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1. Úvod 

Při vyslovení pojmů „Třetí říše" nebo „Adolf Hitler" se mnoha lidem vybaví 

nejen druhá světová válka, ale i některé nechvalně proslavené organizace, které v 

dané době hrály velmi důležitou roli. Mezi ty nejznámější můžeme zařadit Gestapo, 

oddíly SA či SS. Nejstarší z těchto tří jmenovaných byly oddíly SA. Ty jako jediné 

pamatovaly úplné počátky Adolfa Hitlera. 

Hitler na sebe upozornil už v první světové válce, v níž bojoval v hodnosti 

desátníka. Do německé armády vstoupil dobrovolně a nakonec byl za osobní 

statečnost a všeobecné zásluhy vyznamenán Železným křížem první třídy. Když 

pak válka skočila, nechal se přeložit k dozorčí službě v táboře pro zajatce v 

Traunsteinu, pracoval v politickém oddělení armádního velení v Mnichově, a 

dokonce dělal i Bildungsoffiziera. Svou „kariéru" odstartoval v roce 1919, kdy byl 

poslán vyšetřit činnost maličké pravicové politické strany, která si říkala Německá 

dělnická strana známá pod zkratkou DAP. Právě tato DAP mu pomohla dostat se do 

politiky. Hitler se stal členem vedení a snažil seji přetvořit v celonárodní hnutí. Byl 

spoluautorem programu DAP a díky své výborné řečnické schopnosti všechny 

přesvědčil i o nutnosti změny názvu. A tak místo Německá dělnická strana se začalo 

používat jméno Národně socialistická německá strana dělnická - zkratkou NSDAP. 

Hitler byl nejen výborný řečník, ale i agitátor. Své přívržence hledal hlavně 
VM cíck-

mezi bavorskými pijáky piva, neboť v pivpvarech mohl bez překážek řečnit. Aby se 

na těchto schůzích předešlo nepříjemnostem a konfliktům, zorganizoval tak zvané 
O c-W <X v\Vj£. 

útočné oddíly, které měly dohlížet na pořádek. Ty vešly ve známost pod označením 
(KWen^t OCUÁJ <íry ÚitatruťVii' / t y .,„ , 

SA, což původně znamenalo Schutzabteilung a později Sturmabteilung. Jak jiz sam 
název napovídá, jednalo se nejprve o oddíly ochranné, později byly přetvořeny v 

oddíly úderné. Vznikly roku 1921. Tímto rokem se také datuje Hitlerovo 

předsednictví ve straně. 

SA sice měly sloužit k ochraně stranických schůzí, ale to nebyl jejich jediný 

úkol. Ve skutečnosti likvidovaly protivníky přímo v ulicích. Byly organizovány 

vojensky a nosily hnědé uniformy s hákovým křížem na výložkách. V rámci SA se 

udělovaly i hodnosti. SA se angažovala i na podzim roku 1923 v Mnichově. 

8. listopadu nechal Hitler obklíčit Měšťanský pivovar jednotkami SA a v sále pak 
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přesvědčil davy pivařů o nutnosti převzít moc v celém Německu a ne pouze v 

Bavorsku, kde byli odpůrci versailleského diktátu a výmarského režimu 

soustředěni. Doslova se zbraní v ruce prohlásil Hitler sesazení bavorské vlády 

národní revolucí. 9. listopadu následoval manifestační pochod městem, kterého se 

kromě Hitlera a SA účastnilo dalších asi 3000 lidí. Tento pochod byl rozehnán a 

NSDAP zakázána. Ačkoli někteří nejprve uprchli, například Adolf Hitler do 

Uffingu, Hermann Góring a Rudolf Hess do Rakouska, byla nakonec většina nacistů 

£OU.V u, 

>uření. Hitlera odsoudili k pěti letům vězení. 

Z nich si nakonec odseděl pouze devět měsíců. Paradoxem bylo, že právě tento 
Vpg-y ̂ o i í \f 

proces z něj udělal hrdinu a ve vězení ve staré landsbergskě tvrzi, spíše čestného 

hosta, než vězně. Právě díky těmto okolnostem mohl i nadále vést svou oficiálně 

rozpuštěnou stranu. 

Po porážce puče došlo k obnovení i oddílů SA^a to Róhmem, jenž je vedl do 

roku 1925. Kvůli roztržce s Hitlerem nakonec z vedení SA odešel a oddíly pak byly 

úplně podřízeny politickému vedení. I přes to ale Hitler SA nedůvěřoval a založil si 

novou osobní ochranu, SS (Schutzstaffel). 

Když v září4-930 nacisté zvítězili ve volbách, rozpoutaly se pouliční souboje 

paravojenských formací např. Stahlhelmu nebo SA. Roku 1930 byla SA už úderná 

skupina o síle 300- 400 tisíc mužů. Když se objevily náznaky, že několik bývalých 

stoupenců usiluje o jeho odstranění, nezbylo Hitlerovi, než se po pěti letech obrátit 

na Róhma. Opět ho jmenoval vůdcem SA a doufal, že právě on dokáže připravit SA 

k občanské válce. 

26. dubna 1933 založil Góring další nechvalně proslavenou organizaci. Nová 

tajná státní policie - Gestapo měla zatýkat a vyslýchat politicky podezřelé Němce. 

V této době se už Hitlerovy SA počítaly v milionech. Udává se číslo 2,5-3 miliony. 

Jak rostla síla těchto oddílů, rostla i jejich chuť postavit se proti reichswehru. Hitler 

byl zásadně proti a jakékoli takové pokusy zakázal. 

Příslušníci SA museli zajišťovat všechnu špinavou práci, aniž by se kdy dočkali 

odměny. Proto jejich vůdce Rohm začal tlačit na Hitlera, aby je prohlásil alespoň 

plnoprávnými členy reichswehru. Hitlera tento požadavek pobouřil, neboť se celou 

svou „kariéru" musel potýkat s nezkrotností SA a jejich chuligánským chováním. 

Když se roku 1933 stal kancléřem, byly to právě oddíly SA, které mu jako jediné 



komplikovaly život a radost z vítězství. Nyní je už nepotřeboval, a proto začal 

přemýšlet, co s nimi dál. O Rohma se rozhodl postarat tím, že mu nabídne 

ministerské křeslo. Ale co s ostatními? Když Hitler 28. února 1934 veřejně varoval 
C 

VcÁem SA, které stále ještě usilovalo o tzv. druhou nacionálně socialistickou revoluci, a 

zároveň ujišťoval reichswehr, že národní revoluce je skončena, doufal, že to obě 

strany uklidní. Následoval však pravý opak. V červnu 1934 dosáhly spory svého 
vrcholu. Hitlerovi nezbylo, než použít takové prostředky, které vyřeší tento problém 

o 
jednou pro vždy. 

Hitler nechal rozšířit zprávu o chystaném puči SA a domluvil se s Rohmem na 

schůzce. Ten souhlasil se setkáním v Bad Wiessee 30. června 1934 a klidně poslal 

SA domu na prázdniny. Mezitím Hitler pověřil Goringa a Himmlera, aby s pomocí 

Reinharda He^dricha připravili seznam lidí, kteří budou v tzv. „noci dlouhých nožů" /_ y 

zlikvidováni. V poslední chvíli se Hitler rozhodl vyřídit si účty nejen s SA, ale i s 

dalšími oponenty z minulosti. 

Hned po přistání v Mnichově Hitler nařídil zatknout mnichovského vůdce SA 
r\ 

Sch^eidhubera. Poté se rozjel do Bad Wiessee, kde na něho už čekaly špičky SA. 

Za Hitlerovy přítomnosti bylo zatčeno asi 150 vedoucích příslušníků SA. Někteří 

byli popraveni, jiní se ocitli v Mnichovském vezený ále popravě stejně neušli. J ^ 

Během noci vraždily SS nejen přední činitele SA a své bývalé spolubojovníky, ale i 

další Hitlerovy nepřátele. Stejný osud postihl i Rohma. Protože odmítl sebevraždu, 

byl také popraven. Historikové se domnívají, že celkem přišlo o život nejméně 1000 

osob. SA se z této čistky nikdy nevzpamatovala. 3. července 1934 si Hitler tento 

čin nechal legalizovat tím, že to prý byl nutný zásah proti zrádcům. Po vyvraždění 

SA se tak do německé vojenské a válečné politiky dostala ještě nebezpečnější Wv. ; í^c¿ 

korporace, a to SS. Od července 1944 tato organizace kontrolovala dokonce i . 

německou armádu. Na rozkaz tehdejšího šéfa generálního štábu generála Heinze 

Guderiana se museli vojáci i důstojníci zdravit pozdravem „Heil Hitler". 
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2. Základní prameny a literatura 

2.1 . Prameny 

Chceme-li získat informace o životě a práci mužů SA, nebo-li mužů z úderných 

oddílů, je třeba navštívit Archiv města Ústí nad Labem. Právě zde se totiž nachází 

Fond nacistických organizací, v němž jsou písemnosti z let 1938-1945. Badatel se 

tady může dovědět mnoho zajímavých informací, bohužel ale jen za předpokladu, 

že ovládá německý jazyk. Spisy úřadů jsou totiž psány v německém úředním 

jazyce, což svou obtížnou větnou strukturou a ne zrovna běžnou slovní zásobou 

badateli velmi ztěžuje práci. 

Materiály obsažené ve fondu nepocházejí pouze z města Ústí nad Labem. Než 

dospěly do tohoto archívu, musely vykonat dlouhou cestu. Část spisů byla nalezena 

mezi písemnostmi obecních úřadů. Zde zůstaly uloženy až do 60. let, kdy je převzal 

Státní archív v Litoměřicích. Poté byly tyto písemnosti obohaceny o spisy 

pocházející ze státního archívu a částečně uspořádány ve Státnínf .archívu v 

Jablonci. Teprve roku 1978 byly materiály přemístěny ze Státního oblastního 

archívu v Litoměřicích do Okresního archívu v Ústí nad Labem. Fond v roce 1985 

uspořádali Vladimír Kaiser, Jana Boučková a Miroslav Mikulec. Dokonce vznikl i 

sdružený inventář.1 

Fond obsahuje nařízení a oběžníky jednotlivých župních úřadů. Ty tvoří 

převážnou část fondu. Dále zde nalezneme i nařízení, která byla vydána mimo 

území bývalého Československa, například rozkazy šéfa personálního úřadu 

NSDAP-SA v Mnichově, oběžníky přesídlovacího úřadu v Berlíně, oběžníky 

Německé pracovní fronty v Berlíně atd. 

Ačkoli spisy župního štábu nebyly původně plánovány jako stěžejní téma této 

diplomové práce, ukázalo se, že pouze tento úřad nám může poskytnout 

nejdůležitější informace. Právě tudy totiž procházela veškerá pošta a byl to opět 

tento úřad, který měl na starost řízení válečných úkolů. 

1 Archiv města Ústí nad Labem - Fond nacistických organizací okresu Ústí nad Labem. Sdružený 
inventář 
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2. 2. Literatura 

Literatury k druhé světové válce existuje velké množství, ale jen nepatrný 

zlomek z ní se věnuje oblasti Sudet. Většina děl informuje o ichovské konferenci 

a následném odtržení pohraničních oblastí. Válečné dějiny jsou pak popisovány buď 

na základě vývoje událostí v protektorátu nebo na území říše. Záleží na tom, zda je 

autor českého, nebo německého původu. 

Jak jsem se již ale zmínila, existuje něco málo knih přímo o oblasti pohraničí v 

této době. Důležitým dílem pro studium událostí v oné „slavné" župě Sudety je 

kniha „Sudety" pod hákovým křížem2 dvojice editorů'Kural - Radvanovský, která 

nás provází válkou tak, jak se promítala do této oblasti. Kromě přehledu o vývoji 

župy od jejího vytvoření až do zániku zde získáme informace o obyvatelstvu, o 

správním uspořádání a v jednotlivých exkurzech i o školství nebo kultuře v daném 

regionu. Dalším významným dílem je kniha německého autora Zimmermanna Die 

Sudetendeutschen im NS-Staat3 U nás vyšla pod názvem Sudetští Němci v 

nacistickém státě.4 Kniha poskytuje bližší informace k tématům nastíněným ve výše 

zmiňované knize „Sudety" pod hákovým křížem. Přináší informace o procesu 

usměrnění státu, nebo-li „gleichschaltaci" a blíže se zaměřuje na vztah mezi Čechy 

a Němci, kteří si vyměnili role většiny a menšiny. 

Mnohem obtížnější bylo získat jakýsi ucelený přehled o práci jednotlivých 

úřadů nacházejících se na území župy. Ke zpracování tohoto tématu mi posloužila 

kniha kolektivu autorů Glettler - Lipták - Míšková Geteilt, besetzt, beherrscht. Die 

Tschechoslowakei 1938-1945: Reichsgau Sudetenland, Protektorat Böhmen und 

Mähren, Slowakei.5 Tuto knihu je možné dohledat i v česko-slovenské verzi 

Nacionálno-socialistický systém vlády. Rišska župa Sudety. Protektorát Čechy a 

Morava. Slovensko6. 

2 Kural, Václav. Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albis international. Ústí 
nad Labem, 2002. 

3 Zimmermann, Volker. Die Sudetendeutschen im NS-Staat. Klartext Verlag. Essen, 1999. 

4 Zimmermann, Volker. Sudetští Němci v nacistickém státě. PROSTOR. Praha, 2001. 

5 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Míšková, Alena. Geteilt, besetzt, beherrscht. Die 
Tschechoslowakei 1938-1945: Reichsgau Sudetenland, Protektorat Böhmen und Mähren, 
Slowakei. Klartext Verlag. Essen, 2004. 

6 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Míšková, Alena. Nacionálno-socialistický systém vlády. Rišska 
župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Academie Electronic Press. Bratislava, 2002. 
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I když se má práce týká bezprostředně župy Sudety, není možné kvůli 

souvislostem vynechat literaturu, jež se zabývá výkladem německých dějin. Té je 

velké množství, a proto jsem použila jen prameny, které mi poskytly bližší 

informace o vývoji SA na německém území jako například Dějiny třetí říše7 nebo 

Encyklopedie dějin Německa8. Zde jsem zjistila souvislé informace i vysvětlení 

četných pojmů a jmen. 

Zabývat se oddíly SA není možné v uzavřeném rámci. Abych získala přehled o 

postavení a vztazích SA k ostatním složkám, které působily v Německu, nahlédla 

jsem i do knih, jenž na první pohled nemají s mým tématem mnoho společného. 

Byly to knihy jako SSJíitlerova černá gardď nebo SSň Hitlerův nástroj teroru10. 

Ostatní použitá literatura mi sloužila pouze k doplnění některých souvislostí, 

neboť základní informace mi poskytla výše citovaná díla. 

3. Zlomový moment v historii SA: 

tzv. „Noc dlouhých nožů" 

Oddíly SA založil Ernst Rohm, jeden z Hitlerových nejbližších přátel od 

počátku dvacátých let. Právě tyto Róhmovy oddíly tzv. hnědých košil pomohly 

Hitlerovi k vítězství v pouličních bojích s komunisty, za což mu byl Hitler velmi 

vděčný. Situace se ale změnila po Hitlerově nástupu k moci, kdy se pro něj Rohm 

stal spíše přítěží a zdrojem problémů. Rohm se snažil vybudovat z SA novou 

armádu, která by nahradila reichswehr. Rohmův pokus o nastolení druhé revoluce a 

neurvalé, hrubiánské chování členů SA se tak staly trnem v oku nejen Adolfu 

Hitlerovi. Dokonce hrozilo, že oddíly SA vypoví poslušnost Hitlerovi a rozbijí 

nacistický režim zevnitř. Hitler se nejprve pokusil situaci vyřešit rozhovorem s 

Rohmem 4. června, přičemž se ho snažil přesvědčit, aby se vzdal svých představ o 

pokračování revoluce. Když ani to nezabralo, rozhodl se přistoupit k ráznému a 

7 Bradley, John F. N. Dějiny třetí říše. Victoria Publishing. Praha, 1995. 

8 Kostlán, Antonín. Moravcová, Dagmar. Vaniček, Vratislav. Encyklopedie dějin Německa. Ivo 
Železný. Praha, 2001. 

9 Griinberg, Karol. SS Hitlerova černá garda. Svoboda. Praha, 1981. 

10 Williamson, Gordon. SS: Hitlerův nástroj teroru. Svojtka & Co. Praha, 2002. 
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definitivnímu řešení. 

„Nocí dlouhých nožů" se prý Hitler snažil jen zabránit pokusu o převrat, o který 

měly usilovat oddíly SA v čele s Ernstem Rohmem. Při plánování zákroku proti 

těmto jednotkám mu ochotně přispěchali na pomoc Hermann Góring a Heinrich 

Himmler. Pomoc mu přislíbil i ministr obrany Werner von Blomberg a nakonec se 

do příprav likvidace zapojil i Heydrich, coby představitel vedení SS, které 

podléhalo SA. Ten vypracoval plán úderu oddílů SS ve čtyřech centrech- v 

Bavorsku, Berlíně, Slezsku a Sasku. Dále bylo třeba vypracovat jmenné seznamy 

kandidátů na likvidaci. Během jara 1934 jich vzniklo hned několik.11 

Likvidace Rohma a špičky SA byla naplánována na 30. červen, neboť v tento 

den měl štáb SA zasedat v lázeňském městě Bad Wiessee. 

26. června byli důstojníci SS informováni o tom, že SA chystají revoltu. 

27. června informoval velitel oddílu SS v Berlíně Sepp Dietrich armádní kruhy o 

potřebě zbraní a dopravních prostředků. 

28. června nařídil Hitler Róhmovi svolat na 30. června všechny vyšší velitele k 

poradě za přítomnosti Hitlera.12 

30. června odletěli Hitler, Goebbels, Dietrich a Lutze, vedoucí SA v Hamburku, 

do Mnichova. Zde Hitler rozhodl o popravách. Ty se měly uskutečnit ve 

Stadelheimské věznici.13 Poté se Hitler vydal do Bad Wiessee. Hned po příjezdu dal 

zatknout Rohma a odvézt ho do stadelheimského vězení v Mnichově. Snad ze 

starého přátelství rozkázal, aby mu byl v cele nechán revolver. Protože ale Rohm 

odmítl spáchat sebevraždu údajně se slovy, že pokud má zemřít, ať ho popraví sám 

Hitler, byl zastřelen s ostatními kolegy z SA. Do napůl svlečeného Rohma vystříleli 

jeho dva popravčí celé své zásobníky. Ostatní kandidáty na smrt vyvedli na dvůr 

věznice, kde jim přečetli rozsudek smrti. Důvod popravy ale pochopitelně uveden 

nebyl. Mnozí tak umírali s výkřikem: „Heil Hitler!" 

Dodatečně byla tato akce ospravedlňována tím, že většina vůdců SA byli 

homosexuálové, což bylo nepřijatelné.14 Uvádí se, že poté, co v noci ze soboty 

30. června na neděli 1. července 1934 vtrhly oddíly SS do Bad Wiessee, našly 

velitele SA v penzionu Hanslbauer na břehu jezera Tegernsee spát v postelích po 

11 Griinberg, Karol. SS Hitlerova černá garda. Svoboda. Praha, 1981. s. 60 
12 Tamtéž, s. 62 
13 Fowler, W.W.E. Nacistické reálie. Ottovo nakladatelství. Praha, 1998. s. 19-21 
14 Kronika 20. století. Fortuna Libri. Praha, 2007. s. 479 
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dvou.15 

Zákrok nebyl veden jen proti příslušníkům SA. Hitler využil této příležitosti k 

vyrovnání si účtů i se starými protivníky a nepohodlnými svědky jeho starých 

zločinů. Přesný počet obětí, které byly zavražděny mezi 30. červnem a 

2. červencem 1934, není znám. Uvádí se, že číslo mělo být vyšší než 1000. Mezi 

obětmi byli nacisté i nenacisté, výjimkou nebyli ani nevinní lidé, kteří zemřeli 

následkem záměny shodnýcH jmen. Popravčí čety se skládaly z příslušníků SS 

Leibstandarte16. Těm pomáhali muži od SS TotenkopfVerbánde17, jejichž velitel 

Theodor Eike byl pověřen odstraněním Rohma. Již 3. července byl vydán zákon, 

který prohlašoval, „že opatření v předešlých dnech byla učiněna právem jako 

nezbytná obrana státuť18 

Po vraždě Rohma se novým šéfem štábu SA stal Viktor Lutze, primátor z 

Hamburku a jeden z donašečů na Rohma. SA už ale nikdy nedosáhla předchozího 

postavení. Byla jen bezmocnou organizací ve stínu mocných SS. Úkolem oddílů 

SA byla nadále jen předvojenská příprava a branná výchova. 

Když se situace uklidnila, předstoupil Hitler 13. července před národ, aby 

vysvětlil nutnost akce. Dále prohlásil: 

„ Byla to hodina, kdy jsem měl v rukou samotný osud německého lidu, hodina, 

kdy jsem se stal jeho nejvyšším soudcem. Každý si musí být vědom toho, že pokud se 

opováží pozvednout ruku proti státu, ať už by to měl být kdokoli, odměnou mu bude 

jedině smrt".'9 

Touto akcí Hitler, jak se říká, „zabil dvě mouchy jednou ranou". Nejen že se 

zbavil nepohodlných SA, ale také se přesvědčil o loajálnosti a slepé poslušnosti SS. 

15 Butler, Rupert. Černí andělé. Historie zbraní SS. Columbus, s.r.o. Praha, 1996. s. 18-19 
16 prapor Hitlerov] tělesné stráže, později divize zbraní SS 
17 svazky Smrtihlav, součást SS 
18 Streisand, Joachim. Německé dějiny. Svoboda. Praha, 1974. s. 280 
19 Hughes, Matthew. Mann, Chris. Hitlerovo Německo. Columbus, s.r.o. Praha, 2002. s. 98 
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4. Župa Sudety 

4.1 . Okupace pohraničí 

Píše se rok 1938 a v našich dějinách se schyluje k jedné z nejčernějších etap. 

Východiskem blížících se změn se stala konference, na které se jednalo o osudech 

Československa, a přitom právě zástupci této země nedostali možnost se této 

konference zúčastnit a rozhodnout tak o svém vlastním osudu. 

Tak zvaná Mnichovská konference se konala mezi 29. a 30. zářím roku 1938 a 

sešli se na ní šéfové vlád Německa, Velké Británie, Francie a Itálie, jmenovitě pak 

Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Daladier a Mussolini. Výsledkem jednání 

zástupců těchto zemí se stala Mnichovská dohoda, která byla coby ultimátum 

předložena Praze. Podle ní mělo být 1. října zahájeno vyklizení sudetoněmeckého 

území a ukončeno mělo být do 10. října. O podmínkám tohoto vyklizení měl 

rozhodnout mezinárodní výbor skládající se ze zástupců nejen Německa, Velké 

Británie, Francie a Itálie, ale tentokrát i Československa. Výbor měl mít také na 

starosti konečné vymezení hranic. Součástí Mnichovské smlouvy bylo i nařízení o 

propuštění sudetských Němců z vojenských a policejních služeb, pokud si to přáli, a 

dále propuštění sudetoněmeckých vězňů odsouzených za politické zločiny. 

Rozměry odtrženého území nebyly po Mnichovu ještě definitivní. Mnichovskou 

smlouvou byla odtržena čtyři pásma, ale konečným řešením bylo pásem pět. O 

tomto pátém pásmu měl rozhodnout mezinárodní výbor. V něm byl 

československým zástupcem V. Mastný. 

Mezinárodní výbor se skládal ze tří podvýborů. Ty si rozdělily starosti o 

nejdůležitější problémy. Podvýbor „A" se staral o záležitosti vojenské, podvýbor 

„B" řešil finanční a hospodářské problémy a podvýbor „C" měl na starost stanovení 

hranic. 

Od Československa bylo odtrženo poměrně velké území, jehož jádrem se brzy 

stala Říšská župa Sudety. 

v 
4. 2. Říšská župa Sudety 

Od Československa bylo po uzavření lylnichovské dohody odděleno nejen 
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území, které připadlo nacistickému Německu, ale územně si přilepšily i Maďarsko a 

Polsko. 

Československo ztratilo asi 30% své dosavadní rozlohy (z předchozích 140 500 

km2 ztratilo 41 000 km2) a z celkového počtu obyvatel asi 33% (z původních 14 730 

000 obyvatel ztratilo 4 879 000 obyvatel). Rozloha území získaného Německem 

činila 30 000 km2 a podle sčítání lidu z roku 1930 na něm mělo žít 3 860 000 

obyvatel. Větší část tohoto území (78%) se stala součástí nově vzniklé Říšské župy 

Sudety. Zbylé území připadlo německým oblastem Horního Slezska a Dolního 

Bavorska a rakouských žup Horní a Dolní Dunaj. Výjimku tvořilo jen Těšínsko, jež 

dočasně patřilo Polsku. Když bylo Polsko Německem poraženo, připadlo i Těšínsko 

Německu. Tak Německo získalo veškeré území, které bylo v českých zemích 

okupováno. 

4. 2.1. Území 

Říšská župa Sudety byla se svou délkou 435 km největší správní oblastí, i když 

její průměrná šíře činila jen 51 km. „Na jihozápadě Čech začínalo pohraniční 

pásmo sudetské župy u Chodska, odkud se hranice táhla až do bezprostředního 

okolí Plzně, ponechávala v zabraném území celé severozápadní Čechy a Krušné 

hory, u Litoměřic se obracela na východ a oddělovala od vnitrozemí rozsáhlé pásmo 

severočeských hor v čele s Krkonošemi. Jedině u Náchoda zůstala hranice v 

původním stavu, potom směřovala do podhůří Orlických hor a k jihovýchodu, kde 

v oblasti Hřebečska (Svitavska a Moravskotřebovska) dospěla až ke Konici na 

Prostějovsku, odkud bylo již jenom necelých šedesát kilometrů k zabranému území 

jižně od Brna. Od Konice se území župy táhlo až k Olomouci a jeho hranice 

směřovala přes Moravskoslezskou bránu až do podhůří Beskyd a odtud do 

předměstí Moravské Ostravy, takže zahrnovalo i rozsáhlý horský masiv Hrubého a 

Nízkého Jeseníku, jakož i Oderských vrchů. Nížinaté partie představovaly jen 

poměrně malé enklávy, např. v prostoru Žatce, Litoměřic, Mohelnické brázdy, 

Osoblažska a Opavska."20 

20 Kural, Václav. Radvanovský, Zdenčk. Sudety pod hákovým křížem. Albis international. Ústí nad 
Labem, 2002. s. 72 
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4.2.2 . Obyvatelstvo 

V pohraničních oblastech žilo obyvatel vždy o něco méně než ve vnitrozemí. Od 

roku 1869 byl přirozený přírůstek v sudetské oblasti stabilně o více než polovinu 

nižší než ve vnitrozemí. Udává se, že v roce 1939 připadalo v pohraničí na jeden 

kilometr čtvereční 130 obyvatel, zatímco v protektorátě 153 obyvatel. Tato čísla 

samozřejmě neplatila pro celou oblast shodně. Například ve vládních obvodech v 

Opavě a Chebu se hustota obyvatelstva pohybovala jen kousek nad stovkou (108, 

103), zatímco v obvodě Ústí nad Labem se hustota obyvatel blížila dvěma stům 

(182). Nerovnoměrné rozložení obyvatel potvrdilo i sčítání obyvatelstva v květnu 

1939. Z něj vyplynulo, že ačkoli byly všechny obvody téměř stejně velké, ústecký 

obvod vysoko převyšoval průměr. Důvod pro tento jev lze spatřovat v průmyslovém 

zaměření části tohoto obvodu. 

Ještě před uzavřením Mnichovské dohody začalo docházet v pohraničí k četným 

emigracím. Němci obývající pohraničí se začali stěhovat do Německa, zatímco 

antifašističtí Němci, Češi a Židé se přesouvali více do vnitrozemí Československa. 

Počet Němců, kteří odešli ještě před Mnichovem do Německa nacisté mylně 

odhadovali na 300 000. Ve skutečnosti jich ale bylo asi tak polovina, tedy asi 

150 000. Tento počet se pak do března roku 1939 zvýšil ještě asi o dalších 50 000 

emigrantů odcházejících nejen do Německa, ale i .Rakouska. 

Důležitou otázkou tu zůstává, kolik obyvatel v obsazeném pohraničí bylo 

vlastně české a kolik německé národnosti? Údaje o národnostním složení se v 

nacistických a českých pramenech značně liší. Nejpravděpodobnější tvrzení ale zní, 

že roku 1930 žilo na později okupovaném území asi 2 820 000 až 2 853 000 Němců 

z celkového počtu asi 3,5 milionu obyvatel. Do roku 1939 došlo ještě k velkým 

změnám. K jakým přesně dnes nevíme. Podle nacistických údajů se měl počet 

obyvatel německé národnosti ještě zvýšit, zatímco počet českého obyvatelstva 

snížit asi na polovinu. Tyto údaje nejsou podloženy a tento stav se zdá být velmi 

nepravděpodobný. S pomocí dobových statistik bylo prokázáno, že se české 

obyvatelstvo členilo na říšské státní příslušníky (ovšem ne říšské občany), kteří se 

narodili před r. 1910 v pohraničí a jejich rodinné příslušníky, a dále na lidi s 

nejasnou státní příslušností (tj. narození jinde, resp. ti, kteří optovali pro Česko-
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Slovensko).21 

Čechy žijící v roce 1938 v pohraničí bychom mohli rozdělit do tří skupin. První 

skupinu tvořili lidé, kteří se do pohraničí přistěhovali až po roce 1918. Většinou šlo 

o učitele, úředníky a vojáky. Ti byli hned po Mnichovu donuceni pohraničí opustit. 

Do druhé skupiny patřili lidé přesídlení do pohraničí již v polovině 19. století. 

Přicházeli sem hlavně z pracovních důvodů. Práci zde nabízel severočeský 

hnědouhelný revír, ale i průmyslové oblasti. Poslední skupinou byli 

tzv. starousedlíci, neboli lidé žijící v pohraničí po celé generace a tvořili zde 

souvislé oblasti českého osídlení. 

Co se týká náboženského složení obyvatel, mělo zde silnou převahu katolické 

náboženství. V květnu 1939 se k němu hlásilo 88,5 % obyvatel. Zbylých 11,5 % se 

následujícím způsobem dělilo mezi evangelíky s 5,4%, ostatní křesťany s 1,4%, 

věřící židy s 0,1%. Zbylých 4,7% připadalo na věřící bez církve a nevěřící. 

Nacismus a náboženství k sobě nikdy neměly pozitivní vztah. Prosazoval se názor, 

že novým náboženstvím je vlastně nacionální socialismus a novým bohem národ, 

stát a vůdce. Všichni, kteří se postavili proti tomu, byli pronásledováni. I přesto ale 

věřící a s nimi i část církevních struktur představovaly pro režim alespoň 

potencionální opozici.22 

Kromě českého a německého obyvatelstva žilo v pohraničí i židovské 

obyvatelstvo. Hlásilo se k německé národnosti. K velkému obratu došlo s nástupem 

fašismu. Židovské obyvatelstvo se začalo stěhovat více do vnitrozemí a někteří 

putovali i dále za hranice Československa. Jejich počet v pohraničí klesl mezi lety 

1933 a 1939 o 25 000 osob, z původních 27 400 na 2 363. Židovské komunity se 

nadále udržovaly převážně ve větších městechjako byla města Teplice, Ústí nad 

Labem, Liberec nebo Jablonec nad Nisou. Židé, kteří se rozhodli zůstat v pohraničí, 

byli vystaveni pronásledování a útokům ze strany Němců. Více než 600 židů ze 

sudetoněmecké župy bylo přemístěno do Terezína, ale mnozí skončili ještě hůře, 

neboť byli posláni do vyhlazovacích táborů v Osvětimi. Ačkoli pogromy páchané 

na židovském obyvatelstvu jsou známy, mnohem méně se mluví o útisku, jemuž 

byla podrobena i jiná část obyvatelstva pohraničí, Romové. Poté, co jim byla 

21 Kural, Václav. Radvanovský, Zdenčk. Sudety pod hákovým křížem. Albis international. Ústí nad 
Labem, 2002. s. 171 

22 Tamtéž, s. 81 
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zakázána změna pobytu, začali být soustřeďováni do tzv. kárných táborů. Odtud pak 

byli v březnu a dubnu roku 1943 posíláni do likvidačního cikánského tábora v 

Osvětimi- Březince. V něm nalezlo smrt nejméně 1000 osob. 

4. 2. 3. Postavení českého obyvatelstva v okupovaném pohraničí 

Po obsazení pohraničí opustilo mnoho českého obyvatelstva své domovy. Ti co 

se rozhodli zůstat, dostali se do pozice národnostní menšiny, která neměla ani 

politická ani národnostní práva. Aby se zabránilo sdružování českého obyvatelstva, 

byly zrušeny všechny spolky. Jedinou výjimkou zůstaly hasičské spolky. Protože 

nebylo možné je zrušit, byly alespoň podřízeny německému velení a jako velící řeč 

byla povolena pouze němčina. V celém pohraničí začal být vytlačován český jazyk. 

Musel zmizet ze všech nápisů a názvů, a to i obcí. Úředním jazykem se stala 

němčina, takže kdo neuměl dobře německy, musel při úředním jednání užít pomoci 

tlumočníků a překladatelů. Čeština nesměla být slyšet dokonce ani na ulici a 

zaměstnání českého obyvatelstva v úřadech, veřejné správě nebo hospodářských 

organizacích bylo dávno minulostí. Od roku 1940 neexistovaly v pohraničí české 

noviny, knihy a dokonce ani nakladatelství, která by je mohla vydávat. V kině byly 

promítány pouze filmy německé. Údajně sem filmy z protektorátu nebyly vůbec 

dodávány. Zrušeno bylo i české rozhlasové vysílání a poslouchání cizích stanic bylo 

jistým rozsudkem smrti. Tato opatření ale Němcům stále ještě nestačila, a tak 

následovaly další zákazy. Postupně se nesměla hrát i přátelská fotbalová utkání a 

ochotnická divadelní představení. Aby se omezilo scházení Čechů v kostele, byly 

zakázány i poutě a veřejná procesí a faráři byly pod neustálou kontrolou. Situace se 

promítla i do výchovy mladých lidí, kteří mohli získat pouze základní vzdělání, a 

tudíž potom zastávali jen podřízené a tím i méně placené pozice. Pohraničí se tak 

stalo pro Německo velmi významným zdrojem pracovních sil. Na jedné straně tu 

byla poměrně brzy odstraněna dřívější velká nezaměstnanost, na druhé straně volný 

pohyb pracovních sil nahradila striktní pracovní povinnost, kde o umístění a 

pracovním zařazení rozhodovaly pracovní úřady. Češi byli posíláni na nucené práce 

do říše a některé skupiny po 22. červnu 1941 v rámci Todtovy organizace za frontu, 

dokonce i na Ukrajinu. Největší počet koncentračních, zajateckých a pracovních 
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táborů i cizích pracovních sil byl umísťován právě do okupovaného pohraničí, 

zejména do zdejšího německého prostředí.23 Platy byly v pohraničí mnohem nižší 

než v říši a často se za ně nedaly pořídit ani základní potřeby. Pracovní doba se 

postupně zvyšovala až dosáhla 12-ti hodin denně. 

V rámci germanizace pohraničí usilovali Němci o získám pozemkového i 

nemovitého majetku. Ten pak přidělovali německým rodinám přicházejícím z 

Východu, především ze Sovětského svazu. České rodiny měly v této situaci jen dvě 

možnosti. Buď se odstěhovat, nebo pracovat dále na svém majetku, ale pro německé 

majitele. Postupem času začali nacisté vymýšlet nový plán, co udělat s 

nepohodlnými Čechy. Prosazovali myšlenku, aby byli Češi z pohraničí vystěhováni 

do vnitrozemí, tedy do protektorátu. Tento záměr ale nebyl uskutečněn, neboť se 

proti němu postavil K.H. Frank a další vedoucí osobnosti protektorátu. Na konci 

roku 1940 Hitler schválil koncepci germanizace celého českomoravského prostoru, 

jež měla být provedena formou rasového výběru. Když se tedy vybírali lidé vhodní 

pro poněmčení, hrála velkou roli hlavně čistota rasy. Průběh války ovšem donutil 

nacisty, aby germanizaci odložili až na poválečnou dobu a zaměřili se spíše na 

ochranu tohoto území, které poskytovalo nejen dostatek pracovních sil, ale bylo 

velmi důležité i po stránce hospodářské. 

4. 3. Sudety jako „Mustergau" 

České pohraničí bylo zpočátku začleňováno do Velkoněmecké říše 

prostřednictvím vojenské správy. Když byla Hitlerem zrušena, ujala se správy 

správa civilní. 1. října roku 1938 byl na základě Hitlerova výnosu jmenován do 

jejího čela Konrád Henlein. Ten se o necelý měsíc později, 30. října, stal i župním 

vedoucím NSDAP. 14. dubna 1939 byl vydán zákon o sudetské župě, který od 

1. května téhož roku měnil funkci říšského komisaře na funkci říšského 

místodržícího. Říšská župa Sudety se stala samostatným správním celkem. 

Proč byly Sudety považovány za vzorovou župu, bych se pokusila vysvětlit v 

několika následujících řádcích. Počátek tohoto procesu bychom mohli nalézt již v 

23 Kural, Václav. Radvanovský, Zdeněk. Sudety pod hákovým křížem. Albis international. Ústí nad 
Labem, 2002. s. 176 
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] 
roce 1933. Po nástupu Hitlera k moci se netěšily německé státy rovnému postavení. 

Malé byly „utiskovány" velkými a ústřední vláda nebyla dostatečně silná. 

Nacionální socialismus usiloval o vytvoření centralistického státu, proto muselo 

dojít k omezení pravomoci jednotlivých zemí. Ty postupně přestávaly fungovat jako 

státy a staly se pouhými správními jednotkami, tzv. župami. 

Připojení Rakouska a pohraničí Sudet nabízela Německu novou příležitost. 

Proces vytváření žup v Německu nebyl ještě zcela dokončen, a proto nikdo netušil, 

jak bude fungovat. Obsazené oblasti nabízely tedy jedinečnou možnost, kde se tento 

nový model říšských žup mohl ověřit. Říšská župa Sudety se budovala jako vzor, 

který měl sloužit celé Velkoněmecké říši. Sudetskou župu rozdělili na základě 
CjWsx^y CKk̂ W-

rozhodnutí z 12. října na tři vládní oblasti.' Jejich sídla se nacházela v Liberci, 

Karlových -Varech a Opavě. 18. října byl pro každou oblast jmenován pověřenec 

říšského komisaře. Od 7. listopadu se pověřenci mohli pyšnit novým titulem;a to 

vládního prezidenta. Jeho úřad se nacházel v Ústí nad Labem. Sídlem župního 

X 
úřadu se stal Liberec. 

Existence Říšské župy Sudety byla potvrzena v zákoně z 25. března 1939. Ten 
a 

vešel v platnost 15. dubna 1939. Den před tím, tedy 14. dubna 1939, byl vydán ještě 

jeden zásadní zákon- Zákon o vnitřním členění župy. Platil od 1. května téhož roku. 

4. 3.1. Vnitřní organizace 

Státní správa župy se členila na tři stupně: 

1. Říšské místodržitelství s župním vedoucím Konrádem Henleinem 

2. Tři vládní obvody: Cheb se sídlem v Karlových Varech vedené Wilhelmem 

Sebekovskym, Ústí nad Labem spravované Hansem Krebsem a Opava v 

čele s Friedrichem Zippeliusem 

3. Okresy zřízené v počtu 53 venkovských a 5 ve statutárních městech a 

spravované tzv. zemskými rady24 

24 Kural, Václav. Radvanovský, Zdenčk. Sudety pod hákovým křížem. Albis intcrnational. Ústí nad 
Labem, 2002. s. 94-95 
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4. 3. 2. Říšský místodržící a jeho úřad 

Jak jsem již ve své práci dříve uvedla, nacházelo se sídlo tohoto úřadu v Liberci. 

Henleinovi se podařilo, aby tato hierarchicky nejvyšší instituce byla spojena se 

stranickou župou NSDAP. Tím se mělo uskutečnit ještě dokonalejší spojení strany a 

státu než ve Velkoněmecké říši. Říšský místodržící vystupoval jako zástupce říšské 

vlády v oblasti státně právní. Měl svého zástupce, v jehož funkci se postupně 

vystřídali Werner Bracht, Friedrich Vogeler a od roku 1940 Richard Donnevert. 

Státně správní oddělení vedli Henleinovi zástupci a ve funkci vedoucího 

samosprávného oddělení stál župní hejtman Anton KreiBl. 

Henlein řídil celou veřejnou správu říšské župy. Do jeho pravomoci nespadaly 

jen instituce s celoříšskou působností, např. policie, justice, vojenství, finance, 

železnice a pošta. Od nich mohl Henlein pouze vyžadovat hlášení, nebo jim po 

společné konzultaci udělovat pokyny. K dalším pravomocím místodržícího patřilo 

jmenování nižších správních funkcipnářů. Vydával i správní opatření. Ta ale 

neplatila bez schválení Frickova\ministerstva vnitra. 

4. 3. 3. Vládní prezidenti 

Co se týká funkce vládních prezidentů, dalo by se tvrdit, že měli stejnou 

pravomoc jako místodržící. Rozdíl ale spočíval v tom, že jejich moc byla omezena 

pouze na příslušný vládní obvod. O rozloze jednotlivých vládních obvodů 

rozhodoval zákon o členění sudetoněmeckých území. Vyšel 25. března 1939. Vládní 

obvody byly tři: 

Vládní 
obvod Cheb, jehož sídlo se nacházelo v Karlových Varech, se v roce 1939 

skládal z 1162 obcí a žilo zde 803 509 obyvatel. Počet Čechů žijících v této oblasti 

se mezi lety 1930 a 1939 snížil o 79%, z původních 69 072 na pouhých 15 842. 

Značný úbytek Čechů můžeme pozorovat i ve vládním obvodu Ústí nad Labem. 

Tady poklesl počet Čechů z 281 157 z roku 1930 na 113 000, tj. asi o 60%. 

Posledním vládním obvodem byla Opava. Značně se lišila od ostatních dvou, neboť 

úbytek českého obyvatelstva tu nedosahoval ani třiceti procent. Navíc se zde 

udržela i dvě souvislá území s převahou českého obyvatelstva. 
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4. 3. 4. Venkovské a městské okresy 

hro:je 

Stejně jako bývají státy rozděleny do několika okresů, stejné dělení měla i župa. 

Na základě sudetského župního zákona bylo na území župy vytvořeno 

53 venkovských a 5 městských okresů. Městské okresy tvořilo pět významných 

měst- Liberec, Ústí nad Labem, Cheb, Karlovy Vary a Opava. Rozdíl mezi těmito 

městskými a venkovskými okresy spočíval ve způsobu jejich správy. Ve 

venkovských bychom nalezli jak státní správu, tak i samosprávu. Venkovské okresy 

spravovali landráti dosazovaní shora. Ti pak jmenovali jednotlivé starosty obcí, 

jejichž jména byla navržena pověřencem NSDAP, který také jmenoval členy 

obecních rad. Samospráva těchto okresů byla spíše jen formalitou*, jiež realitou^ Ve 

skutečnosti ztratila samospráva samostatnost a postupně se stala jen jedním z 

oddělení státní /Správy. Na rozdíl od venkovských okresů stál v čele městských 

okresů vrchní starosta a tyto okresy zůstávaly samosprávnými korporacemi. 

Hlavní úkoly župní samosprávy byly podle nařízení ze 17. června 1939 

formulovány následovně: 

a) na úseku finančním se měla starat o správu jmění župy a obhospodařování 

jejích příjmů a vydání. 

b) na úseku kulturní a společenské péče jí příslušela podpora péče památkové, 

péče o muzea, ochrana přírody, podpora vlastivědného bádání, odborné vedení 

lidových knihoven, archivní péče, podpora věd a umění, pokud by tyto úkoly 

přesahovaly místní význam. 

c) na úseku zdravotnictví a tělesné výchovy to byl boj proti rozšířeným 

onemocněním, záležitosti týkající se porodních asistentek, podpora mimoškolní 

tělesné výchovy apod., pokud se jednalo o úkoly širšího než místního významu. 

d) na úseku veřejné a sociální péče měla pečovat především o mládež. 

Kromě uvedených záležitostí mohla župní samospráva převzít nebo být 

pověřena plněním úkolů některých jiných korporací.25 

25 Kural, Václav. Radvanovský, Zdeněk. Sudety pod hákovým křížem. Albis international. Ústí nad 
Labem, 2002. s. 99 
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4.3. 5. Orgány přímé říšské správy 

Jak jsem již dříve uvedla, některé instituce, policie, justice, vojenství, finance, 

železnice a pošta nespadaly do pravomoci místodržícího, nýbrž byly řízeny z říše. Z 

těchto institucí bych chtěla stručně představit dvě nejpodstatnější, a to policii a 

justici. 

Centrála policie se nacházela v Berlíně a byla označována jako Hlavní úřad pro 

bezpečnost říše. Dalšími policejními instancemi se staly obvody tzv. vyššího 

velitele SS a policie. Ten ale z nejasných důvodů nebyl určen i pro Říšskou župu 

Sudety. Dohled nad župou měli vyšší vůdci SS a policie jiných obvodů. Ústí nad 

Labem podléhalo kontrole Drážďan, Cheb Norimberku a Opava Vratislavi. 

Ani justici nespravovala župa. V Litoměřicích se sice nacházelo sídlo Vrchního 

zemského soudu, ten ale spadal pod správu říšského ministra justice. V České Lípě, 

Mostu, Chebu, Litoměřicích, Trutnově, Šumperku, Novém Jičíně a Opavě bychom 

nalezli krajské soudy a v jednotlivých okresech i úřední soudy. Pokud by ale soud 

měl soudit tzv. nepřítele říše, podstupovaly se tyto případy zvláštním soudům, které 

se na území župy nenacházely. Jejich sídlo bylo v Drážďanech a Vratislavi. Ke 

konci války se zřídily ještě tzv. stanné soudy, jejichž sídlem se stala města Opava, 

Liberec a Kadaň. Blížící se konec války jim už ale neumožnil, aby začaly fungovat. 

4.4 . Župa NSDAP 

Nacionálně socialistická německá strana dělnická byla ustanovena jako jediná 

politická strana nejen v Německu, ale na rozkaz Hitlera byla vytvořena její 

organizace i v Říšské župě Sudety. Nejvýznamnějším představitelem a zároveň 

vedoucím NSDAP v Sudetech se stal Konrád Henlein. Jeho zástupcem pro tuto 

oblast byl jmenován K. H. Frank a jejich sídlem byl vybrán Liberec. Postupně mělo 

dojít k vybudování i jiných příbuzných organizací. Z těch nejznámějších nelze 

opomenout SA, SS nebo NSKK26. Zákony ze 14. července a 1. prosince 1933 

folrmulovaly vztah 
mezi stranou a státem tak, že po vítězství nacionálně 

26 NSKK: Nationalsozialistische Kraftlahrkorps = Nacionálně socialistický motoristický sbor 
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socialistické revoluce bude NSDAP nositelkou německé státní myšlenky. Důležité 

bylo i její nezničitelné spojení se státem.27 „Podle výroku E.R. Hubera strana 

vychovávala národ v nacionálně socialistickém duchu, prosazovala svůj světový 

názor, jakož i výběr vůdců a byla nositelem politické vůle národa."28 

Samotné založení NSDAP v župě nebylo jednoduché. Neexistovala zde na 

rozdíl od jiných stran, které se nechtěly nechat připravit o svou moc. Strany DNSAP 

i SdP požadovaly, aby jejich boji v ČSR byla přikládána stejná váha jako boji 

NSDAP v Německu. Bylo zamýšleno jediné. Rovnoprávnost při přijímání do 

NSDAP na základě délky členství, které jim mělo zajistit i dosažení řídících funkcí 

v župě. Po dlouhých tahanicích s říší byla nakonec SdP převedena do NSDAP 

5. listopadu 1938. 

NSDAP v Sudetech se rozdělovala do 40 okresů. Skládaly se z buněk a bloků, v 

jejichž čele stáli političtí vůdci a nižší velitelé. Noví členové strany byli pečlivě 

vybíráni a nakonec bylo přijato 520 000 členů, tedy 16% obyvatelstva. Vytvořením 

jediné politické strany dostala demokracie v této oblasti velmi tvrdou ránu. 

