictví /jednotlivé případy, korespondence se 
soudy, zjištění majetku – řazeno abecedně S-Z/ 

1415 900  Karton 43 
Válečné škody 1943-1944 /směrnice, zřizování nalézacích úřadů, soupisy válečných 
škod, umísťování vybombardovaných, služební pohovory o situaci, hlášení výše 
škod, opatřování formulářů aj./ 

1416 900  Karton 44 
Válečné škody 1945 /směrnice, organizace, náhrada škod způsobených partyzány, 
okamžitá opatření aj./ 

1417 901  Karton 44 
Válečné škody, jednotlivě /soupisy škod, žádosti o odškodnění, kartotéka 
poškozených, výplata náhrad aj./- abecedně A-B Brno 

1418 901  Karton 45 
Válečné škody, jednotlivě /soupisy škod/ abecedně C-K (Kuřim) 

1419 901  Karton 46 
Válečné škody, jednotlivě /soupisy škod/ abecedně L-M (Moravská Ostrava) 

1420 901  Karton 47 
Válečné škody, jednotlivě /soupisy škod/ abecedně N-Z 

V. Sociální péče 

1421 1000  Karton 48 
Péče o Němce, všeobecně /úprava nemocenského pojištění, sociální péče cizinců, 
péče o přesídlence, zdravotnictví, péče o mládež, organizace nacionálně 
socialistické péče NSV, péče o děti narukovaných, zřizování starobinců, revize na 
úřadech vrchních zemských radů/ 

1422 1001  Karton 48 
Péče o přesídlence /směrnice, přehled všech přesídlenců, jednotlivé případy/ 

1423 1005  Karton 49 
Péče o Němce, jednotlivě /podpory, ošetřovné, umístění v starobinci, půjčky 
nemocniční péče aj.- abecedně A-Z/ 
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1424 1006  Karton 50 
Péče o protektorátní příslušníky /nadace dr. Wilhelma Fricka, směrnice pro udělování 
podpor, seznam žadatelů, prověřování uchazečů aj./ 

1425 1007  Karton 50 
Péče o protektorátní příslušníky /podpory, ošetřovné, dopisy úřadu říšského 
protektora, prošetřování, podpory rodin zatčených – abecedně A-Z/ 

1426 1008  Karton 50 
Péče o cizí státní příslušníky /směrnice v péči o děti cizinců/ 

1427 1010  Karton 51 
Péče o Němce v cizině, všeobecně /směrnice/ 

1428 1011  Karton 51 
Péče o Němce v cizině, jednotlivě /jednotlivé případy, korespondence s konsuláty, 
výplata podpor, šetření, stvrzenky aj./ 

1429 1015  Karton 51 
Půjčky k sňatku, všeobecně /směrnice, formuláře, úprava způsobu vyplácení, 
příspěvek na děti, výchovné učňů aj./ 

1430 1020  Karton 52 
Výchova mravně narušené německé mládeže, všeobecně /směrnice, hlášení počtu 
případů, finanční náklady, seznam výchoven (polepšoven)/ 

1431 1024  Karton 52 
Výchova mravně narušené mládeže /jednotlivé případy, rozhodnutí soudu, 
korespondence s domovy, finanční věci, popisy případů aj. abecedně A-F/ 

1432 1024  Karton 53 
Výchova mravně narušené mládeže /abecedně G-J/ 

1433 1024  Karton 54 
Výchova mravně narušené mládeže /K-M/ 

1434 1024  Karton 55 
Výchova mravně narušené mládeže /abecedně N-R/ 

1435 1024  Karton 56 
Výchova mravně narušené mládeže /abecedně S/ 

1436 1024  Karton 57 
Výchova mravně narušené mládeže /abecedně T-Z/ 
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1437 1030  Karton 58 
Vyživovací příspěvek rodin vojáků, všeobecně /směrnice, výklad zákonů, zprávy 
z novin, zjednodušení projednávání aj./ 

1438 1031  Karton 58 
Vyúčtování vyživovacího příspěvku vojáků /směrnice, vedení účtů, aj./ 

1439 1032  Karton 58 
Revize vyúčtování vyživovacího příspěvku /kontrola, pokyny, revizní zprávy z Jihlavy 
a Olomouce/ 

1440 1033  Karton 59 
Výživa rodin evakuovaných, všeobecně /směrnice, výstřižky z novin, likvidace 
válečných škod/ 

1441 1034  Karton 59 
Výživa rodin evakuovaných /jednotlivé případy, posudky/ 

1442 1035  Karton 59 
Stížnosti a odvolání ve věci vyživovacího příspěvku /jednotlivé případy A-Z/ 

1443 1036  Karton 60 
Podpory potřebným rodinám /žádosti, šetření, výměry aj./ 

1444 1040  Karton 60 
Péče o postižené leteckými útoky /směrnice, stanovené výše podpor, oběžníky, 
nemocenské pojištění/ 

VI. Vojenské záležitosti 

1445 1100  Karton 61 
Soupisy branců /pokyny, kontrola soupisů, užití Hitler-Jugend, odvody starších 
ročníků, brožury pro nastávající brance/ 

1446 1101  Karton 61 
Soupisy branců, jednotlivě /soupisy kozáků aj./ 

1447 1105  Karton 61 
Lidová obrana /Volkssturm/-/směrnice, zaopatření členů Volkssturm/ 

1448 1110  Karton 61 
Odvody /postup, plány odvodů, odvod přesídlenců/ 
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1449 1111  Karton 61 
Přezkoušení neodvedených /kontrola neodvedených, odvody šoférů/ 

1450 1113  Karton 61 
Reklamace a vojenské služby /určení nepostradatelných, směrnice, jednotlivé 
případy/ 

1451 1115  Karton 61 
Použití civilistů při vojenských akcích /směrnice, účast při lesních požárech/ 

1452 1120  Karton 61 
Odvody koní pro vojenské účely /směrnice, rozpis počtu, jednotlivé případy/ 

1453 1125  Karton 61 
Opevňovací práce /směrnice, potřebné počty pracovníků, postup prací/ 

1454 1130  Karton 62 
Provádění říšského zákona o válečných úkonech /ubytování vojska, poskytování 
dopravních prostředků, nářadí apod., přehledy o možném využití jednotlivých vsí pro 
umístění vojska (podle obvodů VEŘ), přehledy, směrnice, zábor hostinců/ 

1455 1140  Karton 62 
Pracovní povinnost, všeobecně /předpisy, tzv. technická pomoc, postavení osob 
povolaných k protiletecké obraně, nasazení cizinců a židů aj./ 

1456 1141  Karton 62 
Pracovní povinnost, jednotlivě /intervence, seznamy nasazených, jednotlivé případy/ 

1457 1150  Karton 63 
Protiletecká ochrana /směrnice, technická opatření, postavení osob v protiletecké 
ochraně, zjišťování škod, ochrana před požáry, zřízení pohotovostních čet/ 

1458 1160  Karton 63 
Branný zákon /hlášení stavebních změn ve válečně důležitých objektech, používání 
zákona na obranu státu/ 

1459 1165  Karton 63 
Vojenské cvičiště ve Vyškově /vystěhování obcí, umísťování vystěhovalců, zákaz 
usazování se Čechů v některých městech v tzv. protektorátě/ 

1460 1170  Karton 63 
Zřízení vojenské obrany /Landwacht, žádosti o zproštění/ 

1461 1171  Karton 63 
Poplašné sbory /Alarmverbände, pohotovostní sbory SS, zjišťování stavu/ 
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1462 1180  Karton 63 
Právní ochrana narukovaných /směrnice/ 

1463 1180  Karton 63 
Protektorátní vojsko /rozdělení/ 

1464 1195  Karton 63 
Technická pomoc /umístění, financování/ 

1465 1199  Karton 63 
Různé vojenské věci /oběžníky z posledních dnů války, spolupráce vojsk s policií, 
podpora Němců, vojáků bývalé československé armády, řízení vojenské dopravy/ 

VII. Obecní věci 

1466 1210  Karton 63 
Domovy Hitlerovy mládeže /Židlochovice, Nová Bystřice, školské domovy/ 

1467 1215  Karton 63 
Domovy německých dětí na venkově /zjišťování možností, financování, zábor 
prostor, náhrada škod, seznamy domovů, jednotlivé případy/ 

1468 1216  Karton 63 
Prázdninová péče /pokyny/ 

1469 1220  Karton 63 
Národnostní otázky /jazykové kurzy, znalost němčiny u tzv. říšských příslušníků, 
zprávy z okresů, likvidace Sokola, příjmení Němců a jejich poněmčování, seznamy 
německých firem s údajem o počtu zaměstnanců/ 

1470 1225  Karton 63 
Pracovní povinnost mládeže /směrnice, pořizování soupisů/ 

1471 1230  Karton 63 
Prodej a pronájem nemovitostí /schvalování kupů, omezení prodeje pozemků, 
sledování nájmů/ 

1472 1231  Karton 63 
Prodej a nájem nemovitostí /jednotlivé případy, potvrzování smluv, majetek družstev 
v zabraném území, vyvlastnění/ 

1473 1240  Karton 63 
Ústředí moravských měst a obcí /oběžníky, organizační řád, snahy o reformu, zprávy 
o činnosti, návrh nového patentu/ 
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1474 1250  Karton 64 
Obecní záležitost, všeobecně /působnost obce, ustanovení vládních komisařů, 
situace německého národnostního ostrova na Olomoucku, situace na Litovelsku, 
seznam německých obecních zaměstnanců, seznam legionářů v obecních službách, 
seznam finančních strážníků/ 

1475 1251  Karton 64 
Vládní komisaři v městech a obcích /směrnice, uvolňování na vojnu, jmenování 
německých starostů, posudky na uchazeče, seznam starostů-legionářů, seznam 
německých vládních komisařů, stav obyvatelstva, seznamy odměn, vládní komisaři: 
Blansko, Boskovice, Frýdek, Jevíčko, Lipník, Litovel, Luhačovice, Moravské 
Budějovice, Jindřichův Hradec, Olomouc, Prostějov, Rousínov, Tišnov, Třebíč, Třešť, 
Uherský Brod, Vsetín, Zlín, Šlapanice, Tavíkovice, Valašské Meziříčí, Uherské 
Hradiště, Žerotice, Vyškov aj./ 

1476 1255  Karton 65 
Město Brno /organizace úřadu, systemizace, podrobný elaborát o kontrole 
hospodaření města Brna, o stavu financí, o práci úřadu, o městských zařízeních atd./ 

1477 1258  Karton 65 
Zřízení vojenské střelnice /nařízení o vyvlastnění majetku, o zřízení správy majetku/ 

1478 1259  Karton 66 
Obecní záležitosti, jednotlivě /dovolené obecních zaměstnanců, nemoci, 
pojmenování ulic, stavby, penzionování zaměstnanců, změna hranic, obecní rohlas, 
stížnosti na obecní správu v Třebíči, Uherském Brodě, Hodoníně, Dačicích, 
Drahotuších, Velkém Meziříčí, obecní správa na moravsko-slovenské hranici/ 

1479 1260  Karton 66 
Slučování obcí /směrnice, zjednodušení obecní správy/ 

1480 1261  Karton 52 
Slučování obcí, jednotlivě /zprávy z okresů, dobrá zdání, změna organizace okresů, 
statistické výkazy, spojení Holic s Olomoucí, Líšně s Brnem aj./ 

1481 1270  Karton 52 
Obecní finance /směrnice, úprava obecních přiřážek/ 

1482 1271  Karton 52 
Obecní finance, jednotlivě /Zlín, Lipník, Hlubočany, Jihlava, Jindřichův Hradec, 
revizní zprávy aj./ 

1483 1300  Karton 67 
Zaměstnanci protektorátních úřadů, všeobecně /zaměstnávání legionářů, cestaři, 
zatčení zaměstnanci, disciplinární komise, soupisy německých zaměstnanců ve 
veřejných protektorátních úřadech/ 
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1484 1301  Karton 67 
Zaměstnanci protektorátních úřadů, jednotlivě /povyšování, židovští míšenci, návrhy 
na povýšení, posudky o povyšovaných/ 

1485 1302  Karton 67 
Podpory příslušníkům zatčených osob /směrnice, seznamy osob ode všech 
okresních úřadů, dotazníky sociální péče/ 

1486 1310  Karton 67 
Válečné hřbitovy /udržování, zvonění, pamětní sochy/ 

1487 1320  Karton 68 
Řády a čestné odznaky /směrnice pro držení, sportovní odznaky, dotazníky 
jednotlivých uchazečů, odznaky zasloužilých německých matek, jednotlivé případy/ 

1488 1330  Karton 68 
Kultovní věci /osvobození od předpisů norimberských protižidovských předpisů, 
výkazy o původu, ustanovení farářů/ 

1489 1350  Karton 68 
Různé /příspěvek Němcům na úpravu bytu, sběr kovů, válečné škody, nábor lidí do 
četnictva, arisace firmy Stein v Opatově, jazykové znalosti, likvidace Ala, registrace 
pracovníků, nadace, stížnost na protektorátní úředníky v Moravské Ostravě, požár ve 
Starém Městě, poštovné úřadů aj./ 

1490 1351  Karton 68 
Různé /falešná obvinění, obecní kronikáři, studium v Bratislavě, sbírky pro klášter 
v Nezanyslicích aj./ 

1491 1355  Karton 68 
Různé /plat evakuovaných, německé knihovny v Třebíči, spoření, německé děti do 
českých škol, kontrola protektorátní příslušnosti, reorganizace finanční prokuratury/ 

VIII. Hospodaření prostory. 

1492 1400  Karton 69 
Hospodaření s místnostmi /směrnice, výklad zákona o obraně státu, přemísťování 
úřadů a podniků, soupis sálů v Brně, hlášení nadměrů, zápisy o poradách pražské 
ústřední komise pro hospodaření s prostory, ubytování vojska, zřizování válečně 
důležitých podniků, ubytování uprchlíků z Ukrajiny, ubytování Němců poškozených 
válečnými nálety, umístění zaměstnanců firmy Klöckner aj./ 

