
Seznam příloh a vyobrazení

Přílohy

Příloha č. 1 Výnos Vůdce a říšského kancléře č. 75 Sb. I. ze dne 16. března 1939 o 
Protektorátu Čechy a Morava.

Příloha č. 2 Výnos Vůdce o správě Protektorátu Čechy a Morava ze dne 7. května 1942, 
Říš. Zák.I, str. 329.

Příloha č. 3 Nařízení říšského protektora o správě z říšského příkazu v Protektorátu Čechy 
a Morava ze dne 23. května 1942, Věst. Nař. Str. 218.

Příloha č. 4 Vnitřní členění Úřadu říšského protektora v Čechách a na Moravě z 25. 
listopadu 1942.

Příloha č. 5 Výnos vůdce o zřízení „Německého státního ministerstva“ 20. srpna 1943.

Příloha č. 6 Oběžník ministerstva vnitra ze dne 4. září 1943, č. B-1800-1/9-43-/1 O nové 
úpravě postavení říšského protektora v Čechách a na Moravě a o zřízení 
Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu.

Příloha č. 7 Vnitřní struktura Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu. 4. 
listopadu 1943

Příloha č. 8 První návrh znaku Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu.

Příloha č. 9 Druhý návrh znaku Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu.

Příloha č. 10 Mapa správních obvodů v Protektorátu Čechy a Morava, stav k 15. červnu 
1942.

Fotografie

Fotografie č. 1 Konstantin von Neuratha  K.H. Frank, 3. února 1940.

Fotografie č. 2 Podobizna K.H. Franka, nedatováno.

Fotografie č. 3 Reinhard Heydrich při přehlídce nastoupené jednotky na Hradčanském 
náměstí, zdraví se s K.H. Frankem, 23. září 1941.

1



Fotografie č. 4 Reinhard Heydrich v rozhovoru s K.H. Frankem, 1941.

Fotografie č. 5 Smuteční projev Kurta Daluege na Hradě při pohřbu Reinharda 
Heydricha, 7. června 1942.

Fotografie č. 6 Slavnostní kladení věnce na místo atentátu na Heydricha za účasti K.H. 
Franka, 7. června 1942.

Fotografie č. 7 Propuštění oberlandratů ze služby za přítomnosti Kurta Daluege a K.H. 
Franka, 15. června 1942. (1)

Fotografie č. 8 Propuštění oberlandratů ze služby za přítomnosti Kurta Daluege a K.H. 
Franka, 15. června 1942. (2)

Fotografie č. 9 Přejmenování Vltavského nábřeží na nábřeží Reinharda Heydricha za 
přítomnosti K.H. Franka, 18. října 1942.

Fotografie č. 10 Čtyřleté výročí volby Emila Háchy státním prezidentem, 30. listopadu 
1942.

Fotografie č. 11 Shromáždění v pražské Lucerně, projev K.H. Franka, 26. února 1943. 
(1)

Fotografie č. 12 Shromáždění v pražské Lucerně, projev K.H. Franka, 26. února 1943. 
(2)

Fotografie č. 13 Shromáždění v pražské Lucerně, projev K.H. Franka, 26. února 1943. 
(3)

Fotografie č. 14 Shromáždění v pražské Lucerně, Emanuel Moravec, 26. února 1943.

Fotografie č. 15 Večer na rozloučenou s Kurtem Daluege, 1. října 1943.

Fotografie č. 16 Slavnost u příležitosti uvedení do úřadu říšského protektora Wilhelma 
Fricka, 10. října 1943. (1)

Fotografie č. 17 Slavnost u příležitosti uvedení do úřadu říšského protektora Wilhelma 
Fricka, 10. října 1943. (2)

Fotografie č. 18 Slavnost u příležitosti uvedení do úřadu říšského protektora Wilhelma 
Fricka, 10. října 1943. (3)

2



Přílohy

Příloha č. 1. 

Výnos Vůdce a říšského kancléře č. 75 Sb. I. ze dne 16. března 1939 o 
Protektorátu Čechy  a Morava.