Z toho dokázal nejvíce vytěžit Henlein a jeho strana, na rozdíl od nacistů z 

Československa, kteří obdrželi jen nižší pozice v nových župních institucích. Jen 

jeden reprezentant bývalé DNSAP, Hans Krebs, dostal funkci vyššíma to místo 

vládního prezidenta v obvodu Ústí nad Labem. Několika málo členům DNSAP se 

podařilo získat funkci v župním úřadě. Henleinovi se díky přízni Hitlera dařilo 

dosazovat do vedoucích funkcí své oblíbence a spolupracovníky z SdP. 

Zimmermann uvádí, že 5. listopadu 1938 bylo do funkcí pověřenců pro vybudování 

okresů NSDAP povoláno 39 sudetských a žádný říšský Němec. V roce 1939 se z 

nich stali vedoucí těchto útvarů. Nyní jich bylo 40, a z toho jen tři říšští Němci. O 

rok později to bylo 38 sudetských a jen tři říšští Němci, v roce 1941 byl poměr sil 

39: 1 a v roce 1944 37: 2.29 Podle statistiky nalezené v osobním spise R. Junga měli 

říšští Němci na nejvyšším stupni orgánů NSDAP jen 13,3 % funkcionářů. Na všech 

stupních pak jen 2%. I přes toto velice slabé zastoupení mělo jejich slovo velkou 

váhu. Nesmíme opomenout další důležitou věc, že sudetští činitelé měli své 

pravomoci vymezeny říší. Trošku jiná situace panovala ve správní sféře župy. 

27 Kural, Václav. Radvanovský, Zdeněk. Sudety pod hákovým křížem. Albis international. Ústí nad 
Labem, 2002. s. 101 

28 Tamtéž 
29 Tamtéž 
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Většina sudetských Němců říšské zákony dostatečně neovládala, proto se tato místa 

na rozdíl od míst v župním vedení NSDAP obsazovala odborníky z říše. Silný 

říšský vliv můžeme pozorovat zejména v oblasti ekonomiky, policie a SD, které 

ovládali říšští Němci. 

4. 5. Začleněni do ekonomiky Velkoněmecké říše 

Jedním z typických přírodních znaků pohraničí připojeného k Velkoněmecké říši 

byla hornatost a na většině území méně úrodná půda. To se stalo předpokladem pro 

vznik odvětví převážně v lehkém průmyslu. Jejich nevýhodou ale byla závislost na 

vývozu. Nejvýznamnější složkou lehkého průmyslu v pohraničí se stal průmysl 

textilní. Když byla oblast obsazena Němci, museli se i oni vypořádat s problémy 

zahraničního obchodu. Jedním z hlavních byl dovoz surovin. Sudetoněmecký 

textilní průmysl závisel na dovozu klasických surovin jako bavlna, vlna či juta. 

Těmto požadavkům ale říše vyhovět nemohla, neboť již od roku 1936 prosazovala 

hospodářskou jednotu, tedy nezávislost na dovozu z ciziny. Dalším problémem se 

stala velká roztříštěnost hlavně v odvětví textilním a sklářském. Produkty se 

vyráběly v domácích provozovnách nebo závodech, jejichž vybavení bylo značně 

zastaralé. Výroba trpěla špatnou organizací a často i zadlužeností. Důsledek: 

vysoké výrobní náklady, které se promítaly do prodejních cen, a tak snižovaly ^voií 

schopnost konkurovat cizím výrobkům na zahraničních trzích. Tato situace se 

neustále zhoršovala, až vyvrcholila na počátku 30. let velkou hospodářskou krizí. 

Postupně se zásadním problémem stala nemožnost odbytu zboží. Situace se začala 

měnit až po Mnichovu, kdy do pohraničí českých zemí pronikal říšskoněmecký 

kapitál. Od samého počátku se na urychleném převodu „státu nepřátelského 

majetku" v sudetské župě do německých rukou angažovaly největší říšské 

Velk^koncerny a banky v čele s Hermann-Goring-Werke, IG Farben, Carl-Zeiss-

Jena, Dresdner Bank, Deutsche Bank, Allianz Versicherungs-AG aj. Pod jejich 

záštitou probíhala arizace židovského a konfiskace českého nemovitého a posléze i 

movitého majetku.30 Obzvláště aktivní byla Dresdner Bank, jejíž filiálkou se 

30 Kural, Václav. Radvanovský, Zdeněk. Sudety pod hákovým křížem. Albis international. Ústí nad 
Labem, 2002. s. 119 
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postupně stala i Česká eskomptní banka. Nutno jen připomenout, že všechny české 

bankovní ústavy musely v obsazeném pohraničí zrušit své pobočky. 

S problémy se nepotýkal jen průmysl obsazené oblasti, ale i zemědělství. I v 

něm existovalo mnoho překážek, které snižovaly výnosy, což bylo důvodem, proč 

sudetská župa nebyla schopna uspokojit ani své vlastní potřeby. Důvody přitom 

byly podobné jako v oblasti průmyslu: špatná organizace, špatné geografické a 

klimatické podmínky, nedostatek umělých hnojiv aj. Veškeré hospodaření v 

sudetské župě se podřizovalo pokynům a kontrole stranických orgánů. Kontrolovalo 

se i přidělování zakázek, surovin a jiných důležitých látek, ale i oběh vyrobeného 

zboží a nákup technického vybavení a strojů. Byly stanoveny také dodávkové 

povinnosti. Časem se neustále zvyšovaly bez ohledu na vlastní potřeby výrobce. 

Jakýkoli volný prodej se nesměl uskutečnit a černý trh byl přísně stíhán. Pro 

zajištění potřebné pracovní síly se zřizovaly úřady práce. 

Obchodní a živnostenské komory v Chebu, Liberci a Opavě byly přejmenovány 

na průmyslové a obchodní komory. Dále také došlo k oddělení řemesel. Pro ně byly 

vytvořeny samostatné řemeslnické komory. V Liberci pak vznikla Hospodářská 

komora Sudety. Obsahovala všechny průmyslové a obchodní komory. Jejím 

vedoucím se stal dr. Emil Kreibich. K této komoře byla počátkem února 1939 

připojena tzv. obvodní vyrovnávací úřad pro veřejné zakázky. Seznamoval říšská 

zadavatelská místa s možnostmi firem v Říšské župě Sudety. Zakázky koordinoval a 

zadával dr. Kreibich, vedoucí Hospodářské komory Sudety. 4. září 1939 bylo 

vydáno vládní nařízení o válečném hospodářství. To udělovalo přesné pokyny 

jednotlivým odvětvím podle potřeb, které vznikly na základě zahájených válečných 

operací. 

Když vešla v platnost mnichovská dohoda, většina sudetoněmeckého 

obyvatelstva se zaradovala. Svobodu získanou tímto verdiktem začali spojovat s 

vidinou rozvoje a prosperity. Sudetští Němci si od vzniklé situace slibovali zánik 

všech dosavadních potíží s odbytem zboží a z radosti byli ochotni splnit jakékoli 

úkoly, jež na ně hospodářství Velkoněmecké říše kladlo. Co se týkalo odbytu zboží, 

jejich přání se opravdu splnila. Velice důležitou roli v této situaci sehrály hlavně 

zakázky pro armádu. Radovat se mohly především firmy vyrábějící sukno a textilní 

materiály nezbytné pro výrobu uniforem. Pomnichovská vlna euforie v řadách této 
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části sudetoněmeckých podnikatelů vrcholila hlavně poté, co říšský ministr 

hospodářství Walter Funk koncem října 1938 prohlásil Sudety za zvláště potřebné 

pohraniční území. Reakcí na tuto jeho výzvu byl vzrůst počtu veřejných zakázek 

zadaných některým zdejším průmyslovým odvětvím.31 Nejpříznivější období bylo 

na počátku roku 1939, kdy přicházelo mnoho objednávek z říše. Tato situace se 

stala pro sudetské výrobce výhodná i z toho hlediska, že mohli říši prodávat zboží 

dráž, neboť cena stejných výrobků tam byla mnohem vyšší než v oblasti župy. Zašlo 

to až tak daleko, že se postupně vytvořily dvojí ceny, podle toho, zda se výrobek 

dodával na sudetské území nebo do říše. Netrvalo to ale dlouho. 

Brzy byl v Liberci při říšském místodržitelství zřízen úřad pro tvorbu cen. 

Definitivní konec výhodnému období tzv. „divoké cenové politiky" udělala nařízení 

z 22. května ¡93<j a z 5. listopadu 1939, která vyrovnala ceny v sudetské župě s 

cenami v říši. Ne všechna odvětví se však do této doby radovala z obchodu s říší. 

Tento druh obchodu naopak vůbec neprospíval průmyslu papíru, skla, porcelánu, 

elektroprůmyslu či průmyslu chemickému. Tato odvětví při obchodu s říší velmi 

prodělávala, neboť cena těchto výrobků tam byla podstatně nižší než v župě. 

Na mezinárodním trhu začalo být sudetoněmecké zboží vydáváno za německé, 

což se brzy stalo nevýhodou. V některých oblastech, například v jihovýchodní 

Evropě, Skandinávii nebo v Jižní Americe došlo zpočátku ke zvýšení odbytu. Zcela 

opačná situace následovala v obchodním styku se Spojenými státy americkými. Již 

10. října 1938 stornovala americká vláda)řůzné produkty vyráběné v sudetských 

oblastech. Měsíc poté bylo v USA vydáno ustanovení, které nařizovalo, aby zboží 

vyrobené v Sudetech, a tedy považované za německé, bylo označeno Made in 

Germany. To pak podléhalo celním sazbám pro německé zboží. 

Mnohem horší situace vznikla, když se židovské obyvatelstvo žijící v Americe 

rozhodlo bojkotovat německé zboží, čímž vyjadřovalo svůj protest proti nacistické 

politice vůči židům. Bylo to natolik závažné, že hrozilo dokonce úplné přerušení 

obchodního styku. Problémy s odbytem zboží se postupně přenesly z amerického 

kontinentu i do Evropy. Země jako Anglie, Holandsko, Švýcarsko aj. začaly 

snižovat své objednávky. 

Problémy s odbytem zboží se záhy nestaly jediným problémem. Tvrdou ránu 

31 Kural, Václav. Radvanovský, Zdeněk. Sudety pod hákovým křížem. Albis international. Ústí nad 
Labem, 2002. s. 129 
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zasadila sudetským výrobcům i sama říše, když 1. ledna 1939 vydala tarify Říšské 

dráhy pro přepravu zboží a zrušila labský přepravní tarif. Byl nahrazen vyšším. 

Taková opatření způsobila vzrůst dopravních nákladů až o 50% a donutila tak 

sudetoněmecké výrobce k protestu. Říšské ministerstvo uznalo nevhodnost opatření 

a protestujícím dočasně vyhovělo. Další překážkou, která bránila rozkvětu 

zahraničního obchodu, byla povinnost hlásit každý exportní obchod mnoha úřadům. 

Hlášení se pak často stávala důvodem, proč byl ten či onen obchod pozastaven, 

neboť hlášení byla velmi zdlouhavá a komplikovaná. Žádnou výjimkou totiž 

nebylo, že výrobce musel podávat i 64 různých zpráv, a tudíž mohl snadno na 

nějakou zapomenout. Trvalým problémem začíná být postupně i nedostatek 

pracovních sil. Poprvé se výrazně objevil na jaře roku 1940. 

A jaké byly vztahy mezi odtrženým pohraničím a vnitrozemím Československa? 

Až do 15. března 1939 se zlepšovaly. Pohraničí vidělo ve zbytku Československa 

novou možnost, kam by mohlo dodávat své zboží a hodlalo proto prosadit přednost 

svého zboží před zbožím z říše i samotných Čech. Mezi pohraničím a územím 

Československa byl zaveden bezcelní režim zachovaný i po vytvoření Protektorátu 

Čechy a Morava. Ačkoli tak byly hlavní potíže, tedy odbyt zboží, vyřešeny, 

zůstávalo zde mnoho jiných problémů. Mezi ty největší patřil nedostatek surovin a 

pracovních sil. 

4. 6. „Glajchšaltace" 

K NSDAP byly přidruženy i další složky, z nichž nejznámější byla SS, neboli 

ochranné oddíly. SS ovládalo bezpečnostní policii a bezpečnostní službu32: SS byla 

podřízena Heinrichu Himmlerovi, pod jehož vedením se tyto oddíly postupně v 

rámci NSDAP osamostatnily a jejich příslušníci se stali příslušníky SS. Neméně 

důležitou složkou NSDAP bylo SA. Byla v bojích o moc určena k srážkám s 

protivníkem^ to nejen na ulicích, ale i na schůzích. Vše nasvědčovalo tomu, že má 

SA nejlepší předpoklady pro to, aby se stala základem nové armády. Její záře ale 

začala rychle hasnout s koncem Róhmova velení. Z bojové složky strany se stala 

32 SI): Sicherhcitsdienst = bezpečnostní služba 
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paramilitární, jejíž hlavním úkolem bylo zastrašovat vnitřní protivníky. 

Polovojenský charakter měl i Nacionálně socialistický svaz řidičů aut. Kromě všech 

těchto vojenských a polovojenských organizací existovalo i několik nevojenských. 

Nejznámější je dodnes Hitlerova mládež33. Opomenuty by ale neměly zůstat ani 

organizace jako DAF34 či BDM35. 

Vzhledem k velkému počtu různých organizací a spolků, které v sudetoněmecké 

společnosti existovaly již od dob Rakouska-Uherska, bylo nutné provést tzv. 

Gleichschaltung36, nebo-li usměrnění. Musel se snížit počet všech organizací a 

spolků a podřídit je státu. Na konci tohoto procesu měl stát vznik nejen celožupní, 

ale i celoříšské „Volks-Glaubens- und Kampfgemeinschaft" (lidově národní, 

jednotně věřící a bojová pospolitost), jejíž hlavní myšlenku nalezneme v Hitlerově 

spise Mein Kampf. 

Ke glajchšaltaci došlo hned v několika důležitých oblastech. Proces 

usměrňování postihl především oblast politiky, správy a také život spolků a 

sdružení. 

4. 6.1. Jednotná politická linie 

Na základě Henleinova nařízení z 2. října 1938 byla za jedinou politickou stranu 

na sudetoněmeckém území uznána SdP. Asi o týden později byl jmenován 

zmocněnec pro všechny záležitosti NSDAP v sudetoněmecké oblasti, kterým se stal 

Albert Hofírnann. 

Hitlerovým rozkazem z 30. října 1938 se vytvořila stranická župa NSDAP 

Sudety. Jak již bylo dříve uvedeno, sídlem župního vedení byl Liberec a župním 

velitelem jmenován Konrád Henlein. A právě Henlein dostal za úkol zajistit 

převedení SdP do NSDAP a nadále tuto stranu v sudetoněmecké oblasti rozvíjet. 

Henlein se v této době těšil v Sudetech velké oblibě, což způsobilo, že získal tak 

významnou funkci. Hofírnann se vtělil do pozice jeho poradce v důležitých 
33 HJ: Hitler-Jugend = Hitlerova mládež 
34 DAF: Deutsche Arbeitsfront = Německá pracovní fronta 
35 BDM: Bund Deutscher Mädel = Svaz německých dívek 
36 srovnání na jednu úroveň, proces ovládnutí všech státních orgánů a společenských a politických 
organizací nacisty, provázený pronikáním nacistické ideologie, vyhlášené za jedinou přípustnou , do 
výchovy, vzdělání, kultury a do soukromého života všech občanů. 
Kostlán, A. Moravcová, D. Vaniček, V. Encyklopedie dějin Německa. Ivo Železný. Praha 2001. 
s. 169 
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otázkách, jakými byly např. kroky vedoucí k přiblížení SdP k NSDAP či příprava 

doplňujících voleb do říšského sněmu. 

Tato praxe byla běžná v několika prvních měsících po připojení. Funkcionářům 

SdP byli poskytováni poradci, politici a úředníci, kteří dobře znali politiku a způsob 

výkonu veřejné správy v říši. 5. listopadu byla SdP oficiálně přijata do NSDAP a za 

necelý týden bylo ohlášeno i dokončení jednotlivých složek sudetoněmecké 

NSDAP. Mimořádný pověřenec kanceláře SdP pro personální otázky a později 

vedoucí župní štábní kanceláře NSDAP Richard Lammel se později nechal slyšet, 

že prý tento proces nebyl nikterak složitý, neboť SdP byla hned od počátku do jisté 

míry stavěna podle zásad NSDAP. Co se týká personální otázky, mnoho se toho se 

začleněním do NSDAP také nezměnilo. Politici SdP pouze vyměnili staré funkce za 

nové, takže i nadále převládali ve vedení stranické župy NSDAP bývalí funkcionáři 

SdP. 

S převedením SdP do NSDAP vyvstal pro NSDAP jeden velký problém, který 

strana musela rychle vyřešit. Týkal se členů SdP. Měla je NSDAP přijmout všechny, 

nebo by bylo lépe vybrat jen některé? Pro NSDAP by totiž přijetí všech 1,3 milionu 

členů SdP znamenalo, že ve straně bude velký počet ideologicky nepevných lidí. ' 

Nakonec se rozhodlo, že o přijetí každého člena se bude rozhodovat individuálně, a 

tak 6. prosince 1938 byla vydána kritéria, podle nichž se uchazeč přijme, či nikoli. 

Na základě těchto kritérií byli členové SdP rozděleni do tří skupin podle jejich 

domnělé politické spolehlivosti. Pokud uchazeč vyhověl požadavkům vedení 

NSDAP v Mnichově, obdržel rudý členský průkaz. Tím ale ještě neměl vyhráno. 

Tyto průkazy totiž sloužily jen jako provizorní. Definitivní mohl obdržet až po 

uplynutí dvou let, pokud tedy prokázal svou spolehlivost. Aby tento postup 

uchazeči nevnímali jako potupu, mohli noví členové hned od počátku nosit alespoň 

stranický odznak. Vstup do strany byl pro sudetské Němce natolik atraktivní, že se 

do ní hlásili i prostí občané, kteří nebyli členy SdP. „V červenci 1940 činil počet 

členů NSDAP 442 420, v dubnu 1941 dosáhl výše 499 837, v únoru 1942 už 

510 458 a do dubna 1943 vzrostl na 526 790. Říšská župa Sudety tak zaujímala co 

do počtu členů v poměru k množství obyvatel mezi všemi říšskými župami NSDAP 

první místo."37 

37 Zimmermann, Volker. Sudctští Němci v nacistickém státě. PROSTOR. Praha, 2001. s. 119 
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V době před připojením byly okresy SdP totožné s československými volebními 

okresy a kraje SdP s politickými a soudními okresy. V procesu usměrňování ale 

docházelo ke slučování dvou až tří okresů SdP v jeden\NSDAP. SdP se podařilo 

prosadit, aby místa vedoucích těchto okresů byla obsazována pouze domácími 

funkcionáři, jimž jako poradci opět sloužili vedoucí okresů z říše. 
v ^ 

20. února 1939 byla v Liberci otevřena^župní školící základna Sudety, kde 

domácí funkcionáři získávali kvalifikaci „politických vedoucích". Vedení župy a 

okresů si tedy ponechávali v rukou bývalí funkcionáři SdP. Už v průběhu roku 1939 

však dochází ke změnám. Někteří funkcionáři jsou nahrazeni jinými^nebo povoláni 

V wehrmachtu. 

Rozbíhající se agitace nejrůznějších organizací ještě posílila nadšení lidí z 

osvobození rodné země, což obzvláště mezi chudšími obyvateli způsobilo, že se 

začali ucházet o členství hned v několika organizacích najednou.38 

1) Jako příklad může sloužit mimořádný zájem o vstup do úderných oddílů. 

Vedením skupiny SA Sudety byl pověřen bývalý poslanec SdP a Henleinův 

důvěrník Franz May. Sportovním náčelníkem skupiny SA a sportovním referentem 

se stal někdejší tělovýchovný náčelník z DTV39 Toni Sandner. 

„V jednom novinovém interview ze října 1939 referoval May o tom, že o členství v 

SA usilují zejména členové oddílů FS40 a freikorpsu a že skupinu SA Sudety budují 

spolu s přibližně 600 říšskoněmeckými náčelníky SA."41 

31. ledna 1939 složili noví členové .slavnostní přísahu v Ústí nad Labem a od té 

doby jejich počet neustále rostl. O rok později, v lednu 1940, se v župě Sudety 

vyšplhal na necelých 130 tisíc. V celé říši jich bylo 904 tisíc. 

Když došlo k válce s Polskem, byly dva prapory dobrovolníků SA pověřeny 

důležitými úkoly. Střežily hranici, zabezpečovaly munici a vykonávaly i další 

zvláštní úkoly. 

2) Další významnou sudetoněmeckou stranickou organizací byla Hitlerova 

mládež. Ještě než došlo k připojení pohraničí k říši, vznikla na území 

38 Zimmermann, Volker. Sudetští Němci v nacistickém státě. PROSTOR. Praha, 2001. s. 112 
39 DTV: Deutscher Turnverband 
40 FS: Freiwiliger Schutzdienst 
41 Zimmermann, Volker. Sudetští Němci v nacistickém státě. PROSTOR. Praha, 2001. s. 112 
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Československa obdobná organizace - Národní mládež sudetoněmecká42. Tato 

organizace byla založena už 8. května 1938 a byla výsledkem snahy SdP o 

shromáždění mládeže pod svým vedením. V čele SVJ stál Franz Krautzberger. Po 

připojení se tato organizace podřídila HJ. 

3) Podobně jako Národní mládež sudetoněmecká se na mladé lidi orientoval i 

Svaz německých dívek43. Cílem obou těchto spolků orientovaných na mládež bylo 

zakořenit v mladých lidech nacionálně socialistický světový názor. 

Podřízení Německé turnerské jednoty dané linii bylo stejné jako v případě SVJ: 

15. ledna 1939 byla DTV rozpuštěna a převedena do NSRL44.45 

Podřizování jednotné linii mělo i své stinné stránky. Ještě před připojením 

existovalo na sudetoněmeckém území více než 4700 nejrůznějších sportovních a 

tělocvičných klubů. Teď to však znamenalo zánik pro všechny. Musely se totiž 

začlenit do NSRL, byly vymazány z registru spolků a jejich majetek připadl NSRL. 

Zpočátku se často objevovaly protesty proti tomuto postupu. Někteří vedoucí 

spolků se nechtěli nechat zbavit svého práva na rozhodování, ale brzy všichni přišli 

na to, že jejich úsilí je marné. 

4) Jednotné linii se musela podřídit i Dobrovolná pracovní služba (FAD)46, 

která byla začleněna do Říšské pracovní služby (RAD)47. Ani to nebylo obtížné, 

neboť se už v době před připojením řídila říšským řádem. 

K 1. dubnu 1939 byl Albert Hoffmann zbaven úkolu pomáhat při výstavbě 

NSDAP. Výlučnou nositelkou úsilí nacionálního socialismu se stala pouze NSDAP. 

Zakázáno bylo nošení odznaků a uniforem DNSAP nebo SdP. Konec 

Sudetoněmecké strany byl definitivně zpečetěn, když se slavnostně předaly 

stranické prapory SdP okresním vedením NSDAP.48 

42 SVJ: Sudetendeutsche Volksjugend = Národní mládež sudetoněmecká 
43 BDM: Bund Deutscher Mädel = Svaz německých dívek 
44 NSRL: Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen = Nacionálně socialistického 

říšského svazu pro tělesnou výchovu 
45 Zimmermann, Volker. Sudetští Němci v nacistickém státě. PROSTOR. Praha, 2001. s. 114 
46 FAD: Freiwilliger Arbeitsdienst = Dobrovolná pracovní služba 
47 RAD: Reichsarbeitsdienst = Říšské pracovní služby 
48 Zimmermann, Volker. Sudetští Němci v nacistickém státě. PROSTOR. Praha, 2001. s. 115 
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4. 6. 2. Podřízení v oblasti veřejné správy 

Glajchšaltace ve veřejné správě neprobíhala tak bezproblémově jako v oblasti 

politické. Dlouho se uvažovalo nad tím, jakou formou se sudetoněmecká území k 

říši připojí. Objevilo se hned několik návrhů. „Nakonec uskutečněná varianta 

spočívala v konstituování jednotně spravovaného území, které se skládalo z 

největších sudetoněmeckých území západních a severních Čech a moravského 

Slezska. Jihočeská a jihomoravská území připadla říšským zemím v sousedství."49 

Tato varianta měla největší podporu u členů SdP. Ti usilovali o vytvoření co 

největšího souvislého administrativního prostotu. Důvod k tomu byl jednoduchý. 

Čím více sudetských Němců v prostoru bude, tím větší bude po připojení jejich 

šance uplatnit svůj názor vůči říšským úřadům. 

Již od roku 1934 se v říši plánovala reforma. Podle ní mělo dojít ke sjednocení 

správy v duchu nacionálně socialistických zásad. Reforma však byla neustále 

odkládána. Teprve po sjednocení sudetoněmeckých území s říší 21. listopadu 1938 ] K 

se Sudety staly pro berlínské úřady vhodným „pokusným králíkem". Na něm se 

mohla vhodnost reformy nejprve vyzkoušet. Nové struktury organizace státu se ale 

nezaváděly jen na sudetoněmeckém území, ale také na území Rakouska. Až teprve 

pokud by se nové instituce osvědčily, byly by zřízeny i ve „staré říši". 

Hlavním rysem reformy bylo nové členění říše do jednotlivých žup, což mělo 

nahradit původní dělení na země. „Zákonem o členění sudetoněmeckých území z 

25. března 193^ bylo poprvé zavedeno i toto označení: Sudetoněmecká území [ 3 * 

znovu spojená s říší tvoří (...) říšskou župu Sudety. Mimo zůstalo Hlučínsko, jež 

bylo připojeno k vládnímu kraji Opole, pruské provincie Slezsko a rovněž jihočeská 

a jihomoravská území, která byla přičleněna k župám Dolní a Horní Podunají a k 

vládním krajům Dolní Bavorsko a Horní Falc. "50 „Říšská župa Sudety byla dále 

rozdělena na tři vládní kraje: Chebsko, Ústecko a Opavsko. Na celkové ploše 

22 608,23 km2 žilo 2 943 187 obyvatel."51 V čele říšské župy Sudy stál říšský 

místodržitel. Stal se jím říšský komisař pro sudetoněmecká území Konrád Henlein. 

V říšské župě Sudety, na rozdíl od ostatních říšských zemí, neexistovala zemská 

49 Zimmermann, Volker. Sudetští Němci v nacistickém státě. PROSTOR. Praha, 2001. s. 121 
50 Tamtéž, s. 123 - " p x W c ^ 
51 Zimmermann, Volker. Sudetští Němci v nacistickém státě. PROSTOR. Praha, 2001 : sr 123/ 
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vláda. Župa tak byla přímo podřízena říši. Henlein, coby říšský místodržitel, 

podléhal berlínským úřadům, popřípadě Hitlerovi. Říšská župa Sudety fungovala 

jako třístupňová jednotka říšské správy. Ony tři stupně tvořili říšský místodržitel, 

vládní prezidenti podřízení říšskému místodržiteli a župní samosprávě a landráti. 

Všechny stupně jsem v této práci již dříve blíže popsala, proto by nemělo smysl se 

jimi znovu zabývat. Dodala bych jen, že Konrád Henlein, coby říšský místodržící, 

prý nevyužíval plně svých kompetencí. Vedl svůj úřad střízlivěji než jeho kolegové 

na přičleněných východních územích. Ti své politické představy prosazovali velmi 

energicky. Důvodem k tomu bylo snad to, že Henlein údajně neusiloval o žádnou 

důležitou pozici v rámci nacistického státu. 

Velký význam pro zájmy sudetských Němců mělo zachování župní samosprávy, 

v jejímž čele stál župní hejtman dr. Anton KreiBel. Jeho úřad disponoval vlastním 

rozpočtem a mohl ho do jisté míry užívat k plnění úkolů podle vlastního uvážení. 

„Župní samospráva podporovala tzv. vlastivědné písemnictví, biografy, divadla 

(například Sudetskou scénu) a 2 940 obecních knihoven. Zabezpečovala provoz 

župní knihovny, Sudetoněmeckého ústavu pro vlastivědné a národopisné bádání 

opavského župního muzea a dalších institucí. Do sféry její působnosti patřilo dále 

zdravotnictví, tělovýchova, veřejná péče, dobročinnost a péče o mládež a rovněž 

hospodářské otázky."52 

Župní správa se potýkala ještě s jedním vážným problémem. S nedostatkem 

domácích úředníků pro nově zřízené úřady. Zaměstnance na střední a nižší úrovni 

dosazoval Henlein, ale jmenování vyšších úředníků náleželo pouze samotnému 

Hitlerovi. Místa v úřadech byla obsazována jak místními, tedy sudetskými, tak i 

říšskými Němci. Do vyšších pozic byli jmenováni převážně místní lidé. Protože ale 

místní Němci neměli často potřebné vzdělání, museli sem stále častěji přicházet 

Němci z říše. Aby se tento nedostatek odstranil, založila se ještě jedna akademie, 

tentokrát v Opavě (17. března 193^). 

V rukou sudetských Němců bylo Y pět statutárních měst - Cheb, Karlovy Vary, 

Ústí nad Labem, Liberec a Opava. Převážnou většinu měli sudetští Němci i v 

soudní správě. Naopak říšští Němci drželi v rukou policii. Největší počet Němců z 

říše sem přišel v době po připojení. Postupně ale byli ve funkcích nahrazováni 

52 Zimmermann, Volker. Sudetští Němci v nacistickém státě. PROSTOR. Praha, 2001. s. 127 
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sudetskými Němci, kteří prošli školením. Říšští Němci obsazovali hned po připojení 

funkce landrátů. Už v roce 1941 se počet sudetských a říšských landrátů téměř 

vyrovnal. 

Říšskou reformu nakonec nedokončili, neboť nesplnila, co se od ní očekávalo. 

Měla odstranit neustálé kompetenční spory, které panovaly v říši. Místo toho ale 

byly tyto spory postupně vnášeny i na sudetoněmecké území prostřednictvím 

říšskoněmeckých funkcionářů. Dokončení reformy a její přenesení i na starou říši 

zmařilo vypuknutí války. Ta nakonec donutila Hitlera 25. ledna 1942 nařídit 

zjednodušení správy. Tím reforma skončila, neboť na přestavbu státní správy již 

nezbyl čas. 

4. 6. 3. Spolky a sdružení 

„Za přizpůsobování linii zodpovídal vedoucí říšské kanceláře NSDAP Albert 

Hoffmann. Čtrnáctého října 1938 ho vrchní náčelník pozemních vojsk jmenoval 

likvidačním a prolongačním komisařem53 pro organizace na sudetoněmeckých 

územích. Činnost všech spolků, jednot, nadací a fondů závisela na povolení tohoto 

komisaře."54 Hoffmannovým zástupcem byl ustanoven Hermann Neuburg. 

Hlavním úkolem „Štika" byla péče o nacionálně socialistické zaměření všech 

organizací. Aby tento úkol splnil, byl oprávněn vydávat různá opatření k novému 

uspořádání, odvolat vedení spolku, nebo dokonce spolek rozpustit. Existovalo hned 

několik možností, co mohl se spolky udělat: 
r 

1) fcad mohl povolit další činnost spolku, přičemž ale nové vedení musela 

potvrdit NSDAP, 

2) nebo naopak spolek zakázal jako nežádoucí. To se týkalo především 

organizací židovských, komunistických či sociálnědemokratických. 

3) Některá seskupení byla začleněna do spolků, které již existovaly v říši, 

například ženské spolky se staly součástí Nacionálně socialistického svazu 

žen7 
4) jiná sdružení se pouze přiřadila k některé již existující organizaci. V tomto 

53 ŠTIKO: Stillhaltekommissar = likvidační a prolongační komisař 
54 Zimmermann, Volker. Sudetští Nčmci v nacistickém státě. PROSTOR. Praha, 2001. s. 139 
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případě se pro ně téměř nic nezměnilo. Například spolek sudetoněmeckých 

vysloužilců se přidal k Nacionálně socialistickému svazu válečníků. 

5) Vznikaly ale i nové organizace, například tělocvičné jednoty» 

Čtyři referenti zpracovávali čtyři různé organizační formy: organizace 

hospodářské, kulturní, konfesní a nakonec dobročinné spolky a nadace. Aparát 

„Štiko" by byl ale nemohl fungovat bez množství převážně domácích pracovníků, 

kteří celý tento proces podřizování jednotné linii provázeli jako komisařovi 

oblastní, okresní a krajští zmocněnci.55 Konečné slovo patřilo pouze Hoffmannovi a 

Henleinovi, bez jejichž svolení se nemohla vést žádná jednání. Štiko vybíral 

poplatky od spolků, které byly ušetřeny a mohly dále existovat. Mohl také 

disponovat majetkem těchto organizací, ale pouze ve prospěch členů na 

sudetoněmeckém území. Jakékoli převádění financí do říše bylo zakázáno. 

Politická činnost Štika skončiTa~roku ''Í 939. 15. listopadu jeho úřadovna 

vstoupila do likvidace a nutné práce převzalo likvidační oddělení. 56 Po necelém 

roce přestalo pracovat i toto oddělení. Tím bylo podřízení sudetoněmeckého 

spolkového života shledáno za ukončené. 

Usměrnění na sudetoněmeckém území bylo 3,5 krát větší než v Rakousku. 

Svědčí o tom i počet spolků, který prověrky úřadu nepřežily. „Říšská pokladna 

přitom získala 141 602 marek a ušetřila 82% pracovních sil z řady takto 

usměrněných organizací."57 

4. 6. 4. Výsledky usměrnění: 

Celkem prověřených organizací: 66 408 

z toho - povolených 14 204 

- vymazaných z registru 41244 

- rozpuštěných 10 960 

55 Zimmermann, Volker. Sudetští Němci v nacistickém státě. PROSTOR. Praha, 2001. s. 140. 
56 Tamtéž, s. 144 
57 Kural, Václav. Radvanovský, Zdeněk. Sudety pod hákovým křižem. Albis international. Ústí nad 

Labem, 2002. s. 111 
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A jak na proces glajchšaltace pohlíželi obyčejní lidé? Funkcionáři NSDAP jim 

opakovali, jak vděční by měli být Hitlerovi za své osvobození. Většina se tedy 

dívala na „vzorovou župu" jako na povinnost, kterou je třeba splnit. K prudké 

změně nálady u obyvatel ale došlo v okamžiku, kdy se začaly rušit spolky a 

organizace fungující za vlády Čechů po desetiletí bez problémů. Tato akce vyvolala 

vlnu nevole a stále častěji se od vedoucích a členů objevovaly i dopisy stěžující si 

na postup „Štika". Někteří odpůrci zašli dokonce tak daleko, že neadresovali své 

dopisy pouze komisaři, ale rovnou Hitlerovi. 

Zpočátku glajchšaltace vyvolávala i mnoho rozporů mezi Němci samotnými. Ti 

se totiž dělili na Němce sudetské a Němce říšské povolané na území Sudet krátce po 

připojení. Sudetští Němci si často stěžovali, že s nimi Němci z říše zacházejí jako s 

někým méněcenným, neboť právě oni zpočátku obsadili ty nejvyšší a 

nejvýznamnější funkce. Arogance říšských Němců šla ruku v ruce s korupcí. To vše 

by možná sudetští Němci dokázali opomenout, ale jednu věc přece jen nedokázali 

přenést přes srdce. Nedokázaly se smířit s tím, jak byly jejich zásluhy v boji za 

„velkoněmeckou říši" arogantně opomíjeny.58 

Trnem v oku sudetským Němcům byly i jiné jevy, k nimž na sudetoněmeckém 

území docházelo. Například v oblasti hospodářství se ne zřídka stávalo, že zakázku 

nedostala sudetská, ale říšskoněmecká firma. To pak bylo často označováno za 

záměrné poškozování. Vzhledem k tomu, že říšští Němci obsazovali vyšší funkce, 

na které nebyli lidé v Sudetech zatím ještě vyškoleni, dostávali pochopitelně i vyšší 

plat a tudíž si mohli dovolit i lepší byty. Mezi sudetskými Němci se dokonce objevil 

i názor, že „spadli z české despocie do pruské".59 

Sudetští Němci přesto neztráceli naději, že se Němci z říše co nejdříve vrátí 

domů a oni pak zaujmou jejich místa. Jinak se ale na věc dívaly berlínské úřady. 

Těm se totiž návrh čistě sudetoněmecké župy moc nezamlouval. Počítaly spíše s 

tím, že sudetští Němci naleznou uplatnění v říši a naopak říšští Němci přijdou na 

území Sudet. Brzy se ale začalo ukazovat, že harmonická spolupráce mezi „Němci" 

není tak jednoduchá, jak se původně plánovalo. 

58 Zimmermann, Volker. Sudetští Němci v nacistickém státě. PROSTOR. Praha, 2001. s. 156 
59 Tamtéž, s. 151 
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„Zw/w Teil hat der allgemeine Stimmungsrückschlag seine Ursachen auch darin, 

daß früher im Tschechenstaate infolge der politischen Notwendigkeiten alles, was 

vom tschechischen Staate ausging, von uns abgelehnt und der schärfsten Kritik 

unterzogen, während die Einrichtungen des Reiches im schönsten Licht dargestellt 

wurden. Es haben sich daher oftmals bei unseren Menschen falsche Bilder über die 

wirklichen Verhältnisse herausgebildet. "60 

„Všeobecný zvrat nálady má své příčiny i v tom, že dřív, za Čechů, jsme 

všechno, co vycházelo z českého státu, v důsledku politické nezbytnosti odmítali a 

podrobovali neúprosné kritice, zatímco říšské instituce byly líčeny v nejpěknějším 

světle, a u našich lidí se proto často vytvořily falešné představy o skutečných 

poměrech." 

Hlavní vedení SA sídlilo v Mnichově a na našem území se tyto oddíly objevily 

až roku 1938, po Mnichovu. SA se dělily do 24 skupin. Severočeské jednotky byly 

zastoupeny ve skupině „Sudety" a jejich centrem se stalo město Liberec. 

Příslušníci SA byli rozděleni do dvou skupin, na tzv. aktivní SA a rezervu. 

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma skupinami spočíval ve stáří příslušníků. Muži od 

18 do 45 let patřili k aktivním jednotkám, zatímco muži nad 45 let fungovali pouze 

jako rezerva. Aktivní SA dále tvořily další dvě skupiny také podle věku. Byly to 

tzv. aktiv I. a aktiv II., přičemž do aktivu I. patřili mladší muži do 35 let. 

Skupiny SA se dále dělily na 2-6 brigád, brigády na 3-9 standart, standarty na 

3-6 sturmbannů, sturmbann na 3-10 sturmů, sturm na 3-4 čety a četa na 3-5 

družstev. V každém družstvu bylo 8-16 mužů.61 

Součástí S A byly i zvláštní jednotky jako: 

60 Zimmermann, Volker. Die Sudetendeutschen im NS-Staat. Klartext Verlag. Essen, 1999. s. 180 

61 Archiv města Ústí nad Labem - Fond nacistických organizací okresu Ústí nad Labem. Sdružený 

5. SA na našem území 

inventář 
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- námořní SA - námořní standarta SA byla v Ústí nad Labem založena už v říjnu 

1938. Členové pocházeli převážně z německých plaveckých a vodáckých 

sportovních oddílů a hlásili se k odkazu rakousko-uherského námořnictva. K 

hlavním úkolům standarty patřila poříční strážní služba a příprava na službu ve 

vojenském námořnictvu. 

- jízdní SA - jezdecké oddíly SA měly na starosti předvojenskou jezdeckou a 

odbornou přípravu. I přes neustále se rozvíjející techniku neztratily koně svůj 

význam, a dokonce se s jejich nasazením počítalo i ve válce. K tomu ale bylo 

třeba vyškolit vojáky, jak se správně o koně starat. Důležité bylo, aby voják 

ovládal i základy ošetřování pro případ, že by kůň onemocněl. Velitelé 

jezdeckých rot SA museli absolvovat speciální výcvik v říšské vůdcovské 
v/ 

jezdecké škole v Berlíněj- Zehlendorfú. Součástí přípravy byly i pravidelné 

jezdecké závody. 

Dále ke zvláštním jednotkám patřily spojovací SA, pionýři SAa sanitní SA. 

Existovala i zvláštní standarta „Feldherrnhalle" sloužící ke střežení služeben 
N-MT* . , ^ 

strany a některých státních instituci. Ta se zodpovídala přímo šéfovi štábu, který byl 

podřízen Adolfu Hitlerovi, nejvyššímu vůdci SA. Štáb SA byl znám pod označením 

Oberste SA-Fuhrung a dělil se do mnoha úřadů a oddělení. 

Plnohodnotným SA-Mannem se člověk mohl stát nejdříve za půl roku od 

vyplnění dotazníku. Pokud se uchazeč během této doby osvědčil a úspěšně složil 

čekatelskou zkoušku, otevřela se mu cesta ke kariéře u SA. Tato půlroční doba ale 

neplatila pro uchazeče přejímané přímo z Hitlerjugend. 

Jak už to bývá, někdo se snaží dostat dovnitř a jiný, který už uvnitř je, by se rád 

dostal zase ven. A tak se objevily i snahy vystoupit z SA. Pádným důvodem pro 

vystoupení z oddílu byl nesouhlas nebo ztráta zájmu o činnost SA. Vážným 

důvodem k odchodu byla třeba i neschopnost plnit své povinnosti. Členové SA také 

ale mohli být vyloučeni, ať už kvůli problémům s disciplínou, nebo za politické či 

trestní prohřešky. 

Jednotky SA měly na starosti převážně předvojenskou výchovu a strážní službu 

39 



a i jejich činnost byla ukončena porážkou nacismu v roce 1945. Po válce se činnost 

v SA stíhala ve smyslu § 2 retribučního dekretu.62 

v 

6. Židovské organizace 

Když v roce 1938 došlo k odstoupení pohraničních oblastí ve prospěch 

Německa, zavládly mezi lidmi různé pocity. Zatímco německé obyvatelstvo mělo 

důvod k oslavě, na české straně moc důvodů k radosti nebylo. Kromě Čechů a 

Němců tu žilo i mnoho obyvatel židovského původu a právě o tom, jak oni snášeli 

odtržení pohraničí a druhou světovou válku se můžeme dočíst ve zprávách, které 

musela předkládat Židovská náboženská obec v Praze nadřízené nacistické 

Ústředně pro židovské vystěhování. Během druhé světové války se obě tyto 

organizace přejmenovaly. Ústředna pro židovské vystěhování byla v srpnu 1942 

nazvána Ústředním úřadem pro řízení židovské otázky a Židovská náboženská 

obec si od února 1943 říkala Židovská rada starších. Ve zprávách po roce 1939 

najdeme mnoho informací o způsobu života židovských obyvatel, kteří byli stále 

více zbavováni svých práv a vytlačováni na okraj společnosti. Zprávy od roku 1943 

nahradily strohé grafy a tabulky. 

Se založením Protektorátu Čechy a Morava vznikl v Praze úřad německé státní 

policie. Ta vyřizovala žádosti židů o vystěhování. Po čase byl do Prahy poslán 

vůdcův pověřenec zabývající se židovskou otázkou. Oním mužem byl Adolf 

Eichmann, vedoucí berlínského oddělení IVB4 Hlavního říšského bezpečnostního 

úřadu (RSHA)63, jehož velitelem byl Reinhard Heydrich. Celý tento úřad spadal pod 

Říšské ministerstvo vnitra, v jehož čele stál^einrieh—Himmler. Eichmann byl 

pověřen dvěma plány, které měl v Praze realizovat. Prvníj- zřízení Ústředny pro 
y 

židovské vystěhování, druhý- reorganizace Židovské náboženské obce. 

Ústředna pro židovské vystěhování v Praze fungovala od 21. července 1939. 

Vedení bylo svěřeno veliteli německé bezpečnostní policie v Praze dr. Walteru 

Stahleckrovi. Ten se ve své funkci ale moc „neohřál". Brzy byl totiž nahrazen 
62 AM ÚL- Fond nacistických organizací okresu Ústí nad Labem. Sdružený inventář 
63 RSHA = Reichssicherheitshauptamt = Hlavníltp říšského bczpečnostníKo úřadu 
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Hansem Gíintherem. Jeho funkce skončila až nuceným útěkem z Prahy 5. května 

1945. Ústředně byly podřízeny veškeré židovské organizace nacházející se na území 

Prahy. Ještě na podzim roku 1939 vznikla odbočka Ústředny v Ostravě a v roce 

1941 i v Brně. 

Protože do její kompetence spadal i majetek českých a moravských židů, byl 

5. března 1940 založen Vystěhovalecký fond pro Čechy a Moravu, který se staral o 

majetek Ústředny. Vedoucím fondu jmenovali dr. Karla Reisingera. Tím ale 

kompetence Ústředny nekončily. 12. října 1941 vydal říšský protektor nařízení, na 

jehož základě se Ústředna musela starat i o likvidaci majetku deportovaných lidí. 

Do pravomocí Ústředny spadalo dokonce i ghetto Terezín. To bylo spravováno 

dvojím způsobem. Pokud se jednalo o otázky personální a administrativní, podléhal 

Terezín Ústředně. Pokud šlo o otázky politické, patřilo ghetto přímo pod Hlavní 

říšský bezpečnostní úřad v Berlíně. 

Počet zaměstnanců Ústředny není přesně znám. V březnu 1941 zde pracovalo 

66 osob. Toto číslo ale v žádném případě nebylo definitivní, protože pracovníci 

neustále přibývali. Všemožně se snažili dokazovat, jak moc jsou nepostradatelní, 

neboť je k tomu vedlo hned několik důvodů: nejen že se v Praze mohli velmi a 

snadno obohatit, ale hlavně se prací v úřadu vyhýbali nasazení na frontě. Rok 1943 

však mnohým z nich zkazil plány, když byli odvedeni do wehrmachtu. Skutečný 

počet zaměstnanců Ústředny ke konci války se odhadoval kolem dvou set. 

Vraťme se ale k vystěhování židů. Pokud chtěl někdo z nich vycestovat, musel 

projít procesem, při kterém sice přišel o veškerý svůj majetek, ale získal platný 

cestovní pas. Po jeho obdržení byl povinen se do čtrnácti dnů odstěhovat, jinak by 

skončil v koncentračním táboře. Židé museli platit za podání žádosti, vyřízení 

žádosti o vízum a nakonec se ještě na hranicích přijímající země měli prokazovat 

určitým devizovým obnosem, který už ale často neměli. Eichmann se rozhodl získat 

peníze dvěma způsoby. Buď si vystěhování platili sami emigranti, anebo; pokud 

toho nebyli schopni, přispívaly jim významné zahraniční židovské organizace. 

V Československu existovalo 136 židovských náboženských obcí. Po 

15. březnu 1939 se sdružovaly v zemské svazy, jejichž nejvyšším orgánem se stala 

Rada židovských náboženských obcí. V jejím čele stál Emil Kafka a jeho 

tajemníkem byl František Weidmann. Poté, co se Kafka rozhodl emigrovat do 
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Londýna, převzal jeho funkci Weidmann a novým tajemníkem byl jmenován Jakub 

Edelstein. Edelsteina do té doby v židovských kruzích znali jako ředitele 

Palestinského úřadu. Úřad byl sionisticky orientovaný a zaměřoval se na emigraci 

sionisticky zaměřených židů do Palestiny Rok 1939 se stal osudným i pro různé 

židovské organizace. Nejrůznější židovské spolky, nadace, dobročinné organizace 

aj. byly zrušeny a jejich majetek získal Vystěhovalecký fond. 

r v 
6.1. Úkoly Židovské náboženské obce 

Židovská náboženská obec měla tři hlavní úkoly: 

1) Vykonávala práce pro nacistické orgány: tím se rozumělo vybírání daní a 

dávek, shromažďování statistických dat (a to nejen o svých členech, od roku 1940 i 

o všech židovských občanech, kteří spadali pod norimberské zákony, tedy včetně 

nevěřících i konvertitů, židovských míšenců, ale také nežidovských partnerů ze 

smíšených manželství). Registrace židovského obyvatelstva sloužila coby důležitý 

podklad pro emigraci, pracovní nasazení, později také pro deportace. Na základě 

registračních listin byly vytvářeny kartotéky, uložené nejen na obci, ale jedno 

vyhotovení také v Ústředně pro židovské vystěhování."64 

Když roku 1941 započaly transporty protektorátních židů, měla obec jen velmi 

malou šanci složení těchto transportů ovlivnit. Na rozdíl od židovských 

náboženských obcí, které se nacházely např. ve Vídni, nemohla sama vybírat 

příslušníky transportů. V bývalém Československu vypadala praxe tak, že Ústředna 

pro židovské vystěhování poslala obci seznam osob. Z nich obec vybrala určitý 

počet. Většinou Ústředna poskytla seznam 1200 jmen, z nichž měla obec 1000 

vyslat k transportu. 