1493 1400  Karton 70 
Hospodaření s místnostmi /seznamy uchazečů a požadovaných prostor, seznam 
zabraných objektů podle druhu a okresů, korespondence o prostorách ve Velké 
Brně, žádosti o přidělení, situační zpráva, přehled vhodných objektů pro výrobu, 
výměry objektů/ 
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1494 1400  Karton 71 
Hospodaření s místnostmi /hlášení vhodných sklepů v Brně, zprávy o jejich stavu 
a bezpečnosti, průklepy denního hlášení a korespondence o jednotlivých případech 
3.7.1944-7.4.1945/ 

1495 1400  Karton 72 
Hospodaření s místnostmi /obsazení jednotlivých budov, škol, hostinců, zámků aj., 
pro vojenské a jiné úkoly - abecedně podle obcí/ 

1496 1400  Karton 73 
Hospodaření s místnostmi /dětské tábory na Moravě, korespondence aj., ubytování 
uprchlíků z východu, umístění Němců z Banátu, zprávy o provozu úřadovny pro 
hospodaření s prostory v Brně, dodávka kancelářského materiálu, auta aj., umístění 
Todtovy organizace na Moravě, výkazy mužstva, umístění německého vojska, 
pevnostní stavby, zjišťování nedostatků/ 
/seznamy škol vhodných pro ubytování vojska anebo pro zřízení lazaretů/ 
/uskladnění cenných strojů, hlášení vhodných prostor/ 

1497 1401  Karton 74 
Prostory přes 1000 m2 /seznamy živností a továren, podle okresů, celkový 
celomoravský přehled/ 

1498 1405  Karton 74 
Umístění zaměstnanců firmy Klöckner /zábor úřadoven komise pro agrární operace, 
přehled přidělených místností, ubytování v Kuřimi aj., soupis všech živnostenských 
a průmyslových objektů v okrese Brno-město a Brno-okolí, přehledy o skladovacích 
prostorech na venkově pro uložení obilí apod., seznam brněnských podniků daných 
do klidu, kartotéka volných továrních a skladovacích prostor/ 

1499 1408  Karton 75 
Obytné prostory užívané pro umístění veřejných úřadů /přehledy podle okresů, 
jednotlivé případy, žádosti, korespondence/ 

1500 1427  Karton 76 
Lazarety /korespondence o záboru různých objektů pro vojenské nemocnice, přehled 
možností, zábory škol, hlášení okresních hejtmanů, výměry vhodných domů aj./ 

1501 1428  Karton 76 
Zámky /seznam vhodných zámků, přehled o stavu a zařízení, přehled uživatelů, 
korespondence o ukládání archiválií a muzejních sbírek/ 

1502 1430  Karton 76 
Veřejné budovy /plány a výměry místností, užívaných veřejnými orgány v Brně, 
přehled počtu zaměstnanců, jednání o uvolnění/ 

1503 1451  Karton 76 
Umístění vojenských koní /soupisy, korespondence/ 
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IX. Vyrovnávací středisko. 

1504 1500  Karton 77 
Vyrovnávací středisko pro německé zaměstnance, normálie /předpisy o učitelích, 
lékařích aj., pracovní doba, průzkum původu, pracovní úřady, platy, předpisy 
o zaměstnancích, politické zprávy, diety, naturální dávky, odškodňování, výchovné, 
odborní zaměstnanci, židé, daň ze mzdy, míšenci vedlejší práce, soudci, pense, 
státní příslušnost, přeložení, jednodušení správy, zplnoletnění, přídavky aj.- 
abecedně podle německých hesel/ 

1505 1500  Karton 78 
Vyrovnávací středisko pro německé zaměstnance, normálie /výnosy vládního 
presidenta v Opavě – podobně jako kart. č. 63; zásadní směrnice pro vyrovnávací 
přídavky německých úředníků v Protektorátě/ 

1506 1501  Karton 78 
Přídavky pro profesory a učitele /směrnice z 10.7. 1941/ 

1507 1502  Karton 78 
Změny přídavků pro profesory /směrnice z 24.3. 1942/ 

1508 1503  Karton 78 
Přídavky pro lesníky /směrnice/ 

1509 1504  Karton 78 
Přídavky pro policejní zaměstnance /směrnice/ 

1510 1505  Karton 78 
Přídavky pro učitele /směrnice/ 

1511 1510  Karton 79 
Směrnice pro vyplácení vyrovnávacích přídavků, prováděcí nařízení /pro správní 
zaměstnance, lékaře, pensisty, čekatele, učitele hudby, školní inspektory, učitele, 
zvěrolékaře, zasloužilé nacionální pracovníky, učitele němčiny, totálně nasazené aj.; 
směrnice pro platy německých úředníků, působících v protektorátní službě/ 

1512 1510  Karton 80 
Směrnice pro vyplácení vyrovnávacích přídavků, prováděcí nařízení /příruční spisy, 
postup u jednotlivých úřadů, určení platových skupin; spisy vedoucího vyrovnávacího 
střediska Engelberta Dreschera, přehled práce střediska, výkaz zaměstnanců; 
vyplněné dotazníky německých zaměstnanců v různých protektorátních úřadech/ 

1513 1512  Karton 81 
Vánoční přídavek /premie, přesčasy, vedlejší zaměstnání aj., seznam německých 
zaměstnanců, kteří obdrželi vánoční přídavek 1942/ 
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1514 1513  Karton 81 
Daň ze mzdy, srážky /příspěvek na zimní pomoc, příspěvky do Říšského svazu 
německých úředníků, seznam všech zaměstnanců, platících tyto příspěvky/ 

1515 1514  Karton 82 
Účetní věci vyrovnávacího střediska /výplatní termíny, platební listiny/ 

1516 1515  Karton 82 
Přeplatky /odpisy přeplatků, platy zemřelých osob/ 

1517 1516  Karton 82 
Obstávky platů /srážky ve prospěch stavební podpory/ 

1518 1517  Karton 82 
Platební řády německých úředníků /práva úředníků, úpravy sazebníků, příspěvek na 
zaškolení, plat narukovaných, platy vysokoškolských profesorů, platy učitelů hudby 
aj./ 

1519 1518  Karton 82 
Platební řády v protektorátních úřadech /zjednodušení správy, účetní povinnost, 
vedlejší zaměstnání, úprava pensijního pojištění, výchovné aj./ 

1520 1519  Karton 82 
Premie a zvláštní příplatky /směrnice, seznamy aj./ 

1521 1551  Karton 83 
Organizace vyrovnávacího střediska /seznamy zaměstnanců, rozdělení služby, 
oběžníky, inventář, seznam přidělené agendy, poštovné aj./ 

1522 1552  Karton 83 
Personální věci střediska /systemizace, seznamy zaměstnanců, přehledy o práci, 
posudky aj./ 

1523 1553  Karton 83 
Personální věci /dovolená, onemocnění, pracovní doba, řízení práce/ 

1524 1554  Karton 83 
Cestovné, podpory, odlučné 

1525 1560  Karton 83 
Personální věci, jednotlivě /seznamy zaměstnanců, výkazy, dovolené, nábor nových 
zaměstnanců aj./ 

1526 1566  Karton 83 
Kancelářské potřeby /objednávky zákoníků, dodávky psacích strojů, razítek aj./ 
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1527 1571  Karton 83 
Vyrovnávací přídavky pro úředníky /jednotlivé případy/ 

1528 1572  Karton 83 
Vyrovnávací přídavky pro učitele /jednotlivé případy podle abecedy/ 

1529 1571  Karton 84 
Vyrovnávací přídavky pro úředníky /jednotlivé případy podle abecedy, zasílání 
výkazů, platební výměry, korespondence/ 

1530 1573  Karton 85 
Vyrovnávací příspěvek pro zřízence /smluvní zaměstnanci, učitelé hudby, nevyřízené 
spisy, jednotlivé případy podle abecedy/ 

1531 1574  Karton 85 
Vyrovnávací příspěvek policie a četnictva /kartotéka/ 

1532 1580  Karton 85 
Odstoupené spisy jiným úřadům /jednotlivé spisy odstoupené do Prahy aj./ 

1533 1582  Karton 85 
Protiletecká ochrana /pořadí věcí, které mají být zachraňovány/ 

1534 1583  Karton 85 
Různé /dodávka tiskopisů, převody zaměstnanců, zaměstnanci odborných škol aj./ 

1535 1584  Karton 85 
Statistika /seznam německých zaměstnanců na českých školách, přehledy podle 
jednotlivých ministerstev, seznamy vládních komisařů, seznamy německých četníků/ 

1536 1588  Karton 85 
Chování německých zaměstnanců /pohotovost, styk s cizinci, potírání šeptané 
propagandy/ 

1537 1589  Karton 85 
Plat zmizelých osob /směrnice/ 

1538   Karton 85 
Oběžníky Zemského presidenta-správa z říšského příkazu 1/9 1942-1945 

1539   Karton 86 
1942 Rozšíření pravomoci zemského vicepresidenta; Zaslání platných směrnic; 
oslavy narozenin dr. Háchy; pořizování osobních výkazů; zimní pomoc; postup při 
vyhotovování potvrzení o nepostradatelnosti; zaručení práv narukovaných; 
příslušnost vrchních zemských radů; dovolená vládních komisařů; agenda oddělení 
I/9; jazykové zkoušky; styk se služebnami s říší; služební cesty autem; zjednodušení 
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služby; služební postavení generálního inspektora generála Reinefarta; dálnopis; 
postup při jazykových zkouškách; omezení cestování; styk podřízených úřadů 
s ministerstvy 

1540   Karton 86 
1943 Vydávání osvědčení o státním občanství; náhrada škod; výměna potravinových 
lístků; zapsané poštovní zásilky; dovolená pro akce NSDAP; Pracovní porada; 
úprava úřadu německého státního ministra; apely německé pracovní fronty; šetření 
papíru; omezení telefonování; úprava služby o vánocích; zjednodušení veřejné 
správy; zprávy z okresů; seznam zaměstnanců úřadu německého státního ministra; 
styk s úřadem říšského protektora; zřízení úřadovny pro hospodaření s prostory; 
postavení vrchních zemských radů; rukování; omezení svátků; hony 

1541   Karton 86 
1944 Totální nasazení; podpora cizích dobrovolníků; zvonění o památkových dnech; 
měsíční hlášení; uprchlíci z východu; sbírky; vyrovnávací příspěvek; výzva k většímu 
elánu; používání aut; omezení cizích řádů; užívání zkratek; užívání jména „Führer“; 
nedostatky v práci úřadu; služební výkazy; pojmenování úřadu; kouření ve službě; 
zákaz dovolených; zákaz politických řečí; telefony vedoucích úředníků; životní sloh 
za války; zákaz intervencí; Oberlandrat v Brně; zimní pomoc; shromáždění NSDAP; 
školení; zřízení správ z pověření říše u ministerstev; omezení úřadování; zřízení 
zvláštního referátu pro válečné hospodářství; rozpuštění vrchního zemského rady 
v Praze; postavení okresního hejtmana; bytová nouze; omezení cest 

1542   Karton 86 
1945 Volkssturm; partyzáni; oběti německých zaměstnanců; šetření energie; 
omezení poštovní dopravy; chování se úředníků; rozdělovník úředních příjmů; projev 
k situaci; opevňovací práce; zřízení úřadovny „Východ“; jmenování politického 
ředitele v Ostravě; organizace bezpečnostní policie; železniční doprava 

Oddělení III/S 

1543   Karton 87 
1) Protokol podací č. 1-1228 1.11. 1942-14.4. 1945 

1544   Karton 87 
2) Referátník vrchního vládního rady Lindenmanna 15.9. 1942-12.2. 1943 

1545   Karton 87 
3) Deník podací č. 1-260 1.1. 1943-20.5. 1943 

1546   Karton 87 
4) Deník podací č. 261-457 20.5. 1943-30.12. 1943 
1-32 1.1. 1944-14.2. 1944 

1547   Karton 87 
5) Osobní věci zaměstnanců, odd. III. (dovolené, nemoci, nástup do služby aj.) 
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1548   Karton 87 
6) Spisy z r. 1942 č. 1-320 /pracovní plán odd. IV/9, seznam zaměstnanců, potíže 
v rosických dolech, úřední dny na okresech, vyšetřování zaměstnanců cenové 
kontroly v Moravské Ostravě, obsazování míst, záležitost pojišťoven, jmenování 
zaměstnanců, cenové kontroly, arisace firmy Thonet aj/ 

1549   Karton 87 
7) Spisy z r. 1943 č. 1-457 /osobní věci, vyšetřování Fr. Förstera z cenové kontroly 
v Olomouci , potírání černého obchodu, totální nasazení, cestovné, jednání 
s Pozemkovým úřadem, cenová kontrola – jednotlivé případy, protiletecká ochrana, 
seznam totálně nasazených, umístění zaměstnanců firmy Klöckner, válečná opatření 
v brněnském textilním průmyslu, systemisační návrhy aj./ 

1550   Karton 88 
1) Spisy z r. 1944 č. 1-238 /zkoušky, seznam zaměstnanců, seznam odsouzených 
zemědělců, osobní věci, seznam totálně nasazených, seznam řemeslníků v od. III. 
zjednodušení veřejné správy, cenová kontrola, mzdy horníků, seznam zástupců 
českého i německého svazu průmyslníků, seznam domáckých řemesel, úprava 
cenové kontroly, jmenování komisařů ve spořitelnách, pracovní plány, průběh 
pracovního nasazení, totálně nasazení aj./ 

1551   Karton 88 
2) Spisy z r. 1945 č. 1-130 /zřízení Volkssturmu, kontrola cenová, opevňovací práce, 
hospodářské věci, posílení autority německých úředníků, doprava, omezení spisové 
služby a formulářů aj./ 

Vybrané spisy z let 1942-1945 

1552   Karton 89 
1) Sběr starého papíru, skartace 

1553   Karton 89 
2) Dovolená personálu 

1554   Karton 89 
4) Systemisace, přehled agendy 

1555   Karton 89 
5) Objednávky potřeb aj. 

1556   Karton 89 
8) Pravomoc okresních hejtmanství nad pojišťovnami 

1557   Karton 89 
10) Vyřizování nedodělků 

1558   Karton 89 
11) Prodej rozhlasových přijímačů 



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

 

 

142 

1559   Karton 89 
12) Příkazy na rozhlasové přijímače 

1560   Karton 89 
13) Dání živností do klidu 

1561   Karton 89 
14) Objednávka knih a zákoníků 

1562   Karton 89 
15) Prodej odznaků u firmy „Bauman“ v Brně 

1563   Karton 89 
16) Prodej odznaků u firmy Kasala v Kroměříži 

1564   Karton 89 
17) Prodej odznaků u firmy Teltscher v Jihlavě 

1565   Karton 89 
19) Kontribuční záložny v Boskovicích 

1566   Karton 89 
20) Prodej odznaků u firmy Fuchswans v Ostravě 

1567   Karton 89 
21) Prodej odznaků u firmy Neckamov v Brně 

1568   Karton 89 
24) Prodej odznaků u firmy Neuwirth v Jindřichově Hradci 

1569   Karton 89 
26) Protiletecká opatření 

1570   Karton 90 
Spisy z let 1943-1945 č. 606-1150 /uzavření železničních stanic, prodej odznaků, 
prodej vína v Bzenci, prodejní doba, spořitelna v Brně, seznam zaměstnanců, 
zjednodušené úřadování, pracovníci pro polní práce, příděl poukazů, dohled nad 
řemesly, soupis řezníků a uzenářů podle okresů, amnestie pro zběhlé z práce, příděl 
třaskavin, totální nasazení, koncese, nálet, doprava, usídlování Němců 
v protektorátě, zjišťování pobytu cizinců/ 

1571   Karton 91 
1) Spisy z let 1944-1945 č. 1151-1218 /osídování Němců, opevňovací práce, 
živnostenské koncese, poměry na drahách, příděl paliv, nedostatek železničních 
vozů, obchod se střelivem, nálet aj./ 
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1572   Karton 91 
2) Cukrovar v Holicích u Olomouce, korespondence s ing. Proskowetzem, bilance, 
účast německých sedláků, jednání o fasi aj. 