Po tisíc let náležely k životnímu prostoru německého národa česko-moravské země. Násilí a 
nerozum vytrhly je  svévolně  z  jejich  starého historického okolí  a  posléze  jejich  zapojením do 
umělého útvaru Česko-Slovenska vytvořily ohnisko stálého neklidu. Od roku k roku zvětšovalo se 
nebezpečí,  že  z  tohoto prostoru – jako již jednou v minulosti  – vyjde nové nesmírné ohrožení 
evropského míru. Neboť československému státu a jeho držitelům moci se nepodařilo organisovati 
rozumně soužití národních skupin, v něm svémocně spojených, a tím probuditi a zachovati zájem 
všech zúčastněných na udržení jejich společného státu. Tím však prokázal svou vnitřní neschopnost 
k životu a propadl proto nyní také skutečnému rozkladu.

Německá říše však nemůže v těchto pro její vlastní klid a bezpečnost stejně jako pro obecné 
blaho a  obecný mír  tak  rozhodně důležitých oblastech  trpěti  žádné  trvalé  poruchy.  Dříve nebo 
později musela by nésti nejtěžší důsledky jako mocnost dějinami a zeměpisnou polohou nejsilněji 
interesovaná  a  spolupostižená.  Odpovídá  tudíž  příkazu  sebezáchovy,  jestliže  Německá  říše  jest 
rozhodnuta zasáhnouti  rozhodně k zajištění  základů rozumného středoevropského řádu a  vydati 
nařízení, která z toho vyplývají.  Neboť dokázala už své tisícileté dějinné minulosti,  že díky jak 
velikosti, tak i vlastnostem německého národa jediná jest povolána řešiti tyto úkoly.

Naplněn vážným přáním sloužiti opravdovým zájmům národů sídlících v tomto životním 
prostoru,  zajistiti  národní  svébytnost  německého  a  českého národa,  prospěti  míru  a  sociálnímu 
blahu všech,  nařizuji  tudíž  jménem Německé říše  jako základnu pro budoucí  soužití  obyvatelů 
těchto oblastí toto:

Článek 1.

(1) Části bývalé Česko-Slovenské republiky, obsazené v březnu 1939 německými oddíly, 
náleží od nynějška k území Velkoněmecké říše a vstupují jako „Protektorát Čechy a Morava“ pod 
její ochranu.

(2) Pokud obrana Říše toho vyžaduje,  učiní  Vůdce a říšský kancléř  pro jednotlivé části 
těchto území úpravu od toho odchylnou.

Článek 2. 

(1) Obyvatelé protektorátu, kteří jsou příslušníky německého národa, stávají se německými 
státními příslušníky a podle předpisů zákona o říšských občanech z 15. září 1935 (Říš. zák. I. Str. 
1146) říšskými občany. Pro ně platí tudíž také ustanovení na ochranu německé krve a německé cti. 
Podléhají německé soudní pravomoci.

(2) Ostatní obyvatelé Čech a Moravy stávají se státními příslušníky Protektorátu Čechy a 
Morava.

Článek 3. 
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(1) Protektorát Čechy a Morava jest autonomní a spravuje se sám.
(2)  Vykonává  svoje  výsostná  práva,  náležející  mu  v  rámci  protektorátu,  ve  shodě  s 

politickými, vojenskými a hospodářskými potřebami Říše.
(3) Tato výsostná práva jsou vykonávaná vlastními orgány a vlastními úřady a vlastními 

úředníky.

Článek 4. 

Hlava  autonomní  správy Protektorátu  Čechy a  Morava  požívá  ochrany a  čestných  práv 
hlavy státu. Hlava protektorátu potřebuje pro výkon svého úřadu důvěry Vůdce a říšského kancléře.

Článek 5. 

(1) Jako zastánce říšských zájmů jmenuje Vůdce a říšský kancléř „Říšského protektora v 
Čechách a na Moravě“. Jeho úřední sídlo jest Praha.

(2) Říšský protektor jako zástupce Vůdce a říšského kancléře a jako zmocněnec říšské vlády 
má úkol pečovati, aby bylo dbáno politických směrnic Vůdce a říšského kancléře.

