
305-1 
Žádosti osob německé národnosti, které v době okupace žádaly o odčinění křivd. Jedná se 
většinou o osoby přestárlé. Rozsudky MLS z r.1948 k osobám za fašistickou činnost.

305-2
Žádosti osob německé národnosti, které v době okupace žádaly o odčinění křivd. Jedná se 
většinou o osoby přestárlé. Rozsudky MLS z r.1948 k osobám za fašistickou činnost.

305-3
Žádosti osob německé národnosti, které v době okupace žádaly o odčinění křivd. Jedná se 
většinou o osoby přestárlé. Rozsudky MLS z r.1948 k osobám za fašistickou činnost.

305-4 
Žádosti osob německé národnosti, které v době okupace žádaly o odčinění křivd. Jedná se 
většinou o osoby přestárlé. Rozsudky MLS z r.1948 k osobám za fašistickou činnost.

305-5
Žádosti osob německé národnosti, které v době okupace žádaly o odčinění křivd. Jedná se 
většinou o osoby přestárlé. Rozsudky MLS z r.1948 k osobám za fašistickou činnost.

305-6
Žádosti osob německé národnosti, které v době okupace žádaly o odčinění křivd. Jedná se 
většinou o osoby přestárlé. Rozsudky MLS z r.1948 k osobám za fašistickou činnost.

305-7
Žádosti osob německé národnosti, které v době okupace žádaly o odčinění křivd. Jedná se 
většinou o osoby přestárlé. Rozsudky MLS z r.1948 k osobám za fašistickou činnost.

305-8
Žádosti osob německé národnosti, které v době okupace žádaly o odčinění křivd. Jedná se 
většinou o osoby přestárlé. Rozsudky MLS z r.1948 k osobám za fašistickou činnost.

305-9
Žádosti osob německé národnosti, které v době okupace žádaly o odčinění křivd. Jedná se 
většinou o osoby přestárlé. Rozsudky MLS z r.1948 k osobám za fašistickou činnost.

305-10
Žádosti osob německé národnosti, které v době okupace žádaly o odčinění křivd. Jedná se 
většinou o osoby přestárlé. Rozsudky MLS z r.1948 k osobám za fašistickou činnost.

305-11-1 Šetření útěku válečného zločince Arnošta Siegela z vězeni. R. 1947
305-11-1 Šetření národní a státní spolehlivosti Jana Čápa prap. SNB. R. 1948.
305-11-1 Evidence osob, právoplatně odsouzených podle dekretu presidenta republiky č. 138/45 Sb.
305-11-1 Zpráva o střelbě na rychlovlak v Pečkách r. 1948.
305-11-1 Prošetřování spolehlivosti osob z r. 1948.
305-11-1 Revize trestního řízení osob, provinivších se podle § 1 dekretu č.138/1948 Sb.
305-11-1 Zpráva HV-NB o poměrech v jižních Čechách na československo-maďarských hranicích.
305-11-1 Zjišťování počtu uprchlých osob oblast.úř. Sb. v Ostravě.
305-11-1 Opis ilegálního letáku "Svobodný národ" r. 1948

305-11-2 
Revize první pozemkové reformy, seznam členů navržených do funkcí v revizní komisy. Návrh pro 
usnesení vlády. Prošetřování činnosti poslance Josefa Tomáška a dalších osob.R.1947

305-11-2 Fa.Kohlenverwertungsgesellschaft O.SPINZIK - Co.

305-11-2
K.Vary - Společnost pro zužitkování uhlí. Šetření činnosti této firmy, majitele a zaměstnanců podle 
§ 7 dekretu č.100/45 Sb.

305-11-2 Seznam Němců-členů NSDAP, kteří před r.1948 bydleli na území ČSR.

305-11-2
Evidence Němců-odborníků a zaměstnanců různých firem v pohraničí, kterým min.vnitra zrušilo 
platnost legitimací o vynětí z odsunu.R.1948.

305-11-2
Seznam členů NSDAP u kterých byla v  r. 1948 provedena revize trestního řízení ONV v Plané u 
M.Lázní.

305-11-2 Opis protistátního letáku, nalezeného u předsedy KSČ v Chomutově. R.1948.
305-11-2 Šetření národní a státoobčanské spolehlivosti osob. R.1948.

305-11-2
Revize trestního řízení prováděného ONV v Boskovicích podle §  3 zákona č. 34/1948 u osob 
provinivších se proti národní cti.

305-11-3
Šetření ve věci činnosti dr.Adolfa Schwarzenbergera v době I. ČSR a činnosti zaměstnanců na 
jeho panství.

305-11-3 Prošetření činnosti osob.

305-11-3
Seznam úředníků min. zemědělství - zjištění jejich národní, státoobčanské a mravní spolehlivosti. 
R. 48.

305-11-3
Zpráva o přestřelce mezi příslušníky SNB útvar "Ostříž" a bandou UPA v údolí potoka Sobotnice. 
R. 48.

305-11-3 Výpovědi ukrajinských emigrantů-protistátně činných z  r. 1945 - 1946.

305-11-4
Seznam prošetřovaných osob, které mají býti zaměstnýny ve Zbrojovce Brno. N.p. Praha. R. 
1948.

305-11-4
Seznam osob přistěhovaných ze Slovenska r. 1944 - 45 na území tzv. Protektorátu. Jedná se o 
osoby nár. české a slovenské.

305-11-4 Zpráva o cenzuře dopisů odsunutých Němců zaslaných do ČSR r. 1948. Opis dopisů.
305-11-4 Poznatky k fy. B. SPIEGLER a synové v Hronově z doby okupace.

305-11-4
Zpráva o výsledku šetření podle § 7. č. 100/45 Sb. týkající se fy. WÜNSCHE akc.spol. Šluknov 
koncernovaný podnik fy.SCHICHT-Ústí n/L. Prošetřování činnosti zaměstnanců. R. 1948.
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305-11-4 Jáchymovské doly - šetření zaměstnanců r. 1948.

305-11-4
Zpráva výsledku šetření podle § 7 dekr. 100/45 týkající se fy. Wilhelm HEINZMANN, válccový 
mlýn Dolany r. 1948 a firmy Vítkovská továrna hedvábí FEDERMANN a spol. - Vítkov.

305-11-5
Šetření zločinu zpronevěry a černého obchodu v hospodářském družstvu v Hradci Králové r. 
1948.

305-11-6
Zrpáva o zatčení osob zúčastněných na zločinu zákona o ochraně dvouletého hospodářského 
plánu zneužití moci úřední a podvod.

305-11-6
Pátrání po příslušnících SSSR za účelem repatriace r. 1947. Seznam osob určených k repatriaci, 
pokyny a směrnice k repatriaci.

305-11-6 Pokyny MV optantům ze Zakarpatské Ukrajiny r. 1947.
305-12-1 Seznamy osob nařčených ze spolupráce s Němci z okresu Č. Budějovice.
305-12-1 Prošetřování podniků podle § 7 dekretu 100 z r. 45.
305-12-1 Rozsudky MLS v Jihlavě za okupační činnost z r. 46.
305-12-2 Ruzsudky MLS.
305-12-3 Firma Tesla-Lanškroun, žádost o povolení k zaměstnání německých odborníků.
305-12-3 Činnost členů církve Babtistů v Pardubicích.
305-12-3 Tiskopis, který byl zaslán válečným zajatcům společností Čsl.červeného kříže v Praze.
305-12-3 Přípisy o revizi řízení provinění proti národní cti podle § 1 dekretu  138/45.
305-12-3 Šetření ve věci rezoluce JSČZ ve Volyni k vládnímu zákonu min. zemědělství č. 6 z r. 1947.
305-12-3 Prověření státoobčanské spolehlivosti osob z r. 1948.

305-12-3
Seznam osob ukrajinské národnosti zaměstnaných na MV. Prošetřování jejich státoobčanské a 
národní spolehlivosti a předání do jiného pracovního oboru.

305-12-4 Dotazníky osob německé národnosti, které dříve bydlely v ČSR a byly členy NSDAP.
305-12-4 Dotazníky osob německé národnosti, které dříve bydlely v ČSR a byly členy NSDAP.

305-13

Dotazníky odsunutých Němců, kteří dříve bydleli na území ČSR k doplnění zda nebyli člena 
některých nacistických organizací. Dotazníky byly zaslány americkým sekretariátem Spojenecké 
kontrolní rady v Berlíně.

305-14

Dotazníky odsunutých Němců, kteří dříve bydleli na území ČSR k doplnění zda nebyli člena 
některých nacistických organizací. Dotazníky byly zaslány americkým sekretariátem Spojenecké 
kontrolní rady v Berlíně.

305-15

Dotazníky odsunutých Němců, kteří dříve bydleli na území ČSR k doplnění zda nebyli člena 
některých nacistických organizací. Dotazníky byly zaslány americkým sekretariátem Spojenecké 
kontrolní rady v Berlíně.

305-16

Dotazníky odsunutých Němců, kteří dříve bydleli na území ČSR k doplnění zda nebyli člena 
některých nacistických organizací. Dotazníky byly zaslány americkým sekretariátem Spojenecké 
kontrolní rady v Berlíně.

305-16-3
Prošetřování podniků fy.Janáček Josef, továrna na stroje v Ransku, Meldrovy závody v Karviné na 
základě dekretu  100/45

305-16-3 Udání na osoby, které uprchly do zahraničí.

305-16-3
Žádosti o povolení k zaměstnání cizinců ve Zbrojovce-Brno. Seznam bulharských stát. 
přísluš.převedených z Jáchymovských dolů do zemědělství.

305-16-3 Zprávy o spolupráci kriminálních a Stb úřadoven se soudy.
305-16-3 Žádost spolku "Vysokoškolských let" o povolení vysílací stanice.

305-16-3
Seznamy zaměstnanců cejchovní služby, navržených ku jmenování za rok 1947. Šetření jejich 
stát.spolehlivosti.

305-16-4 Pokračování seznamu cejchovních zaměstnanců ze sv. č. 3.

305-16-4
Posudek funkce Ortsleitera NSV a Schulungs und Propagandsleitera místní skupiny NSDAP v 
trestní věci proti K.Weberovi.

305-16-4 Anonymní dopisy zaslané vládním činitelům.

305-16-4
Zpráva o bezpečnostních poměrech a o stavu bezpečnostní služby v obvodu velké Brno, za měsíc 
duben 1948.

305-16-5 Zpráva o událostech v době vládní krise v r. 1948
305-16-6 Zpráva o událostech v době vládní krise v r. 1948
305-17-1 Zpráva o událostech v době vládní krise v r. 1948
305-17-2 Zpráva o událostech v době vládní krise v r. 1948
305-17-3 Bezpečnostní opatření k zájezdům našich vládních činitelů do různých měst v ČSR.

305-17-3
Žádosti o výjezdní povolení na cesty do zahraničí zaměstancům min.zahr.věcí, min.dopravy, 
min.zahr. obchodu, /min.financí/ min.informací a min.prům.

305-17-3 Šetření spolehlivosti pilotů aeroklubu Opava.
305-17-3 Účast čsl. vládní delegace na týdnu čsl.rumunského přátelství v Bukurešti v r. 1948.
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305-17-3
Prošetřování podniků : Fa.Zdravia, Fischer-továrna na porcelán v Mostě. Rolný-Prostějov. 
F.V.Fiala a spol.

305-17-3 Zadržená korespondence Němců ze sběrného střediska v Lešanech z r. 1948.
305-17-3 Opisy protistátních letáků neznámého pachatele z r. 1948.
305-17-3 Hlášení o bezpečnostních poměrech v okrese Námestovo na Slovensku z r. 1948.

305-17-3 Žádost americké kontrolní vlády v Německu o přezkoušení členství NSDAP u odsunutých Němců.
305-17-3 Dotazníky zaměstnanců Státní staveb.služby navržených k povýšení.
305-17-3 Podezřelé obchody s Mannesmanovými trubkami z r. 48.
305-17-3 Anonymní dopis zaslaný předsedovi vlády v r. 1948.
305-17-3 Udání na osoby, které uprchly do zahraničí.
305-17-3 Výzva tiskové služby ve Vídni k diskusičsl. Tisku o dějinách čsl. národa.
305-17-3 Šetření národní a státní spolehlivosti zaměstnanců místní dráhy Otrokovice.
305-17-4 Dotazníky pro zajištění národní a státní spolehlivosti zaměstnanců místní dráhy Otrokovice.
305-17-5 Dotazníky pro zajištění národní a státní spolehlivosti zaměstnanců místní dráhy Otrokovice.

305-18-1
Ve spise se nacházejí dotazníky státních zaměstnanců převzatých od místní dráhy ve Zlíně k 
šetření státní spolehlivosti pobočkou Stb ve Zlíně r. 1948.

305-18-2
Ve spisech se nacázejí dotazníky stát. zaměstnanců převzatých od místní dráhy ve Zlíně o šetření 
stát.spolehlivosti pobočkou Stb ve Zlíně.

305-18-2
Zpráva o prověření pilotů hornického Aeroklubu v Ostravě a potvrzení o národní a 
stát.spolehlivosti uvedených pilotů. 

305-18-2 Štetření německé firmy Johan SCHORM a spol. podle § 7 dekretu č. 100/45 Sb.
305-18-3 Prošetřování osob ministerstva průmyslu.
305-18-3 Seznam osob min. průmyslu, které byly v r. 1948 v šetření.

305-18-3 
Tiskopisy na kterých jsou uvedeny údaje k návrhům na povýšení zaměstnanců min.průmyslu. R. 
1948.

305-18-4 Seznamy zaměstnanců politické správy v zemi české resortu min. vnitra.

305-18-4
Seznamy zaměstnanců ÚNV statutárního města Ostravy. V seznamech jsou uvedeny všechny 
identifikační znaky.

305-18-4 Prošetřování podle § 7 dekretu 100/45 Sb. z r. 1948.
305-18-4 Prošetřování osob, které žádají výjezdní víza a pasy do ciziny.
305-18-5 Dvě fotografie neznámých uprchlíků, kteří v r. 1948 opustili ČSR.

305-18-5
Zpráva o bezpečnostních poměrech a stavu bezpečnostní služby v hlavním městě Prahy v dubnu  
1948.

305-18-5 Prošetřování německých firem podle § 7 dekretu 100/45 Sb.

305-18-5
Prošetřování polských státních příslušníků, zaměstnaných v závodě THONET n.p. závod na 
ohýbaný nábytek v Holešově z r. 1948

305-18-5 Prošetřování státoobčanské spolehlivosti pilotů v továrně Letecké dílny v Kralupech n./Vl.

305-18-5
Prošetřování státoobčanské spolehlivosti úředníků u Nejvyššího účetního kontrolního úřadu v 
Praze.

305-19-1 Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob.
305-19-1 Seznamy osob nařčených býv. členy gestapa a SD ze spolupráce. Šetření SNB z r. 1947.
305-19-1 Prošetřování poměrů v nemocnici v Lounech r. 1948 - 
305-19-1 Zaměstnanci minister. zahr. věcí - prověření z r. 48. 
305-19-1 Žádosti min. zahr. obchodu o vydání cestov. pasů pro své zaměstnance. 

305-19-1
Seznam zaměstnanců ČSD řidičů, kteří jsou pověřeni nákladní automobilovou přepravu do ciziny. 
R. 1948

305-19-2 Opis protistátního letáku rozšiřovaného v okrese Ledeč n / Sázavou r. 1948.
305-19-2 Opis protistátního letáku rozšiřovaného v Saském pohraničí mezi Sudet. Němci z r. 1948.
305-19-2 Prověřování Rudolfa Pokorného zaměstnance Škodových závodů.

305-19-2
Josef Th.MENZEL - továrna na porcelán v Jakubově okr. Jáchymov - prošetření podle § 7 dekretu 
100/45 Sb.

305-19-2 Fotokopie novinového článku ve Wiener Kurier ze dne 20.5.1948.
305-19-2 Zpráva Úsb, o stycích redakce časopisu Mladá fronta s cizí agenturou. R. 1948.
305-19-2 Ing.Zvěrev Sergej - zpráva o zatčení.

305-19-2 

Seznam 31 cizicnů, holandských zástupců, prodejců motocyklů ČZ a Jawa, kteří navštívili ČZ ve 
Strakonicích za účelem seznámení se s opravami dodaných strojů do ciziny a vzorovým vedením 
service. R. 1948.

305-19-2 Časopis ČZ Strakonice "Naše noviny" r. 1948.
305-19-2 Prošetřování členů SNR odbočka Mělník.
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305-19-2
Seznam kandidátů navržených na středoškolská stipendia v USA na rok 1948 - 49. Předkládá 
min. školství a osvěty.

305-19-2 Seznam osob, kterým byla udělena koncese na amatérské vysílání. R. 1947. 
305-19-2 Prošetřování ředitele Poldiny huti-Spojených oceláren závod Kladno, Jaroslava Horáka.
305-19-2 Zpráva o srážce nákladního vlaku s osobním vlakem č. 416.

305-19-3
Zpráva PO-Stb Č.Krumlov o konání každoročního sjezdu Němců nazývaného 
"Böhmerwaldtreffen" ve dnech  16 a 17 května 1948 na Třístoličníku.

305-19-3
Různé zprávy o událostech v květnu 1948 v Praze XIX , 4  výtisky časopisu "Serbskeje mlodžiny v 
ČSR - náš puč". Jedná se o časopis vydávaný odbočkou Domoviny ve Varnsdorfu  r.1948. 

305-19-3 Zpráva o pokusu sestavení opoziční kandidátní listiny v květnu 1948.
305-19-3 Opis dopisu zaslaného odsunutým Němcem do ČSR  r. 48.

305-19-4

Deminstrace v Plzni. Opisy trestních oznámení učiněných stát.zastupitelstvím v Plzni na účastníky 
demonstrací vyvolaných   5 a  6 května 1948, reakčními živly před základním kamenem 
amerického památníku ve Stalinově třídě v Plzni. Seznam zadržených osob.

305-19-5
Opis protistátního letáku zaslaného členům akčního výboru v  Deštné v  Orl. Horách jako 
výstrahu. R.1948 

305-19-5
Zpráva SNB Č.Budějovice o dobrovolném přestěhování rakouských stát. příslušníků z kaplického 
okresu do Rakouska.

305-19-5 Zpráva o konání manifestačního sjezdu československých živnostníků  r. 1948.

305-19-5 Zpráva o zájezdu vídeňských Čechů na Všeslovanskou zemědělskou výstavu v Praze  r. 1948.
305-19-5 Opis protistátního letáku, který obdžela stanice SNB Vsetín r. 1948.
305-19-5 Letáky rozšiřované ve Zlíně.
305-19-5 Šetření činnosti  Frant. Klaschka , spoluprac. gestapa.  
305-19-5 Štvavé letáky rozšiřované před volbami r. 1948.
305-19-5 Posudky styčných orgánů Stb. u celních a pasových kontrol r. 1947.
305-19-5 Rozsudky MLS v Čes. Budějovicích. Evidence odsouzených osob r. 1948.
305-19-6 Fotokopie letáku, vhozeného do volební urny při volbách r. 1948.
305-19-6 Prověřování národní a státoobčanské spolehlivosti osob. Dotazníky.
305-19-6 WALTER - akciová společnost Jinonice. Zrpáva o činnosti členů správní rady do r. 1945.
305-19-6 Prošetřování členů pašerácké skupiny jugoslávských stát. příslušníků. R. 1948.

305-20-1

Ve spise jsou rozhodnutí voj. prokurátora o vojenských osobách, které se dopustily různých 
trastných činů ve službě i mimo službu. Zprávy o vojenských osobách, které utekly za hranice a 
pátrání.

305-20-1 Dále šetření Obl. úř. Stb. Ve Svitavách o trest. činnosti faráře a kaplana z r. 1948.

305-20-2
Ve spise jest obsaženo prošetřování osob Stb a VB pro různé trestné činy, jako sabotáž, 
podezření z útěku do zahraničí a různých výroků ve veřejných místnostech apod. z r. 1948.

305-20-2
Seznam osob, vypracovaný Obl.úř. Stb v Ústí n/L. v r. 1948, které přešly hranice z Německa do 
ČSR.

305-20-3 Prošetřování osob Stb pro různé trestné činy jako sabotáž, ileg. přechod stát. hranic apod.
305-20-4 Prošetřování osob Stb pro různé trestné činy jako sabotáž, ileg. přechod stát. hranic apod.

305-20-5 Prošetřování osob Stb pro různé trestné činy jako různé přestupky ileg. přechod st. hranic apod.

305-20-5

Dále se ve spisech nachází osoby většinou němec. stát. příslušnosti , které v době okupace 
napáchaly škody v čsl. bankovnictví. Jedná se o vedoucí peněžních ústavů a bank u nás i v 
zahraničí.

305-20-5
Seznamy rumunských stát. příslušníků, žijících na území ČSR a zrčených ve zvláštní akci, která 
se konala v  r. 1948 k odsunu do Rumunska.

305-21-1
Vlastnoručně psaná výpověď a jiné zápisy o výpovědi šéfa služebny klatovského gestapa z r. 
1946, Winklhofera Jindřicha.

305-21-2 Trestní nálezy osob odsouzených dle dekretu 138/45 Sb.
305-21-2 Střelba neznámé skupiny UPA na hlídku fin stráže - hlášení z 12.5.1948.
305-21-2 Seznamy osob odsouzených pro zločiny vojenské zrady do r. 1939.
305-21-3 Korespondence o vyžadování válečných zločinů z amerického pásma v Německu.
305-21-3 Anonymní dopisy příslušníků soc. dem. s KSČ.
305-21-3 Šetření státní spolehlivosti.
305-21-3 Hlášení o výskytu předvolebních protistátních letáků z r. 1948.
305-21-4 Rumunští zemědělští dělníci, podezření z útěku do zahraničí.
305-21-4 Úseková zpráva o ilegální organizaci mjr. Hnátka na Mikulovsku.
305-21-4 Koncese na pokusnou vysílací stanici.
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305-21-4 Zaměstnání cizinců na Ostravsku.
305-21-4 Šetření činnosti Nikolaje Karpenka.

305-21-4
Trestní nálezy TNK - ONV ve Strakovicích na osoby, které se provinily na základě dekretu  138/45 
Sb.

305-21-4 Žádosti o výjezdní povolení čsl. stát. přísl. do zahraničí.
305-21-4 Přípis Svazu osvobozených polit. vězňů ve věci učitele Havelky z Ruzyně. Šetř. Stát. spol.
305-21-4 Konfiskační řízení dle dekretu  105/45  u A. Černé
305-21-4 Odsun německého stát. přísl. do Německa.

305-21-5 Prošetření podniku "Přádelny lnu a konopí" v Č. Krumlově na základě  § 7 dekretu  100/45 Sb.

305-21-5
Prošetřování podniku na základě dekretu  100/45 Sb. § 7 - Továrna na umělá hnojiva a lučebniky 
ve Slatiňanech, J. Trauttmansdorf, a firmy : "Gölner a Klahre" veřejná obchodní společnost.

305-21-5 Písemné styky s odsunutými Němci.
305-21-5 Prošetřování národní a státní spolehlivosti zaměstnanců NUC.
305-21-5 Prošetřování státní spolehlivosti Jílkové - Försterové, která měla za manžela příslušníky SS.

305-21-6
Osobní svazek Růžičky Ladislava, bývalého úředníka min. vnitra. Jedná se o prošetřování státní 
spolehlivosti jmenovaného.

305-21-7 Žádosti o udělení koncesí pro pokusné vysílací stanice.
305-21-7 Oznámení berní správy v Hradci Králové o zahájení  trest. řízení jednotlivých osob.
305-21-7 Hlášení o organizovaných krádežích dobytka v celém pásmu na Šumavě.
305-21-7 Šetření ve věci zavraždění neb zranění 2 čsl. vojínů v r. 1938 na Hlučínsku.
305-21-7 Zpráva o disciplinárním řízení  A. Fojtla, býv. komisaře politické správy.
305-21-7 Hlášení o útěku německých válečných zajatců z pracovního tábora v Lazích.
305-21-7 Návrh na vyznamenání dvou příslušníků partizánské skupiny "Hnutí za svobodu".
305-21-7 Návštěvy ze zahraničí v ČSR - hlášení.
305-21-7 Zpráva o přidělení odborné síly obchodnímu přidělenci v Londýně.
305-21-7 Cizinci zaměstnaní v čsl. n. podnicích - zpráva.
305-21-7 Zpráva o veřejné schůzi čsl. strany lidové.
305-21-7 Odsun Němců na Klatovsku - závady.
305-21-7 Stávka stavebních dělníků v Adamově.
305-21-7 Hlášení o zájezdu / unitářské / představeného unitářské duchovní správy do Znojma.

305-21-8
Opisy trestních oznámení na příslušníky SNB v Mostě pro vyzrazení služebního tajemství  nár. 
soc. straně.

305-21-8 Předvolební leták protistáního obsahu, rozšiřovaný na Těšínsku. R. 1948.
305-21-8 Zpráva o požáru v továrně fy. Svoboda v Kosmonosích.
305-21-8 Jmenování ředitele nár. pod. STAP.
305-21-8 Činnost družstva přátel nár. písní a tanců "Obroda".
305-21-8 Výjezdní povolení zaměstnancům MZV.
305-21-8 Prošetřování státní spolehlivosti.
305-21-8 Použití zbraně příslušníkem SNB.
305-21-8 Zpráva o incidentech a demonstracích v noci na  4.7.1948 v Praze.
305-21-8 Zpráva o procesech s válečnými zločinci v Norimberku.
305-21-8 Žádosti o udělení koncesí na vysílací stanici.
305-21-8 Seznamy členů posádky reemigračních vozů min. soc. péče z Jugoslávie a Rumunska.
305-21-8 Prověřování pilotů.
305-21-8 Návrh na vyznamenání příslušníků organizace "Blaník" v Praze.
305-21-8 Zpráva o stávce stavebních dělníků v Adamově u Brna.
305-21-8 Čsl. reemigranti z Polska - jejich nepřístojné chování v obci Valeč u Žlutic.

305-22-1
Zprávy o závadných listovních zásilkách z Německa do ČSR se štvavými údaji proti Polsku. R. 
1948

305-22-1 Rozšiřování zpráv o návratu Němců do ČSR v okupačním pásmu SSSR.

305-22-1 Hlášení stálé služby O Stb-Praha o průběhu zemědělské výstavy Slovanské v Praze XIX z r. 1948.

305-22-1

Dílčí zpráva o návštěvě delegace Svazové Rady a Rady národů Národní skupštiny Federativní 
lidové republiky Jugoslávie v ČSR r. 1948. Ve zprávě jsou uvedena jména členů delegace s 
rokem narození a krátkou charakteristikou na každého člena.

305-22-2 Různé zprávy a pokyny ke Slovanské zemědělské výstavě v Praze konané  od 2.5. do 23.5.1948.
305-22-2 Směrnice pro výkon bezpečnostní služby při XI. všesokolském sletu r. 1948.
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305-22-2
Pokyny pro bezpečnostní opatření, zdravotní a požární bezpečnost. opatření a opatření pro 
dopravu.

305-22-3

Dotazníky zaslané něm. stát. dráhou ve Stuttgartu traťové správě ČSD ve Znojmě o politické 
zachovalosti železnič. zaměstnanců, kteří pracovali v době okupace ve Znojmě r. 1947. Týká se 
němec. stát. přísl.

305-22-3 Prošetřování činnosti osob z doby okupace.

305-22-3
Dotaz na řádové sestry řádu Karla Boromejského, které byly ve sběrném středisku v Ostravě - 
Kunčicích r. 1948. Dotaz činí čsl. vyslanectví ve Vídni.

305-22-4
Zpráva Československého ústavu zahraničního o zapůjčení zaměstnanců ČÚZ min. vnitra pro 
prověřování reemigrantů r. 1948.

305-22-4

Obchodní akciová společnost pod nár. správou v Praze II, Vodičkova - prošetřování 
státoobčanské spolehlivosti jejích zaměstnanců r. 1948. Seznam zaměstnanců uvedené fy. 
Němec. Stát. přísl. se všemi daty.

305-22-4
ONV v Pardubicích oznamuje na zvláštních tiskopisech jednotlivým občanůn, kteří se provinili 
proti nár.cti, že jest proti nim vedeno trestní řízení.

305-22-4 Zpráva o korespondenci Němců soustředěných ve sběrném středisku Lešany v r. 1948.

305-22-4

Podrobná zpráva o prověřování polského učitelstva na Těšínsku r. 1947. Protokol o zasedání 
prověřovací komise pro polské učitele z r. 1947. Protest polských spolků na min. školství a osvěty 
k hromadnému propouštění polských učitelů na Těšínsku r. 1947.

305-22-4
Zpráva pobočky Stb ve Svitavách o spisech býv. němec. Prov. Úřadu ve Svitavách - ČSD Svitavy 
r. 1947.

305-22-4 Upozornění min. vnitra všem úřadovnám Stb na nepolitické spolky a jejich činnost z r. 1948.

305-22-5
Prošetřování státoobčanské spolehlivosti zaměstnanců soudů z r. 1948. Dotazníky z obvodu 
zemského soudu v Brně.

305-22-6
Ve svazku se nacházejí zprávy o požáru ve skladišti továrny na výrobu zápalek n.p. SOLO v 
Sušici z r. 1948.

305-22-6 Protokoly se zaměstnanci uvedené továrny, prošetřování a posudky znalců.
305-22-6 Letáky, opisy letáků a fotokopie letáků rozšiřovaných v r. 1948 před volbami do ÚNS.

305-22-7
Prošetřování Ústb v Praze, týkající se maďarské továrny na vagony a stroje v Č.Krumlově a jejich 
zaměstnanců v r. 1948.

305-22-7
Žádost fy BAŤA n.p. ve Zlíně o povolení zaměstnání cizinců - Poláků. Prošetřování těchto osob, 
seznamy s daty narození a bydliště r. 1948.

305-22-7
Prošetřování státoobčanské spolehlivosti zaměstnanců ČSD v Ostravě. Seznamy zaměstnanců s 
krátkou charakteristikou z r. 1948.

305-22-7 Zpráva o registraci radiovysílacích stanic a majitelů - amaterů.

305-22-7
Zprávy ze sběrného střediska Němců v Lešanech, získané při cenzúře korespondence těchto 
Němců r. 4?

305-22-7 Směrnice pro práci min. vnitra z r. 1948.
305-22-7 Zpráva o zadržení vojenského leteckého ataché hlídkou SNB u stát. hranic r. 1948.
305-22-8 Prošetřování osob německé státní příslušnosti r. 48
305-22-8 Zpráva stanic SNB z r. 1948 o rozšiřování protistátních letáků.

305-22-8
Zprávy o prošetřování poměrů u fy AEG v Přísečnici elektrotech. závody. V likvidaci uvedené firmy 
se ztratil nějaký materiál o čemž jsou ve spisech protokoly se zaměstnanci uvedené firmy r. 1948.

305-22-8
Žádost Zbrojovky Brno o povolení zaměstnání dvou německých stát. příslušníků - odborníků r. 
1948.

305-22-8
Zpráva o demonstraci při montáži promítacího přístroje v kinu Slávie ve Vidnavě. Protokoly s 
osobami, které se zúčastnily montáže a účastníky demonstrace r. 1948.

305-23-1 Různé letáky protistátního obsahu k volbám do národní fronty v r. 1948.

305-23-2
Hlášení o průběhu voleb do nár. fronty v r.1948, zpráva o zjištění vysílací letecké radiostanice v 
Břeclavi.

305-23-2 Leták protistátního obsahu nalezený v Děčíně r. 48.
305-23-2 Zpráva o vnitřních poměrech brigádníků na Kladensku r. 1948.
305-23-2 Seznam členů Vlajky ze Zbirohu - pátrání.
305-23-2 Zpráva o poruše v dodávce elektrického proudu z Rakouska z r. 1948.
305-23-2 Poznatky styčných orgánů Stb u celních a pasových kontrol v r. 1948.
305-23-2 Němečtí váleční zajatci - odepření práce na jámě Hedvika v Petřvaldě v r. 1948 - zpráva.
305-23-2 Ciklostilovaná zpráva o činnosti slovenské emigrace po 20.2.1948.
305-23-3 Leták protistátního obsahu.
305-23-3 Zpráva o loupežném přepadení zemědělské usedlosti v obci Hamry u Klatov v r. 1948.
305-23-3 Situační zpráva o volbách do nár. shromáždění r. 48
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305-23-3 Zpráva o samovolném opuštění pracovních míst osobami maďarské národnosti v r. 1948.
305-23-3 Anonymní dopis zaslaný předsedovi vlády v r. 1948.

305-23-3
Trestní oznámení na osoby vykazujícími se neoprávněně peruánskými pasy vydanými nezákonně 
na Peruánském vyslanectví v Praze v r. 1948.

305-23-3 Seznamy vysokoškoláků určených pro prázdinovou praxi v západoevropských státech v r. 1948.
305-23-4 Zpráva o stíhání příslušníků UPA v Chrasti u Grygova v r. 1948.
305-23-4 Anonymní dopis týkající se poměrů v Petřvaldě r. 48.
305-23-4 Šetření národní a státoobčanské spolehlivosti.
305-23-4 Znalecký posudek organizace SIČ / ukraj. nacional./ r. 1948.
305-23-5 Seznamy osob zúčastnivších se volby přes. Republiky dne 14.6.1948.
305-23-6 Hlášení požárů v roce 1948 na Slovensku.
305-23-6 Zpráva o ilegální organizaci Blaue Blume v Německu v r. 1948.
305-23-6 Šetření národní a státoobčanské spolehlivosti jednitlových osob v r. 1948.
305-23-6 Šetření národní a státní spolehlivosti soudců v r. 1948.
305-23-7 Seznam Němců v ČSR, členství v NSDAP.
305-23-7 Zpráva o chování neodsunutých Němců v Janově v r.
305-23-7 Čsl. příslušníci - věznění v káznici Straubingu r. 48.

305-23-7
Šetření národní a státoobčanské spolehlivosti jednotlivých osob. R. 1948. Žádosti o vydání 
diplomatických a zvláštních pasů v r. 1948.

305-23-7
Veřejný projev Dr. Chudoby, posl. UNS na veřejné schůzi čsl.strany lidové v Brně - Židenicích r. 
1948.

305-23-7 Žádost o propůjční koncese na amatérskou vysílaci stanici.
305-23-7 Pátrání po válečném zločinci.

305-23-7
Stížnost amerického velvyslanectví na incident v Domažlicích při odhalování pamětní desky 
americké armádě.

305-23-7 Činnost činovníků strany lidové a Orla v oblasti Uh. Hradiště v r. 1948.
305-23-8 Žádost anglických úřadů o informace na válečné zločince z r. 1948 / seznam /.
305-23-8 Závadná korespondence z Německa.
305-23-8 Anonymní dopis zaslaný předsedovi vlády v r. 1948.
305-23-8 Belgické kamiony v ČSR v r. 1948.
305-23-8 Novinářské články o Těšínsku - sledování tisku.
305-23-8 Zpráva o ilegální skupině v Merklíně u K.Varů.
305-23-8 Zpráva o osídlovací komisi min. zemědělství v Jeseníku z r. 1948.
305-23-8 Protistátní letáky štvavého  obsahu z r. 1948.
305-24 Poznatky na osoby s různou trestnou činností.
305-25 Poznatky na osoby s různou trestnou činností.
305-26 Poznatky na osoby s různou trestnou činností.
305-27 Poznatky na osoby s různou trestnou činností.
305-28 Poznatky na osoby s různou trestnou činností.

305-29-1

Seznamy osob, ukrajinské i jiné národnosti SSSR zaslané zplnomocněncem rady ministrů SSSR 
s tím, aby osoby uvedené v seznamech byly vypátrané v ČSR a soustředěné do sběrného 
střediska na Letné.

305-29-1
V seznamech jest uvedena krátká charakteristika na každou osobu a u některé jsou i data 
narození.

305-29-1 Dále je uvedeno, kdy opustily SSSR a kde se asi v ČSR zdržují.

305-29-2
Zpráva o konfiskaci časopisu "Neue Zeit" pro závadný článek / Hledání uranu v Krušnohoří / 
článek jest v německé řeči i v překladu.

305-29-2
Seznam zaměstnanců min. zahr. věcí, kteří byli vysíláni do zahraničí jako kurýři. U každého 
zaměstnance jest krátká charakteristika, data nar. a bydliště.

305-29-2 Prošetřování osob, státních zaměstnanců z r. 1948.
305-29-2 Dílčí zprávy z Opavy o činnosti odsunutých Němců z r. 1948.

305-29-2
Fotokopie článku z rakouského časopisu Berichte und Informationen, pod názvem "Plány pro 
nastávající válku" z r. 1948.

305-29-3
Zpráva presidia min. zahr. obchodu Ústřed. Stb v Praze  z r. 1948, kde se oznamuje, že dva 
zaměstnanci vyslaní do ciziny se odmítli vrátit zpět do ČSR. 

305-29-3 Prošetřování uvedených zaměstnanců z r. 1946 až 48.

305-29-3
Zrpáva min.průmyslu o zachycení ilegálního letáku v r. 1948 a odchodu jeho zaměstnance za 
hranice.

305-29-3 Prověřování státoobčanské spolehlivosti pilotů českého národního Aeroklubu v Napajedlech.
305-29-3 Seznam pilotů  krátkou charakteristikou.
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305-29-3

Rozdělovník Poverenictva vnitra z r. 1947, ve kterém žádá o zavedení pátrání po parašutistech, 
kteří v r. 1941 byli určeni z SSSR pro záškodnickou akci proti Němcům, ale zradili a stali se 
konfidenty Gestapa.

305-29-4 Žádosti o pas a výjezdní doložky min. školství a min. zahr. obchodu.
305-29-4 Prošetřování vedoucích zaměstnanců fy SELECTA v Praze.
305-29-4 Zpráva z r. 1948 o rozšiřování ileg. letáků na Berounsku.
305-29-4 Žádosti o koncese na amatérské vysílací stanice z r. 1948 a prošetřování držitelů stanic.

305-29-4
Zpráva z r. 1948 o výskytu ileg. letáků v Bratislavě pod názvem Podpůrný fond a Svobodný národ 
!

305-29-4

Zemský nár. výbor v Praze podává zprávu MV o spisových materiálech býv. vládního presidenta v 
Ústí n/L a býv. zemského presidenta v Praze z doby okupace a žádá MV o jejich převzetí. Ve 
spise se nachází popis uvedených materiálů z r. 1948.

305-29-4 Prošetřování osob pro různé trestné činy z r. 1948.
305-29-5 Prošetřování osob pro různé trestné činy z doby okupace z r. 1948.
305-29-5 Žádost o koncesi pro pokusnou vysílací stanici.
305-29-5 Prošetřování býv. majitelů a nár. správce továrny na sukna v Humpolci z r. 1948.
305-29-5 Prošeřování býv. majitele fy. A. S. Waltera, tov. Na automobily a letecké motory z r. 1948.
305-30-1 Šetření národní a státní spolehlivosti a mravní zachovalosti státních zaměstnanců r. 1947.
305-30-1 Zpráva o sabotážních činech na lokomotivách ve výtopně ČSD v Mezimostí n/Než. r. 1948.

305-30-1 Zpráva o poškození jednoho vagonu surové bavnlny ohněm, během železniční dopravy r. 1948.
305-30-1 Zpravodajské hlášení o průběhu voleb do NS v r. 1948.
305-30-2 Podloudná doprava čsl. měny do Rakouska r. 1948.
305-30-2 Povolení k zaměstnávání rakouského stát. přísl. ve Spol. pro chem. a hutní výrobu r. 1948.

305-30-2
Zpráva trestní oznámení na osoby, které odcizily letadlo z letiště v Č.Budějovicích a zneužily jej k 
ilegálnímu odletu do zahraničí r. 1948.

305-30-2 Navržení zástupci ČSR na kongres pro duševní hygienu v Londýně r. 1948.
305-30-2 Zpráva o činnosti Němců - spiritistů v Žacléři r. 48.

305-30-2
Opis přípisu, který předložila firma ASO Praha min. zahr. obchodu ve věci filiálky ve městě Lima v 
Peru r. 1948.

305-30-2 Zpráva o návštěvě programové komise Mezinárodního dětského fondu v ČSR r. 1948. 
305-30-2 Zpráva o tragické smrti ing. Hildy Hudcové - výpovědi osob r. 1948.
305-30-2 Seznam cizích státních příslušníků, zaměstnanců fy. Kovolis n.p. Čáslav r. 1947.