1573   Karton 91 
3) Cukrovarnický průmysl (Stoupa), situace, bilance, pronikání německého kapitálu 

1574   Karton 91 
4) Plynárny v protektorátě, situační zprávy, stav zásobování aj. 

1575   Karton 91 
5) Dunajsko-oderský průplav, jednání, návrhy, trasy, zprávy, návrhy na provedení, 
ekonomické přepočty. 

1576   Karton 92 
1) Zpráva cenového kontrolora Otty Neumanna z Jihlavy 

1577   Karton 92 
2) Cenová kontrola v Moravské Ostravě 
/Grohmann, Krupka/, jednotlivé případy, vyšetřování úplatků aj. 

1578   Karton 92 
3) Cenová kontrola u firmy Helios v Brně 

1579   Karton 93 
1) Moravská zemská banka, statut, revizní zpráva, změna stanov tištěné zprávy, 
návrhy na reorganizaci a fusi aj. 

1580   Karton 93 
2) Spořitelna v Místku, zřízení zprávy o činnosti, fuse se spořitelnou ve Frýdku aj. 

1581   Karton 93 
3) Spořitelna ve Vyškově, zprávy o činnosti, stanovy, paušály, fuse, korespondence, 
reforma správy spořitelny aj., /vl. komisař dr Neworal/ 

1582   Karton 93 
4) Spořitelna města Brna, zpráva o činnosti, /vl. komisař dr Jarosch/ 

1583   Karton 94 
První moravská spořitelna, zprávy o činnosti, stanovy, zápisy ze správní rady, 
bilance, instrukce pro vládního komisaře, zástavní úřad aj., /vl. komsař dr Neworal/ 

1584   Karton 95 
Spisy bývalého zaměstnance odd. III/S Franze Langa: 1) Soupis vyhotovených 
revisních zpráv v židovských podnicích 
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1585   Karton 95 
Spisy bývalého zaměstnance odd. III/S Franze Langa: 2) Arisace v Brně, seznamy 
židovských firem, seznamy vnucených správců 

1586   Karton 95 
Soupis bývalého zaměstnance odd. III/S Franze Langa: 3) Arisace v Olomouci, 
seznamy židovských firem v Olomouci, v Prostějově a v Kroměříži 

1587   Karton 95 
Soupis bývalého zaměstnance odd. III/S Franze Langa: 4) Arisace, jednotlivé 
případy, které projednal Franz Lang: Fritz Abeles, Brno; S. Blasberger, Brno; 
Bohenne, Brno; Ct. v. Brakel, Třebíč; H. Fischel, Královo Pole; Frank & Neufeld, 
Brno; W. Fuchs, Moravská Ostrava; Adolf Fuchs, Brno; Iglauer Vigognesponnerei; 
Jeschke & Tschörner, Brno; E. Kohn-Haas, Brno; Joach Korkes, Brno; H. 
Morgenstern, Brno; H. Naschold, Brno; F. Natzler, Olomouc; Pavel Neumark, Brno; 
Karel Reich, Buchlovice; C. Reichert – H. Naschold, Brno; Schallinger – Drucker, 
Brno; Bratři Teltscherové, Brno; H. Trojánek, Žďár na Moravě; Wispo, Brno 

1588   Karton 95 
5) Osobní spisy Franze Langa. 

1589   Karton 96 
Spisy bývalého zaměstnance odd. III/S Franze Langa: 1) Směrnice o správě 
nepřátelského majetku, výnosy, novelisace, formuláře pro hlášení aj. 

1590   Karton 96 
Spisy bývalého zaměstnance odd. III/S Franze Langa: 2) Správa polského majetku, 
směrnice, seznamy osob polské národnosti, různé hlášení, korespondence 

1591   Karton 96 
Spisy bývalého zaměstnance odd. III/S Franze Langa: 3) Správa amerického 
majetku, směrnice, seznamy pohledávek 

1592   Karton 96 
Spisy bývalého zaměstnance odd. III/S Franze Langa: 4) Jednotlivé spisy o správě 
nepřátelského majetku, seznamy, hlášení vrchních zemských radů, přihlašování 
pohledávek, zabavení nepřátelského jmění, zápisy do pozemkových knih aj. 

Oddělení IV/S 

1593   Karton 97 
1) Seznamy vedoucích Todtovy organizace, přehled technické služby, cenová 
hladina, stálá technická služba, přehled motorových vozidel, oprava mostů, záloha na 
stavbu nouzového domu, oprava veřejných budov aj. 
1945 

1594   Karton 97 
2) Opevňovací práce /Spisy vrchního zemského rady dr. Rud. Eckoldta - potřeba 
pracovních sil, dodávka nástrojů, umístění a zásobování pracovníků, směrnice pro 



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

 

 

145 

pracovní úřady, úprava kvot u okresů, výplata mezd, pokyny pro stavbu opevnění, 
dodávky materiálu, zabrání potřeb organizace správy, dodávky benzinu a aut aj./ 
1945 

1595   Karton 98 
Seznamy německých zaměstnanců četnictva a politické správy v protektorátních 
úřadech, zemský úřad, okresní úřady, zemské ústavy aj. 
/Osobní data/ 

1596   Karton 99 
Důvěrné záležitosti, sign. „G“ /seznam zničených spisů, soupis tajných písemností, 
referátních tajných spisů/ 

1597   Karton 99 
1941 Směrnice pro zpracování tajných spisů 

1598   Karton 99 
1942 Pokyny pro uchazeče o německou státní příslušnost 

1599   Karton 99 
1943 Umísťování vybombardovaných v protektorátě 

1600   Karton 99 
1944 Nedostatek prostor; letecký nálet; možnosti vyklizení Brna při náletech; škody 
na budovách; zřizování lazaretů; ochrana železničních mostů; kontrola tajné pošty; 
opevňovací práce 

1601   Karton 99 
1945 Postup při vyklizování; směrnice pro pobyt vojska v protektorátě; zdravotní věci 
/lékařská služba při opevňovacích pracích, použití lékařů při náletech, řízení 
zdravotnictví/ 

1602   Karton 100 
Spisy zemského požárního ředitele /prof. Pobudy/ v Brně a v Jihlavě /účty, směrnice/. 
Spisy zemské disciplinární komise /seznamy projednávaných spisů, všeobecné 
zásady, spisy členů uč. řed. Rösslera a sekr. R. Günthera, posudky v jednotlivých 
případech, seznamy členů disciplinárních komisí aj./ 
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c) Zemský president v Brně – odd. Pol 

 

Partyzáni 

A. Letáky, plakáty a nápisy 

1603  16/9 1944 Karton 101 
Protiněmecké nápisy v Moravské Ostravě 

1604  26/10 1944 Karton 101 
Protiněmecké nápisy v Uherském Hradišti 

1605  12/11 1944 Karton 101 
Protiněmecké nápisy v Bílovicích 

1606  13/11 1944 Karton 101 
Protiněmecké letáky proti partyzánům ve Frýdku 

1607  listopad 1944 Karton 101 
Rozkaz č. 17 partyzánského velení zaslaný německým úřadům 

1608  říjen-listopad 1944 Karton 101 
Zadržená čísla 2, 3, 49 a 51 protiněmeckého časopisu „Luptpost“, shazovaného 
z letadel 

1609  leden 1945 Karton 101 
Rozšiřování protiněmeckých letáků v Tišnově, v Bučovicích a v Kojetíně 

1610  březen 1945 Karton 101 
Proklamace VNF „Českému lidu“, vydavatel Radikalistické hnutí české národní fronty 
sjednocení v zemích koruny české, velitel armády vlasti Ron 

1611  duben 1945 Karton 101 
Výzva německým zaměstnancům v Kroměříži, k odchodu z Moravy od „Rudé 
Moravy“ kpt. Chlumský 

B. Události, různé zprávy 

1612   Karton 101 
Návštěvy protektorátních ministrů; Pokyny pro transporty vězňů do Dortmundu; 
Informační zpráva policejního ředitelství v Brně o situaci v červenci 1944; Požáry ve 
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Valašském Meziříčí, v Bystřici pod Hostýnem, v Malenovicích; Srážka elektrické 
dráhy v Brně; Atentát ve škole ve Velkých Karlovicích; Zatčení německého zběha 
v Králově Poli; Poškození propagačních skříněk v Brně; Nepořádky v ubytovnách 
firmy Klöckner v Kuřimi; Kalamita autobusu u Bedřichova a u Nedachlebic; Seznam 
rozložení Říšské pracovní služby na Moravě; Vražda v Brně; Nálezy zbraní tajně 
uschovaných; Plenění po náletech; Podpora ruských partyzánů ve Vnorovech; 
Různé 

C. Letecká činnost 

1613  1944 duben Karton 101 
Shození parašutistů u Bzence 

1614  7/8 1944 Karton 101 
Soupis svržených bomb při náletech 

1615  22/8 1944 Karton 101 
Nálet a sestřelení amerických letadel 

1616  13/9 1944 Karton 101 
Nálet u Otrokovic a Nětčic 

1617  září 1944 Karton 101 
Směrnice pro postup se zahynulými při náletech 

1618  1/10 1944 Karton 101 
Shození parašutistů u Račic 

1619  září 1944 Karton 101 
Pokyny pro stíhání parašutistů 

1620  20/10 1944 Karton 101 
Svržení zbraní u Březího 

1621  13/11 1944 Karton 101 
Nálet na Moravskou Ostravu 

1622  20/11 1944 Karton 101 
Nálet na Brno, seznam ztrát 

1623  20/11 1944 Karton 101 
Nálet na Přerov 

1624  12/12 1944 Karton 101 
Nálet na Moravskou Ostravu 
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1625  22/12 1944 Karton 101 
Shození partyzánů u Brna a u Uherského Hradiště 

1626  27/12 1944 Karton 101 
Nálet na Moravské Budějovice 

1627  17/12 1944 Karton 101 
Sestřelení letadla u Přerova 

1628  28/12 1944 Karton 101 
Nálet na Jihlavu 

1629  17/1 1945 Karton 101 
Letecká havarie u Mikulova a Holubic 

1630  16/3 1945 Karton 101 
Nálet na Moravskou Ostravu 

1631  27/3 1945 Karton 101 
Seskoky parašutistů u Vyškova 

1632  4/4 1945 Karton 101 
Nálet na Hodonín 

D. Sabotáže na železnicích 

1633  1/7 1944 Karton 101 
Frýdlant nad Ostravicí 

1634  25/7 1944 Karton 101 
Slezská Ostrava 

1635  25/7 1944 Karton 101 
Konice, Přerov 

1636  30/7 1944 Karton 101 
Mariánské Hory 

1637  14/8 1944 Karton 101 
Velká Bystřice 

1638  22/9 1944 Karton 101 
Bílovice nad Svitavou 
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1639  30/9 1944 Karton 101 
Prostějov 

1640  1/11 1944 Karton 101 
Lešná, Hostašovice, Horní Lideč 

1641  9/11 1944 Karton 101 
Valašská Polanka 

1642  14/11 1944 Karton 101 
Nové Černovice, Bílovice nad Svitavou 

1643  5/12 1944 Karton 101 
Židenice 

1644  13/12 1944 Karton 101 
Horní Heršpice 

1645  5/1 1945 Karton 101 
Dluhonice 

1646  8/1 1945 Karton 101 
Špičky u Hranic 

1647  25/1 1945 Karton 101 
Dobrčice 

1648  2/4 1945 Karton 101 
Milotice 

1649  6/4 1945 Karton 101 
Uherský Ostroh 

1650  8/4 1945 Karton 101 
Rájec nad Svitavou, Doloplazy u Kojetína 

1651  10/4 1945 Karton 101 
Helenov 

1652  12/4 1945 Karton 101 
Nezamyslice, Doloplazy 
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1653   Karton 101 
/Hlášení o událostech okresních hejtmanství RAV, četnických okresních velitelství 
apod./ 

E. Zprávy o partyzánech 

1654  říjen 1944-duben 1945 Karton 101 
/Telefonické a jiné zprávy četnických stanic a okresních hejtmanství RAV – originály 
i opisy – o výskytu partyzánů, řazeno podle okresů a neúplné/ 
Brno 