(3) Členové vlády protektorátu jsou potvrzováni říšským protektorem. Potvrzení může býti 
odvoláno.

(4) Říšský protektor jest oprávněn dáti se informovati o všech opatřeních vlády protektorátu 
a udíleti jí rady. Může podati námitky proti opatřením, která by byla s to poškoditi Říši,  a je-li 
nebezpečí v prodlení, vydati nařízení nutná ve společném zájmu.

(5) Od vyhlášení zákonů, nařízení a jiných právních předpisů, jakož i od výkonu správních 
opatření a pravoplatných soudních rozsudků jest upustiti, podá-li říšský protektor námitky.

Článek 6.

(1)  Zahraniční  věci  protektorátu,  obzvláště  ochranu  jeho  státních  příslušníků  v  cizině, 
zastává Říše. Říše povede zahraniční věci tak, jak to odpovídá společným zájmům.

(2) Protektorát obdrží zástupce u říšské vlády s úředním označením „vyslanec“.

Článek 7. 

(1) Říše poskytuje protektorátu vojenskou ochranu.
(2) Vykonávajíc tuto ochranu, udržuje Říše v protektorátu posádky a vojenská zařízení.
(3) Pro udržení vnitřní bezpečnosti a pořádku může protektorát zříditi vlastní sbory. 

Organisaci, početní sílu a výzbroj určí říšská vláda.

Článek 8. 

(1) Říše vykonává bezprostřední dohled na dopravnictví, jakož i na pošty a telekomunikace.
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Článek 9.

Protektorát náleží k celnímu území Německé říše a podléhá její celní výsosti

Článek 10.

(1) Zákonitým platidlem jest vedle říšské marky až na další koruna.
(2) Poměr obou měn navzájem určí říšská vláda

Článek 11.

(1) Říše může vydávati právní předpisy s platností pro protektorát,  pokud toho vyžaduje 
společný zájem.

(2) Pokud je dána společná potřeba, může Říše převzít do vlastní správy správní obory a 
zříditi k tomu potřebné vlastní říšské úřady. 

(3) Říšská vláda může učiniti opatření potřebná k udržení bezpečnosti a pořádku.

Článek 12. 

Právo platné nyní v Čechách a na Moravě zůstává v účinnosti, pokud neodporuje smyslu 
převzetí ochrany Německou říší.

Článek 13.

Říšský ministr vnitra vydá v dohodě se zúčastněnými říšskými ministry právní a správní 
předpisy potřebné k provedení a doplnění tohoto výnosu.

V Praze dne 16. března 1939.

Vůdce a říšský kancléř:
Adolf Hitler v. r.

Říšský ministr vnitra:
Dr. Frick v. r.

Říšský ministr zahraničí:
Ribbentropp v. r.

Říšský ministr a přednosta říšské kanceláře:
Dr. Lammers v. r. 

In: SCHELLE, Karel. Československé dějiny státu a práva v dokumentech. VI. Díl. Období 
nesvobody (1939-1945). Brno: Masarykova univerzita. 1993, s. 8-10.
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Příloha č. 2

Výnos Vůdce o správě Protektorátu Čechy a Morava ze dne 7. května 1942, Říš. 
zák. I, str. 329.

Válkou podmíněné soustředění všech sil vyžaduje dalších zjednodušení správy v Čechách a 
na Moravě.

Doplňuje svůj výnos o Protektorátu Čechy a Morava ze dne 16. března 1939 (Říš. zák. I, str. 
485), zmocňuji říšského protektora, aby v dohodě s říšským ministrem vnitra učinil v rámci oním 
výnosem stanoveném vhodná opatření za účelem přizpůsobení správy v Čechách a na Moravě právě 
danému stavu a aby vydal k tomu potřebné právní předpisy.

In: Nové zákony a nařízení Protektorátu Čechy a Morava. Praha 1942, s. 668.

Erlass des Führers über die Verwaltung im Protektorat Böhmen und Mähren.
Vom 7. Mai 1942

Die  durch  den  Krieg  bedingte  Zusammenfassung  aller  Kräfte  macht  weitere 
Vereinfachungen der Verwaltung in Böhmen und Mähren erforderlich.