2) Plnila úkoly, které byly pokračováním její předválečné činnosti: zajišťovala 

kultovní činnost, hospodaření obce, sociální a lékařskou péči. Zvláště pomoc pro 
J y 

sociálně potřebnér chudé, staré, nemocné, děti a sirotky- vyžadovala značné 

finanční prostředky. A ty se obci nedostávaly. Otto Zucker, jeden z vedoucích 

sionistických představitelů obce, proto vytvořil při obci zvláštní fond s názvem 
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„Obětovat- budovat- žít!", do něhož přispívali movitější židé.65 

Židovská obec měla ještě jeden důležitý úkol ještě z doby předválečné. Pod 

dohledem nacistických úřadů se starala o sbírky pražského židovského muzea a o 

vedení židovských matrik. Jak je známo, byla právě Praha vybrána za ono důležité 

místo. Sem byly sváženy nejrůznější předměty z bytů deportováných židů. Jednalo 

se nejen o běžný židovský majetek, ale i o významná umělecká díla.židovských 

autorů. 

3) Poslední úkol židovské obce souvisel s vylučováním židů ze společnosti. 

Sami židé museli řídit a koordinovat chod věcí. Obec byla nucena převzít veškerou 

administrativu jinak vyřizovanou okresními úřady. I proto její administrativní aparát 

prudce rostl.66 

Několik let byla činnost v židovské obci pro její zaměstnance velmi výhodná, 

neboť je chránila před transportem. Tato situace se ale změnila roku 1943, kdy byl 

se svou rodinou a spolupracovníky transponován do Terezína sám František 

Weidmann. Do léta téhož roku transportovali všechny židy nacisty označované jako 

„Volljuden" Od roku 1943 v obci zaměstnávali tzv. „arisch Versippte".67 Ti přišli na 

řadu až v lednu 1945. 

V roce 1943 došlo ještě k jedné již jmenované změně. Židovská náboženská 

obec se v únoru 1943 přeměnila na Židovskou radu starších. 

Když jsme si již vyložili, čím se Židovská náboženská obec zabývala, měli 

bychom si také vysvětlit, jak vlastně fungovala. 

V roce 1942 existovalo v rámci Židovské náboženské obce čtrnáct různých 

oddělení. Dohromady disponovaly 136-ti referáty a asi 2102 zaměstnanci. Tento 

počet ale nebyl stálý. Během okupace se počet oddělení neustále měnil, což úzce 

souviselo s vývojem událostí na území bývalého Československa. Oddělení jako 

bylo např. školské a vzdělávací časem zanikala a místo nich vznikala oddělení jako 

třeba transportní oddělení „G". 
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Nastiňme si stručně strukturu obce: 

1) Vedení - mezi lety 1939-45 se v něm vystřídalo hned několik mužů. 

Nejprve to byl již jmenovaný František Weidmann. Ve funkci ho koncem ledna 

1943 vystřídal Salo Krämer. Ten vedl obec do poloviny července 1943. Poté byl 

nahrazen Františkem Friedmannem, který v čele obce setrval až do konce války. 

Vedení staralo o: „venkovské záležitosti, organizaci obce, personální politiku a 

účtárnu. Spravovalo dále ústřední registraturu a statistickou kancelář, která 

vypracovávala podklady k situačním zprávám určeným Ústředně pro židovské 

vystěhováni (později ústřednímu úřadu). Vydávalo věstník Židovské listy a 

zabezpečovalo styk s nadřízenými úřady."68 

Pod vedení spadalo 15 referátů a pracovalo zde 96 osob plus dalších 60 jejich 

rodinných příslušníků. 

2) Finanční správa - jak již název napovídá, spravovalo toto oddělení finance 

obce a výběr daní, a to i od židů nemojžíšského vyznání. Do jeho kompetencí 

spadala i finanční statistika. 

3) Hospodářská správa - byla třetím největším oddělením. Mezi její úkoly 

patřil nákup, uskladnění a výdej materiálu. Pod jejím patronátem působily i 

nejrůznější dílny, ale například i zahradnictví či domovní správa. Zabývala se i 

veřejnou pořádkovou službou a zaměstnávala i transportní skupinu. 

4) Evidence židů - se starala o centrální kartotéku pražských židů. Pod toto 

oddělení spadala i pátrací služba, která vyhledávala osoby židovského původu, 

pokud se nedostavily k nařízené registraci, a tzv. „potápky".69 Patřilo sem i několik 

dalších kartoték - centrální, osobní a rodinná, kartotéka deponovaných, osob 

nemojžíšského vyznání a „potopených".70 

5) Zvláštní akce, správa majetkových přiznání, šicích strojů a 

nepřenosných hudebních nástrojů. Vyhlášky - k činnosti tohoto oddělení není 
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třeba již nic dodávat, neboť náplň práce je obsažena již v názvu. Snad jen můžeme 

podotknout, že bylo ze všech nejmenší. 

6) Odděleni vystěhovalecké, cestovní a transportní - existovalo od 

července 1939 a mělo být protiváhou Palestinskému úřadu. Vedoucím byl Hanuš 

Bonn a jeho zástupcem Emil Kafka. Oddělení vyřizovalo žadatelům o emigraci 

pasy, víza a bylo ve styku s konzuláty. Evidovalo také cizí státní příslušníky 

židovského původu, kteří žili na území protektorátu.71 

Když v roce 1941 byly zahájeny transporty, dostalo právě toto oddělení na 

starost jejich sestavování. Oněch transportu,, mělo být pět a každý měl obsahovat 

1000 osob. Ústředna ale neposkytla dostatek času na jejich sestavení. Proti tomu se 

ohradil Bonn a oznámil, že úkol nebude možné splnit. Bonn i jeho zástupce Kafka 

za to byli zatčeni a umučeni v Mauthausenu. 

Toto oddělení se dále staralo také o odbavování transportů a podávalo 

transportní informace deportovaným. Registrační šanony se jmény registrovaných 

jedinců i rodin byly vedeny ve dvou vyhotoveních- na obci a při ústředně (stejně 

jako registrační kartotéky). Byla to právě Ústředna pro židovské vystěhování, kdo z 

nich měl vybrat 1200-1300 osob určených do jednotlivých transportů (zajišťovala 

také přistavování vlaků). Obec byla povinna vybrat z „návrhu" Ústředny 1000 osob, 

přičemž měla vyřazovat ty, kteří požívali ochrany před transporty, dále ty, jejichž 

zařazení by vedlo k roztržení rodin, a v neposlední řadě i ty, kteří byli v dané době v 

tak špatném zdravotním stavu, že transportu nebyli schopni. Zaměstnanci oddělení 

také roznášeli (většinou v noci, aby zastihli vybrané doma a nevyvolávali „zbytečný 

neklid") předvolání do transportu, osobní transportní číslo a návody, informace, 

pokyny a vysvětlivky k vyplňování majetkových dotazníků. Transportovaný je 

musel vyhotovené odevzdat už na shromaždišti.72 

7) Treuhandstelle - toto oddělení bylo zřízeno z rozkazu Ústředny 13. října 

1941. Správně podléhalo Židovské náboženské obci a zároveň bylo i největší. 

Obhospodařovalo byty a cenné věci po deportovaných. Byly zde evidovány klíče od 

uvolněných bytů, zařizoval se odvoz bytového zařízení, které pak bylo dále tříděno, 
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vy 

oceňováno a - samozřejmé- evidováno. Dále se zde prováděly opravy zanechaného 

majetku včetně odstraňování monogramů a podle druhu a kvality se pak zboží 

rozváželo do zvláštních skladů, např. pro textil, elektrospotřebiče, knihy, léky, 

potraviny, koberce, domácí náčiní, porcelán, nábytek apod.73 

Právě tento zabavovaný majek se často stával důvodem sporů mezi jednotlivými 

nacisty. Nacističtí představitelé v protektorátě se tímto majetkem obohacovali, což 

vyvolávalo nenávist u ostatních nacistů, hlavně členů Gestapa, kteří by pro sebe 

také rádi něco uzmuli. Nenávist rostla nejen vůči nacistům v protektorátě, ale 

dokonce i vůči Ústředně. Situace se natolik zhoršila, že nakonec musel zasáhnout 

samotný Horst Böhme, velitel státní bezpečnosti v protektorátě, který 26. května 

1942 vydal oběžník: 

/ f O Zentralstelle für jüdische Auswanderung74 v Praze podřízené veliteli 

bezpečnostní policie a SD jsou v poslední době všemi možnými místy vyslovovány 

názory, které mohou ve veřejnosti podkopat vážnost této služebny a tím i mého 

úřadu. Chtěl bych k tomu říci toto: Jestliže je německému obyvatelstvu v Praze, a 

zejména pánům úředníkům a ostatním příslušníkům služeben, lehce umožňováno, 

aby se nastěhovali do slušného bytu a aby si kromě toho mohli v dnešní době 

zakoupit bytové zařízení za mírné ceny, pak je to výhradně zásluhou Zentralstelle. 

Zdá se, že se všeobecně zapomnělo na to, jak naproti tomu vypadají poměry v říši. 

Pouze iniciativou Zentralstelle bylo zabráněno, aby židé nezašantročili své byty 

Čechům. Nikdo by nebyl mohl Zentralstelle vytknout, kdyby nebyla provedla 

opatření, která zabránila těmto úmyslům židů. Nemusím obzvláště zdůrazňovat, že 

tento veliký úkol byl proveden s co nejmenším vynaložením německé práce, co 

nejúzkostlivěji, přesně a korektně. Je samozřejmé, že Zentralstelle jako německá 

služebna ráda pomůže každému německému soukmenovci, to však nemůže jít tak 

daleko, aby tato služebna byla zaměňována za obchodní dům nebo kancelář na 

zprostředkování bytů. Nerad bych u nechutných případů, které jsou mi opět hlášeny, 

zevrubně v jednotlivostech vyšetřoval, v které době se stalo antisemity panstvo, 

projevující větší požadavky. Je opovážlivou drzostí, jestliže muži SS, kteří beztak 

mají málo záviděníhodný úkol zabývat se běžně židy, musí se nechat osočovat 

osobami, jimž je na špičce nosu vidět, že pravděpodobně ještě před třemi lety seděli 
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s pražskými židy v některé kavárně. Prosím, aby pro práci Zentralstelle für jüdische 

Auswanderung bylo projevováno více porozumění/75 

8) Oddělení G - pod něj patřilo vše, co se týkalo zřízení ghetta. Vytipování 

vhodného místa, jeho zabezpečení a dokonce i materiální vybavení. Zde na oddělení 

byla vedena evidence všech lidí přesunutých do ghetta a bylo to právě toto oddělení, 

které posílalo ghettům potravinové balíčky, ale i šatstvo či léky. 

9) Oddělení sociální péče - navázalo na činnost obce před válkou a kvůli 

četnému rušení spolků a nadací přebíralo stále více nových úkolů. Mezi ty 

nejdůležitější ále patřila sociální péče, zdravotní péče a bytová otázka. Největší 

obtíže byly právě s bydlením. Židé byli stále více vytlačováni ze svých bytů v 

centru města, které se pak přidělovaly nacistům. O tom, který byt má být vyklizen, 

rozhodovala Ústředna. Židy přemísťovali do bytů, v nichž jedna čtyřčlenná rodina 

měla nárok na jeden pokoj. Nejprve museli židé opustit Staré Město, pak i Nové 

Město a nakonec je odsunuli i z Josefova. 

Mezi důležité činnosti tohoto oddělení patřila i péče o svobodárnu a starobinec, 

o děti, o nemajetné a nemocné. Židovská obec investovala mnoho peněz do 

ambulancí a židovských nemocnic. Oddělení také evidovalo a skladovalo léky, 

kontrolovalo několik málo lékařů, kterým nacisté povolili pokračovat ve své 

lékařské praxi. 

10) Oddělení kulturní a památkové a Ústřední židovské muzeum — jak již 

název napovídá, mělo dbát na ochranu památek. Když byly do protektorátu 

přjvezeny knihy Říšské jednoty židů v Německu, připadla péče o ně rovněž tomuto 

oddělení. Knihy měly vytvořit základ knihovny ghetta Terezín. 

11) Kulturní a matrikové oddělení - stejně jako oddělení sociální péče 

navazovalo na předválečnou činnost. „Referát zabezpečoval obřízky, staral se o 

rituální lázně, hřbitovy a pohřbívání, urnový háj. Pohřební bratrstvo zastávalo úlohu 

pohřebního ústavu. Součástí oddělení byl i referát matrik. Ústřední židovská 
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matrika se z rozkazu nacistů soustředila najedno místo."76 

12) Židovské pracovní ústředí - bylo pro obě strany, jak nacistickou, tak i 

židovskou obzvlášť důležité, neboť vedlo zaměstnaneckou kartotéku. Mohlo tak 

zprostředkovat příležitostné práce jednotlivcům či skupinám. Kontrolovalo pracovní 

doklady a zajišťovalo zaměstnancům pracovní pomůcky. 

13) Právní a informační služba - spravovalo spolkový a nadační referát 

(patrně finance těchto korporací převedené na Vystěhovalecký fond) a převáděla na 

Vystěhovalecký fond zabavené a konfiskované židovské nemovitosti. Kromě toho, 

že fungovala jako vnitřní právní poradna pro obec, zastupovala ji v jednání s 

policejními orgány a působila jako „poručník" u německých soudů, na něž byly 

židovské záležitosti, ať korporativní, či individuální, přeneseny.77 

14) Oddělení „H" - není přesně známo, co toto označení znamenalo. Existují 

jen domněnky o tom, že to snad měla být zkratka pro „Handel". Potom by se tedy 

toto oddělení nejspíš zabývalo prodejem zabaveného židovského majetku. 

6. 2. Zaměstnanci židovských organizací 

Po skončení druhé světové války byla činnost židovské náboženské obce a 

židovské rady starších podrobena ostré kritice. Zaměstnanci byli těmi 

nejradikálnějšími kritiky dokonce označeni za kolaboranty a spoluviníky na 

„konečném řešení židovské otázky". Podle Hannah Arendtové to byli právě sami 

židé, kdo Eichmannovi, coby pověřenci pro řešení židovské otázky, pomáhali. Díky 

jejich organizačně administrativní spolupráci nedocházelo k chaosu a navíc šetřili 

německé síly, kterých byl nedostatek. Podle Arendtové £rý_údajntf nikdo z židů 

neprotestoval a nikdo neodmítl spolupráci. Paní Arendtová ale ve svých tvrzeních 

zapomněla na jednu důležitou věc, dá se říci i polehčující okolnost. Tou je důvod, 

proč židé tak ochotně spolupracovali s těmito organizacemi. Přijmout práci na obci 
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znamenalo bezpečnost. Zaměstnanci obce i jejich rodinní příslušníci byli totiž 

dočasně chránění před transporty. Ne vždy ale měli židé možnost rozhodnutí. 

Někteří byli do práce zařazeni na příkaz a nemohli ze služby vystoupit. Nařízení se 

týkalo především židovských partnerů ze smíšených manželství. Tito lidé byli 

zaměstnáni v úřadech poté, co jejich předchůdce deponovali do Terezína. 

Nesmí se zapomínat ani na to, že jedním z podstatných, často opomíjených 

důvodů, jež samotné nacisty vedly k vytváření zastřešujících židovských organizací, 

byla snaha odvrátit pozornost perzekvováných i majoritní společnosti od 

německých úřadů. Židovské obce v tomto případě sloužily jako „obětní beránek", 

upoutávaly pozornost na sebe a nacistům tak umožňovaly zůstat v pozadí. Byli to 

však právě oni, kdo měl vše ve své režii a pod přísným dohledem. 

Mnozí ze zaměstnanců pražské obce v ní začali pracovat již v roce 1939, tedy v 

době, kdy byli vylučováni z výkonu povolání a zde získali především možnost 

pravidelného příjmu. Část z nich přitom svou práci vykonávala s odporem a 

nenávistí a chápalají jen jako nezbytné východisko z nouze. 

Byli i zaměstnanci, kteří svou činnost na obci přijímali s nadšením a 

dobrovolně. Snažili se pracovat ve prospěch židovské populace právě v těchto 

těžkých dobách, zmírnit důsledky krutého osudu připraveného nacisty. V této 

skupině nacházíme ovšem i osoby, kterým práce na obci dodávala pocit 

pseudoautority a jež svého postavení využívaly k vlastnímu prospěchu. Tito lidé 

morálně neobstáli. 

Je třeba ještě připomenout, že mnozí zaměstnanci Židovské obce tajně, ale 

aktivně bojovali proti nacismu. Bylo prokázáno, že někteří z nich byli dokonce 

napojeni na domácí odboj. Poté, co na naše území začaly pronikat informace o 

existenci vyhlazovacích táborů, se takto působící skupiny zaměstnanců spojily a 

organizovaně mařily různé nacistické příkazy. 

Rozličné reakce vyvolalo i založení oddělení „G" v říjnu 1941. Odpůrci 

židovské obce to označili za „spolusoučinnost na vlastní likvidaci", neboť právě její 

pracovníci všemožně usilovali o to, aby bylo ghetto co nejrychleji založeno na 

území protektorátu. Zaměstnanci tím ale zřejmě nemysleli nic špatného. Domnívali 

se, že pokud bude založeno ghetto u nás, zabrání se tím deportacím na východ. To 

78 spolupráce s gestapem byla prokázána 31 zaměstnancům obce 
79 Krejčová, Helena. Židovská náboženská obec za války. s. 21 
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že nevznikne ghetto, ale jen průchozí tábor, nemohli tušit. Snažili se jen zabránit 

velkému zlu zlem menším. 

7. Nasazení SA 

7.1. 1939 

Ve spisech SA jsem objevila několik nařízení týkajících se nasazení SA. První 

z roku 1939 bylo vydáno 1. července v Liberci a týkalo se zveřejnění 

povolávacích rozkazů wehrmachtu. Jakýsi zvláštní případ - není ve spisech 

popsán - přiměl oddělení M štábu zástupce vůdce k následovnému kroku. Z 

bezpečnostních důvodů neměly být zveřejňovány povolávací rozkazy ^ wehrmachtu 

a přísně se zakazovalo i jejich zveřejnění v oznámeních a domácích zprávách. 

Další nařízení bylo vydáno 13. září v Liberci a vztahovalo se k nasazení SA 

před válkou a v počátcích války. Jeho znění si vyžádal velitel štábu SA Richard 

Lammel. V rámci obrany země a jejího vnitřního zajištění krátce před a na počátku 

války sudetská skupina musela obdržet hlášení o nasazení SA, která již byla 

realizována, nebo stále ještě probíhala. Hlášení mělo přesnou podobu a obsahovalo 

následující body: 

• den nasazení 

• místo nasazení 

• účel nasazení 

• počet nasazených mužů a vůdců SA 

• informace o jednotkách S A 

• místo nebo úřad, který nasazení uskutečnil 

• doba trvání nasazení, pokud se již blíží ke konci 

• zvláštní případy 

• zkušenosti80 

Každé hlášení se podávalo přesně podle těchto bodů. 

80 AM ÚL- Fond nacistických organizaci okresu Ústí nad Labem. Karton č. 2 
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Za čtrnáct dní, tedy 27. září 1939 vydal vůdce sudetské skupiny SA v Liberci 

nové nařízení. To se týkalo nejrůznějších stížností. V posledních dnech se totiž 

začaly kupit ze strany služebních míst wehrmachtu, hospodářských míst, 

pracovních úřadů a průmyslu. Všichni si stěžovali, buď že jsou služebnám SA 

dáváni k dispozici muži příslušející na základě ročníku k wehrmachtu, nebo muži 

pracující pro válku v důležitých vojensko-hospodářských podnicích a jsou tedy již z 

pracovních úřadů zajištěni. 

Aby se předešlo škodám a třenicím přikázali vůdcům skupin požadujících pro 

nasazení další muže, aby vždy před vyrozuměním nasazovaných mužů 

zkontaktovali služební místa. 

V jednom případě sdělil standarta jednomu muži SA, že se má připravit na 

mobilizaci. On pracoval v jednom vojensko-hospodářském závodě, a tak předložil 

vyrozumění standarty závodu a pracovnímu úřadu. Zplnomocněnec pro 

zprostředkování práce u říšského komisaře župy Sudety se obrátil kvůli tomuto 

případu na skupinu SA v Sudetech a žádal o vysvětlení. 

Vůdci jednotek z toho vyvodili, že takový způsob vyhotovení povolávacího 

rozkazu v žádném případě nemůže být schválen, neboť SA žádný rozkaz k 

mobilizaci nemá právo vydávat. S podobnými nafoukanostmi SA v žádném případě 

nezískávala na vážnosti. Kdyby se vůdce příslušného standartu obrátil na pracovní 

úřad, vyhnul by se těžkostem. 

Jindy si vojenská inspekce stěžovala na to, že v úřadu zabývajícím se 

verbováním nových členů byli muži SA připraveni k nasazení, i když na základě 

svého věku patřili k wehrmachtu. Také tady by se vyhnuli problémům, pokud by 

vše nejdříve probrali s tímto úřadem. 

Sudetská skupina proto ještě jednou žádala vůdce jednotek, aby stanovili, zda 

tito muži jsou skutečně k dispozici. 

1. října 1939 vyšlo nařízení týkající se SA v Mnichově. Tam se zabývali 

problémem předvojenského výcviku, který SA poskytovala. 

Předvojensk^výcvikj^ prováděné SA nařídil vůdce svým výnosem již 19. ledna 

1939. Prakticky mělo nařízení platit až od 1. října 1939. SA vedla jen jednoduché/ 

výcvik^"' ve střelbě a ke službě v zázemí. Muži sem vstupovali dobrovolně, avšak 
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SA vybírala jen vhodné uchazeče. Výjimku tvořili pracující ve výrobě vojenské 

výzbroje, v důležitých podnicích nebo v protipožárních a protileteckých službách. 

Ty museli být neustále v pohotovosti. 

Protože se zde nabízela možnost využít velkou část politicky nestranných mužů, 

a tak získat pro vedení strany širší rezervy pro denní nasazení, bylo usneseno, že by 

SA při tomto zápisu a politické výchově měla být co nejrozsáhleji podporována 

vrchností. ^ I 

Nedlouho po vydání tohoto nařízení zareagovalo i liberecké vedení. Štábní 

velitel přijal žádost vůdce SA a 6. října vydal celý soubor nařízení: 

- Pokud se vůdci SA dobrovolně přihlásili ke službě ve wehrmachtu, přicházelo 

jejich propuštění v úvahu v zásadě jen tehdy, jednalo-li se o nasazení na frontě, 

tedy u bojové jednotky. Pod to spadala přirozeně také služba u záložní jednotky, 

kde muži získali vzdělání. To pak bylo následně využito na frontě. 

- Štábní velitel si dále nepřál, s ohledem na povinné úkoly SA, aby se tito vůdci 

SA dobrovolně hlásili k vojenským službám v zázemí. Ty totiž mohly být stejně 

tak dobře realizovány jinými silami. Mělo se tak zabránit vzniku dojmu, že se 

dobrovolníci hlásili do služby jen proto, aby mohli nosit polní uniformu. 

- Výše zmíněným rozhodnutím štábního velitele byly nejrůznější dotazy vůdců 

brigád a standart považovány za vysvětlené. Tato vyhláška byla důležitá 

především pro sbor vůdců v Sudetech, protože tam vzhledem k síle skupiny 

ještě nedošlo k povolávání k válečným službám, které by stálo za zmínku. 

Dále se štábní velitel zmínil i o reklamacích. 

- Reklamace vůdců SA povolaných ke službě na frontě, respektive u záložní 

skupiny, kde měli projít výcvikem, nepřicházely vůbec v úvahu. U jiných 

povolávacích rozkazů bez dobrovolného přihlášení vyžadovaly reklamace 

předchozí povolení od nejvyššího vedení SA. K tomu poznamenala skupina SA 

v Sudetech, že v případě, že velitelé SA našli v zázemí využití, mohly být 

podány reklamace. Ty se ale musely důkladně zdůvodnit. V každém případě 

bylo nutné předložit žádost veliteli brigády. 
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Nejvyšší vedení SA usilovalo již od začátku války o rozšíření nasazení SA 

nehledě na již vydaná nařízení. Opakovaně se proto konaly rozhovory štábního 

velitele Richarda Lammela s generálem polním maršálem Góringem, stejně tak jako 

nejvyššího vedení SA s komandem wehrmachtu a náměstkem vůdce. 

- V současné době nebylo možné právně zakotvit již nařízené předvojenské 

vzdělání. Důvodem bylo jak předchozí usnesení o vojenské službě, tak i velká 

potřeba pracovníků pro výrobu výzbroje. 

Tento problém se proto dále projednával. Náměstek vůdce požádal v jednom 

nařízení župní hejtmany, aby při plnění úkolů podporovali SA. 

- Zápis mužů přicházejících v úvahu pro předvojenský výcvik se prováděl na 

dobrovolném základě. Vojenská způsobilost jednotlivce se zjišťovala na základě 

předložených dokladů, např. podle zdravotního pasu nebo pokud doklady 

neexistovaly žádal o vyjádření Sanitatsfíihrera. Při nedostatku lékařů SA se 

vůdci jednotek SA s přihlédnutím na přiložená nařízení náměstka vůdce obrátili 

na místního vedoucího zdravotního úřadu. 

- Potřebné instruktory měli vůdci standart sestavit ze zbylého sboru 

SA- Fůhrerkorps a dát je k dispozici čestným vůdcům SA. Také muži SA bez 

služební hodnosti s předpoklady stát se instruktorem mohli být k tomuto účelu 

vycvičeni. 

- Mužům připravovaným na vojenskou službu byla zajištěna bez ohledu na jejich 

příslušnost k SA ochrana pro případ nehody během služby, stejně jako pojištění 

zákonné odpovědnosti. 

- Každému, kdo nebyl členem SA a kdo se účastnil předvojenského výcviku, byl 

vydán průkaz. Ty se předávaly při vstupu do jednotek. 

Sudetská skupina obnovila na rozkaz nejvyššího vedení SA označení vůdců SA 

vojenskými služebními hodnostmi. Tato ustanovení se vztahovala na celou říši. 

Cílem bylo umožnit nasazení vůdců SA v polské oblasti. Vrchní velitelství 

pozemních sil ochotně prosazovalo na místa v první linii vůdce SA nehledě na 

vojenské povinnosti jim příslušející. Přitom bylo ale třeba postupovat se zvláštní 

opatrností. V žádném případě nesmělo dojít k porušení vojenských opatření. 

Ve spise se k činnosti SA dále uvádělo: 
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- vnitřní fronta v první linii byla snesitelná jen díky ochotě SA. 

- pokud byli muži SA nasazeni u bojových jednotek, bojovali velmi statečně, za 

což byli pochváleni. 

- o výkonech a nasazení S A ve všech oblastech se podávala zpráva vůdci. 

- vrchní velitelství pozemních sil bylo požádáno, aby dalo SA k dispozici staré 

rakouské, české a polské zbraně s municí. SA by je pak užila pro výcvik ve 

střelbě. 

- pro blížící se shromáždění Válečné zimní pomoci konané 4. a 5. listopadu 1939 

se požadovalo upustit od všeobecného nasazení SA a dále bylo navrženo, aby 

byli nasazeni pouze starší muži SA s válečnými vyznamenáními. 

Následovaly důvěrné odkazy požadované pro vůdce brigád a standart jako 

základ, eventuálně jako později přijatá opatření. 

- Plánované sloučení služebních míst SA nemělo rozhodně znamenat rozpuštění 

dosavadních jednotek SA. Služebny byly proto bez výjimky ve vhodné formě 

zachovány. To by platilo i při případném zkrácení rozpočtu. Účelem bylo, vždy 

zajistit dostatečné zaopatření a přiměřené vedení ve vlasti oblíbených mužů 

mírových jednotek SA. 

Rozkaz ke sloučení služeben SA byl adresován jen skupině Sudet. 

- Podle mobilizačních nařízeních bylo vzdělávání SA výlučně záležitostí vedení 

SA. 

- Vedle před vojenského výcviku se měly standarty starat také o to, aby vojáci, 

kteří vystoupili z vojenské služby, byli zapsáni, zaopatřeni a v přátelství 

spojeni. 

- Obsah dopisů, posílaných do ciziny podával často nepřátelské špionáži 

podklady pro úsudky, které si pisatel jistě v žádném případě nepřál. Proto bylo 

nutné opět připomenout, jak je důležité být zdrženlivý v korespondenci se 

známými v cizině. 

7.2. 1940 

Různá nařízení k činnosti oddílů SA byla vydávána i v průběhu následujícího 
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roku, 1940. 

První vyšlo již 13. ledna v Liberci. Pocházelo od vůdce skupiny Sudety a 

týkalo se dotazníků. Ty měly mapovat poměry panující během vojenské služby. 

Všichni vůdci a nižší velitelé SA, kteří svou funkci vykonávali jako hlavní 

pracovní činnost, měli s okamžitou platností vyplnit dotazník o okolnostech 

vojenské služby, který měl jednotkám dojít poštou. 

Pro všechny tyto vůdce a nižší velitele SA zaměstnané u SA na plný úvazek a o 

nichž byla u skupiny vedena osobní složka, měli skupině podat dotazníky do 

22. ledna 1940. Byli to funkcionáři pověření nebo jmenovaní skupinou, či vyšším 

vedením SA. 

Ostatní vůdci a nižší velitelé SA pracující na plný úvazek a jmenovaní 

jednotkami, ke kterým příslušeli, měli dotazníky připojit k osobní složce. Ta byla 

vedena u brigád ve formě přílohy k osobnímu dotazníku. Hlášení skupině se 

provádělo do 30. ledna 1940. 

Aby se zabránilo zpoždění, musely se chybějící dotazníky vyhotovit jednotkami 

přesně podle vzoru. 

Pro všechny ostatní vůdce a nižší velitele se dotazníky připojovaly k novému 

vyhotovení osobních podkladů. 

Další nařízení bylo vydáno samotným nejvyšším vedením SA v Mnichově 

22. ledna 1940 a týkalo se nasazení SA, osobních údajů a jejich změn. 

V nařízení z 9. prosince 1939 byl skupinám poslán vzor pro hlášení podávané 

vždy k prvnímu každého měsíce. Zápis do sloupce „vojenské mužstvo" byl ale v 

hlášení k 1. lednu 1940 pojat různými skupinami velmi odlišně. Byla v něm 

částečně použita čísla nacházející se již v hlášení z minulého měsíce. Dalo by se z 

toho tedy vyvodit, že některé skupiny uvedly jen číslo příslušníků vojenského 

mužstva už skutečně zařazených do výcviku. 

Aby se zabránilo chybným hlášením, měl se do sloupce „stav vojenského 

mužstva" zapisovat plný počet dosud přihlášených (tedy zapsaných i už přijatých 

do výcviku). Pro větší názornost se počet mužů ve výcviku měl dát do závorky, 
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například stav mužstva 45 000 (20 000). 

Pro udržení přehledu o stavu vojenského mužstva se měla k hlášením k prvnímu 

každého měsíce - poprvé hlášením k 1. březnu 1940 - o tom jednotně připojit krátká 

zpráva. 

Ta měla obsahovat: 

1) počet mužů, kteří se nacházejí ve výcviku 

2) počet mužů zapojených do služby 

3) zkušenosti a návrhy 

Poznámka: 

Skupinám se doporučovalo vést širší statistiku o rozdělení dobrovolníků a 

instruktorů do jednotlivých sturmů81. 

Nařízení, která ovlivňovala život SA, byla vydávána i v Berlíně. Právě odtud 

pocházelo nařízení z 29. ledna 1940. 

19. ledna 1939 uzavřel vůdce na návrh vrchního velitele vojska výnos o 

předvojenském a vojenském výcviku prostřednictvím SA. S ním souhlasil i štábní 

velitel SA Richard Lammel. 

V provedení tohoto výnosu panovala mezi vrchním velitelem vojska a štábním 

velitelem SA naprostá shoda. SA- Fůhrerkorps by měl být podpořen ve vojsku ještě 

zvláštními vzdělávacími kurzy a muži by měli být vyškoleni na důstojníky tak, aby 

mohli převzít jim náležící povinnosti. Po vypuknutí války muselo být zavedeno 

nové vzdělávání vůdců. 

Dle nařízení SA byli za velitele SA považováni střední a vyšší vůdci SA, od 

vůdců sturmů po velitele pro otázky dorostu. 

Velitelé pro otázky dorostu byli nižší a střední vůdci SA. Byli vybráni štábním 

šéfem SA a prošli devítiměsíčním zvláštním kurzem na Reichsfuhrerschule. Z nich 

81 AM ÚL - Fond nacistických organizací okresu Ústí nad Labem. Karton č. 2 
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se pak sestavoval budoucí vyšší SA-Fůhrerkorps. Velitelé pro otázky dorostu prošli 

školením na této škole a spadali pak pod nejvyšší vedení SA. 

Po dobu války platila také další nařízení: 

1) Dosud ještě k vojenské službě nepovolaní vůdci SA, kteří se na vojenské 

služebny obraceli s žádostí o povolávací rozkaz, byli bez odkladu povoláni. 

2) Vůdci SA měli být nasazeni jen v takových pozicích, v nichž se jim 

naskytovala možnost povýšení. To ale neplatilo, pokud našli trvalé uplatnění 

jako pisatelé, řidiči motorových vozidel, telefonisté.... 

3) Vůdci SA ze záložního vojska byli, pokud se jednalo o poddůstojníky a 

rotmistry, nejpozději po čtyřtýdenní službě u záložních jednotek nahrazeni 

jinými školiteli a posláni k polním jednotkám 

4) Vůdcům SA z polního vojska byla dána možnost získat hodnost důstojníka, 

pokud se osvědčili a odpovídali stanoveným požadavkům na důstojníka. 

- rotmistři mohli být jmenováni kandidátem na důstojníka, když splňovali 

následující podmínky: 

k 5. únoru 1940, či dříve dosáhli 35 let, splnili minimálně devítiměsíční službu 

(započítávala se služba ve světové válce), z čehož 2 měsíce sloužili u polních 

jednotek. Mohli být jmenováni kandidátem na důstojníka přímo komandantem 

polní jednotky, jestliže dosáhli hodnosti poddůstojníka nebo rotmistra 

5) K provedení těchto nařízení bylo zapotřebí, aby přímý nadřízený věděl o 

vůdcích SA nacházejících se v jeho oddíle. Ve vojenském průkaze na straně 4 v 

„dodatcích" proto mělo být uvedeno: vůdce SA. Pokud pro toto tvrzení nebyl 

žádný doklad, zakládalo se tedy jen na tvrzení samotného jedince, mělo být v 

závorce zatím dodáno: dle vlastního udání. 

V tento den vyšlo i další nařízení. Pocházelo opět z Mnichova a vydalo ho 

taktéž nejvyšší vedení SA. Týkalo se tolik komplikovaného vztahu mezi SA a 

wehrmachtem. 

S přihlédnutím k nařízení nejvyššího vedení SA z 30. listopadu 1939 byl 

57 



zveřejněn níže uvedený výňatek z nařízení šéfa pro armádní výzbroj a velitele 

záložního vojska a žádalo se jeho co nejpřísnější dodržování. 

Vzhledem k předvojenskému výcviku, který během války spočíval na 

dobrovolném základě, shodli se vrchní velitel wehrmachtu a štábní velitel SA, že 

toto školení se vztahuje jen na službu v terénu, pochodová cvičení a střelbu z 

malorážní zbraně. 

Protože větší část Fuhrerkorpsu SA byla ozbrojena, vyšlo na přání nejvyššího 

vedení SA nařízení, že se ve všech standartách určí zkušení důstojníci. Ti budou stát 

po boku vůdců pověřených předvojenskou výchovou a budou v úzkém spojení s 

příslušnými vůdci SA. Směrodatný pro tyto důstojníky zůstal i nadále příkaz 

vrchního velitele z 1. ledna 1939. 

Dále se ještě zdůraznilo, že těmto jmenovaným důstojníkům nepříslušelo právo 

hlídky. Jejich činnost byla spíše poradní a nápomocná. 

Nejvyšší vedení SA opakovaně upozorňovalo v této souvislosti na 

bezpodmínečnou nutnost smysluplného a zajímavého tvoření služeb na základě 

vyhlášených směrnic o vzdělání. Nadřízené služebny měly zvláštní povinnost-

provádět dohled nad vojenskou službou. 

Neustálé spory se vedly i o to, jak má vypadat správné hlášení a co všechno má 

obsahovat. Jasno do toho mělo vnést nařízení z 9. února 1940 vydané v Liberci. 

S působností od 20. února 1940 se muselo toto hlášení podávat ve zvláštním 

formátu A/III. 

Pro první hlášení jednotky formuláře obdržely. Pro další šije měly standarty vyrobit 

samy, neboť jich skupina vlastnila jen omezené množství. 

K tomu bylo vydáno následující vysvětlení: 

1) První hlášení 

v sloupci 1 se uváděla mužstva, která byla přidělena jednotkám SA logicky jako 

na listě A/I 
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sloupek 5 „přechodný stav". Do tohoto sloupce se zapisoval tehdy nejvyšší 

dosažený stav jednotek 

sloupek 7 „propuštění- úmrtí". Zde se uvádělo to číslo, ke kterému se při 

přezkoumání došlo buď v důsledku vyškrtnutí nebo nedostavení se 

sloupek 8 „uvolnění ke službě" k opačnému jevu docházelo v důsledku 

nepostradatelné služby u: 

a) protivzdušné ochrany zbrojařských a životně důležitých podniků 

b) technické pomoci v nouzi 

c) uniformované pořádkové služby 

d) dobrovolných hasičů 

e) vstupu do jiných útvarů SS, NSKK82, NSFK83 

sloupek 9 „lékařský posudek". Počet nevhodných nálezů zjištěných lékařským 

vyšetřením 

sloupek 10 „SA" Přechod k SA. 

sloupek 11 „Wehrmacht" Povolaní k wehrmachtu. 

sloupek 12 „konečný stav". Sem se zapisoval čistý stav mužstva po 

ukončení všech příprav. 

sloupek 13 „účast na školeních" Zde se zaznamenávala skutečná účast. Pokud 

nebyla v únoru provedena žádná školící služba, zůstal sloupek prázdný. 

2) Konečný stav dosažený k 20. únoru 1940 tvořil počáteční stav pro 

hlášení z 20. března 1940. Z činnosti mužstev v časovém úseku od 21. února 1940 

do 20. března 1940 se měly dále provádět průběžné zápisy do sloupců 3-13. 

Všechna následující dochovaná nařízení byla vydána v Liberci. V prvním z 

nich, u něhož se zastavíme, je velmi důležitý rozkaz. 

Ten byl vydán vůdcem a nejvyšším velitelem wehrmachtu 20. února 1940 a 

82 NSKK: Nationalsozialistische Kraftfahrkorps = Nacionálně socialistický motoristický sbor 
83 NSFK: Nationalsozialistischer Fliegerkorps = Národně socialistický letecký sbor 
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týká se velmi závažné věci- rozkazů, které, ačkoli měly být uchovány v tajnosti, 

přece jen vypluly na povrch. 

Vedoucí štábu náměstka vůdce svým nařízením A 13/40 přikázal wehrmachtu, 

že rozkazy vůdce mají být co nejpřísněji respektovány logicky také všemi 

příslušníky služeben strany, jejími odděleními a připojenými svazy. 

Důležitý rozkaz zněl: 

1) Nikdo: žádná služebna, žádný důstojník se nesměl dovědět o tajných věcech, 

pokud to ze služebních důvodů nemusel bezpodmínečně vědět. 

2) Žádná služebna a žádný důstojník se nesměl dovědět o tajných věcech více, než 

bylo bezpodmínečně potřebné pro provedení úkolu. 

3) Bezmyšlenkovité předávání rozkazů, jejichž utajení mělo rozhodující význam, 

bylo zakázáno. 

Skupiny dohlížely na to, aby výše zmiňovaný důležitý rozkaz vůdce měli na 

paměti všichni vůdci SA a služebny, kteří s tajnými rozkazy přišli do styku. 

V tento den, 20. února 1940, byl v Liberci vydán ještě jeden důležitý výnos. 

Týkal se služby SA u wehrmachtu, tedy přesněji povolání k vojenské službě. 

Už několikrát se stalo, že muži přidělení k NSDAP obdrželi povolávací rozkaz 

od úřadu vojenské služby. Ačkoli v takových případech mělo následovat povolání 

navzdory vyneseným nařízením, požadovalo se, aby si muži tyto povolávací 

rozkazy v žádném případě nenechávali. Naopak. Byli požádáni, aby se ihned spojili 

s příslušným místem vojenské služby a vymohli si odvolání. 

Nařízení wehrmachtu o zacházení s povolávacím rozkazem znělo: 

Od realizace takového rozkazu nemohla vojáka zprostit žádná civilní služebna. 

Zůstal jím vázán a bylo trestné, jestliže by rozkaz neprovedl. Proto nemohly být 

takové povolávací rozkazy ani odebrány nějakou civilní služebnou ani nemohly být 
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poslány zpět.84 

Skupiny s tímto nařízením měly obeznámit své jednotky. 

Poslední nařízení pocházelo z 9. září 1940 a týkalo se obranných opatření. 

Nejvyšší vedení SAse zde vracelo k již jednou zmiňovanému problému. Informace, 

které měly zůstat tajné se opět nějakým způsobem dostaly na povrch. Jak se ale 

brzy ukázalo, docházelo k tomu v důsledku nedbalého tlachání nejčastěji ze strany 

vůdců a mužů SA. 

Podle zprávy jednoho vrchního představeného wehrmachtu se nějaký místní 

vedoucí vychloubal informacemi o údajně blížících se vojenských operacích, což se 

hodnotilo, nehledě na jejich nepodloženost, jako nedbalé vyzrazení domnělého 

státního tajemství. 

8. Správní uspořádání župy Sudety 

Hlavní reprezentantkou politické moci byla strana NSDAP, která měla 

představovat politickou vůli německého národa. Župa Sudety představovala 

výsostné území. V jejím čele stál župní vedoucí. Jemu bylo podřízeno župní vedení 

i množství úřadů. Celá župa se dělila na okresní vedení, místní skupiny, buňky a 

nejmenší části byly označovány jako bloky85. 

- župního vedoucího jmenoval Adolf Hitler osobně a zase jenom on rozhodoval 

o jeho odvolání. Byl tedy podřízen přímo jemu a jeho zástupci a také patřil k 

nejvyšším představitelům NSDAP. Župní vedoucí zodpovídali za politický, 

kulturní a hospodářský život v župě a postupem času se jejich pravomoc ještě 

rozšiřovala. Není tedy divu, že i oni byli souzeni a odsouzeni Mezinárodním 

84 AM ÚL - Fond nacistických organizací okresu Ústí nad Labem. Karton č. 2 
85 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Míšková, Alena. Nacionálno-socialistický systém vlády. 

Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Academie Electronic Press. 
Bratislava, 2002. s. 119 
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tribunálem v Norimberku. 

- politický vedoucí vykonával svou funkci jako zaměstnání, za což ho také 

platili. K jeho úkolům patřil nejen politický dohled, ale i organizování 

propagandy a osvěta obyvatel ve svěřeném obvodě. Díky své velké pravomoci 

skončili nakonec i oni na lavici obžalovaných před Mezinárodním tribunálem v 

Norimberku. 

- nositel výsostných mocí byl územní vedoucí strany. Takto mohl být označen 

župní, okresní či místní vedoucí, vedoucí buňky nebo bloku. Nositeli 

výsostných mocí nebyli vedoucí říšských, župních, okresních a místních úřadů 

NSDAP. 

Župní vedoucí: 1938 - 1945 - Konrád Henlein 

Zástupce župního vedoucího : 1938 - 20.4. 1939 - Karl Hermann Frank 

20.4. 1939 - 3.3. 1940 - dr. Fritz Kollner 

3.3. 1940 - 15.8. 1943 - dr. Richard Donnevert 

18.11. 1943-8.5. 1945-Hermann Neuburg86 

Jak jsem již výše zmínila, nacházelo se v župě i větší množství úřadů: 

1) Úřad pro organizační záležitosti - zabýval se organizací služeben, sběrem 

starého papíru, výstavbou zákopů a silničních 

opevnění, organizaci protiletecké ochrany87 

vedoucí tohoto úřadu : 1938 - 8.2. 1939 - Fritz Köllner 

8.2. 1939 - 1940 - Friedrich Bürger 

1940 - 4.10. 1943 - dr. Anton Kreißl 

86 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albis international. Ústí 
nad Labem, 2002. s. 536 

87 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Misková, Alena. Nacionálno-socialistický systém vlády. 
Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Academie Electronic Press. 
Bratislava, 2002. s. 119 
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4.10. 1943 - 13.6. 1944 - Gustav Wagner 

13.6. 1944 - 8.5. 1945 - Georg Wollner88 

2) Úřad pro personální otázky - k jeho úkolům patřilo například vypracovávání 

politických posudků, vypracování návrhů na 

vyznamenání, či zajišťování funkcionářského 

dorostu89 

vedoucí tohoto úřadu : 1938 - 8.2. 1939 - Richard Lammel 

8.2. 1939 - ? - Gustav Oberlik 

1939 - 1.5. 1940 - Wilhelm Schmidt 

1.5. 1940-31.10. 1944-Alfred Jander 

31.10. 1944 - 8.5. 1945 - Ing. Herbert Schmelzle90 

3) Župní štábní úřad - byl asi ze všech úřadů nejdůležitější. Nejen že jím 

procházela veškerá pošta, ale měl na starosti i řízení 

válečných úkolů, mohl udělovat milosti a jeho vedoucí 

byl dokonce pověřencem pro případ mobilizace.91 

vedoucí tohoto úřadu : 1938 - 8.2. 1939 - dr. Fritz Köllner 

8.2. 1939- 15.10. 1944-RichardLammel 

15.10. 1944-8.5. 1945-Anton Hausmann92 

4) Úřad pro finanční a majetkové záležitosti - jak již napovídá název, staral se o 

všechno, co se točilo kolem financí. To znamená výběr 

členských příspěvků, platy funkcionářů strany i jejich 

povyšování ve služebních stranických stupních.93 

88 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albis international. Ústí 
nad Labem, 2002. s. 536 

89 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Misková, Alena. Nacionálno-socialistický systém vlády. 
Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Academie Electronic Press. 
Bratislava, 2002. s. 119 

90 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albis international. Ústí 
nad Labem, 2002. s. 536 

91 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Misková, Alena. Geteilt, besetzt, beherrscht. Die 
Tschechoslowakei 1938-1945: Reichsgau Sudetenland, Protektorat Böhmen und Mähren, 
Slowakei. Klartext Verlag. Essen, 2004. s. 161 

92 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albis international. Ústí 
nad Labem, 2002. s. 536 

93 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Misková, Alena. Nacionálno-socialistický systém vlády. 

63 



vedoucí tohoto úřadu : 1938 - Gottfried Krezal 

1938 - 1.5. 1943 - Gustav Flógel 

1.5. 1943 - 26.2. 1944 - Franz Xaver Saller 

26.2. 1944 - 8.5. 1945 - Gustav Flogel94 

5) Úřad pro vzdělávání - organizoval výchovu a školení funkcionářů, ale i 

prostých členů strany95 

vedoucí tohoto úřadu : 1938 - 1939 - dr. Josef Suchy 

1939 - 1941 - Franz Seilboth 

1941 - 1942 - Fritz Weibezahn 

1942 - 1945 - Max Zweigelt96 

6) Úřad pro propagandu - kromě vydávání letáků a brožur s politickými a 

vojenskými tématy a zajišťování tisku vybíral i řečníky 

na veřejná shromáždění, která rovněž organizoval. 

Dále tento úřad přinášel informace o vývoji situace na 

frontách.97 

vedoucí tohoto úřadu : 1938 - 1944 - Franz Holler 

1944 _ 8.5. 1945 - dr. Richard Kinzel98 

7) Úřad pro tisk - vykonával dohled nad veškerým tiskem, který byl v župě 

vydán99 

vedoucí tohoto úřadu : 1938 - 1939 - Rudolf Sandner 
Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Academie Electronic Press. 
Bratislava, 2002. s. 119 

94 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albis international. Ústí 
nad Labem, 2002. s. 536 

95 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Míšková, Alena. Nacionálno-socialistický systém vlády. 
Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Academie Electronic Press. 
Bratislava, 2002. s. 119 

96 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albis international. Ústí 
nad Labem, 2002. s. 536 

97 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Míšková, Alena. Nacionálno-socialistický systém vlády. 
Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Academie Electronic Press. 
Bratislava, 2002. s. 119 

98 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albis international. Ústí 
nad Labem, 2002. s. 536 

99 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Míšková, Alena. Nacionálno-socialistický systém vlády. 
Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Academie Electronic Press. 
Bratislava, 2002. s. 119 
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1939- ?-Eduard Hermann 

1.5. 1943 - 1945 - dr. Karl Viererbl100 

8) Župní inspekce - prošetřovala funkcionáře strany v případě, že se na ně 

objevily stížnosti. 