1655  prosinec 1944 Karton 101 
/Telefonické a jiné zprávy četnických stanic a okresních hejtmanství RAV – originály 
i opisy – o výskytu partyzánů, řazeno podle okresů a neúplné/ 
Hodonín 

1656  říjen 1944-duben 1945 Karton 101 
/Telefonické a jiné zprávy četnických stanic a okresních hejtmanství RAV – originály 
i opisy – o výskytu partyzánů, řazeno podle okresů a neúplné/ 
Hranice 

1657  listopad 1944-duben 1945 Karton 101 
/Telefonické a jiné zprávy četnických stanic a okresních hejtmanství RAV – originály 
i opisy – o výskytu partyzánů, řazeno podle okresů a neúplné/ 
Kroměříž 

1658  prosinec 1944 Karton 101 
/Telefonické a jiné zprávy četnických stanic a okresních hejtmanství RAV – originály 
i opisy – o výskytu partyzánů, řazeno podle okresů a neúplné/ 
Kyjov 

1659  říjen 1944-leden 1945 Karton 101 
/Telefonické a jiné zprávy četnických stanic a okresních hejtmanství RAV – originály 
i opisy – o výskytu partyzánů, řazeno podle okresů a neúplné/ 
Litovel 

1660  říjen 1944-listop. 1944 Karton 101 
/Telefonické a jiné zprávy četnických stanic a okresních hejtmanství RAV – originály 
i opisy – o výskytu partyzánů, řazeno podle okresů a neúplné/ 
Moravská Ostrava 

1661  leden 1945 Karton 101 
/Telefonické a jiné zprávy četnických stanic a okresních hejtmanství RAV – originály 
i opisy – o výskytu partyzánů, řazeno podle okresů a neúplné/ 
Moravská Třebová 

1662  říjen 1944-leden 1945 Karton 101 
/Telefonické a jiné zprávy četnických stanic a okresních hejtmanství RAV – originály 
i opisy – o výskytu partyzánů, řazeno podle okresů a neúplné/  
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Nové Město na Moravě 

1663  srpen 1944-listop. 1944 Karton 101 
/Telefonické a jiné zprávy četnických stanic a okresních hejtmanství RAV – originály 
i opisy – o výskytu partyzánů, řazeno podle okresů a neúplné/ 
Olomouc 

1664  říjen 1944-duben 1945 Karton 101 
/Telefonické a jiné zprávy četnických stanic a okresních hejtmanství RAV – originály 
i opisy – o výskytu partyzánů, řazeno podle okresů a neúplné/ 
Prostějov 

1665  říjen 1944-duben 1945 Karton 101 
/Telefonické a jiné zprávy četnických stanic a okresních hejtmanství RAV – originály 
i opisy – o výskytu partyzánů, řazeno podle okresů a neúplné/ 
Přerov 

1666  říjen 1944-duben 1945 Karton 101 
/Telefonické a jiné zprávy četnických stanic a okresních hejtmanství RAV – originály 
i opisy – o výskytu partyzánů, řazeno podle okresů a neúplné/ 
Uherské Hradiště 

1667  srpen 1944-listop. 1944 Karton 101 
/Telefonické a jiné zprávy četnických stanic a okresních hejtmanství RAV – originály 
i opisy – o výskytu partyzánů, řazeno podle okresů a neúplné/ 
Uherský Brod 

1668  říjen 1944-leden 1945 Karton 101 
/Telefonické a jiné zprávy četnických stanic a okresních hejtmanství RAV – originály 
i opisy – o výskytu partyzánů, řazeno podle okresů a neúplné/ 
Valašské Meziříčí 

1669  září 1944-duben 1945 Karton 101 
/Telefonické a jiné zprávy četnických stanic a okresních hejtmanství RAV – originály 
i opisy – o výskytu partyzánů, řazeno podle okresů a neúplné/ 
Vsetín 

1670  říjen 1944-duben 1945 Karton 101 
/Telefonické a jiné zprávy četnických stanic a okresních hejtmanství RAV – originály 
i opisy – o výskytu partyzánů, řazeno podle okresů a neúplné/ 
Vyškov 

1671  říjen 1944-leden 1945 Karton 101 
/Telefonické a jiné zprávy četnických stanic a okresních hejtmanství RAV – originály 
i opisy – o výskytu partyzánů, řazeno podle okresů a neúplné/ 
Zlín 
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Hlášení o partyzánských akcích 

1672  1944 Karton 102 
/Dálnopisné hlášení kriminálního ředitelství Brno a různých německých vojenských 
oddílů o partyzánech. Řazeno chronologicky, především dálnopisné pásky./ 
III/13/7-30/11 

1673  1944 Karton 102 
/Dálnopisné hlášení kriminálního ředitelství Brno a různých německých vojenských 
oddílů o partyzánech. Řazeno chronologicky, především dálnopisné pásky./ 
IV/1/12/-31/12 

1674  1945 Karton 103 
/Dálnopisné hlášení kriminálního ředitelství Brno a různých německých vojenských 
oddílů o partyzánech. Řazeno chronologicky, především dálnopisné pásky./ 
V/1/1-31/1 

1675  1945 Karton 103 
/Dálnopisné hlášení kriminálního ředitelství Brno a různých německých vojenských 
oddílů o partyzánech. Řazeno chronologicky, především dálnopisné pásky./ 
VI/1/2-28/2 

1676  1945 Karton 104 
/Dálnopisné hlášení kriminálního ředitelství Brno a různých německých vojenských 
oddílů o partyzánech. Řazeno chronologicky, především dálnopisné pásky./ 
VII/1/3-14/4 

1677  únor-duben 1945 Karton 104 
/Dálnopisné hlášení kriminálního ředitelství Brno a různých německých vojenských 
oddílů o partyzánech. Řazeno chronologicky, především dálnopisné pásky./ 
Boskovicko 

Partyzánské akce na Boskovicku 

1678  srpen 1944-únor 1945 Karton 105 
/Fonoframy hlášení četnických stanic na Boskovicku o výskytu partyzánů okresnímu 
četnickému velitelství v Boskovicích. Řazeno chronologicky, přišlo do fondu ZÚ-RAV 
pravděpodobně jako priora./ 

d) Zemský president v Brně – inspektor uniformované 
policie, odd. L 

Protiletecká ochrana 

1679  7.7. 1944-17.12. 1944 Karton 106 
1) Telefonní záznamy o náletech 
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1680  24.5. 1944-9.9. 1944 Karton 106 
2) Hlášení o náletech a o vzdušné situaci 

1681  10.9. 1944-9.10. 1944 Karton 106 
3) Hlášení o náletech a o vzdušné situaci 

1682  12.11. 1944-15.12. 1944 Karton 106 
4) Hlášení o náletech a o vzdušné situaci 

1683  15.12. 1944-25.1. 1945 Karton 106 
5) Hlášení o náletech a o vzdušné situaci 

1684  14.3. 1945-16.4. 1945 Karton 106 
6) Hlášení o náletech a o vzdušné situaci 

1685  1945 Karton 106 
7) Zvláštní rozkazy Pořádkové policie na Moravě 

1686  1943-1945 Karton 106 
8) Zvláštní a plukovní rozkazy SS policejního pluku Morava 

1687  1942-1945 Karton 106 
9) Rozkazy místního velitelství pořádkové policie 

1688  1943-1944 Karton 106 
10) Oběžníky okresního hejtmanství-říšská správa Brno-venkov o protileteckých 
opatřeních 

1689  1943-1944 Karton 106 
11) Kartotéka vedoucích závodních protileteckých oddílů 

1690  1943-1945 Karton 107 
12) Rejstřík ke spisům oddělení "L" Zemského presidenta – říšská správa 

1691  1941-1944 Karton 107 
13) Spisové plány policejního pluku Morava, ochranné a pořádkové policie, seznam 
zaměstnanců oddělení "L" aj. 

1692  1943-1945 Karton 107 
14) Spisy pododdělení L/1-Rev. Hauptmann d. Schp. Saam: L/1a Zákony, nařízení 
a zásadní výklady předpisů, právní záležitosti letecké ochrany, stav protileteckých 
opatření 
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1693  1943-1945 Karton 107 
14) Spisy pododdělení L/1-Rev. Hauptmann d. Schp. Saam: L/1b Organisace 
protiletecké ochrany, protiletecké komise v závodech, okresní úřadovny závodní 
protiletecké ochrany, plány protiletecké ochrany, úkoly starostů a pořádkové policie 

1694  1945 Karton 107 
14) Spisy pododdělení L/1-Rev. Hauptmann d. Schp. Saam: L/1c Disciplina 
protileteckého mužstva 

1695  1944 Karton 107 
14) Spisy pododdělení L/1-Rev. Hauptmann d. Schp. Saam: L/1d Zasílání pokynů, 
přemístění úřadoven 

1696  1942-1943 Karton 107 
14) Spisy pododdělení L/1-Rev. Hauptmann d. Schp. Saam: L/1e Školení 
protileteckého mužstva, vyhledávání důstojníků z řad protektorátní policie, učební 
plány 

1697  1944-1945 Karton 107 
14) Spisy pododdělení L/1-Rev. Hauptmann d. Schp. Saam: L/1g Propůjčování 
vyznamenání, seznamy vyznamenaných za činnost v protiletecké ochraně 

1698  1943-1944 Karton 107 
14) Spisy pododdělení L/1-Rev. Hauptmann d. Schp. Saam: L/1i Výchova mužstva, 
cvičné plány 

1699  1941-1944 Karton 107 
14) Spisy pododdělení L/1-Rev. Hauptmann d. Schp. Saam: L/1k Služební porady, 
předvolávání na pracovní diskuse 

1700  1944 Karton 107 
14) Spisy pododdělení L/1-Rev. Hauptmann d. Schp. Saam: L/1l Cestovní zprávy, 
kontrola protileteckých opatření na venkově 

1701  1943-1944 Karton 108 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2a1 Zásadní 
ustanovení o protiletecké ochraně, pracovníci pro věci protiletecké ochrany 
u okresních hejtmanství, pohotovostní služba 

1702  1942-1945 Karton 108 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2a2 Výchova 
protiletecké policie a protiletecké stráže, školení, seznamy velitelů protiletecké 
ochrany 

1703  1943-1944 Karton 108 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2a3 Plány 
protiletecké ochrany, porady s místními velitelstvími protiletecké ochrany 
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1704  1944 Karton 108 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2b Stavební 
věci, stavba krytů a ochranných příkopů, subvence 

1705  1944 Karton 108 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2c1 
Organizace protiletecké policie a stráže, seznamy velitelů, organizace pohotovostní 
služby, spolupráce žen, rozdělení míst do protileteckých kategorií 

1706  1943-1945 Karton 108 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2c1a 
Systemisované a skutečné počty protiletecké policie a protiletecké stráže 

1707  1942-1945 Karton 108 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2c2 
Povolávání a propouštění příslušníků protiletecké ochrany, totální nasazení, 
povolávání učňů, povolávání odborníků, technická nouzová pomoc /Technische 
Nothilfe/ 

1708  1943-1945 Karton 108 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2c2a 
Překládání příslušníků protiletecké policie a stráže, stavba opevnění, dovolené 

1709  1943 Karton 108 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2c2b 
Dovolená mužstva 

1710  1943-1945 Karton 108 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2c3 
Povyšování a vyznamenání příslušníků protiletecké policie a stráže, seznamy 
vyznamenaných a povýšených 

1711  1944-1945 Karton 108 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2c4 Služební 
řády, služební tresty, policejní justice 

1712  1944 Karton 108 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2c5 
Onemocnění mužstva, ztráty při náletech 

1713  1943-1945 Karton 108 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2c6 Nošení 
zbraní, vystupování mužstva na veřejnosti 

1714  1944 Karton 108 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2c7 
Uniformy, výzbroj, dodávka přístrojů 
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1715  1944 Karton 108 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2c8 
Přemístění velitelství protiletecké ochrany 

1716  1944-1945 Karton 108 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2c9 Auta 
protiletecké ochrany, dodávky benzinu 

1717  1944 Karton 109 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2c11 
Mimořádná velitelství, rychlá opatření 

1718  1943-1945 Karton 109 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2c12 
Seznam pomocných velitelství a služeben 

1719  1943-1945 Karton 109 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2c13 
Zdravotní služba, ošetřovny 

1720  1945 Karton 109 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2c14 
Doplňovací služba ze zedníků a tesařů 

1721  1943-1945 Karton 109 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2c15 
Zvěrolékařství, ošetřovny pro zraněný dobytek 

1722  1943-1945 Karton 109 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2c16 
Ochrana proti plynům, seznam potřebných chemikálií, protilátky 

1723  1944 Karton 109 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2c17 
Opatření vody na hašení 

1724  1942-1945 Karton 109 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2d1 Cvičení 
protiletecké ochrany, školení, zkušenosti z náletů 

1725  1942-1945 Karton 109 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2e1 Popis 
nepřátelských letadel a bomb 

1726  1943-1945 Karton 109 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2e2 
Odstraňování nepřátelských bomb, opatření proti požárům 
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1727  1944-1945 Karton 109 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2e3 
Odstraňování náletových škod, nasazování protiletecké policie 

1728  1943-1945 Karton 109 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2f Zkušenosti 
z náletů, hlášení škod, pokyny obyvatelstvu, vyhlašování alarmu, pokyny pro osobní 
ochranu aj. 