In Ergänzung meines Erlasses über das Protektorat Böhmen und Mähren vom 16. März 1939 
(Reichsgesetzbl.  I  S.  485)  ermächtige  ich  den  Reichsprotektor  in  Einvernehmen  mit  dem 
Reichsminister des Innern in dem durch jenen Erlass festgelegten Rahmen geignete Massnahmen zu 
treffen, um die Verwaltung in Böhmen und Mähren der jeweils gegebenen Lage anzupassen, und 
die hierzu erforderlichen Rechtsvorschriften zu erlassen.

Führer Hauptquartier, den 7. Mai 1942.

Der Führer
Adolf Hitler

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei
Dr. Lammers  

In: Verordnungsblatt des Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, 1942, s. 117 nebo
AKPR, f. KPR – Protokol L (+ P, D, Z) Legislativa 1919-47, k. 79, sig. L 2330/42.
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Příloha č. 3

Nařízení říšského protektora o správě z říšského příkazu v Protektorátu Čechy 
a Morava ze dne 23. května 1942, Věst. nař. str. 218.

Na základě výnosu Vůdce ze 7. května 1942 (Říš. zák. I, str. 329) nařizuje se v dohodě s 
ministrem vnitra: 

§ 1.

(¹) Úkoly a oprávnění vrchních zemských radů, jež náležejí v ostatním říšském území nižším 
správním úřadům, přenášejí se na politické úřady prvé stolice a policejní úřady autonomní správy, 
aby byly plněny podle pokynu z příkazu Říše.

(²)  Úkoly  a  oprávnění  vrchních  zemských  radů,  jež  náležejí  v  ostatním  říšském území 
vyšším správním úřadům, přenášejí se na zemské úřady v Čechách a na Moravě, aby byly plněny 
podle pokynu z příkazu Říše.

§ 2.

Úkoly a  oprávnění  říšského protektora  v  Čechách a  na Moravě,  jež  náležejí  v  ostatním 
územím říšském vyšším správním úřadům, přenášejí se na zemské úřady v Čechách a na Moravě, 
aby byly plněny podle pokynu z příkazu Říše.

§ 3.

Říšský protektor v Čechách a na Moravě může zaříditi úpravu odchylnou od ustanovení 
§§ 1 a 2.

§ 4.

Úřady autonomní v Čechách a na Moravě jsou při vyřizování záležitostí z říšského příkazu 
vázány na pokyny příslušných říšských služebních míst.

§ 5.

Říšský protektor v Čechách a na Moravě určí politické úřady prvé stolice (okresní hejtmany, 
správce měst s vlastním statutem) a policejní úřady, které budou zařízeny jako správa z říšského 
příkazu; určí též věcný a místní rozsah působnosti.

§ 6.

V záležitostech z říšského příkazu používají autonomní úřady malé říšské pečeti.

§ 7.

(¹) Označení okresního úřadu jako správy z říšského příkazu zní „Okresní hejtman v …..- 
správa z říšského příkazu.“ Totéž platí pro nápis na malé říšské pečeti.

(²) Ustanovení odst. 1 jest použíti přiměřeně v ostatních případech správy z říšského příkazu.
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§ 8. 

(¹) Všeobecné výdaje rozpočtové na správu z říšského příkazu hradí Říše. 
(²) Správní příjmy,  jichž docílí  autonomní úřady v záležitostech z říšského příkazu,  jsou 

příjmy autonomní správy. Všeobecné rozpočtové příjmy jest odváděti Říši.

§ 9.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 15. června 1942.  

In: Nové zákony a nařízení Protektorátu Čechy a Morava. Praha 1942, s. 668-669.
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Příloha č. 4

Vnitřní členění Úřadu říšského protektora v Čechách a na Moravě 
z 25. listopadu 1942.