305-30-2
Firma O. Pavlík, výroba uzenin a konzerv v Janovicích n./ Uhl. n.p. Zpráva o poškození masa v 
podniku.

305-30-2
Prošetřování činnosti členů a funkcionářů Svazu přátel USA v obvodu K.Vary a Mar. Lázně r. 
1948.

305-30-2
Holandský ministr spravedlnosti učinil dotaz, kolik válečných zločinců bylo registrováno pro  
Československo u Komise Spojených národů.

305-30-2 Návrhy na vyznamenání.

305-30-2
Ministerstvo nár. obrany předkládá seznam osob navržených na vyznamenání r. 1948. Jedná se o 
příslušníky finanční stráže a SNB členů SOS.

305-30-3 Členové čs. arktické výpravy - šetření r. 1948.

305-30-3
Povolení švýcarským státním příslušníkům vstup do závodu Báňské a hutní společnosti, válcovna 
plechů v Lískovci r. 1948.

305-30-3 Prošetřování národní a státoobčanské spolehlivosti zaměstnanců min. informací r. 1948.

305-30-3
Kopie oznámení na bývalého agrárního poslance Milosl. Rechcígla z Chocnějovic čp. 39 pro 
přípravu k úkladům o republiku a přechod stát. hranic do ciziny r. 1948.

305-30-3 Zpráva o předsedovi MNV v Č.Těšíně  J. Pavlíkovi.

305-30-3 Seznam zadržených osob pro podezření z protistátní činnosti v důsledku vládní krise r. 1948.
305-30-3 Úřední záznamy pro Ústb r. 1948. Dálnopisy.

305-30-4
Šetření národní a státoobčanské spolehlivosti a mravní zachovalosti zaměstnanců min. informací 
z roku 1948.

305-30-4 Zpráva o průběhu průvodu sokolského dorostu na XI. Všesokolském sletu 27.6.1948.
305-30-4 Hlášení živelných pohrom na Slovensku r. 1948 - 49.
305-30-4 Zpráva o výsledku šetření závad u fy. H. FEDOR  výroba  gumového zboží. R. 1948.
305-30-4 Zpráva o prošetřování zaměstnance spolku pro chemickou a hutní výrobu n.p. Ústí n/L.
305-30-5 Prošetřování osob, zaměstnanců různých závodů a úřadů.
305-30-5 Zpráva o požáru v obci Čelková Lehota r. 1948.
305-30-5 Šetření závad při výkonu služby přísl. SNB na letišti Ruzyň r. 1948.
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305-30-5 Hlášení útěků trestanců r. 1948.
305-30-5 Zpráva průběhu stávky v automobilových závodech n.p. Ml. Boleslav.

305-31

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-31
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-31 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-31 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-32

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-32
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-32 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-32 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-33

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-33
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-33 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-33 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-34

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-34
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-34 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-34 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-35

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-35
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-35 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-35 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-36

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-36
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-36 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-36 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-37

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-37
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-37 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-37 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-38

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-38
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-38 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-38 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-39

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 
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305-39
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-39 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-39 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-40

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-40
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-40 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-40 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-41

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-41
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-41 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-41 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-42

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-42
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-42 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-42 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-43

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-43
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-43 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-43 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-44

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-44
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-44 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-44 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-45

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-45
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-45 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-45 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-46

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-46
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-46 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-46 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-47

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-47
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-47 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-47 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

Arch
iv 

be
zp

eč
no

stn
ích

 sl
ož

ek



305-48

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-48
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-48 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-48 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-49

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-49
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-49 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-49 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-50

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-50
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-50 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-50 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-51

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-51
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-51 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-51 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-52

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-52
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-52 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-52 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-53

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-53
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-53 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-53 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-54

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-54
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-54 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-54 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-55

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-55
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-55 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-55 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-56

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-56
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.
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305-56 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-56 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-57

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-57
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-57 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-57 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-58

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-58
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-58 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-58 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-59

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-59
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-59 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-59 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-60

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-60
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-60 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-60 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-61

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-61
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-61 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-61 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-62

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-62
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-62 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-62 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-63

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-63
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-63 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-63 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-64

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-64
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-64 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-64 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-65

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 
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305-65
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-65 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-65 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-66

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-66
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-66 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-66 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-67

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-67
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-67 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-67 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-68

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-68
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-68 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-68 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-69

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-69
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-69 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-69 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-70

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-70
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-70 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-70 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-71

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-71
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-71 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-71 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-72

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-72
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-72 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-72 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-73

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-73
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-73 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-73 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…
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305-74

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-74
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-74 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-74 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-75

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-75
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-75 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-75 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-76

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-76
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-76 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-76 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-77

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-77
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-77 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-77 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-78

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-78
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-78 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-78 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-79

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-79
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-79 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-79 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-80

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-80
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-80 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-80 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-81

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-81
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-81 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-81 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-82

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-82
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.
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305-82 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-82 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-83

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-83
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-83 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-83 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-84

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-84
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-84 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-84 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-85

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-85
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-85 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-85 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-86

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-86
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-86 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-86 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-87

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-87
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-87 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-87 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-88

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-88
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-88 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-88 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-89

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-89
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-89 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-89 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-90

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-90
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-90 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-90 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-91

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

Arch
iv 

be
zp

eč
no

stn
ích

 sl
ož

ek



305-91
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-91 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-91 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-92

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-92
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-92 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-92 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-93

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-93
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-93 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-93 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-94

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-94
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-94 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-94 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-95

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-95
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-95 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-95 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-96

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-96
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-96 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-96 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-97

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-97
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-97 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-97 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-98

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-98
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-98 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-98 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-99

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-99
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-99 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-99 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…
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305-100

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-100
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-100 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-100 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-101

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-101
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-101 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-101 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-102

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-102
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-102 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-102 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-103

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-103
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-103 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-103 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-104

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-104
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-104 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-104 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-105

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-105
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-105 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-105 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-106

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-106
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-106 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-106 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-107

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-107
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-107 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-107 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-108

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-108
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.
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305-108 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-108 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-109

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-109
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-109 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-109 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-110

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-110
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-110 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-110 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-111

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-111
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-111 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-111 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-112

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-112
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-112 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-112 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-113

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-113
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-113 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-113 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-114

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-114
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-114 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-114 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-115

Poznatky na osoby s různou trestnou činností spadající do údobí posledních let I.ČSR, okupace a 
doby porevoluční. Jedná se převážně o zpravodajskou činnost, vojenskou zradu, sabotáže, 
diverse, nedovolené přechody stát. hranic, útěky do ciziny. 

305-115
Dále protistátní činnost německých státních přísl. na území ČSR po r. 1945. Poznatky na osoby 
zkompromitované činností s Němci v době okupace - udavači.

305-115 Osoby organisované v aktivistických organisací.
305-115 Prošetřování býv. majitelů továren na národních sprá…

305-116-1
ČLPB - Vlastnoručně psané přihlášky do ČLPB z r. 1939 - 1944. Znalecké posudky o povaze 
České ligy proti bolševismu, vypracované min. vnitra.

305-116-2

REDAKTOŘI - Šetření z doby po II. svět. Válce o činnosti redaktorů a šéfredaktorů / i cizí 
stát.příslušníci/, kteří za tzv. Protektorátu psali aktivistické články ve prospěch německých 
okupantů.

305-116-2 Protokoly jednotlivých redaktorů.
305-116-2 Seznam zaměstnanců ČTK, navržených v nominaci na jmenování r. 1947.

305-116-3

REDAKTOŘI - Šetření z doby po II. svět. Válce o činnosti redaktorů a šéfredaktorů / i cizí 
stát.příslušníci/, kteří za tzv. Protektorátu psali aktivistické články ve prospěch německých 
okupantů.
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305-116-3 Protokoly jednotlivých redaktorů.
305-116-3 Seznam zaměstnanců ČTK, navržených v nominaci na jmenování r. 1947.

305-116-4

REDAKTOŘI - Šetření z doby po II. svět. Válce o činnosti redaktorů a šéfredaktorů / i cizí 
stát.příslušníci/, kteří za tzv. Protektorátu psali aktivistické články ve prospěch německých 
okupantů.

305-116-4 Protokoly jednotlivých redaktorů.
305-116-4 Seznam zaměstnanců ČTK, navržených v nominaci na jmenování r. 1947.

305-116-5

REDAKTOŘI - Šetření z doby po II. svět. Válce o činnosti redaktorů a šéfredaktorů / i cizí 
stát.příslušníci/, kteří za tzv. Protektorátu psali aktivistické články ve prospěch německých 
okupantů.

305-116-5 Protokoly jednotlivých redaktorů.
305-116-5 Seznam zaměstnanců ČTK, navržených v nominaci na jmenování r. 1947.

305-116-6

REDAKTOŘI - Šetření z doby po II. svět. Válce o činnosti redaktorů a šéfredaktorů / i cizí 
stát.příslušníci/, kteří za tzv. Protektorátu psali aktivistické články ve prospěch německých 
okupantů.

305-116-6 Protokoly jednotlivých redaktorů.
305-116-6 Seznam zaměstnanců ČTK, navržených v nominaci na jmenování r. 1947.

305-116-7
Seznamy a šetření k osobám odsouzených před okupací pro vyzvědačství, vojen. zradu apod. R. 
1947.

305-117-1 KURATORIUM - písemný materiál jednající o pátrání po uprchlém tajemn. Kuratoria Teunerovi.
305-117-1 Trestní oznámení podané Národnímu soudu na hlavní činovníky Kuratoria.
305-117-1 Materiály k jednotlivým členům a funkcionářům Kuratoria.

305-117-2 KURATORIUM - písemný materiál jednající o pátrání po uprchlém tajemn. Kuratoria Teunerovi.
305-117-2 Trestní oznámení podané Národnímu soudu na hlavní činovníky Kuratoria.
305-117-2 Materiály k jednotlivým členům a funkcionářům Kuratoria.

305-117-3 KURATORIUM - písemný materiál jednající o pátrání po uprchlém tajemn. Kuratoria Teunerovi.
305-117-3 Trestní oznámení podané Národnímu soudu na hlavní činovníky Kuratoria.
305-117-3 Materiály k jednotlivým členům a funkcionářům Kuratoria.

305-117-4 KURATORIUM - písemný materiál jednající o pátrání po uprchlém tajemn. Kuratoria Teunerovi.
305-117-4 Trestní oznámení podané Národnímu soudu na hlavní činovníky Kuratoria.
305-117-4 Materiály k jednotlivým členům a funkcionářům Kuratoria.

305-117-5 KURATORIUM - písemný materiál jednající o pátrání po uprchlém tajemn. Kuratoria Teunerovi.
305-117-5 Trestní oznámení podané Národnímu soudu na hlavní činovníky Kuratoria.
305-117-5 Materiály k jednotlivým členům a funkcionářům Kuratoria.

305-117-6 KURATORIUM - písemný materiál jednající o pátrání po uprchlém tajemn. Kuratoria Teunerovi.
305-117-6 Trestní oznámení podané Národnímu soudu na hlavní činovníky Kuratoria.
305-117-6 Materiály k jednotlivým členům a funkcionářům Kuratoria.
305-118-1 VLAJKA - Spisy funkcionářů Vlajky po r. 1945.

305-118-1
Stručný poznatek o vzniku ileg. hnutí v době okupace zv. "Bílá Hora" a seznam kolaborantů a 
vlajkařů vypracovaný členy ileg. hnutí "Bílá Hora".

305-118-1 Seznam vedoucích Svatoplukových Gard - jedná se o opis rozkazu č. 6 hlavního stanu SG.
305-118-2 VLAJKA - Spisy funkcionářů Vlajky po r. 1945.

305-118-2
Stručný poznatek o vzniku ileg. hnutí v době okupace zv. "Bílá Hora" a seznam kolaborantů a 
vlajkařů vypracovaný členy ileg. hnutí "Bílá Hora".

305-118-2 Seznam vedoucích Svatoplukových Gard - jedná se o opis rozkazu č. 6 hlavního stanu SG.
305-118-3 VLAJKA - Spisy funkcionářů Vlajky po r. 1945.

305-118-3
Stručný poznatek o vzniku ileg. hnutí v době okupace zv. "Bílá Hora" a seznam kolaborantů a 
vlajkařů vypracovaný členy ileg. hnutí "Bílá Hora".

305-118-3 Seznam vedoucích Svatoplukových Gard - jedná se o opis rozkazu č. 6 hlavního stanu SG.
305-118-4 VLAJKA - Spisy funkcionářů Vlajky po r. 1945.

305-118-4
Stručný poznatek o vzniku ileg. hnutí v době okupace zv. "Bílá Hora" a seznam kolaborantů a 
vlajkařů vypracovaný členy ileg. hnutí "Bílá Hora".

305-118-4 Seznam vedoucích Svatoplukových Gard - jedná se o opis rozkazu č. 6 hlavního stanu SG.
305-118-5 VLAJKA - Spisy funkcionářů Vlajky po r. 1945.
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305-118-5
Stručný poznatek o vzniku ileg. hnutí v době okupace zv. "Bílá Hora" a seznam kolaborantů a 
vlajkařů vypracovaný členy ileg. hnutí "Bílá Hora".

305-118-5 Seznam vedoucích Svatoplukových Gard - jedná se o opis rozkazu č. 6 hlavního stanu SG.
305-118-6 VLAJKA - Spisy funkcionářů Vlajky po r. 1945.

305-118-6
Stručný poznatek o vzniku ileg. hnutí v době okupace zv. "Bílá Hora" a seznam kolaborantů a 
vlajkařů vypracovaný členy ileg. hnutí "Bílá Hora".

305-118-6 Seznam vedoucích Svatoplukových Gard - jedná se o opis rozkazu č. 6 hlavního stanu SG.
305-118-7 VLAJKA - Spisy funkcionářů Vlajky po r. 1945.

305-118-7
Stručný poznatek o vzniku ileg. hnutí v době okupace zv. "Bílá Hora" a seznam kolaborantů a 
vlajkařů vypracovaný členy ileg. hnutí "Bílá Hora".

305-118-7 Seznam vedoucích Svatoplukových Gard - jedná se o opis rozkazu č. 6 hlavního stanu SG.
305-118-8 VLAJKA - Spisy funkcionářů Vlajky po r. 1945.

305-118-8
Stručný poznatek o vzniku ileg. hnutí v době okupace zv. "Bílá Hora" a seznam kolaborantů a 
vlajkařů vypracovaný členy ileg. hnutí "Bílá Hora".

305-118-8 Seznam vedoucích Svatoplukových Gard - jedná se o opis rozkazu č. 6 hlavního stanu SG.

305-119-1
Šetření a trestní oznámení po r. 1945 na osoby, které se provinily podle retribučního dekretu 
členstvím ve fašistických organizacích za tzv. Protektorátu, spoluprací s Němci apod.

305-119-2
Šetření a trestní oznámení po r. 1945 na osoby, které se provinily podle retribučního dekretu 
členstvím ve fašistických organizacích za tzv. Protektorátu, spoluprací s Němci apod.

305-119-3
Šetření a trestní oznámení po r. 1945 na osoby, které se provinily podle retribučního dekretu 
členstvím ve fašistických organizacích za tzv. Protektorátu, spoluprací s Němci apod.

305-119-4
Šetření a trestní oznámení po r. 1945 na osoby, které se provinily podle retribučního dekretu 
členstvím ve fašistických organizacích za tzv. Protektorátu, spoluprací s Němci apod.

305-119-5
Šetření a trestní oznámení po r. 1945 na osoby, které se provinily podle retribučního dekretu 
členstvím ve fašistických organizacích za tzv. Protektorátu, spoluprací s Němci apod.

305-119-6
Šetření a trestní oznámení po r. 1945 na osoby, které se provinily podle retribučního dekretu 
členstvím ve fašistických organizacích za tzv. Protektorátu, spoluprací s Němci apod.

305-119-7
Šetření a trestní oznámení po r. 1945 na osoby, které se provinily podle retribučního dekretu 
členstvím ve fašistických organizacích za tzv. Protektorátu, spoluprací s Němci apod.

305-120-1 Prošetřování ilegální a partizánské činnosti osob a jejich národní a státní spolehlivost.
305-120-1 Šetření odboj. Skupiny "Pugačev".
305-120-1 Šetření stížností na chování některých příslušníků partizánské skupiny "Mamut".
305-120-2 Šetření ve věci zavraždění ilegálního praccovníka por. J. Šrámka.

305-120-2
Přehled o ilegální činnosti skupiny domácího podzemního hnutí anglického agenta tajné služby 
majora Dunlopa v Praze.

305-120-3 Zpráva ze schůze partizánů a příslušníků odbojových složek v Olomouci r. 1947.
305-120-3 Šetření činnosti člena partizán. Skupiny "Carbo" J. Cigánka.

305-120-3
Šetření příčin vypálení obce Javoříčko Němci v době okupace. Výpovědi členů patrizánské 
skupiny, působící v okolí Javoříčko. Výpovědi občanů k partizánským akcím.

305-120-4
Zprávy jednotlivých stanic SNB a Oblastních úř. Stb o zajatcích, býv. přísl. ČSR, žádající o 
repatriaci do ČSR a zajatcích, nacházejících se v zajateckých táborech na území ČSR.

305-120-5
Prošetřování osob německé národnosti, které si v době okupace ČSR podaly žádost o odčinění 
křivd, které jim doměle byly způsobeny pro jejich  německou národnost.

305-120-6
Prošetřování osob německé národnosti, které si v době okupace ČSR podaly žádost o odčinění 
křivd, které jim doměle byly způsobeny pro jejich  německou národnost.

305-120-7
Prošetřování činnosti osob německé národnosti žijících v době okupace na území ČSR a 
některých osob žijících zde i po osvobození.

305-120-8
Prošetřování činnosti osob německé národnosti žijících v době okupace na území ČSR a 
některých osob žijících zde i po osvobození.

305-121-1 Prošetřování osob repatriovaných po r. 1945 do ČSR.
305-121-1 Hlášení o činnosti komise pro reemigraci Čechů a Slováků z Rumunska.

305-121-1
Poznatky o práci repatriační komise pro Vídeňské Čechy. Přihlášky k repatriaci Vídeňských Čechů 
jimi vlastnoručně podepsané r. 1947.

305-121-2 Prošetřování osob repatriovaných po r. 1945 do ČSR.
305-121-2 Hlášení o činnosti komise pro reemigraci Čechů a Slováků z Rumunska.

305-121-2
Poznatky o práci repatriační komise pro Vídeňské Čechy. Přihlášky k repatriaci Vídeňských Čechů 
jimi vlastnoručně podepsané r. 1947.

305-121-3 Prošetřování osob repatriovaných po r. 1945 do ČSR.
305-121-3 Hlášení o činnosti komise pro reemigraci Čechů a Slováků z Rumunska.

305-121-3
Poznatky o práci repatriační komise pro Vídeňské Čechy. Přihlášky k repatriaci Vídeňských Čechů 
jimi vlastnoručně podepsané r. 1947.
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305-121-4 Prošetřování osob repatriovaných po r. 1945 do ČSR.
305-121-4 Hlášení o činnosti komise pro reemigraci Čechů a Slováků z Rumunska.

305-121-4
Poznatky o práci repatriační komise pro Vídeňské Čechy. Přihlášky k repatriaci Vídeňských Čechů 
jimi vlastnoručně podepsané r. 1947.

305-121-5 Prošetřování osob repatriovaných po r. 1945 do ČSR.
305-121-5 Hlášení o činnosti komise pro reemigraci Čechů a Slováků z Rumunska.

305-121-5
Poznatky o práci repatriační komise pro Vídeňské Čechy. Přihlášky k repatriaci Vídeňských Čechů 
jimi vlastnoručně podepsané r. 1947.

305-121-6 Prošetřování osob repatriovaných po r. 1945 do ČSR.
305-121-6 Hlášení o činnosti komise pro reemigraci Čechů a Slováků z Rumunska.

305-121-6
Poznatky o práci repatriační komise pro Vídeňské Čechy. Přihlášky k repatriaci Vídeňských Čechů 
jimi vlastnoručně podepsané r. 1947.

305-121-7 Dotazníky válečných zajatců ze zajateckého tábora.

305-121-7
Platting, kteří byli do r. 1938 čsl. stát. přísl. a po r. 1938 obdrželi německou neb maďarskou 
příslušnost. Sloužili v armádě a po r. 45 se hlásí k repatriaci do ČSR nebo do Německa.

305-121-7 Značná část jsou býv. přísl. SS.
305-121-8 Dotazníky válečných zajatců ze zajateckého tábora.

305-121-8
Platting, kteří byli do r. 1938 čsl. stát. přísl. a po r. 1938 obdrželi německou neb maďarskou 
příslušnost. Sloužili v armádě a po r. 45 se hlásí k repatriaci do ČSR nebo do Německa.

305-121-8 Značná část jsou býv. přísl. SS.

305-122-1
Zprávy o prověřování činnosti odsunutých Němců za doby okupace, sledování jejich písemného 
styku s příbuznými, kteří zůstali v ČSR. R. 1946.

305-122-2
Zprávy o prověřování činnosti odsunutých Němců za doby okupace, sledování jejich písemného 
styku s příbuznými, kteří zůstali v ČSR. R. 1946.

305-122-3
Zprávy o prověřování činnosti odsunutých Němců za doby okupace, sledování jejich písemného 
styku s příbuznými, kteří zůstali v ČSR. R. 1946.

305-122-4
Zprávy o prověřování činnosti odsunutých Němců za doby okupace, sledování jejich písemného 
styku s příbuznými, kteří zůstali v ČSR. R. 1946.

305-122-5
Zprávy o prověřování činnosti odsunutých Němců za doby okupace, sledování jejich písemného 
styku s příbuznými, kteří zůstali v ČSR. R. 1946.

305-122-6
Zprávy o prověřování činnosti odsunutých Němců za doby okupace, sledování jejich písemného 
styku s příbuznými, kteří zůstali v ČSR. R. 1946.

305-122-7 Prověřování příslušníků  RAD  z r. 1948.

305-123-1
Prošetřování osob německé národnosti a příslušnosti a osob čes. Nár., které se přihlásily k 
německé stát.přísl. a měly nějakou činnost za okupace nebo byly v něm. Stranách.

305-123-1 Prošetřování členů  RAD, pátrání po válečných zločincích, censura dopisů odsunutých Němců.
305-123-1 Seznamy vnucených správců tzv. Treuhändrů.

305-123-2
Prošetřování osob německé národnosti a příslušnosti a osob čes. Nár., které se přihlásily k 
německé stát.přísl. a měly nějakou činnost za okupace nebo byly v něm. Stranách.

305-123-2 Prošetřování členů  RAD, pátrání po válečných zločincích, censura dopisů odsunutých Němců.
305-123-2 Seznamy vnucených správců tzv. Treuhändrů.

305-123-3
Prošetřování osob německé národnosti a příslušnosti a osob čes. Nár., které se přihlásily k 
německé stát.přísl. a měly nějakou činnost za okupace nebo byly v něm. Stranách.

305-123-3 Prošetřování členů  RAD, pátrání po válečných zločincích, censura dopisů odsunutých Němců.
305-123-3 Seznamy vnucených správců tzv. Treuhändrů.

305-123-4
Prošetřování osob německé národnosti a příslušnosti a osob čes. Nár., které se přihlásily k 
německé stát.přísl. a měly nějakou činnost za okupace nebo byly v něm. Stranách.

305-123-4 Prošetřování členů  RAD, pátrání po válečných zločincích, censura dopisů odsunutých Němců.
305-123-4 Seznamy vnucených správců tzv. Treuhändrů.

305-123-5
Prošetřování osob německé národnosti a příslušnosti a osob čes. Nár., které se přihlásily k 
německé stát.přísl. a měly nějakou činnost za okupace nebo byly v něm. Stranách.

305-123-5 Prošetřování členů  RAD, pátrání po válečných zločincích, censura dopisů odsunutých Němců.
305-123-5 Seznamy vnucených správců tzv. Treuhändrů.

305-123-6
Prošetřování osob německé národnosti a příslušnosti a osob čes. Nár., které se přihlásily k 
německé stát.přísl. a měly nějakou činnost za okupace nebo byly v něm. Stranách.
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305-123-6 Prošetřování členů  RAD, pátrání po válečných zločincích, censura dopisů odsunutých Němců.
305-123-6 Seznamy vnucených správců tzv. Treuhändrů.

305-123-7
Prošetřování osob německé národnosti a příslušnosti a osob čes. Nár., které se přihlásily k 
německé stát.přísl. a měly nějakou činnost za okupace nebo byly v něm. Stranách.

305-123-7 Prošetřování členů  RAD, pátrání po válečných zločincích, censura dopisů odsunutých Němců.
305-123-7 Seznamy vnucených správců tzv. Treuhändrů.

305-123-8
Prošetřování osob německé národnosti a příslušnosti a osob čes. Nár., které se přihlásily k 
německé stát.přísl. a měly nějakou činnost za okupace nebo byly v něm. Stranách.

305-123-8 Prošetřování členů  RAD, pátrání po válečných zločincích, censura dopisů odsunutých Němců.
305-123-8 Seznamy vnucených správců tzv. Treuhändrů.
305-124-1 Prošetřování činnosti Němců z doby okupace.
305-124-1 Prověřování býv.přísl. RAD. R. 1948
305-124-2 Prošetřování činnosti Němců z doby okupace.
305-124-2 Prověřování býv.přísl. RAD. R. 1948
305-124-3 Prošetřování činnosti Němců z doby okupace.
305-124-3 Prověřování býv.přísl. RAD. R. 1948
305-124-4 Prošetřování činnosti Němců z doby okupace.
305-124-4 Prověřování býv.přísl. RAD. R. 1948
305-124-5 Prošetřování činnosti Němců z doby okupace.
305-124-5 Prověřování býv.přísl. RAD. R. 1948
305-124-6 Prošetřování činnosti Němců z doby okupace.
305-124-6 Prověřování býv.přísl. RAD. R. 1948
305-124-7 Prošetřování činnosti Němců z doby okupace.
305-124-7 Prověřování býv.přísl. RAD. R. 1948

305-124-8

Zprávy o činnosti Němců v průběhu Mnichovských událostí, doby okupace a po osvobození z 
okresů : Bílovec ve Slezku, Opava, Frývaldov, Nový Jičín, Fryštát, Krnov, Hlučín, Bruntál 
vypracované na  konci r. 1945 a na začátku r. 1946.

305-125-1

Prošetřování osob německé národnosti a německé stát. příslušnosti a jejich činnosti v době 
okupace v ČSR, jejich členství v nacionalistických organizacích apod. Trestní oznámení na osoby 
němec. Národnosti a stát. příslušnosti, které se dopustily v době okupace trestné činnosti podle 
retribučního dekretu. Prošetřování činnosti příslušníků RAD a HJ.

305-125-1

Prošetřování činnosti, spolehlivosti a členství v nacistických organizacích Němců, prováděné na 
dožádání německých úřadů. Žádosti o podmíněné propuštění němec.stát.přísl.odsouzených dle 
retribučních dekretů.

305-125-1
Sledování korespondence německých stát. přísl. dosud žijících na území ČSR nebo již 
odsunutých.

305-125-1
Šetření a zprávy o zadržení německých stát.přísl. pro ileg. přechody hranic. Prošetřování 
pookupační činnosti Němců žijících na území ČSR.

305-125-1 Doklady o činnosti býv.mjr. německé ochranné policie architekt. Pleschingera. / ve sv. č. 2 /.

305-125-1 Pátrání po Němcích, kteří vedli tzv. pochody smrti, při nichž bestiálním způsobem vraždili vězně.

305-125-2

Prošetřování osob německé národnosti a německé stát. příslušnosti a jejich činnosti v době 
okupace v ČSR, jejich členství v nacionalistických organizacích apod. Trestní oznámení na osoby 
němec. Národnosti a stát. příslušnosti, které se dopustily v době okupace trestné činnosti podle 
retribučního dekretu. Prošetřování činnosti příslušníků RAD a HJ.

305-125-2

Prošetřování činnosti, spolehlivosti a členství v nacistických organizacích Němců, prováděné na 
dožádání německých úřadů. Žádosti o podmíněné propuštění němec.stát.přísl.odsouzených dle 
retribučních dekretů.

305-125-2
Sledování korespondence německých stát. přísl. dosud žijících na území ČSR nebo již 
odsunutých.

305-125-2
Šetření a zprávy o zadržení německých stát.přísl. pro ileg. přechody hranic. Prošetřování 
pookupační činnosti Němců žijících na území ČSR.

305-125-2 Doklady o činnosti býv.mjr. německé ochranné policie architekt. Pleschingera. / ve sv. č. 2 /.

305-125-2 Pátrání po Němcích, kteří vedli tzv. pochody smrti, při nichž bestiálním způsobem vraždili vězně.
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305-125-3

Prošetřování osob německé národnosti a německé stát. příslušnosti a jejich činnosti v době 
okupace v ČSR, jejich členství v nacionalistických organizacích apod. Trestní oznámení na osoby 
němec. Národnosti a stát. příslušnosti, které se dopustily v době okupace trestné činnosti podle 
retribučního dekretu. Prošetřování činnosti příslušníků RAD a HJ.

305-125-3

Prošetřování činnosti, spolehlivosti a členství v nacistických organizacích Němců, prováděné na 
dožádání německých úřadů. Žádosti o podmíněné propuštění němec.stát.přísl.odsouzených dle 
retribučních dekretů.

305-125-3
Sledování korespondence německých stát. přísl. dosud žijících na území ČSR nebo již 
odsunutých.

305-125-3
Šetření a zprávy o zadržení německých stát.přísl. pro ileg. přechody hranic. Prošetřování 
pookupační činnosti Němců žijících na území ČSR.

305-125-3 Doklady o činnosti býv.mjr. německé ochranné policie architekt. Pleschingera. / ve sv. č. 2 /.

305-125-3 Pátrání po Němcích, kteří vedli tzv. pochody smrti, při nichž bestiálním způsobem vraždili vězně.

305-125-4

Prošetřování osob německé národnosti a německé stát. příslušnosti a jejich činnosti v době 
okupace v ČSR, jejich členství v nacionalistických organizacích apod. Trestní oznámení na osoby 
němec. Národnosti a stát. příslušnosti, které se dopustily v době okupace trestné činnosti podle 
retribučního dekretu. Prošetřování činnosti příslušníků RAD a HJ.

305-125-4

Prošetřování činnosti, spolehlivosti a členství v nacistických organizacích Němců, prováděné na 
dožádání německých úřadů. Žádosti o podmíněné propuštění němec.stát.přísl.odsouzených dle 
retribučních dekretů.

305-125-4
Sledování korespondence německých stát. přísl. dosud žijících na území ČSR nebo již 
odsunutých.

305-125-4
Šetření a zprávy o zadržení německých stát.přísl. pro ileg. přechody hranic. Prošetřování 
pookupační činnosti Němců žijících na území ČSR.

305-125-4 Doklady o činnosti býv.mjr. německé ochranné policie architekt. Pleschingera. / ve sv. č. 2 /.

305-125-4 Pátrání po Němcích, kteří vedli tzv. pochody smrti, při nichž bestiálním způsobem vraždili vězně.

305-125-5

Prošetřování osob německé národnosti a německé stát. příslušnosti a jejich činnosti v době 
okupace v ČSR, jejich členství v nacionalistických organizacích apod. Trestní oznámení na osoby 
němec. Národnosti a stát. příslušnosti, které se dopustily v době okupace trestné činnosti podle 
retribučního dekretu. Prošetřování činnosti příslušníků RAD a HJ.

305-125-5

Prošetřování činnosti, spolehlivosti a členství v nacistických organizacích Němců, prováděné na 
dožádání německých úřadů. Žádosti o podmíněné propuštění němec.stát.přísl.odsouzených dle 
retribučních dekretů.

305-125-5
Sledování korespondence německých stát. přísl. dosud žijících na území ČSR nebo již 
odsunutých.

305-125-5
Šetření a zprávy o zadržení německých stát.přísl. pro ileg. přechody hranic. Prošetřování 
pookupační činnosti Němců žijících na území ČSR.

305-125-5 Doklady o činnosti býv.mjr. německé ochranné policie architekt. Pleschingera. / ve sv. č. 2 /.

305-125-5 Pátrání po Němcích, kteří vedli tzv. pochody smrti, při nichž bestiálním způsobem vraždili vězně.

305-125-6

Prošetřování osob německé národnosti a německé stát. příslušnosti a jejich činnosti v době 
okupace v ČSR, jejich členství v nacionalistických organizacích apod. Trestní oznámení na osoby 
němec. Národnosti a stát. příslušnosti, které se dopustily v době okupace trestné činnosti podle 
retribučního dekretu. Prošetřování činnosti příslušníků RAD a HJ.

305-125-6

Prošetřování činnosti, spolehlivosti a členství v nacistických organizacích Němců, prováděné na 
dožádání německých úřadů. Žádosti o podmíněné propuštění němec.stát.přísl.odsouzených dle 
retribučních dekretů.

305-125-6
Sledování korespondence německých stát. přísl. dosud žijících na území ČSR nebo již 
odsunutých.

305-125-6
Šetření a zprávy o zadržení německých stát.přísl. pro ileg. přechody hranic. Prošetřování 
pookupační činnosti Němců žijících na území ČSR.

305-125-6 Doklady o činnosti býv.mjr. německé ochranné policie architekt. Pleschingera. / ve sv. č. 2 /.

305-125-6 Pátrání po Němcích, kteří vedli tzv. pochody smrti, při nichž bestiálním způsobem vraždili vězně.
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305-125-7

Prošetřování osob německé národnosti a německé stát. příslušnosti a jejich činnosti v době 
okupace v ČSR, jejich členství v nacionalistických organizacích apod. Trestní oznámení na osoby 
němec. Národnosti a stát. příslušnosti, které se dopustily v době okupace trestné činnosti podle 
retribučního dekretu. Prošetřování činnosti příslušníků RAD a HJ.

305-125-7

Prošetřování činnosti, spolehlivosti a členství v nacistických organizacích Němců, prováděné na 
dožádání německých úřadů. Žádosti o podmíněné propuštění němec.stát.přísl.odsouzených dle 
retribučních dekretů.

305-125-7
Sledování korespondence německých stát. přísl. dosud žijících na území ČSR nebo již 
odsunutých.

305-125-7
Šetření a zprávy o zadržení německých stát.přísl. pro ileg. přechody hranic. Prošetřování 
pookupační činnosti Němců žijících na území ČSR.

305-125-7 Doklady o činnosti býv.mjr. německé ochranné policie architekt. Pleschingera. / ve sv. č. 2 /.

305-125-7 Pátrání po Němcích, kteří vedli tzv. pochody smrti, při nichž bestiálním způsobem vraždili vězně.

305-125-8

Prošetřování osob německé národnosti a německé stát. příslušnosti a jejich činnosti v době 
okupace v ČSR, jejich členství v nacionalistických organizacích apod. Trestní oznámení na osoby 
němec. Národnosti a stát. příslušnosti, které se dopustily v době okupace trestné činnosti podle 
retribučního dekretu. Prošetřování činnosti příslušníků RAD a HJ.

305-125-8

Prošetřování činnosti, spolehlivosti a členství v nacistických organizacích Němců, prováděné na 
dožádání německých úřadů. Žádosti o podmíněné propuštění němec.stát.přísl.odsouzených dle 
retribučních dekretů.

305-125-8
Sledování korespondence německých stát. přísl. dosud žijících na území ČSR nebo již 
odsunutých.

305-125-8
Šetření a zprávy o zadržení německých stát.přísl. pro ileg. přechody hranic. Prošetřování 
pookupační činnosti Němců žijících na území ČSR.

305-125-8 Doklady o činnosti býv.mjr. německé ochranné policie architekt. Pleschingera. / ve sv. č. 2 /.

305-125-8 Pátrání po Němcích, kteří vedli tzv. pochody smrti, při nichž bestiálním způsobem vraždili vězně.
305-126-1 Šetření činnosti německých stát. přísl. na území ČSR v době okupace a po osvobození.
305-126-1 Jedná se ponejvíce o příslušníky nacistických složek RAD apod.
305-126-1 Žádosti za propuštění zajištěných osob - Němců po r. 1945.
305-126-1 Trestní oznámení na osoby s protistátní činností.
305-126-1 Činnost teroristických organizacích v pohraničním území.

305-126-1
Seznam osob, podle nařízení OSK v Českém Krumlově ze dne 23.1.1945. Jedná se o příslušníky 
SA, NSDAP, NSKK,SS,RAD a org. Toth.

305-126-1 Fotografie Němců, příslušníků nacistických složek.
305-126-2 Šetření činnosti německých stát. přísl. na území ČSR v době okupace a po osvobození.
305-126-2 Jedná se ponejvíce o příslušníky nacistických složek RAD apod.
305-126-2 Žádosti za propuštění zajištěných osob - Němců po r. 1945.
305-126-2 Trestní oznámení na osoby s protistátní činností.
305-126-2 Činnost teroristických organizacích v pohraničním území.

305-126-2
Seznam osob, podle nařízení OSK v Českém Krumlově ze dne 23.1.1945. Jedná se o příslušníky 
SA, NSDAP, NSKK,SS,RAD a org. Toth.

305-126-2 Fotografie Němců, příslušníků nacistických složek.
305-126-3 Šetření činnosti německých stát. přísl. na území ČSR v době okupace a po osvobození.
305-126-3 Jedná se ponejvíce o příslušníky nacistických složek RAD apod.
305-126-3 Žádosti za propuštění zajištěných osob - Němců po r. 1945.
305-126-3 Trestní oznámení na osoby s protistátní činností.
305-126-3 Činnost teroristických organizacích v pohraničním území.

305-126-3
Seznam osob, podle nařízení OSK v Českém Krumlově ze dne 23.1.1945. Jedná se o příslušníky 
SA, NSDAP, NSKK,SS,RAD a org. Toth.

305-126-3 Fotografie Němců, příslušníků nacistických složek.
305-126-4 Šetření činnosti německých stát. přísl. na území ČSR v době okupace a po osvobození.
305-126-4 Jedná se ponejvíce o příslušníky nacistických složek RAD apod.
305-126-4 Žádosti za propuštění zajištěných osob - Němců po r. 1945.
305-126-4 Trestní oznámení na osoby s protistátní činností.
305-126-4 Činnost teroristických organizacích v pohraničním území.

305-126-4
Seznam osob, podle nařízení OSK v Českém Krumlově ze dne 23.1.1945. Jedná se o příslušníky 
SA, NSDAP, NSKK,SS,RAD a org. Toth.
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305-126-4 Fotografie Němců, příslušníků nacistických složek.
305-126-5 Šetření činnosti německých stát. přísl. na území ČSR v době okupace a po osvobození.
305-126-5 Jedná se ponejvíce o příslušníky nacistických složek RAD apod.
305-126-5 Žádosti za propuštění zajištěných osob - Němců po r. 1945.
305-126-5 Trestní oznámení na osoby s protistátní činností.
305-126-5 Činnost teroristických organizacích v pohraničním území.

305-126-5
Seznam osob, podle nařízení OSK v Českém Krumlově ze dne 23.1.1945. Jedná se o příslušníky 
SA, NSDAP, NSKK,SS,RAD a org. Toth.

305-126-5 Fotografie Němců, příslušníků nacistických složek.
305-126-6 Šetření činnosti německých stát. přísl. na území ČSR v době okupace a po osvobození.
305-126-6 Jedná se ponejvíce o příslušníky nacistických složek RAD apod.
305-126-6 Žádosti za propuštění zajištěných osob - Němců po r. 1945.
305-126-6 Trestní oznámení na osoby s protistátní činností.
305-126-6 Činnost teroristických organizacích v pohraničním území.

305-126-6
Seznam osob, podle nařízení OSK v Českém Krumlově ze dne 23.1.1945. Jedná se o příslušníky 
SA, NSDAP, NSKK,SS,RAD a org. Toth.

305-126-6 Fotografie Němců, příslušníků nacistických složek.
305-126-7 Šetření činnosti německých stát. přísl. na území ČSR v době okupace a po osvobození.
305-126-7 Jedná se ponejvíce o příslušníky nacistických složek RAD apod.
305-126-7 Žádosti za propuštění zajištěných osob - Němců po r. 1945.
305-126-7 Trestní oznámení na osoby s protistátní činností.
305-126-7 Činnost teroristických organizacích v pohraničním území.