1729  1944 Karton 109 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2g1 Vodní 
nádrže, jejich zřizování a ochrana 

1730  1944-1945 Karton 109 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2g2 
Protipožární prostředky, požární služba 

1731  1944 Karton 109 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2g4 
technická nouzová pomoc /Technische Nothilfe/, seznam jednotlivých velitelství 

1732  1945 Karton 109 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2h1 Cvičení 
vojska, nasazení protileteckého dělostřelectva 

1733  1943-1945 Karton 109 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2h2 Služba 
při katastrofálních náletech, nasazení řemeslníků 

1734  1944 Karton 109 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2i1 Veřejné 
protiletecké kryty 

1735  1942-1943 Karton 109 
15) Spisy pododdělení L/2-Pol. Hauptmann Drisch: Rev. Ltn. Garthof: L/2kl Výstrahy, 
hlášení náletů 

1736  1944 Karton 110 
16) Spisy pododdělení L/3-Rev.Ltn.d.Schp. Garthoh: L/3d Zásady pro překládání 
válečných podniků z náletových oblastí, hospodaření s prostorem 

1737  1944-1945 Karton 110 
17) Spisy pododdělení L/5-Pol.Hauptmann Drisch: L/5a Výstražná služba, veřejné 
vyhlašování alarmů, zřízení výstražných služeben v podnicích 

1738  1944-1945 Karton 110 
17) Spisy pododdělení L/5-Pol.Hauptmann Drisch: L/5b Předpisy o zatemnění 
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1739  1944-1945 Karton 110 
17) Spisy pododdělení L/5-Pol.Hauptmann Drisch: L/5b1 Výjimky ze zatemnění, 
úlevy v podnicích 

1740  1944 Karton 110 
17) Spisy pododdělení L/5-Pol.Hauptmann Drisch: L/5c Výstražná služba, její 
postavení vůči Volkssturmu 

1741  1944-1945 Karton 110 
17) Spisy pododdělení L/5-Pol.Hauptmann Drisch: L/5d Krycí prostředky, krycí nátěr, 
opatření k utajení podniků aj. 

1742  1944 Karton 110 
18) Spisy pododdělení L/6 – Rev. Ltn.d.Sch.Garthof: L/6a Dozor na službu, 
kancelářské věci, adresy úřadů aj. 

1743  1944-1945 Karton 110 
18) Spisy pododdělení L/6 – Rev. Ltn.d.Sch.Garthof: L/6b Vnitřní služba, kalendář 
termínů 

1744  1944 Karton 110 
18) Spisy pododdělení L/6 – Rev. Ltn.d.Sch.Garthof: L/6c Zasílání tajné pošty 

1745  1944 Karton 110 
18) Spisy pododdělení L/6 – Rev. Ltn.d.Sch.Garthof: L/6d Rozdělovník pro 
protileteckou ochranu 

1746  1944 Karton 110 
18) Spisy pododdělení L/6 – Rev. Ltn.d.Sch.Garthof: L/6e Zabezpečení spisů, 
seznam telefonů, kancelářské věci 

1747  1943-1945 Karton 110 
18) Spisy pododdělení L/6 – Rev. Ltn.d.Sch.Garthof: L/6f Směrnice pro výcvik 
protiletecké policie, rozdělování tiskopisů, mapy 

1748  1944 Karton 110 
18) Spisy pododdělení L/6 – Rev. Ltn.d.Sch.Garthof: L/6g Udělování válečného 
vyznamenání protektorátním zaměstnancům 

1749  1943 Karton 110 
18) Spisy pododdělení L/6 – Rev. Ltn.d.Sch.Garthof: L/6l Přednášky o protiletecké 
ochraně, články 

1750  1944 Karton 110 
18) Spisy pododdělení L/6 – Rev. Ltn.d.Sch.Garthof: L/6k Plynové masky 



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

 

 

159 

1751  1942-1945 Karton 111 
19) Spisy pododdělení L/W-Hauptmann der Polizei Drisch: L/W1 Náklady na 
protileteckou ochranu, rozpočty stavební náklady, kryty, rozpočty apod. 

1752  1943-1945 Karton 111 
19) Spisy pododdělení L/W-Hauptmann der Polizei Drisch: L/W2 Protiletecké stavby, 
plány, ochranné příkopy, potřeba pracovních sil, stav protileteckých ochranných 
staveb, soupisy krytů apod. 

1753  1943-1944 Karton 111 
20) Spisy pododdělení F – Landesbranddirektor Pobuda: F Protipožární opatření, 
vodní nádrže, udržování hasících přístrojů 

1754  1944 Karton 111 
21) Spisy pododdělení KO – Pol. Hauptmann Novák: KO Dodávky benzinu, vozový 
park 

1755  1943-1944 Karton 111 
22) Spisy pododdělení N – Pol. Hauptmann Buresch: N Zpravodajství, telefonní 
spojení, alarmové sireny, spojovací služba 

1756  1944-1945 Karton 111 
23) Spisy pododdělení NO – Pol. Hauptmann Buresch: NO Výstrahy, alarmní služba, 
vyhlašování poplachů 

1757  7.7. 1944 

květen 1945 Karton 112 
24) Hlášení o náletech, seznamy ztrát, soupis záchranných akcí, popisy událostí 
apod. 

1758  1939-1945 Karton 113 
25) Nemanipulované spisy: 
Služební pokyny, směrnice pro nacistické školení, překládání mužstva, přísahy, 
potírání požárů, výstražné stanice, zatemňovací předpisy, ochranné brýle proti ohni, 
organizace protiletecké stráže, organizace protiletecké ochrany v Olomouci, mapy 
s údajem o vzdálenosti letících svazů, nemocenské pojištění mužstva, stavba 
opevnění, dodávky nářadí aj. 

1759   Karton 113 
26) Tisky: 
Luftschutzvollübung des Luftschutzortes Zlin; Luftschutzvollübung des 
Luftschutzortes Brünn; Handbuch für den erweitterten Selbstschutz Grosse 
Luftangriffe; Vorläufige Anwendungs-und Verarbeitungs-vorschrift für RIM-Tarnfarben  
Mappen 
Luftschutz-Schulung in Protektorat-Polizeischule in Holleschau 
Richtlinien für die Ausbildung der Luftschutzpolizei 
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1760  1943-1944 Karton 114 
27) Rozmnožené oběžníky aj.: 
Der Befehlshaber der Ordnungspolizei beim Deutschen Staatsminister für Böhmen 
und Mähren, Tagesbefehle 

1761  1943-1945 Karton 114 
27) Rozmnožené oběžníky aj.:  
Der Befehlshaber der Ordnungspolizei beim Deutschen Staatsminister für Böhmen 
und Mähren, Besondere Anordnungen 

1762  1944 Karton 114 
27) Rozmnožené oběžníky aj.: Befehlsblatt des Befehlshabers der Ordnungspolizei 
in Prag, Luftwaffen-Verordnungsblatt 

1763  1943-1945 Karton 114 
27) Rozmnožené oběžníky aj.: Der Inspekteuer der Uniformierten Protektoratspolizei 
in Mähren, oběžníky 

1764  1945 Karton 114 
27) Rozmnožené oběžníky aj.: Der Inspekteur der Uniformierten Protektoratspolizei 
in Mähren, Tagesbefehle 

1765  1944-1945 Karton 114 
27) Rozmnožené oběžníky aj.: Oertliche Luftschutzleitung, Der Führer der L-S-Polizei 
in Brünn, LS-Befehle 

1766  1944-1945 Karton 114 
27) Rozmnožené oběžníky aj.: Oertliche Luftschutzleitung, Der Führer der L-S-Polizei 
in Brünn, LS-Anordnung 

1767  1944-1945 Karton 114 
27) Rozmnožené oběžníky aj.: Oertliche Luftschutzleitung, „Der Führer der L-S 
Polizei“ in Olmütz. LS – Tagesbefehle 

1768  1944-1945 Karton 114 
27) Rozmnožené oběžníky aj.: Komando der Uniformierten Regierungspolizei in 
Mährisch-Ostrau, Kommandobefehle 

1769  1944 Karton 114 
27) Rozmnožené oběžníky aj.: Baulicher Luftschutz, časopis 

1770  1944 Karton 114 
27) Rozmnožené oběžníky aj.: Brünner Tagblatt, výstřižky 

1771  1944-1945 Karton 114 
27) Rozmnožené oběžníky aj.: Landespräsident in Mähren, oběžníky 
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1772  1939-1945 Karton 115 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
A-Alb 

1773  1939-1945 Karton 116 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Alb-Ange 

1774  1939-1945 Karton 117 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Ani-Az 

1775  1939-1945 Karton 118 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
B-Ball 

1776  1939-1945 Karton 119 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Ball-Barta 

1777  1939-1945 Karton 120 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
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do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Bartak-Bas 

1778  1939-1945 Karton 121 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Bat-Bednář 

1779  1939-1945 Karton 122 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Bednář-Blaž 

1780  1939-1945 Karton 123 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Boc-Bre 

1781  1939-1945 Karton 124 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Brh-Bs 

1782  1939-1945 Karton 125 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Bub-Bun 
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1783  1939-1945 Karton 126 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Bura-Bz 

1784  1939-1945 Karton 127 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Ca-Cem 

1785  1939-1945 Karton 128 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Cep-Chal 

1786  1939-1945 Karton 129 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Cham-Cho 

1787  1939-1945 Karton 130 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Chr – Cin 

1788  1939-1945 Karton 131 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
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do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Cio-Cy 

1789  1939-1945 Karton 132 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Cza-Czy 

1790  1939-1945 Karton 133 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Dab – Dem 

1791  1939-1945 Karton 134 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Deme – Dj 

1792  1939-1945 Karton 135 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Dlo – Doles 

1793  1939-1945 Karton 136 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Dol – Dos 
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1794  1939-1945 Karton 137 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Dosi – Drav 

1795  1939-1945 Karton 138 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Drb – Drz 

1796  1939-1945 Karton 139 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Dub – Duz 

1797  1939-1945 Karton 140 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Dvi-Ed 

1798  1939-1945 Karton 141 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Ef – En 

1799  1939-1945 Karton 142 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
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do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
End – Ey 

1800  1939-1945 Karton 143 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
F – Fer 

1801  1939-1945 Karton 144 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Ferb – Fil 

1802  1939-1945 Karton 145 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Fil – Fiz 

1803  1939-1945 Karton 146 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Fla – For 

1804  1939-1945 Karton 147 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Fore – Freu 
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1805  1939-1945 Karton 148 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Freu – Gold 

1806  1939-1945 Karton 149 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Göh – Halz 

1807  1939-1945 Karton 150 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Ham – Has 

1808  1939-1945 Karton 151 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Hat – Haz 

1809  1939-1945 Karton 152 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Heb – Hei 

1810  1939-1945 Karton 153 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
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do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Heil – Helle 

1811  1939-1945 Karton 154 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Hel – Hert 

1812  1939-1945 Karton 155 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Herv – Hilz 

1813  1939-1945 Karton 156 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Hla – Hoff 

1814  1939-1945 Karton 157 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Holas – Hoj 

1815  1939-1945 Karton 158 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Holk – Hop 
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1816  1939-1945 Karton 159 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Hora – Horz 

1817  1939-1945 Karton 160 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Hos – Hrd 

1818  1939-1945 Karton 161 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Hre – Hubl 

1819  1939-1945 Karton 162 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Hünn – Huzli 

1820  1939-1945 Karton 163 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Hvi – Jah 

1821  1939-1945 Karton 164 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
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do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Jai – Jandy 

1822  1939-1945 Karton 165 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Janik – Jažek 

1823  1939-1945 Karton 166 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Jeb – Jež 

1824  1939-1945 Karton 167 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Jic – Jur 

1825  1939-1945 Karton 168 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Jura – Kad 

1826  1939-1945 Karton 169 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Kadl – Kalo 
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1827  1939-1945 Karton 170 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Kalt – Karg 

1828  1939-1945 Karton 171 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Karh – Kat 

1829  1939-1945 Karton 172 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Kato – Kew 

1830  1939-1945 Karton 173 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Kheck – Kleck 

1831  1939-1945 Karton 174 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Kleer – Klim 

1832  1939-1945 Karton 175 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
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do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Klinn – Kne 

1833  1939-1945 Karton 176 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Knelt – Knö 

1834  1939-1945 Karton 177 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Koc – Kohr 

1835  1939-1945 Karton 178 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Kohs – Kolli 

1836  1939-1945 Karton 179 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Kolm – Koni 

1837  1939-1945 Karton 180 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Kön – Kor 
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1838  1939-1945 Karton 181 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Korb – Kost 

1839  1939-1945 Karton 182 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Kostl – Kraus 

1840  1939-1945 Karton 183 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Kraus – Kube 

1841  1939-1945 Karton 184 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Kubi – Kuj 

1842  1939-1945 Karton 185 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Kum – Kup 

1843  1939-1945 Karton 186 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
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do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Kupk – Kutsch 

1844  1939-1945 Karton 187 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Kw – Langer 

1845  1939-1945 Karton 188 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Langer – Lauf 

1846  1939-1945 Karton 189 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Laun – Leith 

1847  1939-1945 Karton 190 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Leitz – Lif 

1848  1939-1945 Karton 191 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Lih – Loj 
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1849  1939-1945 Karton 192 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Loo – Luk 

1850  1939-1945 Karton 193 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Luke – Macu 

1851  1939-1945 Karton 194 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Machn - Maden 

1852  1939-1945 Karton 195 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Malend – Mare 

1853  1939-1945 Karton 196 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Marek – Mat 

1854  1939-1945 Karton 197 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
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do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Matel – Mayer 

1855  1939-1945 Karton 198 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Mav – Mel 

1856  1939-1945 Karton 199 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Men – Mich 

1857  1939-1945 Karton 200 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Miche – Mil 

1858  1939-1945 Karton 201 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Min – Mok 

1859  1939-1945 Karton 202 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Mora – Mrw 
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1860  1939-1945 Karton 203 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Much - Mžyk 

1861  1939-1945 Karton 204 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Mus – Naz 

1862  1939-1945 Karton 205 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Nam – Nie 

1863  1939-1945 Karton 206 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Novak – Pavli 

1864  1939-1945 Karton 207 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Pavli – Peli 

1865  1939-1945 Karton 208 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
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do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Pelo – Petrik 

1866  1939-1945 Karton 209 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Petříw – Pie 

1867  1939-1945 Karton 210 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Pic – Plan 

1868  1939-1945 Karton 211 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Pich – Pod 

1869  1939-1945 Karton 212 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Pok – Polák 

1870  1939-1945 Karton 213 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Polan – Polzer. K 
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1871  1939-1945 Karton 214 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Polzer K. - Poschpischil I. 

