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V Praze dne 2. listopadu 20 13

Zpráva zc za h ra n ičn í pracovní cestv

Datum: 2·t 10. - I. ll. 2013
Místo: N ěm ccko I Mn ichov
Účel: Stud ium archivn ích muterhi l ů a od bo rné lit eratury
Účast n í k cesty: Mgr. Dita .lclínková

Ve dn ech 24. 10. - I. II. 20 13 Jsem uskutečnil a pracovn í ces tu do Mnichova

v Nčmec ku za účelem arch ivníh o výz kumu v Bayeri sches Hau ptstantsarchiv a Institutu fů r

Zc itgc schicluc a studia odborné zahran ič n í literatury.

V Bayeri sches Hau ptstaatsarchiv (Abt. II). ve fo ndu Mi nister ium des Aussems (iVIA). j sem

studovala materiály ..Besch lagnah me de r dcutschen Gro ssgrundb esitz 111 der

Tschechoslowakei" (Band 25. Nr, 99888 Vertretnng der lntcressen des thurn- IlIId taxischen

Hauses bei der tschechoslowakischen Rcgierung, Nr. 104369 - Beschlagnahmc dcutschen

Grundbesuzes in der Tschechoslowakei. N r. 104 370 - Beschlagnahme dcutschen

Grundbesuzcs 11/ der Tschechoslowakie. 1925-29. Nr. 104372 - Beschlagnahm e und

Entcignung des dcutschen Grundbcsitzes in der Tschcchoslowakei (Furst 71/111"11 /II IlI Taxis.

1925 -29) . 1 r. 104373 - Bcschlagnahme und Enteignung deutschen Grundbesitzes Íl I der

Tschechoslowakei (Furst Thurn und Taxis. 1930-31). a Nr. 1043 74 - Beschlagnahme

deutschen Grundbesit: Thurn uml Taxis). týkaj íc í se šlechtických rod ů Hohenzolern . Thu rn

Tax is. Lichtenste in. Buqouy. Clary-A ldringen aj . a zabírání jejich pozemkového majetku

v rámc i čs l. pozemkové refor my. Studo vané dok ume nty při n á šej í in formace o strategiích

šlechty proti z á borům . podávání stížnos tí proti ČSL. č i n nos t i š l ech t i c ů v orgaruzaci

Volke rbundliga der Deutschen in der Tschcc hoslownkci. ře š ení stížností v rámci čs l.

Ministcrstva zahran ič í za úřadování E. Beneše apod.



V Institut fůr Zeitgeschichte jsem studovala archivní dokumenty ve fondu OMGUS/CSSR I

(sign. POLA, 820 - Political affairs in Czechoslovakia CO/ll /ll IIIÚS( takeover in Prag. Detailled

intelligence reports and interrogationas, czech refugees in western zanes and possible

influence in homeland. Disposition ofimportam refugeesi .

Z á roveň jsem pořídila naskenované kopie z odborných knih uložených ve Bayerisches

Staatsbibliothek využitelných v rámci projektu Šlechta v konfrontaci s totalitam i (Ralph

JESSE - Sven REICHARDT - Ansgar KLEIN (Hrsg.). Zivilgese llschaft als Geschichtc.

Studien zum 19. und 20. Jahrhundert, 2004, Clemens RANG E, Tapferer Adel. Eine

Dokumentation des Opfergangs in zwe i Weltkriegen, 2010, Heinz REIF, Adel und Burgertum

in Deutschland ll, 200 I, ad.).

Doprava tam a zpět vlakem.