Hlavní oddělení I. - Centrální správa a všeobecná vnitřní správa s odděleními

1. ústřední a personální správa
2. všeobecná a obecní správa
3. zdravotní a veterinární služba
4. územní  uspořádání,  urbanismus,  výstavba  policie,  geodetické 

zaměření
5. státní mládež
6. vysoké školy

Oddělení II.- Soudnictví

Oddělení III. - Školství

Oddělení IV. - Kulturní politika

Oddělení V. - Hospodářství a práce

1. hospodářství
2. práce
3. tvorba cen
4. říšská banka
5. lesnictvím

Oddělení VI. - Zemědělství

Oddělení VII. - Finance

Hlavní oddělení VIII. - Doprava a technika

1. doprava
2. technika

Oddělení IX. - Spoje a pošty

Kromě  jednotlivých  oddělení  byly  součástí  úřadu  říšského  protektora  i  úřad  Nejvyšší  účetní 
kontroly,  podléhající  státnímu tajemníkovi,  a  zástupce  ministerstva  zahraničí  podléhající  přímo 
říšskému protektorovi.
Úřadu říšského protektora  podléhali  pod vedením státního  sekretáře  jako  vyššího  SS a velitele 
policie jednak velitel pořádkové policie a jednak velitel bezpečnostní policie.
Nařízení o členění  úřadu říšského protektora v Čechách a na Moravě z  18.  září  1940 se tímto 
nařízením rušilo.
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Nové nařízení nabylo platnosti 1. prosince 1942.

In: Verordnungsblatt des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren, 1942, s. 25.

K menším zásahům do vnitřní organizace úřadu říšského protektora došlo až nařízením ve Věstníku 
nařízení říšského protektora k 12. únoru 1943. Tehdy došlo ke změně vnitřního členění oddělení I a 
V,  naopak  IV.  oddělení  kulturně  politické  nově  podléhalo  státnímu  tajemníkovi  jako  zvláštní 
oddělení.
   

In: Verordnungsblatt des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren, 1942, s. 25.
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Příloha č. 5

Výnos vůdce o zřízení „Německého státního ministerstva“ 20. srpna 1943.

Státní sekretář pří říšském protektoru v Čechách a na Moravě zavede v budoucnu úřední označení 

„Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu“.

Vůdcův Hlavní stan, 20. srpna 1943.

Vůdce 
Adolf Hitler

Říšský ministr a šéf říšské kanceláře
Dr. Lammers

Překlad německého znění podle Verordnungsblatt des Deutschen Staatsministers für Böhmen 
und Mähren, 1943, s. 129.

Erlass des Führers über den „Deutschen Staatsministers für Böhmen und 
Mähren“

Vom 20. August 1943. 

Der Staatssekretär beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren führt in Zukunft Amtbezeichnung

„der Deutsche Staatsminister für Böhmen und Mähren“.

Führer – Hauptquartier, den 20. August 1943.

Der Führer 
Adolf Hitler

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei
Dr. Lammers

In: Verordnungsblatt  des Deutschen Staatministers für Böhmen und Mähren, 1943, s.  129 

nebo Reichsgesetzblatt, I, 1943, s. 527.
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Příloha č. 6

Oběžník ministerstva vnitra ze dne 4. září 1943, č. B-1800-1/9-43-/1 
O nové úpravě postavení říšského protektora v Čechách a na Moravě a o zřízení 

Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu.