305-126-7
Seznam osob, podle nařízení OSK v Českém Krumlově ze dne 23.1.1945. Jedná se o příslušníky 
SA, NSDAP, NSKK,SS,RAD a org. Toth.

305-126-7 Fotografie Němců, příslušníků nacistických složek.
305-126-8 Šetření činnosti německých stát. přísl. na území ČSR v době okupace a po osvobození.
305-126-8 Jedná se ponejvíce o příslušníky nacistických složek RAD apod.
305-126-8 Žádosti za propuštění zajištěných osob - Němců po r. 1945.
305-126-8 Trestní oznámení na osoby s protistátní činností.
305-126-8 Činnost teroristických organizacích v pohraničním území.

305-126-8
Seznam osob, podle nařízení OSK v Českém Krumlově ze dne 23.1.1945. Jedná se o příslušníky 
SA, NSDAP, NSKK,SS,RAD a org. Toth.

305-126-8 Fotografie Němců, příslušníků nacistických složek.
305-126-9 Šetření činnosti německých stát. přísl. na území ČSR v době okupace a po osvobození.
305-126-9 Jedná se ponejvíce o příslušníky nacistických složek RAD apod.
305-126-9 Žádosti za propuštění zajištěných osob - Němců po r. 1945.
305-126-9 Trestní oznámení na osoby s protistátní činností.
305-126-9 Činnost teroristických organizacích v pohraničním území.

305-126-9
Seznam osob, podle nařízení OSK v Českém Krumlově ze dne 23.1.1945. Jedná se o příslušníky 
SA, NSDAP, NSKK,SS,RAD a org. Toth.

305-126-9 Fotografie Němců, příslušníků nacistických složek.

305-127-1

Zprávy z r. 1946 o prošetřování činnosti Němců na území ČSR v době okupace a po r. 1945, 
členství v nacistických organisacích, chování k českému obyvatelstvu. Zprávy obl. Úř. Stb v Plzni 
o němecé sabotážní organsaci "Unternehmen Zeppelin", její činnosti a výcviku členů v okolí Mar. 
Lázně r. 

305-127-2 Zprávy z r. 1947 - 48 o prošetřování činnosti Němců na území ČSR v době okupace a po r. 1945.
305-127-2 Seznam odmítnutých žadatelů do NSDAP většinou z Prahy.

305-127-3 Zprávy z r. 1946 - 49 o prošetřování činnosti Němců na území ČSR v době okupace a po r. 1945.

305-127-4 Zprávy z r. 1946 - 49 o prošetřování činnosti Němců na území ČSR v době okupace a po r. 1945.

305-127-5 Zprávy z r. 1946 - 49 o prošetřování činnosti Němců na území ČSR v době okupace a po r. 1945.

305-127-6 Zprávy z r. 1946 - 49 o prošetřování činnosti Němců na území ČSR v době okupace a po r. 1945.

305-127-7 Zprávy z r. 1946 - 49 o prošetřování činnosti Němců na území ČSR v době okupace a po r. 1945.

305-127-8 Zprávy z r. 1946 - 49 o prošetřování činnosti Němců na území ČSR v době okupace a po r. 1945.
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305-128-1 Viz popis krabice č. 125 pouze ve sv.č.6 písemné materiály Isabely POMPE, vedoucí žen Sdp.

305-128-2 Viz popis krabice č. 125 pouze ve sv.č.6 písemné materiály Isabely POMPE, vedoucí žen Sdp.

305-128-3 Viz popis krabice č. 125 pouze ve sv.č.6 písemné materiály Isabely POMPE, vedoucí žen Sdp.

305-128-4 Viz popis krabice č. 125 pouze ve sv.č.6 písemné materiály Isabely POMPE, vedoucí žen Sdp.

305-128-5 Viz popis krabice č. 125 pouze ve sv.č.6 písemné materiály Isabely POMPE, vedoucí žen Sdp.

305-128-6 Viz popis krabice č. 125 pouze ve sv.č.6 písemné materiály Isabely POMPE, vedoucí žen Sdp.

305-128-7 Viz popis krabice č. 125 pouze ve sv.č.6 písemné materiály Isabely POMPE, vedoucí žen Sdp.

305-128-8 Viz popis krabice č. 125 pouze ve sv.č.6 písemné materiály Isabely POMPE, vedoucí žen Sdp.
305-129-1 Přezkoumání členství v NSDAP odsunutých Němců dříve usedlých v ČSR z r. 1948.

305-129-1
Trestní oznámení z r. 1949 na úředníky němec. velkobank, vyslaných za tzv.Protektorátu do čs. 
bank za účelem drancování a poškozování čs. hospodářství. 

305-129-2 Prošetřování činnosti Němců, kteří dříve bydleli na území ČSR.
305-129-2 Pátrání po německých soudcích, kteří za okupace působili u soudů v Brně.

305-129-3
Prošetřování činnosti Němců - odsunutých. Sledování jejich korespondence se známými a 
příbuznými, kteří zůstali v ČSR.

305-129-3 Prošetřování příslušníků RAD.

305-129-4
Prošetřování činnosti Němců - odsunutých. Sledování jejich korespondence se známými a 
příbuznými, kteří zůstali v ČSR.

305-129-4 Prošetřování příslušníků RAD.

305-129-5
Prošetřování činnosti Němců - odsunutých. Sledování jejich korespondence se známými a 
příbuznými, kteří zůstali v ČSR.

305-129-5 Prošetřování příslušníků RAD.

305-129-6
Prošetřování činnosti Němců - odsunutých. Sledování jejich korespondence se známými a 
příbuznými, kteří zůstali v ČSR.

305-129-6 Prošetřování příslušníků RAD.

305-129-7
Prošetřování činnosti Němců - odsunutých. Sledování jejich korespondence se známými a 
příbuznými, kteří zůstali v ČSR.

305-129-7 Prošetřování příslušníků RAD.

305-129-8
Prošetřování činnosti Němců - odsunutých. Sledování jejich korespondence se známými a 
příbuznými, kteří zůstali v ČSR.

305-129-8 Prošetřování příslušníků RAD.

305-130-1
Prošetřování osob německé stát. nár. a příslušnosti, které se dopustily trestných činů proti 
republice v době okupace a po okupaci. Osoby aktivně činné v aktivistických organizacích apod.

305-130-1
Prošetřování Němců por. 1945, kteří zůstali v pohraničí buď v závodech jako specialisté a nebo 
pracovali na různých místech i v úřadech a nebyli ještě odsunuti.

305-130-1 Žádosti Němců neb. nár. správců o vyjmutí osob něnec. nár.a stát. přísl. z opatření proti Němcům.

305-130-1
Žádosti manželek neb příbuzných o propuštění osob němec. přísl. v ČSR vězněné pro trestné 
činy, opisy trest. oznámení okr. soudu v Břeclavi na  funkcionáře NSDAP.

305-130-1 Pátrání po válečných zločincích.
305-130-1 Seznam Treuhändrů - vnucených správců z okresu Písek.

305-130-2
Prošetřování osob německé stát. nár. a příslušnosti, které se dopustily trestných činů proti 
republice v době okupace a po okupaci. Osoby aktivně činné v aktivistických organizacích apod.

305-130-2
Prošetřování Němců por. 1945, kteří zůstali v pohraničí buď v závodech jako specialisté a nebo 
pracovali na různých místech i v úřadech a nebyli ještě odsunuti.

305-130-2 Žádosti Němců neb. nár. správců o vyjmutí osob něnec. nár.a stát. přísl. z opatření proti Němcům.

305-130-2
Žádosti manželek neb příbuzných o propuštění osob němec. přísl. v ČSR vězněné pro trestné 
činy, opisy trest. oznámení okr. soudu v Břeclavi na  funkcionáře NSDAP.

305-130-2 Pátrání po válečných zločincích.
305-130-2 Seznam Treuhändrů - vnucených správců z okresu Písek.
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305-130-3
Prošetřování osob německé stát. nár. a příslušnosti, které se dopustily trestných činů proti 
republice v době okupace a po okupaci. Osoby aktivně činné v aktivistických organizacích apod.

305-130-3
Prošetřování Němců por. 1945, kteří zůstali v pohraničí buď v závodech jako specialisté a nebo 
pracovali na různých místech i v úřadech a nebyli ještě odsunuti.

305-130-3 Žádosti Němců neb. nár. správců o vyjmutí osob něnec. nár.a stát. přísl. z opatření proti Němcům.

305-130-3
Žádosti manželek neb příbuzných o propuštění osob němec. přísl. v ČSR vězněné pro trestné 
činy, opisy trest. oznámení okr. soudu v Břeclavi na  funkcionáře NSDAP.

305-130-3 Pátrání po válečných zločincích.
305-130-3 Seznam Treuhändrů - vnucených správců z okresu Písek.

305-130-4
Prošetřování osob německé stát. nár. a příslušnosti, které se dopustily trestných činů proti 
republice v době okupace a po okupaci. Osoby aktivně činné v aktivistických organizacích apod.

305-130-4
Prošetřování Němců por. 1945, kteří zůstali v pohraničí buď v závodech jako specialisté a nebo 
pracovali na různých místech i v úřadech a nebyli ještě odsunuti.

305-130-4 Žádosti Němců neb. nár. správců o vyjmutí osob něnec. nár.a stát. přísl. z opatření proti Němcům.

305-130-4
Žádosti manželek neb příbuzných o propuštění osob němec. přísl. v ČSR vězněné pro trestné 
činy, opisy trest. oznámení okr. soudu v Břeclavi na  funkcionáře NSDAP.

305-130-4 Pátrání po válečných zločincích.
305-130-4 Seznam Treuhändrů - vnucených správců z okresu Písek.

305-130-5
Prošetřování osob německé stát. nár. a příslušnosti, které se dopustily trestných činů proti 
republice v době okupace a po okupaci. Osoby aktivně činné v aktivistických organizacích apod.

305-130-5
Prošetřování Němců por. 1945, kteří zůstali v pohraničí buď v závodech jako specialisté a nebo 
pracovali na různých místech i v úřadech a nebyli ještě odsunuti.

305-130-5 Žádosti Němců neb. nár. správců o vyjmutí osob něnec. nár.a stát. přísl. z opatření proti Němcům.

305-130-5
Žádosti manželek neb příbuzných o propuštění osob němec. přísl. v ČSR vězněné pro trestné 
činy, opisy trest. oznámení okr. soudu v Břeclavi na  funkcionáře NSDAP.

305-130-5 Pátrání po válečných zločincích.
305-130-5 Seznam Treuhändrů - vnucených správců z okresu Písek.

305-130-6
Prošetřování osob německé stát. nár. a příslušnosti, které se dopustily trestných činů proti 
republice v době okupace a po okupaci. Osoby aktivně činné v aktivistických organizacích apod.

305-130-6
Prošetřování Němců por. 1945, kteří zůstali v pohraničí buď v závodech jako specialisté a nebo 
pracovali na různých místech i v úřadech a nebyli ještě odsunuti.

305-130-6 Žádosti Němců neb. nár. správců o vyjmutí osob něnec. nár.a stát. přísl. z opatření proti Němcům.

305-130-6
Žádosti manželek neb příbuzných o propuštění osob němec. přísl. v ČSR vězněné pro trestné 
činy, opisy trest. oznámení okr. soudu v Břeclavi na  funkcionáře NSDAP.

305-130-6 Pátrání po válečných zločincích.
305-130-6 Seznam Treuhändrů - vnucených správců z okresu Písek.

305-130-7
Prošetřování osob německé stát. nár. a příslušnosti, které se dopustily trestných činů proti 
republice v době okupace a po okupaci. Osoby aktivně činné v aktivistických organizacích apod.

305-130-7
Prošetřování Němců por. 1945, kteří zůstali v pohraničí buď v závodech jako specialisté a nebo 
pracovali na různých místech i v úřadech a nebyli ještě odsunuti.

305-130-7 Žádosti Němců neb. nár. správců o vyjmutí osob něnec. nár.a stát. přísl. z opatření proti Němcům.

305-130-7
Žádosti manželek neb příbuzných o propuštění osob němec. přísl. v ČSR vězněné pro trestné 
činy, opisy trest. oznámení okr. soudu v Břeclavi na  funkcionáře NSDAP.

305-130-7 Pátrání po válečných zločincích.
305-130-7 Seznam Treuhändrů - vnucených správců z okresu Písek.

305-130-8
Prošetřování osob německé stát. nár. a příslušnosti, které se dopustily trestných činů proti 
republice v době okupace a po okupaci. Osoby aktivně činné v aktivistických organizacích apod.

305-130-8
Prošetřování Němců por. 1945, kteří zůstali v pohraničí buď v závodech jako specialisté a nebo 
pracovali na různých místech i v úřadech a nebyli ještě odsunuti.
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305-130-8 Žádosti Němců neb. nár. správců o vyjmutí osob něnec. nár.a stát. přísl. z opatření proti Němcům.

305-130-8
Žádosti manželek neb příbuzných o propuštění osob němec. přísl. v ČSR vězněné pro trestné 
činy, opisy trest. oznámení okr. soudu v Břeclavi na  funkcionáře NSDAP.

305-130-8 Pátrání po válečných zločincích.
305-130-8 Seznam Treuhändrů - vnucených správců z okresu Písek.

305-131-1
Šetření politické činnosti německých stát. příslušníků v době okupace a po osvobození činných na 
území ČSR.

305-131-1 Šetření činnosti příslušníků RAD, HJ a Volksturmu.
305-131-1 Zjišťování pobytu německých stát.příslušníků na území ČSR.
305-131-1 Denacifikační řízení.
305-131-1 Zabavená korespondence Němců.
305-131-1 Potvrzení o pobytu německých stát. příslušníků.
305-131-1 Osvědčení o národní a stát. spolehlivosti.
305-131-1 Žádosti o vyhotovení cestovních pasů.
305-131-1 Protokoly se zajištěnými Němci.
305-132-1 Viz popis krabice č. 125.
305-132-2 Viz popis krabice č. 125.
305-132-3 Viz popis krabice č. 125.
305-132-4 Viz popis krabice č. 125.
305-132-5 Viz popis krabice č. 125.
305-132-6 Viz popis krabice č. 125.
305-132-7 Viz popis krabice č. 125.
305-132-8 Viz popis krabice č. 125.

305-133-1
Zprávy odboček státní bezpečnosti a ONV z r. 1946 o zajištění a prošetřování vnucených správců 
tzv.Treuhänderů z doby okupace.

305-133-1
Prošetřování Němců, býv. čs.stát. přísl. zasílajících do ČSR výhružné dopisy a zprávy o německé 
propagandě proti ČSR.Prošetřování činnosti Němců žijících v době okupace na území ČSR.

305-133-2
Zprávy z r. 1946 o prošetřování činnosti Němců žijících v době okupace na území ČSR / členství v 
nacistických organisacích, chování k českému obyvatelstvu/.

305-133-2 Prošetřování propuštěných válečných zajatců a repatriantů.

305-133-3
Zprávy z r. 1946 o prošetřování činnosti Němců žijících v době okupace na území ČSR / členství v 
nacistických organisacích, chování k českému obyvatelstvu/.

305-133-3 Prošetřování propuštěných válečných zajatců a repatriantů.

305-133-4
Zprávy z r. 1946 o prošetřování činnosti Němců žijících v době okupace na území ČSR / členství v 
nacistických organisacích, chování k českému obyvatelstvu/.

305-133-4 Prošetřování propuštěných válečných zajatců a repatriantů.

305-134-1

V uvedených svazcích jsou průkazní materiály, které byly použity v procese s NEURATEM. V 
těchto materiálech je popisována cesta dr. Háchy do Berlína a jeho jednání s Hitlerem. Dále jsou 
ve spisech protokoly s některými šleny protektorátní vlády s K.H. Frankem a Jacobim.

305-134-2

V uvedených svazcích jsou průkazní materiály, které byly použity v procese s NEURATEM. V 
těchto materiálech je popisována cesta dr. Háchy do Berlína a jeho jednání s Hitlerem. Dále jsou 
ve spisech protokoly s některými šleny protektorátní vlády s K.H. Frankem a Jacobim.

305-134-3

V uvedených svazcích jsou průkazní materiály, které byly použity v procese s NEURATEM. V 
těchto materiálech je popisována cesta dr. Háchy do Berlína a jeho jednání s Hitlerem. Dále jsou 
ve spisech protokoly s některými šleny protektorátní vlády s K.H. Frankem a Jacobim.

305-134-4

Ve svazku jsou uloženy telefonické zprávy jednotlivých četnických stanic, ve kterých jsou 
popisovány události z r. 1938, v Sudetech. Na příklad násilné akce ordnerů SDP apod. proti 
českému obyvatelstvu.

305-134-5

J. Pfitzner býv. primátor h. města Prahy v době okupace sepsal deník. Tento deník se nachází ve 
svazku psaný v německé řeči avšak nelze určit zda se jedná o originál neb o nějaký opis, jelikož 
jest bez podpisu. Z deníku jest pořízen překlad do češtiny, který jest připojen. V deníku Pfitzner 
hodnotí jednak poměry v tehdejším Protektorátu a jednak v Německu i na frontách. Hodnotí v 
něm postoj jednotlivých protektorátních ministrů, členů Kuratoria k Říši. Dále ve svých úvahách 
hodnotí jednotlivé nacistické hodnostáře a rozpory mezi nimi.
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305-134-6

J. Pfitzner býv. primátor h. města Prahy v době okupace sepsal deník. Tento deník se nachází ve 
svazku psaný v německé řeči avšak nelze určit zda se jedná o originál neb o nějaký opis, jelikož 
jest bez podpisu. Z deníku jest pořízen překlad do češtiny, který jest připojen. V deníku Pfitzner 
hodnotí jednak poměry v tehdejším Protektorátu a jednak v Německu i na frontách. Hodnotí v 
něm postoj jednotlivých protektorátních ministrů, členů Kuratoria k Říši. Dále ve svých úvahách 
hodnotí jednotlivé nacistické hodnostáře a rozpory mezi nimi.

305-135-1

Seznam osob německé národnosti většinou členů NSDAP a jí příbuzných složek. / v Brně / 
Seznam jest vyhotoven ŘNB Ostb Brno v začátcích r. 1946 ve formě úředních záznamů. Nejedná 
se o průkazní materiál.

305-135-2

Seznam osob německé národnosti většinou členů NSDAP a jí příbuzných složek. / v Brně / 
Seznam jest vyhotoven ŘNB Ostb Brno v začátcích r. 1946 ve formě úředních záznamů. Nejedná 
se o průkazní materiál.

305-135-3

Seznam osob německé národnosti většinou členů NSDAP a jí příbuzných složek. / v Brně / 
Seznam jest vyhotoven ŘNB Ostb Brno v začátcích r. 1946 ve formě úředních záznamů. Nejedná 
se o průkazní materiál.

305-135-4

Seznam osob německé národnosti většinou členů NSDAP a jí příbuzných složek. / v Brně / 
Seznam jest vyhotoven ŘNB Ostb Brno v začátcích r. 1946 ve formě úředních záznamů. Nejedná 
se o průkazní materiál.

305-135-5

Seznam osob německé národnosti většinou členů NSDAP a jí příbuzných složek. / v Brně / 
Seznam jest vyhotoven ŘNB Ostb Brno v začátcích r. 1946 ve formě úředních záznamů. Nejedná 
se o průkazní materiál.

305-135-6

Seznam osob německé národnosti většinou členů NSDAP a jí příbuzných složek. / v Brně / 
Seznam jest vyhotoven ŘNB Ostb Brno v začátcích r. 1946 ve formě úředních záznamů. Nejedná 
se o průkazní materiál.

305-136-1

Spisy pojednávající o vyžádání rakouské vlády o vydání válečného zločince, který byl v r. 1947 
zaměstnán jako specialista v Jihočeských papírnách ve Větřní. Dožádání polských orgánů o 
vydání polského válečného zločince z ČSR.

305-136-1 Vyhoštění francozského stát. přísl. z ČSR.
305-136-1 Vyhoštění anglického dopisovatele z ČSR.

305-136-2
Prošetřování israelského stát.přísl., který byl v ČSR zapojen do skupiny pašeráků zlata 
převáženého z Rumunska přes ČSR do západdních států.

305-136-3
Prošeřování činnosti dvou jugoslávských stát. přísl., kteří se v ČSR vydávali za Titovi partizány a 
svou činností se dopouštěli nepřístojného chování. Spisy jsou z r. 1945-47.

305-136-3
Žádost rakoukého stát. přísl., žijícího v době okupace na území ČSR o národní a státní 
spolehlivost..

305-136-3 Prošetřování činnosti cizinců žijících na území ČSR z r. 1947- 49.

305-136-4
Prošetřování činnosti rakouských stát.přísl. žijících v době okupace na území ČSR na žádost 
rakouských úřadů.

305-136-4

Prošetřování činnosti cizinců, žijících po r. 1945 na území ČSR. Prošetřování činnosti 
argentinského konsulárního úředníka, který v r. 1948 se pokusil ilegálně převést do Německa 
osoby Německé národ.

305-136-5 Prošetřování činnosti cizích státních příslušníků žijících v r. 1945 - 48 na území ČSR.
305-136-5 Šetření nepřístojného chování finského vyslance v hotelu Esplanáde v Praze v r. 1948.
305-136-6 Prošetřování činnosti cizích státních příslušníků žijících na území ČSR v době pookupační.
305-136-7 Prošetřování cizinců za účelem zaměstnávání v našich znárodněných podnicích.
305-136-7 Zprávy o zadržení cizinců při ilegálním přechodu čsl. stát. hranic. R. 1945 - 1948.
305-136-8 Prošetřování cizinců za účelem zaměstnávání v našich znárodněných podnicích.
305-136-8 Zprávy o zadržení cizinců při ilegálním přechodu čsl. stát. hranic. R. 1945 - 1948.
305-137-1 Prošetřování činnosti cizinců na území ČSR r. 1947 - 48.
305-137-2 Prošetřování činnosti cizinců na území ČSR r. 1947 - 48.
305-137-3 Prošetřování činnosti cizinců na území ČSR r. 1947 - 48.
305-137-4 Prošetřování činnosti cizinců na území ČSR r. 1947 - 48.
305-137-5 Prošetřování činnosti cizinců na území ČSR r. 1947 - 48.
305-137-6 Prošetřování činnosti cizinců na území ČSR r. 1947 - 48.
305-137-7 Prošetřování činnosti cizinců na území ČSR r. 1947 - 48.
305-137-8 Prošetřování činnosti cizinců na území ČSR r. 1947 - 48.

305-137-6

Zprávy o prošetřování jugoslávských stát. přísl., kteří se zabývali pašováním sacharinu, zlata, 
hodinek a valut a přecházeli iliegálně čsl.stát. hranice hlavně z Rakouska do ČSR a naopak na 
falešné doklady.

305-137-6 Skupina jugosláv. stát. přísl. jest vedena pod názvem BOLČIČ a spol. z r. 1947. 
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305-138-1 Vyhoštění cizích stát. přísl. z území ČSR - zákaz pobytu.
305-138-1 Šetření činnosti cizích stát. přísl. na území ČSR v době okupace a po r. 1945.
305-138-1 Sledování cizinců na území ČSR.
305-138-1 Žádosti o povolení zaměstnání cizích státních příslušníků v nár. podnicích v ČSR po r. 1945.
305-138-1 Zprávy o různých výtržnostech cizích státních příslušníků na území ČSR.
305-138-1 Seznamy rumunských dělníků, kteří opustili samovolně zaměstnání.
305-138-1 Seznam zaměstnanců n.p. Tesla - cizích stát. přísl..
305-138-1 Šetření činnosti Dobroslava Lupuljeva z Prátlabrunu r. 1947.
305-138-2 Vyhoštění cizích stát. přísl. z území ČSR - zákaz pobytu.
305-138-2 Šetření činnosti cizích stát. přísl. na území ČSR v době okupace a po r. 1945.
305-138-2 Sledování cizinců na území ČSR.
305-138-2 Žádosti o povolení zaměstnání cizích státních příslušníků v nár. podnicích v ČSR po r. 1945.
305-138-2 Zprávy o různých výtržnostech cizích státních příslušníků na území ČSR.
305-138-2 Seznamy rumunských dělníků, kteří opustili samovolně zaměstnání.
305-138-2 Seznam zaměstnanců n.p. Tesla - cizích stát. přísl..
305-138-2 Šetření činnosti Dobroslava Lupuljeva z Prátlabrunu r. 1947.
305-138-3 Vyhoštění cizích stát. přísl. z území ČSR - zákaz pobytu.
305-138-3 Šetření činnosti cizích stát. přísl. na území ČSR v době okupace a po r. 1945.
305-138-3 Sledování cizinců na území ČSR.
305-138-3 Žádosti o povolení zaměstnání cizích státních příslušníků v nár. podnicích v ČSR po r. 1945.
305-138-3 Zprávy o různých výtržnostech cizích státních příslušníků na území ČSR.
305-138-3 Seznamy rumunských dělníků, kteří opustili samovolně zaměstnání.
305-138-3 Seznam zaměstnanců n.p. Tesla - cizích stát. přísl..
305-138-3 Šetření činnosti Dobroslava Lupuljeva z Prátlabrunu r. 1947.
305-138-4 Vyhoštění cizích stát. přísl. z území ČSR - zákaz pobytu.
305-138-4 Šetření činnosti cizích stát. přísl. na území ČSR v době okupace a po r. 1945.
305-138-4 Sledování cizinců na území ČSR.
305-138-4 Žádosti o povolení zaměstnání cizích státních příslušníků v nár. podnicích v ČSR po r. 1945.
305-138-4 Zprávy o různých výtržnostech cizích státních příslušníků na území ČSR.
305-138-4 Seznamy rumunských dělníků, kteří opustili samovolně zaměstnání.
305-138-4 Seznam zaměstnanců n.p. Tesla - cizích stát. přísl..
305-138-4 Šetření činnosti Dobroslava Lupuljeva z Prátlabrunu r. 1947.
305-138-5 Vyhoštění cizích stát. přísl. z území ČSR - zákaz pobytu.
305-138-5 Šetření činnosti cizích stát. přísl. na území ČSR v době okupace a po r. 1945.
305-138-5 Sledování cizinců na území ČSR.
305-138-5 Žádosti o povolení zaměstnání cizích státních příslušníků v nár. podnicích v ČSR po r. 1945.
305-138-5 Zprávy o různých výtržnostech cizích státních příslušníků na území ČSR.
305-138-5 Seznamy rumunských dělníků, kteří opustili samovolně zaměstnání.
305-138-5 Seznam zaměstnanců n.p. Tesla - cizích stát. přísl..
305-138-5 Šetření činnosti Dobroslava Lupuljeva z Prátlabrunu r. 1947.
305-138-6 Vyhoštění cizích stát. přísl. z území ČSR - zákaz pobytu.
305-138-6 Šetření činnosti cizích stát. přísl. na území ČSR v době okupace a po r. 1945.
305-138-6 Sledování cizinců na území ČSR.
305-138-6 Žádosti o povolení zaměstnání cizích státních příslušníků v nár. podnicích v ČSR po r. 1945.
305-138-6 Zprávy o různých výtržnostech cizích státních příslušníků na území ČSR.
305-138-6 Seznamy rumunských dělníků, kteří opustili samovolně zaměstnání.
305-138-6 Seznam zaměstnanců n.p. Tesla - cizích stát. přísl..
305-138-6 Šetření činnosti Dobroslava Lupuljeva z Prátlabrunu r. 1947.
305-138-7 Vyhoštění cizích stát. přísl. z území ČSR - zákaz pobytu.
305-138-7 Šetření činnosti cizích stát. přísl. na území ČSR v době okupace a po r. 1945.
305-138-7 Sledování cizinců na území ČSR.
305-138-7 Žádosti o povolení zaměstnání cizích státních příslušníků v nár. podnicích v ČSR po r. 1945.
305-138-7 Zprávy o různých výtržnostech cizích státních příslušníků na území ČSR.
305-138-7 Seznamy rumunských dělníků, kteří opustili samovolně zaměstnání.
305-138-7 Seznam zaměstnanců n.p. Tesla - cizích stát. přísl..
305-138-7 Šetření činnosti Dobroslava Lupuljeva z Prátlabrunu r. 1947.

305-139-1
Prošetřování cizinců v ČSR, kteří žádali povolení pobytu na našem území, nebo v ČSR hledali 
pracovní příležitost / Bulhaři - Rumuni v zemědělství/.

305-139-1 Zprávy o pobytu cizinců ze západu v ČSR a jejich stycích z téže doby.

305-139-2
Zprávy o ilegálních přechodech hranic cizími stát. příslušníky, kteří byli v ČSR pro tento přestupek 
stíháni.
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305-139-3 Žádosti československých firem o povolení zaměstnávat cizince. R. 1948.

305-139-3 Zpráva o chystané návštěvě bulharské vládní delegace v ČSR, seznam členů delegace z r. 1948.
305-139-3 Prošetřování trestní činnosti cizinců v ČSR / pašování, převoz valut z r. 1948 /.

305-139-3
Stížnost polského státního přísl. Štěpána WONDRY ohledně  zabavení jeho majetku v ČSR r. 
1948.

305-139-3
Žádosti o povolení zaměstnávat cizince v čs.n.p. podnicích. Seznamy Jugoslávských učňů r. 
1948.

305-139-3
Seznam bulharských státních příslušníků r. 1948 internovaných v ČSR po dobu bulharské vládní 
delegace jako nespolehlivých.

305-139-5
Zprávy o činnosti rakouské repatriační mise v Praze a K. Varech a jiných pobočkách. Udělování 
vysvědčení o rakouském státním občanství německým specialistům v pohraničí z r. 1947.

305-139-6 Šetření o činnosti cizích státních příslušníků na území ČSR z r. 1947 - 48.
305-139-7 Šetření o činnosti cizích stát. přísluš. na území ČSR r. 1948 - 49.

305-139-7 Zpráva o zájezdu světových vedoucích JUNÁKA na Vlčinu ve Frýštátě p.Radhoštěm. R. 1947.

305-139-8

Šetření a falšování razítek a padělání dokladů o rakouské státní příslušnosti a vydávání 
cestovních víz do Rakouska dr. KOWARSCHIKEM a spol.r.1946 na základě kterých byl 
přepravován majetek Němců z ČSR do Rakouska.

305-140-1 Žádosti n.podniků o povolení zaměstnávat cizí státní příslušníky po r. 1945.
305-140-1 Prošetřování činnosti cizích státních příslušníků na území ČSR v době okupace žijících.
305-140-1 Zprávy o prošetřování cizinců, zadržených na území ČSR po r. 1945.
305-140-1 Pátrání po cizích státních příslušnících v ČSR.
305-140-1 Šetření činnosti býv.konzula španělského v Praze v době okupace.
305-140-1 Prošetřování činnosti Iránců v Mar. Lázních po r. 194?
305-140-2 Prošetřování iránských stát. příslušníků na území ČSR po r. 1945.

305-140-2
Prošetřování činnosti cizích státních příslušníků žijících v době okupace na území ČSR i po r. 
1945.

305-140-2 Seznam členů výpravy rakouského hospodářského ústavu "Doneueuropäisches Institut" ve Vídni.
305-140-2 Seznam účastníků návštěvy průmyslových závodů v ČSR r. 1948.
305-140-3 Prošetřování činnosti cizinců žijících v době okupace na území ČSR i po r. 1945.
305-140-3 Prošetřování činnosti britského konzula v ČSR a seznam jeho styků. R. 1946 - 47.

305-140-4
Seznam cizinců, příslušníků Spojených národů, kteří se zdržovali na území ČSR v době okupace 
po r. 45.

305-140-5 Prověřování cizinců za účelem vystavení povolení vstupu do závodů, zaměstnání v nár. podnicích.
305-140-5 Seznamy cizinců ubytovaných v Jáchymově r. 1948.
305-140-6 Prošetřování cizinců žijících v době okupace na území ČSR.
305-140-7 Prošetřování cizinců žijících v době okupace na území ČSR.
305-140-8 Prošetřování činnosti cizinců žijících v době okupace a po r. 1945 na území ČSR.
305-140-8 Seznam cizinců, žurnalistů, kteří v r. 1947 byli na léčení v  K. Varech.
305-140-8 Seznam cizinců ubytovaných v Jáchymově r. 1947.
305-140-9 Prošetřování cizinců v ČSR žijících za okupace i po r. 1945.

305-141-1

Ve svazku č. 1 a 2 se jedná o příslušníky SSSR a Ukrajince se závadovými Stb poznatky. Mimo to  
ve sv.č.1 str.34-38 je seznam ukrajinských emigrantů, kteří byli v době okupace zapojeni do 
organizace UNO, která byla po vedením Němců.

305-141-1 Ve sv. č.3 jsou materiály o příslušnících SSSR, kteří byli repatriováni do SSSR.

305-141-2

Ve svazku č. 1 a 2 se jedná o příslušníky SSSR a Ukrajince se závadovými Stb poznatky. Mimo to  
ve sv.č.1 str.34-38 je seznam ukrajinských emigrantů, kteří byli v době okupace zapojeni do 
organizace UNO, která byla po vedením Němců.

305-141-2 Ve sv. č.3 jsou materiály o příslušnících SSSR, kteří byli repatriováni do SSSR.

305-141-3

Ve svazku č. 1 a 2 se jedná o příslušníky SSSR a Ukrajince se závadovými Stb poznatky. Mimo to  
ve sv.č.1 str.34-38 je seznam ukrajinských emigrantů, kteří byli v době okupace zapojeni do 
organizace UNO, která byla po vedením Němců.

305-141-3 Ve sv. č.3 jsou materiály o příslušnících SSSR, kteří byli repatriováni do SSSR.
305-141-4 Osoby maďarské státní příslušnosti, kteří žijí na území ČSR a mají závadové poznatky.
305-141-4 Poznatek na organizace LEVENTE.

305-141-5
Seznamy čsl.státních příslušníků, kteří v době okupace žili na území Maďarska a v letech 1940 - 
41 se hlásili k maďarské národnosti v menším měřítku k národnosti Německé.
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305-141-6
Seznamy čsl.státních příslušníků, kteří v době okupace žili na území Maďarska a v letech 1940 - 
41 se hlásili k maďarské národnosti v menším měřítku k národnosti Německé.

305-141-7
Svaz přátel USA - zpráva o utvoření odboček v jednotlivých městech v Čechách se seznamem 
funkcionářů.

305-141-7
Americký ústav v ČSR - ustavení odbočky jmenovaného ústavu s přehledem jednotlivých 
funkcionářů.

305-141-7 Zpráva je vyprodukovaná 5.3.1947 ZOB II. Ostrava.
305-141-7 Zpráva o americké zpravodajské službě z hlediska jejího vzniku a zaměření proti ČSR.
305-141-7 Seznam amerického velitelství ve Vídni r. 1947.
305-141-7 Dva bulletiny, jeden v řeči anglické a jeden v řeči české vydaný v r. 1948 vyslanectvím USA.

305-142-1
Zprávy o poměrech na Těšínsku z r. 1946 z hlediska česko-polského o štvavé propagandě 
Katovického rozhlasu proti ČSR.

305-142-1 Zprávy o polsko-britských vztazích z r. 1945 - 46. 

305-142-1
Zpráva o návštěvě polských novinářů a spisovatelů v Anglii a jejich články v časopisech zaměřené 
proti ČSR.

305-142-1
Stručná charakteristika význačných polských osobností, které v r. 1945 odjížděly z Anglie do 
Polska.

305-142-2 Zprávy o poměrech na Těšínsku z r. 1945 - 46.
305-142-2 Manifestace proti ČSR.
305-142-2 Zprávy o pobytu polských novinářů v Londýně s jejich stručnou charakteristikou z r. 1945.

305-142-2
Stručná charakteristika význačných polských představitelů, kteří v r. 1945 odjížděly z Anglie do 
Polska.

305-142-2 Zprávy z polského pohraničí o vojenské a zásobovací situaci r. 1945.
305-142-3 Zprávy z polského tisku o ČSR z r. 1945.

305-142-3
Seznam osob polské národnosti z Těšinska v r. 1945 vedených jako státně nespolehlivé/bojůvkáři 
atd.

305-142-4 Zprávy o poměrech na Těšínsku z r. 1945 - 47.

305-142-5
Zprávy o poměrech na čsl.-polských hranicích z r. 1947. /ilegální překročení hranic čsl. občany do 
Polska /

305-142-5
Zprávy o drobných incidentech na čsl.-polských maďarských hranicích. /krádeže koní/ - zavlečení 
čsl. občanů do Polska / R.1947.

305-143-1 Protokoly zadržených Benderovců z r. 1947.
305-143-2 Protokoly zadržených Benderovců z r. 1947.
305-143-3 Protokoly zadržených Benderovců z r. 1947.
305-143-4 Protokoly zadržených Benderovců z r. 1947.

305-143-5
Dálnopisy oznamující výskyt Benderovců a směr jejich přechodů přes území Slovenska, Moravy a 
částečně též Čech do Rakouska a do USA zony v západním Německu z r. 1947.

305-143-6
Dálnopisy oznamující výskyt Benderovců a směr jejich přechodů přes území Slovenska, Moravy a 
částečně též Čech do Rakouska a do USA zony v západním Německu z r. 1947.

305-143-7 Zprávy a hlášení o Benderovcích a opatření o polských a čs. orgánů k nim r. 1947.
305-143-8 Zprávy a hlášení o Benderovcích a opatření o polských a čs. orgánů k nim r. 1947.

305-144-1
Zprávy o likvidaci jednotlivých skupin Benderovců, protokoly se zadrženými členy UPA na území 
ČSR z r. 1947.

305-144-2
Zprávy o likvidaci jednotlivých skupin Benderovců, protokoly se zadrženými členy UPA na území 
ČSR z r. 1947.

305-144-3
Zprávy o likvidaci jednotlivých skupin Benderovců, protokoly se zadrženými členy UPA na území 
ČSR z r. 1947.

305-144-4
Zprávy o likvidaci jednotlivých skupin Benderovců, protokoly se zadrženými členy UPA na území 
ČSR z r. 1947.

305-144-5
Zprávy o bojích čsl. armády a příslušníků SNB na území Moravy, Slovenska proti tlupám 
Benderovců z r. 1947 - zprávy o vzniku a historii UPA.

305-144-6
Zprávy o bojích čsl. armády a příslušníků SNB na území Moravy, Slovenska proti tlupám 
Benderovců z r. 1947 - zprávy o vzniku a historii UPA.

305-144-7
Zprávy o bojích čsl. armády a příslušníků SNB na území Moravy, Slovenska proti tlupám 
Benderovců z r. 1947 - zprávy o vzniku a historii UPA.

305-145-1
SLOVENSKO - Zpráva o dohodě členů předsednictva Demokratické strany Slovenska o 
některých politických, organisačních a osobních opatřeních na Slovensku v r. 1946.

305-145-1 Zpráva o činnosti dr. Jána Kempného, gen. taj. DS a poslance ÚNS z údobí od r. 1938.

305-145-1
Zpráva o Lesnické a dřevařské ústředně r. 1941 zřízené jako poradní orgán býv.min.hospodářství 
za tzv. Slovenského státu pro distribuci a vývoz dřeva hlavně do Říše. 

305-145-1 Záznam F.V. Orságové o činnosti jejího manžela za tzv. Slovenského státu.
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305-145-1
Zpráva čsl. londýnské vlády a pres republiky ČSR zaslané všem odbojovým skupinám na 
Slovensku a v Čechách o organizaci převratu a konci II.svět. války vypracovaná Drtinou.

305-145-1
Zápis o společné poradě přípravného výboru rady slovenských stran a Slovenskou národní radou, 
která se konala 14.1.1940 v Paříži za vedení československého zahraničního odboje.

305-145-2
Šetření z r. 1946 o předvolebních projevech význačných funkcionářů Demokratické strany 
Slovenska, které byly závadné.

305-145-2
Zpráva o lesnické a dřevařské ústředně, která byla r. 1941 zřízena jako poradní orgán býv.min. 
hospodářství za tzv.Slovenského státu.  

305-145-2 Organisační ustanovení Slovenského výboru v Bratislavě z r. 1938 a seznam jeho funkcionářů.

305-145-3
Zpráva o stycích Bély Tuky za doby I. ČSR s nepřátelskými organisacemi v Rakousku a jeho 
spojení s chorvatskými a maďarskými teroristy, vypracovaná Jaroslavem Hankou.