župní inspektoři: Josef Barwig (Východní Sudety), Georg Wollner, Rudolf Dietl, 

Franz Detzel, Ing. Herbert Schmelzle 

9) Úřad pro rasovou politiku - vydával rasová opatření podle rasové teorie, 

například: smíšené sňatky či eliminace jiných 

národností z německé společnosti101 

vedoucí tohoto úřadu : 1938 - 1942 - dr. Otto Muntendorf 

17.3. 1943 - 1945 - MUDr. Karl Feitenhansel102 

10) Župní soud - kromě stížností lidí, kterým bylo odepřeno stát se členem 

NSDAP, řešil i přestupky členů této strany103 

předseda soudu : 1939 - 13.12. 1943 - Gottfried Krezal 

13.12. 1943 - 8.5. 1945 - dr. Franz Bohm104 

11) Nacionálně socialistický svaz žen - vychovával a školil ženy v nacistickém 

duchu, a tak se je snažil zapojit do 

německé společnosti.105 

vedoucí tohoto úřadu : 1938 - Rudolf Dietl 

100 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albis international. Ústí 
nad Labem, 2002. s. 536 

101 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Misková, Alena. Nacionálno-socialistický systém vlády. 
Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Academie Electronic Press. 
Bratislava, 2002. s. 120 

102 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albis international. Ústí 
nad Labem, 2002. s. 537 

103 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Míšková, Alena. Nacionálno-socialistický systém vlády. 
Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Academie Electronic Press. 
Bratislava, 2002. s. 120 

104 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albis international. Ústí 
nad Labem, 2002. s. 538 

105 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Míšková, Alena. Geteilt, besetzt, beherrscht. Die 
Tschechoslowakei 1938-1945: Reichsgau Sudetenland, Protektorat Böhmen und Mähren, 
Slowakei. Klartext Verlag. Essen, 2004. s. 161 
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1938 - 8.5. 1945 - Isabella Pompe106 

12) Úřad pro Německou pracovní frontu - zajišťoval členům DAF nejen práci v 

závodech, ale organizoval i jejich 

volný čas a dovolené107 

vedoucí tohoto úřadu : 1938 - Emanuel Denke 

1938- 1.1. 1944 - Hermann Hubert Birke108 

13) Úřad pro sociální otázky - pořádal sbírky, zřizoval jesle a mateřské školky a 

zajišťoval ošetřovatelky. Na konci války pak 

pečoval o utečence z vybombardovaných oblastí, 

o raněné a invalidy.109 

vedoucí tohoto úřadu : 1938 - Karl Janovsky (jako pověřený poradce) 

1938 - 1940 - dr. Albin Feiredrich 

1940 - Franz Heger 

7.10. 1940- 16.8. 1943 - Friedrich Hoyer 

16.8. 1943 - ? - Willi Richter110 

14) Úřad pro oběti války - pečoval o válečné oběti 

vedoucí tohoto úřadu : 1938 - 1945 - Ing. Rudolf Staffen 

15) Úřad pro úředníky - dohlížel na úředníky a zajišťoval jejich světonázorovou 

osvětu. Činnost tohoto úřadu byla zastavena v roce 

1943.111 

106 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albís international. Ústí 
nad I.abem, 2002. s. 538 

107 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Misková, Alena. Nacionálno-socialistický systém vlády. 
Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Academie Electronic Press. 
Bratislava, 2002. s. 120 

108 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albis international. Ústí 
nad Labem, 2002. s. 537 

109 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Míšková, Alena. Nacionálno-socialistický systém vlády. 
Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Academie Electronic Press. 
Bratislava, 2002. s. 120 

110 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albis international. Ústí 
nad Labem, 2002. s. 537 

111 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Míšková, Alena. Nacionálno-socialistický systém vlády. 
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vedoucí tohoto úřadu : 1939 - 18.3. 1943 - Rudolf Schlögl 

16) Úřad pro vychovatele - podobně jako předchozí úřad dohlížel také na 

světonázorovou osvětu pouze s tím rozdílem, že šlo 

o učitele a vychovatele. Stejně jako předchozí úřad 

byl i tento roku 1943 zrušen.112 

vedoucí tohoto úřadu : 1938 - 26.9. 1942 - prof. Ludwig Eichholtz 

26.9. 1942-18.3. 1943 -Theo Keil113 

17) Nacionálně socialistický svaz studentů - tato organizace studenty nejen 

vychovávala k nacionálně socialistickému světovému 

názoru, ale starala se i o jejich nasazení. Jejím úkolem 

byla neustálá kontrola studentů a jejich činností114 

vedoucí této organizace: 1939 - 26.3. 1940 - dr. Rudolf Meckel 

26.3. 1940 - 1.5. 1943 - dr. Robert Howorka 

1.5. 1943 - ? - Günther Kiesel115 

18) Nacionálně socialistický svaz docentů - stejně jako předchozí organizace i 

tato kontrolovala a světonázorově vychovávala. 

Středem jejího zájmu byli však vysokoškolští 

učitelé, jejichž nasazení také organizovala.116 

vedoucí této organizace: 1938 - dr. Rudolf Wenzel 

1939 - 23.2. 1944 - dr. Konrad Bernhauer 

23.2. 1944 - 8.5. 1945 - dr. prof. Alfred Buntru117 

Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Academie Electronic Press. 
Bratislava, 2002. s. 120 

112 Tamtéž 
113 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albis international. Ústí 

nad Labem, 2002. s. 537 
114 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Misková, Alena. Geteilt, besetzt, beherrscht. Die 

Tschechoslowakei 1938-1945: Reichsgau Sudetenland, Protektorat Böhmen und Mähren, 
Slowakei. Klartext Verlag. Essen, 2004. s. 162 

115 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albis international. Ústí 
nad Labem, 2002. s. 538 

116 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Míšková, Alena. Geteilt, besetzt, beherrscht. Die 
Tschechoslowakei 1938-1945: Reichsgau Sudetenland, Protektorat Böhmen und Mähren, 
Slowakei. Klartext Verlag. Essen, 2004. s. 162 

117 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albis international. Ústí 
nad Labem, 2002. s. 538 
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19) Úřad pro komunální politiku - jak již sám název napovídá, starostí tohoto 

úřadu byly záležitosti týkající se komunální politiky. 

Sem patřil například podíl na jmenování starostů, 

kontrola činnosti starostů a městských 

zastupitelstev.118 

vedoucí tohoto úřadu : 1938 - 1940 - dr. Anton Kreifil 

1941 - 1944 - dr. Theodor Portele119 

20) Úřad pro otázky národního zdraví - kontroloval nejen všechna zdravotnická 

zařízení, ale i soukromé lékaře.120 

vedoucí tohoto úřadu : 1938 - 1945 -MUDr. Karl Feitenhansl 

21) Úřad pro agrární politiku - vykonával dohled nad zemědělstvím, družstvy a 

soukromými rolníky.121 

vedoucí tohoto úřadu : 1938 - Anton Pfrogner 

1939- 10.2. 1943 - Ing . Rudolf Raschka 

10.2. 1943 - 8.5. 1945 - Franz Stiebitz122 

22) Úřad pro právní otázky - nejen že dohlížel na soudnictví a vězeňství, ale 

vydával i právní stanoviska a posudky123 

vedoucí tohoto úřadu : 1938 - 1942 - dr. Herbert David 

23) Úřad pro techniku - kontroloval oblast průmyslu 

118 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Míšková, Alena. Nacionálno-socialistický systém vlády. 
Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Academie Electronic Press. 
Bratislava, 2002. s. 120 

119 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albis international. Ustí 
nad Labem, 2002. s. 537 

120 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Míšková, Alena. Nacionálno-socialistický systém vlády. 
Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Academie Electronic Press. 
Bratislava, 2002. s. 120 

121Tamtéž 
122 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albis international. Ustí 

nad Labem, 2002. s. 537 
123 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Míšková, Alena. Nacionálno-socialistický systém vlády. 

Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Academie Electronic Press. 
Bratislava, 2002. s. 120 

68 



vedoucí tohoto úřadu : 1939 - Ing. Ruppert Glaas 

1939 - 1945 - Ing. Othmar Kallina124 

24) Úřad poradce pro hospodářské otázky - radil župnímu vedoucímu v 

hospodářských a mzdových otázkách a vytvářel 

koncepci hospodářské politiky pro župu.125 

vedoucí tohoto úřadu : 1938 - dr. Karl Janovsky 

1938 - 1943 - Ing. Wolfgang Richter126 

25) Úřad pro řemeslo a obchod - vykonával dozor nad řemeslníky a obchodní 

sítí. 

vedoucí tohoto úřadu : 1938 - 1941 - Ing. Ernst Peschka 

26) Úřad pro národnostní otázky - měl se starat o „čistotu" národa, dohlížel na 

Cechy a připravoval opatření i proti nim.127 

vedoucí tohoto úřadu : 1938- 15.12. 1942 - Ing. Franz Künzel 

15.12. 1942-8.5. 1945 - Ernst Müller128 

124 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albís international. Ústí 
nad Labem, 2002. s. 537 

125 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Míšková, Alena. Nacionálno-socialistický systém vlády. 
Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Academie Electronic Press. 
Bratislava, 2002. s. 120 

126 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albis international. Ústí 
nad Labem, 2002. s. 537 

127 Glettler, Monika. Lipták, Lubomír. Míšková, Alena. Nacionálno-socialistický systém vlády. 
Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Academie Electronic Press. 
Bratislava, 2002. s. 120 

128 Kural, Václav.Radvanovský, Zdeněk. „Sudety" pod hákovým křížem. Albis international. Ústí 
nad Labem, 2002. s. 536 
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9. Nařízení župního štábu 

9.1. 1939 

V roce 1939 vyšlo pod záštitou tohoto úřadu opravdu mnoho nejrůznějších 

nařízení. Týkala se většinou závažných skutečností, jakými byly například zprávy o 

padlých, zraněných či pohřešovaných vojácích, hlášení o sabotážích, propagandě, 

opatření proti židům, zakládání různých spolků a organizací, nové obsazování 

obecních správních orgánů, jmenování obecné rady či vyhlašování sbírek. 

Nalezneme zde ale i zprávy méně důležité, které čtenáře více pobaví než informují. 

V nich se nejčastěji dočteme o slavnostech a shromážděních stranických 

příslušníků. 

Všechna nařízení byla vydána po hlavičkou Župního vedení NSDAP Sudety-

Župní štáb. První dochované nařízení pochází ze 4. února 1939. 

Únor 1939 : V časovém rozmezí od 4. do 25. února vyšlo celkem osm 

nařízení župního štábu. Dočteme se v nich třeba o plánované akci, která měla v 

očích veřejnosti podpořit Říšský spolek protiletecké obrany a pomoci tak rozšířit 

jeho řady. Najdeme tu i návod na to, jak překonat stále rostoucí náklady při 

pořizování motorových vozidel, získáme několik informací o stranické soudní 

pravomoci a podílu stranických soudů na rozšiřování řad NSDAP a dále se také 

dozvíme o udílení medailí a mnohé jiné zajímavosti. 

Nařízení župního štábu K-10/39 

Místo: Liberec 

Datum: 4. února 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Osvětová a propagační akce Sudety Říšského spolku protiletecké ochrany 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

1) Účel a úkoly akce: 

S pomocí centrálně vedené a podle jednotného plánu realizované osvětové a 
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propagační akce měla být započata práce Říšského spolku protiletecké obrany a tím 

zavedena zemská skupina Sudety Říšského spolku protiletecké obrany do své nové 

oblasti působnosti. 

Tato činnost měla zvýraznit zemskou skupinu Sudety jako hlavní nositelku 

sebeobrany, která byla založena na nacionálně socialistickém základě a měla sloužit 

obranné pohotovosti v zemské ochraně. 

Po čtyřech týdnech měl mít každý obyvatel sudetské župy minimálně obecnou 

představu o nutnosti, podstatě a organizaci civilní protivzdušné ochrany, obzvláště o 

úloze a působení Říšského spolku protiletecké obrany. Tato akce se měla stát 

základem pro nábor do tohoto spolku. 

Provedením této osvětové a propagační akce v župě Sudety pověřil prezident 

Říšského spolku protiletecké obrany vůdce zemské skupiny „Rheinland" Říšského 

spolku protiletecké obrany SA-Gruppenfuhrera Uhlanda. 

Sídlem služebny zemské skupiny Sudety a propagačního vedení se stal 

Jablonec. Přesná adresa zněla: Jablonec, Schurrerstrasse 3 

Telefon : 3557129 

2) Časové rozvržení akce: 

a) Přípravná fáze: (4.2.- 24.2.1939) 

V této fázi se využívalo především možností tisku, hlavně distribuce plakátů a 

letáků. Dále se také připravovala místní shromáždění s řečníky ze župy Sudety i ze 

staré říše. 

b) Velké zahájení: (25.2.1939) 

Velké zahájení se mělo konat ve veletržní hale v Liberci 25. února 1939. 

Slavnostní řeč měli pronést říšský komisař a župní vedoucí Konrád Henlein, který 

svou účast hned přislíbil, a prezident Říšského spolku protiletecké obrany pan 

generálporučík von Roques. S vedením župní propagandy bylo domluveno, že 

projev bude vysílán. 

c) Místní akce (28.2.-9.3.1939) 

153 AM ÚL - Fond nacistických organizací okresu Ústí nad Labem. Karton č. 5 
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Jednalo se hlavně o promítání filmů, proslovy místního propagačního vedení a 

řečníků ze staré říše. Během této doby se měly konat také výstavy nástrojů k 

sebeobraně ve volně stojících výkladních skříních tzv. „Das luftgeschiitzte Haus". 

d) Zvláštní akce (11.3.1939) 

Tyto akce se připravovaly tak, aby se konaly na různých místech, ale ve stejnou 

dobu. V každém městě měla vystoupit jedna osobnost: 

Cheb - řečník: vůdce zemské skupiny „Nordbayern" Dr. Braun 

Karlovy Vary - řečník: SA- Gruppenfiihrer Uhland 

Ústí nad Labem - vůdce zemské skupiny „Sachsen" generálmajor Schróder 

Opava - řečník: viceprezident Říšského spolku protiletecké obrany generálporučík 

von Schróder 

Šumperk - řečník: podplukovník von Holláufer, vůdce zemské skupiny „Schlesien" 

Akce začínaly vždy v osm hodin večer. 

e) Speciální akce (12.- 26.3.1939) 

Jednalo se o přátelské večery s řečníky ze staré říše a společně strávený čas se 

zástupci sousedních zemských skupin „Nordbayern", „Sachsen" a „Schlesien". 

Promítaly se další filmy a diskutovalo se. Tyto přátelské večery měly sloužit v první 

řadě náboru. 

3) Propagační materiály: 

K dispozici byly: 

1) plakáty: „Frau im Luftschutz" a „Jugend im Luftschutz", „Bauer denk'an 

den Luftschutz!" stejně jako plakát „Fahnen-Plakat" vydaný výhradně pro tuto akci 

prezidiem Říšského spolku protiletecké ochrany v Sudetech znázorňující novou 

vlajku Říšského spolku protiletecké ochrany propůjčenou vůdcem. 

2) letáky: 

a) „Fahnen-Plakat" ve zmenšené velikosti s vysvětlujícím propagačním textem na 

zadní straně 
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b) leták s výzvou župního vedoucího Konráda Henleina a prezidenta Říšského 

spolku protiletecké obrany pana generálporučíka von Roques 

c) leták „1000 Worte Luftschutz" 

Nepřetržitě měly probíhat agitace v tisku a to nejen slovy, ale i obrazně. 

4) Provedení osvětové a propagační akce: 

Propagační vedení Sudety mělo dodat propagační materiály okresním skupinám 

Karlovy Vary- Ústí nad Labem- Opava jako oprávněným propagačním oblastem. Na 

to dále navazovalo přerozdělování materiálů podle přesně stanoveného plánu na 

jednotlivá místa, která přicházela v úvahu. 

Přesně bylo naplánováno i to, co se má kdy použít. 

1) plakáty 12.-21. února 1939 

2) letáky 22. února - 4. března 1939 

3) ohlašující letáky pro akce 25. února -12. března 1939 (3 až 8 dní před akcí) 

4) letáky „1000 Worte Luftschutz" od 12. března do 25. března 1939. 

5) Určení místních shromáždění 

Shromáždění nebyla stanovena hned, ale postupně na základě návrhů okresních 

vedoucích Karlových Varů, Ústí nad Labem a Opavy. 

Tyto akce měly svou otevřeností zdůraznit obzvláště to, že Říšský spolek 

protiletecké ochrany byl ve službě socialismu a ve službě zemské obrany vlasti a 

lidu. 

Takové úkoly totiž mohly být splněny jen s nacionálně socialistickou obětavostí 

a s nezlomnou vůlí k nasazení a obraně v nejužší soudržnosti se stranou a státem. 

Nařízení župního štábu K-ll/39 

Místo: Liberec 

Datum: 9. února 1939 

Druh nařízení: okresní 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 
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V tomto nařízení se jednalo o zvláštní instrukce, které se musely předávat 

starostům. Bohužel obsah tohoto sdělení nebyl nalezen. 

Nařízení župního štábu K-12/39: Důvěrné! 

Místo: Liberec 

Datum: 11. února 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Drahota motorových vozidel 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel v tomto nařízení informoval o výnosu říšského ministra financí a 

upozorňoval na to, že nic z toho nemá být zveřejněno. Vedoucí úřadů instrukce 

směli postoupit pouze místním a politickým vedoucím okresního vedení. 

Sdělení: 

Říšský ministr financí nařídil výnosem z 25. ledna 1939 S 6056-14.111 rozsáhlé 

odlehčení. Stalo se tak na návrh župního vedoucího a říšského komisaře Konráda 

Henleina, který navrhl zákaz drahého zavádění motorových vozidel v sudetských 

oblastech. 

1) Prodloužila se lhůta pro splacení motorového vozidla, pokud se jednalo o 

staré osobní vozy, do 31. března 1939. 

2) Byla prodloužena lhůta pro splacení druhé poloviny částky, která se měla 

zaplatit do 30. dubna 1939. 

3) Zavedlo se osvobození od daní dle oběžníku z 21. ledna 1939 S.6056-21 III. 

Prominutí daní se vztahovalo na podnikatele v oblasti taxi-služby a půjčování 

motorových vozidel. Osvobození od daní pak bylo rozšířeno i na taxikáře a 

podnikatele s půjčovnami aut v sudetoněmecké oblasti, kteří zdanitelný vůz zařadili 

do provozu v době od 1. dubna 1933 do 9. listopadu 1938. 
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Nařízení župního štábu K-13/39 

Místo: Liberec 

Datum: 15. února 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Kompetence krajského pokladního 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Při různých příležitostech se konstatovalo, že krajským pokladním velice 

ztěžuje práci nedbání jejich kompetencí ze strany některých vedoucích okresů a 

také vedoucích okresních úřadů. 

Aby se v budoucnu těmto problémům zabránilo, musely být přesně vymezeny 

vzájemné pravomoce. Důležité bylo upozornění, že celková správní činnost spadá 

do kompetence krajského pokladního. 

Na druhé straně byl brán zřetel i na to, že v době výstavby se nedalo vždy 

přesně postupovat podle směrnic stanovených pro právě zaváděný organizační 

aparát. Očekávalo se tedy také od krajských pokladních, že nebudou příliš 

bezcitným výkladem své plné moci omezovat budovatelskou práci. 

Nařízení župního štábu K-14/39 

Místo: Liberec 

Datum: 15. února 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Spolupůsobení stranických soudů při převodu členů SdP 130 do NSDAP131 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

zastupující župní vedoucí Karl Hermann Frank 

Nařízení vydaná říšským pokladníkem pro příjem členů v Sudetech, eventuálně 

převedení členství v SdP do NSDAP, byla zvláštní nařízení, která se podle 

vydaných „směrnic pro postup při přijímání nových členů do NSDAP"132 měla 

130 SdP: Sudetendeutsche Partei = Sudetoněmecká strana 
131 NSDAP: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei = Nacionální socialistická německá 

dělnická strana 
132 AM ÚL- Fond nacistických organizací okresu Ústí nad Labem. Karton ě. 5 
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používat od 20. dubna 1937. Ty vydal říšský pokladník a nejvyšší soudce strany. 

Nekonalo se tedy žádné paušální přejímání členů. Jednotlivé žádosti o přijetí se 

projednávaly a podrobovaly předepsanému způsobu přijímání. 

Vnitropolitický a zahraničně politický vývoj na jaře 1938 vedl k tomu, že se 

SdP navzdory původně přísnému výběru při přijímání členů stala shromaždištěm 

sudetských Němců bojujících za osvobození. Protože byl cíl sudetoněmeckého 

jednotného hnutí dosažen díky osvobozeneckému činu vůdce, měly být uvedené 

okolnosti zohledněny při politické výstavbě sudetoněmectví. 

To se dělo na základě předem stanovené zásady, že výběr každého nového člena 

strany bylo důležité rozhodnutí. Muselo být uzavřeno svědomitě a na základě 

zkoušky posuzující lidi v politickém, charakterovém a světonázorovém ohledu. 

Obzvlášť se přitom oceňovalo přání nasazení a schopnost plnit úlohy nacionálně 

socialistického společenství. 

Dále bylo zdůrazněno, že NSDAP představovala spiklenecké společenství 

politických bojovníků, a proto byli navrhováni jen lidé připravení a schopní pro 

vůdce a jeho hnutí pracovat a bojovat. 

Lidé, kteří měli být přijati do strany, byli jí povoláni. Povolání do strany 

znamenalo pro ně zvláštní čest a vyznamenání, protože tím byli zařazeni mezi užší 

stoupence vůdce. Hospodářská situace a zaměstnání jedince v žádném případě 

nesmělo hrát při rozhodování o přijetí roli. Rozhodující muselo být pouze to, že 

uchazeč, kromě splnění podmínek přijetí, nabízel svým chováním v posledních 

letech záruku, že bude užitečným, ke spolupráci připraveným a schopným členem 

strany. 

V případě každého, jehož přijetí do NSDAP mělo být odmítnuto, se měl okresní 

vedoucí ubezpečit o správnosti rozhodnutí u okresního soudu. Pro odmítnutí před 

stranickým soudem platilo nařízení NSDAP a směrnice pro stranický soud. 

Dále se očekávalo, že všechny služebny v župě, které se zabývaly přijímáním 

členů, si byly vědomy stupněm odpovědnosti. Tím totiž přispívaly k vytvoření 

nacionálně socialistického společenství v župě. 
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Nařízení župního štábu K-15/39 

Místo: Liberec 

Datum: 21. února 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Stranická soudní pravomoc 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Na ustanovení, které bylo vydáno o týden dříve prozatímními okresními soudci, 

byl uvalen závazek povolat podle platných směrnic přísedící okresního soudu. Tím 

měla být zahájena předběžná výstavba stranické soudní pravomoci v župě a 

stranické soudy měly okamžitě zahájit svou činnost. 

Dále byli okresní vedoucí upozorněni tímto nařízením na odstavec v organizační 

knize: „Die Parteigerichtsbarkeit", strana 341, na význam stranických soudů a jim 

v NSDAP příslušících odpovědných úřadů. 

Bezproblémová práce soudů byla jedním z předpokladů pro uspokojivou činnost 

strany a nacionálně socialistický život vůbec. Z těchto důvodů bylo dáno okresním 

vedoucím za povinnost, aby silně podporovali činnost okresních soudů a měli 

porozumění pro jejich materiální potřeby, které se týkaly místností, kanceláří a 

případné pomocné síly. 

Nařízení župního štábu K-16/39 

Místo: Liberec 

Datum: 22. února 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Pamětní medaile na 1. říjen 1938 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Okresní vedoucí byli vyzváni, aby navrhli všechny politické vedoucí okresního 

vedení a místní vedoucí k zapůjčení pamětní medaile na 1. říjen 1938. Navržení 

muži museli odpovídat stanoveným předpokladům. 
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Nařízení župního štábu K-17/39 

Místo: Liberec 

Datum: 25. února 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Písemný kontakt v zahraničně politických záležitostech 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Bylo nepřípustné, aby služebny strany, oddělení a připojené svazy župy Sudety 

byly v zahraničně politických otázkách v písemném kontaktu přímo se služebnou 

pověřence NSDAP pro zahraničně politické otázky ve štábu zástupce vůdce 

(služebna Ribbentrop) nebo dokonce s ministerstvem zahraničí. 

Veškerý písemný kontakt v zahraničně politických záležitostech se měl 

uskutečnit prostřednictvím župního pověřence Sudet služebny pověřence NSDAP 

pro zahraničně politické otázky, vedoucího župního úřadu Ing. Franze Kunzela. 

Adresa: 

Župní hraniční úřad, Peter Donnháuserstrasse 2. Telefon 4057.133 

V budoucnu měla služebna Ribbentrop odkazovat přímé žádosti na ministerstvo 

zahraničí. 

Březen 1939 : Během tohoto měsíce bylo vydáno šest nařízení. V první 

polovině se jednalo především o nařízení týkající se zajišťování potřebných 

pracovních sil a možnosti přestupu mezi jednotlivými složkami. Ke konci měsíce se 

pozornost obrátila k oblasti správy. Blížilo se jmenování obecní rady a nové 

obsazování míst ve správních orgánech. 

Nařízení župního štábu K-18/39 

Místo: Liberec 

Datum: 10. března 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Zvláštní pověřenec Říšského ústavu pro zprostředkování práce a 
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zabezpečení v nezaměstnanosti v sudetoněmecké oblasti 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Od zvláštního pověřence Říšského ústavu pro zprostředkování práce a 

zabezpečení v nezaměstnanosti v sudetoněmecké oblasti obdržel Lammel 

vyrozumění, že korespondence určená pověřenci Říšského ústavu byla následkem 

nepřesné nebo částečně chybné adresy nejednou doručena úřadům práce. 

Lammel tedy požadoval v budoucnu přísně dbát na to, aby se v otázkách 

pracovního nasazení a pomoci v nezaměstnanosti neobraceli lidé na úřady práce 

podřízené zvláštnímu pověřenci, ale přímo na zvláštního pověřence. Jeho adresa 

zněla: 

Zvláštní pověřenec Říšského ústavu pro zprostředkování práce a zabezpečení 

v nezaměstnanosti v sudetoněmeckých oblastech, Liberec, Kantstrasse č. 4.134 

Nařízení župního štábu K-19/39 

Místo: Liberec 

Datum: 14. března 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Přestup od pracovních sil do veřejné služby 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

V poslední době často docházelo k přestupu pracovních sil ze soukromého 

hospodářství do veřejné služby, obzvláště k wehrmachtu, poště a železnici. 

Důvodem toho byly především vyšší platy, poskytování příplatků, prémií a 

podobných výhod. 

Aby nebyla narušena plynulost vývoje mezd důležitá pro výstavbu župy, zahájil 

říšský správce pro hospodářskou oblast Sudety, Dr. Fritz Kóllner, odpovídající 

kroky. 

Pro usnadnění realizace plánovaných opatření říšským správcem přikázal 

Lammel okresním vedoucím, jakmile zjistí, že došlo k získání pracovních sil ze 
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soukromého hospodářství zvýšením platu, nebo jinými výhodami, aby to okamžitě 

nahlásili na 

Reichstreuhänder der Arbeit für das Wirtschaftsgebiet Sudetenland, 

Pg. Dr. Fritz Köllner, 

Liberec Bahnhofstrasse 18135 

Nařízení župního štábu K-20/39 

Místo: Liberec 

Datum: 17. března 1939 

Druh nařízení: okresní 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Tady zveřejnil Lammel nařízení zástupce vůdce Rudolfa Hesse. Ten v něm 

zakázal všem vůdcům strany, jejich oddělením a svazům i všem ostatním 

příslušníkům strany cestovat do dosavadní československé státní oblasti. Vyjmuti z 

tohoto nařízení byli pouze ti straničtí příslušníci, kteří měli cestovat do dosavadní 

československé státní oblasti se zvláštním pověřením vůdce nebo vedoucího 

ústředny Hilgenfeldta. 

Vojenské úřady obdržely přísný rozkaz nenechat projít nikoho, kdo by neměl 

potvrzení o přechodu hranic vydané vrchním velitelem pozemních sil. Hess dále 

požádal vrchního velitele pozemních sil o neprodlené sdělení jakéhokoliv pokusu 

příslušníků strany o překročení hranice bez průkazu. 

Na základě tohoto nařízení Lammel učinil za bezpodmínečné dodržování 

nařízení zástupce vůdce osobně odpovědné všechny okresní vedoucí. 

Nařízení župního štábu K-21/39 

Místo: Liberec 

Datum: 20. března 1939 
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Druh nařízení: okresní 

Věc: Nařízení o loterii 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel oznámil, že na základě nařízení pana říšského ministra vnitra bylo 

povolení loterií a výher, jejichž losy měly být prodány v sudetoněmecké oblasti 

nebo v částech této oblasti, vázáno na výslovné povolení říšského komisaře pro 

sudetoněmecké oblasti. 

Potřebné předpoklady pro povolení mohly být stanoveny kompetentními 

státními správními úřady. Pokud se jednalo o výhry, které měly být realizovány 

výhradně Nacionálně socialistickou německou dělnickou stranou, byl k jejich 

vydání oprávněn říšský pokladník NSDAP. 

Nařízení župního štábu K-22/39 

Místo: Liberec 

Datum: 24. března 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Nové obsazení obecních správních orgánů 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel informoval o zavedení německého obecního pořádku. Termínem 

nového obsazení obecních správních orgánů byl stanoven 1. duben 1939. 

Proto bylo také rozesláno následující nařízení: 

1) Hlavní stanovy 

Měly být předem probrány a předloženy ve všech obcích. Pokud se tak dosud 

nestalo, měla být okamžitě učiněna nutná opatření. 

2) Jmenování starosty a místostarosty 

Pověřenci NSDAP poskytli k nahlédnutí své návrhy na jmenování starosty 

prostřednictvím župního úřadu pro obecní politiku zástupci župního vedoucího. 
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Pověřenec NSDAP předkládal dozorčímu úřadu jen ty návrhy, se kterými souhlasil 

župní vedoucí, popřípadě jeho zástupce. 

Návrhy se vztahovaly v obcích od 3000 obyvatel výše na všechny starosty a 

bylo jedno, zda jsou starosty z povolání nebo úřad vykonávají jako čestnou funkci. 

Totéž platilo i pro místostarosty. Ve všech ostatních případech se měly návrhy podat 

zmocněncem NSDAP kompetentnímu dozorčímu úřadu. 

3) Odvolání starosty a místostarosty 

Při odvolání starosty a místostarosty podle paragrafu 45 německého obecního 

řádu bylo důležité vyžádat si přes župní úřad pro obecní politiku před vynesením 

prohlášení dozorčího úřadu svolení župního vedoucího. 

4) Obecní rady 

Pověřenci NSDAP měli dodat k povolení soupisy obecních rad obcí nad 

10 000 obyvatel, které zamýšleli jmenovat. V obcích pod 10 000 obyvatel to bylo 

potřebné jen tehdy, byly-li pochyby o osobě, která měla být jmenována. 

5) Odvolání obecní rady 

Měla-li být obecní rada z nějakého důvodu odvolána, měl si pověřenec NSDAP 

vyžádat před výrokem o odvolání souhlas župního vedoucího, nebo jeho zástupce. 

Také tento návrh se měl uskutečnit přes župní úřad pro obecní politiku. 

6) Čestná vyznamenání a čestná občanská práva 

Pověřenec NSDAP mohl propůjčení čestného vyznamenání a čestných 

občanských práv odsouhlasit jen po písemném povolení. 

7) Uvolněná místa 

Jestliže se nějaká místa uvolnila, museli to starostové a místostarostové 

neodkladně hlásit župnímu úřadu pro obecní politiku hned poté, co byl s touto 

skutečností obeznámen pověřenec NSDAP. 

8) Hlášení o obsazení 
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Okamžitě po obsazení míst novými osobami měli pověřenci NSDAP župnímu 

úřadu pro obecní politiku předložit přesný seznam nových členů obecních správních 

orgánů ze všech jejich obcí. 

9) Shrnutí 

Krátký čas, který zbýval k vyřízení všech načrtnutých záležitostí, nesnesl žádné 

zdržení. Proto měla být všechna hlášení neodkladně předložena župnímu úřadu pro 

obecní politiku. Ten se měl postarat o to, aby všechny návrhy byly co nejrychleji 

vyřízeny. 

Nařízení župního štábu K-23/39 

Místo: Liberec 

Datum: 24. března 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Jmenování obecní rady 

Obecní rada byl čestný úřad, který měl za úkol zodpovědně radit starostovi a 

zajišťovat neustálý styk správy obce se všemi vrstvami obyvatel. 

Paragraf 51 německého obecního řádu zavazoval pověřence NSDAP k jmenování 

obecní rady po dohodě se starostou. Při realizaci tohoto úkolu měli pověřenci strany 

dbát na následující: 

Jmenování obecních rad 

Když paragraf 51 německého obecního řádu zavazoval pověřence strany k 

jmenování obecních rad ve shodě se starostou, znamenalo to, že pověřenec a 

starosta, pokud to bylo možné, se shodovali v názoru. Stálý kontakt a úzká 

spolupráce se staly při jmenování předpokladem pro výstavbu a budoucí rozvoj 

obecní správy. Pokud nedošlo ke shodě, byl upřednostněn názor pověřence. 

Kdo se měl stát členem obecní rady? 

Jmenovaní občané do obecní rady museli být národně spolehliví a mít dobrou 
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pověst. Jmenovali se jen muži, jejichž okruh působnosti by přinesl obci zvláštní 

význam nebo muži, kteří by zásadně ovlivnili obecní život. Při výběru se zvažovalo 

rozvrstvení obyvatel v obci. To se pak mělo odrazit i v lidové soudržnosti obecní 

správy. 

Nejdříve byli jmenováni jen členové NSDAP. Pokud ale bylo potřeba více 

odborníků a takoví se již ve straně nevyskytovali, mohli být jmenováni i nestraníci. 

V poslední řadě se přezkoumávalo, zda byl dotyčný svědomitý, národně 

spolehlivý a splňoval předpoklady německého obecního řádu. Úředníci, 

zaměstnanci, pracovníci obce a úředníci dozorčích úřadů byli z principu vyloučeni z 

možnosti jmenování do obecní rady. Ve zvláštních případech ale mohl dozorčí úřad 

povolit výjimku. Nejmenovali se ani úředníci veřejně právních spolků a učitelé. Za 

úředníky se nepovažovali ti ve výslužbě. 

Počet obecních rad 

V okresním nařízení K-l/39 župního úřadu pro obecní politiku bylo 

upozorněno na to, že hlavní vydané stanovy měly obsahovat počet obecních rad. 

Úřední doba činila 6 let. 

Formální postup při jmenování 

Jakmile si pověřenec udělal jasno o občanech navržených do obecních rad, dal 

starostovi příležitost vyjádřit své stanovisko. Ten musel všechno dobře zvážit. 

Vybraní občané pak měli být vyrozuměni o jmenování do obecní rady. 

Rozhodnutí mělo znít následovně: 

„Na základě paragrafu 48 německého obecního řádu Vás jmenuji do obecní rady 

obce...."136 

Duben 1939 : Během měsíce dubna vyšlo jen pět nařízení župního štábu. Na 

počátku se jednalo stále ještě o administrativní záležitosti. Bylo vydáno obsáhlé a 

ne zrovna srozumitelné nařízení o postupu při jmenování místostarostů. Další 

nařízení se týkalo činnosti pošty, zakládání spolků a společností. Na konci měsíce se 
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pozornost opět stočila ke zprostředkování práce v sudetoněmeckých oblastech. 

Nařízení župního štábu K-24/39 

Místo: Liberec 

Datum: 3. dubna 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Jmenování místostarostů z povolání v obcích s více než 3 000 obyvateli 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel vydal toto nařízení, aby objasnil některé nejasnosti při jmenování 

místostarostů obcí s více než 3 000 obyvateli. 

1) Podle paragrafu 39 německého obecního řádu budou v obcích s méně než 

3 000 obyvatel starostové a místostarostové vykonávat funkci jako čestný úřad. 

Hlavní stanovy mohly ale určit, aby úřad starosty nebo místostarosty byl vykonáván 

jako hlavní pracovní činnost. Výjimka se v hlavních stanovách nabízela pouze u 

obcí s více než 3000 obyvatel, avšak jen pro jeden úřad. 

V obcích s více než 10 000 obyvateli musel být úřad starosty nebo místostarosty 

vykonáván jako samostatná pracovní činnost. Hlavní stanovy dále určovaly, které 

úřady kromě tohoto budou vykonávány jako hlavní pracovní činnost. 

2) Při zřizování úřadu starosty nebo místostarosty z povolání v obcích s více 

než 3 000 obyvateli nebo ostatních úřadů s hlavním pracovním poměrem v obcích s 

více než 10 000 obyvateli se mělo dbát hlavně na zásady úsporné obecní správy. 

V sudetoněmeckých obcích s více než 3 000 obyvateli byl podle paragrafu 6 

zákona sbírky č. 443/1919 zaměstnán jeden úředník pro koncipientskou službu, 

který měl právní kvalifikaci. Podle paragrafu 24 zákona sbírky č. 77/1927 byl tento 

předpis omezen na obce s minimálně 10 000 obyvateli. 

V obcích s minimálně 10 000 obyvateli musel být podle paragrafu 24 zákona 

sbírky 77/1927 zaměstnán úředník pro koncipientskou službu s právním vzděláním. 

Tito úředníci měli pokračovat podle ustanovení o obecních zaměstnancích v 
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sudetoněmeckých oblastech z 23. února 1939 jako úředníci z povolání na doživotí 

podle německého obecního řádu, pokud odpovídali předpokladům paragrafu 25 a 

26 tohoto zákona a pobírali od 1. ledna 1939 příjmy podle říšských platových 

nařízení, tak jako úředníci v říši. 

Bylo tedy jasné, že mzda místostarostů z povolání vedle mzdy obecních 

úředníků z povolání znamenala zvýšené náklady pro obec. 

V zájmu úsporné a také ve správně technickém ohledu dobře organizované správy 

obce se mělo proto dobře uvážit, zda by tito koncipienti a ve větších městech 

vedoucí koncipienti neměli být jmenováni místostarosty z povolání. Předpokladem 

bylo samozřejmě to, aby tito úředníci nejen ve smyslu paragrafů 26 nabízeli záruky, 

že vždy upřímně vystoupí ve jménu nacionálně socialistického státu, ale byli také 

důstojní takového postavení díky faktu, že před začleněním sudetoněmeckých 

oblastí do staré říše byli politicky spolehliví. 

Lammel proto doporučil okresním vedoucím následující: 

V obcích, ve kterých koncipienti nebo vedoucí koncipienti přicházeli v úvahu 

pro jmenování místostarosty z povolání, měli se okresní vedoucí držet nařízení pro 

obce v sudetoněmeckých oblastech, které znělo: 

Pokud byli v obcích k dispozici vedoucí úředníci z povolání, kteří z určitých 

důvodů nemohli být přeloženi do úřadů místostarosty, nebylo nutné, aby plánované 

úřady místostarostů byly obsazeny okamžitě. V takových případech se 

doporučovalo v zájmu úsporné správy společné zastoupení jedním čestným 

místostarostou. Úřady místostarostů z povolání, které byly plánovány v hlavních 

stanovách, měly být postupně obsazovány vedoucími obecními úředníky. 

Nařízení župního štábu K-25/39 

Místo: Liberec 

Datum: 18. dubna 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Shromáždění okresních vedoucích 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 
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Lammel pouze oznamoval, že příští zasedání okresních vedoucích se bude 

pravděpodobně konat 3. a 4. května. 

Sem byli přizváni okresní pověřenci župního hraničního úřadu a okresní hospodářští 

poradci. Místo shromáždění a program byly dodatečně sděleny župním 

organizačním úřadem. 

Lammel dále žádal okresní vedoucí, jakož i v úvahu přicházející vedoucí 

okresních úřadů, aby si hned zamluvili daný termín. 

Nařízení župního štábu K-26/39 

Místo: Liberec 

Datum: 18. dubna 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Pošta 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel upozornil, že pošta určená okresnímu vedení by měla být přebírána 

výlučně okresním vedoucím, v jeho zastoupení štábním vedoucím, jestliže okresní 

vedoucí osobně nevystavil poštovní plnou moc nějakému jinému politickému 

vedoucímu svého štábu. Okresní vedoucí byl zavázán k tomu, aby vyrozuměl o 

tomto nařízení kompetentní poštovní ústav. 

Písemnosti opatřené obecnou adresou „Okresní vedení" nebo „Okresní vedoucí" 

přebíral štábní vedoucí. Dopisy určené jmenovitě jinému okresnímu úřadu měly být 

neotevřeny předány štábním vedoucím příslušnému úřadu, pokud okresní vedoucí 

nestanovil jinak. 

Nařízení župního štábu K-27/39 

Místo: Liberec 

Datum: 21. dubna 1939 

Druh nařízení: okresní 
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Věc: Pošta 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel zveřejnil nařízení vydané zástupcem vůdce Rudolfem Hessem. 

V poslední době se různé stranické služebny věnovaly samy zakládání 

zvláštních spolků, společností atd., nebo založení takových organizací podněcovaly. 

Účel těchto spolků spočíval většinou v tom, že prováděly určité úkoly, které i samy 

financovaly. Tak byly například vytvořeny spolky a organizace pro zvláštní podporu 

hospodářství určitých oblastí. Příspěvek byl podle pravidel stanoven velmi vysoko. 

Firmy a soukromé osoby pak byly vyzývány stranickými služebnami ke vstupu do 

těchto spolků, nebo jim bylo dáno na srozuměnou, aby z jistých důvodů do těchto 

spolků vstoupily. 

Aby se zabránilo tomu, že takovým zakládáním spolků budou ve své působnosti 

omezena nařízení o sbírce NSDAP, nařídil Hess následující: 

1) V budoucnu vyžadovalo zakládání spolků a společností nebo podobných 

organizací, na kterých se strana, její oddělení či připojené svazy nějakou formou 

podílely, povolení zástupce vůdce. 

2) Dále se jeho souhlas měl vyžadovat také tehdy, když se sice strana, oddělení 

nebo připojené svazy výslovně nepodílely na zakládání spolku nebo organizace, 

toto založení se ale stalo na podnět nějaké stranické služebny. Obzvláště to platilo 

pro zřízení takových organizací, s jejichž pomocí stranická služebna chtěla 

dosahovat realizace určitých svých úkolů. 

3) Pokud již byly takové spolky a společnosti založeny, mělo se pro ně povolení 

zástupce vůdce vyžádat dodatečně. 

V žádostech o povolení se měl udat přesný účel, úkoly, okruh členů a odůvodnit 

nutnost založení organizace. 

Koncepce říšského pokladníka NSDAP na základě nařízení o sbírce NSDAP ze 
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4. července 1935 ve spojení s nařízeními zákona o sbírce z 5. listopadu 1934 zůstala 

nedotčena. 

Toto nařízení Hess vydal v Mnichově, 30. března 1939. 

Nařízení župního štábu K-28/39 

Místo: Liberec 

Datum: 24. dubna 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Zvláštní pověřenec Říšského ústavu pro zprostředkování práce a zajištění 

nezaměstnaných v sudetoněmeckých oblastech 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

V dodatku nařízení župního štábu K-18/39 z 10. března 1939 Lammel zveřejnil, 

že říšský ministr práce oznámil výnosem z 30. března 1939 změnu názvu služebny 

Zvláštního pověřence říšského úřadu pro zprostředkování práce a zajištění 

nezaměstnaných v sudetoněmeckých oblastech na: 

Zvláštní pověřenec říšského ministra práce pro pracovní nasazení a pomoc v 

nezaměstnanosti v sudetoněmeckých oblastech. 

Květen 1939 : V květnu 1939 vydal župní štáb celkem osm nařízení. I v 

tomto měsíci se řešily problémy s poštou a dále se například ujasňovaly služby v 

době svatodušních svátků. Větší pozornost by si zasloužily dva návody. První z nich 

se týkal sčítání lidu v roce 1939. Nalezneme zde přesné instrukce, jak vyplnit 

formuláře a jak postupovat v případě dotazů na povolání. Druhé nařízení podávalo 

návod, jak si počínat při přípravě proslovů, aby byly srozumitelné a nepoškozovaly, 

i když nechtěně, dobré jméno strany. 

Nařízení župního štábu K-29/39 

Místo: Liberec 

Datum: 3. května 1939 
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Druh nařízení: okresní 

Věc: Vedoucí okresního župního štábu 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Nařízením zástupce župního vedoucího K- 4/39 s platností od 17. března 1939 

se musely zakládat okresní štábní úřady. 

Protože od té doby už uplynulo jeden a půl měsíce, Lammel předpokládal, že v 

jednotlivých okresech byly už asi dokončeny personální změny. 

K nařízení byl přiložen formulář, který měl osobně vyplnit okresní štábní 

vedoucí a nejpozději 15. května 1939 odeslat župnímu štábu. Bohužel spis už tento 

formulář neobsahoval. 

Nařízení župního štábu K-30/39 

Místo: Liberec 

Datum: 12. května 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Sčítání lidu 1939 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel podal návod, jak správně vyplňovat dotazník. Při zápisu údajů o 

povolání měli všichni političtí vedoucí v hlavním i vedlejším pracovním poměru, 

vůdci oddělení v NSDAP, společníci činní v jednom z jejich oddělení nebo v 

jednom z k nim připojených svazů, dbát na následující body: 

1) Hlavní zaměstnání, vedlejší zaměstnání 

Jako hlavní zaměstnání /sloupce 11-16/ nebo jako vedlejší zaměstnání /sloupce 

17 a 18/ měla být práce uvedena jen tehdy, pokud za ni byla pravidelně pobírána 

odměna. 

Čestné pracovní činnosti jako například blokový vedoucí se tedy neudávaly. 

Náhrada nutných výdajů se totiž nepočítala za odměnu. 
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2) Jako hlavní zaměstnání mělo být uvedeno to povolání, z něhož pocházela 

největší část celkového výdělku. Například nezávislý lékař pracující současně v 

NSDAP za odměnu, měl uvést tuto činnost jako hlavní záměstnání, na kterém 

spočívalo současné životní postavení nebo ze kterého pocházela největší část 

výdělku. Další činnost měla být jako vedlejší zaměstnání uvedena ve sloupcích 17 

a 18. 

Pracoval-li příslušník strany současně pro NSDAP a připojený svaz, musel 

rozlišovat také mezi těmito dvěma činnostmi. Ve většině případů byla činnost pro 

připojený svaz udána jako hlavní zaměstnání. Zastávali-li politický vedoucí a 

vedoucí oddělení současně stranický úřad a státní úřad, měl se udávat státní úřad. 

Politický úřad se v tomto případě neudával. 

3) Povolání (sloupek 11, popřípadě 17) 

Jako povolání měla být uvedena služební pozice, popřípadě označení služebního 

postavení, pokud z toho byl patrný druh vykonávané činnosti (okresní vedoucí, 

vůdce standarty, vedoucí okresního úřadu atd.). 

Ostatně jako povolání se počítal i druh vykonávaného povolání například, řidič 

automobilu, účetní, stenograf atd. Inženýři a technici udávali kromě toho obor, ve 

kterém pracovali. 

4) Pozice v povolání (sloupec 12 popřípadě 18) 

Jako pozice v povolání se mělo uvést „zaměstnanec" nebo „dělník". 

5) Místo výkonn povolání (sloupce 14-16) 

Zde bylo nutné uvést služebnu, obzvlášť pokud se jednalo o služebnu NSDAP, 

jedno z jejích oddělení nebo o jeden z k ní připojených svazů. 

O tomto nařízení měli být informováni všichni političtí vedoucí a ostatní v 

NSDAP pracující příslušníci, ať už pracovali v některém z jejích oddělení nebo v 

některém z k ní připojených svazů. 
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Nařízení župního štábu K-31/39 

Místo: Liberec 

Datum: 23. května 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Vzor projevu 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Vůdce nařídil, aby pro příště všechny následující blíže charakterizované projevy 

a přednášky předložili vedoucí příslušníci strany předtím, než je přednesou před 

jinými než vnitrostranickými kruhy. 

Povinně měly být předloženy: 

1) Všechny projevy a přednášky obsahující výklad o důležitosti výstavby a 

zařízení NSDAP, popřípadě o nacionálně socialistickém světovém názoru. 

2) Všechny projevy a přednášky, které získávaly důležitý a zásadní význam tím, 

že byly předneseny před zvláštním fórem. Tím se rozuměly např. vysoké školy, 

velká veřejná shromáždění a akce, kterých se účastnili zástupce wehrmachtu, státu, 

hospodářství atd. 