Věstník min. Vnitra č. 9 z 15.9. 1943, str. 144, běž. č. 111

„Pan státní ministr pro Čechy a Moravu zaslal panu předsedovi vlády dopis ze 30. srpna 
1943,  č.  St.  M.  1A/43,  jenž  v  českém překladu  zní:  „Zároveň  s  jmenováním nového říšského 
protektora v Čechách a na Moravě upravil Vůdce též jeho postavení, úkoly a oprávnění. Podle této 
úpravy je říšský protektor v Protektorátě Vůdcovým zástupcem v jeho vlastnosti hlavy Říše. Podle 
toho  náleží  říšskému  protektorovi  zvláště  potvrzování  členů  protektorátní  vlády,  jmenování  a 
propouštění  německých  úředníků  v  Protektorátě,  jakož  i  jejich  překládání  do  výslužby  podle 
Vůdcova výnosu ze dne 15. listopadu 1940 (Říš. Zák. I, str. 1523), dále vykonávání práva milosti a 
abolice mimo věci vojenského soudnictví  a soudnictví  svazů SS a policie.  Naproti  tomu vládní 
agendy obsahující zastávání říšských zájmů v Protektorátě i s úkoly a oprávněními, jež k tomu cíli 
říšskému protektorovi  dosud  náležely podle  Vůdcova  výnosu  ze  dne  16.  března  1939  a  podle 
jinakých příslušných ustanovení, jsou nadále obstarávány „německým státním ministrem pro Čechy 
a Moravu“. Je-li říšský protektor zaneprázdněn, je zastupován německým státním ministrem. Nová 
služebna „německého státního ministra pro Čechy a Moravu“ má svůj podklad ve Vůdcově výnosu 
ze  dne  2é.  Srpna 1943,  který  bude  v brzku uveřejněn v  Říšském zákoníku.  Úřad „německého 
státního ministra  pro Čechy a Moravu“ se označuje „Německé státní  ministerstvo pro Čechy a 
Moravu“, zatím co kancelář, kterou má k disposici říšský protektor k vyřizování svých úředních 
úkolů, se označuje „kancelář říšského protektora v Čechách a na Moravě“. 
Ústředna zřízená nařízením ze dne 22. března 1939 (Říš. Zák. I, str. 549) k provádění Vůdcova 
výnosu O Protektorátě Čechy a Morava ze dne 16. března 1939) je zrušena.“

To sděluji k Vaší vědomosti. 
Jednotlivé ústřední úřady prosím, aby o obsahu tohoto dopisu vyrozuměly podřízené úřady a orgány 
svých resortů.“

In: Nové zákony a nařízení Protektorátu Čechy a Morava. Praha 1943, s. 1038 nebo

NA, f. NSM, k. 1, sig. 110-1/10, č.j.  Z. B-1800-1/9-43-I 1. 

Srovnej Moderní stát 14, 1943, s. 316 .
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Příloha č. 7

Vnitřní struktura Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu. 
4. listopadu 1943.

Ministerský úřad, centrální správa a nejvyšší účetní kontrola
 

1. Ministerský úřad

2. Centrální správa

a) chod služby
b) domácnost
c) personální záležitosti
d) vyšší pokladna
e) úřad pro předběžné zkoušky

3. Nejvyšší účetní kontrola

Oddělení I : Všeobecná a vnitřní správa

• generální referát I 1 – říšský dohled nad všeobecnou a vnitřní správou protektorátních úřadů 
                                                z příkazu říše (kromě zdravotní a veterinární služby)
             -  záležitosti státní svrchovanosti říše, územní uspořádání, archivnictví a 
                                               sport

• generální referát I 2 – úkoly obrany říše
• generální referát I 3 – říšský dohled nad protektorátní zdravotní službou

            - německá zdravotní služba
• generální referát I 4 - říšský dohled nad protektorátní veterinární službou

            - záležitosti Německé veterinářské komory
• generální referát I 5 – mládež
• generální referát I 6 – vysoké školy

Oddělení II : Justiční správa

• generální referát II 1 – říšský dohled nad protektorátním trestním soudnictvím
     - záležitosti německého trestního soudnictví

• generální referát II 2 – říšský dohled nad protektorátním civilním soudnictvím
    - záležitosti německého civilního soudnictví

• generální referát II 3 – justiciariát

Oddělení III : Školská správa

• generální referát III 1 – říšský dohled nad protektorátní školskou správou a protektorátními 
                                                   kulturními záležitostmi
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- záležitosti Německé akademie věd
• generální referát III 2 – říšský dohled nad protektorátními školami včetně učitelských stavů, 

                                                  nad lidovou osvětou a vědou

Oddělení IV : Kulturní politika

• generální referát IV 1 – všeobecné úkoly kultury, písemnictví, divadlo a film, hudba a   
   výtvarné umění
- otázky Říšské kulturní komory

• generální referát IV 2 – propaganda
• generální referát IV 3 – tisk
• generální referát IV 4 – rozhlas

Oddělení V : Hospodářství a práce

• generální referát V 1 – říšský dohled nad protektorátní hospodářskou správou jakož i 
  peněžním institutem a emisí peněz