305-145-3
Žádost Vojtěcha Bély Tuky, zaslaná dr. Benešovi 22.4.1935 z trestnice na Pankráci, kde popisuje 
též svoji činnost od r. 1918 až do svého zatčení.

305-145-4
Prošetřování osob slovenské národnosti, které před příchodem Rudé armády uprchly do 
Rakouska.

305-145-4 Seznam osob slovenské národnosti, žijících v Amer. Zóně Nemecka.

305-145-4
Záznamy z porad bezpečnostních orgánů z r. 1949 kde se nachází poznatky na osoby, které 
překročily ilegálně hranice ČSR.

305-145-4 Zpráva o realisaci ilegální skupiny "Bílí partizáni" na Slovensku r. 1949.

305-145-5
Zprávy a protokoly členů SS a jiných válečných zločinců, kteří v r. 1944 po Slovenském Národním 
povstání v okolí B.Bystrice vraždili slovenské obyvatelstvo, pálil osady a drancovali.

305-146-1
Ve sv.č. 1 a 2 se nacházejí spisy osob, kterým byla povolena radiovysílací stanice. Na tyto osoby 
jsou Stb pznatky.

305-146-1 Ve sv. č.3 se nacházejí spisy osob, které měly v držení vysílací stanice bez povolení.
305-146-1 Sv.č. 4 až 7 spisy osob, kterým byla povolena radiovysílací stanice.

305-146-2
Ve sv.č. 1 a 2 se nacházejí spisy osob, kterým byla povolena radiovysílací stanice. Na tyto osoby 
jsou Stb pznatky.

305-146-2 Ve sv. č.3 se nacházejí spisy osob, které měly v držení vysílací stanice bez povolení.
305-146-2 Sv.č. 4 až 7 spisy osob, kterým byla povolena radiovysílací stanice.

305-146-3
Ve sv.č. 1 a 2 se nacházejí spisy osob, kterým byla povolena radiovysílací stanice. Na tyto osoby 
jsou Stb pznatky.

305-146-3 Ve sv. č.3 se nacházejí spisy osob, které měly v držení vysílací stanice bez povolení.
305-146-3 Sv.č. 4 až 7 spisy osob, kterým byla povolena radiovysílací stanice.

305-146-4
Ve sv.č. 1 a 2 se nacházejí spisy osob, kterým byla povolena radiovysílací stanice. Na tyto osoby 
jsou Stb pznatky.

305-146-4 Ve sv. č.3 se nacházejí spisy osob, které měly v držení vysílací stanice bez povolení.
305-146-4 Sv.č. 4 až 7 spisy osob, kterým byla povolena radiovysílací stanice.

305-146-5
Ve sv.č. 1 a 2 se nacházejí spisy osob, kterým byla povolena radiovysílací stanice. Na tyto osoby 
jsou Stb pznatky.

305-146-5 Ve sv. č.3 se nacházejí spisy osob, které měly v držení vysílací stanice bez povolení.
305-146-5 Sv.č. 4 až 7 spisy osob, kterým byla povolena radiovysílací stanice.

305-146-6
Ve sv.č. 1 a 2 se nacházejí spisy osob, kterým byla povolena radiovysílací stanice. Na tyto osoby 
jsou Stb pznatky.

305-146-6 Ve sv. č.3 se nacházejí spisy osob, které měly v držení vysílací stanice bez povolení.
305-146-6 Sv.č. 4 až 7 spisy osob, kterým byla povolena radiovysílací stanice.

305-146-7
Ve sv.č. 1 a 2 se nacházejí spisy osob, kterým byla povolena radiovysílací stanice. Na tyto osoby 
jsou Stb pznatky.

305-146-7 Ve sv. č.3 se nacházejí spisy osob, které měly v držení vysílací stanice bez povolení.
305-146-7 Sv.č. 4 až 7 spisy osob, kterým byla povolena radiovysílací stanice.
305-147-1 Prošetřování spolehlivosti osob po r. 1949.

305-147-1
Jmenování okresních soudců krajskými soudci v obvodu zemského soudu v Brně / seznamy / r. 
1938 - 1944 - 1946.

305-147-2 Prošetřování spolehlivosti osob po r. 1949.

305-147-2
Jmenování okresních soudců krajskými soudci v obvodu zemského soudu v Brně / seznamy / r. 
1938 - 1944 - 1946.

305-147-3 Prošetřování spolehlivosti osob po r. 1949.

305-147-3
Jmenování okresních soudců krajskými soudci v obvodu zemského soudu v Brně / seznamy / r. 
1938 - 1944 - 1946.

305-147-4 Prošetřování spolehlivosti osob po r. 1949.

Arch
iv 

be
zp

eč
no

stn
ích

 sl
ož

ek



305-147-4
Jmenování okresních soudců krajskými soudci v obvodu zemského soudu v Brně / seznamy / r. 
1938 - 1944 - 1946.

305-147-5 Prošetřování spolehlivosti osob po r. 1949.

305-147-5
Jmenování okresních soudců krajskými soudci v obvodu zemského soudu v Brně / seznamy / r. 
1938 - 1944 - 1946.

305-147-6 Prošetřování spolehlivosti osob po r. 1949.

305-147-6
Jmenování okresních soudců krajskými soudci v obvodu zemského soudu v Brně / seznamy / r. 
1938 - 1944 - 1946.

305-147-7 Prošetřování spolehlivosti osob po r. 1949.

305-147-7
Jmenování okresních soudců krajskými soudci v obvodu zemského soudu v Brně / seznamy / r. 
1938 - 1944 - 1946.

305-148-1
Prošetřování spolehlivosti osob po r. 1945, které v době okupace spolupracovaly s Němci a 
exponovaly se pro fašismus. Některé žádaly o německou státní příslušnost.

305-148-2
Prošetřování spolehlivosti osob po r. 1945, které v době okupace spolupracovaly s Němci a 
exponovaly se pro fašismus. Některé žádaly o německou státní příslušnost.

305-148-3
Prošetřování spolehlivosti osob po r. 1945, které v době okupace spolupracovaly s Němci a 
exponovaly se pro fašismus. Některé žádaly o německou státní příslušnost.

305-148-4
Prošetřování spolehlivosti osob po r. 1945, které v době okupace spolupracovaly s Němci a 
exponovaly se pro fašismus. Některé žádaly o německou státní příslušnost.

305-148-5
Prošetřování spolehlivosti osob po r. 1945, které v době okupace spolupracovaly s Němci a 
exponovaly se pro fašismus. Některé žádaly o německou státní příslušnost.

305-148-6
Prošetřování spolehlivosti osob po r. 1945, které v době okupace spolupracovaly s Němci a 
exponovaly se pro fašismus. Některé žádaly o německou státní příslušnost.

305-148-7
Prošetřování spolehlivosti osob po r. 1945, které v době okupace spolupracovaly s Němci a 
exponovaly se pro fašismus. Některé žádaly o německou státní příslušnost.

305-148-8
Prošetřování spolehlivosti osob po r. 1945, které v době okupace spolupracovaly s Němci a 
exponovaly se pro fašismus. Některé žádaly o německou státní příslušnost.

305-149-1 Prošetřování národní a státní spolehlivosti čs. občanů  po r. 1949.
305-149-2 Prošetřování národní a státní spolehlivosti čs. občanů  po r. 1949.
305-149-3 Prošetřování národní a státní spolehlivosti čs. občanů  po r. 1949.
305-149-4 Prošetřování národní a státní spolehlivosti čs. občanů  po r. 1949.
305-149-5 Prošetřování národní a státní spolehlivosti čs. občanů  po r. 1949.
305-149-6 Prošetřování národní a státní spolehlivosti čs. občanů  po r. 1949.
305-149-7 Prošetřování národní a státní spolehlivosti čs. občanů  po r. 1949.

305-149-5 V tomto svazku jsou jména osob, které v době okupace byly vyznamenány Svatováclavskou orlicí.

305-149-6
Seznam železničních zaměstnanců v Plzni vyhotovený Gestapem. Jedná se o osoby, které měly 
pracovat pro  Gestapo.

305-150
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-151
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-152
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-153
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-154
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-155
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-156
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-157
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-158
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-159
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-160
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.
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305-161
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-162
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-163
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-164
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-165
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-166
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-167
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-168
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-169
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-170
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-171
Prošetřování národní a státní spolehlivosti osob ponejvíce veřejných a státních zaměstnanců po r. 
1945 až 1947 z různých krajů ČSR. Prošetřování bylo prováděno na příkaz MV.

305-172-1 Prošetřování činnosti osob z doby okupace a po r. 1945 - jejich poměr k lid.dem.zřízení.

305-172-2 Poznatky styčných orgánů Stb týkající se celních a pasových kontrol v jednotlivých okresech.
305-172-3 Zprávy a šetření ve věci vydávání pasů r. 1945 - 1949.
305-172-4 Zprávy a šetření ve věci vydávání pasů r. 1945 - 1949.
305-172-5 Zprávy a šetření ve věci vydávání pasů r. 1945 - 1949.

305-174-1 Celý svazek pojednává o Milošovi Vykoukalovi, který spolupracoval s americkou zprav. službou.
305-174-2 Zpráva o zatčení osob, které měly přejít nebo přešly ilegálně čs. státní hranice v r. 1948.
305-174-3 Zpráva o zatčení osob, které měly přejít nebo přešly ilegálně čs. státní hranice v r. 1948.
305-174-4 Zpráva o zatčení osob, které měly přejít nebo přešly ilegálně čs. státní hranice v r. 1948.
305-174-5 Zpráva o zatčení osob, které měly přejít nebo přešly ilegálně čs. státní hranice v r. 1948.
305-174-6 Zpráva o zatčení osob, které měly přejít nebo přešly ilegálně čs. státní hranice v r. 1948.

305-175
Protokol výpovědi osob zadržených při ilegálních přechodech československých hranic v r. 1945 - 
1948

305-176
Protokol výpovědi osob zadržených při ilegálních přechodech československých hranic v r. 1945 - 
1948

305-177
Protokol výpovědi osob zadržených při ilegálních přechodech československých hranic v r. 1945 - 
1948

305-178
Protokol výpovědi osob zadržených při ilegálních přechodech československých hranic v r. 1945 - 
1948

305-179
Protokol výpovědi osob zadržených při ilegálních přechodech československých hranic v r. 1945 - 
1948

305-180
Protokol výpovědi osob zadržených při ilegálních přechodech československých hranic v r. 1945 - 
1948

305-181
Protokol výpovědi osob zadržených při ilegálních přechodech československých hranic v r. 1945 - 
1948

305-182
Protokol výpovědi osob zadržených při ilegálních přechodech československých hranic v r. 1945 - 
1948

305-183-1
Rozsudky MLS po r. 1945 vynesené nad různými osobami za jejich kolaborantskou nebo jinak 
nepřátelskou činnost v době okupace. 

305-183-2
Rozsudky MLS po r. 1945 vynesené nad různými osobami za jejich kolaborantskou nebo jinak 
nepřátelskou činnost v době okupace. 

305-183-3
Rozsudky MLS po r. 1945 vynesené nad různými osobami za jejich kolaborantskou nebo jinak 
nepřátelskou činnost v době okupace. 

305-184-1

Rozsudky MLS v Praze z r. 1947 vynesené nad bývalými členy protektorátní vlády, dr. Janem 
Kaprošem a Dominikem Čiperou. Dále rozsudky téhož soudu nad Janem Malipetrem, Janem 
Fouskem, dr. Tomášem Krejčím a Josefem Nebeským.

305-184-2 Trestní oznámení z r. 1946 na redaktora Jana Hlouška.
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305-184-3 Rozsudky MLS po r. 1945 vynesené nad různými osobamiza jejich činnost v době okupace. 
305-184-4 Rozsudky MLS po r. 1945 vynesené nad různými osobamiza jejich činnost v době okupace. 
305-184-5 Rozsudky MLS po r. 1945 vynesené nad různými osobamiza jejich činnost v době okupace. 
305-185-1 Prošetřování osob, žádajících  o osvědčení čsl.st.občanství.
305-185-2 Prošetřování osob, žádajících  o osvědčení čsl.st.občanství.
305-185-3 Prošetřování osob, žádajících  o osvědčení čsl.st.občanství.

305-185-4
Výslechové protokoly a různá hlášení, na osoby které v době okupace spolupracovaly a nebo ze 
spolupráce s Gestapem jsou podezřelé.

305-185-4 Seznam orgánů Gestapa z Olomouckého kraje, kteří zde sloužili od r. 1939 - 1945.

305-185-4
Výpovědi zajištěného dr. PFAFFA W. vedoucího úřad. SD v Hr. Královém o činnosti SD na úseku 
politicko-církevním v Praze v r. 1939 - 1940.

305-185-5
Výslechové protokoly a různá hlášení, na osoby které v době okupace spolupracovaly a nebo ze 
spolupráce s Gestapem jsou podezřelé.

305-185-5 Seznam orgánů Gestapa z Olomouckého kraje, kteří zde sloužili od r. 1939 - 1945.

305-185-5
Výpovědi zajištěného dr. PFAFFA W. vedoucího úřad. SD v Hr. Královém o činnosti SD na úseku 
politicko-církevním v Praze v r. 1939 - 1940.

305-185-6 Album fotografií orgánů býv. kolínského Gestapa.
305-185-6 Seznam orgánů Gestapa, jejich činnost a místo působení.
305-185-7 Album fotografií orgánů býv. kolínského Gestapa.
305-185-7 Seznam orgánů Gestapa, jejich činnost a místo působení.
305-186-1 Prošetřování činosti osob německé a české národnosti z doby okupace.
305-186-2 Prošetřování činosti osob německé a české národnosti z doby okupace.
305-186-3 Prošetřování činosti osob německé a české národnosti z doby okupace.
305-186-4 Prošetřování činosti osob německé a české národnosti z doby okupace.
305-186-5 Prošetřování činosti osob německé a české národnosti z doby okupace.
305-186-6 Prošetřování činosti osob německé a české národnosti z doby okupace.

305-187-1
Jmenný seznam býv. orgánů Gestapa, kteří působili v době okupace v Praze. Organizační 
rozdělení Gestapa v Praze r. 1943.

305-187-2
Seznam členů popravčích a dozorčích čet SS činných v býv. koncentračním táboře Terezín. 
Výslechový protokol s býv. členem popravčí čety SS SOMEREM W.

305-187-3 Výslechové protokoly sepsané v r. 1946 s býv. členy gestapa ve věci zajištění docenta Krajiny.
305-187-3 Protokoly osob zajištěných Gestapem k činnosti Krajiny.
305-187-3 Seznam německých občanů bydlících v době okupace v ČSR.

305-187-4 Protokoly sepsané po r. 1945 - 46 s býv. orgány Gestapa o jejich činnosti v tzv. Protektorátu.

305-187-4
Výpověď býv. spoluprac. Gestapa RIŠÁNKA Viktora o ilegální činnosti v době II. svět války řízené 
z Londýna a zaměřené proti KSČ.

305-187-5
Protokoly s osobami, které v době okupace spolupracovaly s Gestapem, nebo byly ze spolupráce 
podezřelé.

305-187-6
Protokoly s osobami, které v době okupace spolupracovaly s Gestapem, nebo byly ze spolupráce 
podezřelé.

305-188-1
Protokolární výpovědi zamětnanců, členů a konfidentů Gestapa, SD a příslušníků SS, vypovídající 
o  své činnosti v době okupace.

305-188-1 Svědecké výpovědi osob, vypovídající k jednotlivým členům SD a Gestapa.

305-188-2
Prošetřování osob, které byly po r. 1945 nalezeny v seznamech jako konfidenti Gestapa nebo 
udavači Gestapa a SD.

305-188-3
Protokolární výpovědi k činnosti konfidenta Gestapa SPOHRA Josefa. Svědecké výpovědi týkající 
se jeho činnosti v době okupace.

305-188-4

Protokolární výpovědi býv. člena Gestapa v Ostravě Ant. Leopolda STEINDORFA , který vypovídá 
o své činnosti u Gestapa o činnosti konfidentů Gestapa na Ostravsku a o struktuře a činnosti 
Gestapa a jeho podřízených složek.

305-188-5
Protokolární a svědecké výpovědi Kaufmanové a Ornsteinové, které údajně měly být udavačkami 
Gestapa.

305-189-1 Seznamy osob, které byly nařčeny býv. členy Gestapa a SD ze spolupráce.

305-189-1
Seznamy příslušníků Gestapa a SD v Čechách a na Moravě. Zpráva o vzniku a organisaci a 
činnosti SD.

305-189-1 Rozmístění úřadoven Gestapa a SD v Protektorátě.
305-189-2 Seznamy osob, které byly nařčeny býv. členy Gestapa a SD ze spolupráce.

305-189-2
Seznamy příslušníků Gestapa a SD v Čechách a na Moravě. Zpráva o vzniku a organisaci a 
činnosti SD.
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305-189-2 Rozmístění úřadoven Gestapa a SD v Protektorátě.
305-189-3 Seznamy osob, které byly nařčeny býv. členy Gestapa a SD ze spolupráce.

305-189-3
Seznamy příslušníků Gestapa a SD v Čechách a na Moravě. Zpráva o vzniku a organisaci a 
činnosti SD.

305-189-3 Rozmístění úřadoven Gestapa a SD v Protektorátě.
305-189-4 Seznamy osob, které byly nařčeny býv. členy Gestapa a SD ze spolupráce.

305-189-4
Seznamy příslušníků Gestapa a SD v Čechách a na Moravě. Zpráva o vzniku a organisaci a 
činnosti SD.

305-189-4 Rozmístění úřadoven Gestapa a SD v Protektorátě.
305-189-5 Seznamy osob, které byly nařčeny býv. členy Gestapa a SD ze spolupráce.

305-189-5
Seznamy příslušníků Gestapa a SD v Čechách a na Moravě. Zpráva o vzniku a organisaci a 
činnosti SD.

305-189-5 Rozmístění úřadoven Gestapa a SD v Protektorátě.
305-189-6 Seznamy osob, které byly nařčeny býv. členy Gestapa a SD ze spolupráce.

305-189-6
Seznamy příslušníků Gestapa a SD v Čechách a na Moravě. Zpráva o vzniku a organisaci a 
činnosti SD.

305-189-6 Rozmístění úřadoven Gestapa a SD v Protektorátě.
305-190-1 Protokoly z průběhu prošetřování činnosti býv. orgánů Gestapa v r. 1946.

305-190-2
Výpověď sepsaná býv. vedoucím úřadoven SD v Chebu FORSTEREM Hansem. Protokoly 
sepsané s býv. přísl.SS o činnosti CIC po r. 1945 v zajateckých táborech.

305-190-3 Výpověď orgána Gestapa LEIMERA Fried.
305-190-3 Seznam spolupracovníků Gestapa a V-manů.
305-190-3 Část kart. Štítku se jmény spolupracovníků Gestapa.
305-190-4 Seznam členů bývalé německé st. policie. Jmenný seznam spolupracovníků Gestapa.
305-190-5 Album fotografií orgánů Gestapa z Čes. Budějovic.

305-190-6
Protokoly prováděné s býv. členy Gestapa o jejich  činnosti. Dále protokoly s osobami podezřelými 
ze spolupráce s Gestapem.

305-190-7
Protokoly prováděné s býv. členy Gestapa o jejich  činnosti. Dále protokoly s osobami podezřelými 
ze spolupráce s Gestapem.

305-191-1 Spolupracovníci Gestapa, členové Gestapa SD apod.
305-191-1 Šetření a různé protokoly k těmto osobám.
305-191-1 Spisy týkající se úkrytu Štěchovického archivu.
305-191-2 Spolupracovníci, členové Gestapa. Šetření a protokoly k jejich činnosti.
305-191-2 Jmenné seznamy německých zaměstnanců čs. Zbrojovky.
305-191-2 U osob uvedena dílčí charakterisika a jejich foto.
305-191-2 Většinou se jedná o příslušníky SS.
305-191-2 Stenografický záznam výpovědi býv. přednosty Abwehrstelle ppl. Roberta Tarbuka.

305-191-3

Seznam válečných zločinců předaných ČSR. Jedná se většinou o příslušníky zbraní SS z 
Benešova, kteří v posledních dnech války popravili české lidi a americké letce./ svědecké 
výpovědi /

305-191-3 Fotografie některých příslušníků SS a krátká charakteristika.
305-191-4 Seznamy válečných zločinců předaných v r. 1946 ČSR.
305-191-4 Dílčí poznatek o založení, složení a úkolech složek zbraní SS.
305-191-4 Protokol a šetření k členům SD neb Gestapa a jejich spolupracovníků.

305-191-5
Udavači a spolupracovníci Gestapa, SS uvedeni ve výpovědi Ernsta HUFERA. Výpověď Ernsta 
HUFERA.

305-191-6 Spolupracovníci, udavači Gestapa a členové Gestapa a SD. Šetření a protokoly k jejich činnosti.
305-191-6 Seznam osob nařčených býv. členy Gestapa a SD ze spolupráce.

305-192-1
Prošetřování a protokolární výpovědi osob, které v době okupace byly organisovány ve 
fašistických organisacích, členové SS, kde vypovídají o své činnosti z doby okupace.

305-192-2
Protokolární a svědecké výpovědi osob vypovídajících o své činnosti z doby okupace, kdy 
působily jako konfidenti Gestapa SD nebo udavači.

305-192-3
Protokolární a svědecké výpovědi osob vypovídajících o své činnosti z doby okupace, kdy 
působily jako konfidenti Gestapa SD nebo udavači.

305-192-4
Protokolární a svědecké výpovědi osob vypovídajících o své činnosti z doby okupace, kdy 
působily jako konfidenti Gestapa SD nebo udavači.

305-192-5
Protokolární a svědecké výpovědi osob vypovídajících o své činnosti z doby okupace, kdy 
působily jako konfidenti Gestapa SD nebo udavači.

305-193-1 Prošetřování činnosti býv. orgánů Gestapa a osob podezřelých ze spolupráce.
305-193-1 Zpráva o zvěrstvech prováděných org. Gestapa a SD v  r. 1945 na obyvatelích obce Poloma.
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305-193-2
Svazek obsahuje zprávy o činnosti a stycích Kozákové Libuše a Marie Klimešové s orgány 
Gestapa.

305-193-3 Prověřování činnosti býv. org. Gestapa a jejich spolupracovníků v době okupace.

305-193-4
Celý svazek obsahuje výpověď bývalého generálního ředitele Škodových závodů v Praze II, 
Alfréda BAUBINA rakouského st. příslušníka a přísl. zbraní SS.

305-193-4
Ve své výpovědi uvádí svou činnost ve ŠZ a také vypovídá k osobám, které působily vs ŠZ a 
spolupracovaly s Němci.

305-193-5 Šetření k býv. krim. Rev. inspektorovi V. Machovi z Břeclavi.
305-193-5 Vlastní doznání / protokol / býv. vrchního krim. Tajemníka Gestapa v Brně V. Mayerhofera.

305-193-6
Jmenný seznam členů Gestapa v Sabinově, jak jej měl uvést ve svém protokole také člen a neb 
spolupracovník Gestapa v Sabinově Ivan Michaljovič.

305-193-6

Seznam osob německé národnosti, které se v r. 1943 příhlásily ke zbraním SS. Jedná se o 
německé přísl. z okresu Žatec. Dále jsou ve svazku protokoly a šetření k osobám, které 
spolupracovaly nebo měly spolupracovat s Gestapem.

305-194-1
Protokolární výpovědi osob, vypovídající k činnosti býv. členů Gestapa a spolupracovníků SD a 
Gestapa.

305-194-1 Výpovědi členů Gestapa.

305-194-2
Protokolární výpovědi osob, vypovídající k činnosti býv. členů Gestapa a spolupracovníků SD a 
Gestapa.

305-194-2 Výpovědi členů Gestapa.

305-194-3
Protokolární výpovědi osob, vypovídající k činnosti býv. členů Gestapa a spolupracovníků SD a 
Gestapa.

305-194-3 Výpovědi členů Gestapa.

305-194-4
Protokolární výpovědi osob, vypovídající k činnosti býv. členů Gestapa a spolupracovníků SD a 
Gestapa.

305-194-4 Výpovědi členů Gestapa.

305-194-5
Protokolární výpovědi osob, vypovídající k činnosti býv. členů Gestapa a spolupracovníků SD a 
Gestapa.

305-194-5 Výpovědi členů Gestapa.

305-194-6
Protokolární výpověď býv. vedoucího Gestapa v Ostravě Pavla Dietricha, který vypovídá o své 
činnosti v době svého působení u Gestapa v Ostravě.

305-194-6 Jmenovaný uvádí seznam zaměstnanců Gestapa a konfidentů Abwehru a SD v Ostravě.

305-195-1

Protokolární výpovědi býv. příslušníků SD a Gestapa nebo konfidentů Gestapa, kteří v době 
okupace působili v Protektorátě. Svědecké výpovědi osob, které vypovídají k činnosti gestapáků a 
příslušníků SD, SS apod.

305-195-2

Protokolární výpovědi býv. příslušníků SD a Gestapa nebo konfidentů Gestapa, kteří v době 
okupace působili v Protektorátě. Svědecké výpovědi osob, které vypovídají k činnosti gestapáků a 
příslušníků SD, SS apod.

305-195-3

Protokolární výpovědi býv. příslušníků SD a Gestapa nebo konfidentů Gestapa, kteří v době 
okupace působili v Protektorátě. Svědecké výpovědi osob, které vypovídají k činnosti gestapáků a 
příslušníků SD, SS apod.

305-195-4

Protokolární výpovědi býv. příslušníků SD a Gestapa nebo konfidentů Gestapa, kteří v době 
okupace působili v Protektorátě. Svědecké výpovědi osob, které vypovídají k činnosti gestapáků a 
příslušníků SD, SS apod.

305-195-5

Protokolární výpovědi býv. příslušníků SD a Gestapa nebo konfidentů Gestapa, kteří v době 
okupace působili v Protektorátě. Svědecké výpovědi osob, které vypovídají k činnosti gestapáků a 
příslušníků SD, SS apod.

305-195-6

Protokolární výpovědi býv. příslušníků SD a Gestapa nebo konfidentů Gestapa, kteří v době 
okupace působili v Protektorátě. Svědecké výpovědi osob, které vypovídají k činnosti gestapáků a 
příslušníků SD, SS apod.

305-196-1 Zprávy týkající se konfidentů Gestapa a SD.
305-196-1 Zprávy o dozorcích SS, kteří konali službu v různých koncentračních táborech.

305-196-2
Jedná se o zprávy a protokoly udavačů Gestapa a zprávy a výslechy spolupracovníků Gestapa a 
SD.

305-196-3 Různá prošetření a zprávy na spolupracovníky Gestapa.

305-196-4 Protokoly, svědecké výpovědi o trestné činnosti rodiny Ing. Viktora Krause za doby okupace. 

305-196-5
Různá prošetření, protokoly, svědecké výpovědia zprávy, týkající se spolupracovníků Gestapa, 
SD, zaměstnanců Gestapa a příslušníků Freikorpsu.

305-196-6 Různé zprávy, protokoly a šetření k příslušníkům SS a Gestapa.
305-196-7 Seznam spolupracovníků Gestapa, SD a udavačů Gestapa.
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305-196-7 Různá šetření a protokoly, týkající se spolupracovníků Gestapa a příslušníků SS.
305-197-1 Šetření a protokoly k příslušníkům a spolupracovníkům SD a Gestapa.
305-197-1 Seznam příslušníků SA, kteří byli většinou z Prahy.

305-197-1
Jmenný seznam konfidentů a spolupracovníků Gestapa a SD, které uvedl ve svém protokole býv. 
zaměstnanec SD Rosignal.

305-197-1 Dílčí malá zpráva o vyhlazení Lidic a Ležáků v r. 42.
305-197-2 Šetření a protokoly k příslušníkům a spolupracovníkům SD a Gestapa.
305-197-2 Seznam příslušníků SA, kteří byli většinou z Prahy.

305-197-2
Jmenný seznam konfidentů a spolupracovníků Gestapa a SD, které uvedl ve svém protokole býv. 
zaměstnanec SD Rosignal.

305-197-2 Dílčí malá zpráva o vyhlazení Lidic a Ležáků v r. 42.
305-197-3 Šetření a protokoly k příslušníkům a spolupracovníkům SD a Gestapa.
305-197-3 Seznam příslušníků SA, kteří byli většinou z Prahy.

305-197-3
Jmenný seznam konfidentů a spolupracovníků Gestapa a SD, které uvedl ve svém protokole býv. 
zaměstnanec SD Rosignal.

305-197-3 Dílčí malá zpráva o vyhlazení Lidic a Ležáků v r. 42.
305-197-4 Šetření a protokoly k příslušníkům a spolupracovníkům SD a Gestapa.
305-197-4 Seznam příslušníků SA, kteří byli většinou z Prahy.

305-197-4
Jmenný seznam konfidentů a spolupracovníků Gestapa a SD, které uvedl ve svém protokole býv. 
zaměstnanec SD Rosignal.

305-197-4 Dílčí malá zpráva o vyhlazení Lidic a Ležáků v r. 42.
305-197-5 Šetření a protokoly k příslušníkům a spolupracovníkům SD a Gestapa.
305-197-5 Seznam příslušníků SA, kteří byli většinou z Prahy.

305-197-5
Jmenný seznam konfidentů a spolupracovníků Gestapa a SD, které uvedl ve svém protokole býv. 
zaměstnanec SD Rosignal.

305-197-5 Dílčí malá zpráva o vyhlazení Lidic a Ležáků v r. 42.
305-197-6 Šetření a protokoly k příslušníkům a spolupracovníkům SD a Gestapa.
305-197-6 Seznam příslušníků SA, kteří byli většinou z Prahy.

305-197-6
Jmenný seznam konfidentů a spolupracovníků Gestapa a SD, které uvedl ve svém protokole býv. 
zaměstnanec SD Rosignal.

305-197-6 Dílčí malá zpráva o vyhlazení Lidic a Ležáků v r. 42.
305-197-7 Šetření a protokoly k příslušníkům a spolupracovníkům SD a Gestapa.
305-197-7 Seznam příslušníků SA, kteří byli většinou z Prahy.

305-197-7
Jmenný seznam konfidentů a spolupracovníků Gestapa a SD, které uvedl ve svém protokole býv. 
zaměstnanec SD Rosignal.

305-197-7 Dílčí malá zpráva o vyhlazení Lidic a Ležáků v r. 42.

305-198
Seznamy příslušníků a zaměstnanců Gestapa s krátkou charakteristikou a částečnými 
indentifikačními znaky.

305-199
Seznamy příslušníků a zaměstnanců Gestapa s krátkou charakteristikou a částečnými 
indentifikačními znaky.

305-200-1
Dotazníky bývalých ředitelů cukerní společnosti v Praze a různé zprávy o osobách, které byly 
podezřelé z protistátní činnosti a z ilegálního útěku za hranice.

305-200-2

Dílčí zprávy k osobám, které byly ve styku s uprchlíky, dále zprávy k nespolehlivým osobám a 
osobám, kteréměly v úmyslu uprchnout za hranice. Jejich korespondence, jakož i poznatky k 
Sudetským Němcům v Rakousku a různým teroristickým organisacím.

305-200-2 Ve svazku je také založen seznam válečných zajatců přidělených na práci do uranových dolů. 
305-200-3 K.H. FRANK - trestní oznámení ne jmenovaného.
305-200-4 Dílčí zprávy o nepřístojnostech v Broumově a Nadašově, které zavinil tamější farář.
305-200-4 Poznatky a protokolární výpovědi k ilegálním útěkům mládeže za hranice.
305-200-4 Poznatky o udání partyzánů, kteří byli zavražděni.

305-200-4
Poznatky o majitelích detektivních ústavů a informačních kancelářích a personálním obsazení a 
částečnými charakteristikami osob, zaměstnanců.

305-200-5
Petice zaslaná gen.tajemníku Spojených Národů a zahraničním  ministrům, signatárních mocností 
Postupimské dohody, parlamentní delegaci sudetských labouristů ve Velké Británii.

305-200-5
Dále je ve svazku uveden živitopis Wenzla JAKSCHE s celkovou jeho politickou činností před II. 
svět. Válkou, během německé okupace a po r. 1945.

305-200-6
Různé dílčí poznatky k běženeckým organisacím v Německu a osobám, které měly být ve staku s 
býv. poslancem W. JAKSCHEM.
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305-200-6
Zprávy k bývalým důvěrníkům němec. soc. dem. strany a k býv. sudetským novinářům a 
redaktorům, kteří žijí toho času v Německu.

305-200-7

Různé poznatky o výstavbě německé soudní pravomoci v době okupace, o působnosti 
německých soudů, jejich vedoucích činitelích, personálním obsazení jednotlivých soudů, 
st.zastupitelstev, advokátních komor, přísežných soudních znalcích a tlumočnících s částečnou 
charakteristikou zaměstnanců uvedených složek.

305-201-1
Dílčí zpráva o tajné německé organizaci "RING", která měla za účel v době I.ČSR provádět 
špionáž proti ČSR. Byla pod přímím vedením říšských Němců v ČSR.

305-201-1 Dílčí zpráva o organisaci ANO - Akce národní obrody, kterou založil před okupací dr. Mir. Hlávka.

305-201-2
Celý svazek obsahuje materiály týkající se dr. Jar.PREISE. Dáleje ve svazku přednáška Jar. 
PREISE "O vývoji a ůkolech čs.průmyslu", přednášená dne 18.6.1928 na schůzi čs. průmyslníků.

305-201-3 Projevy poslance soc. dem. Václava Holuba.

305-201-3
Dopisy a různá korespondence mezi poslancem Holubem a členy i nečleny strany soc. dem., kteří 
většinou žádají o intervence. Korespondence je většinou z r.1945.

305-201-4 Projevy poslance soc. dem. Václava Holuba.

305-201-4
Dopisy a různá korespondence mezi poslancem Holubem a členy i nečleny strany soc. dem., kteří 
většinou žádají o intervence. Korespondence je většinou z r.1945.

305-201-5 Projevy poslance soc. dem. Václava Holuba.

305-201-5
Dopisy a různá korespondence mezi poslancem Holubem a členy i nečleny strany soc. dem., kteří 
většinou žádají o intervence. Korespondence je většinou z r.1945.

305-201-6 Projevy poslance soc. dem. Václava Holuba.

305-201-6
Dopisy a různá korespondence mezi poslancem Holubem a členy i nečleny strany soc. dem., kteří 
většinou žádají o intervence. Korespondence je většinou z r.1945.

305-201-7 Svědecké protokoly k osobě státního zástupce kraj. soudu v Olomouci Fr. Doležala, nar. 5.8.1900.

305-202-1
Různá hlášení k osobám, které měly po r. 1945 podezřelé styky s cizinci, nebo měly záporný 
poměr k dnešnímu zřízení.

305-202-1 Hlášení o valném shromáždění vysokoškolského studenstva v r. 1947 v Praze.
305-202-1 Zpráva o činnosti býv. brněnských Němců, odsunutých do Americké zóny Německa.

305-202-2
Zpráva o rozsudku vyneseném v procesu s Alfrédem KRUPPEM a spol. americkým vojen. 
Soudem. 

305-202-3
Svodky z výslechů sepsaných v r. 1949 - 50 s býv. funkcionáři a zaměst.ústředního sekretariátu 
Čs.sociální demokracie v Praze, k jejich činnosti.

305-202-4
Presenční listiny funkcionářů NOF, kteří se v r. 1939 zúčastnili porad v Praze pořádaných v Praze 
ústředím NOF.

305-202-4
Zpráva ve které je uváděna charakteristika některých členů komise pro vyhledávání válečných 
zločinců v Německu. Pátrací oběžníky se jmény válečných zločinců.

305-202-5 Přehled příspěvků různých institucí agrární straně. Rozhlasový projev R. Berana z r. 1938.
305-202-5 Zpráva o výslechu dr. Oldřicha PECLA o organisační struktuře nár. soc. podzemí po r. 1948.
305-202-5 Opis tr. oznámení na okr. tajemníky nár. soc. strany  z Čáslai a Kutné Hory.
305-202-5 Zpráva o incidentu v kanceláři Britské inform.služby v Praze dne 18.10.1948.

305-202-6
Výslech. protokoly sepsané v r. 1946 v Bratislavě se skupinou osob zatčených pro protistát 
činnost prováděnou na Slovensku po r.1945 ve skupině nazvané "Vesna II".

305-203-1
Seznamy zajištěných osob u kraj. soudu v Písku a u okres. soudu  v Mirovicích a Vodňanech v r. 
1945.

305-203-2 Seznamy zajištěných osob u okres. nár. výboru v  Poličce v r. 1945.

305-203-3 Statistický přehled býv. příslušníků polské zahraniční armády, bydlících na čsl. území v r. 1947. 
305-203-4 Seznam osob zajištěných v r. 1945 u okr. nár. výboru ve Vodňanech.
305-203-5 Seznam kolaborantů a zrádců zajištěných u okr. soudu v Čáslavi.

305-203-6
Seznam členů Okr. vyšetř. komise v České Lípě v r. 1945 a seznam osob, které byly v tomto 
okrese zajištěny.

305-203-7 Seznam zajištěných osob v okrese Chomutovm r. 1945.
305-203-8 Seznam osob přemístěných z internačního tábora Strahov z r. 1945.
305-203-9 Seznam zajištěných osob v okr. Mladá Boleslav r. 1945.
305-203-10 Seznam zajištěných osob z okr. Sušice v r. 1945.
305-203-11 Seznam zajištěných osob z okr. Broumov r. 1945.
305-203-12 Seznam zajištěných osob z okr. Broumov r. 1945.
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305-204-1
Rozhovory H. Ripky s presidentem Benešem v Anglii a jinými představiteli čsl. londýnské vlády v 
zahraničí. Tyto rozhovory jsou většinou z r. 1943 - 44.

305-204-1 Petice W. Jaksche.

305-204-2
Seznam členů a zaměstnanců ústředního sekretariátu DS Slovenska, jména poslanců ÚNS za 
DS. Programové zásady DS. Kandidátky DS pro Slovensko.

305-204-3
Dílčí zprávy o čnnosti dr. Josefa STAŠKO, posl. ÚNS dr. Jana KEMPNÉHO a dr. Emanuela 
BÖHMA.

305-204-3
Jmenný seznam rakouských přísl. v ČSR, kde je uvedena jejich činnost  době okupace, jakož i v 
době po r. 1945.

305-204-4 Výpověď pověřence Abwehru o zbrojním průmyslu ve Škodových závodech v Plzni.

305-204-4
Příloha k životopisu pplk. němec. armády Roberta Tarbuka. Organizační rozčlenění Gestapa / 
anglicky /.

305-204-5
Hlášení týkající se činnosti lidové strany po r. 1945 jako : přednášky na schůzích, průběh schůzí, 
hlášení týkající se Heleny KOŽELUHOVÉ funkc.lidové strany.

305-204-6 Přehled o činnosti kuratoria a seznam vedoucích činitelů kuratoria.

305-204-6
Zpráva politické skupiny čs. strany nár.soc. v Londýně. Činnost čs.emigrace v Paříži, v červnu 
1948.

305-204-6 Přednáška dr. Krajiny "O domácím odboji".

305-204-6 Dopisy ing. Malíka z Londýna z r. 1946 různým osobám do ČSR a mimo jiné i s. Zápotockému.

305-204-7
Jmenné seznamy zajištěných osob po r. 1945 mezi kterými jsou uvedeni funkcionáři NSDAP, 
členové zbraní SS, Freikorpsu, podezřelí z členství Wehrvolvů, udavači, spoluprac. Gestapa apod.

305-204-7
Výpověď spolupracovníků Gestapa. Ve výpovědi jsou uvedeni spolupracovníci brněnského 
Gestapa.

305-204-7
Dílčí zpráva o ileg. organizaci "Vlasta" sídlo Praha XII, Překlad memoranda tzv. Českého 
národního výboru v Londýně ze dne 16.5.1945, který byl zaslán britskému min.zahr.věcí.

305-204-7 Písemný materiál o Prchalovcích v Londýně z r. 1946, který psán anglicky.
305-204-7 Zpráva o ileg. organisaci protistátní zvané "Akce západ".

305-204-7
Přehled článků Ivo DUCHÁČKA o únorových událostech v r. 1948 uveřejněný v časopise "Le 
Monde" v Paříži. 