1872  1939-1945 Karton 215 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Pospischil J. - Praž 

1873  1939-1945 Karton 216 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Prch – Prn 

1874  1939-1945 Karton 217 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Prob – Prz 

1875  1939-1945 Karton 218 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Psch – Paf 

1876  1939-1945 Karton 219 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
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do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Rai – Red 

1877  1939-1945 Karton 220 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Reg – Reim 

1878  1939-1945 Karton 221 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Rek – Richter 

1879  1939-1945 Karton 222 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Ric – Rin 

1880  1939-1945 Karton 223 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Rip – Rosp 

1881  1939-1945 Karton 224 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Rod – Röss 
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1882  1939-1945 Karton 225 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Rost – Rud 

1883  1939-1945 Karton 226 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Rud – Ryp 

1884  1939-1945 Karton 227 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Rys – Sal 

1885  1939-1945 Karton 228 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Sal – Schal 

1886  1939-1945 Karton 229 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Scham – Schel 

1887  1939-1945 Karton 230 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
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do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Schem – Schie 

1888  1939-1945 Karton 231 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Schif – Schru 

1889  1939-1945 Karton 232 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Schw – Sedlač 

1890  1939-1945 Karton 233 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Sedlak – Selz 

1891  1939-1945 Karton 234 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Sem – Sind 

1892  1939-1945 Karton 235 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Sing – Skok 
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1893  1939-1945 Karton 236 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Skol – Slat 

1894  1939-1945 Karton 237 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Slav – Smel 

1895  1939-1945 Karton 238 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Smer – Soch 

1896  1939-1945 Karton 239 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Sock – Spaz 

1897  1939-1945 Karton 240 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Speil – Sryt 

1898  1939-1945 Karton 241 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
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do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Stab – Staw 

1899  1939-1945 Karton 242 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Steb – Steiner 

1900  1939-1945 Karton 243 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský president v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Stein – Stl 

1901  1939-1945 Karton 244 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Stob – Strab 

1902  1939-1945 Karton 245 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Stras – Strz 

1903  1939-1945 Karton 246 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Stuch – Suk 
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1904  1939-1945 Karton 247 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Sul – Svoboda 

1905  1939-1945 Karton 248 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Svoboda – Szy 

1906  1939-1945 Karton 249 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Tab – Tep 

1907  1939-1945 Karton 250 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Ter – Tiiz 

1908  1939-1945 Karton 251 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Timm – Tom 

1909  1939-1945 Karton 252 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
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do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Toma – Tow 

1910  1939-1945 Karton 253 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Tra – Tschu 

1911  1939-1945 Karton 254 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Tuč – Ty 

1912  1939-1945 Karton 255 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Ub – Urb 

1913  1939-1945 Karton 256 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Urba – Vala 

1914  1939-1945 Karton 257 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Van – Wey 
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1915  1939-1945 Karton 258 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Wib – Wne 

1916  1939-1945 Karton 259 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Woc – Wolf 

1917  1939-1945 Karton 260 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Woli – Wz 

1918  1939-1945 Karton 261 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Z – Zaj 

1919  1939-1945 Karton 262 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Zak – Zatl 

1920  1939-1945 Karton 263 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
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do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Zato – Zei 

1921  1939-1945 Karton 264 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy: 
normativní část je uložena v kart. 19 – 22; /žádosti o udělení německé národní 
příslušnosti – Volkszugehörigkeit, osobní doklady, rasové posudky, doklady 
o politické a protičeské činnosti, o členství v německých spolcích a různých 
organizacích, vymáhání i soudní řízení za uznání německé příslušnosti; spisy vedly 
do 15.6.1942 oberlandráty, po 15.6. 1942 zemský prezident v Brně, správa z příkazu 
říše; spisy jsou seřazeny abecedně/  
Zej – Zu 

1922  1939-1945 Karton 265 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy cizím 
státním příslušníkům (i Slovákům) a bezdomovcům. 
C – D 

1923  1939-1945 Karton 266 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy cizím 
státním příslušníkům (i Slovákům) a bezdomovcům. 
E – F 

1924  1939-1945 Karton 267 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy cizím 
státním příslušníkům (i Slovákům) a bezdomovcům. 
G 

1925  1939-1945 Karton 268 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy cizím 
státním příslušníkům (i Slovákům) a bezdomovcům. 
H – Hol 

1926  1939-1945 Karton 269 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy cizím 
státním příslušníkům (i Slovákům) a bezdomovcům. 
Hon – Hu 

1927  1939-1945 Karton 270 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy cizím 
státním příslušníkům (i Slovákům) a bezdomovcům. 
I – Ja 

1928  1939-1945 Karton 271 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy cizím 
státním příslušníkům (i Slovákům) a bezdomovcům. 
Je – Ki 
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1929  1939-1945 Karton 272 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy cizím 
státním příslušníkům (i Slovákům) a bezdomovcům. 
Kl – Krh 

1930  1939-1945 Karton 273 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy cizím 
státním příslušníkům (i Slovákům) a bezdomovcům. 
Kre – Ku 

1931  1939-1945 Karton 274 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy cizím 
státním příslušníkům (i Slovákům) a bezdomovcům. 
L 

1932  1939-1945 Karton 275 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy cizím 
státním příslušníkům (i Slovákům) a bezdomovcům. 
Ma 

1933  1939-1945 Karton 276 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy cizím 
státním příslušníkům (i Slovákům) a bezdomovcům. 
Me – P 

1934  1939-1945 Karton 277 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy cizím 
státním příslušníkům (i Slovákům) a bezdomovcům. 
R – Scho /Šo/ 

1935  1939-1945 Karton 278 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy cizím 
státním příslušníkům (i Slovákům) a bezdomovcům. 
Schr – Sc 

1936  1939-1945 Karton 279 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy cizím 
státním příslušníkům (i Slovákům) a bezdomovcům. 
Sp – U 

1937  1939-1945 Karton 280 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy cizím 
státním příslušníkům (i Slovákům) a bezdomovcům. 
V 

1938  1939-1945 Karton 281 
Spisy o udělování německé státní příslušnosti v oblasti okupované Moravy cizím 
státním příslušníkům (i Slovákům) a bezdomovcům. 
W – Z 
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1939   Karton 282 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
A – Adamek 

1940  1939-1944 Karton 283 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Adametz – Altrichter Erna 

1941  1939-1944 Karton 284 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Altrichter Ernest – Am 

1942  1939-1944 Karton 285 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
An – Appelmann 

1943  1939-1944 Karton 286 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Apelt – Auj 

1944  1939-1944 Karton 287 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Aul – Bac 
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1945  1939-1944 Karton 288 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Bach – Balle 

1946  1939-1944 Karton 289 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Baller – Barsa 

1947  1939-1944 Karton 290 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Barta – Bartel 

1948  1939-1944 Karton 291 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Bartl – Bašta 

1949  1939-1944 Karton 292 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Baschta – Baum 

1950  1939-1944 Karton 293 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Baumann – Bečvář 
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1951  1939-1944 Karton 294 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Bechni – Beirl 

1952  1939-1944 Karton 295 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Beigl – Beneš 

1953  1939-1944 Karton 296 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Benesch – Bergl 

1954  1939-1944 Karton 297 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Bergmann – Beška 

1955  1939-1944 Karton 298 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Beschorner – Beirek 

1956  1939-1944 Karton 299 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Bierhanek – Bíttel 
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1957  1939-1944 Karton 300 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Bitterla – Blasinger 

1958  1939-1944 Karton 301 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Blazinger – Blechar 

1959  1939-1944 Karton 302 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Blechschmidt – Bojko 

1960  1939-1944 Karton 303 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Bokisch – Böhäcker 

1961  1939-1944 Karton 304 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Böhm 

1962  1939-1944 Karton 305 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Böhn – Brand 



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

 

 

194 

1963  1939-1944 Karton 306 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Brace – Brejcha 

1964  1939-1944 Karton 307 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Brede – Broušek 

1965  1939-1944 Karton 308 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Brož – Brüstl 

1966  1939-1944 Karton 309 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Brychta – Buchta 

1967  1939-1944 Karton 310 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Buchta – Burda 

1968  1939-1944 Karton 311 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Buřeš – Butzal 
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1969  1939-1944 Karton 312 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Buxan – Chalupa 

1970  1939-1944 Karton 313 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Chalupník – Chocholatý 

1971  1939-1944 Karton 314 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Chodil – Chvatik 

1972  1939-1944 Karton 315 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Chvojany – Cramer 

1973  1939-1944 Karton 316 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Crha – Czechman 

1974  1939-1944 Karton 317 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Czechmanek – Czernuschka 
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1975  1939-1944 Karton 318 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Czerny – Czy 

1976  1939-1944 Karton 319 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Čáp – Čermák 

1977  1939-1944 Karton 320 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Černava – Čz 

1978  1939-1944 Karton 321 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Da – David 

1979  1939-1944 Karton 322 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
De 

1980  1939-1944 Karton 323 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Di – Dl 
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1981  1939-1944 Karton 324 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Dob 

1982  1939-1944 Karton 325 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Doč – Doležal Emil 

1983  1939-1944 Karton 326 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Doležal Erna – Donne 

1984  1939-1944 Karton 327 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Dounek – Dostal Richard 

1985  1939-1944 Karton 328 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Dostal Rosa – Drabek Martin 

1986  1939-1944 Karton 329 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Drabek Mathias – Drescher Walter 
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1987  1939-1944 Karton 330 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Drescher Werner – Duba M. 

1988  1939-1944 Karton 331 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Duba T. - Duffek E. 

1989  1939-1944 Karton 332 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Duffek F. - Dvořáček Franz 

1990  1939-1944 Karton 333 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Dvořáček Franziska – Dworschak Ma. 

1991  1939-1944 Karton 334 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Dworschak Maria – Effenberger O. 

1992  1939-1944 Karton 335 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Effenberger T. - Eigl A. 
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1993  1939-1944 Karton 336 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Eigl – Eis M. 

1994  1939-1944 Karton 337 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Eis S. - Eudt A. 

1995  1939-1944 Karton 338 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Eudt. E. - Ertl 

1996  1939-1944 Karton 339 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Esche – Fabritius E. 

1997  1939-1944 Karton 340 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Fabritius M. - Felgenbauer J. 

1998  1939-1944 Karton 341 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Falgenbauer M. - Feuz Karl 
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1999  1939-1944 Karton 342 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Fenz Katharine – Fiala M. 

2000  1939-1944 Karton 343 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Fiala V. - Filip O. 

2001  1939-1944 Karton 344 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Filip R. - Fischa 

2002  1939-1944 Karton 345 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Fischer Anna – Otmar 

2003  1939-1944 Karton 346 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Fischer Otylia – Floschel 

2004  1939-1944 Karton 347 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Floschel – Forlani 
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2005  1939-1944 Karton 348 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Forman – Frank J. 

2006  1939-1944 Karton 349 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Frank R. - Franz Marta 

2007  1939-1944 Karton 350 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Franz Martin – Freňnek 

2008  1939-1944 Karton 351 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Frey – Friedl Maria 

2009  1939-1944 Karton 352 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Friedl Marie – Fritscher Johann 

2010  1939-1944 Karton 353 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Fritscher Josef – Frömmel 
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2011  1939-1944 Karton 354 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace. k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Fröhevirt – Fuhrmonn Hans 

2012  1939-1944 Karton 355 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Fuhrmann Hilde – Gaidosch A. 

2013  1939-1944 Karton 356 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Gaidosch M. - Sophie 

2014  1939-1944 Karton 357 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Gasseldarfer – Gertschner 

2015  1939-1944 Karton 358 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Gerth – Gleixner 

2016  1939-1944 Karton 359 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Gleixner – Gotthard 
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2017  1939-1944 Karton 360 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Gottlieb – Göth Ema 

2018  1939-1944 Karton 361 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Gött Emil – Grämmerstatter 

2019  1939-1944 Karton 362 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Grande – Grepl J. 

2020  1939-1944 Karton 363 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Grepl M. - Grobetz P. 

2021  1939-1944 Karton 364 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Groketz W. - Grotz 

2022  1939-1944 Karton 365 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Groswer – Grünbaum L. 
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2023  1939-1944 Karton 366 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Grünbaum P. - Gyra 

2024  1939-1944 Karton 367 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Ha – Habler 

2025  1939-1944 Karton 368 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Hablin – Hajek Karl 

2026  1939-1944 Karton 369 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Hajek Katharine – Hammpal 

2027  1939-1944 Karton 370 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Happel – Hanel Auni 

2028  1939-1944 Karton 371 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Hanel Anton – Hansmann Emilie 
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2029  1939-1944 Karton 372 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Hansmann Erwin – Haschek A. 

2030  1939-1944 Karton 373 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Haschek E. - Hanpt Josef 

2031  1939-1944 Karton 374 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Hanpt Juliane – Havelka 

2032  1939-1944 Karton 375 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Havíř – Hayer B. 

2033  1939-1944 Karton 376 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Hayer Ch. - Heginger K. 

2034  1939-1944 Karton 377 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Heginger M. - Heinz Edeltrude 
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2035  1939-1944 Karton 378 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Heinz Edith – Hemelka Fr. 

2036  1939-1944 Karton 379 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Hemelka M. - Herman Georg 

2037  1939-1944 Karton 380 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Hermann Georgina – Herzig Al. 

2038  1939-1944 Karton 381 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Herzig Anna – Hild 

2039  1939-1944 Karton 382 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Hildehang – Hirschl Ch. 

2040  1939-1944 Karton 383 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Hirschel G. - Hoblik H. 
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2041  1939-1944 Karton 384 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Hoblik M. - Hoffmann Maria 

2042  1939-1944 Karton 385 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Hoffmann Marie – Holler Ed. 

2043  1939-1944 Karton 386 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Holer Fr. - Homola L. 

2044  1939-1944 Karton 387 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Homola J. - Horák Osvald 

2045  1939-1944 Karton 388 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Horák Otto – Hoschek Jos. 

2046  1939-1944 Karton 389 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Hoschek M. - Höger Jos. 
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2047  1939-1944 Karton 390 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Höger O. - Hrb 

2048  1939-1944 Karton 391 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Hrbaček – Hruby Anna 

2049  1939-1944 Karton 392 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Hruby Ch. - Hudeček Maria 

2050  1939-1944 Karton 393 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Hudeček Matylda – Hübl Anton 

2051  1939-1944 Karton 394 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Hübl Antonia – Judra E. 