3) Uvítání a všechny proslovy při podobných příležitostech nevyžadovaly 

předložení. Totéž platilo pro všechny volební projevy stejně jako pro schůze 

pořádané říšským, župním nebo okresním vedením propagandy a hovořili zde 

řečníci říšští, župní, okresní nebo z úderných oddílů. 

Návrhy projevů a přednášek se zaslaly do kanceláře zástupce župního 

vedoucího. Musely tam být ale odeslány včas, aby nejpozději týden před akcí byly 

povoleny. 

Vůdce nařídil předkládání projevů a přednášek kvůli nesrozumitelným 

formulacím, které se vloudily do volné řeči i nejednomu zručnému řečníkovi a 

opakovaně vedly k nesprávnému, vážnost strany poškozujícímu, výkladu. Vůdce 

přitom zdůraznil, že také on vypracovává své projevy písemně a ještě je mnohokrát 
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důkladně kontroluje. 

Projevy příslušníků strany v aktivní službě oddělení měl překontrolovat vedoucí 

oddělení. 

Okresní vedoucí měli přijmout vhodná opatření, aby v případě všech v úvahu 

přicházejících projevů a přednášek bylo vydané nařízení dodrženo. 

Nařízení župního štábu K-32/39 

Místo: Liberec 

Datum: 23. května 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Služba během svatodušních svátků 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel pouze uvedl ve známost úpravu pracovní doby o svatodušních svátcích. 

Oznámil, že dny od 27. května do 29. května 1939 byly prohlášeny za volné. Práce 

byla ukončena v pátek odpoledne a opět se začalo pracovat až v úterý ráno. 

Nařízení župního štábu K-33/39 

Místo: Liberec 

Datum: 26. května 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Vedoucí okresního úřadu pro otázky národního zdraví 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

župní vedoucí úřadu pro otázky národního zdraví Dr. Feitenhansl 

V okresech, ve kterých okresní vedoucí úřadu pro otázky národního zdraví 

nebyl současně vůdcem správních orgánů (správní orgány se nacházely v okresech: 

Liberec, Jablonné v Podj., Ústí nad Labem, Teplice- Šanov, Chomutov, Karlovy 

Vary, Sokolov, Stříbro, Trutnov, Zábřeh, Jeseník, Moravský Beroun, Krnov) bylo 

nařízeno dát okresním vůdcům úřadu pro otázky národního zdraví k dispozici 
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pracovní místo, pobočku pošty a místnost pro asi 10 pořadatelů. 

Nutné poštovní výdaje hradilo okresní vedení. 

Jednalo se o dočasné opatření. V důsledku nahromadění práce se usilovalo o 

zřízení správních orgánů v každém okresu. 

Nařízeni župního štábu K-34/39 

Místo: Liberec 

Datum: 31. května 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Zemský svaz pro cestovní ruch 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel informoval o situaci, kdy Zemský svaz pro cestovní ruch přikázal svým 

funkcionářům navázat úzkou spolupráci se stranou a jejími odděleními. Lammel 

proto požádal vedoucí okresů, aby také oni začali spolupracovat. 

Nařízení župního štábu K-35/39 

Místo: Liberec 

Datum: 31. května 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Pošta 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel upozornil na situaci vzniklou po vydání nařízení župního štábu 

K-26/39. Proto, že nařízení vedlo k četným nedorozuměním, snažil se objasnit stav 

věci vydáním nového nařízení: 

1) Dopisy s adresou okresního úřadu mu měly být doručeny v neotevřené 

podobě. Vedoucí okresu měl právo nechat si předložit otevřenou poštu od 

každého vedoucího okresního úřadu. 
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2) Dopisy opatřené všeobecnou adresou „Vedoucí okresu" nebo „Okresní 

vedení", měl otevírat vedoucí okresního župního úřadu, pokud si otevření 

písemnosti nevyhradil sám vedoucí okresu. 

3) Právo k udělení poštovní plné moci měl v oblasti župy pouze župní 

pokladník, popřípadě jím jmenovaní příslušníci strany, kteří měli plnou moc 

ho zastupovat. 

Tímto nařízením pozbylo nařízení župního úřadu K-26/39 z 18. dubna tohoto 

roku platnost. 

Nařízení župního štábu K-36/39: Důvěrné! 

Místo: Liberec 

Datum: 31. května 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Německá služební pošta Čechy a Morava 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel zde na základě výnosu pana říšského ministra vnitra z 8. května 1939 

upřesňoval další okolnosti korespondence. 

Pro případ, že okresy byly v písemném kontaktu se stranickými služebnami v 

protektorátu, bylo třeba při předávání dopisů přísně dbát následujícího: 

Obálka dopisu musela: 

1) být opatřena služebním razítkem vedení okresu 

2) ofrankována služební známkou 

3) nést jasné označení „Deutsche Dienstpost Böhmen-Mähren" 

Aby se zjednodušilo oddělení od ostatní pošty, která přicházela do oblasti 

Protektorátu, doporučovalo se odevzdat písemnosti označené jako „Deutsche 

Dienstpost Böhmen-Mähren" osobně u poštovní přepážky. 
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v 

Červen 1939: Tento měsíc byl velmi bohatý na nařízení všeho druhu. Jen v 

jeho průběhu bylo vydáno celkem jedenáct nařízení. Některá z nich se týkala 

blížícího se léta a s tím spojené úpravy pracovní doby. Jiná se věnovala 

problematickým otázkám jako například: zda chodit do kostela v uniformě, či 

nikoli, nebo jak správně podepisovat písemnosti. Nalezneme zde i méně důležitá, o 

to ale příjemnější nařízení týkající se zahájení činnosti nových spolků, nebo přídělu 

knih „Mein Kampf' od Adolfa Hitlera. 

Nařízení župního štábu K-37/39 

Místo: Liberec 

Datum: 3. června 1939 

Druh nařízení: okresní 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

K vydání podnítil Lammela dotaz okresního vedoucího na účast 

uniformovaných svazů či jednotlivých příslušníků takových svazů v uniformách na 

církevních akcích. Aby okresní vedoucí byli schopni zaujmout jednotné stanovisko 

k dotazům, které se očekávaly v souvislosti s blížícími se slavnostmi Božího těla, 

rozhodl se Lammel vše ujasnit. 

1) Účast příslušníků strany, příslušníků oddělení a připojených svazů v uniformě 

na církevních akcích zakazoval už oběžník č. 23/39 zástupce vůdce. Lammel při 

této příležitosti připomněl všem okresním vedoucím, že vyšla také další nařízení, 

která by si měli prostudovat. Jaká ale měl na mysli, neuvedl. 

2) K jednotné účasti ostatních organizací na cestách do kostela, procesích, 

poutích a jiných církevních slavnostech, které nebyly považovány za oddělení nebo 

připojené svazy strany, dodal Lammel následující: 

K nejvyšším zásadám nacionálního socialismu patřila náboženská svoboda. 

Bezpochyby jí odporovalo, když se spolky, jedno zda v uniformě nebo v civilu, 

jednotně účastnily církevních akcí, protože se při tom neprojevoval jednotlivý člen, 

ale jen masa poslouchající nařízení vedení. Rozhodnutí o účasti na církevních 
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akcích mělo být přenecháno volnému a neovlivněnému rozhodnutí na základě 

vlastní vůle jednotlivce. Odmítala se jednotná účast sdružení jakéhokoli druhu, 

pokud se nejednalo o společenství náboženská. 

3) Na účast jednotlivých příslušníků v bodě 2 jmenovaných organizací v 

uniformě se nařízení oběžníku 23/39 zástupce vůdce nevztahovalo. Bylo ale třeba si 

uvědomit, že uniforma fungovala jako vnější znak příslušnosti k nějakému 

splečenství a její nositel se jevil jako zástupce tohoto společenství všude, kam 

vstoupil. Pokud se při církevních akcích nosila uniforma, navazoval se tím vztah 

mezi jmenovanými společenstvími a církví. Ten opět neodpovídal nacionálně 

socialistickému chápání. Vyznání se k jedné určité náboženské obci a účast na jejích 

akcích měla být čistě soukromou záležitostí každého člověka. 

Tato interpretace měla být chápána jako směrnice pro okresní vedoucí k 

zodpovězení případných otázek. 

Nařízení župního štábu K-38/39 

Místo: Liberec 

Datum: 6. června 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Zahájení činnosti spolků „Bund Deutscher Osten"137 a „Volksbund für das 

Deutschtum im Auslande"138 na základě nařízení župního vedoucího z 11. 

června v Jablonci 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Od zemské skupiny BDO a zemského vedení VDA přišla pozvánka na 

slavnostní zahájení činnosti těchto spolků. Ten zahájil župní vedoucí a říšský 

místodržící Konrád Henlein 11. června 1939 v 11 hodin dopoledne na radnici města 

Jablonec. S ohledem na důležitost tohoto shromáždění, na němž mimo jiné 

promluvil SS-Oberführer Dr. Neumann, Lammel požadoval, aby se všichni 

shromáždění určitě zúčastnili, což měli slíbit okamžitým odesláním kartičky 

137 Bund der Osten (BDO) = Svaz Němců na Východě 
138 znám také jako Verein fiir das Deutschtum im Ausland (VDA) = Liga pro nčmectví v zahraničí 
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přiložené k pozvánce. 

Nařízení župního štábu K-39/39 

Místo: Liberec 

Datum: 10. června 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Letní pracovní doba 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

K vydání tohoto nařízení podnítily Lammela dotazy různých okresních 

vedoucích. Lammel zveřejnil, že co se týká župního vedení, nebyla nařízena 

jednotná služební doba pro okresní služebny strany, jejich oddělení a připojené 

svazy během letních měsíců. S ohledem na místní často rozdílné poměry bylo 

stanovení letní pracovní doby přenecháno okresnímu vedoucímu, který měl dle 

vlastního úsudku naplánovat služební dobu. Lammel dále ještě požádal, aby byl při 

stanovení služební doby brán zřetel na následující okolnosti: 

1) Pokud možno měla být pracovní doba služeben strany, jejich oddělení a 

připojených svazů jednotná. 

2) Obyvatelstvu neměla být zkomplikována možnost návštěvy okresních 

služeben. 

3) Mělo se usilovat o dosažení shody v pracovní době stranických služeben a 

státních úřadů. 

4) Služba se musela zařídit tak, aby středeční a sobotní odpoledne zůstalo volné. 

Pracovní doba se v daném případě nařizovala jen na dobu od 15. června do 

15. srpna. S ohledem na přípravné práce na sjezd strany v Norimberku neměla letní 

pracovní doba přesáhnout 15. srpen. 

V této souvislosti Lammel zveřejnil pracovní dobu župního vedení Sudety 

během období od 15. června do 15. srpna. Ta byla následující: 
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pondělí, úterý, čtvrtek, pátek : od 7.00 do 12.30 h a od 13.00 do 15.00 h 

středa a sobota: od 7.00 do 14.00 h139 

Okresy měly vzít tyto služební hodiny župního vedení na vědomí pro případ 

návštěvy. 

Společně se župním pokladníkem Gustavem Flóglem vydal Lammel ještě 

oběžník, který se také týkal letní pracovní doby. 

Oběžník župního štábu č. 50/39 

Místo: Liberec 

Datum: 10. června 1939 

Věc: Letní pracovní doba 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

župní pokladník Gustav Flogel 

Lammel potvrdil, že se se souhlasem zástupce župního vedoucího bude v 

období od 15. června do 15. srpna pracovat ve všech župních úřadech župního 

vedení Sudety nepřetržitě v jednoduché frekvenci. Služební hodiny, jak už jsem 

uvedla výše, byly stanoveny následovně: 

Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek: od 7.00 do 12. 30 h a od 13.00 do 15.00h 

Středa a sobota: od 7.00 do 14. 00 h140 

Letní pracovní dobu, která byla zavedena pro všechny župní úřady, měl podle 

možností převzít také župní úřad Německé pracovní fronty a vedení župního úřadu 

Nacionálně socialistické organizace pro sociální výpomoc a dobročinnost. 

S ohledem na potřebné přípravné práce na sjezd strany v Norimberku a s tím 

spojený zvýšený pracovní nápor bylo rozšíření letní pracovní doby i po 15. srpnu 

nemožné. 

Vedoucí župních úřadů byli zavázáni nařídit ve svých úřadech denně od 

15. června do 15. srpna, s výjimkou soboty, nepřetržitou službu do 18.00 h. 

139 AM ÚL- Fond nacistických organizací okresu Ústí nad Labem. Karton č. 5 
140 Tamtéž 
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Postačilo, pokud tuto službu zaopatřil jeden úředník. Muselo však být zajištěno, aby 

úředník konající službu byl schopen minimálně přijmout telefonické nebo ústní 

žádosti a v následujících dnech je úředně vyřídit. 

Příslušníci a příslušnice strany pracující v župním domě v Liberci, Peter 

Donnháuserstrasse 2, mohli chodit během půlhodinové polední pauzy na oběd do 

hostince „Vereinshalle", pokud nemohli z časových důvodů jíst doma. Příspěvek na 

oběd byl vyplácen následujícím způsobem: u Pg. Fujana si mohli zakoupit 

stravenky v hodnotě 0.70 RM. Na ně pak obdrželi v hostinci oběd v ceně 0.99 RM. 

Všichni úředníci a úřednice, kteří chtěli odebírat oběd pravidelně v hostinci 

„Vereinshalle" ve dnech pondělí, úterý, čtvrtek a pátek, to měli písemně nahlásit 

župnímu štábu nejpozději do úterý 13. června do 12 hodin. 

Lammel dále požadoval, aby o obsahu tohoto oběžníku byli okamžitě 

informováni političtí vedoucí a úředníci zaměstnaní v daném úřadě. 

Nařízení župního štábu K-40/39 

Místo: Liberec 

Datum: 14. června 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Langemarckstudium 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel rozesílal jako přílohu tohoto nařízení po dvou kusech letáky a návrhy. 

Bohužel tyto tiskoviny nebyly ve složce župního štábu obsaženy. 

Dále Lammel podával informace, kde by bylo možné o další kusy těchto letáků 

požádat. Žádosti o tiskoviny se podávaly u župního studentského vedení v Liberci. 

Dr. Bayer-Strasse 205. 

Zvláštní nařízení župního štábu 

Místo: Liberec 
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Datum: 16. června 1939 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

zastupující župní vedoucí Dr. Fritz Kóllner 

župní soudce Gottfried Krozal 

Toto nařízení bylo určeno okresním vedoucím okresů: Praha, Plzeň, Olomouc a 

Moravská Ostrava. 

Pravidla pro přijímání Němců z Protektorátu Čechy a Morava do NSDAP 

vydaná v nařízení říšského pokladníka 26/39 ze 17. dubna 1939 byla zvláštní 

nařízení, jež měla být podle vydaných směrnic pro postup při přijímání nových 

členů do NSDAP z 20. dubna 1937 využita říšským pokladníkem a nejvyšším 

soudcem strany. 

Tím bylo jednoznačně stanoveno, že také v případě Němců z Protektorátu se 

nekonalo žádné paušální přijímání do strany, ani žádné paušální převádění členů 

jiných stran a svazů do NSDAP. Žádosti o přijetí se měly jednotlivě projednat a 

podřídit předepsaným způsobům přijímání. 

Muselo se počítat i se zvláštními poměry v protektorátě. Okruh lidí, kteří mohli 

podat žádost o přijetí, se i zde velmi rozšířil. V tak rozsáhlém počtu se tedy musela 

užít zásada, která byla rozhodující pro všechny přijímané členy do NSDAP. Na 

základě toho bylo nutné dbát při přijímání členů v protektorátě se zvláštní pečlivostí 

směrnic z 20. dubna 1937. 

Nejprve byla v těchto směrnicích zdůrazněna zásada, že výběr každého nového 

příslušníka strany bylo důležité rozhodnutí. To muselo být po důkladném 

přezkoumání přijato Hoheitstragrem. Dále se mělo přezkoumání jednotlivých lidí 

vztahovat na politický, charakterový a světonázorový stav a obzvlášť se měla 

hodnotit vůle k nasazení a způsobilost plnit úkoly nacionálně socialistického 

společenství. 

Dále Lammel připomněl úřadům zabývajícím se přijímáním členů, že NSDAP 

představovala spikleneckou společnost politických bojovníků, a proto tedy 

Hoheitstrágři navrhovali jen lidi schopné pro vůdce a jeho hnutí pracovat a bojovat. 

Zvláštní důraz se kladl také na to, aby lidé, kteří měli být do strany přijati, byli 
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jmenováni stranou. Jmenování člověka do strany znamenalo zvláštní čest a 

vyznamenání, protože se tím zařadil do užší společnosti vůdce. Hospodářská situace 

a pozice v povolání jednotlivce v žádném případě nehrály při rozhodování o jeho 

přijetí roli. 

Rozhodující muselo být, aby uchazeči vedle splnění přijímacích podmínek 

nabízeli svým chováním v posledních letech (ne v posledních měsících od 1. října 

1938!) záruku, že budou cenní, ke spolupráci připravení a schopní příslušníci strany. 

Vedle těchto všeobecných aspektů se mělo dbát také na to, aby podle směrnic z 

20. dubna 1937 byli odmítnuti uchazeči v níže uvedených případech: 

1) manželka žadatele nebyla svobodna židovských či barevných rasových 

prvků 

2) pokud takové manželství důsledkem rozvodu sice již dále neexistovalo, ale 

byly zde děti z tohoto manželství 

3) žadatel byl příslušníkem zednářského sdružení 

4) byl trestán za jednání proti cti 

5) navrhovatel byl dědičně nemocný a spadal do oblasti působnosti zákona o 

omezení dědičně nemocných potomků ze 14. července 1933 

Tyto důležité směrnice pro přijímání členů v oblasti protektorátu se daly na 

vědomí okresním vedoucím s nařízením, že každý jiný toto nařízení přesahující 

výklad byl nepřípustný a bylo nutné se mu v zájmu zachování vnitřní podstaty a 

jednoty strany v celé říši a za všech okolností vyvarovat. 

Dále byl ve spisech župního štábu zařazen další oběžník, určený všem župním 

úřadům: 

OhĚřník župního štáhu Č. 52/39 

Místo: Liberec 

Datum: 17. června 1939 

Věc: Časopis „Friends of Europe" 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 
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Lammel upozornil na nařízení ministra národní osvěty a propagandy. Ten 

oznámil nařízením z pátého tohoto měsíce, že časopis „Friends of Europe", který 

vycházel v Londýně, byl od 4. ledna 1938 pro svůj protiněmecký a bolševický 

postoj v říšských oblastech zakázán. 

V poslední době posílalo sdružení „Friends of Europe" oběžníky různým 

služebnám v říši, aby tímto typicky anglickým pokrytectvím dostalo německé knihy 

a časopisy zdarma a jich pak využilo k antiněmeckému štvaní. 

Lammel tímto nařízením varoval před časopisem a jeho vydavateli. 

Nařízení žiipního štábu K-41/39 

Místo: Liberec 

Datum: 19. června 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Den německé národnosti 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Na 24. června 1939 se plánoval příjezd zástupce vůdce Rudolfa Hesse. Bohužel 

nebylo ve spise uvedeno město, které měl navštívit a kde se měl uskutečnit jeho 

slavnostní projev. S největší pravděpodobností se ale jednalo o město Liberec. 

Společné přivítání začínalo ve 20 hodin. Místní vedoucí propagandy se měli 

postarat o to, aby všichni lidé mohli slyšet řeč Rudolfa Hesse. Podle počasí se měl 

proslov uskutečnit buď na otevřeném náměstí, nebo v některém ze sálů škol, 

hostinců nebo ostatních prostor, což mělo být včas zveřejněno v místním tisku. 

Okresní vedoucí propagandy měli kontrolovat přípravné práce. 

Aby lidé měli možnost účastnit se společného přivítání, byly veškeré paralelní 

akce říšského shromáždění v okresních městech zrušeny. 

Nařízení župního štábu K-42/39 

Místo: Liberec 

Datum: 26. června 1939 
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Druh nařízení: okresní 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel opětovně upřesňoval pravidla účasti na církevních akcích, zda bylo či 

nebylo povoleno přijít v uniformě. 

S přihlédnutím na nařízení župního štábu K-37/39 zakázal Střelecký svaz ve 

svém oběžníku DschV 43 z 19. dubna 1939 účast uzavřených formací a také 

jednotlivých střelců na procesí v uniformách. O účasti ve střeleckých uniformách 

na pohřbu střelce neexistovaly podle výše uvedeného oběžníku žádné pochyby. 

Nařízení župního štábu K-43/39 

Místo: Liberec 

Datum: 29. června 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: „Adolf Hitler- Mein Kampf 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel informoval okresní vedoucí, že v následujících dnech obdrží větší 

množství knih „Adolf Hitler- Mein Kampf a to přímo od nakladatelství Eher-

Verlag Mnichov. Žádal, aby byly uschovány až do té doby, než dorazí i směrnice, 

jak postupovat dál. 

Na konci června vyšel ještě jeden oběžník, který byl přiložen ke spisům župního 

úřadu: 

Oběžník župního štábu č. 53/39 

Místo: Liberec 

Datum: 29. června 1939 

Věc: Podepisování písemností 
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Odlišné způsoby podepisování dopisů přesvědčily Lammela o tom, že bylo 

třeba vydat pro všechny župní úřady závazné směrnice k tomuto problému: 

1) Dopisy důležitého obsahu a psaní určená nadřízeným služebnám měly být 

podepsány kompetentním vedoucím župního úřadu osobně. Po dobu jeho 

nepřítomnosti mohl podepisováním takovýchto dopisů pověřit vedoucího 

hlavní pobočky. 

2) Dopisy bez důležitého obsahu, nebo ty, které nebyly určeny nadřízeným 

služebnám, podepisoval kompetentní vedoucí hlavní pobočky. 

3) Podepisování dopisů vedoucími úřadů bylo nepřípustné 

Dále: 

a) podpis měl být vyhotoven inkoustem 

b) pod ním mělo být jméno uvedeno ještě jednou, v závorce a strojopisem 

c) osobní podepisování dopisů vedoucím župního úřadu se mělo provádět podle 

níže uvedených vzorů 1 a 2 

d) vedoucí hlavní pobočky podepisoval podle vzoru 3 

Vzor číslo 1 platí pro: vedoucího župního úřadu, vedoucího župního 

organizačního úřadu, vedoucího župního personálního úřadu, župního pokladníka, 

vedoucího župního úřadu propagandy, vedoucího župního tiskového úřadu, 

vedoucího župního školícího úřadu 

Vzor 2 platí pro: zdravotní úřad, úřad pro zemědělskou politiku, úřad pro 

vychovatele, právní úřad, úřad pro administrativu, úřad pro rasovou politiku, 

hospodářského poradce, úřad pro techniku, úřad pro obecní politiku, úřad pro 

sociální péči, hraniční úřad, úřad pro oběti války 

Vzor 3 platí pro: vedoucího hlavní pobočky141 

141 viz Příloha č. 5 
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v 

Červenec 1939: Letní měsíce nebyly moc úrodné na nařízení. K červenci se 

ve spisech župního štábu nacházelo jen jediné nařízení, a to až z 31. července. 

Místo nich zde byly uloženy tři oběžníky, které měly možná kompenzovat chybějící 

nařízení. Tyto tři oběžníky se týkaly již mnohokrát předtím zmíněných záležitostí 

- pošty, uniforem a hospodářství. 

Oběžník župního štábu č. 54/39 

Místo: Liberec 

Datum: 5. července 1939 

Věc: Uniformy vedoucích župních úředníků 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Při posledním shromáždění okresních vedoucích a vedoucích župních úřadů v 

Karlově Studánce si župní vedoucí stěžoval, že někteří vedoucí župních okresů se 

objevili v uniformách oddílů strany (SA, SS) místo v uniformě politických 

vedoucích. 

Nařídil tedy, aby se při shromážděních politických vedoucích tito vůdci 

objevovali výhradně v uniformách politických vedoucích. 

O tom, že vedoucí opravdu neměli v nošení uniforem jasno, svědčí i fakt, že se 

vedoucí župních úřadů, kteří byli služebně činní v okresních vedeních, objevovali v 

uniformách oddílů místo v uniformách politických vedoucích i v okresech. Stížnosti 

z okresů byly tedy plně oprávněné a Lammel musel vedoucí župních úřadů důrazně 

požádat, aby při cestách do okresů a při oficiálních akcích strany vždy nosili 

uniformu politických vedoucích. 

Oběžník župního štábu ě. 55/39 

Místo: Liberec 

Datum: 12. července 1939 

Věc: Německá služební pošta Čechy a Morava 

Tentokrát padla Lammelova výtka na hlavu župního vedení Sudet. Byly totiž 
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nalezeny dopisy služeben tohoto vedení bez předepsaného označení „Deutsche 

Dienspost Böhmen-Mähren" 

Lammel je tedy znovu odkázal na tajné nařízení župního úřadu K-36/39 a žádal, 

aby se co nejpřesněji řídili uvnitř obsaženými instrukcemi. 

Oběžník župního štábu č. 56/39 

Místo: Liberec 

Datum: 14. července 1939 

Věc: Župní hospodářský poradce 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel oznámil, že župní hospodářský poradce Ing. Richter v důsledku svého 

jmenování vrchním jednatelem sudetoněmeckého uhelného syndikátu přeložil své 

trvalé bydliště do Ústí nad Labem. 

Ing. Richter byl služebně k zastižení v Ústí nad Labem na telefonním čísle 3288 

a soukromě na adrese: Ludwig Richter- Weg 2, Tel. 3902.142 

Župní úřad zůstal i nadále v Liberci. 

Lammel tedy doporučil všem vedoucím župních úřadů, aby se během 

nepřítomnosti Dr. Richtra v Liberci obraceli ve všech záležitostech župního 

hospodářského poradce na jeho zplnomocněného zástupce Dr. Schillera. 

Nařízení župního štábu K-45/39 

Místo: Liberec 

Datum: 31. července 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Pověřenec „ŠTIKA" 143 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel se musel často potýkat s kompetenčními spory mezi jednotlivými úřady 

142 AM ÚL- Fond nacistických organizací okresu Ústí nad Labem. Karton č. 5 
143 ŠTIKO: Stillhaltekommissar = likvidační a prolongační komisař 
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a úředníky. Důkazem toho je i toto nařízení. Ještě jednou zdůraznil, že pověřenci 

likvidačního a prolongačního komisaře, i přes dočasný charakter jejich činnosti, 

měli být považováni za politické vedoucí a jako takoví měli být přizváni ke všem 

stranickým akcím. 

Pokud byla spolupráce s pověřencem ŠTIKA z nějakého závažného důvodu 

odmítnuta, mělo se to okamžitě hlásit župnímu úřadu s přesným vylíčením poměrů. 

Srpen 1939 : Jak jsem již uvedla v souvislosti s minulým měsícem, během 

letních prázdnin opravdu moc rozkazů nevycházelo. Srpen byl zlomovým měsícem, 

neboť k 15. tohoto měsíce končila letní pracovní doba. Protože se blížil říšský sjezd 

strany, vyšlo nařízení, které se týkalo služeb v době jeho konání. Dovíme se o 

dalším osudu knih Mein Kampf a znovu se vrátíme k otázce přijetí či nepřijetí 

nových členů do NSDAP. 

Nařízení župního štábu K-46/39 

Místo: Liberec 

Datum: 10. srpna 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Služba v okresních úřadech během říšského sjezdu strany 1939 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel požadoval, aby také po dobu trvání říšského sjezdu strany byla na 

okresních úřadech zajištěna služba po celý den. 

Rozhodnutí, kteří vedoucí okresních úřadů budou povoláni do služby během 

říšského sjezdu strany, přenechal okresním vedoucím. 

Nařízení župního štábu K-47/39 

Místo: Liberec 

Datum: 15. srpna 1939 

Druh nařízení: okresní 
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Věc: „Adolf Hitler- Mein KampP 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Z hlavního úřadu pro úředníky bylo župě Sudety dáno k dispozici větší 

množství děl „Mein KampP. Zásilka nakladatelství Eher-Verlag byla ohlášena 

nařízením župního úřadu K-43/39. 

Rozdělením knih politickým vůdcům byli pověřeni okresní vedoucí. Měli tak 

učinit podle vlastního uvážení. Obzvláště však měli být zohledněni vedoucí bloků a 

uličních organizací. 

Dále se muselo zajistit, aby všechny místní skupiny daly jeden exemplář k 

dispozici pro školní účely. 

Nařízení župního štábu K-48/39 

Místo: Liberec 

Datum: 22. srpna 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Zpráva o odmítnutých žádostech o přijetí 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

župní pokladník Gustav Flógel 

Aby se zabránilo tomu, že lidé, jejichž žádost o přijetí do strany byla dle 

pravidel odmítnuta, se i nadále vydávali za příslušníky strany a nosili stranické 

odznaky, mělo se rozhodnutí o odmítnutí uskutečnit následovně. 

Vedoucí okresu obdržel od okresního soudu opis rozhodnutí o odmítnutí. 

Okamžitě po jeho obdržení měl okresní vedoucí vyrozumět žadatele o odmítnutí 

jeho žádosti o přijetí. Sdělení muselo doslovně znít: 

„Vaše žádost o přijetí do NSDAP byla v souladu s kompetentním stranickým 

soudem odmítnuta. Udání důvodů je podle existujících předpisů nepřípustné."144 

Současně byl odmítnutý člověk vyzván, aby okamžitě po obdržení tohoto 

rozhodnutí s ohledem na zákon proti záludnému útoku na stát a stranu z 

153 AM ÚL - Fond nacistických organizací okresu Ústí nad Labem. Karton č. 5 
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20. prosince 1934 odevzdal kompetentnímu pokladnímu místní skupiny kartu, 

kterou mu vydala kompetentní místní skupina. 

Opis tohoto vyrozumění se měl doručit také kompetentnímu pokladnímu místní 

skupiny. Ten dohlížel na vrácení karty a odpovídající změny v členském stavu. 

Září 1939: I tento měsíc byl, co se týká vydaných nařízení, velmi slabý, 

neboť vyšla pouze dvě. První o dobrovolných hasičích a jejich adekvátních 

náhradách, pokud by členové těchto sborů byli povoláni. Druhé nařízení 

poukazovalo na problémy s židy. 

Nařízení župního štábu K-49/39 

Místo: Liberec 

Datum: 5. září 1939 

Druh nařízení: okresní 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Po vypuknutí války bylo nutné, aby byla ve všech obcích bezpodmínečně 

zaručena schopnost nasazení dobrovolných hasičů. Lammel tedy nařídil okresním a 

místním vedoucím absolutní podporu místní policie v pátrání po vhodných mužích 

do funkce dobrovolného hasiče. 

Usilovalo se především o to, aby pro případ, že budou k vojsku povoláni 

příslušníci dobrovolných hasičů, byla zajištěna odpovídající náhrada. Političtí 

vedoucí měli uvolnit dobrovolné hasiče s ohledem na jejich velkou a odpovědnou 

úlohu jen tehdy, pokud už nebyli žádní jiní vhodní muži, kteří by mohli být 

povoláni místo nich. 

Nařízení župního štáhu K-50/39 

Místo: Liberec 

Datum: 8. září 1939 

Druh nařízení: okresní 
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Věc: Opatření proti židům 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Jak vyplývalo z hlášení různých služeben státní policie, vyčnívali židé během 

posledních dní v oblasti veřejného života ještě více než dosud a chovali se prý v 

mnoha případech velmi provokativně. 

Lammel proto oznámil, aby o dalších případech provokativního chování židů 

byla podána zpráva místním služebnám Gestapa. 

v 

Říjen 1939 : Ani k tomuto měsíci neposkytnu mnoho zajímavých informací. 

Pouhá dvě nařízení se vztahují k pracovnímu nasazení. Jeden výnos se týká 

nasazení nacionálně socialistických sil a druhý se vztahuje k pracovnímu nasazení 

válečných zajatců. K tomuto druhému nařízení byla připojena příloha pocházející 

přímo z říšského ministerstva práce v Berlíně. 

Nařízení župního štábu K-51/39 

Místo: Liberec 

Datum: 16. října 1939 

Druh nařízení: okresní 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

V Nařízení župního štábu K-51/39 zveřejnil Lammel nařízení zástupce vůdce 

č. 183/39 z 28. září 1939. Bylo konstatováno, že pro provedení úkolů, které 

připadali Německé pracovní frontě v rámci kolektivních úkolů NSDAP ve válce, 

bylo důležité jednotné nasazení a jasné shrnutí příslušníků strany, jejich oddělení a 

připojených svazů v závodech. 

Správa tohoto kolektivního nasazení mohla být zajišťována jen z jednoho místa 

v závodě. Vedení tohoto zodpovědného úřadu přebral předseda závodu jako 

politický zmocněnec v závodě. Jeho úkolem bylo zaručit nasazení všech v závodě 

zbylých nacionálně socialistických sil. Příslušníci strany, političtí vedoucí, muži 
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SA, NSKK145, příslušníci Nacionálně socialistického svazu žen a další měli být 

předsedovi závodu k dispozici při realizaci práce v podniku. 

Závodní předsedové obdrželi nařízení od Hoheitstrágrů, popřípadě od předsedů 

Německé pracovní fronty. Tyto úkoly neměly překračovat oblast podniku. 

Nařízení župního štábu K-52/39 

Místo: Liberec 

Datum: 24. října 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Pracovní nasazení neněmeckých pracovních sil, obzvláště válečných 

zajatců 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel pouze otiskl nařízení zástupce vůdce Rudolfa Hesse č. 197/39 z 

19. října 1939. 

Pracovní nasazení neněmeckých pracovních sil a umístění velkého množství 

polských zajatců v Německu vyžadovalo intenzivní osvětu lidu o nebezpečí 

smíchání s cizinci. Zachování čisté německé krve byl nacionálně socialistický 

princip. Kdo se proti tomu provinil, ztratil čest a úctu. 

Hess proto pověřil všechny Hoheitsträgry, aby vychovávali především všechny ženy 

a dívky k nacionálně socialistickému, rasově uvědomělému postoji vůči všem 

cizincům. Kde by byl národní cit narušen, měly se místní kompetentní 

policejní služebny, popřípadě tajná státní policie postarat o okamžitý zásah. 

Předpokladem pro přidělení válečných zajatců do jednotlivých obcí bylo 

oddělené ubytování a dostačující ostraha. Místní vedoucí měli pozorně dohlížet na 

splnění těchto předpokladů. 

Říšský ministr práce přikázal oznamovat nasazení válečných zajatců svým 

výnosem připojeným v kopii určené okresním vedoucím. 

145 NSKK: Nationalsozialistische Kraftfahrkorps = Nacionálně socialistický motoristický sbor 
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Toto nařízení bylo zástupcem vůdce vydáno v Mnichově 19. října 1939. 

Příloha 

Místo: Berlín 

Datum: 3. října 1939 

Vydal: v zastoupení říšského ministra práce Dr. Syrup 

Dr. Syrup toto nařízení adresoval panu prezidentovi zemského úřadu práce, 

pobočkám Ostmark a Norimberk a dále ještě zvláštnímu pověřenci v Liberci. 

Pracovní nasazení válečných zajatců mimo zajatecký tábor je přivádělo do 

kontaktu s civilním obyvatelstvem. Z toho plynuly pro stranické služebny jisté 

úkoly. Ty mohly splnit jen ony, pokud měly přehled o pracovním nasazení těchto 

válečných zajatců. Úřady práce proto měly spěšně podávat informace o nasazení 

válečných zajatců v jejich oblasti kompetentním okresním vedoucím. Povinně se 

mělo hlásit i přesné místo nasazení a počet nasazených. 

Listopad 1939 : Po dlouhé době zde máme zase jeden měsíc bohatý na 

nařízení. Vyšlo celkem sedm nařízení župního štábu. Týkala se nejrůznějších 

záležitostí od propagandy, sabotáží až po veřejné akce členů strany. Dovíme se 

například to, jak zacházet se statistickými údaji, aby se nedostaly do rukou 

nepřítele. 

Nařízení župního štábu K-53/39 

Místo: Liberec 

Datum: 3. listopadu 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Propaganda do zahraničí 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 
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I toto nařízení župního štábu bylo pouhým přetlumočením nařízení zástupce 

vůdce č. 201/39 z 26. října 1939. 

Na základě rozhodnutí vůdce zakázal Hess všem služebnám strany, jejich 

oddělením a připojeným svazům veškerou přímou či nepřímou propagandistickou 

činnost v neutrálním i nepřátelském zahraničí bez předem uděleného povolení. 

Zakázáno bylo také sbírání zahraničních soukromých adres, které měly sloužit k 

propagandistickému ovlivňování známých, příbuzných atd. 

Nařízení župního štábu K-54/39 

Místo: Liberec 

Datum: 6. listopadu 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Ukládání statistických podkladů 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Župní štáb informoval o tom, že nepřátelské státy prokazovaly velký zájem o 

statistické materiály všeho druhu, aby z toho mohly vyvodit pro sebe důležité 

závěry o vnitřní situaci v říši a to ve všech oblastech života. 

Zástupce vůdce proto nařídil veškeré statistické podklady strany a jí připojených 

svazů dát okamžitě pod zámek. To platilo také pro statistická hlášení a zprávy 

pravidelně posílané služebně. Za zajištění byli odpovědní: 

Za okresní vedení: okresní vedoucí 

Za místní vedení: místní vedoucí 

Aby bylo jednotlivým úřadům umožněno pokračovat v práci, měl být zbylý 

materiál ponechán jednotlivým úřadům. 

Za realizaci tohoto nařízení byl odpovědný okresní vedoucí. 
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Nařízení župního Štábu K-55/39 

Místo: Liberec 

Datum: 11. listopadu 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Sabotáže válečných zajatců 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Nařízením župního štábu K-55/39 informoval Lammel o brožuře, která došla 

okresním vedením NSDAP župy Sudety s výjimkou protektorátních okresů. Jednalo 

se o zásilku brožury „Válečný zajatec". Spis se zabýval rozsáhlými sabotážemi 

úspěšně vykonávanými nepřátelskými válečnými zajatci během jejich pobytu v 

Německu v letech 1914-1918. Tři exempláře brožury byly určeny pro samotné 

okresní vedení, zbytek měl být rozdělen místním skupinám. Okresy, ve kterých už 

byli váleční zajatci nasazeni, dostaly přiděleny ještě nějaké exempláře navíc. 

Místní skupiny musely dávat pozor především na to, aby brožura neskončila 

uložená v kanceláři. Měla totiž putovat z ruky do ruky a poučit co možná největší 

okruh osob. 

Nařízení župního štábu K-56/39 

Místo: Liberec 

Datum: 13. listopadu 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Výstavba oddělení a připojených svazů na Slovensku 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Župní štáb opět pouze tlumočí nařízení zástupce vůdce č. 214/39 z 3. listopadu 

1939. 

Hess zakázal Slovákům, jejichž plnou suverenitu říše garantovala, aby zakládali 

oddělení strany a organizace připojených svazů a vyzývali Němce ke vstupu do 

nich. 

Toto nařízení Hess vydal v Mnichově 3. listopadu 1939. 
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Nařízení župního štábu K-57/39 

Místo: Liberec 

Datum: 14. listopadu 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Propaganda 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Protože nařízením K-53/39 župního štábu ze 3. listopadu 1939, v němž bylo 

zveřejněno nařízení zástupce vůdce č. 201/39, vznikly nejasnosti ze strany župního 

pověřence Sudety služebny Ribbentrop o akci sbírání adres osobností z neutrálního 

zahraničí, bylo sděleno následující: 

Služebnou pověřence pro zahraničně politické otázky ve štábu zástupce vůdce 

byla realizována soukromá korespondence do zahraničí s povolením zástupce 

vůdce. Což tedy nespadalo pod nařízení zástupce vůdce č. 201/39. 

Nařízení župního štábu K-58/39 

Místo: Liberec 

Datum: 28. listopadu 1939 

Druh nařízení: okresní 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Bohužel se nedochovala příloha tohoto nařízení. Měla obsahovat opis dopisu 

OKW146 třem vrchním velitelům oddílů wehrmachtu. Zástupce vůdce očekával 

rychlé a důkladné odstranění uvedených nesprávností ve všech hlášeních. 

O výsledcích vykonané práce okresních vedoucích měly být vždy co nejrychleji 

informovány úřady wehrmachtu. 

Nařízení župního štábu K-59/39 

Místo: Liberec 

146 OKW: Oberkommando der Wehrmacht = vrchní velitelství branné moci 
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Datum: 30. listopadu 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Hlášení o shromáždění členů a veřejných akcí 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Podle nařízení župního štábu OG-4/39 museli okresní vedoucí k poslednímu dni 

každého měsíce hlásit župnímu štábu plánované akce pro nadcházející měsíc. 

S ohledem na zvýšené zatížení okresních vedení válečnými povinnostmi a také 

kvůli povolávacím rozkazům četných vedoucích okresních úřadů, zrušil Lammel 

prozatím tuto povinnost hlásit akce pro nadcházející měsíc. 

Prosinec 1939 : Měsíc prosinec nebyl tolik bohatý na vydaná nařízení jako 

některé jiné. Vyšlo jen pět výnosů župního štábu, z toho jeden doplněný o přílohu. 

Opět se setkáme se starými tématy jako například přijímání či nepřijímání nových 

členů do NSDAP, či s problematikou pracovních sil. Ve většině případů se jednalo o 

záležitosti organizační povahy. Naplno se začal projevovat nedostatek prostor, což 

bylo třeba rychle řešit. Chyběly totiž nejen prostory administrativní, ale především 

skladovací. 

Nařízení župního štábu K-60/39 

Místo: Liberec 

Datum: 6. prosince 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Využití bývalých českých školních budov stranou NSDAP jejími 

odděleními a připojenými svazy 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Osobním nařízením pana říšského ministra výchovy měly být bývalé české 

školní budovy užívány výhradně pro školní účely. Velký nedostatek prostorů pro 

úřední účely, který se vyskytl po osvobození Sudet, vedl však v mnoha případech k 
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tomu, že tyto školní budovy byly přiděleny k jiným účelům. 

Lammel upozornil, že prezidenti vládních okrsků v župě Sudety byli na základě 

ministerského nařízení pověřeni, aby jednali s momentálními uživateli těchto budov 

o jejich uvolnění. Stranické služebny musely opustit školní budovy v tom případě, 

jestliže jim byla poskytnuta adekvátní náhrada. 

Nařízení župního štábu K-61/39 

Místo: Liberec 

Datum: 11. prosince 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Zajištění skladišť pro uskladnění obilí 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Bylo zveřejněno nařízení zástupce vůdce Martina Bormanna č. 224/39 z 27. 

listopadu 1939. 

Ve zprávách různých župních vedoucích se objevila stížnost, že doposud 

chybělo navázání styků s místními kompetentními Hoheitstrágry strany nutné pro 

využití prostor pro uskladnění obilí. 

Říšský obilný úřad vydal 27. října 1939 výnos pro své místní pobočky, jehož 

doslovné znění bylo připojeno ve zkrácené formě v příloze. 

Bormann žádal také Hoheitstrágry strany, aby úzce spolupracovali s místními 

pobočkami říšského obilného úřadu a upozornili na prostory vhodné pro uskladnění 

obilí. Hoheitstrágři strany mohli mít na základě svých bohatých zkušeností ty 

nejlepší znalosti o všech prostorách přicházejících v úvahu. 

Počítalo se s tím, že v nejbližší době se bude muset žádat o ještě více objektů k 

uskladnění obilí. Při jejich výběru se tedy muselo dbát na to, aby zůstávaly prázdné 

pouze bezpodmínečně nutné shromažďovací prostory strany. Bormann také dále 

požadoval nezapomínat na to, že chlebové obilí se za žádných okolností nesmí 

zkazit jen kvůli nedostatečnému uskladnění. Odůvodňoval to tím, že pro náladu 

obyvatelstva ve válce bylo nejdůležitější zajištění jejich obživy za všech okolností. 
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Příloha 

Datum: 27. října 1939 

Věc: Zajištění skladovacích prostor 

Využití shromažďovacích sálů 

Nutnost opatřit dostatečné skladovací prostory pro umístění vlastních říšských 

obilných rezerv nesměla v žádném případě vést k vážnému narušení angažovanosti 

NSDAP a jejích oddělení. Bylo proto důležité zajistit, aby v každé obci zůstal 

alespoň jeden shromažďovací objekt zachován k tomuto účelu. Šlo o dřívější lokály 

strany. Přitom měla být v rámci možností dosažena dohoda s kompetentními 

Hoheitstragry, jejichž případný tip na náhradní prostory měl být zohledněn. V 

každém případě se měly sály potřebné pro realizaci politické činnosti obsadit jen 

tehdy, když už všechny ostatní možnosti skladování v příslušné oblasti byly 

vyčerpané. 

Zvláštní nařízení župního štábu 

Místo: Liberec 

Datum: 11. prosince 1939 

Věc: Auíbaufonds-Vermogensverwaltungs-Gesellschaft m.b.H147 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Likvidační a prolongační komisař ukončil svou politickou činnost a jeho 

služebna vstoupila s platností od 15. listopadu 1939 do likvidace. 

Právo využívat nemovitosti získala podle nařízení ŠTIKA Aufbaufonds-

Vermógensverwaltungs-Gesellschaft m.b.H, neboť činnost této společnosti 

spočívala v zájmu župy. Lammel proto nařídil Hoheitstrágerům, aby zohlednili 

přání Aufbaufonds-Vermogensverwaltungs-Gesellschaft m.b.H. Obzvlášť pokud se 

jednalo o správu domů, měli jí poskytnout politicky spolehlivé příslušníky strany. 

Lammel také nařídil doručení obsahu tohoto zvláštního nařízení osobně 

147 společnost, která měla na starost fond výstavby a správu majetku 
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místnímu vedoucímu. Přitom se nesmělo dostat do nepovolaných rukou. 

Nařízení župního štábu K-62/39 

Místo: Liberec 

Datum: 22. prosince 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Evidování lidí bez práce a ne plně zaměstnaných pracovních sil 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

S rostoucí potřebou pracovních sil, která musela být za všech okolností 

uspokojena, získalo evidování tak zvaných „neviditelných lidí" bez práce větší 

význam. 

Nadřízené služebny upozornily své úřady práce, aby provedly potřebné šetření 

ve stranických služebnách, protože právě jednotliví blokoví vedoucí díky své přesné 

znalosti místních poměrů mohli pracovat nejúspěšněji. 

Při této příležitosti bylo okresním vedením nařízeno co nejrozsáhlejší 

podporování úřadů práce. 

Nařízení župního štábu K-63/39 

Místo: Liberec 

Datum: 22. prosince 1939 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Odmítnutí přijetí- zpráva oddělením 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Oddělení strany, SA, SS, NSKK148, NSFK149 musela být informována o 

odmítnutí žádosti o přijetí, pokud byl žadatel příslušníkem jednoho ze jmenovaných 

oddělení. S ohledem na nařízení župního štábu K-48/39 z 22. srpna 1939 bylo 

přijato níže uvedené opatření: 

148 NSKK: Nationalsozialistische Kraftfahrkorps = Nacionálně socialistický motoristický sbor 
149 NSFK: Nationalsotialistischer Fliegerkorps = Národně socialistický letecký sbor 
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Před vydáním vyrozumění, že žádost o přijetí byla odmítnuta, měl místní 

vedoucí zjistit, zda odmítnutý žadatel nepřísluší k nějakému oddělení. V případě že 

patřil, doporučovalo se současně s předáním rozhodnutí o odmítnutí žadateli poslat 

kopii tohoto rozhodnutí také kompetentnímu vedoucímu oddělení. 

Okresní vedoucí o tom měli informovat místní vedoucí vhodným způsobem a 

zajistit, aby pokyny byly bez výjimky dodrženy. 

9.2 . 1940 

Žádný následující rok už nebyl tolik bohatý na nařízení jako rok 1939. S 

postupem let počet dochovaných nařízení neustále klesal a i po obsahové stránce 

ztrácela nařízení na důležitosti. Župní štáb řešil nejčastěji záležitosti jako veřejné 

sbírky, změny a upřesňování adres, stranická shromáždění, či zásobování palivy. 

Mezi významnější nařízení by se dala zařadit ta o opatřeních proti židovskému 

obyvatelstvu, evidování padlých a raněných či kontakty mezi župou Sudety a 

Protektorátem Čechy a Morava. 

Leden : Z počátku roku 1940 se zachovala dvě okresní nařízení župního štábu. 

První nás varovalo před podvodníkem, který se pohyboval v župě Sudety a pod 

záminkou dodání knih mámil z lidí peníze. Druhé nařízení poskytovalo návod, co 

dělat se starým papírem hromadícím se na služebnách stranických úřadů. 