305-205-1 Materiály byly z archivního fondu vyjmuty a uloženy v č. 303 na 9. oddělení.
305-205-2 Materiály byly z archivního fondu vyjmuty a uloženy v č. 303 na 9. oddělení.
305-205-3 Materiály byly z archivního fondu vyjmuty a uloženy v č. 303 na 9. oddělení.
305-205-4 Materiály byly z archivního fondu vyjmuty a uloženy v č. 303 na 9. oddělení.
305-206-1 Materiály byly z archivního fondu vyjmuty a uloženy v č. 303 na 9. oddělení.
305-206-2 Materiály byly z archivního fondu vyjmuty a uloženy v č. 303 na 9. oddělení.
305-206-3 Materiály byly z archivního fondu vyjmuty a uloženy v č. 303 na 9. oddělení.
305-206-4 Materiály byly z archivního fondu vyjmuty a uloženy v č. 303 na 9. oddělení.
305-206-5 Materiály byly z archivního fondu vyjmuty a uloženy v č. 303 na 9. oddělení.
305-207-1 Materiály byly z archivního fondu vyjmuty a uloženy v č. 303 na 9. oddělení.
305-207-2 Materiály byly z archivního fondu vyjmuty a uloženy v č. 303 na 9. oddělení.
305-207-3 Materiály byly z archivního fondu vyjmuty a uloženy v č. 303 na 9. oddělení.
305-207-4 Materiály byly z archivního fondu vyjmuty a uloženy v č. 303 na 9. oddělení.
305-208-1 Přehled zprávzahr. Tisku a rozhlasu o situaci v ČSR po únoru r. 1948

305-208-1
Ilegální letáky a fotokopie těchto letáků z r. 1948. Trestní oznámení na osoby podezřelé z 
protistát. činnosti z r. 1948.

305-208-2 Přehled zprávzahr. Tisku a rozhlasu o situaci v ČSR po únoru r. 1948

305-208-2
Ilegální letáky a fotokopie těchto letáků z r. 1948. Trestní oznámení na osoby podezřelé z 
protistát. činnosti z r. 1948.

305-208-3 Přehled zprávzahr. Tisku a rozhlasu o situaci v ČSR po únoru r. 1948

305-208-3
Ilegální letáky a fotokopie těchto letáků z r. 1948. Trestní oznámení na osoby podezřelé z 
protistát. činnosti z r. 1948.

305-208-4 Přehled zprávzahr. Tisku a rozhlasu o situaci v ČSR po únoru r. 1948

305-208-4
Ilegální letáky a fotokopie těchto letáků z r. 1948. Trestní oznámení na osoby podezřelé z 
protistát. činnosti z r. 1948.

305-208-5 Přehled zprávzahr. Tisku a rozhlasu o situaci v ČSR po únoru r. 1948

305-208-5
Ilegální letáky a fotokopie těchto letáků z r. 1948. Trestní oznámení na osoby podezřelé z 
protistát. činnosti z r. 1948.
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305-209-1

Měsíční situační zprávy z r. 1945 za měsíc červenec až listopad. Jedná se o zprávy z krajů, 
náladě obyvatelstva, politické události, výskyt protistátních letáků, útěky do zahraničí a situace v 
zásobování.

305-209-1 Fotokopie letáků a štvavých hesel vydávaných Sokolskou jednotou v době Sletu v r. 1948.

305-209-2

Měsíční situační zprávy z r. 1945 za měsíc červenec až listopad. Jedná se o zprávy z krajů, 
náladě obyvatelstva, politické události, výskyt protistátních letáků, útěky do zahraničí a situace v 
zásobování.

305-209-2 Fotokopie letáků a štvavých hesel vydávaných Sokolskou jednotou v době Sletu v r. 1948.

305-209-3

Měsíční situační zprávy z r. 1945 za měsíc červenec až listopad. Jedná se o zprávy z krajů, 
náladě obyvatelstva, politické události, výskyt protistátních letáků, útěky do zahraničí a situace v 
zásobování.

305-209-3 Fotokopie letáků a štvavých hesel vydávaných Sokolskou jednotou v době Sletu v r. 1948.

305-209-4

Měsíční situační zprávy z r. 1945 za měsíc červenec až listopad. Jedná se o zprávy z krajů, 
náladě obyvatelstva, politické události, výskyt protistátních letáků, útěky do zahraničí a situace v 
zásobování.

305-209-4 Fotokopie letáků a štvavých hesel vydávaných Sokolskou jednotou v době Sletu v r. 1948.

305-209-5

Měsíční situační zprávy z r. 1945 za měsíc červenec až listopad. Jedná se o zprávy z krajů, 
náladě obyvatelstva, politické události, výskyt protistátních letáků, útěky do zahraničí a situace v 
zásobování.

305-209-5 Fotokopie letáků a štvavých hesel vydávaných Sokolskou jednotou v době Sletu v r. 1948.

305-209-6

Měsíční situační zprávy z r. 1945 za měsíc červenec až listopad. Jedná se o zprávy z krajů, 
náladě obyvatelstva, politické události, výskyt protistátních letáků, útěky do zahraničí a situace v 
zásobování.

305-209-6 Fotokopie letáků a štvavých hesel vydávaných Sokolskou jednotou v době Sletu v r. 1948.

305-210-1

Měsíční situační zprávy z r. 1945 za měsíc červenec až listopad. Jedná se o zprávy z krajů, 
náladě obyvatelstva, politické události, výskyt protistátních letáků, útěky do zahraničí a situace v 
zásobování.

305-210-1 Fotokopie letáků a štvavých hesel vydávaných Sokolskou jednotou v době Sletu v r. 1948.

305-210-2

Měsíční situační zprávy z r. 1945 za měsíc červenec až listopad. Jedná se o zprávy z krajů, 
náladě obyvatelstva, politické události, výskyt protistátních letáků, útěky do zahraničí a situace v 
zásobování.

305-210-2 Fotokopie letáků a štvavých hesel vydávaných Sokolskou jednotou v době Sletu v r. 1948.

305-210-3

Měsíční situační zprávy z r. 1945 za měsíc červenec až listopad. Jedná se o zprávy z krajů, 
náladě obyvatelstva, politické události, výskyt protistátních letáků, útěky do zahraničí a situace v 
zásobování.

305-210-3 Fotokopie letáků a štvavých hesel vydávaných Sokolskou jednotou v době Sletu v r. 1948.

305-210-4

Měsíční situační zprávy z r. 1945 za měsíc červenec až listopad. Jedná se o zprávy z krajů, 
náladě obyvatelstva, politické události, výskyt protistátních letáků, útěky do zahraničí a situace v 
zásobování.

305-210-4 Fotokopie letáků a štvavých hesel vydávaných Sokolskou jednotou v době Sletu v r. 1948.

305-210-5

Měsíční situační zprávy z r. 1945 za měsíc červenec až listopad. Jedná se o zprávy z krajů, 
náladě obyvatelstva, politické události, výskyt protistátních letáků, útěky do zahraničí a situace v 
zásobování.

305-210-5 Fotokopie letáků a štvavých hesel vydávaných Sokolskou jednotou v době Sletu v r. 1948.

305-211-1
Měsíční situační zprávy z r. 1945 až 1948 o činnosti Němců před odsunem z pohraničí. Přestupky 
některých  příslušníků RA.Politické události v okresech, zásobovací situace.

305-211-1 Bezpečnostní buletiny z krajů na Slovensku.

305-211-2
Měsíční situační zprávy z r. 1945 až 1948 o činnosti Němců před odsunem z pohraničí. Přestupky 
některých  příslušníků RA.Politické události v okresech, zásobovací situace.

305-211-2 Bezpečnostní buletiny z krajů na Slovensku.

305-211-3
Měsíční situační zprávy z r. 1945 až 1948 o činnosti Němců před odsunem z pohraničí. Přestupky 
některých  příslušníků RA.Politické události v okresech, zásobovací situace.

305-211-3 Bezpečnostní buletiny z krajů na Slovensku.

305-211-4
Měsíční situační zprávy z r. 1945 až 1948 o činnosti Němců před odsunem z pohraničí. Přestupky 
některých  příslušníků RA.Politické události v okresech, zásobovací situace.

305-211-4 Bezpečnostní buletiny z krajů na Slovensku.

305-211-5
Měsíční situační zprávy z r. 1945 až 1948 o činnosti Němců před odsunem z pohraničí. Přestupky 
některých  příslušníků RA.Politické události v okresech, zásobovací situace.

305-211-5 Bezpečnostní buletiny z krajů na Slovensku.

305-212-1
Měsíční situační zprávy z r. 1945 až 1948 o činnosti Němců před odsunem z pohraničí. Přestupky 
některých  příslušníků RA.Politické události v okresech, zásobovací situace.
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305-212-1 Bezpečnostní buletiny z krajů na Slovensku.

305-212-2
Měsíční situační zprávy z r. 1945 až 1948 o činnosti Němců před odsunem z pohraničí. Přestupky 
některých  příslušníků RA.Politické události v okresech, zásobovací situace.

305-212-2 Bezpečnostní buletiny z krajů na Slovensku.

305-212-3
Měsíční situační zprávy z r. 1945 až 1948 o činnosti Němců před odsunem z pohraničí. Přestupky 
některých  příslušníků RA.Politické události v okresech, zásobovací situace.

305-212-3 Bezpečnostní buletiny z krajů na Slovensku.

305-212-4
Měsíční situační zprávy z r. 1945 až 1948 o činnosti Němců před odsunem z pohraničí. Přestupky 
některých  příslušníků RA.Politické události v okresech, zásobovací situace.

305-212-4 Bezpečnostní buletiny z krajů na Slovensku.

305-212-5
Měsíční situační zprávy z r. 1945 až 1948 o činnosti Němců před odsunem z pohraničí. Přestupky 
některých  příslušníků RA.Politické události v okresech, zásobovací situace.

305-212-5 Bezpečnostní buletiny z krajů na Slovensku.

305-213-1
Měsíční situační zprávy z r. 1945 až 1948 o činnosti Němců před odsunem z pohraničí. Přestupky 
některých  příslušníků RA.Politické události v okresech, zásobovací situace.

305-213-1 Bezpečnostní buletiny z krajů na Slovensku.

305-213-2
Měsíční situační zprávy z r. 1945 až 1948 o činnosti Němců před odsunem z pohraničí. Přestupky 
některých  příslušníků RA.Politické události v okresech, zásobovací situace.

305-213-2 Bezpečnostní buletiny z krajů na Slovensku.

305-213-3
Měsíční situační zprávy z r. 1945 až 1948 o činnosti Němců před odsunem z pohraničí. Přestupky 
některých  příslušníků RA.Politické události v okresech, zásobovací situace.

305-213-3 Bezpečnostní buletiny z krajů na Slovensku.

305-213-4
Zpráva z r. 1947 o školení instruktorů bojůvek MNS / Mladí nár.socialisté /. Školení se konalo v 
Červeném Mlýně u Veltrus.Soupis témat, přednášek a jména lektorů.

305-213-4
Činnost vedoucích představitelů čs. emigrace v zahraničí. Jedná se o Ivana Herbena, Krajinu, býv. 
velvyslance Norska, Drtinu, Zenkla, Stránského, Majera a dal.

305-214-1
Rozsudek Národního soudu v Praze z r. 1947 a protokoly sepsané s býv.min. obrany Fr. 
Machníkem.

305-214-2

Rozsudky MLS z r. 1947 vynesené v různých okresech v kraji Praha. Jedná se o rozsudky, 
kterými byly odsouzeny osoby, které se nějakým způsobem provi nily v době okupace. 
/Udavačství, členství v němec. Armádě SS apod./ 

305-214-3

Rozsudky MLS z r. 1947 vynesené v různých okresech v kraji Praha. Jedná se o rozsudky, 
kterými byly odsouzeny osoby, které se nějakým způsobem provi nily v době okupace. 
/Udavačství, členství v němec. Armádě SS apod./ 

305-214-4

Rozsudky MLS z r. 1947 vynesené v různých okresech v kraji Praha. Jedná se o rozsudky, 
kterými byly odsouzeny osoby, které se nějakým způsobem provi nily v době okupace. 
/Udavačství, členství v němec. Armádě SS apod./ 

305-214-5

Rozsudky MLS z r. 1947 vynesené v různých okresech v kraji Praha. Jedná se o rozsudky, 
kterými byly odsouzeny osoby, které se nějakým způsobem provi nily v době okupace. 
/Udavačství, členství v němec. Armádě SS apod./ 

305-214-6
Mikuláš BUBNA - Litic, býv. protektorátní ministr zemědělství. Svazek obsahuje trestní oznámení 
z r. 46 na jmenovaného.

305-214-7 Ruzsudky MLS v Jičíně, Ml. Boleslavi a Kutné Hoře r. 48.
305-215-1 Rozsudky MLS kraj Praha a Ústí n/L.
305-215-2 Rozsudky MLS kraj Praha a Ústí n/L.
305-215-3 Rozsudky MLS kraj Praha a Ústí n/L.
305-215-4 Rozsudky MLS kraj Praha a Ústí n/L.
305-215-5 Rozsudky MLS kraj Praha a Ústí n/L.
305-215-6 Rozsudky MLS kraj Praha a Ústí n/L.
305-215-7 Rozsudky MLS kraj Praha a Ústí n/L.
305-216-1 Rozsudky MLS Brno r. 1948 - 48.
305-216-2 Rozsudky MLS Brno r. 1948 - 48.
305-216-3 Rozsudky MLS Brno r. 1948 - 48.
305-216-4 Rozsudky MLS Brno r. 1948 - 48.
305-216-5 Rozsudky MLS Brno r. 1948 - 48.
305-216-6 Rozsudky MLS Brno r. 1948 - 48.
305-216-7 Rozsudky MLS Brno r. 1948 - 48.
305-217-1 Rozsudky MLS Budějovice r. 1948.
305-217-2 Rozsudky MLS Budějovice r. 1948.
305-217-3 Rozsudky MLS Budějovice r. 1948.
305-217-4 Rozsudky MLS Budějovice r. 1948.
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305-217-5 Rozsudky MLS Jihlava r. 1948.
305-217-6 Rozsudky MLS Jihlava r. 1948.
305-218-1 Rozsudky MLS Gottwaldov r. 1947 - 48.
305-218-2 Rozsudky MLS Olomouc
305-218-3 Rozsudky MLS Kraj Pardubice r. 1947 - 48.
305-218-4 Rozsudky MLS Kraj Ostrava r.1947 - 48.
305-218-5 Rozsudky MLS Kraj Ostrava r.1947 - 48.
305-218-6 Rozsudky MLS Kraj Ostrava r.1947 - 48.
305-218-7 Rozsudky MLS Kraj Liberec r.1947 - 48.
305-219-1 Rozsudky MLS Kraj Hradec Králové
305-219-2 Rozsudky MLS Kraj Hradec Králové
305-219-3 Rozsudky MLS Kraj Hradec Králové
305-219-4 Rozsudky MLS Plzeň
305-219-5 Rozsudky MLS Plzeň
305-219-6 Rozsudky MLS Kraj Ústí n/L.
305-220 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-221 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-222 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-223 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-224 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-225 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-226 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-227 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-228 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-229 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-230 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-231 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-232 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-233 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-234 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-235 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-236 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-237 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-238 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-239 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-240 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-241 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-242 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-243 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-244 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-245 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-246 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-247 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-248 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-249 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-250 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-251 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-252 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-253 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-254 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-255 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-256 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-257 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-258 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-259 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-260 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-261 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-262 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-263 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-264 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-265 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
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305-266 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-267 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-268 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-269 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-270 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-271 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-272 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-273 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-274 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-275 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-276 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-277 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-278 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-279 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-280 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-281 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-282 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-283 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-284 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-285 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-286 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-287 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-288 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-289 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-290 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-291 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-292 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-293 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-294 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-295 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-296 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-297 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-298 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-299 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-300 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-301 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-302 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-303 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-304 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-305 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-306 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-307 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-308 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-309 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-310 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-311 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-312 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-313 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-314 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-315 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-316 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-317 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-318 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-319 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-320 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-321 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-322 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-323 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-324 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-325 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-326 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
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305-327 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-328 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-329 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-330 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-331 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-332 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-333 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-334 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-335 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-336-1
Osobní doklady osob němec. příslušnosti. Různé stran. legitimace, cestov. pasy, němec. knížky 
přísl.SS, rodokmeny, Wehrpas - voj. knížky leg. něm.pracovní služby. 

305-336-2
Osobní doklady osob němec. příslušnosti. Různé stran. legitimace, cestov. pasy, němec. knížky 
přísl.SS, rodokmeny, Wehrpas - voj. knížky leg. něm.pracovní služby. 

305-336-3
Osobní doklady osob němec. příslušnosti. Různé stran. legitimace, cestov. pasy, němec. knížky 
přísl.SS, rodokmeny, Wehrpas - voj. knížky leg. něm.pracovní služby. 

305-336-4
Osobní doklady osob němec. příslušnosti. Různé stran. legitimace, cestov. pasy, němec. knížky 
přísl.SS, rodokmeny, Wehrpas - voj. knížky leg. něm.pracovní služby. 

305-337-1
Fotokopie dokladů osob, které měly za tzv.Protektorátu německou státní přísl. a po r. 1945 se 
ucházely o přiznání čsl.státní příslušnosti.

305-337-2
Fotokopie dokladů osob, které měly za tzv.Protektorátu německou státní přísl. a po r. 1945 se 
ucházely o přiznání čsl.státní příslušnosti.

305-337-3
Fotokopie dokladů osob, které měly za tzv.Protektorátu německou státní přísl. a po r. 1945 se 
ucházely o přiznání čsl.státní příslušnosti.

305-337-4
Fotokopie dokladů osob, které měly za tzv.Protektorátu německou státní přísl. a po r. 1945 se 
ucházely o přiznání čsl.státní příslušnosti.

305-337-5
Fotokopie dokladů osob, které měly za tzv.Protektorátu německou státní přísl. a po r. 1945 se 
ucházely o přiznání čsl.státní příslušnosti.

305-337-6
Fotokopie dokladů osob, které měly za tzv.Protektorátu německou státní přísl. a po r. 1945 se 
ucházely o přiznání čsl.státní příslušnosti.

305-337-7
Fotokopie dokladů osob, které měly za tzv.Protektorátu německou státní přísl. a po r. 1945 se 
ucházely o přiznání čsl.státní příslušnosti.

305-337-8
Fotokopie dokladů osob, které měly za tzv.Protektorátu německou státní přísl. a po r. 1945 se 
ucházely o přiznání čsl.státní příslušnosti.

305-338-1 Scénář filmu natočený v r. 1944 nacisty v Terezíně.
305-218-3 Rozsudky MLS kraj Pardubice r. 1947 - 1948
305-218-4 Rozsudky MLS kraj Ostrava r. 1947 - 1948
305-218-5 Rozsudky MLS kraj Ostrava r. 1947 - 1948
305-218-6 Rozsudky MLS kraj Ostrava r. 1947 - 1948
305-218-7 Rozsudky MLS kraj Liberec r. 1947 - 1948
305-219-1 Rozsudky MLS kraj Hradec Králové r. 1947 - 1948
305-219-2 Rozsudky MLS kraj Hradec Králové r. 1947 - 1948
305-219-3 Rozsudky MLS kraj Hradec Králové r. 1947 - 1948
305-219-4 Rozsudky MLS kraj Plzeň a Ústí n/Labem 
305-219-5 Rozsudky MLS kraj Plzeň a Ústí n/Labem 
305-219-6 Rozsudky MLS kraj Plzeň a Ústí n/Labem 

305-220-1
Seznam 445 osob, které si odpykávaly tresty uložené jim do 15.3.1939 pro zločin vojenské zrady / 
Spisy z OO MV Ml.Boleslav /

305-220-2
Osobní svazek rodiny býv. šlechticů  HELMFELDŮ  a  THURN - TAXISŮ pojednávající o jejic 
činnosti v době okupace / Spisy z OO MV Nymburk /

305-220-3

Spisy jednotlivých osob z okresu Nymburk a Mladá Boleslav vyprodukované OO-MV v letech 1946 
- 1948, které se dopustily trestních činů v době okupace spoluprací s Němci./ Spisy z OO-MV 
Nymburk /

305-220-3
Spisy agenturního rozpracování osoby, která je podezřelá jako styk uprchlé osoby do 
zahraničí./Spisy z OO-MV Nymburk /

305-220-3 Prošetřování styku s egyptským vyslanectvím v Praze z r. 1951./Spisy z OO-MV Nymburk /

305-220-4
Spisy jednotlivých osob vyprodukované stanicemi SNB a MNV na okrese Praha-sever, které se 
dopustily různých trestních činů v době okupace./Spisy z OO-MV Nymburk/

305-220-5
Spisy jednotlivých osob vyprodukované stanicemi SNB a MNV na okrese Praha-sever, které se 
dopustily různých trestních činů v době okupace./Spisy z OO-MV Nymburk/

305-220-6
Osobní spisy majitelů panství VILHELM-HELMFELDŮ, jedná se o zachování čs. státního 
občanství./Spisy z OO-MV Nymburk/
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305-221-1 Britsko-americký klub ve Slaném./Spisy z OO-MV Nymburk/

305-221-1
Jedná se o seznam členů a originál podepsané přihlášky Britsko-amerického spolku./Spisy z OO-
MV Nymburk/

305-221-1

Ve svazku č. 2 se nachází materiály, které byly zabaveny po likvidaci uvedeného klubu v r. 1948, 
jsou tam např.zápisy ze schúzí, propag.materiál, různá korespondence apod./Spisy z OO-MV 
Nymburk/

305-221-2 Britsko-americký klub ve Slaném./Spisy z OO-MV Nymburk/

305-221-2
Jedná se o seznam členů a originál podepsané přihlášky Britsko-amerického spolku./Spisy z OO-
MV Nymburk/

305-221-2

Ve svazku č. 2 se nachází materiály, které byly zabaveny po likvidaci uvedeného klubu v r. 1948, 
jsou tam např.zápisy ze schúzí, propag.materiál, různá korespondence apod./Spisy z OO-MV 
Nymburk/

305-221-3 ČSSN - Český svaz pro spolupráci s Němci./ Spisy z OO-MV Slaný /

305-221-3

Seznamy členů ČSSN vyhotovené v roce 1941 ústřední evidencí členstva ČSSN. Písemné 
materiály v originálech mezi ústř. Vedením a odbočkou ČSSN ve Slaném pojednávající o přijetí 
nových členů. Různé spisy odbočky ČSSR ve Slaném, stanovy ČSSN a nevyplněný tiskopis 
příhlášky za člena ČSSR a různé cyklostilované směrnice pro práci okrskových skupin ČSSN. 
/Spisy z OO-MV Slaný/

305-221-4
Různé spisy k jednotlivým osobám vyprodukované v r. 1948 - 1953 OO-MV Slaný./Spisy z OO-MV 
Slaný/

305-221-5 Dopisy jednotlivých osob zaslané  MORAVCOVI  býv.protekt. ministr./Spisy z OO-MV Slaný/

305-222-1
Spisy jednotlivých (zaměstnanců ) orgánů gestapa v Praze. Spisy německých stát.přísl., kteříbyli 
po r. 1945 obviněni jako váleční zločinci./Spisy z KS-MV Praha /

305-222-2
Spisy jednotlivých (zaměstnanců ) orgánů gestapa v Praze. Spisy německých stát.přísl., kteříbyli 
po r. 1945 obviněni jako váleční zločinci./Spisy z KS-MV Praha /

305-222-3
Spisy jednotlivých (zaměstnanců ) orgánů gestapa v Praze. Spisy německých stát.přísl., kteříbyli 
po r. 1945 obviněni jako váleční zločinci./Spisy z KS-MV Praha /

305-222-4
Spisy jednotlivých (zaměstnanců ) orgánů gestapa v Praze. Spisy německých stát.přísl., kteříbyli 
po r. 1945 obviněni jako váleční zločinci./Spisy z KS-MV Praha /

305-222-5
Činnost Němců v ČSR - Spisy pojednávají o jednotlivých osobách, německých stát.přísl., kteří za 
svého pobytu v ČSR se dopustily různých trestných činů./Spisy z KS-MV Praha/

305-222-6
Jedná se o prošetřování činnosti býv.německého soudce ze Zemského civilního soudu v 
Praze./Spisy z KS-MV Praha/

305-222-6
Vzhledem k tomu, že nebylo zjištěno proti němu závad, byl vyhoštěn z ČSR.Převážnou část tvoří 
materiály jeho žádosti o znovunabytí čs. stát.příslušnosti./Spisy z KS-MV Praha/

305-222-7
Jedná se o prošetřování činnosti jednotlivých osob jak čs.stát.přísl. tak i Němců pro jejich činnost, 
které se dopustili v době okupace./Spisy z KS-MV Praha/

305-222-8
Jedná se o prošetřování činnosti jednotlivých osob jak čs.stát.přísl. tak i Němců pro jejich činnost, 
které se dopustili v době okupace./Spisy z KS-MV Praha/

305-223-1 Jmenný seznam vězňů a nacistů věznice ST./Spisy z KS-MV Praha/

305-223-1
GEORGEN  BAYERUTH, kteří v roce 1945 v červnu byli asi zatčeni Američany./Spisy z KS-MV 
Praha/

305-223-1 Nachátí se plánek uvedené věznice./Spisy z KS-MV Praha/

305-223-2
Zpravodajský rozkaz zemského četnického velitelství v Žilině r. 1938, kde jsou uvedeny osoby 
podezřelé ze spolupráce s německou zpravodaj.službou v r. 1938. / Spisy z KS-MV Žilina /

305-223-2
Jmenný seznam osob, které v r. 1945 byly zajištěny pro určitou trestnou činnost.  ( zaměstnanci 
ÚŠB,funkcionáři HG, POHG )./ Spisy z KS-MV Žilina /

305-223-2
Trestní oznámení na osoby, které v době Slovenského státu byly organisovány v HSLS, HG, 
POHG a FS./ Spisy z KS-MV Žilina /

305-223-2

Zprávy prověřovací komise gážistů a důstojníků v záloze pro OAV v Žilině v r. 1949, ve které se 
pojednává o osobách, které v době Slov. státu byly členy nebo funkcionáři HG, POHG, HM, HSLS 
nebo spolupracovaly s Němci. / Spisy z KS-MV Žilina /

305-223-3
Protokolární výpovědi osob, které v době Slov. státu byly organisovány v HG, HM, HSLS a nebo 
spolupracovaly s Němci./Spisy z KS-MV Žilina/

305-223-4 Protokolární výpovědi osob, které v době okupace udávaly spoluobčany gestapu.

305-223-5 Jmenný seznam zatčených osob z obvodu četnické stanice v Olomouci za dobu od 5.května 1945.
305-223-5 Tyto osoby byly zatčeny pro udavačství.
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305-223-5
Protokolární výpovědi osob, které vypovídají k činnosti a k chování Josefa KOŠŤÁLA z Olovnice, 
který v době okupace spolupracoval s gestapem a udával spoluobčany.

305-223-6
Jmenný seznam členů Vlajky, kteří spolupracovaly s Němci, udávaly spoluobčany a za tuto 
činnost byli v roce 1945 zajištěni ve vazbě v Kutné Hoře.

305-223-6
Jmenný seznam zrádců a kolaborantů s daty narození, kteří po r. 1945 byli zajištěni ve vazbě 
krajského soudu v Kutné Hoře.

305-224-1 Šetření o udavačské činnosti Zdeňka RUDOVSKÉHO z Neuměřic za doby okupace z r. 1945.

305-224-1
Prošetřování činnosti  Anny BEZDĚKOVÉ  ONV  v Kralupech n/Vlt. z r. 1946 - 1947, která za doby 
tzv.protektorátu vyhrožovala udáním spoluobčanů.

305-224-2
Prošetřování kolaborantské a asoviální činnosti továrníka Karla KUNCE, jeho manželky a dcery za 
doby okupace z r. 1945.

305-224-3
Protokoly četníků ze Středokluk a Buštěhradu o činnosti gestapa při akci v Lidicích r. 1942 a o 
pronásledování občana z Lidic ČERNÉHO, který byl též dodatečně popraven.

305-224-4
Zprávy o zadržení dr. Františka HÁLY a dr. Jana ŠRÁMKAm býv. čs. ministrů při jejich chystaném 
útěku do zahraničí r. 1948.

305-224-5
Pokladní deník záloh poskytnutých k účelům státní bezpečnosti v r. 1937 - 1938 a opisy stvrzenek 
přijmů vyplacených konfidentům policejního úřadu na Kladně r. 1938.

305-224-6 Prošetřování osob, které měly za tzv.protektorátu německou stát. příslušnost z r. 1946.
305-224-7 Prošetřování osob, které měly za tzv.protektorátu německou stát. příslušnost z r. 1946.
305-224-8 Prošetřování osob, které měly za tzv.protektorátu německou stát. příslušnost z r. 1946.
305-224-9 Prošetřování osob, které měly za tzv.protektorátu německou stát. příslušnost z r. 1946.

305-225-1
Protokolární výpovědi osob, které spolupracovaly s Němci, nebo udávaly spoluobčany. Osoby, 
které byly organisovány ve straně DP.

305-225-1 Obžaloba na EISNERA po r. 1945, který vyzradil gestapu 74 osob, které pracovaly ilegálně v KSČ.

305-225-2

Protokolární výpovědi osob a svědecké výpovědi vypovídajících o chování KRUTSKÉHO ředitele 
svépomoci v době okupace, dále o chování Antonína MARTINOVSKÉHO, hospodářského 
úředníka a o příslušníku SNB, který v době okupace sloužil u policie.

305-225-3
Protokolární výpovědi osob, vypovídajících k činnosti osob, které v době okupace udávaly 
spoluobčany, nebo byly ve Vlajce, spoluracovaly s gestapem nebo německými úřady.

305-225-4
Protokolární výpovědi osob, vypovídajících k činnosti osob, které v době okupace udávaly 
spoluobčany, nebo byly ve Vlajce, spoluracovaly s gestapem nebo německými úřady.

305-225-5
Protokolární výpovědi osob usvědčujících osoby, které v době okupace spolupracovaly s Němci a 
po  r. 1945 za tuto činnost byly trestány LS.

305-225-6
Protokolární výslech osob, které v r. 1949 - 50 byly podezřelé z protistátní činnosti. Jedná se o  
osoby zaměstnané na výzkumném ústavu jako geofysici.

305-225-7 a) Prošetřování osob, podezřelých z udavačství v době tzv. protektorátu t r. 1946 a 1947.

305-225-7
b) Vyšetřování kolportace protikomunistických letáků, před volbami r. 1946, prováděné členy 
nár.soc. strany v Kutné Hoře.

305-225-8
Protokolární výpovědi býv.funkcionářů Kuratoria v Kutné Hoře, kteří vypovídají o činnosti 
okresního pověřence Kuratoria MĚŘIČKY.

305-225-8 Protokolární výpovědi MĚŘIČKY, kde vypovídá o svém působení v Kuratoriu.

305-225-8

Cyklostilované oběžníky pro školy v Kutné Hoře pojednávající o výstavbě povinné výchovy 
mládeže a o úkolech služby mládeže v Kuratoriu. Oběžníky zasílal okr.pověřenec MĚŘIČKA, který 
jest na každém oběžníku podepsán.

305-226-1
Vyšetřování udavačské činnosti osob z Bylan, které spolupracovaly s gestapem za 
tzv.protektorátu. Protokoly z r. 1945.

305-226-1
Prošetřování osob, podezřelých z kolaborace s Němci neb za členství ve Vlajce z r. 1945 z okresu 
Kutná Hora.

305-226-2 Vyšetřování udavačské činnosti osob z Kutnohorska z r. 1945.

305-226-2

Spisy býv.ředitele Poldiny Huti na Kladně KASTENMÜLLERA, v r.1946 zajištěného,mezi kterými 
se nachází "Výstraha", kterou jmenovaný nechal na PH rozšířiti při příležitosti popravy dvou 
německých stát.příslušníků-komunistů v r.1939. Jejich činnost jest hodnocena jako špionáž a 
vlastizrada a ke konci vyzývá zaměstnance PH, aby každý případ podobné činnosti hlásili hned 
ředitelství PH.

305-226-3 Vyšetřování udavačské činnosti osob z Kutnohorska za tzv.protektorátu z r. 1945.

305-226-4
Prošetřování činnosti osob německé národnosti, podezřelých ze členství v SS neb podezřelých ze 
spolupráce s gestapem z r. 1946.

305-226-5
Prošetřování osob býv. čs.příslušníků, které za ztv.protektorátu si zažádaly o německé státní 
občanství
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305-226-5
Prošetřování osob býv. čs.příslušníků, které za ztv.protektorátu si zažádaly o německé státní 
občanství

305-226-5
Prošetřování osob býv. čs.příslušníků, které za ztv.protektorátu si zažádaly o německé státní 
občanství

305-226-5
Prošetřování osob býv. čs.příslušníků, které za ztv.protektorátu si zažádaly o německé státní 
občanství

305-226-5
Prošetřování osob býv. čs.příslušníků, které za ztv.protektorátu si zažádaly o německé státní 
občanství

305-227-1

Protokolární výpověď býv.vedoucího služebny gestapa v Kladně WIESMANNA, který vypovídá o 
své činnosti na území ČSR od r.1939. Dále vypovídá o složení gestapa na Kladně o jednotl.odd. a 
jejich vedoucích.

305-227-1 Konfrontace WIESMANNA s K.H. FRANKEM v Německém jazyce po r. 1945.

305-227-2

Výslechové protokoly býv.člena gestapa VLČKA, který vypovídá ke své činnosti v gestapu od 
r.1940 až do svého zatčení.Protokolární výpovědi osob, které v odbě okuace byly zatčeny 
VLČKEM a jinými členy gestapa.

305-227-3
Výslechové protokoly osob, které v době okupace byly zatčeny a vězněny gestapem. Tyto osoby 
usvědčují býv.člena gestapa Alfréda FORKELA, který je vyslýchal a týral.

305-227-3 Protokolární výpověď Alfréda FORKELA.
305-227-4 Úřední záznam a přípravné šetření na Jana PROKSCHE z r. 1952 - 1954.
305-227-5 Trestní oznámení na Oskara FELKLA býv.člena gestapa na Kladně, vypracované po r. 1946.
305-227-5 Protokolární výpověď FELKLA, ve které vypovídá o své činnosti v gestapu.
305-227-5 Protokolární výpovědi svědků, kteří byli FELKLEM zatčeni a týráni.

305-227-6 Protokolární výpovědi svědků, kteří vypovídají k činnosti šoféra gestapa Jaroslava SVOBODY.

305-227-6
Protokolární výpověď Jaroslava SVOBODY, kde vypovídá o své činnosti z doby okupace, kdy 
jezdil jako řidič u gestapa.

305-227-6
Jmenný seznam členů Vlajky s daty nar., kteří v r. 1945 byli pro činnost ve Vlajce a pro spolupráci 
s Němci zatčeni a vězněni.

305-227-7 Prošetřování osob, které v r. 1948 - 1949 byly zapojeny v protistátní skupině proti ČSR.

305-227-7
Trestní stíhání, býv.tzv.nucených správců, kteří v době okupace vedli firmy po Židech, 
čs.stát.občanech, kteří pro tehdejší režim nebyli spolehlivý.

305-227-7
Protokolární výpovědi osob, které byly gestapem zatčeni a usvědčují zaměstnankyni gestapa 
WIESMANNOVOU, která působila na Kladně.

305-227-8
Protokolární výpovědi osob, které v době okupace byly zatčeni a vězněny gestapem býv. členem 
gestapa GEHLEM v Kladně.

305-227-8 Ve svých výpovědích tyto osoby uvádí, jak gestapo s nimi zacházelo.
305-227-8 Protokolární výpověď gestapáka GEHLELA.
305-228-1 Protokolární výpověď Heinricha FABERY, orgána gestapa v Kladně z r. 1945 - 46.

305-228-1
Protokolární výpověď Waltra FORSTERA, orgána gestapa v Kladně a svědecké výpovědi o jeho 
činnosti z r. 1946.

305-228-1
Protokolární výpověď řidiče gestapa v Kladně Josefa GEBERTY a svědecké výpovědi o jeho 
činnosti z r. 1946.

305-228-2
Poznatky a svědecké výpovědi k osobě Heinze BARTHELA, vedoucího VERKSCHUTZU v 
Poldině Huti v Kladně.

305-228-2 Protokolární výpověď řidiče gestapa na Kladně Františka BRÜXELA.
305-228-2 Poznatky a svědecké výpovědi k osobě gestapáka Wili BÜRGERA - Kladno.
305-228-2 Svědecké výpovědi k členům kladenského gestapa.
305-228-2 Opis protokolu orgána gestapa v Kladně Georga PITERMANNA.

305-228-3

Doklady amerických úřadů o pátrání po býv. šoféru gestapa ve Stříbře Franz LÍVOVI v anglickém 
jazyku. Doklady amerických úřadů k válečnému zločinci Frant. FLEINEROVI s podobenkou z r. 
1945.

305-228-3

Protokolární výpověď člena Schupa na Kladně Frant. RADLINGERA z r. 1946. Protokolární 
výpověď Friedricha REMPLÍKA, oberlandráta - inspektora v Plzni z r.1946. Svědecké výpovědi k 
osobě Alberta NEUBAUERA, dozorce v Terezíně z r. 1947. Protokol výpovědi členů Schutzpolicie 
na Kladně z r. 1948.

305-228-3 Výpověď manželky gestapáka WIESMANNA na Kladně, Guduly WIESMANNOVÉ z r. 1946.
305-228-4 Protokolární výpověď Ed. HIRSCHE vedoucího SA v Dol.Rychnově z r.1947 - 48.
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305-228-4

Protokolární výpověď Ed.PLASCHKA člena SS z r. 1946. Poznatky k osobě Roberta PLASCHKA 
vedoucího NSDAP na Kladně z r. 1941 - 43. Poznatky k osobě Hugo WIESNER, orgána gestapa 
v Kladně, pátrání po jeho pobytu z r. 1947. Protokolární výpověď Frant.KAŠEHO, tlumočníka 
WEHRMACHTU z r.1948. Protokolární výpověď Franz.URBANA člena Schulzpolicie v Praze z r. 
1948.

305-228-5 Poznatky k osobám, hlásícím se dobrovolně k SS útvarům a svědecké výpovědi o jejich činnosti.
305-228-5 Protokoly býv.členů Schupa v Kladně a jejich účast na Lidicích.

305-228-5

Poznatky k některým nacistickým funkcionářům a členům gestapa. Svědecké výpovědi o jejich 
činnosti. Protokolární výpovědi německého policejního mjr. na Kladně Jul.WEIGLA. Všechny 
materiály  z r. 1945 - 1948.

305-228-6

Protokolární výpovědi členů Schupa a krim. Policie na Kladně v souvislosti s Lidicemi a 
trest.oznámení MLS. Prošetření a výpovědi osob německé národnosti, dříve čs.stát.příslušnosti 
činných pro okupanty. Svědecké výpovědi k osobě Johana BARTLA, vedoucího Werkschutzu v 
Poldině Huti - Kladno.

305-229-1/1-190
a) Protokoly osob, k osobě Oskara FELKLA z r. 1945, 1946, které zatýkal a vyslýchal jako člen 
restapa na Kladně, kdy působil u protikomunistického oddělení, za tzv.protektorátu.

305-229-1/1-190
b) Protokolární výpovědi OskaraFELKLA z r. 1945 o jeho činnosti jako člena kladenského gestapa 
a k jednotlivým osobám, které zatýkal neb vyslýchal. 

305-229-2/1-136
a) Protokoly osob, k osobě Oskara FELKLA z r. 1945, 1946, které zatýkal a vyslýchal jako člen 
restapa na Kladně, kdy působil u protikomunistického oddělení, za tzv.protektorátu.

305-229-2/1-136
b) Protokolární výpovědi OskaraFELKLA z r. 1945 o jeho činnosti jako člena kladenského gestapa 
a k jednotlivým osobám, které zatýkal neb vyslýchal. 

305-229-3/1-135
a) Protokoly osob, k osobě Oskara FELKLA z r. 1945, 1946, které zatýkal a vyslýchal jako člen 
restapa na Kladně, kdy působil u protikomunistického oddělení, za tzv.protektorátu.

305-229-3/1-135
b) Protokolární výpovědi OskaraFELKLA z r. 1945 o jeho činnosti jako člena kladenského gestapa 
a k jednotlivým osobám, které zatýkal neb vyslýchal. 