• generální referát V 2 – říšský dohled nad protektorátní pracovní správou
• generální referát V 3 – říšský dohled nad tvořením cen v protektorátu
• generální referát V 4 – říšský dohled nad protektorátním lesnictvím

Oddělení VI : Výživa a zemědělství

•  generální referát VI 1 – říšský dohled nad zemědělstvím a zemědělskou výrobou (chov 
       zvířat, rolnictví, pěstování rostlin)

• generální referát VI 2 – říšský dohled nad vyživovacím hospodářstvím a veřejným krytím 
    poptávky

• generální referát VI 3 – říšský dohled nad zemědělským učitelským stavem, peněžnictvím a 
   družstevnictvím a Svazem zemědělství a lesnictví

Oddělení VII : Finance

• generální referát VII 1 – říšský dohled nad protektorátní finanční správou
• generální referát VII 2 – správa cel, spotřebních daní a říšských monopolů
• generální referát VII 3 – správa říšského majetku

Oddělení VIII : Doprava a technika

• generální referát VIII 1 – říšský dohled nad protektorátní dopravou
• generální referát VIII 2 – říšský dohled nad protektorátní technickou správou
• generální referát VIII 3 – zmocněnec pro místní dopravu 
• generální referát VIII 4 – zmocněnec pro průplavy
• generální referát VIII 5 – správa pozemního stavitelství a říšských staveb
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Oddělení IX : Spoje a pošta

• generální referát IX 1 – říšský dohled nad protektorátní spojovací komunikací 
• generální referát IX 2 – říšský dohled nad poštovními záležitostmi protektorátu 
• generální referát IX 3 – německá služební pošta

Pod německé státní  ministerstvo  spadal,  stejně  jako  dříve  pod úřad říšského protektora,  velitel 
pořádkové policie a velitel bezpečnostní policie a SD s vlastními oblastmi úkolů. U jejich označení 
se oficiálně  užíval  dovětek  „u  německého  státního  ministra  (dříve  „u  říšského  protektora“). 
Současně mu přináleželi i oberlandráti jako inspektoři německého státního ministerstva.

In:  NA,  f.  Úřad  říšského  protektora,  k.  66,  sv.  3  nebo  Verordnungsblatt  des  Deutschen 

Staatsministeriums für Böhmen und Mähren, 1943, s. 147-148. Srovnej též archivní pomůcka 

Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, Praha: Národní archiv, 2005.
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Příloha č. 8.

První návrh znaku Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu. 

NA, f. NSM, k. 1, sig. 110-1/14.
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Příloha č. 9

Druhý návrh znaku Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu.

NA, f. NSM, k. 1, sig. 110-1/14.
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Příloha č. 10

NA, f. ÚŘP – dod. II, k. 4, sig. ÚŘP – Z H Baw (Luftschutz), mapa správních obvodů v 
Protektorátu Čechy a Morava, stav k 15. červnu 1942. Na mapě viz modře ohraničené 
oberlandraty.
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Fotografie

Fotografie č. 1.

NA, f. Fotodokumentace /F-D/ Archív K. H. Franka 1935-1944, k. 2, snímek č. 251, Konstantin von 
Neurath a K. H. Frank, 3. února 1940.

Fotografie č. 2.

 
NA, f. Fotodokumentace /F-D/ Archív K. H. Franka 1935-1944, k. 13, snímek č. 2194, K. H. Frank,  

nedatováno.
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Fotografie č. 3.

NA, f. Fotodokumentace /F-D/ Archív K. H. Franka 1935-1944, k. 6, snímek č. 896, Reinhard 
Heydrich při přehlídce nastoupené jednotky na Hradčanském náměstí, zde s K.H. Frankem 

(vpravo) 23. září 1941.

Fotografie č. 4.

NA, f. Fotodokumentace /F-D/ Archív K. H. Franka 1935-1944, k. 7, č. snímku 1188, Reinhard 
Heydrich v rozhovoru s K. H. Frankem (vpravo), 1941.
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Fotografie č. 5.