Dále byla dochována i dvě místní nařízení. Jedno informovalo o sbírce a druhé 

se zabývalo počtem padlých či raněných členů strany ze župy Sudety. Uchovalo se 

i několik oběžníků. 

Nařízení župního štábu OG-1/40 

Místo: Liberec 

Datum: 3. ledna 1940 

Druh nařízení: místní 
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Věc: Vlastní župní sbírka pro WHW150 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel informoval o župní pouliční sbírce pro WHW, která se měla konat 20. a 

21. ledna 1940 ve všech obcích župy Sudety a ve všech obcích s německými 

obyvateli v Protektorátě. 

Výběrem byli kromě NSRL151 pověřeni pouze političtí vedoucí strany a správci 

NSV152. 

Organizační vedoucí jednotlivých místních skupin (v okresních městech okresní 

organizační vedoucí) předali kompetentním služebnám NSV seznamy politických 

vedoucích. Ti pak byli o svém nasazení vyrozuměni prostřednictvím oprávněných 

organizačních vedoucích. 

Výběr byl naplánován následovně: 

20. ledna 1940: od 14 - 18 h na ulicích a potom do 24 h v hostincích. 

21. ledna 1940: od 8 - 18 h v ulicích a pak do 24 h v hostincích. 

Za vhodné oblečení pro takovou akci se považovaly služební uniformy s 

hnědými košilemi a kabáty. 

20. ledna 1940 ve 13.30 h vyzývali političtí vedoucí ke sbírce na veřejném 

prostranství. Při této příležitosti řekl několik slov také Hoheitstráger. Po této výzvě 

se Hoheitstrágři okamžitě odebrali na svá výběrčí místa. 

V sobotu odpoledne a v neděli dopoledne se konaly hudební průvody 

politických vedoucích a pořádány byly i koncerty. 

Lammel očekával, že všichni političtí vedoucí a především okresní organizační 

vedoucí nahlásí do 10. února 1940 na župní organizační úřad, zda političtí vedoucí 

splnili svou povinnost v plném počtu. 

150 WHW: Winterhilfswerk = Válečná zimní pomoc 
151 NSRL: Nationalsozialistischer Reichsbund fůr Leibesübungen = Nacionálně socialistický říšský 

svaz pro tělesnou výchovu 
152 NSV: Nationalsozialistische Volkswohlfahrt = Nacionálně socialistická organizace pro sociální 

výpomoc a dobročinnost 
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Místo: Liberec 

Datum: 3. ledna 1940 

Věc: Pořadová čísla jednotlivých župních úřadů 

Nově stanovená pořadová čísla jednotlivých župních úřadů byla následující: 

1 župní vedoucí 

2 zástupce župního vedoucího 

3 župní štáb 

4 župní organizační úřad 

5 župní personální úřad 

6 župní pokladní úřad 

7 župní úřad pro vzdělávání 

8 župní úřad propagandy 

9 župní tiskový úřad 

10 župní úřad Německé pracovní fronty 

11 župní úřad pro nacionálně sociální výpomoc a dobročinnost 

12 župní hospodářský poradce 

13 župní právní úřad 

14 župní úřad pro pohraniční oblasti 

15 nacionálně socialistický svaz žen 
16 župní úřad pro otázky národního zdraví 

17 župní úřad pro oběti války 

18 župní úřad pro úředníky 

19 župní úřad pro vychovatele 

20 župní kancelář pro techniku 

21 nacionálně socialistický svaz docentů 

22 nacionálně socialistický svaz studentů 

23 župní úřad pro komunální politiku 

24 župní úřad pro agrární politiku 

25 župní úřad pro rasovou politiku 

26 župní soud 
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27 vedoucí župního úřadu pro řemeslo a obchod 

28 SA Sudety 

29 SS 

30 NSKK 

31 NSFK 

32 Hitlerova mládež Sudety 

Oběžník župního štábu č. 1/40 

Místo: Liberec 

Datum: 8. ledna 1940 

Věc: Vydávání nařízení župního vedení 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel oznámil, že první část nařízení župního vedení Sudety vyjde ve středu 

17. ledna 1940. 

Zaslání rukopisů se tedy mělo uskutečnit do pondělí 15. ledna 1940 do 12 hodin. 

Jakých konkrétních nařízení se tento oběžník týkal, nebylo ve spise uvedeno. 

Nařízení župního štábu QG-2/40 

Místo: Liberec 

Datum: 9. ledna 1940 

Druh nařízení: místní 

Věc: Hlášení o členech strany z říšské župy Sudety, kteří padli či byli zraněni 

ve válce 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

župní pokladník Gustav Flógel 

Místní zástupce vůdce si přál ještě v průběhu tohoto měsíce přesné hlášení o 

členech strany pocházejících z naší župy, kteří padli či byli zraněni ve válce. 

Šetření se mělo provést tímto způsobem: 
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Pokladní místní skupiny vlastnil jmenný seznam všech členů strany povolaných k 

vojenské službě. Na základě tohoto listu bylo možné zjistit počet padlých a 

raněných k datu 15. prosince 1939. Při šetření se pokud možno neměli vyslýchat 

rodinní příslušníci. Zjištěné počty padlých členů strany pak bylo vhodné 

zkontrolovat s údaji o padlých na obecních úřadech. 

Zjištěný počet mrtvých a zraněných se měl nejpozději do 25. ledna 1940 

nahlásit na okresní štábní úřad a odtud jako zpráva okresu nejpozději do 27. ledna 

1940 telegraficky nebo telefonicky nahlásit župnímu štábu. 

Lammel dále zdůraznil, že uvedené lhůty musí být za všech okolností dodrženy. 

Nařízení župního štábu K-l/40 

Místo: Liberec 

Datum: 10. ledna 1940 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Varování před podvodníkem 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel varoval před podvodníkem, který se pohyboval v župě a vydával se za 

zástupce nakladatelství Eher-Verlag Mnichov. Neoprávněně používal také formuláře 

k objednávání knih s přetiskem a symboly této firmy, prokazoval se legitimací 

NSDAP a přijímal objednávky na knihy. Ty však nikdy nedodal, ačkoli zálohu 

vybral. 

Jednalo se přitom o Franze Doralta, který vystupoval také pod jinými jmény, 

například Dorabek, Doralek, Dora nebo Dóralti. Narodil se 19. prosince 1899 ve 

Vídni, byl středně vysoký, měl oválný obličej, hnědé vlasy a hnědé oči a jeho 

vídeňská adresa zněla 

Wien XVII, Zeillergasse 83153. 

Lammel upozornil na tohoto podvodníka a žádal, pokud by se tento muž objevil 

v daném okrese, aby okresní vedoucí okamžitě upozornil místní oddělení policie a 

požádal o zajištění osoby. 

153 AM ÚL - Fond nacistických organizací okresu Ústí nad Labem. Karton č. 5 
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Oběžník župního štábu č. 2/40 

Místo: Liberec 

Datum: 10. ledna 1940 

Věc: Župní sbírka pro WHW 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Jak již bylo oznámeno nařízením župního štábu OG- 1/40, konala se ve dnech 

20. a 21. ledna 1940 župní sbírka pro WHW vedená politickými vedoucími. 

Ti političtí vedoucí, kteří nebydleli v Liberci, měli vybírat v místě svého 

bydliště a být v pravidelném kontaktu s kompetentními okresními vedoucími kvůli 

stanovení místa a času sbírky. Všichni ostatní vedoucí župních úřadů a vedoucí 

župní centrály vybírali, pokud to bylo technicky možné, společně s vedoucími 

okresních úřadů okresního vedení Liberec v Liberci na náměstí Adolfa Hitlera a v 

předem určených hostincích. 

Oblečení: 

Pro sbírku byl předepsán služební oblek politických vedoucích (vysoké boty a 

hnědé košile). Uniformy oddělení nebyly přípustné, protože se jednalo o sbírku 

politických vedoucích. V případě nedostatku uniforem politických vedoucích se 

mohlo vybírat také v turnerském oblečení, protože Nacionálně socialistická 

turnerská obec se do pouliční sbírky také zapojila. 

Místo setkání 

Jako místo setkání výběrčí služby vždy platila služebna okresního vedení v 

Liberci. V ní byly vydávány pokladničky. Požadovalo se, aby se příslušníci strany 

dostavili na okresní vedení již 10 minut před začátkem služby. 

Ti političtí vedoucí župního vedení, kteří nebyli nasazeni do pouliční sbírky, 

měli být k dispozici místním skupinám oprávněným ke sbírce. 

Pro případ, že bylo vedoucímu župního úřadu nebo vedoucímu župní centrály 

20. nebo 21. ledna naléhavým služebním příkazem znemožněno, aby se sbírky 

účastnil, měl to dle Lammelova rozkazu neprodleně písemně nahlásil župnímu 

štábu jako hlavnímu úřadu vnitřní služby. 
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Výměna počátečních časů jednotlivých sbírek mezi vedoucími župních úřadů a 

vedoucím župní centrály byla možná při oboustranném souhlasu. I ta musela být 

včas písemně oznámena. 

Nařízení župního štábu K-2/40 

Místo: Liberec 

Datum: 17. ledna 1940 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Sběr starého papíru 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Na počáteční dny měsíce února 1940 byl v župě Sudety naplánován sběr starého 

papíru, kterým byla pověřena HJ154. 

Lammel proto uložil všem služebnám NSDAP, jejím oddělením a připojeným 

svazům prohlédnout všechny své staré spisy. Pokud se neměly podle platných 

předpisů uschovat, měly být ve sběrné dny odevzdány sběratelům. S chystáním 

papíru se muselo začít okamžitě. 

Okresní pověřenec pro evidování starých materiálů měl služebnám vždy 

oznámit přesný čas vyzvednutí sběrného materiálu. Bylo proto třeba zajistit, aby byl 

v tuto dobu po ruce někdo, kdo předání provede. 

Směrnice pro tuto akci si bylo možné vyžádat u okresního pověřence. 

V této souvislosti upozornil Lammel také na trestní nařízení ze 4. září 1939, 

podle kterého zničení starých materiálů bylo trestné. 

r 

Unor : Z tohoto měsíce se nám dochovalo pouze jedno nařízení župního štábu 

s okresní působností a to se týkalo archivování spisů SdP. Kromě toho máme dnes k 

dispozici také jeden oběžník. Upozorňoval na důležitost centrálního nakladatelství 

NSDAP, jehož sídlo se nacházelo v Mnichově. 

154 HJ: Hitleť-Jugend = Hitlerova mládež 
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Oběžník župního štábu č. 6/40 

Místo: Liberec 

Datum: 7. února 1940 

Věc: Centrální nakladatelství NSDAP, Franz Eher Nachf. Mnichov 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Všem vedoucím župních úřadů bylo oznámeno nařízení zástupce vůdce A 9/40 

ze 30. ledna 1940. 

Lammel upozornil na samozřejmou povinnost všech příslušníků strany a 

služeben strany, jejích oddělení a připojených svazů, aby nechali svou literaturu 

vydávat v centrálním nakladatelství NSDAP Franz Eher Nachf. Spisy, které se 

zabývaly otázkami nacionálně socialistického světového názoru, stranou a její 

historií stejně jako všechny tiskoviny určené pro interní použití měly být v první 

řadě nabídnuty k tisku tomuto nakladatelství. 

Údernost centrálního nakladatelství NSDAP měla pro politické vedení velký 

význam. 

Nařízení župního štábu K-4/40 

Místo: Liberec 

Datum: 15. února 1940 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Uložení spisů SdP 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel odpovídá na dotaz různých okresních vedení, do jaké míry se měly 

uschovávat spisy SdP. 

Sdělil, že před zničením spisů, popřípadě jejich odložením do sběru starých 

papírů, se mělo provést přezkoumání. Všechny důležité spisy se musely oddělit od 

bezvýznamných. Kromě všech spisů obsahem závažných měly být uschovány také 

všechny stížnosti a oznámení. Listiny vyřazené jako bezvýznamné měly být 

128 



doneseny do sběren starého papíru. 

Březen : Z měsíce března se zachoval jen jeden oběžník župního štábu, který 

upozorňuje na změnu adresy Nacionálně socialistického svazu docentů. Podobná 

oznámení byla častá, neboť neustálé změny adres a přejmenovávání ulic činilo 

úřadům velké potíže. Ne vždy totiž dostaly zprávu o změně včas. 

Oběžník župního štábu č. 16/40 

Místo: Liberec 

Datum: 22. března 1940 

Věc: Adresa Nacionálně socialistického svazu docentů, Praha 2, Lutzowgasse 

26/11. 

Důvodem vydání tohoto oběžníku byla skutečnost, že některé župní úřady stále 

ještě uváděly nesprávnou adresu Nacionálně socialistického svazu docentů. Při 

poštovním kontaktu musela být užita adresa následující: 

Nacionálně socialistický svaz docentů, Praha 2, Lutzowgasse 26/11.155 

Duben : Ani dubnová nařízení nám neposkytnou více informací. Dva 

dochované oběžníky pouze prozrazují termín vydání úředních listin NSDAP župy 

Sudety a dále nás informují o změně pracovní doby. 

Oběžník župního štábu č. 17/40 

Místo: Liberec 

Datum: 2. dubna 1940 

Věc: Vydávání úředních listin NSDAP župy Sudety 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel upozornil na vydání další části úředních listin NSDAP župy Sudety, 

155 AM ÚL- Fond nacistických organizací okresu Ústí nad Labem. Karton č. 5 
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která měla vyjít ve středu 10. dubna 1940. 

Svoz rukopisů se měl uskutečnit nejpozději do pondělí 8. dubna 1940. Na pozdější 

rukopisy již neměl být brán zřetel. 

Oběžník župního štábu č. 18/40 

Místo: Liberec 

Datum: 2. dubna 1940 

Věc: Pracovní doba 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Po dohodě se zástupcem župního vedoucího stanovil Lammel pracovní dobu 

následovně: 

- všední dny (mimo soboty): 7.30 - 12 h a 13- 17 h 

- sobota: 7 .30- 12.30 h 

Dále požádal vedoucí župních úřadů, aby obsah tohoto oběžníku okamžitě 

sdělili svým kolegům. 

Květen : Květnová nařízení čtenáře nejen informují, ale možná i pobaví. 

Kromě informací o rozesílání říšských nařízení se totiž dovíme o průšvihu úředníků 

z úřadů v budově Peter-Donnhauser-Strasse, kteří na svou nečinnost nechtěně 

upozornili obyvatele města a vysloužili si tak pokárání od svých nadřízených. Za 

zmínku stojí i zapojení školáků do navazování kontaktů mezi zázemím a frontou. 

Nařízení župního štábu K-15/40 

Místo: Liberec 

Datum: 24. května 1940 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Dopisy žáků na frontu 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 
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Lammel zveřejnil výnos říšského místodržícího z 9. května 1940, který byl 

publikován v „Amtlichen Schulblatt". 

Dále požádal všechny učitele národních a měšťanských škol, aby ještě více než 

dosud poskytovali dopisy žáků k posílení spojení mezi domovem a frontou. 

Doporučil proto nechat žáky pátého ročníku, pokud možno každý měsíc, napsat v 

rámci výuky němčiny jeden dopis. Jeho tématem měly být události ve vlasti a práce 

na vnitřní frontě. 

Dopisy se pak předávaly vedoucímu místní skupiny NSDAP. Ten se postaral o 

jejich odeslání. Před sepsáním dopisů však bylo nutné probrat s tímto vedoucím 

hlavní aspekty obsahu. 

Oběžník župního štábu 

Místo: Liberec 

Datum: 24. května 1940 

Věc: Polední pauza a hraní rozhlasových přístrojů 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Tento oběžník byl adresován župním úřadům v budově Peter-Donnhauser-

Strasse. 

Členové župního vedení vyhlíželi o polední pauze okny na ulici, což bylo 

chybně vykládáno ze strany obyvatel. 

Lammel proto požádal vedoucí jednotlivých úřadů, aby všechny své příslušníky 

upozornili na zákaz dívání se z okna na ulici. Členové župního vedení měli svou 

polední přestávku strávit na dvoře v případě pěkného počasí. 

Další výtka byla, že rozhlasové přístroje hrály někdy tak hlasitě, že je bylo 

možné slyšet až na ulici. To muselo skončit. Přístroje, jestliže hrály, měly být 

nastaveny na slabou pokojovou hlasitost. 

O obsahu tohoto oběžníku měli být informováni všichni příslušníci úřadů. Za 

dodržování příkazu učinil Lammel odpovědné vedoucí jednotlivých úřadů. 
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Nařízení župního štábu K-16/40 

Místo: Liberec 

Datum: 28. května 1940 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Říšská nařízení 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Na základě četných dotazů vyhlásil Lammel následující: 

1) Vydání B říšského nařízení bylo doručeno každému okresnímu vedení přímo 

z Mnichova. Každý okres obdržel tři exempláře. Z nich byl jeden určen pro 

okresního vedoucího, druhý pro vedoucího okresního štábu a třetí pro archiv. 

Kromě toho dostalo každé okresní vedení pět exemplářů vydání C. 

2) Vydání C se doručovalo místním skupinám. Přímé odeslání z Mnichova 

okresním vedením bylo z technických důvodů nemožné. Okresní vedení mělo každé 

skupině odeslat jeden exemplář vydání C tak rychle, jak jen to bylo možné. 

3) Oddělení měla obdržet nařízení přímo z Mnichova. 

Bohužel nebyla ve spisech uvedena přesnější charakteristika toho, jaké spisy 

měl Lammel na mysli. Vydání říšských nařízení bylo označováno A, B, C. Je tedy 

možné, že se jednalo o paralelu k dnešnímu označení 1., 2., 3. vydání. 

v 

Červen : V červnu se konalo několik shromáždění v libereckém hotelu Zlatý 

lev, kde se 18. června sešli vedoucí župních úřadů a den poté 19. června i okresní 

vedoucí. Dále byly také vydány směrnice pro kontakt se služebnou říšského 

protektora v Protektorátě Čechy a Morava a s českými úřady. 

Nařízení župního štábu K-17/40 

Místo: Liberec 
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Datum: 13. června 1940 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Shromáždění okresních vedoucích v Liberci, v hotelu Zlatý lev, 19. června 

1940 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Ve středu 19. června se konalo v Liberci, v hotelu Zlatý lev, shromáždění 

okresních vedoucích a vedoucích župních úřadů. 

Program byl následující: 

9 - 1 0 h : zpráva župního hospodářského poradce Ing. Richtra 

10-10.30 h : diskuze 

10.30 - 11.30 h : proslov říšského správce práce Dr. Kóllnera 

11.30- 12.30 h : diskuze 

12.30 - 14 h : společný oběd 

14 - 15 h : obecná diskuze 

15 - 15.30 : proslov župního vedoucího 

Pak měla následovat porada. 

Účastníci: okresní vedoucí nebo zástupci 

vedoucí župních úřadů nebo zástupci 

Oběžník župního štábu č. 24/40 

Místo: Liberec 

Datum: 13. června 1940 

Věc: Shromáždění vedoucích župních úřadů v Liberci, v hotelu Zlatý lev, 

18. června 1940 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Tento oběžník informoval ještě o dalším shromáždění a sice: 

v úterý 18. června se sešli v Liberci, v hotelu Zlatý lev, všichni vedoucí župních 
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úřadů s následujícím programem: 

16 - 19 h : porada vedoucích župních úřadů 

19 h : společná večeře, následuje přátelský večer 

Účastníci: vedoucí župních úřadů nebo jejich zástupci. 

Nařízení župního štábu K-18/40 

Místo: Liberec 

Datum: 25. června 1940 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Kontakt se služebnou říšského protektora v Protektorátě Čechy a Morava a 

přímé navázání styků s českými úřady 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

V poslední době se Lammel několikrát přesvědčil o tom, že stranické služebny 

byly v kontaktu přímo s říšským protektorem nebo s českými úřady. Odkázal je 

proto ještě jednou na opatření zástupce vůdce V- 3/40 ze 30. ledna 1940, v němž 

bylo výslovně nařízeno následující: 

1) Jednání se služebnou říšského protektora v Čechách a Moravě směly 

služebny strany, jejich oddělení a připojené svazy pro příště vést jen s vědomím 

spojovacího úřadu strany. Nutná byla jeho účast i při jednání. 

2) Dohoda služeben se služebnami říšského protektora v Protektorátě Čechy a 

Morava vyžadovala povolení vedoucího spojovacího úřadu strany. 

3) Přímé navázání styků s českými úřady zůstalo vedoucímu spojovacího úřadu 

strany, jeho spolupracovníkům, tak jako všem ostatním služebnám strany přísně 

zakázáno. 

4) Adresa spojovacího úřadu strany říšského protektora v Čechách a na Moravě 
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zněla: 

Nacionální socialistická německá dělnická strana spojovacího úřadu strany 

říšského protektora v Čechách a Moravě 

Praha 4, Hrad, severní křídlo. Telefon: 60951156 

Srpen : Z letních měsíců nám zbyla pouze dvě nařízení z konce srpna. Obě 

řešila aktuální problémy. První se věnovalo problému s odebíráním členských karet 

NSDAP, čímž se mělo zabránit jejich neoprávněnému využívání. Druhé nabádalo 

německé občany, aby se obraceli výhradně na německé advokáty a ne na české, jak 

tomu doposud bylo. 

Nařízení župního štábu K-21/40 

Místo: Liberec 

Datum: 20. srpna 1940 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Zabavení členských karet NSDAP 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel přijal opatření, která měla řešit problém s výběrem členských karet. 

Často se totiž stalo, že při vybírání žlutých nebo červených členských karet bylo 

odevzdání vedoucímu místní skupiny odepřeno. 

Aby se tomu pro příště jednotně zabránilo, nařídil Lammel nechat odevzdávání 

členských karet na starost tajné státní policií. Když by ani to nevedlo ke zdárnému 

konci, měl se o další kroky postarat župní pokladník prostřednictvím státní 

advokacie. 

Místo: Liberec 

Datum: 29. srpna 1940 

Věc: Užívání služeb protektorátních notářů německým obyvatelstvem v 

156 AM ÚL- Fond nacistických organizací okresu Ústí nad Labem. Karton č. 5 
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Protektorátě Čechy a Morava 

Ze zpráv německých notářů vyplynulo, že německé obyvatelstvo stále ještě uzavírá 

své obchody ve velkém rozsahu u protektorátních notářů. 

Lammel proto požádal, aby bylo německému obyvatelstvu protektorátu objasněno, 

že se se svými právními záležitostmi mají obracet ne na protektorátní, ale výhradně 

na německé notáře. 

Ze snadno pochopitelných důvodů měl počet německých notářských úřadů v 

protektorátě vzrůst pouze natolik, aby byla zajištěna jejich hospodářská existence. 

Lammel nařídil aby se okresní vedoucí postarali o to, aby německé obyvatelstvo 

zachovalo nutnou sebekázeň. 

Září : Ze září můžeme v archívu najít jedno zvláštní nařízení. Informuje nás o 

školních výletech do Protektorátu Čechy a Morava a o složitostech, které se při tom 

vyskytly. Druhé řeší problém stravy stranických příslušníků, kteří se účastnili 

shromáždění NSDAP v protektorátě. 

Zvláštní nařízení župního štábu: Důvěrné! 

Místo: Liberec 

Datum: 27. září 1940 

Věc: Hraniční doprava žáků 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Toto zvláštní nařízení bylo adresováno okresním vedoucím NSDAP okresů: 

Svitavy - Moravská Třebová - Šumperk - Zábřeh - Králíky - Jeseník - Bruntál -

Krnov - Opava - Nový Jičín - Moravský Beroun - Šternberk. 

Vláda - oddělení školní správy- povolila za určitých podmínek školní návštěvu 

protektorátu. 

Nejednou se ale stalo, že se žáci ve svých rodných obcích chovali provokativně 

nebo vyjadřovali svůj šovinistický postoj. 
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Státní tajná policie v Opavě proto pověřila své služebny, aby tak zvaným 

českým protektorátním žákům, popřípadě jejich rodičům, věnovaly větší pozornost 

a v případě, že by se prokázaly pochyby o dopravě takovýchto žáků, mělo se 

zažádat u oprávněných úřadů o odepření propustky či povolení k přechodu hranic 

nebo zabránit jejich vydání v budoucnu. 

Lammel uložil okresním vedoucím věnovat těmto přechodům větší pozornost a 

případné záležitosti tohoto druhu sdělit úřadu státní policie v Opavě. 

Oběžník župního štábu ě. 28/40 

Místo: Liberec 

Datum: 30. září 1940 

Věc: Zaopatření účastníků na akcích NSDAP v protektorátě 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Tento oběžník byl určen všem župním úřadům, oddělením a připojeným 

svazům, ale také protektorátním okresům. 

Při plánování akcí, kurzů, shromáždění, táborů atd. byly v poslední době k 

říšskému protektorovi v Čechách a na Moravě podávány žádosti o dodatečné 

vydání potravinových lístků nebo odběrních poukazů pro zásobování účastníků. 

Protože ale každý účastník dostal potravinové lístky od svého domácího úřadu, 

musely být takové prosby odmítnuty. Dodatečné vydání bylo tedy nemožné, protože 

k žádnému dvojitému zásobování nesmělo docházet. 

Lammel proto nařizoval, aby při plánování akcí, shromáždění atd. byli vždy 

účastníci upozorněni na to, aby s sebou stále nosili lístky, když se chtěli při akcích 

také stravovat. 

Říjen : Z říjnových nařízení zjistíme, že svátek Všech svatých, který připadal 

na 1. listopad, byl zrušen. S Lamme lem budeme pátrat po vhodných budovách pro 

nově zřízený národně politický výchovný ústav a podíváme se i na to, jak byl 
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nakonec vyřešen problém se zásobováním Němců hnědým uhlím v protektorátě. 

Nařízení župního štábu K-31/40: Naléhavé! 

Místo: Liberec 

Datum: 23. října 1940 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Zřízení národně politického výchovného ústavu 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel požadoval údaje o objektech, v nichž by mohl být umístěn nově 

zřízený národně politický výchovný ústav. V úvahu přicházely jen reprezentativní 

budovy, které disponovaly mnoha vedlejšími budovami. 

Návrhy se měly podávat do konce měsíce do kanceláře zástupce župního 

vedoucího. 

Zvláštní nařízení župního štábu 

Místo: Liberec 

Datum: 23. října 1940 

Věc: Zásobování Němců v protektorátě hnědým uhlím 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Toto zvláštní nařízení bylo adresováno pouze okresním vedením Protektorátu 

Čechy a Morava 

Sudetoněmecký uhelný syndikát zavedl v tomto roce akci pro zásobování 

Němců v protektorátě. Důvodem byla snaha odstranit hned v počátcích těžkosti, 

které se vyskytly minulou zimu. 

Za tímto účelem stanovil sudetoněmecký uhelný syndikát prostřednictvím 

místní skupiny NSDAP v protektorátu potřebu hnědého uhlí pro Němce sám s 

pomocí vlastních dotazníků. Tento způsob šetření se prokázal jako vhodný, když se 
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podobné akce v předešlém roce projevily jako neúspěšné. Aby byla jistota, že 

dodané uhlí bylo skutečně ku prospěchu německým příslušníkům, byla průběžně 

oznamována každá zásilka expedičního oddělení syndikátu. Tak se ohlídalo 

spravedlivé rozdělení. 

Oběžník župního štábu ě. 30/40 

Místo: Liberec 

Datum: 28. října 1940 

Věc: 1. listopad 1940 (svátek Všech svatých) 

Lammel oznámil, že v tomto roce bude 1. listopad, svátek Všech svatých 

považován za všední den. 

Dále požádal všechny vedoucí župních úřadů, aby o tomto oběžníku okamžitě 

informovali všechny své kolegy a kolegyně ve své služebně. 

Listopad : Z měsíce listopadu se dochovala jen tři velmi stručná nařízení 

župního štábu. První nás informuje o změně adresy okresního vedení NSDAP v 

Šumperku. Opět totiž o této změně nebyly informovány služebny, které tak i nadále 

posílaly korespondenci na již neplatnou adresu. Dozvíme se o zasedání župních 

vedoucích v Praze a nebude chybět ani zmínka o sportovních akcích a cvičeních 

pořádaných stranou. 

Nařízení ž.ipního štábu K-32/40 

Místo: Liberec 

Datum: 8. listopadu 1940 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Adresa okresního vedení NSDAP v Šumperku 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Okresní vedení NSDAP v Šumperku Lammelovi oznámilo, že služebny strany 
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opakovaně užívaly starou poštovní adresu, a proto docházelo k mnoha chybným 

doručením dopisů a zásilek. 

Lammel proto upozornil na novou adresu: 

Okresní vedení NSDAP 

Šumperk, Marktplatz 1, poštovní schránka 13, Telefon : 658157 

Nařízení župního štábu K-35/40 

Místo: Liberec 

Datum: 20. listopadu 1940 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Polní cvičení a sportovní akce oddělení NSDAP 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Oddělení NSDAP upozornilo na to, že polní cvičení, lyžování a sportovní akce 

všeho druhu, které byly naplánovány mimo oficiální plán, se měly nahlásit 

kompetentnímu lesnímu úřadu. 

Lammel proto v zájmu úspěšné spolupráce požádal, aby tyto sportovní akce a 

cvičení, které byly plánovány mimo oficiální plán, byly včas nahlášeny na 

příslušných úřadech. 

Zvláštní nařízení župního štábu 

Místo: Liberec 

Datum: 30. listopadu 1940 

Věc: Zasedání župních vedoucích v Praze 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

V sobotu 14. prosince 1940 v 16.30 h se konala v Německém klubu v Praze na 

Příkopech služební porada župních vedoucích a okresních vedoucích NSDAP za 

přítomnosti župního vedoucího. 

157 AM ÚL- Fond nacistických organizací okresu Ústí nad Labem. Karton č. 5 
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Předpokládaný konec byl naplánován na 19 hodinu. 

Dále mělo navazovat přátelské posezení. 

V neděli 15. prosince začalo setkání župních vedoucích v 9 h ráno oslavou ve 

Stavovském divadle. Pokračovalo v Německém domě a trvalo asi do 18 hodin. 

Ve 20 hodin se konala v Německém klubu v Praze společná vánoční oslava všech 

vedoucích župních úřadů. Účast byla povinná. 

Prosinec : Konec roku byl trochu úrodnější než předchozí měsíce. Z nařízení 

se například dozvíme, jak protektorátní železnice kopírovala pravidla říšské 

železnice a omezovala tak nejrůznější slevy na minimum. Za zmínku stojí i akce 

úhor, jejímž výsledkem měl být přehled o hektarové rozloze půdy a její přibližné 

úrodě. Vzhledem k tomu, že již nastala zima, nesmí chybět ani nařízení týkající se 

zásobování palivy a poučení o nutnosti jimi šetřit. 

Nařízení župního štábu K-36/40 

Místo: Liberec 

Datum: 2. prosince 1940 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Omezení cestovního ruchu a zrušení platnosti cestovních výhod u 

protektorátní železnice 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel oznámil, že ministerstvo dopravy v Praze se rozhodlo po vzoru postupu 

Německé říšské železnice omezit již v srpnu a říjnu tohoto roku cestovní ruch. 

Současně byla zbavena platnosti četná zlevnění jízdného, rovněž po vzoru 

opatření v říši. Například: 

1) Bylo zrušeno zlevnění nedělních zpátečních jízdenek, mimořádných vlaků, 

stejně jako jízdné nacionálně socialistických společenství „Kraft durch Freude", 

české organizace „Lebensíreude".... 
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2) Některé zvláštní vlaky byly zrušeny. 

3) Jízdné, u kterého zlevnění činilo více než 25%, nebo které platilo pro více 

než 50 osob, dále přidávání vagonů do zlevněných vlaků bylo o sobotách, nedělích 

a svátcích nepřípustné. 

Výjimky byly povoleny ministerstvem dopravy v Praze jen ve zvlášť 

naléhavých případech. 

Žádosti o výjimku se měly podávat pokud možno 8 dní před zamýšlenou cestou u 

říšského protektora v Protektorátě Čechy a Morava, Praha 4, Hrad, skupina 

dopravy. Všechny žádosti musely být řádně odůvodněny. 

Nařízení župního štábu K-37/40 

Místo: Liberec 

Datum: 3. prosince 1940 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Výzvy okresních vedoucích v tisku 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Zemský svaz Sudety v říšském svazu německých žurnalistů Lammelovi sdělil, 

že různé noviny neustále přijímají při nejrůznějších příležitostech výzvy okresních 

vedoucích a že občas bylo dokonce přikázáno i jejich doslovné zveřejnění. 

Lammel na to reagoval nařízením, že během války se smí zveřejnění výzev v 

tisku uskutečnit jen ve výjimečných případech a to se souhlasem říšského ministra 

osvěty a propagandy. 

Dále také upozornil, že všechny výzvy v tisku musely být včas písemně, nebo ústně 

předloženy zahraničnímu úřadu říšského ministerstva osvěty a propagandy, 

říšskému úřadu propagandy Sudety, nebo jeho pobočkám v Karlových Varech a 

Opavě. Bez výslovného povolení říšským úřadem propagandy Sudety, který své 

rozhodnutí vydával po dohodě s Lammelem, nesměly být pro příště zveřejněny 

žádné výzvy. 
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Adresy říšského úřadu propagandy a jeho poboček byly: 

Říšský úřad propagandy Sudety 

Liberec, Gerhart Hauptmannstrasse 7. Telefon: 2018, 3000, 3895 

Říšský úřad propagandy Sudety, pobočka Karlovy Vary 

Karlovy Vary, vládní budova. Telefon: 2552 

Říšský úřad propagandy Sudety, pobočka Opava 

Opava, vládní budova. Telefon: 313158 

Nařízení župního štábu K-38/40 

Místo: Liberec 

Datum: 6. prosince 1940 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Říšské opatření - výtisk B 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Štáb zástupce vůdce Lammelovi oznámil, že okresním vedením dalo nyní k 

dispozici místo tří exemplářů říšského nařízení výtisku B sedm a sice po jednom 

pro: 

okresního vedoucího, okresního vedoucího župního úřadu, okresního vedoucího 

úřadu pro nacionálně sociální výpomoc a dobročinnost, okresního vedoucího 

NSBO159, okresního soudce, okresní vedoucí organizace žen a pro archiv. 

Za rozdělení byl zodpovědný okresní župní vedoucí. 

Nařízení župního štábu K-40/40 

Místo: Liberec 

Datum: 13. prosince 1940 

158 AM ÚL- Fond nacistických organizací okresu Ústí nad Labem. Karton č. 5 
159 NSBO: Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation = Národně socialistická organizace 

podnikových buněk 
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Druh nařízení: okresní 

Věc: Akce úhor 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Nařízením zástupce vůdce A 38/40 z 21. března 1940, které bylo zveřejněno ve 

věstníku župního vedení, byli Hoheitstragři pověřeni provedením akce úhor. 

Lammel požadoval, aby mu okresní vedoucí podali krátkou zprávu o úspěchu této 

akce, která měla obsahovat potřebné údaje o hektarové rozloze a zhruba tak 

odhadovaném výnosu. 

Lammel měl říšskému úřadu DAF160 doručit zprávu o úspěchu župního vedení 

Sudety. Proto tedy žádal pokud možno neprodlené vyřízení. 

Nařízení župního štábu K-41/40 

Místo: Liberec 

Datum: 13. prosince 1940 

Druh nařízení: okresní 

Věc: Zásobování uhlím 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Zásobování uhlím pro nadcházející zimu se obecně považovalo za uspokojivé. Z 

toho se ale nemělo usuzovat, že bude paliva nadbytek. Naopak. Nadále platila 

výzva šetřit. 

Dále se mělo dohlížet také na to, aby služebny strany nebyly přetápěny a aby při 

vytápění místností byla dodržována předepsaná teplota 18° C. 

160 DAF: Deutsche Arbeitsfront = Německá pracovní fronta 
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9.3. 1941 

Ačkoli rok 1941 nepatřil, co se týká počtu vydaných nařízení župního štábu, k 

nejsilnějším, je moje zpráva k němu poměrně rozsáhlá. Z dalších let zůstala uložena 

třeba jen dvě či tři nařízení. Zdá se téměř neuvěřitelné, že právě z roku 1941 se 

dochovala většina nařízení. 

Stejně jako v předchozích letech se i v roce 1941 řešily nejen problémy s 

dodávkami uhlí, ujasňovaly se pravomoci jednotlivých služeben, ale vycházela i 

úsměvná nařízení, například se šetřilo poškozování závěsů na služebnách. 

Leden : V prvním měsíci roku 1941 vyšlo několik důležitých, ale i méně 

důležitých nařízení. Protože leden je jedním ze zimních měsíců, nemohlo 

pochopitelně chybět ani nařízení týkající se bezprostředně zimního období. 

Konkrétně se řešily dodávky uhlí, neboť tohoto černého zlata začínal být 

nedostatek. V druhé polovině měsíce byl vydán výnos o církevních příspěvcích a 

také byl zrušen svátek 28. ledna. 

Zvláštní nařízení župního štábu 

Místo: Liberec 

Datum: 14. ledna 1941 

Věc: Dodatečný příděl uhlí 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Toto zvláštní nařízení bylo určeno okresním vedením vládního obvodu Opava, 

kromě toho také okresním vedením ve Vrchlabí, Trutnově a Broumově. 

Jako přílohu připojil Lammel oběžník vydaný panem vrchním prezidentem v 

Břeclavi. V něm se uvádělo, že těm rodinám, které se nevinně ocitly v palivové 

nouzi, bude dodán dodatečný příděl uhlí. 

Avšak v průběhu uplynulých měsíců se ukázalo, že různí lidé, ať už z přirozené 

lehkomyslnosti, nebo dokonce ze zlomyslnosti, spotřebovali své zásoby paliv bez 
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ohledu na všeobecnou situaci. Mnohokrát se dokonce vyjádřili: „Vůbec nemyslím 

na to šetřit. Když už nebudu mít, musí mi přeci dát uhlí, protože mě nemohou 

nechat zmrznout".161 Takové chování odporovalo duchu pospolitosti očekávané od 

všech Němců především teď ve válce. Odpovědnost musela být vyžadována. 

Takové jednání totiž vedlo k poškození celku, především slušné části obyvatel. Tito 

lidé proto měli být vyloučeni z dodatečného přidělování uhlí. 

Župní vedení Slezsko se proto dohodlo s oprávněným referentem vrchního 

prezidia v Břeclavi, aby byl příděl dodatečného uhlí závislý na povolení 

kompetentního vedoucího místní skupiny. 

Lammel nařídil, aby vedoucí místních skupin co nejrychleji informovali o tomto 

ustanovení. Byli současně poučeni o tom, aby se při udělování souhlasu s 

dodatečným dodáním uhlí nechali vést jen věcnými a zákonnými důvody. 

Příbuznost, známost, přátelství nebo nepřátelství neměly v žádném případě hrát roli. 

Rozhodnutí vedoucích místních skupin mělo lidem přinést pocit bezpodmínečné 

spravedlnosti. 

Povolení k dodatečnému dodání uhlí se vydávalo žádajícím lidem písemně. Po 

předložení tohoto písemného povolení vedoucího místní skupiny lidé obdrželi od 

oprávněného hospodářského úřadu určité množství uhlí. To záviselo na aktuální 

situaci a určoval ho hospodářským úřad. 

Při udělování souhlasu s dodatečným přídělem uhlí se muselo postupovat níže 

uvedeným způsobem. 

Před vyhotovením potvrzení se vedoucí místních skupin měli informovat o tom, zda 

žadatel, popřípadě žadatelka, skutečně již nevlastní žádné zásoby paliv. Po zjištění, 

že zásoba paliv byla spotřebována lehkomyslně nebo zlovolně, nemělo se žádné 

potvrzení pro dodatečný odběr uhlí vydávat. 

Přesto ale existovaly výjimky. Jednalo se o případy nemoci v rodině nebo o 

přítomnost kojenců a malých dětí. 

Potvrzení o dodatečném přidělení uhlí se mělo vystavovat co možná nejúsporněji. V 

opačném případě by to vedlo k nechtěnému svolení s lehkomyslným zneužíváním 

paliv. Lidé měli být informováni, že jim v nejkrajnější nouzi bude poskytnuta 

161 AM ÚL- Fond nacistických organizací okresu Ústí nad Labem. Karton č. 5 
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pomoc, ale také si měli být vědomi toho, že musejí palivy šetřit. 

O tomto nařízení raději neměli vedoucí místních skupin lidi informovat, aby 

nevznikl tlak na služebnu místní skupiny. Člověk se měl obrátit na kompetentní 

úřad zemské rady, odkud byl odkázán na zplnomocněného vedoucího místní 

skupiny za účelem udělení povolení. 

Lammel žádal okresní vedoucí, aby se domluvili se zemskými rady. Pro každý 

případ mělo být uhlí vydáno až po předložení potvrzení kompetentního vedoucího 

místní skupiny. 

Bylo nutné vydávat uhlí jen v přiměřené míře. Dodatečný příděl se pak měl 

zapisovat na potvrzení do rubriky „Poznámky". 

Lammelovi bylo jasné, že zapojení vedoucích místních skupin do dodatečného 

přidělování uhlí pro ně představovalo další zatížení. Současná nouze si to však 

žádala. Na druhou stranu se tímto vedoucím místních skupin opět naskytla možnost 

působit na lidi výchovně. 

V případě, že také tomu či onomu vedoucímu místní skupiny hrozila palivová 

nouze, a tudíž zvažoval žádost o dodatečný přiděl uhlí, mělo se to řešit tak, že si tito 

vedoucí místních skupin nechali vystavit potvrzení u kompetentních okresních 

vedoucích. 

Nařízení župního štábu K-2/41 

Místo: Liberec 

Datum: 15. ledna 1941 

Věc: Cestování do Protektorátu Čechy a Morava 

Nařízení K-39/40 z 13.prosince 1940 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel opravuje chybu, která se vloudila do jednoho nařízení z předchozího 

roku a způsobila nejasnosti. Ve vydaném nařízení župního štábu K-39/40 mělo stát 

místo „pro příslušníky strany" správně „pro politické vedoucí". 

Nařízení župního vedoucího či jeho zástupce se tedy vztahovalo jen na politické 

vedoucí cestující do protektorátu se služebním pověřením. 
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Nařízení župního štábu K-3/41 

Místo: Liberec 

Datum: 15. ledna 1941 

Věc: Hlášení činností 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Jednotlivá okresní vedení, obzvláště pak v Protektorátě Čechy a Morava, 

zveřejňovala v poslední době tištěné zprávy o činnosti strany v jejich okrese. 

Tento způsob zpráv o činnosti a propagandě byl shledán za nežádoucí, a proto byl 

zakázán. 

Nařízení župního štábu K-4/41: Přísně tajné! 

Místo: Liberec 

Datum: 21. ledna 1941 

Věc: Výnos říšského místodržícího v župě Sudety ze 7. ledna 1941 

(úvahy o povolení nařízení o církevních příspěvcích platného v župě Sudety 

od 1. října 1940) 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Jako přílohu obdrželi okresní vedoucí úvahy a dodatky říšského místodržícího k 

nařízení o církevních příspěvcích římsko-katolické církve v župě Sudety ze 7. ledna 

1941. Lammel upozorňoval především na to, že církevní příspěvky byly 

soukromoprávní a církev je vybírala na základě státního povolení. Nejednalo se 

tedy ani o daň, ani o nějakou státem či církví veřejně vybíranou dávku. Na jedné 

straně byly církevní příspěvky soudně žalovatelné, na druhé straně ale církvi a jejím 

orgánům nepříslušel žádný nátlak. 

Lammel žádal, aby byly zkušenosti okresních vedoucích, které získali při šetření 

církevních příspěvků, zprostředkovány župnímu vedení. 
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Příloha 

Místo: Liberec 

Datum: 7. ledna 1941 

Věc: Povolení nařízení o církevních příspěvcích římsko-katolické církve v župě 

Sudety z 1. října 1940 

Vydal: v zastoupení Kellner 

Toto nařízení bylo adresováno vládnímu prezidentovi v Ústí nad Labem, 

Karlových Varech a Opavě. 

Výnosem z 23. září 1940 I a K 1676/40 adresovaným biskupské konzistoři jako 

centrálnímu zastupitelství římsko-katolické církve v župě Sudety, udělil Kellner 

novému nařízení o církevních příspěvcích pro římsko-katolickou církev v župě 

Sudety státní povolení. To vstoupilo v platnost 1. října 1940. 

Současně s povolením nařízení o církevních příspěvcích Kellner určil, aby bylo 

vládnímu prezidentovi doručeno po dvou kusech tiskopisů, zemským radům a 

primátorovi po jednom kuse a služebnám státní tajné policie po pěti kusech tohoto 

nařízení o církevních příspěvcích. Tak obdržely všechny úřady, kterých se to týkalo, 

doslovný text platný v jejich oblasti. Pokud některému z těchto úřadů nebyl 

doslovný text doručen do 1. února 1941, měl sám zaslání tohoto nařízení 

připomenout kompetentním církevním místům. 

V zájmu bezproblémového vybírání církevních příspěvků a k vyvarování se 

případných nepřístojností dal Kellner církvi na vědomí úvahy a nařízení, přičemž 

odkázal na připojený výňatek z nařízení o církevních příspěvcích. 

Musel se brát zřetel na to, že církevní příspěvky nebyly daně nebo jiné státem nebo 

církví veřejně vybírané dávky, ale soukromoprávní, u soudu žalovatelné příspěvky, 

které církev vybírala na základě státem povoleného nařízení o církevních 

příspěvcích, a proto církvi a jejím orgánům nepříslušel jakýkoli nátlak. 

Závazky uložené v § 17, odstavci 1 a 2 představovaly nikoli státem, ale církví 

uložené závazky vůči svým členům k povinnému placení příspěvků. Nesplnění 

těchto závazků stanovených církví mohlo vést k tomu, že základ pro církevní 

příspěvek byt určen také podle nákladů a životní situace plátce. 
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Vybírání církevních příspěvků ve smyslu §§24 odstavce 2 a 25 představovalo 

soukromoprávní vybírání peněz. Muselo proto dojít k vyvarování se všeho, co by 

mohlo vzbudit zdání vrchnostenského jednání. Aby se od začátku zabránilo 

možnosti provinění proti zákonu o sbírce, bylo při výběru církevních příspěvků 

nepřípustné přijímání darů nebo jiných dávek. 

Vzhledem ke všem nařízením řádu o církevních příspěvcích odkázal Kellner na 

doslovné znění řádu o církevních příspěvcích, který byl úřadům bezprostředně 

poslán. 

Kellner chtěl, aby služebny NSDAP byly opatřeny v záležitosti církevních 

příspěvků vnitřními nařízeními strany, podobně jako se to už stalo na základě 

Lammelova výnosu z 21. prosince 19391 a K 1818/39. 

O něm měli být informováni zemští radové a primátoři (s výjimkou státní tajné 

policie informované Lammelem). 

Zemští radové a primátoři měli sami vyřídit těžkosti a nepřístojnosti vyplývající 

z užívání řádu o církevních příspěvcích. V opačném případě o tom museli podat 

zprávu. 

Oběžník župního štábu 

Místo: Liberec 

Datum: 22. ledna 1941 

Věc: Škody na zatemňovacích závěsech 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

V posledních týdnech se nahromadily škody na zatemňovacích závěsech, což 

vedlo k tomu, že se opakovaně opravovaly jedny a tytéž. Na základě toho bylo 

rozhodnuto, že v budoucnu bude každá škoda, která vznikne nedbalou obsluhou, 

naúčtována příslušníkům strany, v jejichž služebně se poškozený závěs nacházel. 

Oběžník župního štábu č. 1/41 

Místo: Liberec 
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Datum: 28. ledna 1941 

Věc: 30. leden 1941 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel informoval o nařízení, podle kterého byl 30. leden prohlášen za 

normální pracovní den. I přesto se v tento den měla obléci služební uniforma pokud 

možno s bílým prádlem. Dále žádal, aby o tomto nařízení byli informováni všichni 

kolegové pracující v úřadě. 

Připojené svazy vyvěsily ve svých služebnách zvláštní oznámení, v nichž byl 

zhodnocen význam dne převzetí moci. 

Unor : Z tohoto měsíce se nám dochovala převážně zvláštní nařízení. Rostoucí 

nespokojenost se starosty vyvrcholila žádostí o jejich odvolání, vydávání 

pozůstalosti padlých a pohřešovaných členů wehrmachtu bylo svaleno na bedra 

vedoucích místních skupin NSDAP a opět nechyběl ani problém s dodávkami uhlí. 

Zvláštní nařízení župního štábu 

Místo: Liberec 

Datum: 3. února 1941 

Věc: Odvolání starostů 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Župní úřad pro obecní politiku zjistil, že někteří okresní vedoucí v poslední 

době opakovaně požadovali od zemské rady odvolání čestných starostů s 

vysvětlením, že již pozbyli důvěry obyvatel. 