305-229-4/1-56

Seznamy příslušníků nacistických organisací NSDAP, DP,HJ, SDP, NSKK, NSV, SA, SS, NSF, 
BDM, PS a jiných, vypracovaný v r. 1946 okresním velitelstvím SNB v Jílovém a v Kamenici okr. 
Jílové u Prahy.

305-229-5/1-107
Zprávy o činnosti různých nacistických spolků v Německu a SDP na území ČSR z r. 1935 - 1938, 
které propagovaly nacistický režim pracovaly proti zájmům Československé republiky.

305-229-6/1-164 a) Přihlášky členů HSLS, kteří vstupovali do strany v r. 1942 v Nemckej Lupči.

305-229-7/1-106
b) Seznamy příslušníků Štátného policajného úradu v Žilině, kteří přispívali na zimní pomoc tím, 
že darovali 1/2 % svého platu rok 1941 a 1942.

305-229-8/1-145 a) Seznamy osob z r. 1943 - 1944, kteří se hlásili za členy HG,
305-229-8/1-145 b) Seznam frekventantů důstojnického kursu HG v Holiči z r. 1943
305-229-8/1-145 c) Rozkaz HG o povýšení v hodnosti
305-229-8/1-145 d) Seznam frekventantů určených do velitelské školy hG v Klienschlagu

305-229-8/1-145
e) Zpráva o vzniku a vývoji HSLS a její charakteristika vypracovaná v r. 1957 okresním 
velitelstvím MV v Povážské Bystrici.

305-229-8/1-145

f) Zpráva o nacionálně separatistickém hnutí Slováků spojená s činností HSLS, HG a HM za 
Slovenského státu a činností vedoucích těchto organizací, kteří po II. svět.válce uprchli do 
zahraničí a tam pracovali hlavně ve službách Vatikánu proti zájmům ČSR.

305-229-8/1-145 g)Organizační rozkazy HG z r. 1938

305-229-8/1-145 h)Časopis "Služba zvěsti" HG z r. 1939, kde jsou vyjmenováni funkcionáři HG dle jednotlivých žup.

305-230-1 Protokolární výpovědi, prošetření a seznamy členů Vlajky v okr. Kladno, Slaný a Kralupy n/Vlt.
305-230-1 Výpisy o výši jejich trestu.

305-230-2
Protokolární výpovědi prošetření a seznamy členů Vlajky na okr. Kolín.Seznam funkcionářů 
Veřejné osvětové služby v okr. Kralupy n/Vlt.a prošetření k nim.

305-230-3
Protokolární výpovědi a prošetření členů Vlajky na okr.Kutná Hora. Prošetření okupační činnosti 
orgána policie v Kutné Hoře ŠTĚPNIČKY a svědecké výpovědi k jeho osobě.

305-230-4 15 oznámení policejního úřadu v Kutné Hoře o zatčení členů Vlajky a dodání jich do vazby.
305-230-4 Jména vlajkařů a svědecké výpovědi o jejich činnosti v okr. Kralupy n/Vlt. a Velvarech.

305-230-5
Prošetření a protokolární výpovědi zatčených členů Vlajky na okr. Velvary, Veltrusy a  Roudnice 
n/Vlt. Svědecké výpovědi o jejich činnosti.

305-230-6
Prošetření a protokolární výpovědi členů NOF na okr. Kladno a Rakovník, svědecké výpovědi k 
jejich činnosti, korespondence NOF jako dokumentační materiál.
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305-230-7 Prošetření funkcionářů Kuratoria a svědecké výpovědi o jejich činnosti.
305-230-7 Seznam členů Kuratoria na okr.Kladno a Jílové.

305-230-8
Seznam členů Vlajky na okr. Kladno, protokolární výpovědi zatčených členů Vlajky. Prošetření o 
odběratelích časopisu Vlajka. Seznam členů Ligy proti bolševismu na okr.Kladno.

305-231-1

Židovská náboženská obec - dílčí poznatky k sociálnímu poslání těchto spolků : Žilinský židovský 
ženský spolek, Chewra kadishca, ZION, Organisace sionistických žen a dívek pro Slovensko v 
Bratislavě, Novosionistická organisace pro Slovensko, Jednání o likvidaci těchto spolků, soupis 
movitého i nemovitého majetku rok 1940 - 1942.

305-231-2 MAGYÁR PÁRT - Žilina, seznam členů maďarské strany v Žilině rok 1943.
305-231-3 Slučovací výbory - seznam příslušníků KSČ a soc.dem.z okresu Kralupy n/Vlt.

305-231-3
Situační hlášení za rok 1947 a 1948 na okrese kralupském o činnosti lidosprávy, spolupráce NF, 
nálada obyvatelstva, šeptaná propaganda, pracovní morálka apod.

305-231-3 Poznatky k osobám.

305-231-3
Seznamy příslušníků strany sociálně demokratické z okresu Kralupy n/Vlt.,kteří byli převedeni do 
KSČ.

305-231-4
Seznamy důvěrníků sociální pomoci Němcům v době okupace na okrese Kutná Hora. Jedná se o 
osobní listy s nacionálemi a stručným životopisem.

305-231-4
Seznam osob německé národnosti z okresu Kutná Hora, které byly po r. 1945 přiděleny na práce 
do různých obcí.

305-231-5 Seznam členů a vůdců oddílů JUNÁKA v r. 1938, 1947 - 1950 na okrese Kralupy n/Vlt.
305-231-6 Seznamy osob cizí stát.příslušnosti, které se v r. 1949 zdržovaly v obvodu okr.Kralupy.

305-231-6
Jedná se o Poláky, Jugoslávce, Bulhary, Rumuny, Italy, Číňany, Maďary, přísl.SSSR a 
bezdomovce.

305-231-7 Seznam civilních letišť v okr.Kralupy n/Vlt. včetně aeroklubů a letišť továrních rok 1949.
305-231-7 Popis polohy letišť, počet letadel, značky, jejich majitelé a použivatelé.

305-231-7 Seznam osob zaměstnaných na letišti a jejich charakteristika. Bezpečnostní opatření letiště.
305-231-7 Seznam frekventantů kursů bezmotorového létání a jejich kádrové posudky.
305-231-7 Seznam členů akčního výboru Aeroklubu v Klatovech.

305-231-7
Seznam členů správního výboru, seznam členů závodní zákl.organizace DŠ. Seznam členů 
zákl.místní organ. a členů výcvikově technického odboru. Prošetřování majitelů pilotních diplomů.

305-231-7 Pět kusů pilotních diplomů.
305-231-7 Plán státního civilního letiště Kralupy n/Vlt.
305-231-7 Zastavovací plán letiště.

305-231-8
Měnová reforma 1953. Situační zprávy a hlášení z r.1953 z kraje Žilina o průběhu měnové reformy 
o náladě obyvatelstva, propagandě, přípravě stávek apod.

305-232-1
Zprávy o sledování činnosti býv.vedoucích přísl. Československé strany lidové po jejím rozpuštění 
po únoru 1948. Seznamy členů lidové strany na okrese Kralupy n/Vlt.

305-232-2 Presenční listiny ze schůzí ČSL v Kralupech z r. 1946 různá korespondence a přihlášky členů.
305-232-3 Seznamy členů ČSL z okresu Kralupy n/Vlt. z r. 1947 dle jednotlivých obcí.

305-232-4
Seznamy osob, které byly v r. 1944 na návrh HSLS vyloučeny z různých spolků v Žilině pro 
protistátní činnost. ( Po Slovenském národním povstání ).

305-232-5
Zprávy pojednávají o katolické situaci na okrese Kralupy n/Vlt. Seznamy řeholnic Veltruského 
kláštera St.Maria Konkres Dcer Božské Lásky a chovanek v tomto kláštěře z r. 1949 a 1950.

305-232-5
Seznamy duchovních řím.katol.církve, kterým bylo uděleno omilostnění při příležitosti vydání 
nových církevních zákonů rok 1949.

305-232-5 Seznam duchovních okresu Kralupy, kteří v r. 1950 podepsali slib věrnosti republice.

305-232-6
Zprávy o činnosti a zápisy z valných shromážděních a schůzí spolku "Křesťanský ženský spolek v 
Žilině" z r. 1939 - 1944.

305-232-7/1-128
Dotazníky o stavu politické organisace čs.strany nár.soc. z r. 1948, které posílali důvěrníci NS z 
okresu Kralupy n/Vlt. ústřednímu sekretariátu do Prahy. 

305-234-1
Žádosti jugoslávských státních příslušníků o povolení pobytu na území ČSR hlavně na Slovensku 
z r. 1948 - 1950.

305-234-2
Žádosti jugoslávských státních příslušníků o povolení pobytu na území ČSR hlavně na Slovensku 
z r. 1948 - 1950.

305-234-3
Žádosti jugoslávských státních příslušníků o povolení pobytu na území ČSR hlavně na Slovensku 
z r. 1948 - 1950.
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305-234-4
Žádosti jugoslávských státních příslušníků o povolení pobytu na území ČSR hlavně na Slovensku 
z r. 1948 - 1950.

305-234-5
Žádosti jugoslávských státních příslušníků o povolení pobytu na území ČSR hlavně na Slovensku 
z r. 1948 - 1950.

305-234-6
Žádosti jugoslávských státních příslušníků o povolení pobytu na území ČSR hlavně na Slovensku 
z r. 1948 - 1950.

305-234-7

Zprávy o řešení chorvatské otázky, Chorvati bydleli v obcích Nový Přerov, Frélichov a Dobré Pole. 
V roce 1945 - 1947 byla prověřována jejich  činnost z doby okupace, kdy většina Chorvatů měla 
němec.stát.příslušnost a byli členi okrajových organisací strany NSDAP a samotné strany NSDAP. 
Po revoluci 1945 byli považováni za nespolehlivé v čs.-rakouském pohraničí.

305-234-8

Zprávy o řešení chorvatské otázky, Chorvati bydleli v obcích Nový Přerov, Frélichov a Dobré Pole. 
V roce 1945 - 1947 byla prověřována jejich  činnost z doby okupace, kdy většina Chorvatů měla 
němec.stát.příslušnost a byli členi okrajových organisací strany NSDAP a samotné strany NSDAP. 
Po revoluci 1945 byli považováni za nespolehlivé v čs.-rakouském pohraničí.

305-234-9

Zprávy o řešení chorvatské otázky, Chorvati bydleli v obcích Nový Přerov, Frélichov a Dobré Pole. 
V roce 1945 - 1947 byla prověřována jejich  činnost z doby okupace, kdy většina Chorvatů měla 
němec.stát.příslušnost a byli členi okrajových organisací strany NSDAP a samotné strany NSDAP. 
Po revoluci 1945 byli považováni za nespolehlivé v čs.-rakouském pohraničí.

305-235-1 Prošetření státní a politické spolehlivosti osob české a německé národnosti.
305-235-2 Prošetření státní a politické spolehlivosti osob české a německé národnosti.
305-235-3 Prošetření státní a politické spolehlivosti osob české a německé národnosti.
305-235-4 Výbor Bulharské vlastenecké fronty v Praze poznatky k jeho činnosti z roku 1945.

305-235-4 Prošetření osob německé národnosti-antifašistů, žádající o povolení k vystěhování do Německa.
305-235-5 Baron NÁDHERNÝ z Chotovin u Tábora - prošetření k vyvlastnění jeho majetku z roku 1945.

305-235-6
Rozkrádačka v továrně na výrobu pleteného zboží pod nár.správou, dříve fa. MÜLLER - POLÁK, 
Trnovany, okr. Teplice - Šanov.

305-235-6 Poměry v pohraniční obci Rašpach, okr. Třeboň, seznam obyvatelů, kteří sloužili ve Wehrmachtu.

305-235-6
Ukrytí různých vodohospodářských map území Jugoslávie, uprchlým Němcem v Písku - 
prošetření.

305-235-7
Osobní doklady gestapáka Hugo NIERATSCHERA z Opavy a zpráva o něm. Prošetření politické 
spolehlivosti osob ve stát. službě.

305-235-8

Pátrání po pobytu uprchlých nebo odsunutých Němců z r. 1946 - 1947. Vyšetřování činnosti 
německých bank na Slovensku v době tzv.Slov.Státu. Seznam Angličanek, provdaných za 
čs.příslušníky-vojíny čs. armády v Anglii.

305-236-1 Šetření podle !7 dekretu 100/45 Sb. ( Průmyslové závody ).
305-236-2 Šetření národní a státní spolehlivosti osob.

305-236-3
Zpráva o býv.politickém odd.protikomunistického pražského policeního ředitelství kriminální 
inspekce IV. za okupace. 

305-236-3 Šetření zamětnanců tohoto odděl.po roce 1945.

305-236-3
Seznam zaměstnanců tohoto oddělení, kteří konali po r. 1945 službu u národní a státní 
bezpečnosti.

305-236-4 Šetření činnosti Jana Jindřicha SCHEJBALA z Horního Jelence, v době okupace a dalších osob.
305-236-5 Prošetřování osob.
305-236-6 Prošetřování osob.
305-236-7 Prošetřování osob.

305-237-1
Jmenné seznamy chorvatských, českých a německých příslušníků, žijících v době okupace v 
chorvatských obcí na Moravě. 

305-237-1
Tito příslušníci byli organisováni ve fašistických organisacích SDP, NSDAP, SA, SS, NSKK, NSV, 
NSF, HJ, BDM, DKV, DAF, JM, NSFK.

305-237-2
Jmenné seznamy chorvatských, českých a německých příslušníků, žijících v době okupace v 
chorvatských obcí na Moravě. 

305-237-2
Tito příslušníci byli organisováni ve fašistických organisacích SDP, NSDAP, SA, SS, NSKK, NSV, 
NSF, HJ, BDM, DKV, DAF, JM, NSFK.

305-237-3
Jmenné seznamy chorvatských, českých a německých příslušníků, žijících v době okupace v 
chorvatských obcí na Moravě. 
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305-237-3
Tito příslušníci byli organisováni ve fašistických organisacích SDP, NSDAP, SA, SS, NSKK, NSV, 
NSF, HJ, BDM, DKV, DAF, JM, NSFK.

305-237-4
Jmenné seznamy chorvatských, českých a německých příslušníků, žijících v době okupace v 
chorvatských obcí na Moravě. 

305-237-4
Tito příslušníci byli organisováni ve fašistických organisacích SDP, NSDAP, SA, SS, NSKK, NSV, 
NSF, HJ, BDM, DKV, DAF, JM, NSFK.

305-237-5
Jmenné seznamy chorvatských, českých a německých příslušníků, žijících v době okupace v 
chorvatských obcí na Moravě. 

305-237-5
Tito příslušníci byli organisováni ve fašistických organisacích SDP, NSDAP, SA, SS, NSKK, NSV, 
NSF, HJ, BDM, DKV, DAF, JM, NSFK.

305-238-1
Různá hlášení z r. 1946 o zajišťování nebo pátrání po osobách, které v době okupace se hlásily k 
nacistům, nebo konaly v řadách německé nacistické armády službu.  

305-238-2
Seznam Angličanek provdaných za čs.příslušníky. ( Jedná se o býv. příslušníky zahraniční 
armády v Anglii ).

305-238-2
Protokol z r. 1946 sepsaný s býv. orgánem gestapa Jakubcem DIEMEREM, ve věci rozkrádání 
cenných věcí ze zámku Liblín u Kralovic.

305-238-2 Různá hlášení.

305-238-3
Dotazníky osob, které po roce 1945 žádaly o repatriaci do ČSR. ( Jde o osoby dříve žijící na 
území zabraném Maďary. Většina byla členy strany Levente, neb přísl. SA, SS a NSDAP ).

305-238-4
Dotazníky osob, které po roce 1945 žádaly o repatriaci do ČSR. ( Jde o osoby dříve žijící na 
území zabraném Maďary. Většina byla členy strany Levente, neb přísl. SA, SS a NSDAP ).

305-238-5
Dotazníky osob, které po roce 1945 žádaly o repatriaci do ČSR. ( Jde o osoby dříve žijící na 
území zabraném Maďary. Většina byla členy strany Levente, neb přísl. SA, SS a NSDAP ).

305-238-6
Dotazníky osob, které po roce 1945 žádaly o repatriaci do ČSR. ( Jde o osoby dříve žijící na 
území zabraném Maďary. Většina byla členy strany Levente, neb přísl. SA, SS a NSDAP ).

305-239-1 Vládní návrh zákona o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců z r. 1950.
305-239-1 Zprávy o jmenování bezpečnostních referentů na jednotlivých závodech z r. 1950.
305-239-1 Prošetřování činnosti fa.KUTINA v Praze z r. 1950.

305-239-1
Šetření činnosti fa.Slovenské alkaloidy chem. Továrna úč.spol. Hlohovec, která byla založena r. 
1941 za účasti kapitálu Maďara Mikuláše WENDLERA a jednotlivých členů správních rad.

305-239-1
Šetření o činnosti fa. akciová společnost pre automobilový priemysl v Bratislavě, která začala svojí 
činnost v r. 1941 a prošetřování činnosti jednotlivých representantů této fa. z r. 1950.

305-239-1 Šetření o činnosti býv. vrch. Pol. komisaře PĚNKAVI z r. 1946.

305-239-1
Šetření o činnosti fa. Nektar - Werk Stix a Kainz továrna na sterické oleje a tresti, výroba 
ovocných šťáv, palírna ovoce a vína v Miroslavi, která za okupace přišla do německých rukou.

305-239-2
Prošetřování spolehlivosti osob navržených za bezpečnostní referenty v různých závodech z r. 
1950.

305-239-2
Směrnice pro jmenování státních a veřejných zaměstnanců - přezkoumání jejich národní a státní 
spolehlivosti a kladného poměru k lidově demokratickému zřízení z r.1949. 

305-239-2
Zprávy o udělení československých a maďarských radů při příležitosti návštěvy maďarské vládní 
delegace v Praze ve dnech 21. až 24. června 1945 a seznam vyznamenaných osob.

305-239-2 Prošetřování činnosti fa. UNION, továrna na čokoládu a poživatiny spol.s.r.o. v Olomouci z r.1950.
305-239-2 Prošetřování činnosti fa. Právovarečné měšťanstvo v Dobrušce ( pivovar ) z r. 1949.
305-239-2 Prošetřování činnosti fa.Kyjovské octárny Dembrovský a spol. kom. spol. Kyjov z r. 1949.
305-239-3 Prošetřování státní spolehlivosti státních zaměstnanců ( lesních ) z r. 1948 - 1950.
305-239-4 Prověřování osob navržených na bezpečnostní referenty v různých závodech z r. 1950.
305-239-4 Prošetřování činnosti různých továren a podniků a jejich vedoucích činitelů z r. 1949 a 1950.

305-240-1
Různá oznámení a šetření z r. 1949 - 1950. Seznamy členů správních rad Škod. závodu v Brně a 
Železáren v Komárově. Dílčí seznam členů gestapa činných v okupaci v Plzni.

305-240-2
Prověřování spolehlivosti osob, které měly být dosazovány do závodů jako vedoucí nebo jako 
bezpečnostní referenti. Různá prošetření.Zprávy o býv.akciových podnicích.

305-240-3
Prověřování spolehlivosti osob, které měly být dosazovány do závodů jako vedoucí nebo jako 
bezpečnostní referenti. Různá prošetření.Zprávy o býv.akciových podnicích.

305-240-4 Zprávy o činnosti některých závodů od jejich vzniku v době okupace a od r. 1945.
305-240-4 Činnost a charakteristika býv. členů správních rad těchto podniků.
305-240-4 Prověřování činnosti osob z doby okupace.
305-241-1 Prošetřování činnosti různých firem a vedoucích funkcionářů těchto firem z r. 1949 a 1950.
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305-241-1 Seznamy osob navržených do funkcí soudce z lidu v okrese Chomutov z r. 1949.

305-241-2
Stanovy společnosti UNION CHIMIQUE BELGE se sídlem v Bruselu, která v r. 1950 hodlala v 
ČSR zříditi svojí representaci.

305-241-2 Šetření o osobách navržených v r. 1950 za vedoucí různých národních podniků.
305-241-2 Zápisy o zjišťování totožnosti osob, které v r. 1950 uprchly ilegálně za hranice ( Rakousko ).
305-241-2 Prověřování činnosti různých firem a jejich vedoucích funkcionářů z r. 1950.
305-241-2 Seznam osob navržených do funkce soudce z lidu v okrese Hranice r. 1950.
305-241-3 Zprávy o uzavírání a likvidaci soukromých detektivních ústavů a kanceláří z r. 1949 - 1950.

305-241-4
a) Návrhy MV z r. 1949 na zřízení zakázaných pohraničních pásem v okresech sousedících se 
záp. Německem a Rakouskem.

305-241-4 b) Zprávy o vysídlení a přesídlení Chorvatů z Jihomoravských obcí z r. 1948.
305-241-4 c) Prošetřování činnosti různých firem z r. 1950 a jejich vedoucích funkcionářů.

305-241-1

Zpráva bezpeč.referentů ze závodů, novrlisace zákona o tisk.a rozmnožovacích strojích a osnova 
zák.správního z r. 1950. Různá prošetření osob německé národnosti, které byly v 
nacist.organisacích nebo se dopustily jiných trest. činů.

305-242-2

Šetření na býv.majitele spišské octárny z r. 1950, zápis z porady o bateriích a článcích pro 
armádu svolanou MNO v r. 1949, šetření kolem nespolehlivých osob a šetření na osoby, které 
byly jmenovány do obchod.komisí pro Dánsko,Holansko a Švýcarsko.Zjištěné závady na 
přísl.SNB, šetření týkající se pivovaru a sladovny ve Znojmě ( majitelé rakouští 
st.přísl.),charakter.zaměstnanců německé národnosti a jmenný seznam, nacionále a funkce 
sekret. ČZTS z r.1950. 

305-242-3

Zpráva o ustanovení bezpeč.referentů na závodech, seznam soudců z lidu a funkcinářů VOS z 
okr.Příbram, zákon o užívání a změně jména nebo příjmení, seznam osob na udělení 
sovět.vyznamenání z r.1949, pátrání po uprchlých trestancích, šetření na vedoucí nár.podniků, 
charakteristyky závodů a jejich vedoucích činitelů a seznam komisí, které měli kontrolovat 
dovezené zboží v r. 1950.

305-242-4
Ustanovení britsko-československé společnosti, charakteristika závodů, býv.majitelů a vedoucích 
úředníků,

305-242-4

životopis a charakteristika rodiny PETSCHKŮ, zprávy o jmenování bezpeč.referentů na závodech, 
návrh krajských inspektorů pro ZPO pro slovenské kraje, zprávy o příslušnících SNB, kteří uprchli 
za hranice, šetření na vedoucí nár.podniků, ustanovení komise pro kontrolu dovezeného zboží a 
seznam osob navržených na udělení "Zborovské pamětní medaile" - vše z r.1950.

305-244-1 Prošetřování osob a bezpečnostních referentů.

305-244-1
Prošetřování funkcionářů, bezpečnostních referentů a protokoly k osobě HOLCE okresního 
velitele HG v Novém Městě n/V.

305-244-1 Prošetřování osob a bezpečnostních referentů.

305-244-1
Šetření osob, vedoucích národních podniků, bezpečnostních referentů a závodů dle § 7 dekr. 
100/4 Sb.

305-244-2 Prošetřování osob a bezpečnostních referentů.

305-244-2
Prošetřování funkcionářů, bezpečnostních referentů a protokoly k osobě HOLCE okresního 
velitele HG v Novém Městě n/V.

305-244-2 Prošetřování osob a bezpečnostních referentů.

305-244-2
Šetření osob, vedoucích národních podniků, bezpečnostních referentů a závodů dle § 7 dekr. 
100/4 Sb.

305-244-3 Prošetřování osob a bezpečnostních referentů.

305-244-3
Prošetřování funkcionářů, bezpečnostních referentů a protokoly k osobě HOLCE okresního 
velitele HG v Novém Městě n/V.

305-244-3 Prošetřování osob a bezpečnostních referentů.

305-244-3
Šetření osob, vedoucích národních podniků, bezpečnostních referentů a závodů dle § 7 dekr. 
100/4 Sb.

305-244-4 Prošetřování osob a bezpečnostních referentů.

305-244-4
Prošetřování funkcionářů, bezpečnostních referentů a protokoly k osobě HOLCE okresního 
velitele HG v Novém Městě n/V.

305-244-4 Prošetřování osob a bezpečnostních referentů.

305-244-4
Šetření osob, vedoucích národních podniků, bezpečnostních referentů a závodů dle § 7 dekr. 
100/4 Sb.

305-245-1 Dotazníky cestmistrů, zaměstnanců dopravy OSOŽ, šetření osob a závodů dle § 7 dekr. 100/4 Sb.
305-245-1 Šetření na osoby, odvolání a ustanovování bezp. referentů.
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305-245-2 Dotazníky cestmistrů, zaměstnanců dopravy OSOŽ, šetření osob a závodů dle § 7 dekr. 100/4 Sb.
305-245-2 Šetření na osoby, odvolání a ustanovování bezp. referentů.

305-245-3 Dotazníky cestmistrů, zaměstnanců dopravy OSOŽ, šetření osob a závodů dle § 7 dekr. 100/4 Sb.
305-245-3 Šetření na osoby, odvolání a ustanovování bezp. referentů.

305-245-4 Dotazníky cestmistrů, zaměstnanců dopravy OSOŽ, šetření osob a závodů dle § 7 dekr. 100/4 Sb.
305-245-4 Šetření na osoby, odvolání a ustanovování bezp. referentů.
305-246-1 Zprávy o činnosti různých závodů v ČSR z r. 1949 - 50.

305-246-1 Seznamy členů býv. správních rad a jejich politické zaměření v době okupace a po roce 1945.
305-246-2 Vládní nařízení, osnova z r. 1950 o organisaci MNV ( připomínky ).

305-246-2
Směrnice vydané podnikovým řed. Škodových závodů v Plzni pro bezpečnostní referenty uved. 
závodů.

305-246-2
Moravský dřevoprůmysl, zpráva o vzniku závodu, jeho vedení a členech správ.rady. Zpráva o 
instruktáži bezpečnostních referentů konané v r. 1950 v Bratislavě.

305-246-3

Seznamy osob zaměstnaných v různých národních podnicích, na které ministersstvo průmyslu v 
r.1949 žádalo MV prošetření jejich politické spolehlivosti ( jedná se o vedoucí osoby v závodech, 
neb osoby, které měly jet do zahraničí jako eyperti ). 

305-246-4 Různá hlášení a prověřování.

305-246-4
Jmenné seznamy osob navrhovaných v r. 1950 do funkcí bezpečnostních referentů různých 
závodů v Brně.

305-246-4
Zprávy o činnosti závodů Chemické a hutní výroby v době tzv. Slovenského státu v Bratislavě, 
Žilině, B.Bystrici a Popradě.

305-247-1

Pátrání po válečných zločincích. Šetření ohledně hromadné vraždy v obci Zákřov a Přestavlky 
zpáchané v době II. světové války příslušníky gestapa a za spolupráce příslušníků "Kozáckého 
batalionu 574".

305-247-1
Seznam válečných zločinců, kteří nám byli vydáni velitelstvím americké okupační armády v 
Německu v r. 1946.

305-247-1
Seznam příslušníků a zaměstnanců gestapa z okolí Olomouce v době II.světové války a seznam 
dozorců vězňů gestapa podle výpovědi členů gestapa.

305-247-1 Vyreklamování čs. příslušníků z cizinecké legie.

305-247-1 Seznam příslušníků francouzské cizinecké legie, které se čs.úřady snažily v r. 1950 vyreklamovat.
305-247-2 Šetření činnosti Františka ŠEMBERKA, spolupracovníka II. odd. MNO v I. ČSR a v okupaci.

305-247-2
Seznam příslušníků domácího odboje skupiny Liberec, kteří byli vyznamenáni čs. vojenskou 
medailí za zásluhy I. a II. stupně rok 1946.

305-247-3 Prověřování odborníků ČSD vyslaných do Polska rok 1950.

305-247-3
Seznam osob, které se zúčastnily v roce 1948 různých machinací a zpronevěry u stavitelských 
firem na Slovensku.

305-247-4 Šetření osob ve věci zachování čs. státního občanství v roce 1949.

305-247-5
Šetření národní a státní spolehlivosti správce letiště ve Zbraslavicích Josefa  CHOBOTA roku 
1949.

305-247-6 Šetření čs. státního občanství Františka RICHTERA s rodinou roku 1948.
305-248-1 Protokoly a spisy býv. úředníka ŘNB J. DEMELA.
305-248-1 Spisy válečného zločince V. WEIGLA.
305-248-1 Protokol uprchlého B. DOFKA.
305-248-1 Opisy záznamů V. KAPLANA orgána MV ( Choc a různé soudní poznatky ).
305-248-1 5 notýsků Vlast. KAPLANA.
305-249-1 Šetření na osoby, žádosti o státní příslušnost a hlášení o stavu bezpečnostních referentů.
305-249-1 Seznamy vězňů propuštěných v r. 1950, kteří nemají čs. státní příslušnost.
305-249-1 Šetření osob a ustanovování bezpeč. Referentů na závodech.

305-249-1
Šetření osob a bezpečnostních referentů, ustanovení a odvolání. Schvalování žádostí o státní 
příslušnost a národní spolehlivost.

305-249-1
Jednání o vydání válečných zločinců z anglického pásma a seznam nevydaných válečných 
zločinců z tohoto pásma.

305-249-2 Šetření na osoby, žádosti o státní příslušnost a hlášení o stavu bezpečnostních referentů.
305-249-2 Seznamy vězňů propuštěných v r. 1950, kteří nemají čs. státní příslušnost.
305-249-2 Šetření osob a ustanovování bezpeč. Referentů na závodech.
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305-249-2
Šetření osob a bezpečnostních referentů, ustanovení a odvolání. Schvalování žádostí o státní 
příslušnost a národní spolehlivost.

305-249-2
Jednání o vydání válečných zločinců z anglického pásma a seznam nevydaných válečných 
zločinců z tohoto pásma.

305-249-3 Šetření na osoby, žádosti o státní příslušnost a hlášení o stavu bezpečnostních referentů.
305-249-3 Seznamy vězňů propuštěných v r. 1950, kteří nemají čs. státní příslušnost.
305-249-3 Šetření osob a ustanovování bezpeč. Referentů na závodech.

305-249-3
Šetření osob a bezpečnostních referentů, ustanovení a odvolání. Schvalování žádostí o státní 
příslušnost a národní spolehlivost.

305-249-3
Jednání o vydání válečných zločinců z anglického pásma a seznam nevydaných válečných 
zločinců z tohoto pásma.

305-249-4 Šetření na osoby, žádosti o státní příslušnost a hlášení o stavu bezpečnostních referentů.
305-249-4 Seznamy vězňů propuštěných v r. 1950, kteří nemají čs. státní příslušnost.
305-249-4 Šetření osob a ustanovování bezpeč. Referentů na závodech.

305-249-4
Šetření osob a bezpečnostních referentů, ustanovení a odvolání. Schvalování žádostí o státní 
příslušnost a národní spolehlivost.

305-249-4
Jednání o vydání válečných zločinců z anglického pásma a seznam nevydaných válečných 
zločinců z tohoto pásma.

305-249-5 Šetření na osoby, žádosti o státní příslušnost a hlášení o stavu bezpečnostních referentů.
305-249-5 Seznamy vězňů propuštěných v r. 1950, kteří nemají čs. státní příslušnost.
305-249-5 Šetření osob a ustanovování bezpeč. Referentů na závodech.

305-249-5
Šetření osob a bezpečnostních referentů, ustanovení a odvolání. Schvalování žádostí o státní 
příslušnost a národní spolehlivost.

305-249-5
Jednání o vydání válečných zločinců z anglického pásma a seznam nevydaných válečných 
zločinců z tohoto pásma.

305-250-1 Prověřování činnosti jednotlivých firem a členů jejich správních rad z roku 1950.
305-250-2 Prošetřování činnosti jednotlivých firem a jejich majitelů a ved. úředníků z roku 1949 - 1950. 

305-250-2
Prošetřování osob navržených na udělení Pamětních odznaků druhého národního odboje z roku 
1950.

305-250-2
Prošetřování osob navržených do funkce bezpečnostních referentů na různých závodech z roku 
1950.

305-250-3
Referentský nástin osnovy zákona o opatřeních souvisejících s úpravou kázeňského práva z roku 
1950 s připomínkami.

305-250-3 Prošetřování osob navržených do funkcí bezpečnostních referentů z roku 1949.

305-250-3
Šetření dle § 7 dekretu 100/45 Sb.akciové společnosti dříve Škodovy závody v Dubnici n/V. z roku 
1950.

305-250-4 Směrnice platné pro interní rozhodování MV o repatriaci a reemigraci z roku 1950.
305-250-4 Prošetřování činnosti osob navržených jako vedoucí národních podniků z roku 1950.

305-250-5
Prošetřování osob, které se provinily za tzv.protektorátu členstvím v nacistických organisacích 
nebo spoluprací s Němci.

305-250-5 Seznam osob prověřovaných v roce 1950 SBS, kam byly navrženy do vrcholných orgánů. 
305-251-1 Šetření podle § 7 dekretu 100/45 Sb. z roku 1950.
305-251-2 Šetření podle § 7 dekretu 100/45 Sb. z roku 1950.
305-251-3 Šetření podle § 7 dekretu 100/45 Sb. z roku 1950.
305-251-4 Šetření podle § 7 dekretu 100/45 Sb. z roku 1950.
305-251-5 Šetření podle § 7 dekretu 100/45 Sb. z roku 1950.
305-251-6 Šetření podle § 7 dekretu 100/45 Sb. z roku 1950.
305-251-7 Šetření podle § 7 dekretu 100/45 Sb. z roku 1950.
305-251-8 Šetření podle § 7 dekretu 100/45 Sb. z roku 1950.

305-252-1
Prověřování činnosti býv. příslušníků SS, SA a SD v době jejich působení od roku 1939 až 1945 v 
tzv. protektorátě.Prošetřování činnosti osob německé národnosti žijících v době okuace v ČSR.

305-252-2
Pátrání po býv.příslušnících SS, kteří mají na svědomí usmrcení vězňů v Terezíně. Protokoly 
sepsané s býv. velitelem Terezínské pevnosti JÖCKLEM.

305-252-3 Prověřování činnosti různých závodů, jejich majitelů a členů správních rad v době okupace.
305-252-4 Prověřování činnosti různých závodů, jejich majitelů a členů správních rad v době okupace.
305-252-5 Prověřování činnosti různých závodů, jejich majitelů a členů správních rad v době okupace.
305-252-6 Prověřování činnosti různých závodů, jejich majitelů a členů správních rad v době okupace.
305-253-1 Prověřování činnosti hraběnky Thun-Hohensteinové za doby okupace z roku 1950.
305-253-1 Prověřování činnosti M.LORENTOVÉ z Málnice č. 6 z roku 1950. 
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305-253-1 Prověřování studií Josefa NAJMANA, který se po II. světové válce neprávem vydával za lékaře.
305-253-1 Prověřování osob na dožádání ze západního Německa z roku 1950.

305-253-2 Šetření podle §  7 dekretu 100/45 Sb. fa. Slovenský lihový průmysl úč.spol. v Levoči z roku 1950.

305-253-2
Šetření ve věci Johann KRUNTORÁD a spol. napomáhání k ilegálnímu útěku do zahraničí z roku 
1950.

305-253-3

Šetření o činnosti Otto SKORZENYHO, býv. důstojníka Wehrmachtu a SS, který byl velitelem 
trestní výpravy, která provedla persekuci vypálení obcí Drnovice, Vysoké Pole, Tichov, 
Pozděchov, Lačnov a Újezd a vyvraždila obyvatele těchto obcí v dubnu 1945. 

305-253-3 Prověřování osob, které byly organisovány za tzv. protektorátu ve fašistických organisacích.

305-253-4

Seznamy býv. členů gestapa po kterých čs. úřady pátraly jako po válečných zločincích po 
II.světové válce a pátrací oběžníky čs. vyšetřovací komise pro vyšetřování válečných zločinců ve 
Wiesbadenu, kde se nachází seznamy osob, po kterých tato komise též pátrala.

305-253-5
Prověřování činnosti býv.vedoucích různých úřadů v Praze za tzv.protektorátu, Němců, kteří byli 
spolupracovníky SD. Seznamy spolupracovníků SD v Praze.

305-253-5 Zpráva o organisaci a personálním obsazením Abwehrstelle v Praze od r. 1939 až do roku 1944.
305-253-5 Seznam konfidentů této služebny.

305-253-5

Výpověď pplk.něm. Branné moci Roberta TARBUKA, býv.vedoucího AST ve Vídni a v Praze, kde 
vypovídá o činnosti jednotlivých služeben AST v celé Evropě a o činnosti agentů těchto služeben 
za II.světové války.

305-253-5
Seznam osob zadržených Stb v r. 1946 z důvodu odsunu jako německých státních příslušníků 
nebo z důvodu podezření z protistátní činnosti.

305-253-5
Prověřování parlamentních tiskových zpravodajů z r. 1950, prováděné MNB na žádost kanceláře 
Národního shromáždění.

305-253-6 Šetření o činnosti E.A.SEIBA, býv. kata gestapa v Praze.
305-253-6 Šetření o činnosti Ladislava TUČKA, udavače gestapa.
305-253-6 Šetření o činnosti Josefa HECKLA, udavače gestapa.

305-254-1 Šetření o činnosti býv. inspektora SS a poradce HG a POHG Viktora NÄGELLERA z roku 1950.
305-254-1 Šetření o činnosti dr. ing. Jana STOCKÉHO, docenta české techniky v Praze z roku 1950.
305-254-2 Šetření o činnosti Vojtěcha SURÉHO, podezřelého ze špionáže pro Němce z roku 1950.
305-254-2 Šetření o činnosti Aloise KOŠŤALA z roku 1947 - 50.
305-254-2 Šetření o činnosti Merwedla Augusta, válečného zločince z doby po II.světové válce.
305-254-3 Seznam reemigrantů z Volyně v roce 1950 usazených v českém pohraničí.

305-254-3
Osnova zákona o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby z r. 1950 s důvodovou 
zprávou.

305-254-3 Šetření o činnosti Otakara PAVLÍKA, spolupracovníka gestapa z roku 1950.
305-254-3 Šetření o činnosti Habela Franze, spolupracovníka gestapa v Litoměřicích z roku 1950.

305-254-4

Šetření o osobách, které po II.světové válce uprchly do zahraničí a vstoupily do francouzské 
cizinecké legie a proti kterým neměly čs.úřady námitek, aby byly vyreklamovány zpět do ČSR jako 
nezletilé na žádosti jejich příbuzných.

305-254-4

Šetření o situaci v obci Vápený Podol, kde mezi příslušníky KSČ byly rozepře ohledně zlata, které 
bylo odebíráno v době revoluce příslušníkům německé armády a později bylo odevzdáno 
důstojníkům RA z r. 1950.

305-254-4 Šetření o nepravém oznámení Petera Webera o hromadných vraždách ve St.Lubovni z r. 1950.

305-254-5

Šetření o osobách, které po II. svět. Válce uprchly do zahraničí a vstoupiliy do francouzské 
cizinecké legie a proti kterým neměly čs. úřady námitek, aby byly vyreklamovány zpět do ČSR 
jako nezletilé na žádosti jejch příbuzných.

305-254-6
Šetření o vyreklamování příslušníků francouzské cizinecké legie nezletilých příslušníků ČSR, kteří 
uprchly do zahraničí po II. svět. válce a vstoupily do francouzské cizinecké legie z r. 1950.

305-254-6 Šetření o činnosti osob na dožádání SED z NDR z r. 1950.
305-255-1 Šetření podle § 7 100/45 Sb. různých závodů prováděné v roce 1950.
305-255-2 Šetření podle § 7 dekretu 100/45 Sb.různých závodů z r. 1950. 

305-255-2
Šetření činnosti osob, navržených v r. 1951 k udělení pamětních odznaků II.národního odboje 
KNV v Ostravě a ÚNV v Praze.
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305-255-3
Zprávy z jednání a osnova zákona o nabývání a pozbývání státního občanství Československé 
republiky z r. 1949 - 1950.

305-255-4 Seznamy osob, kterým bylo v r. 1945 uděleno čs.státní občanství a které bydlely v Praze.