2052  1939-1944 Karton 395 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Judra F. - Jahn Marietta 
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2053  1939-1944 Karton 396 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Jahn Mathilda – Janda 

2054  1939-1944 Karton 397 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Jandausch – Janko J. 

2055  1939-1944 Karton 398 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Janko K. - Jaroš Al. 

2056  1939-1944 Karton 399 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Jaroš An. - Jedlička G. 

2057  1939-1944 Karton 400 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Jedlička H. - Jeřabek Ch. 

2058  1939-1944 Karton 401 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Jedlička H. - Jeřabek Ch. 
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2059  1939-1944 Karton 402 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Johannes M. - Julinek Wald. 

2060  1939-1944 Karton 403 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Julinek Wilhelm – Jusof M. 

2061  1939-1944 Karton 404 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Jusof R. - Kailer M. 

2062  1939-1944 Karton 405 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kailer R. - Kalous J. 

2063  1939-1944 Karton 406 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kalous K. - Karas F. 

2064  1939-1944 Karton 407 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Karas H. - Kaschl 
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2065  1939-1944 Karton 408 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kaser – Kaštovfsky 

2066  1939-1944 Karton 409 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kastronek – Käufel 

2067  1939-1944 Karton 410 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Keck – Kehice 

2068  1939-1944 Karton 411 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kemenovič – Kiescher 

2069  1939-1944 Karton 412 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kirsch – Kiowski 

2070  1939-1944 Karton 413 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kippert – Klaska 
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2071  1939-1944 Karton 414 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Klásek – Klinwächter 

2072  1939-1944 Karton 415 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kleisl – Klempíř 

2073  1939-1944 Karton 416 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Klemsa – Klimscha 

2074  1939-1944 Karton 417 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Klint – Kluka 

2075  1939-1944 Karton 418 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kluhan – Knall 

2076  1939-1944 Karton 419 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Knapp – Koch 
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2077  1939-1944 Karton 420 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kochnek – Kokrda 

2078  1939-1944 Karton 421 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kokš – Kolisch 

2079  1939-1944 Karton 422 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kollmann – Komik 

2080  1939-1944 Karton 423 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Konoby – Koradim 

2081  1939-1944 Karton 424 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kořalka – Körcendorfer 

2082  1939-1944 Karton 425 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Korza – Kotačka 
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2083  1939-1944 Karton 426 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kotas – Koudelka 

2084  1939-1944 Karton 427 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o němrckém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Koukal – Koza 

2085  1939-1944 Karton 428 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kozak – König Joh. 

2086  1939-1944 Karton 429 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
König Jos. - Körber Marie 

2087  1939-1944 Karton 430 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Körber Martha – Kratik G. 

2088  1939-1944 Karton 431 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kralik H. - Kratochvil Gottf. 
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2089  1939-1944 Karton 432 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kratochvil Gustav – Kraus N. 

2090  1939-1944 Karton 433 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kraus O. - Krautschneider Vera 

2091  1939-1944 Karton 434 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Krautschneider Vincenc – Kreisl 

2092  1939-1944 Karton 435 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kreissl R. - Křepela A. 

2093  1939-1944 Karton 436 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Křepela M. - Kreuz 

2094  1939-1944 Karton 437 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kreuzer – Kritsch A. 
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2095  1939-1944 Karton 438 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
 Kritsch J. - Kromieder 

2096  1939-1944 Karton 439 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Krömesfeld – Krtsch 

2097  1939-1944 Karton 440 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Krtschal – Kubanek Fr. 

2098  1939-1944 Karton 441 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kubanek Jos. - Kubik 

2099  1939-1944 Karton 442 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kubin – Kudler 

2100  1939-1944 Karton 443 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kudlička – Kutschawsky 
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2101  1939-1944 Karton 444 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kunnert – Kupčik Anastasia 

2102  1939-1944 Karton 445 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kupčik Anna – Kutscherauer Barbora 

2103  1939-1944 Karton 446 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kutscherauer Beatix – Kübel Anna 

2104  1939-1944 Karton 447 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Kübl Anton – Kyzlink 

2105  1939-1944 Karton 448 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
La – Laner 

2106  1939-1944 Karton 449 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Lang A. - J. 
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2107  1939-1944 Karton 450 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Lang K. - T. 

2108  1939-1944 Karton 451 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorg. k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Lang V. - Langer Jos. 

2109  1939-1944 Karton 452 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace. k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Langer Julie – Langpaul 

2110  1939-1944 Karton 453 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Laniček – Laubner 

2111  1939-1944 Karton 454 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Law – Lederer M. 

2112  1939-1944 Karton 455 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Lederer F. - Legner 
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2113  1939-1944 Karton 456 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Lehar – Lelek 

2114  1939-1944 Karton 457 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Lembachner – Lesný 

2115  1939-1944 Karton 458 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Lesofsky – Liewehr F. 

2116  1939-1944 Karton 459 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Liewehr K. - Lipomann Maria 

2117  1939-1944 Karton 460 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Lipmann Marth. - Lepata I. 

2118  1939-1944 Karton 461 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Lopata Jos. - Luhojatzky E. 
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2119  1939-1944 Karton 462 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Lubojatzky H. - Lukschanderl F. 

2120  1939-1944 Karton 463 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Lukschanderl G. - Mach M. 

2121  1939-1944 Karton 464 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Mach Maria – Mader Joh. 

2122  1939-1944 Karton 465 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Mader Joh. - Malcher Fr. 

2123  1939-1944 Karton 466 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Malcher Fr. - Manzel 

2124  1939-1944 Karton 467 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Moraček – Marischer 
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2125  1939-1944 Karton 468 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Marischka – Marzinka Ag. 

2126  1939-1944 Karton 469 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Marzinka Al. - Matějka Karl 

2127  1939-1944 Karton 470 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Matějka Karolina – Mattl L. 

2128  1939-1944 Karton 471 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Mattl M. - Mauer Emilie 

2129  1939-1944 Karton 472 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Maner Emma – Meidl A. 

2130  1939-1944 Karton 473 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Meidl E. - Melkes 
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2131  1939-1944 Karton 474 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Melkus – Mertl Ch. 

2132  1939-1944 Karton 475 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Mertl E. - Michelfert Fr. 

2133  1939-1944 Karton 476 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Michelfeit Fr. - Mikotín L. 

2134  1939-1944 Karton 477 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Mikotín M. - Mikunda 

2135  1939-1944 Karton 478 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Mikuš – Mischon H. 

2136  1939-1944 Karton 479 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Mischon R. - Mokry Anna 
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2137  1939-1944 Karton 480 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Mokry Anna – Moravec 

2138  1939-1944 Karton 481 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Morawek – Motyčka Franz 

2139  1939-1944 Karton 482 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Motyčka Fridr - Musil Alois 

2140  1939-1944 Karton 483 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Musil Aloisia – Müller Agnes 

2141  1939-1944 Karton 484 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Müller Albert - Hildegard 

2142  1939-1944 Karton 485 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Müller Hildegard – Maria 
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2143  1939-1944 Karton 486 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Müller Maria – Navrátil Anna 

2144  1939-1944 Karton 487 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Navrátil Anna – Nedelka 

2145  1939-1944 Karton 488 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Nedoma – Neutwich B. 

2146  1939-1944 Karton 489 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Neutwich D. - Neubauer Emma 

2147  1939-1944 Karton 490 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Neubaner Emilie – Matheus 

2148  1939-1944 Karton 491 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Nebaner Mathias – Neumann Franz 
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2149  1939-1944 Karton 492 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Neumann Franz – Neuwirth Maria 

2150  1939-1944 Karton 493 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Neuwirth Maria – Niemete Otto 

2151  1939-1944 Karton 494 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Niemetz R. - Nosek R. 

2152  1939-1944 Karton 495 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Noss – Nowak Franz 

2153  1939-1944 Karton 496 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Nowak Franziska – Novotny Margareth 

2154  1939-1944 Karton 497 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Novotny Marie -Obransky E. 
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2155  1939-1944 Karton 498 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Obransky J. - Olbrich Jos. 

2156  1939-1944 Karton 499 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Olbrich Karl – Oralek L. 

2157  1939-1944 Karton 500 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Oralek M. - Ouroda A. 

2158  1939-1944 Karton 501 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Ouroda H. - Palliardi L. 

2159  1939-1944 Karton 502 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Palliardi O. - Pařik 

2160  1939-1944 Karton 503 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Pařízek – Party E. 
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2161  1939-1944 Karton 504 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Party F. - Panier M. 

2162  1939-1944 Karton 505 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Panier R. - Pavlik Adel 

2163  1939-1944 Karton 506 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Pavlik Aloisie – Pecha H. 

2164  1939-1944 Karton 507 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Pecha L. - Peltan Fr. 

2165  1939-1944 Karton 508 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Peltan H. - Peschel H. 

2166  1939-1944 Karton 509 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Peschel I. - Petrok Joh. 



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

 

 

228 

2167  1939-1944 Karton 510 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Petrak Joh. - Pfeffer M. 

2168  1939-1944 Karton 511 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Pfeffer S. - Pientschik 

2169  1939-1944 Karton 512 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Pierre – Pinkava Anrelie 

2170  1939-1944 Karton 513 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Pinkava Anna – Pitterle Al. 

2171  1939-1944 Karton 514 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Pitterle K. - Plavec Ol. 

2172  1939-1944 Karton 515 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Plavec R. - Plott Walter 
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2173  1939-1944 Karton 516 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Plott Walter – Pohl Richard 

2174  1939-1944 Karton 517 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Pohl Robert – Pokorny Magdalena 

2175  1939-1944 Karton 518 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Pokorny Magdalena – Polierer Margarethe 

2176  1939-1944 Karton 519 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Polierer Marie – Polreich Joh. 

2177  1939-1944 Karton 520 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německé státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Polreich Jos. - Polzer Wilhelm 

2178  1939-1944 Karton 521 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Polzer Valerie – Pospischil Jarosl. 
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2179  1939-1944 Karton 522 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Pospischil Joh. - Prakesch Alois 

2180  1939-1944 Karton 523 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Prakesch Anna – Preyer Joh. 

2181  1939-1944 Karton 524 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Preyer Jos. - Prochazka Anna 

2182  1939-1944 Karton 525 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Prochaska Anastasia – Leopold 

2183  1939-1944 Karton 526 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřská řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Prochaska Leopoldine – Proschek El. 

2184  1939-1944 Karton 527 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Prošek Ernst – Pusch Ad. 
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2185  1939-1944 Karton 528 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Pusch Al. - Rada Anna 

2186  1939-1944 Karton 529 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Rada Antonie – Rantscher 

2187  1939-1944 Karton 530 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Ratz – Reichl Adele 

2188  1939-1944 Karton 531 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Reichl Alfred – Reimont Jos. 

2189  1939-1944 Karton 532 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Reithar – Richter Arnold 

2190  1939-1944 Karton 533 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Richter Arthur – Riedel Rud. 
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2191  1939-1944 Karton 534 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Riedel Salomea – Rinagl J. 

2192  1939-1944 Karton 535 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Rinagl K. - Ryschawy Th. 

2193  1939-1944 Karton 536 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Rischawy K. - Röhrich Emma 

2194  1939-1944 Karton 537 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Röhrich Erška – Rosetzky K. 

2195  1939-1944 Karton 538 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Rosetzky M. - Rözaner Ernst. 

2196  1939-1944 Karton 539 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Rössner Fr. - Ruber Al. 
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2197  1939-1944 Karton 540 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Ruber Anna – Rudolf W. 

2198  1939-1944 Karton 541 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Rudolph Fr. - Růžička B. 

2199  1939-1944 Karton 542 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Růžička C. - Rzymek 

2200  1939-1944 Karton 543 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Sabak – Samohelovsky 

2201  1939-1944 Karton 544 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Samojlowtsch – Schatarik 

2202  1939-1944 Karton 545 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schaffarz – Schauer V. 
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2203  1939-1944 Karton 546 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schauer W. - Schenk 

2204  1939-1944 Karton 547 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schenk Anton – Schickl Martin 

2205  1939-1944 Karton 548 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schickl Mathios – Schiller 

2206  1939-1944 Karton 549 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schima – Schindler Franz 

2207  1939-1944 Karton 550 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schindler Franziska – Schlaf Ch. 

2208  1939-1944 Karton 551 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schlaf K. - Schlossnikel M. 
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2209  1939-1944 Karton 552 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schlossnikel R. - Schmid Angela 

2210  1939-1944 Karton 553 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schmid Anna – Filipine 

2211  1939-1944 Karton 554 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schmid Franz – Rudolf 

2212  1939-1944 Karton 555 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schmid Siegfried – Schneider Franiska 

2213  1939-1944 Karton 556 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schneider Gerhard – Schmirch Florian 

2214  1939-1944 Karton 557 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schmirch Franz – Schottner Leopold 
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2215  1939-1944 Karton 558 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schottner Ol. – Schönmottel A. 

2216  1939-1944 Karton 559 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schönmattel Fr. - Schrogl Herta 

2217  1939-1944 Karton 560 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schrogl Hilde – Schubert O. 

2218  1939-1944 Karton 561 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schubert P. - Schuppler Ed. 

2219  1939-1944 Karton 562 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schuppler Emil – Schwab Georg 

2220  1939-1944 Karton 563 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schwat Gertrude – Schwarz Felix 
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2221  1939-1944 Karton 564 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schwaz Fr. - Wenzel 

2222  1939-1944 Karton 565 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schwaz Wilfried – Secker V. 

2223  1939-1944 Karton 566 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Secker Jos. - Sedmera 

2224  1939-1944 Karton 567 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Sedmidubsky – Seidl V. 

2225  1939-1944 Karton 568 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Seidl W. - Sentner Else 

2226  1939-1944 Karton 569 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Sentner Eveline – Sigmund J. 
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2227  1939-1944 Karton 570 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Sigmund K. - Skolička M. 

2228  1939-1944 Karton 571 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Skolička V. - Skoupil Elisabeth 

2229  1939-1944 Karton 572 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy: 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Skoupil Elfriede – Slama J. 

2230  1939-1944 Karton 573 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Slama K. - Smejkal Alene 

2231  1939-1944 Karton 574 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Smejkal Amalie – Snaschel Sopfie 

2232  1939-1944 Karton 575 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Snaschel Stephan – Sollner A. 
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2233  1939-1944 Karton 576 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Söllner E. - Sotolař J. 