Lammel proto upozornil okresní vedoucí jako pověřence NSDAP v obcích na 

následující: 

Paragraf 33 německého obecního řádu stanovil, že pověřenci NSDAP v obcích měli 

při jmenování a odvolávání starosty a místostarosty spolurozhodovat, tedy mít vliv 

na obsazení tohoto místa. To bylo nezbytné už z důvodu, že pověřenec strany, která 
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svědomitě přezkoumávala obecním radám předložené návrhy, zjišťoval, zda měl 

uchazeč odborné či jiné předpoklady pro jmenování. V úvahu mohli přicházet jen 

členové strany, kteří nabízeli svou osobností jistotu, že by kdykoli upřímně 

vystoupili pro nacionálně socialistický stát a mimo to by na vedoucích místech 

podporovali jeho cíle. 

Pro jmenování starostů a místostarostů platilo nařízení §§ 39 - 44 německého 

obecního řádu. Odvolání starostů a místostarostů se mohlo podle § 45 německého 

obecního řádu uskutečnit do uplynutí prvního úředního roku. Vedení úřadu mělo být 

v prvním roce obzvlášť pečlivě kontrolováno a dva měsíce před uplynutím tohoto 

prvního roku musela být podána zpráva kompetentnímu státnímu úřadu o tom, jak 

se úředník osvědčil. 

Bylo samozřejmé, že se do toho zapojil také okresní vedoucí jako pověřenec 

strany, který před uplynutím prvního roku mohl podat žádost o odvolání. Po 

uplynutí prvního roku v úřadě bylo sesazení starostů možné jen v případě trestního 

řízení. Muselo se tedy jednat o závažné důvody, aby bylo odvolání nařízeno. 

Lammel byl toho názoru, že se nyní o tento případ jistě nejednalo. Na druhou stranu 

bylo možné v obcích proti starostovi vystoupit. Důvodem antipatií vůči starostovi 

mohl být i fakt, že on jako výkonný orgán měl realizovat opatření nadřízených 

úřadů, která byla nutně v zájmu státu a veřejnosti, ale ne vždy odpovídala přáním 

obyvatel obce. Požadavky vyplývající z takových důvodů na odvolání neměly být 

schváleny. Autorita státu právě ve válce vyžadovala, aby byl starosta při výkonu 

svého obtížného úřadu podporován. Nutná byla i osvěta příslušníků strany. Ta měla 

starostovi zajistit respekt k opatřením, která vydával. 

Dále bylo třeba zdůraznit, že změna teď ve válce s sebou přinášela neobyčejné 

těžkosti. Většinou nebyly po ruce odborné a ideologické síly a nové zapracování se 

do mnoha nařízení bylo velmi časově náročné. Ve zvláště obtížných případech žádal 

Lammel okresní vedoucí, aby se dohodli se župním úřadem pro obecní politiku. 

Proto také připomenul nařízení župního úřadu pro obecní politiku K-1/39. 

Zvláštní nařízení župního štábu 

Místo: Liberec 
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Datum: 10. února 1941 

Věc: Vydávání pozůstalosti po padlých 

V tomto zvláštním nařízení bylo zveřejněno nařízení zástupce vůdce ve výše 

uvedené záležitosti. 

Vrchní velitelství branné moci navrhlo, aby vydávání pozůstalosti padlých a 

pohřešovaných členů wehrmachtu uskutečňovali v budoucnu vedoucí místních 

skupin NSDAP. S tímto návrhem Lamme 1 souhlasil. 

Informační středisko wehrmachtu v OKW162 mělo jako referenční služebna od 

10. února 1941 zasílat pozůstalost oprávněným vedoucím místních skupin NSDAP 

se žádostí o odevzdání skutečným rodinným příslušníkům. 

Lammel očekával, že se vedoucí místních skupin ujmou tohoto úkolu s taktem. 

Doručení a následné vydání pozůstalosti příslušníkům rodin se mělo v požadované 

formě potvrdit OKW. 

Nařízení župního štábu K- 5/41 

Místo: Liberec 

Datum: 22. února 1941 

Věc: Rozšíření Kinderlandverschickung 

Zásobování uhlím 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Protože při novém otevírání táborů Hitlerjugend v zabavených objektech 

působilo zásobování uhlím potíže, žádal Lammel, aby byl pro každý případ 

okamžitě navázán kontakt se župním hospodářským poradcem. 

V žádosti o uhlí se muselo za všech okolností oznámit potřebné množství a 

druh. Dále se také mělo uvést jméno a adresa obchodníka, přes nějž mělo být uhlí 

odebráno. Přímá dodávka s vyloučením obchodníka nebyla možná. 

Lammel upozorňoval hned od začátku na to, že přidělování uhlí ve východních 

162 OKW: Oberkommando der Wehrmacht = vrchní velitelství branné moci 

153 



částech župy, tedy v těch oblastech, které byly zásobeny z Horního Slezska, 

naráželo na větší těžkosti než v ostatních částech župy. Tyto obtíže souvisely 

především s otázkou transportu a množstvím určitého druhu uhlí. Proto se 

doporučovalo, aby se okresní vedoucí východních oblastí župy obrátili kvůli 

zásobování uhlím včas na župního hospodářského poradce. Jen tak bylo možné 

napravit vyskytující se těžkosti. 

Březen : V březnu roku 1941 se k problému s dodáváním uhlí připojil i 

nedostatek pohonných hmot. Vedl k omezení cest automobily na nutné minimum. 

Řešeny musely být i případy různých institucí, které se snažily vydělat, na čem to 

jen bylo možné. Znovu se otevřela i záležitost církevních příspěvků. Předchozí 

nařízení týkající se této záležitosti bylo totiž natolik nesrozumitelné, že ho bylo 

nutné rychle objasnit. 

Nařízení župního štábu K-6/41 

Místo: Liberec 

Datum: 13. března 1941 

Věc: Rozšíření Kinderlandverschickung 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Župní vedoucí nařídil, aby se zajistila spolupráce mezi institucemi HJ163, 

NSV164, NSLB165, okresními vedoucími a zemskými rady, popřípadě také starosty, 

která by přesahovala dosavadní míru. To platilo obzvlášť při výběru možného 

ubytování pro HJ a NSV. 

Několikrát se totiž stalo, že na stejném místě vybíral všechny jen trochu možné 

objekty k zabavení HJ s okresním vedoucím a zemským radou a za krátký čas poté 

se pokoušel ještě další budovy zajistit NSV. Takovými paralelně probíhajícími 

163 Hitler-Jugend = Hitlerova mládež 

164 Nationalsozialistische Volkswohlfahrt = Nacionálně socialistická organizace pro sociální 
výpomoc a dobročinnost 

165 Nationalsozialistischer Lehrerbund = Nacistický svaz učitelů 
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akcemi se ztěžovala práce HJ a NSV. Konfiskace pro KLV166 měly být proto v 

budoucnu prováděny jen se souhlasem všech zúčastněných institucí. 

Nařízení župního štábu K-8/41 

Místo: Liberec 

Datum: 12. března 1941 

Věc: Odklon od původního záměru využití berlínských ubytovacích podniků 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Zjistilo se, že úřady a jiné instituce kupovaly berlínské hotely a penziony a 

pokoušely se je pronajímat. 

Říšský ministr národní osvěty a propagandy Dr. Goebbels oznámil, že takovým 

žádostem o koupi nesmí být vyhověno. Berlínské ubytovací podniky měly za všech 

okolností zůstat zachovány pro cizinecký ruch hlavního města říše. 

Nařízení župního štábu č. 1/41 g 

Místo: Liberec 

Datum: 18. března 1941 

Věc: Zásobování pohonnými látkami 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Následkem velkého rozšíření německé pravomoci stoupla potřeba zásobení 

pohonnými látkami natolik, že na rok 1941 musela být podle všech předpokladů 

naplánována ještě větší úspora paliv v civilním sektoru než dosud. Zejména mělo 

dojít k omezení užívání osobních automobilů. 

Paliva se měla v budoucnu přidělovat takovým způsobem, aby bylo zajištěno 

zaopatření obyvatel životně důležitými statky a válečná a životně důležitá výroba. 

Z tohoto důvodu byly zakázány všechny služební cesty auty mimo oblast župy. 

Služební cesty na větší vzdálenosti měly být realizovány jedině železnicí. 

166 Kinderlandverschickung 
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Z důvodů stranické disciplíny se požadovalo, aby NSDAP a její oddělení šly 

dobrým příkladem a vyvarovaly se jakéhokoli zneužívání osobních automobilů. 

Nařízení župního štábu K-9/41: Přísně tajné! 

Místo: Liberec 

Datum: 19. března 1941 

Věc: Výnos říšského místodržícího v župě Sudety ze 7. ledna 1940 (úvahy o 

povolení řádu o církevních příspěvcích v župě Sudety platného od 1. října 

1940) 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Protože nařízení župního štábu K- 4/41 z 21. ledna tohoto roku vedlo ve svém 

znění k mnoha nedorozuměním, následovalo dodatečné objasnění: 

Církev (jako soukromá osoba) mohla od teď církevní příspěvky zažalovat a na 

základě rozsudku požadovat jako exekuční položku. 

Dřívější možnost dosáhnout exekuční položky okamžitě prostřednictvím platebního 

příkazu nebo daňovým výměrem nebyla nadále přípustná. 

Vzhledem k tomu byla v nařízení K- 4/41 obsažena věta, že církvi a jejím 

orgánům nepříslušela žádná donucovací moc. 

Duben : Z tohoto měsíce v archivu zůstalo jen jediné nařízení, které nám ale 

stejně moc neprozradilo: 

Nařízení župního štábu K-10/41: Spěšné! 

Místo: Liberec 

Datum: 2. dubna 1941 

Věc: Činnost Hitlerovy mládeže v župě Sudety 20. dubna 1941 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel oznámil, že po dohodě se štábem zástupce vůdce se činnost Hitlerovy 
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mládeže v župě Sudety přeložila ze 30. března 1941 na 20. dubna 1941. Dále žádal, 

aby o tom okresní vedoucí informovali místní vedoucí NSDAP. 

O jakou činnost se ale mělo jednat, nebylo ve spisech uvedeno. 

v 

Červen : Z měsíce května jsem ve spisech žádné nařízení nenašla. O něco 

úspěšnější ale bylo pátrání po červnových událostech. Jak jsem již dříve uvedla, 

byly jízdy automobily velmi omezeny. Situace se ale ještě více zhoršila poté, co se 

začalo povolovat i daleko méně cest vlakem. Omezení postihlo všechny bez 

výjimky a vedlo dokonce i ke zrušení kongresů a shromáždění strany. Tato tíživá 

situace pak v polovině června vedla k novému nařízení o pohonných hmotách. Další 

vráskou na čele strany se staly blížící se žně, k jejichž zajištění bylo třeba 

pracovních sil. Těch byl ale stále větší nedostatek. 

Oběžník župního štábu č. 3/41 

Místo: Liberec 

Datum: 5. června 1941 

Věc: Odložení shromáždění a kongresů 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel zveřejnil níže uvedené nařízení A 46/41 vedoucího stranické kanceláře 

Martina Bormanna z 30. května 1941 a žádal o jeho dodržování. 

Zatížení německé dráhy válečnými a životně důležitými transporty se stále 

zvyšovalo. V nadcházejících měsících měly být proto lokomotivy a osoby dány k 

dispozici těmto důležitým transportům. 

S ohledem na ně se musely prozatím odložit nejen kongresy a shromáždění, ale i 

ostatní akce strany, jejích oddělení a připojených svazů, jejichž účastníci byli vázáni 

na železniční dopravu. Naléhavá a neodkladná shromáždění v župě musel povolit 

sám župní vedoucí. Bormannův souhlas byl nutný v případě, že říšské služebny 

NSDAP, služebny jejích oddělení a připojených svazů zamýšlely uskutečnit 

neodkladná shromáždění spadající pod toto nařízení. 
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Dále Bormann požadoval, aby bylo bezpodmínečně upuštěno od shromáždění a 

akcí během svatodušní doby, to znamenalo do 8. června. Účastníci těchto akcí byli 

totiž odkázáni na užití železnice. Bormann také poukázal na oběžník říšského 

vedoucího propagandy NSDAP z 26. května 1941. 

Nařízení župního štábu K-ll/41 

Místo: Liberec 

Datum: 14. června 1941 

Věc: Slavnost letního slunovratu 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Na příkaz říšského vedoucího propagandy informoval Lammel o tom, že v 

daném roce se nebude v žádné župě konat slavnost letního slunovratu. 

Nařízení župního štábu K-12/41: Přísně tajné! 

Místo: Liberec 

Datum: 16. června 1941 

Věc: Příděl pohonných hmot 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Přes opakované upozorňování na krajně napjatou situaci s pohonnými látkami 

se v poslední době hromadily žádosti jednotlivých služeben o zvýšení měsíčního 

kontingentu pohonných hmot nebo o zvláštní příděl pro neobvyklé příležitosti. 

Protože při momentální situaci nebylo zvýšení stranického kontingentu možné, 

nemohly být zvýšeny ani příděly jednotlivým služebnám. Každé zvýšení by se totiž 

dělo na úkor jiných služeben. 

Lammel proto požádal o respektování následujícího: 

1) Všechny jízdy dopravními prostředky, které nebyly bezpodmínečně nutné se 

zakazovaly. Hlavně se měl dávat pozor na omezení jízd mezi bydlištěm a služebnou 
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na co nejmenší počet osob. Cesty na delší vzdálenosti se měly podnikat jen ve cela 

výjimečných případech. Soukromé cesty byly zcela zakázány. 

2) U všech akcí se měla zvážit potřeba zvláštního dodání pohonných hmot již 

ve fázi plánování. To platilo pro všechna propagandistická opatření, pro kulturní a 

sportovní akce, školení... 

3) Bylo potřeba omezit činnost stranických služeben na úkoly, jež se musely za 

všech okolností realizovat. Všechny ostatní, které závisely na pohonných hmotách 

a nebyly bezpodmínečně životně důležité, musely být odloženy. 

4) Služební cesty automobilem mimo oblast župy byly zakázány. 

5) Žádosti o zvýšení přídělů pohonných hmot nemohly být vyřízeny, a proto 

musely zůstat nezodpovězeny. 

Všechny předložené prosby byly tímto považovány za vyřízené. 

Nařízení žnpního štábu K-13/41 

Místo: Liberec 

Datum: 17. června 1941 

Věc: Nasazení strany v protiletecké obraně- protiletecké kryty 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Jako příloha byl zaslán opis vydaného nařízení týkající se užití protileteckých 

staveb obyvatelstvem. Jednalo se o protiletecké bunkry, které měly chránit před 

bombami. Bohužel se tato příloha nezachovala. 

Nařízení župního štábu K-14/41 

Místo: Liberec 

Datum: 28. června 1941 

Věc: Nasazení o žních 
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Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Zajištění obživy vyžadovalo vzhledem k nové frontě na východě nasazení do 

posledního muže. Na přání župního vedoucího Lammel nařídil, aby se po dobu žní 

v celé oblasti župy nekonaly žádné akce. 

Protože vedoucí místa oddělení a připojených svazů nařídila svým podřízeným, 

pokud to bylo jen trochu možné, zrušit všechny akce ve prospěch pomoci při žních 

nebo jiných společných prací, organizovali Hoheitstrágři okamžitě v nejužší 

spolupráci se všemi v úvahu přicházejícími místy strany, jejich odděleními a 

připojenými svazy nutné nasazení pro svoz úrody. 

Situace byla natolik vážná, že byly do žní zapojeny všechny vrstvy obyvatel. 

v 

Červenec : Z července jsem našla pouze dva oběžníky. Schodně se zabývaly 

administrativními záležitostmi. Jeden se týkal správy župního domu v Peter-

Donnháuser-Strasse a druhý upozorňoval na přejmenovávání ulic. 

Oběžník župního štábu 

Místo: Liberec 

Datum: 4. července 1941 

Věc: Správa župního domu Peter-Donnháuser-Strasse 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel oznámil, že v důsledku pracovního přetížení předal správu župního 

domu Liberec v Peter-Donnháuser-Strasse vedoucímu hlavní pobočky župního 

organizačního úřadu Gustavu Wagnerovi. 

Oběžník župního štábu č. 5/41 

Místo: Liberec 

Datum: 28. července 1941 

Věc: Změna adresy okresního vedení v Plzni 
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Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

7. července 1941 byla Husova ulice v Plzni přejmenována na „Egerlandstrasse". 

Nová adresa tedy zněla: 

Okresní vedení NSDAP v Plzni, Egerlandstrasse 3a.167 

Srpen : V srpnových spisech najdeme strohá administrativní nařízení, která nás 

informují o zákoně a nařízeních týkajících se veřejných sbírek. Dále se dočteme o 

tom, jak neperspektivní bylo pro příslušníky RAD168 přeložení do župy Sudety. A na 

závěr kulturní vložka. Ve zvláštním nařízení se dovíme o filmu, který měl v 

německých občanech vzbudit ještě větší nechuť k bolševismu, než jakou mohli 

dosud pociťovat. 

Nařízení župního štábu K-15/41 

Místo: Liberec 

Datum: 6. srpna 1941 

Věc: Sbírky 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Nařízení zástupce vůdce K-21/40 z 28. června 1940, které se týkalo sbírek, bylo 

následovně doplněno: 

Rozhodnutí o použití získaného výnosu ze sbírek nebo podobných akcí 

předpokládalo znalost nařízení v dané oblasti: 

1. zákona o sbírce z 5. listopadu 1934, RGB 1.1 1086 

2. nařízení NSDAP o sbírce ze 4. července 1935, RGB 1.1 906 

1) K zákonu o sbírce: 

Týkal se obecně osob a sdružení, která, kromě NSDAP, jejích oddělení a svazů 

realizovala sbírky a podobné akce. To vylučovalo v paragrafu 15 odstavci 3 

výslovně ty sbírky a podobné akce uskutečněné NSDAP, jejími odděleními a 

167 AM ÚL- Fond nacistických organizací okresu Ústí nad Labem. Karton č. 5 
168 RAD: Reichsarbeitsdienst = Říšské pracovní služby 
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podřízenými připojenými svazy NSDAP. Dále ty, jež byly pod majetkoprávní 

kontrolou říšského pokladníka, jestliže byly povoleny říšským pokladníkem se 

souhlasem říšského ministra vnitra. 

Povolení sbírek a podobných akcí podle zákona o sbírce uděloval říšský a 

pruský ministr vnitra, popřípadě jeho úřady. Ten z nich také získal výtěžek a 

rozhodoval o jeho použití. 

2) K nařízení NSDAP o sbírce 

Nařízení NSDAP o sbírce zahrnovalo sbírky a podobné akce realizované 

NSDAP, jejími odděleními a připojenými svazy. Jejich povolení uděloval říšský 

pokladník. Výnosy ze sbírek a podobných akcí získal vždy kompetentní župní 

pokladník. Avšak o použití získané částky rozhodoval opět říšský pokladník. 

Při stanovování výnosu sbírek a podobných akcí se měly prověřit výše uvedené 

aspekty, podle kterých jednoznačně vyplynula kompetence strany nebo státu pro 

zabavení. 

Nařízení župního štábu K-16/41 

Místo: Liberec 

Datum: 18. srpna 1941 

Věc: Nevhodná podpora žádostí o přeložení od příslušníků RAD do župy 

Sudety 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Stále se zhoršující situace přiměla Lammela vydat toto nařízení: 

Pracovní župa XXXVII Sudety-západ měla se svými šesti skupinami a 41 

odděleními 1100 vůdců. Při náboru sudetoněmeckých vůdců v listopadu 1938 bylo 

přijato téměř 10 000 vůdců, ze kterých se dnes ještě asi šest až sedm tisíc nacházelo 

v RAD. 

Z těch 1100 vůdců v pracovní župě XXXVII byli z 97,8% sudetští Němci. Téměř 

všichni byli ženatí a na základě této skutečnosti nasazeni doma v župě. 

Přemístění sudetoněmeckých vůdců z jiných žup do Sudet bylo nemožné kvůli 
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služebním obtížím s ohledem na nasazení, možnost povýšení, zajištění bydlení atd. 

Proto se požadovalo, aby se žádosti o přeložení od příslušníků RAD v budoucnu 

už nepodporovaly a žadatelé se důvěrně upozornili na výše uvedené aspekty. Bylo 

třeba jim vysvětlit, že přeložení do župy Sudety by jim v jejich kariéře mohlo 

naopak uškodit, protože by mohly vzniknout potíže s jejich povýšením. 

Zvláštní nařízení župního štábu 

Místo: Liberec 

Datum: 27. srpna 1941 

Věc: Film „Dorf im roten Sturm" 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Do kin župy Sudety přišel 5. září roku 1941 na příkaz ministra národní osvěty a 

propagandy Dr. Goebbelse mimořádně důležitý film „Friesennot", vedení říšské 

propagandy známý pod novým názvem „Dorf im roten Sturm". 

Bylo třeba právě teď upozornit všechny německé občany rozsáhlou 

propagandou na tak aktuální filmové dílo, neboť v něm byl velmi názorně zobrazen 

osud fríského kolonisty na dolním toku Volhy pod bolševickou nadvládou. Tento 

film byl vhodný více než jiné filmy hlavně pro svou jednoduchou a jasnou formu. 

Takové filmy měly v německých lidech probouzet pocit bezedné cizosti k 

bolševismu a ještě více posilovat velkou víru každého německého občana ve svého 

vůdce. 

Proto se očekávalo, že strana uspíší propagandu a uvedení tohoto filmu všemi 

použitelnými prostředky a získá mu tak očekávaný ohlas. 

Župní filmový úřad Sudety zodpovědný za uvedení filmu v župě měl být při 

propagování co nejrozsáhleji podporován stranou a jejími odděleními. 

Září : Z měsíce září nám zůstalo v archívu hned několik nařízení a oběžníků. 

Dozvíme se například, jak důležití byli tlumočníci pro wehrmacht, jaké problémy 

provázely plánování podzimního sletu a dočteme se i o slavnostním převedení členů 
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HJ a BDM169 do NSDAP. Jako zábavná vložka může posloužit oběžník týkající se 

správné likvidace starého papíru. 

Nařízení župního štábu K-17/41 

Místo: Liberec 

Datum: 3. září 1941 

Věc: Říšské sdružení tlumočníků 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Nasazení tlumočníků, překladatelů a znalců jazyka mělo v míru velký, ale ve 

válce rozhodující význam a uskutečňovalo se vždy v případě obzvlášť důvěrných 

úkolů. 

Říšské sdružení tlumočníků od počátku své existence kladlo zcela zvláštní důraz 

nejen na chápáni, ale především na prozkoumání a přezkoumávání všech 

jazykových prostředků. Vrchní velitelství branné moci bylo pověřeno dohodou s 

říšským sdružením tlumočníků jako jediné vhodné organizace k provedení těchto 

úkolů wehrmachtu. 

Aby mohly být i nadále úspěšně realizovány stále rostoucí úkoly, byla vítaná 

úzká spolupráce říšského sdružení jako jedné z organizací připojených ke straně se 

stranickými služebnami. Lammel žádal okresní vedoucí o poskytnutí požadované 

podpory říšskému sdružení tlumočníků, aby tak zesílila branná a obranná síla 

německého národa. 

Detaily, obzvláště adresy místních sdružení, mohly být dopátrány přes úřad 

vrchního velitele říšského sdružení tlumočníků, Berlín W 15, Kurfurstendamm 

186.170 

Nařízení župního štábu K-18/41: Naléhavé? 

Místo: Liberec 

Datum: 15. září 1941 

Věc: Místní slet 

169 BDM: Bund Deutscher Mädel = Svaz německých dívek 
170 AM ÚL- Fond nacistických organizací okresu Ústí nad Labem. Karton č. 5 
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Nařízení OG-9 z 21. května 1941 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Protože se v realizaci místního sletu vyskytly potíže, nařídil župní vedoucí 

následující: 

1) Místní slet by se neměl konat na malém prostoru. 

2) Pokud se vyskytly těžkosti takového druhu, že by nebylo zajištěno důstojné 

provedení, měl být slet přeložen na jiné místo. 

3) Jestliže probíhala právě sklizeň, měl být rovněž ve prospěch žní přeložen. 

Rozhodnutí o uspořádání, popřípadě neuspořádání místního sletu leželo v rukou 

okresního vedoucího, který potřeboval souhlas okresního turnerského vůdce. Tito 

dva se měli dohodnout, aniž by byl nutný zásah župního vedení, popřípadě župního 

turnerského vedení. 

Nařízení župního štábu K-19/41: Důvěrné! 

Místo: Liberec 

Datum: 17. září 1941 

Věc: Lhůta pro přihlášku do vyučování náboženství 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

S přihlédnutím na nařízení 19/41 ze 14. srpna 1941 zveřejnil Lammel opatření 

říšského místodržícího v Sudetech z 24. června 1941. Vztahovalo se k výuce 

náboženství. Lammel podotkl, že říšský místodržící v župě Sudety stanovil 

výnosem z 12. září 1941 přihlašovací lhůtu k účasti na náboženském vyučování na 

tři týdny s ohledem na to, že bude letos realizováno poprvé. 

Zvláštní nařízení župního štábu: Velmi spěchá! 

Místo: Liberec 
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Datum: 18. září 1941 

Věc: Přijetí příslušníků HJ a BDM do NSDAP 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

K nařízení stranické kanceláře A 37/41 a zvláštního nařízení župního úřadu 

propagandy z 15. září 1941 bylo doplněno: 

1) Při slavnosti 28. září 1941 stáli ve středu zájmu přijetí do NSDAP HJ a 

BDM. V projevu Hoheitstragra byla oceněna skutečnost, že osmnáctiletí příslušníci 

HJ mohli být od nynějška převáděni do oddělení strany. Hoheitstráger tedy měl 

oslovit hlavně celý ročník 1923 v HJ, který se akce účastnil, a zavázat ho k aktivní 

spolupráci ve straně, jejích odděleních a ve vojsku. 

2) Formální převedení osmnáctiletých příslušníků HJ do jednotlivých oddělení 

se mělo s vyřízením všech technických otázek převedení uskutečnit v týdnu 

následujícím po 28. září 1941, nebo následující neděli po tomto datu. 

3) Převedení jednadvacetiletých příslušnic BDM do skupin Nacionálně 

socialistického svazu žen se mělo uskutečnit po dohodě mezi říšským vedením 

svazu žen a říšskou referentkou BDM nikoli ale 28. září 1941, nýbrž 4. října 1941. 

Oběžník župního štábu č. 11/41 

Místo: Liberec 

Datum: 24. září 1941 

Věc: Starý papír 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

V jednom již dříve vydaném oběžníku Lammel nařídil, aby potištěný nebo 

popsaný starý papír, jehož obsah se v žádném případě neměl dostat na veřejnost, 

nebyl nikdy vyhazován do koše. V každé služební místnosti měla být vytvořena 

oddělená část, do níž se musel papír ukládat, dokud nebyl vyzvednut za účelem 
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zničení. Při likvidaci měl být přítomen příslušník strany, který zde měl čekat tak 

dlouho, dokud papír nebyl rozemlet. 

Bohužel se ukázalo, že toto nařízení nebylo dodržováno a nebo jen velmi 

vlažně. Skutečností bylo, že správce domu z většiny úřadů mohl odnést jen velmi 

malé množství papíru, neboť z pohodlnosti všechno putovalo do koše. Tak se 

přihodil i jeden neslýchaný případ, kdy celý balík formulářů byl odevzdán spolu se 

starým papírem a pak se povaloval s jinými spisy strany v papírně. Ale co náhoda 

nechtěla. Právě tento balík formulářů si zaměstnanci fabriky vzali s sebou domů a 

použili ho jako toaletní papír. Tak se stalo díky bezmyšlenkovitosti jednotlivých lidí 

z personálu. 

Lammel proto ještě jednou přísně nařídil, aby jeho někdejší oběžník byl 

konečně v plném rozsahu dodržován. Ve všech služebnách měla být zřízena 

oddělení označená štítkem a musela být kdykoli přístupná správci domu. Dovnitř 

měl přicházet všechen odpadní papír s důvěrným obsahem. 

Lammel žádal vedoucí jednotlivých župních úřadů, aby svůj personál poučili o 

nutnosti dodržování tohoto nařízení. Každé provinění se mělo disciplinárně trestat. 

v 

Říjen : I v měsíci říjnu vyšlo několik nařízení, z nichž by stálo za zmínku to o 

označování židovského obyvatelstva Davidovou hvězdou, či nařízení, které nás 

informovalo o stížnostech českých občanů u stranických a státních služeben. 

Nařízení župního štábu K-20/41 

Místo: Liberec 

Datum: 3. října 1941 

Věc: Návštěva českého lidu na státních a stranických služebnách 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Několikrát se již stalo, že příslušníci českého národa navštívili nadřízené 

služebny strany a státu a vznesli tam stížnost proti nařízením a opatřením jiných 

služeben. Chtěli tak dosáhnout změny již přijatých opatření. 

Důsledkem takového jednání bylo, že tyto osoby pak vzbuzovaly u svých 
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českých spoluobčanů dojem, že jsou mluvčími nebo zástupci české části obyvatel. 

Kromě toho bylo zjištěno, že prohlášení učiněná služebnou strany nebo státu 

reprodukovali v úplně jiném smyslu, takže se služebny, které komunikovaly s 

českým obyvatelstvem, mohly dostat do potíží. 

Proto bylo nařízeno, aby Češi nebyli přijímáni vůbec nebo jen ve výjimečných 

případech. Vhodné také bylo vyžadovat vždy písemnou žádost. Všechny případy 

měly být důkladně projednány oprávněnými nižšími úřady. Ty byly schopny téměř 

pokaždé posoudit lidově politické pozadí podnětu k zásahu i zúčastněné osoby. 

Nařízení župního štábu K-21/41 

Místo: Liberec 

Datum: 11. října 1941 

Věc: Říšské nařízení - vydání C 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Zde je informace o částečné obměně dosavadní distribuce říšského nařízení. 

Dosavadní dodávka vydání C okresním vedením se s okamžitou platností stanovila 

na 5 kusů. 

Lammel požadoval, aby o této změně byli informováni místní vedoucí. 

Nařízení župního štábu K-22/41 

Místo: Liberec 

Datum: 20. října 1941 

Věc: Označení židů 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel upozornil na oběžník vedoucího stranické kanceláře č. 109/41 z 9. září 

1941 s prosbou o jeho dodržování. 
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Německý lid poznal právě teď, během války proti plutokratické Anglii a 

bolševickému Rusku, účinky internacionálního judaismu, který stál v pozadí obou. 

Postupně vznikly různé návrhy na označení židů, kteří žili v říši. To mělo být 

zakrátko realizováno podle jednotlivých úředních směrnic. Pokud židé vystupovali 

na veřejnosti, museli mít na oblečení stále připevněnu Davidovu hvězdu. 

Poskytovalo to možnost kontrolovat dodržování všech nařízení, která se vztahovala 

k říšskému nebo místnímu omezení židovského života nebo se k tomu v budoucnu 

vztahovat mělo. Župní vedení byla informována o jednotlivých v úvahu 

přicházejících opatřeních, která se měla uskutečnit především v oboru působnosti 

policie a bezpečnostní služby. 

Bylo pod úroveň hnutí, aby se jeho příslušníci dopouštěli násilí na jednotlivých 

židech. Takové akce byly a i nadále měly zůstat přísně zakázány. Všichni 

Hoheitstrágři byli povinni postarat se ve své oblasti o to, aby při tvorbě nových 

opatření proti židům nedošlo k žádným neregulovatelným zvláštním opatřením. 

Listopad : Nařízení vydaná v listopadu roku 1941 byla ve znamení kontaktu s 

neněmeckým obyvatelstvem. Nejprve nás informují o uprchlých sovětských 

zajatcích a opatřeních k jejich dopadení. Následně se dovídáme i o cizincích, kteří 

přicházeli do oblasti hospodářství jako nová pracovní síla. Jediný háček v této 

pomoci spočíval v tom, že tito cizinci měli být údajně zahraniční špioni. 

Nařízení župního štábu K-23/41 

Místo: Liberec 

Datum: 8. listopadu 1941 

Věc: Odstranění nedostatků při podávání zpráv kanceláři vůdce 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Kancelář vůdce používala ke svému vyhodnocování žádostí o jednorázovou 

podporu formulář. Na jedné straně se žadatel posuzoval v politickém a 

charakterovém ohledu, na druhé straně se prověřovaly jeho hospodářské poměry. 

Šetření politické spolehlivosti a obecného stanoviska k žadateli se provádělo 
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prostřednictvím župního štábu a župního personálního úřadu, k čemuž se přizval 

okresní vedoucí, popřípadě vedoucí okresního personálního úřadu a místní skupiny. 

Šetření hospodářských poměrů se uskutečnilo na základě formuláře prostřednictvím 

župního úřadu NSV171, popřípadě jeho okresních úřadů a místní skupiny. 

Protože se již také stalo, že kancelář vůdce obdržela negativní hodnocení osoby, 

nebo její hospodářské situace, bylo nařízeno, aby ke všem případům byli přizváni 

kompetentní vedoucí okresního personálního úřadu a okresního úřadu NSV. Ti měli 

vyjádřit své stanovisko. Měli se pokud možno shodnout v názoru na žadatele. 

Nařízení župního štábu K-24/41 

Místo: Liberec 

Datum: 13. listopadu 1941 

Věc: Opatření ke znovudopadení uprchlých sovětských válečných zajatců 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

V župě Sudety byli umísťováni sovětští váleční zajatci. I přes přísný dohled u 

transportů, v táborech válečných zajatců a pracovních komandech se opětovně 

dařilo zajatcům unikat. Nejen že uprchlíci mohli představovat značné nebezpečí pro 

civilní obyvatelstvo, ale objevila se i hrozba zavlečení epidemie především 

sovětskými válečnými zajatci uprchlými z transportů. 

K dopadení kolem se potulujících uprchlých sovětských válečných zajatců bylo 

všemi služebnami wehrmachtu a policie nařízeno následující: 

1) Střežení transportů válečných zajatců bylo v prvé řadě úkolem wehrmachtu. 

Na plánovaných stanicích vlaků mohla být dána k dispozici ještě doplňující 

policejní ochrana, kterou zajišťovala pořádková policie. 

2) Opatření ke znovudopadení uprchlých sovětských válečných zajatců byla 

vždy úkolem místních kompetentních služeben kriminální policie. Všechna hlášení 

o uprchlících, stejně jako o objevených sovětských válečných zajatcích, se měla 

171 Nationalsozialistische Volkswohlfahrt = Nacionálně socialistická organizace pro sociální 
výpomoc a dobročinnost 
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okamžitě podat buď na místní policejní služebnu, nebo přímo kompetentní 

kriminální policii. Služebny kriminální policie přijímaly podle stavu případu 

potřebná opatření k pátrání a podněcovaly nasazení všech sil pořádkové a 

bezpečnostní policie. Pokud bylo třeba pomoci nacionálně socialistických oddělení, 

měla být vyžádána přes kompetentního okresního vedoucího. Rovněž byly přizvány 

služebny celní pohraniční ochrany a lesní správy. 

3) Znovu dopadení sovětští váleční zajatci měli být buď přemístěni 

wehrmachtem nebo zatčeni policií, která pak uvědomila oprávněný zajatecký tábor, 

aby si uprchlíky vyzvedl. 

4) Pátrání po uprchlých válečných zajatcích bylo nejprve úkolem policejních 

služeben. S ohledem na malý počet policejních sil, které byly k likvidaci tohoto 

nebezpeční dány k dispozici a také s ohledem na důležitost této otázky, očekával 

Lammel od všech služeben strany, že pomohou, jak jen budou moci. 

Nařízení župního štábu K-26/41 

Místo: Liberec 

Datum: 25. listopadu 1941 

Věc: Školní sbírka VDA172 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

župní pokladník Saller 

Lammel upozornil na to, že stejně jako každý rok, tak i letos se bude konat 

školní sbírka VDA, jejíž realizaci zajišťoval v celé říši říšský ministr pro vědu, 

výchovu a vzdělání se souhlasem říšského ministra vnitra a říšského pokladníka 

NSDAP. Tato sbírka měla probíhat v době od 28. do 30. listopadu 1941. Jejím 

pořadatelem byl v říšské župě Sudety župní spolek Sudety pracovního kolektivu 

VDA-BDO Jablonec. Na sbírce se podíleli i HJ. 

Výběr byl povolen pouze v okruhu známých a v žádném případě se neměl konat 

172 VDA: Vcrein fur das Dcutschtum im Ausland = Liga pro němectví v zahraničí 
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na ulicích a náměstích, v hostincích a zábavných podnicích nebo v jiných každému 

přístupných prostorech. Vybírat se nemělo ani dům od domu, nýbrž pouze v 

obydlích sběratelů nebo jejich nejbližších známých. 

Za povšimnutí stálo, že sbírky se v tomto roce uskutečnily pomocí dárcovských 

soupisů. Ty byly očíslovány. 

Nařízení župního štábu ě. 3/41 g 

Místo: Liberec 

Datum: 30. listopadu 1941 

Věc: Kontakt s cizinci 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel zveřejnil níže uvedený oběžník č. 27/4 lg vedoucího stranické 

kanceláře z 22. října 1941 a požádal o odpovídající dodržování. 

Vrchní velitelství branné moci mělo nesporné důkazy o tom, že zvýšením 

nasazení zahraničních pracovních sil a válečných zajatců ve všech oblastech 

hospodářství se zvětšilo i nebezpečí zvědů a zrádců. Přes všechna kontrolní opatření 

se nedalo zabránit tomu, aby s proudem zahraničních pracovních sil, které 

přicházely do říšské oblasti, nepřicházeli i ti, kteří pracovali jako agenti pro 

nepřátelskou zpravodajskou službu. 

Pokud pak nenalezli jinou cestu k předání zpráv svým zahraničním 

zaměstnavatelům nebo jejich zprostředkovatelům, hlásily tyto osoby výsledky své 

výzvědné činnosti při příležitosti dovolené, ukončení pracovního nasazení nebo 

útěku do své vlasti. 

Lammel proto požadoval, aby příslušníci všech služeben strany dávali znovu 

dobrý pozor na toto nebezpečí a byli si při služebním kontaktu s cizinci vědomi 

povinnosti co největší zdrženlivosti. Každému mimo služebnímu kontaktu, obzvláště 

se zahraničními zástupci tisku a hospodářskou komisí, se měli raději vyvarovat. 
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Prosinec : Z posledního měsíce roku 1941 se nám dochovala dvě důležitá 

nařízení. První z nich se týkalo kritické situace v oblasti opravy bot v župě Sudety, 

která měla být vyřešena nasazením kvalifikovaných ševců z protektorátu. Druhé 

informovalo o odebírání zvonů z kostelů za účelem využití jejich kovu k výrobě 

válečného materiálu. 

Nařízení župního štábu K-27/41 

Místo: Liberec 

Datum: 3. prosince 1941 

Věc: Příděl kvalifikovaných ševců 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Zemský řemeslný mistr v župě Sudety upozornil oběžníkem č. SA 70/41 z 

21. listopadu 1941 na to, že by bylo třeba pro renovaci opravy bot nasadit 

kvalifikované ševce z protektorátu. Tyto kvalifikované síly měly dospět k nasazení 

pravděpodobně v prvních prosincových dnech. Měly jimi být opatřeny nejprve 

oblasti Ústí nad Labem, Česká Lípa, Chomutov, Rumburk, Aš, Sokolov. V těch se 

otázka opravy bot stala nejnaléhavější. Podle možnosti měly pak získat ševce také 

ostatní okresy. 

Ubytování ševců z protektorátu mělo být z politických důvodů zajištěno 

výhradně ve společných ubytovnách tak, aby nad nimi byl možný stálý dozor i ve 

volném čase. Nasazení těchto kvalifikovaných sil se tedy mohlo uskutečnit jen v 

takových obcích, ve kterých se našlo společné ubytování a také společná strava. 

Lammel požadoval, aby bylo policejními opatřeními zajištěno, že příslušníci 

protektorátu nepřijdou do styku s německým obyvatelstvem nebo s českým 

obyvatelstvem daného okresu. Podrobnosti k přidělení se uváděly v oběžnících 

zemského řemeslného mistra. Okresní řemeslní mistři měli být podporováni ve 

všech otázkách spjatých s nasazením ševců z protektorátu. 
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Nařízení župního štábu K-28/41: Důvěrné! 

Místo: Liberec 

Datum: 11. prosince 1941 

Věc: Odebrání zvonů pro zajištění důležitých válečných úkolů 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

V dodatku svého nařízení K-25/41 ze 17. listopadu 1941 zveřejnil Lammel níže 

uvedený důvěrný dopis říšského ministra pro církevní záležitosti z 27. listopadu 

1941, který byl určen církevní kanceláři německé evangelické církve, předsednictvu 

fuldské biskupské konference a komisaři fuldské biskupské konference: 

Poté co byly dokončeny potřebné přípravné práce při soupisu nečerných kovů z 

15. března 1940, bylo započato s tvorbou bronzových zvonů. Při jejich odebírání 

tvořily výjimku umělecky nebo historicky cenné zvony, které se odebírat neměly. 

Kromě toho mělo být zajištěno, aby v každé církevní obci zůstal alespoň jeden zvon 

. Směrnice k nařízení z 15. března 1940 byly zveřejněny v č. 47 ministerského 

listu říšského a pruského ministerstva vnitra z 19. listopadu 1941. 

Lammel žádal, aby o blížícím se odebrání zvonů byla informována církevní 

místa. 

Dále také povolil, aby se při obvyklých bohoslužbách před odebráním zvonu 

předčítalo jednotně předepsané kazatelské vysvětlení představenými církevních 

míst. Ti návštěvníky kostela informovali o blížícím se odebrání. Nemělo se nic 

namítat ani proti tomu, pokud by duchovní při této příležitosti adresovali 

návštěvníkům kostela ještě několik slov. Proslov však musel být krátký a politicky 

bez závady. Mělo se dbát také na to, aby vysvětlování neoslabilo odhodlání 

obyvatelstva k vítězství, ale spíše posílilo ochotu církevních příslušníků. 

Tento dopis měl zůstat tajný a v žádném případě se neměl zveřejňovat v 

církevních listech. 

174 



9.4. 1942 

V roce 1942 vydal župní štáb jen velmi malý počet nařízení. Poslední okresní 

nařízení, jež se zachovalo, pochází ze 30. listopadu a nese velmi nízké pořadové 

číslo - 13. Lépe na tom nebyl ani počet oběžníků. Poslední ze 4. prosince je 

označen ještě nižší cifrou - 7. 

Leden : Z počátečního měsíce roku 1942 jsou v archívu dvě nařízení, z nichž 

určitě stojí za zmínku druhé v pořadí. Ukazuje na neustále se zhoršující situaci v 

oblasti zabezpečení základních lidských potřeb. Nedostatek nových bot a 

nemožnost opravy bot starých vedla k opatřením, která převáděla protektorátní 

ševce do německých oblastí. Ušetřena nezůstala ani firma Baťa I ta byla podřízena 

německému zájmu. 

Nařízení župního štábu K-l/42 

Místo: Liberec 

Datum: 5. ledna 1942 

Věc: Preispolitische Unterrichtsfolge fíir die NSDAP 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel informoval o exemplářích „Preispolitische Unterrichtsfolge fur die 

NSDAP", které mu byly dány k dispozici panem říšským komisařem pro utváření 

cen. Podle Lammela měly být tyto exempláře spravedlivě rozděleny. 

Po vydání tohoto nařízení měly být hned dodány první výtisky určené k 

rozdělení. 

Nařízení žnpního štábu K-2/42 

Místo: Liberec 

Datum: 12. ledna 1942 

Věc: Oprava bot 
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Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Závažné stížnosti na potíže s opravou bot hlášené v posledních týdnech přiměly 

zemský hospodářský úřad v Liberci, aby tuto otázku podrobil důkladnému 

prozkoumání. Zjistilo se, že velké množství bot leželo u ševců. Protože byl ale 

nedostatek pracovních sil, nestíhali je ševci včas opravit. Zemský hospodářský úřad 

v Liberci se nejprve pokusil řešit nesnáze nasazením českých pracovních sil a 

větším přídělem materiálu potřebného k podrážení. To se však nemohlo v plném 

rozsahu podařit, protože protektorát nemohl dát k dispozici dostatek pracovních sil. 

Ty byly tedy nasazeny jen v těch okresech, v nichž byla situace nejhorší. 

Bylo také třeba, aby byly boty ve všech okresech opravovány v poměrně kratší 

době, protože kontingent pro nákup nových bot nemohl být zvýšen. Zemský 

hospodářský úřad v Liberci se proto rozhodl, že pověří opravou bot pro župu 

Sudety firmu Baťa. Tato akce byla plánována jen jako přechodné opatření. To mělo 

být ukončeno v dubnu tohoto roku. Firma Baťa měla týdně opravit 10 000 párů bot 

a sice 5 000 v Praze a 5 000 ve Zlíně. Dílny ve Zlíně byly vyhrazeny vládnímu 

okrsku Opavy, který měl výhradní právo na jejich využití. Realizací v tomto okrsku 

byli hospodářským oddělením říšského místodržícího pověřeni vládní prezident v 

Opavě a řemeslná komora v Šumperku. Pro vládní okrsky Ústí nad Labem a Cheb 

měly pracovat dílny firmy Baťa v Praze. O technickém provedení zasílání bot do 

firmy Baťa hospodářské úřady informovaly zemské rady a starosty a také řemeslné 

organizace. Okresní vedení mělo tuto akci podporovat všemi prostředky, které mělo 

k dispozici. 

Protože tato akce byla omezena jen do konce dubna, usilovalo se o to, nechat v 

tomto období opravit firmou Baťa tolik bot, kolik jen bylo možné. Důvodem byla 

obava, aby v létě tohoto roku nenastaly komplikace s opravou bot znovu. 

Obyvatelstvo proto mělo být vyzváno, aby odevzdalo všechny boty, které bylo třeba 

opravit, do určité stanovené doby. Výzva byla oznámena prostřednictvím lístků, 

vyhlášek nebo oznámení v místním tisku. 
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Únor : Jediné dochované únorové nařízení nás informuje o opatření, jež mělo 

zajistit dosažitelnost vedoucích v kterékoli denní či noční době. V čele okresu měl 

tedy vždy stát alespoň jeden schopný člověk. Když nebyl přítomen okresní vedoucí, 

muselo být bezpodmínečně zajištěno suplování vedoucím okresního štábu. 

Nařízení župního štábu K-5/42 

Místo: Liberec 

Datum: 28. února 1942 

Věc: Zastupování okresního vedoucího v jeho nepřítomnosti 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Vedoucí stranické kanceláře, říšský vedoucí Martin Bormann, upozornil na to, 

že během války musel být každý odpovědný politický vedoucí zastižitelný v 

jakékoli denní či noční době. V nepřítomnosti okresního vedoucího musel být tedy 

kdykoli zastižitelný alespoň vedoucí okresního štábu. Oba se tedy neměli ve stejnou 

dobu nacházet mimo oblast okresu. Ve výjimečných případech mělo být zajištěno 

také to, aby mohli být kdykoli informováni o nejdůležitějších událostech v jejich 

okrese. Během cest v rámci župní oblasti či oblasti okresu měli hlásit svůj aktuální 

pobyt okresnímu vedení. 

Listopad : Další objevená nařízení pocházela až z listopadu roku 1942 a 

většina z nich nabádala k různým omezením. 

Například byly zakázány gratulace k Vánocům a Novému roku. Ne že by snad 

Němci v župě přestali tyto svátky slavit. Důvodem bylo přetížení pošty, a proto bylo 

třeba omezit všechnu korespondenci, která nebyla nezbytně nutná. Omezovat se ale 

neměla jen korespondence, ale i akce pořádané v Praze. Omezit se mělo i 

povyšování branců či možnost zásahu Hoheitstrágrů do závodů NSRL173. 

Nařízení župního štábu K-10/42 

Místo: Liberec 

173 NSRL: Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen 

177 



Datum: 16. listopadu 1942 

Věc: Výměna blahopřání ( blahopřání k Vánocům a k Novému roku) 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Vedoucí stranické kanceláře nedávno požádal župní vedoucí prostřednictvím 

oběžníku č. 171/42 z 9. listopadu 1942, aby bylo upuštěno od blahopřání k 

Vánocům, Novému roku a k narozeninám. Nesměly se posílat gratulace z přátelství, 

blízké známosti nebo služební soudržnosti. Povoleny byly jen ty na základě 

osobního vztahu. 

Z pověření župního vedoucího Lammel poukázal nařízením OG-17/41 ze 17. 

listopadu 1941 na to, aby župnímu vedoucímu nebyly po dobu války posílány 

obvyklá blahopřání k Vánocům a Novému roku. Rovněž se očekávalo, že také 

Hoheitstrágři odstoupí od vzájemného blahopřání tohoto druhu. 