NA, f. Fotodokumentace /F-D/ Archív K. H. Franka 1935-1944, k. 9, snímek č. 1379, Smuteční  
projev Kurta Daluege na Hradě při pohřbu Reinharda Heydricha, 7. června 1942.

Fotografie č. 6.

NA, f. Fotodokumentace /F-D/ Archív K. H. Franka 1935-1944, k. 11, snímek č. 1788, Slavnostní  
kladení věnce na místo atentátu na Heydricha za účasti K. H. Franka (vlevo), 7. června 1942.

21



Fotografie č. 7.

NA, f. Fotodokumentace /F-D/ Archív K. H. Franka 1935-1944, k. 9, snímek č. 1341, Propuštění  
oberlandratů ze služby za přítomnosti Kurta Daluege a K. H. Franka (zcela vlevo), 15. června 

1942.

Fotografie č. 8.

NA, f. Fotodokumentace /F-D/ Archív K. H. Franka 1935-1944, k. 9, snímek č. 1342, Propuštění  
oberlandratů ze služby za přítomnosti Kurta Daluege a K. H. Franka (vlevo), 15. června 1942.
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Fotografie č. 9.

NA, f. Fotodokumentace /F-D/ Archív K. H. Franka 1935-1944, k. 10, snímek č. 1618, 
Přejmenování Vltavského nábřeží na nábřeží Reinharda Heydricha za přítomnosti K. H. Franka 

(stojící za řečnickým pultem), 18. října 1942.

Fotografie č. 10.

NA, f. Fotodokumentace /F-D/ Archív K. H. Franka 1935-1944, k. 10, snímek č. 1672, Čtyřleté  
výročí volby Emila Háchy státním prezidentem (uprostřed), na snímku rovněž Daluege (vlevo) a 

K.H. Frank (vpravo),  30. listopadu 1942.
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 Fotografie č. 11.

NA, f. Fotodokumentace /F-D/ Archív K. H. Franka 1935-1944, k. 12, snímek č. 2007, Shromáždění  
v pražské Lucerně, projev K.H. Franka (zde za řečnickým pultem), 26. února 1943.

Fotografie č.12.

NA, f. Fotodokumentace /F-D/ Archív K. H. Franka 1935-1944, k. 12, č. snímku 2009, Shromáždění  
v pražské Lucerně, projev K. H. Franka, 26. února 1943.
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Fotografie č. 13.

NA, f. Fotodokumentace /F-D/ Archív K. H. Franka 1935-1944, k. 12, snímek č. 2028, Shromáždění  
v pražské Lucerně, projev K. H. Franka, 26. února 1943.

Fotografie č. 14.

NA, f. Fotodokumentace /F-D/ Archív K. H. Franka 1935-1944, k. 12, snímek č. 2016, Shromáždění  
v pražské Lucerně, za řečnickým pultem ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec, 26.  

února 1943.
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Fotografie č. 15.

NA, f. Fotodokumentace /F-D/ Archív K. H. Franka 1935-1944, k. 11, snímek č. 1884, Večer na 
rozloučenou s SS-Obergruppenführerem Kurtem Daluege (zcela vlevo), 1. října 1943.

Fotografie č. 16.

NA, f. Fotodokumentace /F-D/ Archív K. H. Franka 1935-1944, k. 13, snímek č. 2071, Slavnost u 
příležitosti uvedení do úřadu říšského protektora Wilhelma Fricka, 10. října 1943.
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Fotografie č. 17.

NA, f. Fotodokumentace /F-D/ Archív K. H. Franka 1935-1944, k. 13, snímek č 2090, Slavnost u 
příležitosti uvedení do úřadu zastupujícího říšského protektora Wilhelma Fricka (uprostřed), po 

jeho pravici K.H. Frank, 10. října 1943.

Fotografie č. 18.

NA, f. Fotodokumentace /F-D/ Archív K. H. Franka 1935-1944, k. 13, snímek č. 2109, Slavnost u 
příležitosti uvedení do úřadu říšského protektora Wilhelma Fricka, zde Emil Hácha (vpravo) 

blahopřeje Wilhelmu Frickovi, zcela vlevo přihlížející K. H. Frank. 14. října 1943. 
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