2234  1939-1944 Karton 577 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Sottner G. - Sperka Anna 

2235  1939-1944 Karton 578 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Sperka Anton – Spotz 

2236  1939-1944 Karton 579 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Stranesky – Stag 

2237  1939-1944 Karton 580 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Stahala – Stander A. 

2238  1939-1944 Karton 581 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Stander E. - Staidler Joh. 
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2239  1939-1944 Karton 582 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Steidler M. - Stejskal M. 

2240  1939-1944 Karton 583 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Stejskal N. - Steinitzka 

2241  1939-1944 Karton 584 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Stifka – Stöger 

2242  1939-1944 Karton 585 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Stöger M. - Stzeichsbier 

2243  1939-1944 Karton 586 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Streichsbier Al. - Strobl L. 

2244  1939-1944 Karton 587 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Strobl M. - Sturz G. 
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2245  1939-1944 Karton 588 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Sturz K. - Süss R. 

2246  1939-1944 Karton 589 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Süss T. - Svatoň K. 

2247  1939-1944 Karton 590 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Svaton L. - Svobodník Joh. 

2248  1939-1944 Karton 591 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Svobodnik Jos. - Šebesto S. 

2249  1939-1944 Karton 592 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Schebesta Z. - Šleiss D. 

2250  1939-1944 Karton 593 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Šleis E. - Štětka J. 
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2251  1939-1944 Karton 594 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Štětka M. - Tannenberg P. 

2252  1939-1944 Karton 595 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Tannenberg St. - Telscher Josef 

2253  1939-1944 Karton 596 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Teltscher Julie – Theimer L. 

2254  1939-1944 Karton 597 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rod. data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Theimer M. - Tiefenbach 

2255  1939-1944 Karton 598 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Ticho – Tme 

2256  1939-1944 Karton 599 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Tobec – Tomek 
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2257  1939-1944 Karton 600 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Tomendal – Towarek 

2258  1939-1944 Karton 601 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Tövis – Truka H. 

2259  1939-1944 Karton 602 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Truka J. - Tureček V. 

2260  1939-1944 Karton 603 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Turetschek W. - Uhl Jos. 

2261  1939-1944 Karton 604 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Uhl K. - Unger G. 

2262  1939-1944 Karton 605 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Unger H. - Ustohal E. 
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2263  1939-1944 Karton 606 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Ustohal Joh. - Valka 

2264  1939-1944 Karton 607 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Valla – Veitt Fr. 

2265  1939-1944 Karton 608 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Veitt G. - Vinzenz Karl 

2266  1939-1944 Karton 609 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Vinzenz Kath – Vogl R. 

2267  1939-1944 Karton 610 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Vogl S. - Vogl St. 

2268  1939-1944 Karton 611 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Vybiral T. - Wacha Karl 
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2269  1939-1944 Karton 612 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Wacha Katharine – Wagner Sylva 

2270  1939-1944 Karton 613 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Wagner St. - Wallauschek G. 

2271  1939-1944 Karton 614 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Wallauschek J. - Wankat H. 

2272  1939-1944 Karton 615 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Wankat Jos. - Watzak 

2273  1939-1944 Karton 616 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Watzek – Weber Gert. 

2274  1939-1944 Karton 617 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Weber Gottfriest – Weigt F. 
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2275  1939-1944 Karton 618 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Weigt G. - Weiss Olga 

2276  1939-1944 Karton 619 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Weiss Oskar – Wellan 

2277  1939-1944 Karton 620 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Wehard – Werbik O. 

2278  1939-1944 Karton 621 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Werbik – Wesely K. 

2279  1939-1944 Karton 622 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Wesely L. - Wiesner Ernst. 

2280  1939-1944 Karton 623 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Wiesner Eva – Winkler K. 
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2281  1939-1944 Karton 624 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Winkler L. - Witthelm K. 

2282  1939-1944 Karton 625 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Witthelm L. - Wlodika K. 

2283  1939-1944 Karton 626 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Wladika Kurt – Woletz 

2284  1939-1944 Karton 627 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Wolf – Wollner 

2285  1939-1944 Karton 628 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Wollrab – Woschitski 

2286  1939-1944 Karton 629 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Wostupatsch – Wychodil 
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2287  1939-1944 Karton 630 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Wyhnálek – Zahradniček Vera 

2288  1939-1944 Karton 631 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Zahradniček Vlasta – Zankl 

2289  1939-1944 Karton 632 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Zaoral – Zavodnik H. 

2290  1939-1944 Karton 633 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Zavodnik Joh. - Zeiner L. 

2291  1939-1944 Karton 634 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Zeiner M. - Zeman H. 

2292  1939-1944 Karton 635 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Zeman J. - Ziegenfuss A. 
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2293  1939-1944 Karton 636 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Ziegenfuss E. - Zimmermann M. 

2294  1939-1944 Karton 637 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Zimmermann M. - Zobek 

2295  1939-1944 Karton 638 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Zobek H. – Zwatschek I. 

2296  1939-1940 Karton 639 
Dotazníky pro zjištění osob německé národnosti na území okupované Moravy 
/dotazníky obsahují: jméno, rodná data, domovskou a státní příslušnost, bydliště, 
povolání, mateřskou řeč, znalost jazyka, vojenskou službu, členství ve spolcích 
a organizacích, školy, vlastnoruční podpis s poznámkou o vyhotovení dokladu 
o německém státním občanství; do reorganizace k 15.6. 1942 byly vedeny na 
Oberlandratech, po tomto datu u původce tohoto fondu; řazeny jsou abecedně/ 
Zwatschek J. - Zyla 
a kartotéka zemřelých žadatelů z oblasti oberlandrátu Olomouc část A-L 

2297  1933-1944 Karton 640 
Oznámení o ztrátě německého státního občanství 
/evidenční tištěné lístky obsahující jméno, data, narození, povolání a poslední 
bydliště; seřazeny jsou abecedně; údaje byly úředně publikovány v Reichs-und 
Preussischer Staatsanzeiger; jde převážně o odpůrce nacismu, komunisty a židy; 
mezi nimi např. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht aj.) 
A – Bch 

2298  1933-1944 Karton 641 
Oznámení o ztrátě německého státního občanství 
/evidenční tištěné lístky obsahující jméno, data, narození, povolání a poslední 
bydliště; seřazeny jsou abecedně; údaje byly úředně publikovány v Reichs-und 
Preussischer Staatsanzeiger; jde převážně o odpůrce nacismu, komunisty a židy; 
mezi nimi např. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht aj.) 
Be – By 

2299  1933-1944 Karton 642 
Oznámení o ztrátě německého státního občanství 
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/evidenční tištěné lístky obsahující jméno, data, narození, povolání a poslední 
bydliště; seřazeny jsou abecedně; údaje byly úředně publikovány v Reichs-und 
Preussischer Staatsanzeiger; jde převážně o odpůrce nacismu, komunisty a židy; 
mezi nimi např. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht aj.) 
C – D 

2300  1933-1944 Karton 643 
Oznámení o ztrátě německého státního občanství 
/evidenční tištěné lístky obsahující jméno, data, narození, povolání a poslední 
bydliště; seřazeny jsou abecedně; údaje byly úředně publikovány v Reichs-und 
Preussischer Staatsanzeiger; jde převážně o odpůrce nacismu, komunisty a židy; 
mezi nimi např. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht aj.) 
E – Frank 

2301  1933-1944 Karton 644 
Oznámení o ztrátě německého státního občanství 
/evidenční tištěné lístky obsahující jméno, data, narození, povolání a poslední 
bydliště; seřazeny jsou abecedně; údaje byly úředně publikovány v Reichs-und 
Preussischer Staatsanzeiger; jde převážně o odpůrce nacismu, komunisty a židy; 
mezi nimi např. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht aj.) 
Franke – Gem 

2302  1933-1944 Karton 645 
Oznámení o ztrátě německého státního občanství 
/evidenční tištěné lístky obsahující jméno, data, narození, povolání a poslední 
bydliště; seřazeny jsou abecedně; údaje byly úředně publikovány v Reichs-und 
Preussischer Staatsanzeiger; jde převážně o odpůrce nacismu, komunisty a židy; 
mezi nimi např. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht aj.) 
Gon – Heil 

2303  1933-1944 Karton 646 
Oznámení o ztrátě německého státního občanství 
/evidenční tištěné lístky obsahující jméno, data, narození, povolání a poslední 
bydliště; seřazeny jsou abecedně; údaje byly úředně publikovány v Reichs-und 
Preussischer Staatsanzeiger; jde převážně o odpůrce nacismu, komunisty a židy; 
mezi nimi např. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht aj.) 
Heim – Hy 

2304  1933-1944 Karton 647 
Oznámení o ztrátě německého státního občanství 
/evidenční tištěné lístky obsahující jméno, data, narození, povolání a poslední 
bydliště; seřazeny jsou abecedně; údaje byly úředně publikovány v Reichs-und 
Preussischer Staatsanzeiger; jde převážně o odpůrce nacismu, komunisty a židy; 
mezi nimi např. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht aj.) 
J – Kn 

2305  1933-1944 Karton 648 
Oznámení o ztrátě německého státního občanství 
/evidenční tištěné lístky obsahující jméno, data, narození, povolání a poslední 
bydliště; seřazeny jsou abecedně; údaje byly úředně publikovány v Reichs-und 
Preussischer Staatsanzeiger; jde převážně o odpůrce nacismu, komunisty a židy; 
mezi nimi např. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht aj.) 
Ko – Levi 
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2306  1933-1944 Karton 649 
Oznámení o ztrátě německého státního občanství 
/evidenční tištěné lístky obsahující jméno, data, narození, povolání a poslední 
bydliště; seřazeny jsou abecedně; údaje byly úředně publikovány v Reichs-und 
Preussischer Staatsanzeiger; jde převážně o odpůrce nacismu, komunisty a židy; 
mezi nimi např. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht aj.) 
Levy – Ly 

2307  1933-1944 Karton 650 
Oznámení o ztrátě německého státního občanství 
/evidenční tištěné lístky obsahující jméno, data, narození, povolání a poslední 
bydliště; seřazeny jsou abecedně; údaje byly úředně publikovány v Reichs-und 
Preussischer Staatsanzeiger; jde převážně o odpůrce nacismu, komunisty a židy; 
mezi nimi např. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht aj.) 
Ma – Me 

2308  1933-1944 Karton 651 
Oznámení o ztrátě německého státního občanství 
/evidenční tištěné lístky obsahující jméno, data, narození, povolání a poslední 
bydliště; seřazeny jsou abecedně; údaje byly úředně publikovány v Reichs-und 
Preussischer Staatsanzeiger; jde převážně o odpůrce nacismu, komunisty a židy; 
mezi nimi např. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht aj.) 
Mi – O 

2309  1933-1944 Karton 652 
Oznámení o ztrátě německého státního občanství 
/evidenční tištěné lístky obsahující jméno, data, narození, povolání a poslední 
bydliště; seřazeny jsou abecedně; údaje byly úředně publikovány v Reichs-und 
Preussischer Staatsanzeiger; jde převážně o odpůrce nacismu, komunisty a židy; 
mezi nimi např. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht aj.) 
P – Rosenba 

2310  1933-1944 Karton 653 
Oznámení o ztrátě německého státního občanství 
/evidenční tištěné lístky obsahující jméno, data, narození, povolání a poslední 
bydliště; seřazeny jsou abecedně; údaje byly úředně publikovány v Reichs-und 
Preussischer Staatsanzeiger; jde převážně o odpůrce nacismu, komunisty a židy; 
mezi nimi např. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht aj.) 
Rosenbe – Schriffm 

2311  1933-1944 Karton 654 
Oznámení o ztrátě německého státního občanství 
/evidenční tištěné lístky obsahující jméno, data, narození, povolání a poslední 
bydliště; seřazeny jsou abecedně; údaje byly úředně publikovány v Reichs-und 
Preussischer Staatsanzeiger; jde převážně o odpůrce nacismu, komunisty a židy; 
mezi nimi např. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht aj.) 
Schrift – Silberso 

2312  1933-1944 Karton 655 
Oznámení o ztrátě německého státního občanství 
/evidenční tištěné lístky obsahující jméno, data, narození, povolání a poslední 
bydliště; seřazeny jsou abecedně; údaje byly úředně publikovány v Reichs-und 
Preussischer Staatsanzeiger; jde převážně o odpůrce nacismu, komunisty a židy; 
mezi nimi např. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht aj.) 
Silbert – Sto 
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2313  1933-1944 Karton 656 
Oznámení o ztrátě německého státního občanství 
/evidenční tištěné lístky obsahující jméno, data, narození, povolání a poslední 
bydliště; seřazeny jsou abecedně; údaje byly úředně publikovány v Reichs-und 
Preussischer Staatsanzeiger; jde převážně o odpůrce nacismu, komunisty a židy; 
mezi nimi např. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht aj.) 
Str – Weik 

2314  1933-1944 Karton 657 
Oznámení o ztrátě německého státního občanství 
/evidenční tištěné lístky obsahující jméno, data, narození, povolání a poslední 
bydliště; seřazeny jsou abecedně; údaje byly úředně publikovány v Reichs-und 
Preussischer Staatsanzeiger; jde převážně o odpůrce nacismu, komunisty a židy; 
mezi nimi např. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht aj.) 
Weil – Wy 

2315  1940-1944 Karton 658 
Oznámení o ztrátě německého státního občanství 
/evidenční tištěné lístky obsahující jméno, data, narození, povolání a poslední 
bydliště; seřazeny jsou abecedně; údaje byly úředně publikovány v Reichs-und 
Preussischer Staatsanzeiger; jde převážně o odpůrce nacismu, komunisty a židy; 
mezi nimi např. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht aj.) 
Y – Z 
oznámení o zbavení protektorátní příslušnosti  
/evidenční tištěné lístky obdobné jako předchozí, vydávané německým státním 
ministrem pro Čechy a Moravu; abecedně seřazeno; první polovina abecedy 
neúplná/ 
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