Protože bylo důrazně nařízeno odlehčení říšské pošty od zásilek, vyžadoval 

Lammel dodržování tohoto nařízení. 

Oběžník župního štábu č. 6/42 

Místo: Liberec 

Datum: 16. listopadu 1942 

Věc: Přemíra německých akcí v Praze 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

V tomto oběžníku bylo zveřejněno následující nařízení pana státního sekretáře 

SS-Gruppenfuhrera K. H. Franka z 2. listopadu 1942 s žádostí o jeho přesné 

dodržení: 

Koncentrace četných služeben strany, státu a wehrmachtu v Praze, které 

vystupovaly jako nositelé politických a kulturních akcí, měla za následek, že Praha 

jako místo pořádání akcí byla oproti provinčním městům Čech a Moravy příliš 

upřednostňována a na německé obyvatelstvo Prahy připadala přemíra akcí. Ty měly 

potom často sníženou kvalitu nebo přišel nedostatečný počet návštěvníků. Stávalo 

se tak hlavně, když se konalo více veřejných akcí ve stejném termínu. 
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Odstraněním těchto nedostatků pověřil Lammel vedoucího oddělení kulturní 

politiky. Ten měl nejprve vytvořit kalendář akcí platný pro období do 30. června 

1943. V něm by byly zaregistrovány všechny plánované veřejné akce v Praze a 

všechny další akce se pak měly při stanovování vhodných termínů nejprve 

prodiskutovat s ohledem na tento kalendář. 

Na základě toho Lammel požadoval, aby se termíny pro veřejné německé akce 

politické a kulturní povahy v Praze stanovovaly v budoucnu až po té, co bude 

získán souhlas oddělení kulturní politiky. Všechny již pevně stanovené akce se pak 

měly okamžitě oznámit oddělení IV. Vedoucí oddělení kulturní politiky měl v 

pravidelných intervalech podávat K. H. Frankovi zprávy o úspěchu tohoto nařízení 

a předkládat mu sporné případy k rozhodnutí. 

Referentem oddělení kulturní politiky byl referent Stopper. 

Lammel dále nařídil, aby byly plánované akce v Praze včas oznamovány ve 

smyslu výše uvedeného nařízení pana státního sekretáře stranickému spojovacímu 

úřadu při říšském protektorovi v Čechách a Moravě. 

Nařízení župního štábu K-ll/42 

Místo: Liberec 

Datum: 24. listopadu 1942 

Věc: Povýšení a zařazení branců 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

V příloze Lammel přeposlal opis nařízení vrchního velitelství branné moci a 

upozornil okresní vedoucí obzvláště na odstavce číslo 3 a 4. 

Opis 

Povýšení a zařazení branců 

Pro povýšení a zařazení branců byla přijata následující opatření: 

1) Příslušníci, kteří byli k vojenské službě povoláni, mohli být ve výjimečných 

případech povýšeni, pokud se před nepřítelem obzvlášť osvědčili a na základě jejich 
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nezávadného postoje k nacionálně socialistickému státu, jazykové způsobilosti a 

jiných služebních výkonů se zdáli být tohoto povýšení vhodní. 

Rozhodnutí o povýšení vydával oprávněný představený s pravomocí minimálně 

velitele regimentu. 

2) Branci, kteří v polském vojsku zastávali hodnost poddůstojníka nebo vyšší 

služební hodnost v posádce, měli - i když se ke vstupu do německého vojska 

přihlásili dobrovolně - být nasazeni v nejnižší služební hodnosti. 

Přiměřené služební zařazení se započtením služební doby odsloúžené v polském 

vojsku bylo přípustné jen výjimečně a to po uplynutí minimální služební doby 

6-ti měsíců v německém vojsku. Předpokladem byl bezvadný postoj k nacionálně 

socialistickému státu, jazyková způsobilost a zvláštní osvědčení před nepřítelem. 

Rozhodnutí o tom vydával kompetentní představený s pravomocí minimálně 

velitele regimentu. 

3) Pro každý případ povýšení nebo plánovaného zařazení se měl přes vojenské 

okrskové velitelství vyžádat politický posudek kompetentního Hoheitstrágra 

NSDAP. Služebny náhradní vojenské služby si měly při novém přijímání branců, 

kteří sloužily v polském vojsku a v něm zastávali služební hodnost, opatřit posudky 

už před přijetím. 

4) Branci zařazení do německého vojska již s vyšší než nejnižší služební 

hodností v posádce, nebo povýšení hned po svém vstupu mohli být v této služební 

hodnosti ponecháni, jestliže toho byli na základě politického postoje, osobní 

užitečnosti a výkonu hodní. V opačném případě se měli z aktivní vojenské služby 

propustit. 

Rozhodnutí vydával oprávněný představený s pravomocí minimálně velitele 

divize. Toto rozhodnutí mělo být přijato s ohledem na vyžádaný politický posudek 

od kompetentního Hoheitstrágra NSDAP. 

5) Bývalí důstojníci starého německého a rakouského vojska se neměli 

zaměstnávat. Bývalí důstojníci polského vojska mohli být nasazeni jen ve zvlášť 
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výjimečných případech dle zvláštních nařízení. 

Nařízení župního štábu K-13/42 

Místo: Liberec 

Datum: 30. listopadu 1942 

Věc: Zásah Hoheitstrágrů do závodů NSRL 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Zvláštní událost, kterou Lammelovi nahlásil NSRL, ho přiměla k tomu, aby 

upozornil Hoheitstrágry na to, že neměli zasahovat do turnersko-sportovních 

záležitostí. To se týkalo obzvláště pravidel stanovených pro průběh závodu. 

Například: nařízení o závodě výslovně zakazovala, aby se z župní hry uvolnil 

hráč jen proto, že ve stejnou dobu měl hrát i za místní družstvo. Potom tedy nemohl 

ani okresní vedoucí chtít, aby se nařízení porušilo jen proto, aby družstvo okresního 

města nastoupilo ve své plné síle. 

Hoheitstrager si tedy neměl politickým postavením vynucovat změnu nařízení o 

závodech, protože by tím zavládla ve sportovních závodech naprostá zvůle. 

Prosinec : V prosincovém oběžníku se Lammel vrací k problému, jenž byl v 

předchozích letech již jednou řešen. Jednalo se o proslovy příslušníků strany. Stejně 

jako před lety i nyní bylo vůdcem požadováno předkládání projevů ke kontrole, aby 

nebyla, třeba i nechtěně, poškozena „dobrá" pověst strany. 

Oběžník župního štábu ě. 7/42 

Místo: Liberec 

Datum: 4. prosince 1942 

Věc: Vzor proslovu 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 
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Lammel zveřejnil níže uvedené nařízení A 81/42 vedoucího stranické kanceláře 

z 21. listopadu 1942: 

Nařízení A 81/42 

Věc: Vzor proslovu 

Vydal: Martin Bormann 

Vůdce nařídil, aby mu byly včas předkládány všechny níže uvedené, blíže 

charakterizované proslovy a přednášky, které vedoucí příslušníci strany zamýšleli 

přednést před jinými než stranickými kruhy. 

Povinně se měly předkládat: 

1) Všechny proslovy, přednášky a rozhlasové projevy, které obsahovaly výklad 

o základním významu podstaty, struktury a institucí NSDAP, popřípadě o 

nacionálně socialistickém světovém názoru. 

2) Všechny projevy a přednášky, které získávaly důležitý a zásadní význam 

tím, že byly předneseny před zvláštním fórem. Tím se rozuměly např. vysoké školy, 

velká veřejná shromáždění, akce, kterých se účastnili zástupce wehrmachtu, státu, 

hospodářství nebo zástupci ze zahraničí. 

Uvítací proslovy a všechny proslovy při podobných příležitostech předložení 

nevyžadovaly. Totéž platilo pro všechny projevy v rámci probíhajících 

propagačních akcí. 

Návrhy projevů, přednášek a rozhlasových projevů měly být zaslány včas, aby 

byly nejpozději týden před akcí předloženy vůdci ke schválení. 

Vůdce nařídil předkládání projevů a přednášek proto, aby se zabránilo 

nesrozumitelným formulacím, které se vloudily do volné řeči i jednomu zručnému 

řečníkovi a opakovaně vedly k nesprávnému, vážnost strany poškozujícímu, 

výkladu. Vůdce při té příležitosti zdůraznil, že také on vypracovává své projevy 

písemně a ještě je mnohokrát důkladně kontroluje. 

Lammel požadoval, aby vedoucí příslušníci strany přijali odpovídající nařízení a 
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nechávali si předkládat plánované projevy a přednášky, které spadaly pod toto 

nařízení. 

Projevy stranických příslušníků v aktivní službě měly být překontrolovány 

vedoucími oddělení. 

Nařízení 93/39 a 94/39 tímto pozbyla platnost. 

9.5. 1943 

Z tohoto roku se ve spisech župního štábu dochovala jen dvě nařízení. 

Podíváme-li se ale na jejich číslování, je zřejmé, že by tento rok mohl co do počtu 

vydaných nařízení klidně konkurovat kterémukoli předchozímu. Co se se všemi 

těmi spisy stalo, můžeme dnes jen tušit. 

Z oněch dvou nařízení se dovíme, že i přes zásobovací potíže spojené s 

nedostatkem paliva, bylo přece jen povoleno vytápění i takových objektů jako byly 

například kostely. Samozřejmě, že na prvním místě zůstávaly i nadále domácnosti, 

školy a veřejné budovy. 

Nařízení župního štábu K-ll/43 

Místo: Liberec 

Datum: 2. března 1943 

Věc: Zásobování kostelů a církevních budov uhlím 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Lammel požadoval, aby byl vzat na vědomí níže uvedený důvěrný oběžník 

vedoucího stranické kanceláře č. 33/43 z 24. února 1943. 

Říšský ministr hospodářství upravil ve výnosu ze 17. července 1942 zásobování 

kostelů a církevních budov uhlím. Zemské hospodářské úřady byly upozorněny na 

to, aby pokud možno umožnily vyhřívání církevních budov, pokud tímto přídělem 

uhlí nezpůsobí stav nouze ve vytápění bytů. 

183 



Říšský ministr hospodářství v dopise z 19. ledna 1943 poznamenal k výnosu 

následující: 

Dodávání uhlí církevním budovám mělo nastat teprve tehdy, když už bylo zajištěno 

civilní obyvatelstvo. Veřejné budovy a školy se palivem rovněž zásobovaly a to 

přednostně před kostely. Kdyby se paliva nedostávalo, měly se příděly zmenšit 

kostelům. 

Lammel dále nařizoval, že výnos říšského ministra hospodářství vzhledem k 

jeho obecnému významu se použije také pro nadcházející období. 

Nařízení župního štábu K-27/43 

Místo: Liberec 

Datum: 30. června 1943 

Věc: Pověřenec župního vedoucího Alberta Hoffmana, župa Westfalen-Süd. 

Vydal: vedoucí župního štábu Richard Lammel 

Okresní vedoucí, příslušník strany Fischer, byl na příkaz jeho župního 

vedoucího z Westfalen-Süd. povolán k zaopatření vystěhovalců. Lammel toto 

opatření nadmíru schvaloval a žádal okresní vedoucí, aby Fischerovi v každém 

ohledu pomohli a poskytli mu při jeho práci co nejrozsáhlejší podporu. 

9.6 . 1944 

Bohužel jsem ve spisech župního štábu nenašla k tomuto roku žádná nařízení. 

Pokud se ale podíváme na předchozí léta, zjistíme, že jejich počet rok od roku 

klesal. Je tedy možné, že jich vyšel jen velmi malý počet a ta pak mohla být jako 

nedůležitá určena k likvidaci. 

Jedinou důležitou informaci, kterou tedy mohu k župnímu štábu v tomto roce 

uvést, je změna vedení. Richard Lammel byl po dlouhých téměř šesti letech174 

174 Richard Lammel nastoupil do funkce vedoucího župního štábu 8. února 1939 
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nahrazen Antonem Hausmannem. 

Hausmann nastoupil 15. října 1944 a ve funkci vedoucího župního štábu setrval 

až do 8. května 1945. 

9.7. 1945 

Ani k tomuto roku jsem nenalezla žádná nařízení vydaná župním štábem. Přesto 

ale mohu poskytnout svědectví o situaci alespoň prostřednictvím jednoho oznámení. 

To župní štáb zveřejnil v dubnu tohoto roku. Velitel župního štábu Anton 

Hausmann v něm otiskl dopis vrchního velitele válečného námořnictva, v němž 

byly zachyceny pocity vojáků ke konci války. V době, kdy se moc Německa již 

hroutila, vyjádřil velitel námořnictva své obavy, ale i naděje dopisem. 

Ten jsem pouze přeložila a v této podobě ho také předkládám k nahlédnutí. Dle 

mého názoru říká vše o reálné situaci, a proto není třeba dalších komentářů. 

Oznámení župního štábu M-53/45 

Místo: Liberec 

Datum: 9. dubna 1945 

Vydal: vedoucí župního štábu Anton Hausmann 

Vedoucí stranické kanceláře, říšský vedoucí Martin Bormann, poslal župnímu 

vedoucímu situační zprávu, kterou vrchní velitel válečného loďstva předložil svým 

důstojníkům. 

Říšský vedoucí Bormann uvedl zprávu následujícím způsobem: 

Všichni unavení a potácející se bojovali den za dnem se stejnou výkonností a 

stejnou odvahou. 

Teď bylo třeba dokázat protivníkovi, že on nemůže německý národ ani rozbít ani 

zničit, že jeho pokusy o poštvání strany proti wehrmachtu a wehrmachtu proti 

straně stejně ztroskotají. V oblastech, do této doby obsazených, musel být každý 

hrdý příslušník národa vzbuzen: Nepříteli bylo nutno vštěpit, že on nemá proti 
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skryté válce a záškodníkům žádných zbraní. 

Když dosud tak neoblomně bojovali, chtěli bojovat dál i přes zdánlivě 

beznadějnou situaci svého národa. 

Situační zpráva vrchního velitele válečného loďstva ze 7. dubna 1945 

„Nepřítel pronikl přes Rýn hluboko do říše. Nebezpečí je obrovské! V této 

hodině nouze má každý Němec jen jedinou povinnost: aktivovat veškerou svou sílu 

k obraně vlasti. Vzdáme-li se sami, bude vše ztraceno. Následky budou hlad, 

chudoba až bída v takovém rozsahu, jaký si dnes ještě vůbec nedovedeme 

představit. Miliony německých lidí budou odvlečeni a zavražděni. Naše ženy a děti 

budou vydány na pospas zvůli nepřítele plného nenávisti. Německý průmysl bude 

definitivně ochromen, to znamená, že nezaměstnanost bude do nekonečna stoupat. 

Nebude žádná možnost opět vystavět německá města. Německá marka nebude mít 

hodnotu ani feniku. Jakákoli naděje, že by to snad přece mohlo skončit jinak a 

nebylo by tak zle, je chybná. V této situaci zbývá jen jediné: dále bojovat a na vzdor 

všem ranám osudu způsobit obrat. Fanatické odhodlání roznítí naše srdce! 

Přesvědčení pevné jako skála o oprávněnosti našeho boje musí naši odolnost 

vystupňovat až do krajnosti! Bezpodmínečná důvěra k jedinečné genialitě našeho 

vůdce nás posílí. Německo nesmí zaniknout! Jedno staré přísloví praví: „Wo ein 

Wille ist, ist auch ein Weg"175. Podle toho chceme jednat. Často se stává, že člověk 

v poslední hodině odhazuje vesla. Z obrany opět přejít do útoku! To musí být náš 

neochvějný cíl! Každý jednotlivec má povinnost napnout všechny síly k jeho 

naplnění. To platí i přes krutost podmínek nasazení, přes bomby a neustálé letecké 

nálety. Přece se sami nevzdáme. Zůstaneme v takové situaci silní a vydržíme. 

Nesmíme se v této hodině unavit. Zasáhneme proti každé vznikající slabosti nebo 

netečnosti všemi silami. Když takto bude smýšlet každý Němec a také tak jednat, 

nebude náš osud obětován. 

175 paralela k českému přísloví - „Když se chce, tak to jde." 
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Velký švédský badatel a geograf Sven Hedin176, který během svého dlouhého 

života poznal Asii a Asiaty jako žádný Evropan, mi 24. března tohoto roku napsal: 

Každý den a každou hodinu jsem ve svých myšlenkách, nadějích a přáních s 

Vámi a německým válečným námořnictvem a těším se upřímně z vašich úspěchů. 

Bez Německa zahyne západní kultura a bez silného Německa ve střední Evropě 

budou otevřeny brány východu a barbarskému bolševismu. Jen Německo může 

zachránit svět před chaosem a zničením. Já skálopevně věřím, že se německému 

wehrmachtu podaří naplnit své světové poslání. 

Je to tak, jak píše. 

My vojáci válečného námořnictva víme, jak máme jednat. Naše vojenská 

povinnost, kterou nepochybně splňujeme, nás nechává jako skálu odporu odvážně, 

silně a věrně stát. Padouchem je ten, kdo takto nejedná. Takového člověka oběsit a 

uvázat na něj štítek : Zde visí zrádce, který z nízké zbabělosti přispěl k tomu, že 

německé ženy a děti umírají, místo toho aby je jako muž chránil. 

Vrchní velitel námořnictva"177 

176 V letech 1935-1936 procestoval Německo a od roku 1936 byl v kontaktu s předními 
představiteli Třetí říše. Včdél o deportacích do koncentračních a vyhlazovacích táborů a mlčky s 
nimi souhlasil. Svou válečnou činnost, ke které se hlásil ještč po válce, se snažil ospravedlnit až ve 
vydáni své další knihy roku 1949. 
177 AM ÚL - Fond nacistických organizací okresu Ústí nad Labem. Karton č. 5 
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10. Závěr 

U zrodu Říšské župy Sudety stála konference, která vešla do dějin jako t z ^ 

Mnichovská. Konala se níězi 29. a 30. září/jJ roku 1938 a zúčastnili se j í Adolf 7 ^ 

Hitler, Neville Chamberlain, Daladier a Mussolini, nebo-li šéfové vlád Německa, 

Velké Británie, Francie a Itálie. Výsledkem jejich jednání se stala Mnichovská j ^ 

dohoda. Ta byla coby ultimátum předložena Praze. Na základě této dohody bylo od 

Československa odtrženo poměrně velké území, jehož jádrem se brzy stala právě 

Říšská župa Sudety. Tato akce byla později v zákoně o opětovném sjednocení 

sudetoněmeckého území s Německou říší z právního hlediska vykládána jako 

dovršení návratu sudetských Němců do Říše. 

Po obsazení pohraničí opustilo mnoho českého obyvatelstva své domovy. Lidé, 

kteří se rozhodli zůstat, se dostali do pozice národnostní menšiny. Neměli politická 

ani národnostní práva a nesměli se sdružovat. Úředním jazykem se stala němčina. 

Český jazyk začal být vytlačován v celém pohraničí. Aby se zabránilo sdružování 

lidí, byly zrušeny všechny spolky s výjimkou hasičských. Od roku 1940 

neexistovaly v pohraničí české noviny, knihy a dokonce ani nakladatelství. Mladí 

lidé mohli získat pouze základní vzdělání, a tudíž mohli zastávat jen podřízené a tím 

i méně placené pozice. Pohraničí se tak stalo pro Německo velmi významným 

zdrojem pracovních sil. 

České pohraničí bylo zpočátku začleňováno do Velkoněmecké říše 

prostřednictvím vojenské správy. Nejvyšším představitelem říšské správy se stal 

velitel okupační armády generálplukovník Walter von Brauchitsch. Poté co byla 

tato správa Hitlerem zrušena, byla nastolena správa civilní. 1. října roku 1938 byl na 

základě Hitlerova výnosu jmenován do jejího čela Konrád Henlein. 

Kariéra Konráda Henleina začala velmi brzy stoupat. Od Hitlera získal pověření stát 

se říšským místodržitelem a župním vedoucím NSDAP a také byl povýšen na 

SS-Obergruppenfuhrera. Jemu byli podřízeni okresní vedoucí, kteří řídili práci 

NSDAP ve svých okresech. 

14. dubna 1939 byl vydán zákon o sudetské župě, který od 1. května téhož roku 

měnil fimkci říšského komisaře na funkci říšského místodržícího. Říšská župa 

Sudety se stala samostatným správním celkem. 
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V Německu probíhal proces vytváření žup. Tradiční dělení na spolkové země 

mělo být nahrazeno dělením do jednotlivých žup. Tento proces ale ještě nebyl v 

Německu zcela dokončen, a proto nikdo netušil, jak bude nový systém fungovat. 

Obsazené oblasti se tedy staly jedinečnou příležitostí, kde bylo možné tento nový 

model říšských žup vyzkoušet. Říšská župa Sudety byla budována jako vzor. Ten 

měl sloužit celé Velkoněmecké říši. Na základě rozhodnutí z 12. října '/byla sudetská 

župa rozdělena na tři vládní oblasti a pro každou z nich byl jmenován pověřenec 

říšského komisaře, později označovaný za vládního prezidenta. Existence Říšské 

župy Sudety byla oficiálně potvrzena zákonem z 25. března 1939. 

Vládní prezidenti měli stejnou pravomoc jako místodržící. Rozdíl spočíval 

pouze v tom, že jejich moc byla omezena na příslušný vládní obvod. Vládní 

obvody byly, jak už bylo zmíněno, tři - Cheb, Ústí nad Labem a Opava. Na základě 

sudetského župního zákona bylo na území župy dále vytvořeno 53 venkovských a 5 

městských okresů. Městské okresy tvořilo pět významných měst? Liberec, Ústí nad 

Labem, Cheb, Karlovy Vary a Opava a v jejich čele stál vrchní starosta. Venkovské 

okresy spravovali landráti. 

Nacionálně socialistická německá strana dělnická byla ustanovena jako jediná 

politická strana nejen v Německu, ale na rozkaz Hitlera byla vytvořena její 

organizace i v Říšské župě Sudety. Nejvýznamnějším představitelem a zároveň 

vedoucím NSDAP v Sudetech se stal Konrád Henlein a jeho zástupcem pro tuto 

oblast byl jmenován K. H. Frank. Jejich sídlem se stal Liberec. 

Při obsazování vedoucích funkcí se Henleinovi díky přízni Hitlera dařilo 

dosazovat do těchto míst své oblíbence a spolupracovníky z SdP. Dobové statistiky 

uvádf, že říšští Němci měli na nejvyšším stupni orgánů NSDAP jen 13,3 % 

funkcionářů. Na všech stupních pak jen 2%. Trošku jiná situace panovala ve správní 

sféře župy. Většina sudetských Němců neznala dostatečně říšské zákony, proto 

musela být správní místa na rozdíl od míst v župním vedení NSDAP obsazována 

odborníky z říše. 

Vzhledem k velkému počtu různých organizací a spolků, které v sudetoněmecké 

společnosti existovaly již od dob Rakouska-Uherska, bylo nutné provést tzv. 

Gleichschaltung, nebo-li usměrnění. Tento proces usměrňování postihl především 

oblast politiky, správy a také život spolků a sdružení. 
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A byl to opět Henlein, kdo byl pověřen zajištěním převedení SdP do NSDAP a 

nadále měl tuto stranu v sudetoněmecké oblasti i rozvíjet. 5. listopadu^ byla SdP 

oficiálně přijata do NSDAP a za necelý týden bylo ohlášeno i dokončení 

jednotlivých složek sudetoněmecké NSDAP. 

Co se týkalo personální otázky, mnoho se toho v této oblasti se začleněním do 

NSDAP nezměnilo. Politici SdP pouze vyměnili své staré funkce za nové, takže i 

nadále převládali ve vedení stranické župy NSDAP bývalí funkcionáři SdP. Toto 

převedení ale nebylo zase tak jednoduché, jak se na první pohled mohlo zdát. Brzy 

vyvstal pro NSDAP jeden velký problém, který strana musela rychle vyřešit. Týkal 

se členů SdP. NSDAP se musela rozhodnout, zda přijme všechny členy bývalé SdP 

nebo jen některé. Nakonec se rozhodla, že o přijetí každého člena se bude 

rozhodovat individuálně. 

Nadšení lidí z osvobození sudetoněmecké oblasti ještě více posilovala 

rozbíhající se agitace nejrůznějších organizací, což se začalo nejvíce projevovat 

mezi chudšími obyvateli. Výsledkem byla skutečnost, že se tito lidé začali ucházet 

o členství v různých organizacích a někdy i v několika najednou. 

Jako příklad byl v práci uveden mimořádný zájem o vstup do úderných oddílů. 

Vedením skupiny SA Sudety byl pověřen bývalý poslanec SdP a Henleinův 

důvěrník Franz May. 31. ledna 1939 složili noví členové slavnostní přísahu v Ústí 

nad Labem a od té doby jejich počet neustále rostl. O rok později, tedy v lednu 

1940, se počet členů SA v župě Sudety vyšplhal na necelých 130 tisíc. 

V oblasti veřejné správy usilovali členové SdP o vytvoření co největšího 

souvislého administrativního prostotu. Důvod k tomu byl jednoduchý. Čím více 

sudetských Němců v tomto prostoru bude, tím větší bude po připojení jejich šance 

uplatnit svůj názor vůči říšským úřadům. V čele říšské župy Sudety stál říšský 

místodržitel, kterým se stal říšský komisař pro sudetoněmecká území Konrád 

Henlein. Říšská župa Sudety fungovala jako třístupňová jednotka říšské správy. 

Ony tři stupně byly tvořeny říšským místodržitelem, vládními prezidenty a landráty. 

Místa v úřadech byla, jak již bylo zmíněno, obsazována jak místními, tedy 

sudetskými, tak i říšskými Němci. Co se ale týkalo vyšších pozic, ty byly 

obsazovány převážně místními lidmi. Protože ale místní Němci neměli často 

potřebné vzdělání, museli sem stále častěji přicházet Němci z říše, kteří zde 
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fungovali jako poradci. 

Dokončení reformy a její přenesení i na starou říši nakonec zmařilo vypuknutí 

války. Válka donutila Hitlera 25. ledna 1942 nařídit zjednodušení správy, čímž byla 

reforma prakticky ukončena. 

Jak již bylo v práci také konstatováno, nacházelo se na území župy i větší 

množství úřadů. Kromě úřadu župního vedoucího byl významný především Župní 

štábní úřad. Byl ze všech župních úřadů nejdůležitější, a proto se také stal ústředním 

tématem této práce. Nejen že jím procházela veškerá pošta, ale 

měl na starost i řízení válečných úkolů, mohl udělovat milosti a jeho vedoucí byl 

dokonce pověřencem pro případ mobilizace. 

Za připomenutí ale stojí i další významné úřady jako Úřad pro organizační 

záležitosti, Úřad pro personální otázky, Úřad pro finanční a majetkové záležitosti, 

Úřad pro vzdělávání, Úřad pro propagandu, Úřad pro tisk, Úřad pro rasovou 

politiku, ale i Župní inspekce, Župní soud, Nacionálně socialistický svaz žen, 

Úřad pro Německou pracovní frontu, Úřad pro sociální otázky, Úřad pro oběti 

války, Úřad pro úředníky, Úřad pro vychovatele, Nacionálně socialistický svaz 

studentů, Nacionálně socialistický svaz docentů, Úřad pro komunální politiku, 

Úřad pro otázky národního zdraví, Úřad pro agrární politiku, Úřad pro právní 

otázky, Úřad pro techniku, Úřad poradce pro hospodářské otázky, Úřad pro 

řemeslo a obchod a Úřad pro národnostní otázky. 

Ve spisech župního štábu se nacházela různá nařízení, která nám umožnila 

nahlédnout do života mužů SA. Z nich vyplývá, jaké úkoly a problémy museli řešit, 

v čem excelovali a co se pro ně naopak stalo nepřekonatelnou překážkou. Bohužel, 

počet dochovaných spisů rok od roku klesal. Žádný následující rok už nebyl tak 

bohatý na nařízení jako rok 1939. S postupem let ale klesalo nejen množství 

dochovaných písemností, ale i po stránce obsahové ztrácela nařízení na důležitosti. 

Nejvíce informací nám poskytl rok 1939. Ve spisech z tohoto roku jsme se 

mohli dočíst například o plánované akci, která měla v očích veřejnosti podpořit 

Říšský spolek protiletecké obrany a pomoci tak rozšířit jeho řady. Pochopitelně 

nechyběla ani nařízení, která objasňovala stranickou soudní pravomoc a podíl 

stranických soudů na rozšiřování řad NSDAP. Za zmínku by stála i nařízení o 

zajišťování potřebných pracovních sil, o jmenování obecní rady a o novém 
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obsazování míst ve správních orgánech. Cenné informace jsem nalezla i v 

nařízeních, která se týkala činnosti pošty, zakládání spolků či sčítání lidu. Objeven 

byl i návod, jak si počínat při přípravě proslovů. Zjištěno bylo i to, že během 

letních měsíců byla upravována pracovní doba, realizováno bylo i pracovní 

nasazení válečných zajatců a nechyběl ani návod, jak zacházet se statistickými 

údaji. 

I rok 1940 nám přinesl zajímavé informace. Například jsme se poučili o tom, 

co dělat se starým papírem. Objevily se informace o padlých či raněných členech 

strany ze župy Sudety, o změně adres, o zapojení školáků do navazování kontaktů 

mezi zázemím a frontou, o shromážděních vedoucích župních úřadů a také o 

nařízeních týkajících se zásobování palivy. A takto bychom mohli pokračovat rok 

po roce. 

Muži SA nebyli v žádném případě dokonalí, a tak můžeme ve spisech objevit i 

zprávy o jejich chybách a přehmatech. Mezi taková nedopatření by jistě patřila 

situace, kdy muži SA přišli na shromáždění v nesprávných uniformách a opomenout 

nelze ani průšvih úředníků z úřadů v budově Peter-Donnhauser-Strasse, kteří 

nechtěně upozornili na svou nečinnost, čímž si vysloužili pokárání od svých 

nadřízených. Vedení SA ale nedělali vrásky jen jejich vlastní muži, ale i podvodníci, 

kteří se vydávali za příslušníky SA a páchali pod jejich jménem zločiny. 

Každý z výše jmenovaných úřadů by si zasloužil být zpracován. Lze tedy jen 

doufat, že toto téma zaujme v budoucnu více badatelů. Věřím, že i ve spisech těchto 

úřadů objeví stejně zajímavé věci jako já ve spisech župního štábu. 
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12. Přílohy 

Příloha č. 1 - Seznam zkratek 

BDM: Bund Deutscher Mädel = Svaz německých dívek 

BDO: Bund der Osten = Svaz Němců na Východě 

DAF: Deutsche Arbeitsfront = Německá pracovní fronta 

DAP: Deutsche Arbeiterpartei = Německá dělnická strana 

DGO: Deutsche Gemeindeordnung = německý obecní řád 

DNSAP: Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei = Německá nacionálně 

socialistická strana dělnická 

DTV: Deutscher Turnverband 

FAD: Freiwilliger Arbeitsdienst = Dobrovolná pracovní služba 

FS: Freiwiliger Schutzdienst 

Gen.St.d.H.: Generalstab des Heeres = generální štáb pozemních vojsk 

Gestapo: Geheime Staatspolizei = státní tajná policie 

HJ: Hitler-Jugend = Hitlerova mládež 

KB: Kameradschaftsbund 

NSBO: Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation = Národně socialistická 

organizace podnikových buněk 

NSD: Dozentenbund = Nacionálně socialistický svaz docentů 

NSDAP: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei = Nacionální socialistická 

německá dělnická strana 

NSF: Nationalsozialistische Frauenschaft nebo Nationalsozialistisches Frauenwerk 

= nacistická organizace žen 

NSFK: Nationalsozialistischer Fliegerkorps = Národně socialistický letecký sbor 
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NSKK: Nationalsozialistische Kraftfahrkorps - Nacionálně socialistický 

motoristický sbor 

NSLB: Nationalsozialistischer Lehrerbund = Nacistický svaz učitelů 

NSRL: Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen 

= Nacionálně socialistického říšského svazu pro tělesnou výchovu 

NSV: Nationalsozialistische Volks Wohlfahrt = Nacionálně socialistická organizace 

pro sociální výpomoc a dobročinnost 

OKH: Oberkommando des Heeres = vrchní velitel pozemních sil 

OKW: Oberkommando der Wehrmacht = vrchní velitelství branné moci 

ORPO: Ordnungspolizei = pořádková policie 

Pg: Parteigenosse = stranický soudruh 

RAD: Reichsarbeitsdienst = Říšské pracovní služby 

RSHA: Reichssicherheitshauptamt = Hlavního říšského bezpečnostního úřadu 

SA: Sturmabteilung = úderný oddíl 

SD: Sicherheitsdienst = bezpečnostní služba 

SdP: Sudetendeutsche Partei = Sudetoněmecká strana 

SS: Schutzstaffel = ochranný oddíl 

STIKO: Stillhaltekommissar = likvidační a prolongační komisař 

SVJ: Sudetendeutsche Volksjugend = Národní mládež sudetoněmecká 

TeNo: Technische Nothilfe = Technická záchranná služba 

VDA: Verein für das Deutschtum im Ausland = Liga pro němectví v zahraničí 

WHW: Winterhilfswerk = Válečná zimní pomoc 
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Příloha č. 2 - Župní úřady 

Gauamt für Agrarpolitik - župní úřad pro zemědělskou politiku 

Gauamt für Beamte - župní úřad pro administrativu 

Gauamt für Erzieher - župní úřad pro vychovatele 

Gauamt für Gesundheit - župní zdravotní úřad 

Gauamt für Kommunalpolitik - župní úřad pro obecní politiku 

Gauamt für Rassenpolitik - župní úřad pro rasovou politiku 

Gauamt fiir Technik - župní úřad pro techniku 

Gauamt für Volkstumsfragen - župní úřad pro národnostní otázky 

Gaubeauftragte für die Volksdeutschenlager - župní přesídlovací úřad 

Gaugericht - župní soud 

Gaugrenzlandamt - župní hraniční úřad 

Gauleitung des DAF - župní vedení Německé pracovní fronty 

Gauorganisationsamt - župní organizační úřad 

Gaupersonalamt - župní personální úřad 

Gaupresseamt - župní tiskový úřad 

Gaupropagandaamt - župní úřad propagandy 

Gaurechtsamt - župní právní úřad 

Gauschatzamt - župní pokladní úřad 

Gaustabsamt - župní štáb 

Gauschulungsamt - župní školící úřad 

Gauwirtschaftsberater - župní hospodářský poradce 

Volkswohlfahrtamt - úřad pro sociální péči 
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Příloha č. 3 - Další pojmy 

Auslandsdeutschtum - Němci v zahraničí (žijící mimo říši) 

Auswärtiges Amt - ministerstvo zahraničí 

Block - bloková organizace 

Blockleiter - blokový vedoucí 

Deutscher Schützenverband - střelecký svaz 

Freikorbs - dobrovolnické sbory 

Freikorps Brigade - Dobrovolnická brigáda 

Gleichschaltung - proces usměrnění státu 

Gau - župa 

Gauamtsleiter - vedoucí župního úřadu 

Gauleiter - župní vedoucí 

Gauschatzmeister - župní pokladník 

Gauwirtschaftsberater - župní hospodářský poradce 

Heimwehr - Domobrana 

Kreisleiter - krajský vedoucí 

Kreileitung - okresní vedení 

Kriegsmarine - námořnictvo 

Leibstandarte - Prapor Hitlerov/tělesné stráže, později divize zbraní SS 

Luftwaffe - vojenské letectvo 

Ortsgruppe - místní skupina 

Ortsgruppenleiter - vedoucí místní skupiny 

Ortsgruppenstab - štáb místní skupiny 

Reichsleiter - říšský vedoucí 
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Reichsreiterfiihrerschule - říšská vůdcovská jezdecká škola 

Reichsschatzmeister - říšský pokladník 

Reichswehr - Říšská obrana, oficiální název německé armády do r. 1935 

Schutzpolizei - ochranná policie 

Stahlhelm - Ocelová přilba, polovojenská organizace 

Stellvertretter Gauleiter - zastupující župní vedoucí 

TotenkopfVerbánde - oddíly umrlčích lebek, součást SS 

Volkssturm - Domobrana 

Wehrmacht - Branná moc, armáda nacistického Německa 

Zelle - uliční organizace 

Zellenleiter - vedoucí uliční organizace nebo pracovní organizace 
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Příloha č. 4 - Německé a české ekvivalenty měst 

Asch Aš 

Aussig Ústí nad Labem 

Bad Karlsbrunn Karlova Studánka 

Bärn Moravský Beroun 

Böhmisch Leipa Česká Lípa 

Braunau Broumov 

Brünn Brno 

Deutsch Gabel Jablonné v Podj. 

Eger Cheb 

Falkenau Sokolov (dříve Falknov) 

Freiwaldau Jeseník (dříve Frývaldov) 

Freudenthal Bruntál 

Gablonz an der Neisse Jablonec nad Nisou 

Grulich Králíky 

Hohenelbe Vrchlabí 

Hohenstadt Zábřeh 

Jägerndorf Krnov 

Karlsbad Karlovy Vary 

Komotau Chomutov 

Mährisch Ostrau Moravská Ostrava 

Mährisch Schönberg Šumperk 

Mährisch Trübau Moravská Třebová 

Mies Stříbro 

Neutitschein Nový Jičín 

Pilsen Plzeň 

Prag Praha 

Reichenberg Liberec 
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Rumburg 

Teplitz- Schonau 

Trautenau 

Troppau 

Zwittau 

Rumburk 

Teplice- Šanov 

Trutnov 

Opava 

Svitavy 
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Příloha č. 5 - Tři vzory pro podepisování písemností 
(zdroj: Archiv města Ústí nad Labem- Fond nacistických organizací okresu Ústím 
nad Labem. Karton č. 5) 

Vzor 1: 

l í c i l H l t l o r ! 

D < j v 0 1 u j j ^ o p a g e . j r u l n L o i t o r : 

( M t t l l o r ) 

Vzor 2: 

Vzor 3: 

H e i l H i t l e r . ' 

1 / ^ v 
( N e u m a n n ) 



Obrazové přílohy 

(zdroj: Fowler, W.W.E. Nacistické reálie. Ottovo nakladatelství. Praha, 1998.) 

Obr. č. 2: Likvidace nepřátel během tvz. noci dlouhých nožů 
(zdroj: Hughes, Matthew. Mann, Chris. Hitlerovo Německo. Columbus s r o Praha 
2002.) 



Obr. č. 3: Muži SA pochodující městem. Tyto oddíly byly využívány nejen k 
útokům proti židům a k rabování jejich obchodů, ale i k zastrašování Němců, kteří 
se odmítali řídit novými pravidly, (zdroj: Hughes, Matthew. Mann, Chris. Hitlerovo 
Německo. Columbus, s.r.o. Praha, 2002.) 

Obr. č. 4: Muži SA nesoucí stranické prapory 
(zdroj: Fowler, W.W.E. Nacistické reálie. Ottovo nakladatelství. Praha, 1998.) 



Obr. č. 5: Blůza Obergruppenfuhrera Wilhelma Helfra s odznaky: na pravé kapse-
Řád Krve, na levé kapse - Zlatý čestný odznak NSDAP, černý Odznak za zranění, 
Brunšvický sjezdový odznak a Válečný záslužný kříž s meči ve stříbře 
(zdroj: Německé insignie. Ottovo nakladatelství. Praha, 2003.) 

Obr. č. 6: Hnědá košile Scharfuhrera SA od 3. mysliveckého pluku. Plechový 
náhrdelní odznak označoval praporečníka 
(zdroj: Německé insignie. Ottovo nakladatelství. Praha, 2003.) 



Obr. č. 7: Různé památky na 137. pluk SA ve Vestfálsku, který byl pojmenován po 
jednom ze zakladatelů nacistického hnutí Ludwigu Knickmannovi. 
(zdroj: Německé insignie. Ottovo nakladatelství. Praha, 2003.) 

Obr. č. 8: Manžetová páska SA, rukávová páska, nárameník a límcová výložka. 
(Gruppe Ostmark) 
(zdroj: Fowler, W.W.E. Nacistické reálie. Ottovo nakladatelství. Praha, 1998.) 



Obr. č. 9: Různé památky na sportovní činnost SA 
(zdroj: Německé insignie. Ottovo nakladatelství. Praha, 2003.) 

Obr. č. 10: SA a SS závěsníky k dýkám 
(zdroj: Německé insignie. Ottovo nakladatelství. Praha, 2003.) 



SA d e r HSDA* 
Gruppe S u d a t e n . 

5 3 / 3 9 g . 
F0 (Mob). 

o í> o i m 
G . Z . : 
A b t . : 
B e t r . S i n s . ' t a der SA v o r und 

s e i t B e g i n n d e s K r i e g e s . 

R e i o h e n b e r g , d«n 15. September 1 9 » . 
Tü/H. 

An d i e 

Führer der F - S t a n d a r t e n . 

An d i e Führer der F - B r i g a d e n und 
M-Standarten zur Kenntnisnahme. 

Zum Zwecke d e r E r s t e l l u n g e i n e s vom S t a b s c h e f d e r SA ge= 
f o r d e r t e n e i n g e h e n d e n B e r i c h t e s über den E i n s a t z von SA-Männern 

im Rahmen d e r L a n d e s v e r t e i d i g u n g und d e r i n n e r e n 
S i c h e r u n g kurz v o r und s e i t Beg inn d e s K r i e g e s , 

c r s u c h t d i e Gruppe um umgehende Meldung über b e r e i t s d u r c h g e f ü h r t 
t e n und n o c h l a u f e n d e n E i n s a t z nach f o l g e n d e m Muster: 

1 . Tag d e s E i n s a t z e s , 
2 . Ort d e s E i n s a t z e s , 

3 . Zweck d e s E i n s a t z e s , 
4 . A n z a h l d e r e i n g e s e t z t e n SA-Führer und -Männer, 
5 . S A - E i n h e i t ( F - S t a n d a r t e o d e r F - S t u r m ) , d i e d i e Männer 

g e s t e l l t h a t , 
6 . Durch w e l c h e S t e l l e e r f o l g t e d i e Anforderung , 

7 . Z e i t d a u e r d e 3 E i n s a t z e s , wenn etwa schon w i e d e r b e e n d e t , 
8 . B e s o n d e r e V o r k o m m n i s s e , 
9 . E r f a h r u n g e n . 
J e d e r E i n s a t z i s t n a c h v o r s t e h e n d e n Punkten a u s f ü h r l i c h zu 

m e l d e n . 
Termin 2 5 . S e p t e m b e r 1 9 3 9 . 
Ausserdem o r d n e t d i e Gruppe S u d e t e n a n , j e d e n f o l g e n d e n 

E i n s a t z v o n SA-Männern s o f o r t u n t e r g e n a u e r Beachtung o b i g e r 

53l-j5rittr8BisliatttüOl 

sfirtoía <2™ J 'ZW 
St. 3?. Hv. ^ 

19t a m / 

£ | j 

D e r F ü h r e r d e r SA-Gruppe S u d e t e n : 
/ 

Oberführer, / 
Führer von F-Standarten 
Führe; von M-Standarten 
Führer von F-Brigadon 

53 Stück 
8 » 

J L - — 
66Stück 

Obr. č. 11: Ukázka nařízení k nasazení SA 
(zdroj: Archiv města Ústí nad Labem- Fond nacistických organizací okresu Ústím 
nad Labem. Karton č. 2) 



IO r d n u n g a z i f f e r 5 
gg.' ¡gpiT" " aouiur-. 

SüDETfflILAXD. 

Gaustabsaat. S e i c h e n b e r g , den 1 9 . J u n i 1939. 

^ V ^ l f c i s u n g d e 3_Gaugt absaates_K-41 ¿39.. 

- ^ f ^ ^ ^ ^ e t r i f f t : Tag d e s d e u t s c h e n V o l k s t u a s . 

In Erweiterung n e i n e r Weisung OG-33/39 gebe i c h f o l g e n -
des bekannt: 

1 . / Ter D i c h t i g k e i t der Ansprache d e s S t e l l v e r t r e t e r s d e s 
Pührers , ? g . Budol f H e s s , e n t s p r e c h e n d i s t i n Ihrem 
K r e i s g e b i e t f ü r den 

2 4 . J u n i 1939 - 2 0 . 0 0 Phr 

S e c 8 i n s c h a f t s e s p f a n g anzuordnen. 

Die O r t 3 g r u ? p e n p r o p a g a n d a l e i t e r t r a g e n S o r g e , da3 a l l e 
V o l k s g e n o s s e n d i e M ö g l i c h k e i t haben, d i e Hede d e s Pg. 
Eudolf H e s s zu h ö r e n . Der Wit terung e n t s p r e c h e n d 
s o l l d i e Übertragung auf ö f f e n t l i c h e P l ä t z e , oder aber 
i n S ä l e n , T u r n s ä l e n , S c h u l e n , G a s t s t ä t t e n oder s o n s t i g e 
H ä u s l i c h k e i t e n e r f o l g e n , d i e durch d i e O r t s p r e s s e und 
durch s o n s t i g e B e n a c h r i c h t i g u n g bekanntgegeben werden 
s o l l e n . D ie K r e i s p r o p a g a n d a l e i t e r überwachen d i e not -
wendigen V o r b e r e i t u n g s a r b e i t e n . 

2 . / Die vorgesehenen P a r a l l e l v e r a n s t a l t u n g e n der B e i c h s -
tagung f a l l e n i n den K r e i s s t ä d t e n a u s , d a a i t d i e V o l k s -
genossen i n i h r e n Orten d i e M ö g l i c h k e i t haben, aa Ge-
a e i n s c h a f t s e a p f a n g t e i l z u n e h m e n . 

H e i l K i t l e r ! 

Der G a u a t a b s a a t s l e i t e r : 

g e z . Bichard Laamel 

Obr. č. 12: Ukázka nařízení župního štábu 
(zdroj: Archiv města Ústí nad Labem- Fond nacistických organizací okresu Ústím 
nad Labem. Karton č. 5) 
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B e t r i f f t » E r n t e e i n s a t z . 

D ie S icherung d e r Ernährung e r f o r d e r t a n g e s i c h t s der neuen Front 
im O s t e n , e n d g ü l t i g e n E i n s a t z >ier Heimat b i s zum L e t a t e n . 

Auf Wunsch des G a u l e i t e r s ordne i c h daher an, a l l e im gesamten 
Gauflebiet a n g e s e t z t e n V e r a n s t a l t u n g e n z u g u n s t e n d e s E r n t e e i n s a t z e s 
zu u n t e r l a s s e n . 

Da d i e F ü h r u n g a s t e l l e n der Gl i ederungen und a n g e s c h l o s s e n e n Ver-
bände i h r e u n t e r g e o r d n e t e S t e l l e n angewiesen haben, j e d e Veran-
s t a l t u n g , s o w e i t d i e s nur halbwegs mögl ich e r s c h e i n t , zugunsten 
der E r n t e h i l f s - o d e r s o n a t i g e r G e m e i n s c h a f t s a r b e l t e n , n i c h t durch-
z u f ü h r e n , o r g a n i s i e r e n d i e H o h e i t s t r ä g e r s o f o r t i n e n g s t e r Zusam-
menarbei t mit a l l e n h i e r z u i n Frage kommenden S t e l l e n der P a r t e i , 
deren Gl iederungen und a n g e s c h l o s s e n e n Verbände, den e r f o r d e r l i -
chen und notwendigen E i n s a t z b i s zur vollkommenen Einbr ingung der 
E r n t e . 
Es kommt darauf an, a l l e B e v ö l k e r u n g s k r e i s e zum E r n t e e i n s a t z a u f -
z u r u f e n . Es i s t e i n e S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t , daß a l l e Vo lksgenossen 
i n dem uns aufgezwungenen K r i e g e , s o f e r n s i e g e e i g n e t s i n d - ohne 
Rüoksicht auf den Stand - d i e s e r notwendigen P f l i c h t im D i e n s t e der 
S icherung unserer Ernährung nachkommen. 

Gauleitung Sudetenland 

GAUSTABSAMT Beichenberg, don 2 8 . J u n i 1941 

Ordnnngszlffer 3 

Weisung des Gaustabsamtes K - 1 4 / 4 1 . 

H e i l H i t l e r ! 
Der G a u s t a b s a m t s l e i t e r : 

g e z . : Richard lammel 

V e r t e i l e r s K r e i s l e i t e r 5 f a c h 

Obr. č. 13: Ukázka nařízení župního štábu v nové podobě od roku 1941 
(zdroj: Archiv města Ústí nad Labem- Fond nacistických organizací okresu Ústím 
nad Labem. Karton č. 5) 