305-255-4

Rozsudky a trestní oznámení vrchního vojenského prokurátora na osoby, které převážně zběhly z 
čs. armády, nebo se o zběhnutí pokoušely neb uprchly do zahraničí a tam vešly ve styk s orgány 
cizí moci se kterými se spolčily k úkladům proti republice v r. 1948.

305-255-5
Žádosti osob adresované  kanceláři presidenta republiky o propuštění jejich rodinných příslušníků 
ze zajišťovací vazby z r. 1950.

305-255-6
Šetření spolehlivosti osob, navržených v r. 1950 na udělení pamětního odznaku II.národního 
odboje.  

305-255-7 Prošetřování státní spolehlivosti osob, navržených za ředitele národních podniků z r. 1950.

305-255-7
Žádosti osob adresované kanceláři presidenta republiky o propuštění jejich rodinných příslušníků 
ze zajišťovací vazby z r. 1950.

305-255-8
Zprávy o jednání o odebrání loveckých lístků a zbraní osobám nespolehlivým v r. 1950 na 
Slovensku a seznamy osob, kterým byly zbraně odebrány.

305-255-8
Prověřování státní a politické spolehlivosti osob, které žádaly o přijetí do služeb 
Československých aerolinií z r. 1950.

305-256-1 Pátrání po orgánech gestapa zařazených v době okupace u opavského gestapa.
305-256-1 Protokoly ve kterých je uváděna činnost býv. gestapáků v Opavě.
305-256-2 Různá prošetřování osob z r.1951 ( Chování v době okupace )
305-256-3 Výslechové protokoly býv. org. gestapa. Pátrání po válečných zločincích v r. 1946 - 47.
305-256-4 Prověřování činnosti různých osob z doby okupace. Různá hlášení v r. 1951.
305-256-5 Pátrání po válečných zločincích.
305-256-5 Podmínky o provádění repatriace.
305-256-5 Žádosti o vydání válečných zločinců,  čs. soud. úřadům.

305-256-6

Různá hlášení, trestní oznámení v r. 1947 na býv. řeckokatol. faráře Pavla HUČKO, který byl 
zajištěn pro protistání činnosti ( napomáhal banderovcům při ilegálním přechodu čs.hranic do 
Bavorska )

305-257-1 Šetření podle dekretu 100 § 7 z r. 1945 Sb.prvé slovenské továrny na droždí v Trenčíně z r. 1951.

305-257-1
Seznamy válených zločinců předaných v r. 1951 z amerického okupačního pásma Německa do 
ČSR.

305-257-2 Připomínky k osnově výnosu min. spravedlnosti o evidence vězněmých osob z r.1948.
305-257-2 Úředná záznamy o jednání smíšené komise při MNO podle zákona 59/49 z r. 1949.

305-257-2
Šetření o činnosti člena brněnského gestapa Maxmiliána KRENA z r.1951 při příležitosti jeho  
vyžádání jako válečného zločince z Rakouska.

305-257-2 Šetření podle § 7 dekretu 100/45 Sb. Krompašských závodů na měď úč. spol. Bratislava z r. 1951.

305-257-3
Svazky obsahující spisy, které pojednávají o činnosti dr. M. HLÁVKY a jiných funkcionářů ANO za 
doby I. ČSR a okupace.

305-257-4
Svazky obsahující spisy, které pojednávají o činnosti dr. M. HLÁVKY a jiných funkcionářů ANO za 
doby I. ČSR a okupace.

305-257-5 Šetření o situaci v n.p. HRAKO z r. 1951 v Hranicích u Aše.
305-257-5 Šetření podle § 7 dekretu 100/45 Sb. fa. Chemický priemysl úč. spol. Bratislava z r. 1951.
305-257-6 Prošetření osob, které se provinily svojí činností v době okupace proti ČSR.

305-257-6

Zpráva dr. EČERA o jednání ve Vídni z r. 1946 o vydání zločinců a zrádců a o zřízení čsl. 
vyšetřovací komise v Rakousku, seznam válečných zločinců nalézajících se v Rakousku, 
sestavený pátracím úřadem ve Weisbadenu.

305-257-7 Zprávy o vydání Otto SCHULZE z Rakouska v r. 1951 jako válečného zločince.

305-257-7
Šetření ohledně vrácení majetku Tomanovi Josefu z r. 1951, kterému byl jeho majetek zabaven 
jako nacistovi.

305-257-7 Šetření o činnosti architekta Aloise ENGLIŠE po r. 1951 v Prievidze.

305-258-1
Prošetření Andreje BANÍKA, obviněného záměnou jména istraelskými úřady ze zločinů proti 
Židům v době okupace - materiály z r. 1950.

305-258-2 Vyžádání uprchlých nacistů z ciziny v r. 1951.
305-258-2 Přešetření politických poměrů na okrese Turčianské Teplice.

305-258-2
Přešetření stížnosti na bezpečnostního referenta v Mikulově a příslušníka SNB v Kysúc.Novém 
Městě - rok 1951.

305-258-3
Přešetření okupační činnosti německých ředitelů v ČSD v Praze, kteří v r.1950 se nalézali v 
Rakousku.

305-258-3 Vyžadování válečných zločinců z ciziny.
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305-258-3 Prošetření stížnosti na V. očist. Komisi při min. železnic.

305-258-4

Prošetření důstojníků, určených na studium do zahraničí v r. 1951. Prošetření stížnosti 
zaměstnanců ČSD na služeb.přeřazení v r. 1951. Korespondence mezi čsl. vyslanectvím a MNB v 
r. 1951 týkající se provádění postrků čs.uprchlíků z Rakouska do ČSR.

305-258-5 Prošetřování osob závadného chování případu občana, který se sám zastřelil.

305-258-5
Prošetření žádostí, zaslaných příbuznými zajištěných osob na KPR a žádající udělení milosti neb 
pomoci.

305-258-6

Zpráva o výměně maďarských řádů udělených čs. občanům. Šetření k osobě válečného zločince 
dr. THÜRMERA. Prošetření činnosti odbojové skupiny ULJANOV působící v době okupace na 
okr. Gottwaldov.

305-259-1 Žádosti osob německé národnosti za povolení odsunu do Německa.

305-259-1
9 kmenových listů vojenských zajatců slovenské národnosti, nalézajících se v německém 
zajateckém táboře.

305-259-1 Přešetření okupační činnosti inž. V. KAVINY německého ředitele fa. FAG - Praha.
305-259-2 Prošetření Josefa HAYDNA , podezřelého z průmyslové špionáže ( výroba skla ) v r. 1946.

305-259-2
Prošetření okupační činnosti býv.ředitele SANOPSU Bedřicha HAMPEJZE. Prošetřování osob 
podle dekr. Č. 138/45 v r. 1946.

305-259-3 Prošetření žádostí zaslané v r. 1951 na KPR ve věci odsouzení manžela,
305-259-3 Propuštění příslušníka ze SNB nebo povolení k pobytu cizinců v ČSR.
305-259-3 Seznamy retrib. vězňů německé národnosti navržených v r. 1951 k odsunu do NDR.
305-259-4 Prověření pol.spolehlivosti navržených 4 obhájců před státní soud v r. 1951.

305-259-4

Prošetřování žádostí, zaslanýchj v r. 1951 na KPR, MNB nebo sekr. předs. Vlády, které se týkají 
uvolnění konfiskovaného nebo zabaveného majetku, zjištění pobytu zajištěného manžela, finanční 
pomoci rodičům zastřeleného syna orgány SNB a přešetření poměru v továrně v Chomutově.

305-259-5 Šetření podniků podle § 7 dekr. 100/45 Sb.

305-259-5
Prošetření případů zavraždění 10 občanů z obce Vícov, okr. Prostějov, německou armádou v r. 
1945.

305-259-5 Trestní oznámení na válečné zločince a pátrání po jejich pobytu.
305-259-6 Šetření podniků podle § 7 dekr. 100/45 Sb.
305-259-6 Zavraždění 5 čs. občanů příslušníky Wehrmachtu.
305-260-1 Spisy trest. nal. komise ÚNV Praha z r. 1945 - 1947.
305-260-1 Pátrání po německých válečných zločincích.
305-260-1 Přešetření žádosti německé stát. příslušnice o vyjmutí z odsunu.

305-260-2
Spisy trest. nal. komise ÚNV Praha z r. 1945 - 1947. Přešetření okupační činnosti osob 
podezřelých z udavačství a trest. ozn.pro veř. žalobce při MLS v r. 1946.

305-260-3 Spisy ředitelství NB v Praze z r. 1945 - 1947.

305-260-3
Přešetřování osob, podezřelých z udavačství, podpory nacismu neb ukrývání protistátních 
zločinců.

305-260-3 Žádosti osob německé národnosti, internovaných ve sběrném táboře o odsun do Německa.
305-260-4 Spisy ředitelství NB v Praze z r. 1945 - 1947.

305-260-4
Přešetřování osob, podezřelých z udavačství, podpory nacismu neb ukrývání protistátních 
zločinců.

305-260-4 Žádosti osob německé národnosti, internovaných ve sběrném táboře o odsun do Německa.

305-260-5
Úřední zpráva, vyhlášky, telegramy, oběžníky, rozkazy apod. vztahující se k pátrání po 
pachatelích atentátu na Heidricha v r.1942.

305-260-5
Dále seznamy osob, které podaly cenné informace býv.německé stát. policii při pátrání a které za 
tyto informace nebo pomoc obdržely peněžité odměny.

305-260-5 Písemný materiál je z části v jazyce německém.

305-260-6
Úřední zpráva, vyhlášky, telegramy, oběžníky, rozkazy apod. vztahující se k pátrání po 
pachatelích atentátu na Heidricha v r.1942.

305-260-6
Dále seznamy osob, které podaly cenné informace býv.německé stát. policii při pátrání a které za 
tyto informace nebo pomoc obdržely peněžité odměny.

305-260-6 Písemný materiál je z části v jazyce německém.

305-261-1
Zpráva o rozšíření zakázaného pásma z r.1953 a přesídlení nespolehlivých osob z obcí Rapšach, 
Kunšach a Nové Vsi.

305-261-1
Charakteristika uvedených obcí, ve které jsou zahrnuty hospodářské poměry, rozdělení 
obyvatelstva podle zaměstnání, národnostní otázky a vývoj politických poměrů.

305-261-1
Výsledky voleb z r.1953, popis nacistických organisací a počet jejich členů, výsledky voleb z 
května 1946, státně bezpečnostní situace a návrh na opatření.
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305-261-2 Charakteristika nespolehlivých osob, které byly vysídleny z obcí Rapšach, Kunšak a Nová Ves.
305-261-2 V charakteristikách je uvedena jejich trestná činnost a členství v nacistických organisacích.

305-261-3 Charakteristika nespolehlivých osob, které byly vysídleny z obcí Rapšach, Kunšak a Nová Ves.
305-261-3 V charakteristikách je uvedena jejich trestná činnost a členství v nacistických organisacích.

305-261-4 Charakteristika nespolehlivých osob, které byly vysídleny z obcí Rapšach, Kunšak a Nová Ves.
305-261-4 V charakteristikách je uvedena jejich trestná činnost a členství v nacistických organisacích.

305-261-5
Seznam osob s charakteristikou, kteří zvětší části se přihlásily o německé státní občanství, z 
nichž někteří byly v nac.organisacích, nebo sloužili v německé armádě.

305-261-6
Seznam osob, které bydlely za doby první republiky v pohraničí, nepřihlásily se o německé státní 
občanství a byly uznány po r.1945 jako osoby spolehlivé a ponechány v pohraničních obcích.

305-261-7
Seznam osob, které bydlely za doby první republiky v pohraničí, nepřihlásily se o německé státní 
občanství a byly uznány po r.1945 jako osoby spolehlivé a ponechány v pohraničních obcích.

305-261-8
Celková situační zpráva obcí Rapšachu a Kunšachu, které byly zahrnuty do zakázaného pásma v 
r.1953.

305-261-8

Zpráva obsahuje charakteristiku obyvatel, zprávu o průzkumu, seznam členů tamější milice a 
seznam vyšších funkcionářů, kteří jsou v příbuzemském vztahu s nespolehlivými osobami z 
uvedených obcí.

305-261-9

Zpráva krajské přesídlovací komise k problematice obce Rapšach, okr.Třeboň, jejichž obyvatelé 
byli vystěhováni do vnitrozemí. Zpráva obsahuje polohopisný plán, situační zprávu, seznam místní 
organisace KSČ, seznam lidové milice, MNV, jednotné zem.družstvo, seznam osob uprchlých z 
Rapšachu, seznam osob z Rapšachu, které zastávají vyšší funkce, celková statistika a údaje k 
jednotl. osobám.

305-261-10
Jmenný seznam osob s rodopisnými daty a charakteristikou, které v r. 1938 bojovaly za odtržení 
území od ČSR, byly v nacistických organ.a sloužily v němec.armádě a nebyly potrestány.

305-262-1

Prošetření žádostí zaslaných úřadu předsednictva vlády nebo KPR ve věci zajištění příbuzných, 
stížnosti na výkon trestu u potrestaných, žádosti o vstupní visum pro cizince a o povolení sňatku s 
cizincem, o asyl pro cizince v ČSR. Zjišťování pobytu válečného zločince W.von WOLMARA 
býv.Studentenführera v Praze a jeho protokolární výpověď u rakouských policejních úřadů v 
r.1950. 

305-262-2

Žádosti příbuzných zatčených osob, zasílané KPR, MV nebo úřadu předs.vlády, žádající 
vysvětlení příčiny zatčení apod. Žádosti za vrácení zkonfiskovaného majetku - prošetření a 
odpovědi intervenčního oddělení MV těmto žadatelům.

305-262-3

Stížnosti občanů na orgány SNB při provádění výslechu zatčených příbuzných, žádosti příbuzných 
zatčených osob o vysvětlení příčin zatčení, žádosti o milost pro odsouzené zasílané na KPR a 
prošetření těchto případů.

305-262-3 Prošetření případu neúmyslného zastřelení člena LM v Pelhřimově - vše z r. 1952.

305-262-4

Prošetření stížnosti zasílaných na KPR ve věci vysvětlení příčin zatčení příbuzných, stížnosti na 
nesprávný postup orgánů SNB při provádění domovních prohlídek, stížnosti na poměry v obci 
Kostolný Sek, okr.Šurany, stížnosti býv.přísl.SNB Jana KURINSKÉHO z Břeclavi ve věci jeho 
propuštění a pense, žádosti rodičů, žádající vysvětlení smrti svého syna, zastřeleného na útěku z 
ČSR.

305-262-4
Vyšetření státní a politické spolehlivosti osob, žádající propustku do zahraničí, nebo pro jejich 
zařazení do vyšší funkce.

305-262-5

Žádosti občanů, zasílaných v r.1952 na KPR ve věci zjištění pobytu zatčeného příbuzného, 
vysvětlení příčin zatčení, vrácení zkonfiskovaného majetku. Dále jsou to stížnosti ve věci 
zaměstnání, stížnost potrestaného na poměry ve vězeňském táboře v Hor.Slavkově, stížnost 
propuštěného příslušníka SNB, stížnost o provedeném nuceném pachtu pozemku pro JZD. 

305-262-5 Prošetření pohraničních incidentů na rakouských hranicích v r. 1952.

305-262-6

Žádosti zasílané v r.1952 KPR ve věci udělené čs.státního občanství, povolení pobytu v ČSR, 
udělení milosti ve věci vrácení zabavených peněz orgány SNB, přešetření smrti příslušníka SNB, 
žádost o kádrový pohovor ve věci propuštění příslušníka SNB ze služeb MV.

305-262-6 Stížnosti na příslušníky SNB při vyšetřování zatčeného , proti zavázání ke spolupráci s SNB.
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305-262-6 Upozornění na poměry v cizineckém domě ZVIL v Plzni.

305-262-7

Stížnosti a žádosti zasílané v r.1952 KPR ve věci povolení návštěvy příbuzných zatčeného ve 
věznici, o milost pro trest za útěk do zahraničí, o prošetření případu rozkrádání v prodejním 
družstvu, o ponechání dentisty v obci, který má nastoupit službu u PS útvaru.

305-262-7 Stížnost na příslušníky SNB při domovních prohlídkách, ve věci zavázání ke spolupráci s SNB. 
305-262-7 Přešetření těchto případů.

305-263-1

Stížnost a žádosti, zasílané v r. 1952 na KPR nebo sekretariát MNB a týkající se prosby 
příbuzných za propuštění zatčeného z vazby, žádosti 107 osob německé národnosti ve sběrném 
táboře u Liberce za umožnění vystěhování do NSR,

305-263-1
přešetření stížnosti na orgány SNB pro výkon služby, domovních prohlídek neb výslechu, stížnosti 
na funkcionáře KSS ve věci vystěhování z bytu.

305-263-2

Žádosti a stížnosti zasílaní v r.1952 na KPR, MNB nebo choti presidenta o udělení milosti pro 
zatčeného příbuzného, umožnění návštěvy zatčeného manžela, přešetření případu zatčeného 
manžela, vrácení zabavených věcí při prohlídce ( domovní ).

305-263-2
Stížnost na orgány SNB při vyšetřování osob, na prodej nemovitosti soukromé osobě před 
národním podnikem a prošetření těchto případů.

305-263-3
Žádosti a stížnosti zasílané v r.1952 KPR, nebo MNB o pomoc v zaměstnání, sdělení důvodů 
zatčení manžela, prosby o propuštění manžela z vazby, o zproštění závazku ke spolupráci s SNB.

305-263-3
Stížnost ve věci propuštění přísl. z SNB, na orgány SNB při konání domovní prohlídky a 
prošetření těchto případů.

305-263-3 Prošetření 2 vyloučených členů z KSČ.

305-263-4

Žádosti a stížnosti, zasílané v r. 1952 presidentu nebo jeho choti, ministru NB. Žádosti se týkají 
proseb manželek neb příbuzných zatčených osob o znovuprošetření jejich případu neb sdělení 
důvodu jejich zatčení. Stížnosti jsou na postup orgánů SNB při vyšetřování neb provádění 
domovních prohlídek. Přešetření poměrů v hudební škole v Karlových lázní.

305-263-4 Přešetření poměrů v n.p. Slévárny - Brno, Slatina.

305-263-5

Žádosti zasílané v r.1952 KPR ve věci audience v případě zatčeného syna, prosby o milost pro 
odsouzeného z vazby, za prodloužení pobytu v ČSR, za přošetření poměru, ve Východočeských 
uhelných dolech. 

305-263-6

Prošetření ztráty zavazadel na čs.vyslanectví v Paříži. Žádosti zasílané v r.1952 na KPR ve věci 
sdělení důvodu zatčení manželů nebo jejich propuštění z vazby, žádost holandské státní 
příslušnice o vrácení zabaveného majetku v Praze. Stížnost na propuštění ze služeb SVS - 
prošetření pohraničních incidentů na rakouských hranicích v r.1952.

305-264-1

Žádosti zasílané na KPR a týkající se proseb za sdělení důvodu zatčení, urychlené projednání 
trest.případu, propuštění příbuzných z vazby neb výkonu trestu. Prošetření incidentů na 
rakouských hranicích.

305-264-2

Žádosti zasílané na KPR a týkající se proseb za sdělení důvodu zatčení, urychlené projednání 
trest.případu, propuštění příbuzných z vazby neb výkonu trestu. Prošetření incidentů na 
rakouských hranicích.

305-264-2 Seznam maďarských válečných zajatců repatriovaných ze SSSR s daty a místem narození.

305-264-3
Váleční zločinci předaní ze SSSR do ČSR a přešetřování jejich činnosti na území ČSR. Jedná se 
o 10 osob, příslušníků Wehrmachtu mezi nimiž jsou 2 generálové. 

305-265-1
Prošetření stížností na orgány SNB, zasílané v r.1952 na MNB. Prošetření výrubu sadu na 
maďarských hranicích. Žídosti o prodloužení pobytu v ČSR.

305-265-2 Prošetřování žádostí zasílaných v r.1952 na sekretariát MNB, stížnostní oddělení.

305-265-2
Žádosti týkající se prodloužení pobytu občana jiné státní příslušnosti v ČSR, sdělení pobytu 
zatčené osoby, přešetření trest.případu, prošetření závad na železnici.

305-265-2 Prošetřování sporné stát.příslušnosti, prošetření stížnosti na vyšetřovací metody orgánů SNB.
305-265-3 Prošetřování žádostí zasílaných v r.1952 na sekretariát MNB, stížnostní oddělení.

305-265-3
Žádosti týkající se prodloužení pobytu občana jiné státní příslušnosti v ČSR, sdělení pobytu 
zatčené osoby, přešetření trest.případu, prošetření závad na železnici.

305-265-3 Prošetřování sporné stát.příslušnosti, prošetření stížnosti na vyšetřovací metody orgánů SNB.
305-265-4 Prověřování činnosti partyzánského oddílu RP-VAŠEK v době okupace.

305-265-4

Prošetřování anonymních dopisů, zasílaných na MNB. Přešetření žádostí, příbuzných zajištěných 
osob, žádajících o zjištění pobytu zajištěné osoby nebo urychlení vyšetření trest.případu, 
příp.propuštění z vazby.
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305-265-5
Žádosti a stížnosti zasílané na sekretariát MNB ve věci zjišťování pobytu osob, stížnosti ve věci 
závad v politickém a hospodářském životě nebo na orgány SNB a jejich metodám vyšetřovacím.

305-265-5 Materiály jsou z r.1953.

305-265-6

Žádosti a stížnosti zasílané v r.1953 na sekretariát MNB a jejich prošetření. Žádosti se týkají 
prosby o vypuštění záboru domku pro SNB, proseb o výmaz kárného trestu pro přísl.SNB, úpravy 
důchodů pro příslušníky SNB neb ponechání v další službě SNB.

305-266-1

Stížnosti ze stran občanů zasílané předsedovy vlády nebo kanc.presidenta republiky o 
nepořádcích v závodě ALBA Hořovice a kovohutích v Mohradi na Slovensku. Různé stížnosti, 
které se týkají zaměstnání nebo rozkrádání stát. majetku a některé žádosti o propuštění 
zajištěných delikventů.

305-266-2

Stížnosti psané občany KPR proti vystěhování z pohraničního pásma, žádosti o navrácení 
zabavených předmětů a stížnosti proti odebrání zbrojních pasů.Stížnosti na ONV v Sabinově, 
žádost o přiznání charakteru partyzán a žádosti o propuštění zatčených.

305-266-3

Stížnosti ze řad občanů zasílané KPR, které se týkají báňských projektů, funkcionářů ONV a 
příslušníků SNB, které zabavili různé uschované zásoby. Stížnosti proti zatčení, žádosti o 
propuštění z vazby a žádost býv.přísl.SNB o udělení důchodu.

305-266-4
Stížnosti zasílané kanc.pres.republiky nebo min.národní bezpečnosti proti zatýkání některých 
osob a špatnému hospodaření na ČSS v Havířově Brodě.

305-266-4 Upozornění na nespolehlivé osoby z Modrého Kamene a na vesnického boháče JADRNÍČKA.

305-266-5

Upozornění, žádosti a stížnosti zasílané MNB, nebo KPR, proti odebrrání zbrojních pasů, proti 
zatčení některých jednotlivců a stížnosti na jednání přísl.MNB. Žádosti o uvolnění zatčených z 
vyš.vazby, nebo udělení st.občanství a jiná upozornění, které se týkají defraudací a jiné 
trest.činnosti.

305-266-6
Některé stížnosti na přísl.SNB a na omezený styk se zajištěnými. Žádosti o udělení st.občanství 
nebo nařízení k odebrání, žádost o rehabilitaci a upozornění na některé obohacování osob.

305-266-6
Šetření kolem partyzánské skupiny STALIN-ŠUKAJEV a některá dožádání o rozhovor se 
zatčenými a nebo propuštění z vazby.

305-267-1
Stížnosti a prosby ze strany občanů zasílané kanceláři presidenta republiky týkající se zatčených 
osob.

305-267-1 Zprávy o přešetření stížnosti přísl.SNB, které byly zasílány sekretariátu MNB.

305-267-2
Žádosti a stížnosti ze strany občanů zasílané kanceláři presidenta republiky a předsedovi vlády za 
urachlené vyšetřování zatčených občanů,

305-267-2
různá hlášení na nepřístojnosti v obcích nebo na závodech a na některé osoby a funkcionáře z 
r.1953.

305-267-3
Prošetřování zpráv příslušníky SNB na žádost sekretariátu MNB, které se týkají různých stížností 
zasílaných ze stran občanů KPR.

305-267-4

Žádosti a stížnosti prošetřované příslušníky SNB na žádost KPR, které se týkají manželek nebo 
manželů zatčených, dále stížnosti proti postupu některých úřadů, nebo místních národních výborů 
z r.1953.

305-267-5
Různé šetření týkající se stížností ze řad občanů, které zasílali na kancelář presidenta republiky v 
r.1953.

305-267-6 Prošetřování stížností občanů, které zasílali kanceláři presidenta republiky v r. 1953.

305-268-1
Žádosti zasílané v r.1953 KPR od příbuzných zajištěných osob ve věci přešetření trest.případů, za 
propuštění z vyzby, za zjištění pobytu potrestaného a prošetření těchto případů.

305-268-2
Žádosti zasílané v r.1953 KPR od příbuzných zajištěných osob ve věci přešetření trest.případů, za 
propuštění z vyzby, za zjištění pobytu potrestaného a prošetření těchto případů.

305-268-3
Prošetření stížností zasílaných v r. 1953 KPR týkající se přísl. SNB při zabrání chat v 
Dol.Mokropsích, prošetření poměrů v JRD v Demandicích.

305-268-3
Prošetření pobytu bělogvardějce, žijícího v NSR a různých kriminálních případů - nedocházka do 
zaměstnání, smrt občana otravou alkoholem, pohlavní nakažení manželky apod.

305-268-4 Žádosti a stížnosti zasílané v r.1953 na sekretariát MNB, stížnostní oddělení.

305-268-4
Žádosti se týkají povolení návštěvy zajištěné osoby, neb udělení amnestie, udělení propustky do 
hraničního pásma, přešetření trest. činů.

305-268-4 Stížnosti na příslušníky SNB a jejich chování. 
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305-268-5
Prošetřování žádostí zasílaných v r.1953 KPR postiženými občany neb jejich příbuznými. Jedná 
se o kriminální trest.činy - krádeže, nedovolený potrat, manželské rvačky apod. 

305-268-6

Přešetření žádostí a stížností, zasílaných v r.1953 KPR nebo sekretariátu MNB ve věci zjištění 
pobytu zajištěného, finanční pomoci manželce zajištěného, udělení čs.st.občanství, přešetření 
odevzdaných obilních kontingentů od samostatně hospodařících rolníků.

305-269-1 Některá anonymní udání zasílané KPR nebo MNB.

305-269-1

Žádosti o propuštění některých zatčených a žádost čs.červeného kříže o zavedení pátrání po 
pohřešovaných osobách. Upozornění na poměry v Horních Rykynčiciach a stížnost proti zatčení 
malíře Karla HODRA. Stížnosti proti zatýkání některých osob, na funkcionáře KNV a ONV Prešov 
a stížnost na přísl.SNB z r. 1953.

305-269-2

Žádosti a stížnosti zasílané MNB nebo kanceláři presidenta republiky, ve kterých se pojednává o 
propuštění zatčených. Upozornění MNB na skůdce v pohostinských závodech v Bratislavě a 
poznatky k osobám, které se připravovaly na provedení atentátu na přes.republiky v r. 1953.

305-269-3

Žádosti zahraničních úřadů o sdělení adres odsouzených v ČSR, různé šetření na osoby a 
prošetření osob partyzánské skupiny "Jan Žižka" v Jugoslávii z r.1953 a stížnosti zasílané MNB, 
nebo kanceláři presidenta republiky proti zatčení některých osob čs.úřady.

305-269-4

Různá oznámení zasílaná min.státní kontroly o nedostatcích, trest.oznámení na provinilce a 
dožádání něm.úřadů o zjištění odsouzených válečných zločinců v ČSR. Prosby o milost kanceláři 
presidenta republiky nebo MNB o propuštění osob, které byly zajištěny pro protistát.činnost v 
r.1953.

305-269-5

Žádosti a stížnosti zasílané MNB, nebo kanceláři presidenta republiky proti vyhoštění, nebo 
žádosti o propuštění zajištěných osob. Zprávy o překročení čs.státních hranic rakouskými 
příslušníky, o zatčení herečky SEDLÁČKOVÉ a o zatčení krajského vedoucího sekty "Svědků 
Jehovových".

305-269-6
Žádosti a stížnosti zasílané kanceláři presidenta republiky, které pojednávají o zatčených 
osobách, nebo které si stěžují na zamítnutí pobytu na území ČSR.

305-269-6 Zprávy o osobách vyhýbajících se pracovnímu poměru.
305-270-1 Prošetření žádostí, zasílaných v r. 1953 na KPR, ministru vnitra a spravedlnosti.

305-270-1
Žádosti se týkají proseb o sdělení důvodů zatčení manžela neb zjištění jeho pobytu, povolení k 
vystěhování z ČSR do ciziny, stížnosti na různé závady v hospodářském životě.

305-270-2
Žádosti zaslané na KPR v r. 1953 s prosbou o sdělení pobytu zajištěného, o povolení dalšího 
pobytu v hraničním pásmu pro reemigranty z maďarska.

305-270-3

Žádosti zasílané v r.1953 na KPR, předsednictvo vlády neb stížnosti oddělení MNB ve věci 
přešetření trest.případu, dovolení návštěvy zatčeného manžela, stížnost na jednání falešného 
orgána SNB a na znovuvystěhování z obce.

305-270-4

Žádosti zasílané v r.1953 na KPR nebo stížnosti oddělení MNB.Jedná se o prosby v přešetření 
záležitosti neplacení alimentačního poplatku přísl.SNB, přestěhování z HP do vnitrozemí, povolení 
návštěvy zajištěného, přešetření krádeže peněz.

305-270-5

Přešetření žádostí, zaslaných v r.1953 kádrovému odboru MV, KPR a MV. Jsou to prosby o nové 
kádrové přešetření, zaujetí stanoviska k výkupu mlátičky, prosba na dovolení se vrátit zpět do 
vlasti a za udělení čs. stát.občanství.

305-270-6

Žádosti zasílané v r. 1953 na KPR, týkající se přešetření politické spolehlivosti ředitele 
MASOZÁVODU v Bánovicích n/B, znovuprošetření trest.případu a prošetření machinací ve Svazu 
spotřebních družstev v Bratislavě.

305-271-1

Přešetření minulosti německého policejního orgána na dožádání rakouského vyslanectví, 
zjišťování totožnosti mezinár. Podvodníka, zadržení 2 rakouských stát.příslušníků a odpovědí 
rakouskému vyslanectví, pátrání po pobytu maďarského občana v ČSR pro jeho trest. činnost v 
Maďarsku, 

305-271-1 osobní doklady po zemřelém SA - mannovi.

305-271-2

Dožádání diplomatické mise NDR o zjištění pobytu občana německé národnosti z důvodů 
neplacení alimentů do NDR. Prosba švýcarské občanky o dovolení k uzavření sňatku s 
čs.příslušnicí. Žádost občanky USA o zjištění minulosti nápadníka své sestry v USA.

305-271-2
Pátrání po pobytu bulharského stát.příslušníka v ČSR a žádost řeckého stát. příslušníka o 
potvrzení pobytu v ČSR.

305-271-3

Seznam retribučních vězňů německé národnosti, připravených v r.1952 v soustřeďovacím táboře 
v Ostravě - Kunčicích k odsunu do NDR.Přešetření stížnosti na postup orgánů SNB.Přešetření 
žádosti o milost pro zajištěného a o znovupřešetření trest. případu. 

305-271-4
Žádosti zasílané v r. 1953 na KPR týkající se proseb příbuzných zajištěných osob o urychlení 
prošetření trest.případů, propuštění zajištěné osoby z vazby, prošetření funkcionářů KSS.
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305-271-5

Prošetření žádostí a stížností zasílaných v r.1952 na KPR, stížnostní odděl. MNB nebo na MS 
kontroly. Týká se závadného chování orgánů SNB, proseb příbuzných zajištěných osob o jejich 
propuštění z vazby, žádosti o vystěhování občana z obce jakožto rušivého živla.

305-271-6

Prošetření stížností a žádostí zasílaných v r.1952 - 1953 na KPR ve věci nesprávného postupu 
přísl.SNB v bytové záležitosti,ve zpravodajské činnosti, v domnělém nesprávném použití zbraně. 
Žádosti příbuzných zajištěných osob o jejich propuštění.

305-271-7
Prošetření žádostí zasílaných v r.1953 na KPR příbuznými zajištěných osob. Zápis o poradě 
zástupců MNO, MNB a zástupců SPB v r.1952 na níž bylo prověřeno 12 partyzánských skupin.

305-271-8

Prošetření žádostí zasílaných v r.1952 na KPR ve věci propuštění příslušníka SNB, vrácení 
čs.stát.občanství, povolení návštěvy zajištěného, hmotného zajištění po úraze zaviněném 
příslušníkem SNB.

305-272-1

Žádosti zasílané příbuznými zajištěných osob na KPR v r.1952 - 1953 s prosbou o sdělení důvodu 
zatčení, urychlení vyšetřování případu, o propuštění z vazby nebo udělení milosti pro zajištěného 
a prošetření těchto případů.

305-272-2

Žádosti zasílané příbuznými zajištěných osob na KPR v r.1952 - 1953 s prosbou o sdělení důvodu 
zatčení, urychlení vyšetřování případu, o propuštění z vazby nebo udělení milosti pro zajištěného 
a prošetření těchto případů.

305-272-3

Žádosti zasílané příbuznými zajištěných osob na KPR v r.1952 - 1953 s prosbou o sdělení důvodu 
zatčení, urychlení vyšetřování případu, o propuštění z vazby nebo udělení milosti pro zajištěného 
a prošetření těchto případů.

305-272-4

Žádosti zasílané příbuznými zajištěných osob na KPR v r.1952 - 1953 s prosbou o sdělení důvodu 
zatčení, urychlení vyšetřování případu, o propuštění z vazby nebo udělení milosti pro zajištěného 
a prošetření těchto případů.

305-272-5

Žádosti zasílané příbuznými zajištěných osob na KPR v r.1952 - 1953 s prosbou o sdělení důvodu 
zatčení, urychlení vyšetřování případu, o propuštění z vazby nebo udělení milosti pro zajištěného 
a prošetření těchto případů.

305-272-6

Žádosti zasílané příbuznými zajištěných osob na KPR v r.1952 - 1953 s prosbou o sdělení důvodu 
zatčení, urychlení vyšetřování případu, o propuštění z vazby nebo udělení milosti pro zajištěného 
a prošetření těchto případů.

305-273-1 Žádosti býv.britských příslušnic provdaných za čs.letce v Anglii o propuštění z čs.státního svazku.

305-273-1
Neoprávněná stížnost VESELOVÉ na přísl.MNV, zpráva o zatčení PODHORY a stížnost 
MICHALCOVÉ zaslaná kanceláři presidenta republiky ohledně zatčení manžela.

305-273-2
Žádosti zasílané kanceláři presidenta republiky ze strany manželek nebo příbuzných a prosby za 
zatčené osoby pro protistátní činnost.

305-273-3

Stížnosti a žádosti manželek a jiných příbuzných zasílaných MNB nebo kanceláři presidenta 
republiky ohledně zatčených pro protistátní činnost a zpráva o zatčení a protistátní činnosti 
býv.továtníka inž.HOVORY.

305-273-4

Žádosti o vysídlení Němců, kteří si v ČSR odpykali tresty, zpráva o zatčení sourozenců 
LANGROVÝCH, kteří měli provést atentát na předsedu vlády a jiné zprávy o zatčených osobách z 
r. 1953.

305-273-5
Žádosti amerických úřadů v Berlíně, o repatriaci válečného zločince Adely ARTLOVÉ, která si 
odpykala trest v ČSR.

305-273-5
Žádosti o milost zasílané kanceláři presidenta republiky a seznam osob maďarské národnosti, 
které přešly ilegálně do ČSR.

305-273-6
Stížnosti zasílané kanceláři presidenta republiky, týkající se osobních záležitostí a zatčení 
některých osob z r.1953.

305-274-1
Prosby a stížnosti z řad občanů zasílané kanceláři presidenta republiky nebo MNB, které se týkají 
zajištěných osob.

305-274-1
Seznam řeckých učitelů - emigrantů, kteří byli převzati do stavu min.školství v r. 1951 a jiné 
drobnější zprávy na nespolehlivé osoby.

305-274-2
Stížnost Josefa REZUTKY zaslaná kanceláři presidenta republiky proti zajištění a podání 
trest.oznámení na svého otce Karla REZUTKU.

305-274-2 Seznam Němců, kteří po propuštění z vězení byli odsunuti do Německa a jiné zprávy.

305-274-3
Zpráva o různých machinacích funkcionářů MNV v Gottwaldově a prosba zaslaná kanceláři 
presidenta republiky o propuštění MOJŽÍŠE.

305-274-3
Stížnost BEDNAŘÍKA na odmítnutí propustky do pohraničního pásma a jiná prošetření na 
nespolehlivé osoby.

305-274-4
Zpráva a trestní oznámení na zaměstnance n.p. ZORNICA v Bánovciach nad Bebravou a na 
vedoucí obchodních domů v Bratislavě z r. 1952.
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305-275-1
Stížnosti a prosby zasílané kanceláři presidenta republiky nebo MNB, týkající se uvězněných 
osob.

305-275-1
Zprávy o nespolehlivých osobnostech a osobách, které se připravovaly na útěk za hranice, nebo 
ilegálně uprchly.

305-275-2
Různé stížnosti zasílané kanceláři presidenta republiky nebo MNB, které se týkají víceméně 
osobních sporů občanů.

305-275-2
Prošetření partyzánské jednotky SEVERNÍ HRABOVÁ, poznatky na orgána gestapa 
STRAUBEHO, dozorce vězňů URBÁNKA a další drobnější zprávy.

305-275-3
Nepravdivé stížnosti zasílané kanceláři presidenta republiky, zvláště Němce MAYERA a Anny 
HALUŠKOVÉ.

305-275-3 Zprávy o trestných činech z r. 1953, které zpracovali příslušníci SNB.

305-275-4
Stížnosti občanů zasílané MNB nebo kanceláři presidenta republiky ohledně zatčení některých 
osob.

305-275-4 Žádosti o propuštění zajištěných osob a žádost o čs. stát. občanství Němky KÖGLOVÉ.

305-275-4
Prověrka partyzánské skupiny JAROŠ ŽIŽKA a stížnosti na příslušníky SNB, úřady a podané 
testní oznámení na funkcionáře MNV v Ostravě.

305-276-1 Stížnost občanů zaslaná MNB, ve které protestují proti mírným trestům delikventů.

305-276-1
Stížnost JENÍKOVÉ, která byla zaslaná kanceláři presidenta republiky, ve které si stěžuje na 
zatčení svého manžela, býv.kulaka.

305-276-1 Zpráva o zatčení býv.příslušníka SNB TUČKA a stížnost jeho manželky proti zatčení.
305-276-1 Trestní oznámení na osoby, které měly na Slovensku vyzradit partyzány.

305-276-2
Stížnost Marie VEJRACHOVÉ, zaslaná předsedovi vlády a kanceláři presidenta republiky proti 
zatčení svého manžela pro sabotáž.

305-276-2
Zprávy a trest.oznámení na HARAŠKU a ŠEVČÍKA pro obohacování. Trest.oznámení na Josefa 
BILÍKA a zpráva o býv.orgánu gestapa v Praze Heinzu BAUDISCHOVI.

305-276-3
Zpráva o zatčení vraha předsedy KSĆ Jana RAČIČÁRA a zpráva o prošetřování partyzánské 
jednotky JAN ŽIŽKA.

305-276-3 Stížnost italské příslušnice Aurelie DE-ZOR-DO na zakázání pobytu v ČSR.
305-276-3 Prosba Růžena ŠKODOVÉ o reemigraci syna, který uprchl ilegálně za hranice ČSR.

305-276-3
Stížnost Ferdinanda MARKUSE proti zákazu jeho vstupu do pohraničního pásma a stížnost 
R.KAZIMÍROVÉ proti odebrání průkazu do zakázaného pásma.

305-276-3
Trestní oznámení na rolníka Č.DRAHOŠE a žádost René GOLANOVÉ ve věci odsouzeného 
manžela.

305-276-4

PRAŽÁK Bedřich - zpráva o zatčení pro špionáž, žádost J. BARTOŠE, býv. příslušníka SNB o 
zrušení trestu a prošetření vedoucích činitelů skláren Adama ZIMERA, Ladislava JINDRY a 
Jakuba VRÁBLÍKA.

305-276-4
Žádost o prošetření odsouzeného BUKOVICKÉHO a stížnost, která byla zaslána MNB o oměrech 
v n.p. ZDROJ v Trnavě.

305-276-5
Dotaz švýcarského vyslanectví ohledně zatčení H. SCHMIDTA čs. úřady a žádost o náhradu za 
úraz ve službě okr.vel. LM Štefana ZÁBOLY.

305-276-5 Charakteristika závodu fa.SANDRIK, jeho představitelů a akcionářů.
305-276-5 FRINTA Bohumil, stížnost zaslaná MNB proti zákazu pobytu v pohraničí.

305-277-1

Dotaz rakouského vyslanectví ohledně zatčení POLADANA Fr. Olexa jar. ŠRŮTKA Františka - 
udavači gestapa - zpráva, František MSGR - válečný zločinec - zpráva, trest.oznámení na osoby, 
které se zabývaly převáděním osob přes hranice ČSR do Rakouska, poznatky na nespolehlivé 
osoby a charakteristiky některých závodů, jejich majitelů, akcionářů a vedoucích činitelů.

305-277-2 Charakteristika závodů, býv.majitelů a vedoucích úředníků.

305-277-2

GRUBEROVÁ Elisabeth, šetření za účelem její repatriace do Rumunska, šetření na nové  
bezpeč.referenty, jejich jmenování a přidělování do N.P., různá šetření na nespolehlivé osoby a 
směrnice pro zjišťování nesplehlivosti osob z r. 1949.

305-277-3

Prošetřování býv.majitelů továren a charakteristika závodů, prošetřování bezpeč.referentů na 
závodech, jejich jmenovánía dosazování do N.P., zpráva o uprchlých osobách do zahraničí a o 
osobách, na které bylo výhlášeno pátrání.

305-277-3

Seznam lidových soudců z pražského kraje z r.1950, žádosti o odškodnění podle § 63/49 Sb., 
zprávy o propuštění zaměstnanců min.zahr.věcí, kteří odmítli se vrátit do ČSR v r.1950 a 
směrnice pro odborné školení příslušníků MV.

305-277-4

Seznam kontrolní rady a revisního výboru Národní banky a zpráva o jejich prošetření, prošetření 
poštovních zaměstnanců, kteří byli navrženi na povýšení, směrnice k podchycení nespolehlivých 
osob maďareské národnosti, pátrání po osobách navržených k zatčení,
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305-277-4

charakteristiky závodů, býv.majitelů a vedoucích osobností, seznam žen soudců z lidu od 
okresního soudu v Pardubicích a zprávy o osobách, které byly navrženy na ředitele různých 
podniků z r.1950.

305-278-1 Prošetřování osob navržených k udělení sovětské medaile "Poběda".

305-278-1
Prošetřování osob žádajících čs.státní občanství nebo vstup do závodů, důležitých pro obranu 
státu.

305-278-1 Šetření závodů podle dekretu 100/45 Sb.
305-278-1 Instrukce Mv pro výkon pátrání.
305-278-1 Materiály jsou z r. 1950.

305-278-2

Přešetření osob navržených pro udělení pamětního odznaku II.odboje čs. Zjišťování provádění 
zájezdů autobusových. Vyžadování válečných zločinců ze zahraničí. Osnovy min.průmyslu o 
znárodnění dolů - změny a doplňky v r. 1950. Návrhy na jmenování bezpeč. referentů.

305-278-3 Šetření podniků podle § 7 dekretu 100/45 Sb.
305-278-3 Přešetřování politické spolehlivosti stát. zaměstnanců a soudců z lidu.
305-278-3 Návrhy a směrnice pro bezpeč.referenty a jejichdoplňování v r. 1950.
305-278-4 Doplňování soudců z lidu a jejich prověřování.
305-278-4 Prověřování osob navržených na udělení pamětního odznaku II.čs. odboje.
305-278-4 Šetření závodů podle § 7 dekretu 100/45 Sb.
305-278-4 Směrnice o táborech nucená práce.
305-278-4 Prověřování zaměstnanců ČSSZ a bezpeč.referentů.
305-279-1 Úřední záznamy Ústb z r.1948.
305-279-1 Prověřování osob z r.1947, kterým měl být udělen pamětní odznak II.národního odboje.
305-279-1 Připomínky ke zlepšení státně bezpečnostní služby z r.1948.

305-279-1

Zpráva o prověřování partyzánské činnosti  ZIMNÍ BRIGÁDY, která se po II.svět. válce 
dožadovala uznání jako řádná partyzánská brigáda, byla však hodnocena jako nehodnověrný 
odbojový útvar.

305-279-1 Seznam spisů zapůjčených dr. Antonínem PEKLEM  MV v roce 1947.

305-279-2
Seznamy osob v r. 1949 prověřovaných jako členů komisí a komitétů Rady hospodářské 
spolupráce československo - polské.

305-279-3 Prověřování státoobčanské spolehlivosti a mravní zachovalosti státních zaměstnanců z r. 1946.

305-279-3
Protokoly zaměstnanců min.školství a osvěty z r. 1945 - 1947 k osvětlení kolaborantské činnosti 
některých zaměstnanců MŠO za doby okupace, protokoly býv.členů a zaměstnanců.

305-279-3
Dědictví Komenského, kteří vypovídali o rozporech, které byly za doby okupace mezi vedoucími 
funkcionáři. 

305-279-4
Osobní svazek Reinholda JÄGRA, obsahuje korespondenci JÄGRA s fa. SCHICHT v Ústí 
n/Labem, které byl až do r.1938 JÄGR ředitelem.

305-279-5
Osobní svazek M. OLEŠZUKOVÉ - obsahuje výsledky řízení podle § 1 dekretu presidenta 
republiky č.138/45 Sb. proti jmenované.Spisy jsou z r.1950 - 1951.

305-279-6
Seznam funkcionářů lidové strany z org.Břínov, seznam funkcionářů nár.soc.strany, seznam 
funkcionářů soc.dem.strany z Kozomína, Úžice, Chvatěruby.

305-279-6 Seznam osob podezřelých z různé trest.činnosti z okresu Kralupy nad Vltavou.

305-279-6

Nařízení okresního hejtmana okr.Kralupy n/Vlt. ze dne 28.12.1938 o rozpuštění KSČ a seznam 
funkcionářů KSČ, kteří po rozpuštění strany pozbyli funkce v místní samosprávě se seznamem 
nových funkcionářů na místa býv. příslušníků KSČ do místní správy.

305-279-6 Fotografie členů org. Devisenschutzkomanda ( Zollfahndungsstelle ) v Praze nalezené v r. 1949.

305-279-7
Seznam ředitelů a technických vedoucích úředníků, úředníků a dělníků Spojených elektráren 
severozápadního Slovenska akc.spol.Žilina z r.1936.

305-279-7 Seznam umělců v r.1939 vypracovaný k 38.oběžníku krajinského úřadu v Bratislavě.
305-279-7 Seznam zaměstnanců Deutsche Handele und Kreditbank, filiálka v Žilině z r. 1940.
305-279-7 Seznam zaměstnanců fa. Julius RÜTGERS účast. spol. v Žilině.
305-279-7 Seznam zaměstnanců Spolku pro chemickou a hutní výrobu, závod v Žilině z r. 1944.
305-279-7 Seznam zaměstnanců fa.ROLNÝ účast. spol. v Žilině.
305-279-7 Seznam zaměstnanců Žilinské soukenné továrny účast. spol. v Žilině z r. 1938.
305-279-7 Seznam zaměstnanců Žilinské továrny na celulosu účast. spol. v Žilině.

305-280-1
Ve svazku se nachází úřední záznamy z r. 1949, 22 fotografií a další spisový materiál, který 
zřejmě patřil býv. zaměstnanci MV Přibíku OSSENDORFU.
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305-280-2

Žádosti býv.čs.občanů německé národnosti, určené OSK Stříbro z r.1946, o propuštění svých 
rodinných příslušníků ze zajišťovacích táborů za účelem zcelování rodin před odsunem do 
Německa.

305-280-3

Žádosti býv.čs.občanů německé národnosti, určené OSK Stříbro z r.1946, o propuštění svých 
rodinných příslušníků ze zajišťovacích táborů za účelem zcelování rodin před odsunem do 
Německa.

305-280-4

Žádosti býv.čs.občanů německé národnosti, určené OSK Stříbro z r.1946, o propuštění svých 
rodinných příslušníků ze zajišťovacích táborů za účelem zcelování rodin před odsunem do 
Německa.

305-281-1
Prošetřování osob německé národnosti z r.1946 - 1947 před odsunem z ČSR z okresu Horšovský 
Týn.

305-281-1
Vyšetřování udavačské činnosti občanů z Puclic okr. Horšovský Týn, kteří se dopouštěli udávání 
gestapu pro poslech zahraničního rozhlasu.

305-281-1
Žádosti německých příslušníků - antifašistů, kteří v r.1946 žádali o povolení k dobrovolnému 
vystěhování do Chamu v Bavorsku, k tomu účelu již měli vystaven americkými úřady "Permit".

305-281-2
Prošetřování osob německé národnosti před odsunem z r.1948 z okresu Horšovský Týn, žádosti 
Němců o vyjmutí z odsunu.

305-281-2 Seznam německých ovčáckých mistrů vyjmutých z odsunu v okrese Horšovský Týn v r.1947.

305-281-2
Seznamy Němců z okr.Horšovský Týn, kteří měli být přesídleny do vnitrozemí a seznamy Němců, 
kteří před tímto přesídlením uprchli do ciziny v r. 1948.

305-281-3
Spisy zabavené u Gauleitung Sudetenland der NSDAP Gauamt Volkstrumfragen v Jeblonci 
n/Nisou obsahují dotazníky NSKK a seznam místních vedoucích okr.Bischofteinitz z r. 1943.

305-281-3 Seznam zatčených vedoucích a funkcionářů strany NSDAP v Holýšově, okr.Stříbro z r. 1945.

305-281-4
Prověřování činnosti osob německé národnosti z okresu Horšovský Týn z r.1946 - 1947, kteří se 
provinily proti ČSR za doby okupace.

305-281-5
Prověřování činnosti osob německé národnosti z okresu Horšovský Týn z r.1946 - 1947, kteří se 
provinily proti ČSR za doby okupace.

305-281-6
Šetření osob z okr.Horšovský Týn z r. 1946 - 1948, které žádaly vystěhovalecké pasy, neb osob 
cizí státní příslušnosti, které žádaly povolení k prodloužení pobytu na území ČSR.

305-281-7

Seznamy funkcionářů strany NSDAP a jejich složek v r. 1945 zajištěných podle nařízení MV ze 
dne 7.8.4945 č. 8812/45 v okr.Stříbro a seznam příslušníků NSDAP a jiných nacistických 
organisací pocházejících z okr.Stříbro, jejichž pobyt v r.1946 nebyl čs.úřadům znám.

305-281-8

Seznamy funkcionářů strany NSDAP a jejich složek v r. 1945 zajištěných podle nařízení MV ze 
dne 7.8.4945 č. 8812/45 v okr.Stříbro a seznam příslušníků NSDAP a jiných nacistických 
organisací pocházejících z okr.Stříbro, jejichž pobyt v r.1946 nebyl čs.úřadům znám.

305-281-9

Seznamy funkcionářů strany NSDAP a jejich složek v r. 1945 zajištěných podle nařízení MV ze 
dne 7.8.4945 č. 8812/45 v okr.Stříbro a seznam příslušníků NSDAP a jiných nacistických 
organisací pocházejících z okr.Stříbro, jejichž pobyt v r.1946 nebyl čs.úřadům znám.

305-282-1 Prošetřování činnosti osob.
305-282-1 Prošetřování činnosti Němců, příslušníků SdP a NSDAP.
305-282-1 Žádosti Němců o vyjmutí z odsunu a ponechání v ČSR, nebo o odklad odsunu.

305-282-1 Prošetřování čs. i cizích státních příslušníků, kteří ilegálně přecházeli čs. hranice r. 1945 - 1947.
305-282-2 Prošetřování činnosti osob.
305-282-2 Prošetřování činnosti Němců, příslušníků SdP a NSDAP.
305-282-2 Žádosti Němců o vyjmutí z odsunu a ponechání v ČSR, nebo o odklad odsunu.

305-282-2 Prošetřování čs. i cizích státních příslušníků, kteří ilegálně přecházeli čs. hranice r. 1945 - 1947.
305-282-3 Prošetřování činnosti osob.
305-282-3 Prošetřování činnosti Němců, příslušníků SdP a NSDAP.
305-282-3 Žádosti Němců o vyjmutí z odsunu a ponechání v ČSR, nebo o odklad odsunu.

305-282-3 Prošetřování čs. i cizích státních příslušníků, kteří ilegálně přecházeli čs. hranice r. 1945 - 1947.
305-282-4 Prošetřování činnosti osob.
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305-282-4 Prošetřování činnosti Němců, příslušníků SdP a NSDAP.
305-282-4 Žádosti Němců o vyjmutí z odsunu a ponechání v ČSR, nebo o odklad odsunu.

305-282-4 Prošetřování čs. i cizích státních příslušníků, kteří ilegálně přecházeli čs. hranice r. 1945 - 1947.
305-282-5 Prošetřování činnosti osob.
305-282-5 Prošetřování činnosti Němců, příslušníků SdP a NSDAP.
305-282-5 Žádosti Němců o vyjmutí z odsunu a ponechání v ČSR, nebo o odklad odsunu.

305-282-5 Prošetřování čs. i cizích státních příslušníků, kteří ilegálně přecházeli čs. hranice r. 1945 - 1947.
305-282-6 Prošetřování činnosti osob.
305-282-6 Prošetřování činnosti Němců, příslušníků SdP a NSDAP.
305-282-6 Žádosti Němců o vyjmutí z odsunu a ponechání v ČSR, nebo o odklad odsunu.

305-282-6 Prošetřování čs. i cizích státních příslušníků, kteří ilegálně přecházeli čs. hranice r. 1945 - 1947.
305-282-7 Prošetřování činnosti osob.
305-282-7 Prošetřování činnosti Němců, příslušníků SdP a NSDAP.
305-282-7 Žádosti Němců o vyjmutí z odsunu a ponechání v ČSR, nebo o odklad odsunu.

305-282-7 Prošetřování čs. i cizích státních příslušníků, kteří ilegálně přecházeli čs. hranice r. 1945 - 1947.

305-283-1

Seznamy osob, které ilegálně přešly v r. 1945 z americké nebo francouzské zóny v Německu do 
ČSR, seznam příslušníků NSDAP a SA z okr. Stříbro, zprávy o osobách německé národnosti 
připravených k odsunu, žádosti Němců o vynětí z odsunu cestou milosti a seznam německých 
antifašistů z okr.Horšovský Týn.

305-283-2 Šetření a podání trest.oznámení na osoby, které přešly ilegálně hranice ČSR.

305-283-3
Seznamy antifašistů z okr.Horšovský Týn a seznamy antifašistů, kterým byly vydány antifašistické 
průkazy, a které požádaly o vyjmutí z odsunu.

305-283-4 Osobní svazek Josefa PLASCHKA , příslušníka NSDAP.

305-283-5

Zprávy o zajištění osob německé národnosti a trest.oznámení na býv.nacisty a osoby, které 
ilegálně překročily hranice ČSR. Zprávy o potrestání osob, které byly v nacistických organisacích, 
nebo které chtěly uprchnout z ČSR. Žádosti Němců o vyjmutí u odsunu do Německa.

305-283-6
Zprávy o zatčeni příslušníků NSDAP, býv.německých četníků, kolaborantů, spolupracovníků SD a 
udavačů gestapa.

305-283-6 Zprávy o vyhoštěných osobách z Horšovského Týna a odvolání některých vyhoštěných provinilců.

305-283-6
Některé zprávy o odsunu Němců a jejich žádostí o vyjmutí z odsunu cestou milosti a evidenční 
listy odsouzených z r. 1945 - 1948.

305-283-7
Zprávy a trestní oznámení na kolaboranty a příslušníky nacistických organisací, odsun Němců a 
žádosti o vynětí z odsunu cestou milosti a jiné drobnější zprávy.

305-283-8
Žádosti německých občanů o vyjmutí z odsunu cestou milosti a zprávy o zatčení německých 
příslušníků, kteří ilegálně překročili hranice do ČSR.

305-283-9

Zprávy o příslušnících nacistických organisací, zprávy o osobách přihlášených k Němcům a 
stížnost správní komise v Sytně, okr.Stříbro zaslaná MV na osoby německé národnosti a 
příslušnosti, kterým vlivem některých osob byly poskytovány po roce 1945 různé výhody.

305-284 Spisy Okresní správní komise Horšovský Týn a Stříbro.

305-284
Obsahuje seznamy a různou korespondenci, týkající se odsunu Němců v letech 1945 - 1946 z 
českého pohraničí.

305-285 Spisy Okresní správní komise Horšovský Týn a Stříbro.

305-285
Obsahuje seznamy a různou korespondenci, týkající se odsunu Němců v letech 1945 - 1946 z 
českého pohraničí.

305-286 Spisy Okresní správní komise Horšovský Týn a Stříbro.

305-286
Obsahuje seznamy a různou korespondenci, týkající se odsunu Němců v letech 1945 - 1946 z 
českého pohraničí.

305-287 Spisy Okresní správní komise Horšovský Týn a Stříbro.

305-287
Obsahuje seznamy a různou korespondenci, týkající se odsunu Němců v letech 1945 - 1946 z 
českého pohraničí.

305-288 Spisy Okresní správní komise Horšovský Týn a Stříbro.

305-288
Obsahuje seznamy a různou korespondenci, týkající se odsunu Němců v letech 1945 - 1946 z 
českého pohraničí.

305-289 Spisy Okresní správní komise Horšovský Týn a Stříbro.
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305-289
Obsahuje seznamy a různou korespondenci, týkající se odsunu Němců v letech 1945 - 1946 z 
českého pohraničí.

305-290 Spisy Okresní správní komise Horšovský Týn a Stříbro.

305-290
Obsahuje seznamy a různou korespondenci, týkající se odsunu Němců v letech 1945 - 1946 z 
českého pohraničí.

305-291 Spisy Okresní správní komise Horšovský Týn a Stříbro.

305-291
Obsahuje seznamy a různou korespondenci, týkající se odsunu Němců v letech 1945 - 1946 z 
českého pohraničí.

305-292 Spisy Okresní správní komise Horšovský Týn a Stříbro.

305-292
Obsahuje seznamy a různou korespondenci, týkající se odsunu Němců v letech 1945 - 1946 z 
českého pohraničí.

305-293-1 Šetření národní a státní spolehlivosti osob.
305-293-2 Pátrání po válečném zločinci Josefu BUCHROITHEROVI r. 1946.
305-293-2 Prošetřování osob, které ilegálně překročily státní hranice ČSR.

305-293-3
Pátrání z r.1945 po osobách, které v době okupace žádaly o německou státní příslušnost a 
šetření jejich činnosti v době okupace.

305-293-3
Prošetřování osob, které v době okupace přijaly německou státní příslušnost, byly členy 
nacistických organisací a po r.1945 žádaly o navrácení čs. státního  občanství.

305-293-4
Pátrání z r.1945 po osobách, které v době okupace žádaly o německou státní příslušnost a 
šetření jejich činnosti v době okupace.

305-293-4
Prošetřování osob, které v době okupace přijaly německou státní příslušnost, byly členy 
nacistických organisací a po r.1945 žádaly o navrácení čs. státního  občanství.

305-293-5
Pátrání z r.1945 po osobách, které v době okupace žádaly o německou státní příslušnost a 
šetření jejich činnosti v době okupace.

305-293-5
Prošetřování osob, které v době okupace přijaly německou státní příslušnost, byly členy 
nacistických organisací a po r.1945 žádaly o navrácení čs. státního  občanství.

305-293-6
Pátrání z r.1945 po osobách, které v době okupace žádaly o německou státní příslušnost a 
šetření jejich činnosti v době okupace.

305-293-6
Prošetřování osob, které v době okupace přijaly německou státní příslušnost, byly členy 
nacistických organisací a po r.1945 žádaly o navrácení čs. státního  občanství.

305-293-7
Pátrání z r.1945 po osobách, které v době okupace žádaly o německou státní příslušnost a 
šetření jejich činnosti v době okupace.

305-293-7
Prošetřování osob, které v době okupace přijaly německou státní příslušnost, byly členy 
nacistických organisací a po r.1945 žádaly o navrácení čs. státního  občanství.

305-293-8
Pátrání z r.1945 po osobách, které v době okupace žádaly o německou státní příslušnost a 
šetření jejich činnosti v době okupace.

305-293-8
Prošetřování osob, které v době okupace přijaly německou státní příslušnost, byly členy 
nacistických organisací a po r.1945 žádaly o navrácení čs. státního  občanství.

305-294-1
Prošetřování činnosti osob, které za doby okupace přijaly německou stát.příslušnost z doby po 
II.světové válce.

305-294-2
Prošetřování činnosti osob, které za doby okupace přijaly německou stát.příslušnost z doby po 
II.světové válce.

305-294-3
Prošetřování činnosti osob, které za doby okupace přijaly německou stát.příslušnost z doby po 
II.světové válce.

305-294-4
Prošetřování činnosti osob, které za doby okupace přijaly německou stát.příslušnost z doby po 
II.světové válce.

305-294-5
Prošetřování činnosti osob, které za doby okupace přijaly německou stát.příslušnost z doby po 
II.světové válce.

305-294-6
Prošetřování činnosti osob, které za doby okupace přijaly německou stát.příslušnost z doby po 
II.světové válce.

305-295-1 Prošetřování činnosti býv.čs.občanů německé národnosti z doby okupace.

305-295-2
Zápisy a protokoly z r.1950 - 1953 k osobám, které byly z ČSR vypovězeny pro provádění 
pašování, černého obchodu a pro ilegální přechody hranic.

305-295-3
Zápisy a protokoly z r.1950 - 1953 k osobám, které byly z ČSR vypovězeny pro provádění 
pašování, černého obchodu a pro ilegální přechody hranic.

305-295-4
Zápisy a protokoly z r.1950 - 1953 k osobám, které byly z ČSR vypovězeny pro provádění 
pašování, černého obchodu a pro ilegální přechody hranic.

305-296-1
Protokoly sepsané v r.1946 s býv. vězni gestapa v Plzni. V protokolech je prováděna činnost 
jednotlivých členů plzeňského gestapa a jejich výslechové metody ( tlučení vězňů ).

305-296-1 Dílčí seznam příslušníků SS a gestapa, kteří v době okupace působily v Benešově u Prahy.
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305-296-2
Prověřování činnosti osob německé národnosti z doby okupace. Většina uvedených osob byla 
odsunuta.

305-296-3
Prověřování činnosti osob německé národnosti z doby okupace. Většina uvedených osob byla 
odsunuta.

305-296-3 Žádosti o přiznání německého státního občanství - šetření.

305-296-4
Prověřování činnosti osob německé národnosti z doby okupace. Většina uvedených osob byla 
odsunuta.

305-296-4 Žádosti o přiznání německého státního občanství - šetření.
305-296-5 Žádosti o přiznání německého stát. občanství - šetření.
305-296-5 Prošetřování činnosti uvedených osob z doby okupace.

305-296-6
Výslechové protokoly osob, které v době okupace vyslýchal býv.orgán gestapa v Plzni  Jan 
DAUER a vyslýchané osoby týral a bil.

305-296-7 Prověřování činnosti osob německé národnosti z doby okupace. 
305-296-8 Prověřování činnosti osob německé národnosti z doby okupace. 

305-297-1
Zpráva o existenci archiválií a korespondence hrabat HOHENLOHE a GUDENLOHE - jejich 
zajištění r.1948.

305-297-1 Pátrání po válečných zločincích.

305-297-1
Dílčí informace o českých zrádcích žijících v Mnichově jako dr.Oldřich DUCHÁČ, býv. právní 
poradce Vlajky, architekt KOŠÁK, dr. PECHÁČEK, Antonín KUHN a další.

305-297-1
Prošetřování závadové činnosti osob a osob německé státní příslušnosti žijící na území ČSR 
r.1945.

305-297-2
Protokolární výslechy osob německé státní příslušnosti, které ilegálně překročily hranice z 
Německa do ČSR r. 1947.

305-297-3 Šetření státní příslušnosti osob v době okupace.
305-297-3 Prošetřování osob německé stát.příslušnosti žijící na území ČSR po r. 1945.
305-297-3 Žádosti o vydání nebo prodloužení cestovního pasu r. 1948.
305-297-4 Šetření státní příslušnosti osob po r. 1945.
305-297-4 Odsun Němců po r. 1945.
305-297-4 Prošetřování válečných zločinců r. 1946 - 1947.
305-297-5 Šetření státní příslušnosti osob po r. 1945.
305-297-5 Odsun Němců po r. 1945.
305-297-5 Prošetřování válečných zločinců r. 1946 - 1947.
305-297-6 Šetření státní příslušnosti osob po r. 1945.
305-297-6 Odsun Němců po r. 1945.
305-297-6 Prošetřování válečných zločinců r. 1946 - 1947.
305-297-7 Šetření státní příslušnosti osob po r. 1945.
305-297-7 Odsun Němců po r. 1945.
305-297-7 Prošetřování válečných zločinců r. 1946 - 1947.
305-298-1 Osobní svazek Krištofa BUSGGRAFA, který jako trestanec uprchl z ČSR.

305-298-10

Zprávy o šetření na osoby, které během okupace přijaly německé státní občanství, nebo které 
kolaborovaly s Němci, zprávy o osobách, které byly trestány podle Malého dekretu, šetření na 
osoby, které žádaly o navrácení čs. stát.občanství a žádosti o vystavení cestovních pasů do ciziny.

305-298-11

Zprávy o činnosti Němců během okupace, písemnosti týkající se Kosmose FUCHSE, člena 
Werkschutzu ve Škodových závodech v Plzni, pátrání po uprchlých trestancích a písemností 
JUDr. EBERTA, býv.majitele sladovny v Mýtě.

305-298-11

Trestní oznámení na Kláru DROBKOVOU a jejího manžela, písemnosti a trest.oznámení na 
zástupce přednosty SD v Plzni Josefa DENKA a zprávy o Ferdinandu DÖBRECKOVY, který měl 
pracovat pro cizí zpravodajskou službu.

305-298-12
Spisy z porevoluční doby, které se týkají zajištěných osob a zprávy znějící na jméno Rudolfa 
FIALY, setníka Svatoplukových gard a spolupracovníka gestapa.

305-298-12
Zprávy o osobách, které byly v nacistických organisacích a zprávy o Josefu FRIEDLOVI, 
inspektoru kontrolní služby Obilního svazu, který byl odsouzen po revoluci k trestu smrti.

305-298-13

Zpráva o osobách proti kterým bylo vedeno trestní řízení podle dekretu presidenta republiky, 
protokol s býv. příslušníky SD v Plzni Otto HAASEM a oznámení na osoby, které kolaborovaly s 
Němci.

305-298-13
Zprávy o internovaných Němcích a šetření kolem osob, které požádaly o navrácení čs. státního 
občanství.

305-298-14
Jindřich EBACH, žádost o navrácení státního občanství, šetření na osoby, které byly členy nacist. 
organisací a oznámení na Viléma ERNESTA pro udavačství a členy v nacistických organisacích.
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305-298-14 Zprávy o internovaných Němcích a žádosti manželek o jejich propuštění.

305-298-2
Osobní svazek Josefa GEROLDA, býv. župního vedoucího NSDAP a jeho manželky, která byla 
rovněž činovnicí NSDAP.

305-298-3
Osobní svazek Abrahama HEINZE, ve kterém se nachází trestní oznámení za ilegální přechod 
hranic v r.1948.

305-298-4
Osobní svazek Ludvíka a Anežky MUSCHOVÝCH, ve kterém jsou písemnosti o pokusu pašování 
valut v r. 1946.

305-298-5
Osobní svazek Bedřicha ZAPLETALA  Erny STUIBEROVÉ, na které bylo učiněno oznámení pro 
nepřístojné chování v r.1947.

305-298-6
Osobní svazek manželů LOSERTOVÝCH, kteří se přihlásili o německé státní občanství a po 
osvobození požádali o navrácení československého.

305-298-7 Osobní svazek Marie BEDNÁŘOVÉ, ve kterém se nachází její prošetření.

305-298-8
Osobní svazek Františka BRAUNA a spol., na kterého bylo podáno trestní oznámení pro 
poškození čs. památek.

305-298-9
Šetření na osoby německé národnosti, které byly připraveny k odsunu, zprávy o zajištěných 
osobách německé národnosti z r.1945 a některé trestní oznámení.

305-298-9 Seznam osob německé národnosti, které se nacházely ve věznici krajského soudu v Plzni.

305-299-1
Souhrn spisů Karla HERGETA, Josefa HACKERA, Václava HELDA a Ericha HACHY, ve kterých 
je uváděna trestná činnost během okupace.

305-299-1
Dále spisy Františka HOVORKY, udavače gestapa a Josefa HABERZETELLA, člena gestapa v 
Plzni.

305-299-2
Spisy na osoby, které během okupace požádaly o přiznání německého stát. občanství a po r. 
1945 byly prověřovány.

305-299-3

Spisy o trestné činnosti německých stát. příslušníků během okupace, materiály osob, které 
během okupace přijaly německé stát. občanství a zprávy o osobách, které napomáhaly při 
ilegálním přechodu hranic ČSR.

305-299-3 Zpráva o příslušníků NSDAP KOYDLOVYA a zaměstnanci gestapa Janu TOMÁŠKOVI.

305-299-3
Pátrání vyhlášené po orgánu gestapa KOCHOVI a jeho manželce - udavačce gestapa a na 
německé válečné zajatce, kteří uprchli z ČSR.

305-299-3 Zpráva o Janu DIETLOVI, který přecházel ilegálně státní hranice a zprávy o odsunu Němců.

305-299-4
Zpráva o SPINNEROVI, býv.řediteli Škodových závodů v Plzni a fa. Zikmund HOFMAN, který 
pracoval na konstrukci V.l.

305-299-4
Dále zprávy o Jarmile HELLEROVÉ, která byla úřednicí zmíněné firmy a byla se SPINNEREM ve 
styku ještě po jeho útěku do Bavorska.

305-299-4
Materiály o osobách, které přijaly německou stát. příslušnost, které z nich byly v 
nacist.organisacích, nebo se dopustili jiné trest.činnosti.

305-299-4
Spisy Jana HOMOLKY, příslušníka Werkschutzu Škodových závodů Plzeň a Ludvíka 
HOCHBERGERA, příslušníka SS.

305-299-5 JÍLEK  a spol., zpráva o činnosti během okupace a zavinění smrti českých lidí.
305-299-5 JOHNEová Herta, zpráva o trestné činnosti v okupaci a po revoluci,

305-299-5
JANKA František, JAHLÍN Josef a JEŽEK Václav, funkcionáři NSDAP, zpráva o potrestání, a 
JANOUŠKOVEC Josef, zpráva o udání Jana MARTÍNKA.

305-299-5
Celková zpráva o vyšetření býv.vrchního soudního rady Josefa JULIUSE a zpráva o Gustavu 
JÍLKOVI, příslušníku SS.

305-299-6
JÍLKOVÁ Anna, Julius JEŘÁBEK, býv.továrník a příslušník NSDAP, a JÜNTHER Konrád, 
příslušník SS, zpráva o vyšetření činnosti z doby okupace.

305-299-6
Žádosti manželek německých státních příslušníků o propuštění jejich manželů z vazby, zprávy o 
osobách, které přijaly německé stát.občanství a o členech nacistických organisacích.

305-299-7
Pátrání po pobytu Fr. KOŠANA, který uprchl do Německa, dílčí poznatky o orgánech a 
spolupracovnících gestapa a poznatky o spolupracovnících americké špionážní služby. 

305-299-7
Zprávy o osobách německé národnosti zařazených k odsunu, o ilegálnícm přechodu Lidie 
HARTMANNOVÉ a zpráva o repatriantu Vojtěchu Havlovi.

305-299-8
JUDr.Miltiadec KOTRBA a Anna FRANCEová, zpráva o podezření protistátní činnosti, zpráva o 
osobách navržených k odsunu a poznatky o kolaborantech.

305-299-8
Poznatky k SS dozorkyním, které působily v koncentračních táborech v Čechách a zprávy  o 
osobách, které přijaly německé stát.občanství.

305-300-1
Šetření národní a státoobčanské spolehlivosti a mravní zachovalosti osob r.1947. Jedná se z 
velké části o osoby, které žádaly v době okupace o německou stát.přísl.

305-300-2
Prošetřování německých  státních příslušníků a německých válečných zajatců, kteří byli ve 
sběrných táborech nebo v zajišťovacích táborech r. 1945 - 1946.
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305-300-2
Výpovědi čs.stát.příslušníků, bývalých vězňů koncentračních táborů k činnosti některých 
gestapáků a dozorců v koncentračních táborech r.1945 - 1946.

305-300-3 Úřední záznamy Oblastní úřadovny Stb Plzeň o obsahu písemností NSDAP v Plzni.
305-300-3 Prošetřování osob na základě zadržené závadné korespondence.
305-300-3 Ilegální přechody Němců do ČSR.

305-300-3
Výpovědi německých válečných zajatců, pátrání po uprchlých válečných zajatcích, odsun z území 
ČSR.

305-300-3 Šetření státní příslušnosti osob v době okupace r. 1945 - 1947.
305-300-4 Šetření německých státních příslušníků zdržujících se na území ČSR r. 1948.
305-300-5 Výpovědi gestapáků k zatčení a věznění některých osob v době okupace.

305-300-5
Výpovědi osob vězněných gestapem o vyšetřovacích metodách některých gestapáků o týrání a 
mučení lidí zajištěných gestapem.

305-300-6
Prošetřování německých státních příslušníků a osob německé národnosti na území ČSR po r. 
1945.

305-301-1

Prošetřování činnosti osob, které se provinily za doby tzv.protektorátu tím, že přijaly německou 
státní příslušnost nebo byly členy nacistických organisací, jako SS,SA, NSDAP apod., a 
spoluprací s gestapem a SD - z r. 1947.

305-301-2

Prošetřování činnosti osob, které se provinily za doby tzv.protektorátu tím, že přijaly německou 
státní příslušnost nebo byly členy nacistických organisací, jako SS,SA, NSDAP apod., a 
spoluprací s gestapem a SD - z r. 1947.

305-301-3

Prošetřování činnosti osob, které se provinily za doby tzv.protektorátu tím, že přijaly německou 
státní příslušnost nebo byly členy nacistických organisací, jako SS,SA, NSDAP apod., a 
spoluprací s gestapem a SD - z r. 1947.

305-301-4

Prošetřování činnosti osob, které se provinily za doby tzv.protektorátu tím, že přijaly německou 
státní příslušnost nebo byly členy nacistických organisací, jako SS,SA, NSDAP apod., a 
spoluprací s gestapem a SD - z r. 1947.

305-301-5

Prošetřování činnosti osob, které se provinily za doby tzv.protektorátu tím, že přijaly německou 
státní příslušnost nebo byly členy nacistických organisací, jako SS,SA, NSDAP apod., a 
spoluprací s gestapem a SD - z r. 1947.

305-301-6

Prošetřování činnosti osob, které se provinily za doby tzv.protektorátu tím, že přijaly německou 
státní příslušnost nebo byly členy nacistických organisací, jako SS,SA, NSDAP apod., a 
spoluprací s gestapem a SD - z r. 1947.

305-302-1
Prošetřování činnosti osob německé národnosti v době okupace ČSR. Jedná se o zajištěné osoby 
ve sběrných táborech před jejich odsunem.

305-302-1
Výslechové protokoly z r.1947 sepsané s býv.orgány gestapa v Plzni. V protokolech je rozváděna 
činnost těchto gestapáků při výsleších.

305-302-1 Žádosti o přiznání německého státního občanství z doby okupace.

305-302-2
Prošetřování činnosti osob německé národnosti v době okupace ČSR. Jedná se o zajištěné osoby 
ve sběrných táborech před jejich odsunem.

305-302-2
Výslechové protokoly z r.1947 sepsané s býv.orgány gestapa v Plzni. V protokolech je rozváděna 
činnost těchto gestapáků při výsleších.

305-302-2 Žádosti o přiznání německého státního občanství z doby okupace.

305-302-3
Prošetřování činnosti osob německé národnosti v době okupace ČSR. Jedná se o zajištěné osoby 
ve sběrných táborech před jejich odsunem.

305-302-3
Výslechové protokoly z r.1947 sepsané s býv.orgány gestapa v Plzni. V protokolech je rozváděna 
činnost těchto gestapáků při výsleších.

305-302-3 Žádosti o přiznání německého státního občanství z doby okupace.

305-302-4
Prošetřování činnosti osob německé národnosti v době okupace ČSR. Jedná se o zajištěné osoby 
ve sběrných táborech před jejich odsunem.

305-302-4
Výslechové protokoly z r.1947 sepsané s býv.orgány gestapa v Plzni. V protokolech je rozváděna 
činnost těchto gestapáků při výsleších.

305-302-4 Žádosti o přiznání německého státního občanství z doby okupace.

305-302-5
Prošetřování činnosti osob německé národnosti v době okupace ČSR. Jedná se o zajištěné osoby 
ve sběrných táborech před jejich odsunem.

305-302-5
Výslechové protokoly z r.1947 sepsané s býv.orgány gestapa v Plzni. V protokolech je rozváděna 
činnost těchto gestapáků při výsleších.

305-302-5 Žádosti o přiznání německého státního občanství z doby okupace.

305-303-1
Různé drobné zprávy o osobách německé národnosti, které během okupace přijaly německé stát. 
občanství, byly v nacistických organisacích, nebo se jinak prohřešily proti českému národu.
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305-303-1
Zprávy o útěku německých zajatců z ČSR, pátrání po osobách, které byly stíhány podle malého 
dekretu nebo pro spolupráci s gestapem a některá trest.oznámení na potrestané osoby.

305-303-2
Zprávy o osobách, které přijaly německé státní  občanství  a zprávy o stíhání některých provinilců, 
kteří používali během okupace různých násilí proti českému lidu.

305-303-2
Různá oznámení na členy Vlajky, VOS a nebo proti osobám, které se jinak provinily proti českému 
národu během nesvobody.

305-303-3
Poznatky k útěkům německých internovaných vojenských zajatců z ČSR a různé jiné poznatky k 
osobám německé národnosti, které byly v nacistických organisacích.

305-303-3
Dílčí poznatky k osobám německé národnosti, které byly propouštěny z internačních táborů a byly 
předávány na odsun.

305-303-3
Zpráva o trestné činnosti spolupracovníků gestapa v Plzni Bruno NÁDLERA, Marie 
PILFOUSKOVÉ, manželky SS Standartenführera a Josefa LUKŠANA, příslušníka Wehrschutzu.

305-303-4
Zprávy k osobám, které přijaly německé státní občanství a poznatky k internovaným Němcům, 
kteří uprchli z ČSR.

305-303-4 Žádosti o prošetřování různých osob a jiné drobnější zprávy.

305-303-4
Žádost Jana KOSÁRA, ve které žádal o přidělení k americké armádě do funkce tlumočníka a 
zpráva o Karlu KONTSCHILLOVI, který byl kápem v koncentračním táboře.

305-303-5

Písemnosti, které se týkají osob, které během okupace přijaly německé stát.občanství a osob 
německé národnosti, které byly předány na odsun. Kromě toho zprávy o německých zajatcích, 
kteří uprchli z ČSR, o osobách, které přešly ilegálním způsobem z Německa do ČSR a opačně. 
Některé poznatky o spolupracovnících gestapa, příslušnících SS a funkcionářích NSDAP a 
některé šetření a zjišťování totožnosti nespolehlivých osob.

305-304-1 Prošetřování činnosti osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci.
305-304-2 Prošetřování různé trestné činnosti osob z doby okupace.
305-304-2 Ilegální přechody hranic po r. 1945.

305-304-3
Prošetřování osob německé národnosti nebo německé stát. příslušnosti bydlící na území ČSR po 
r. 1945.

305-304-3 Pátrání po příslušnících SS, kteří v době okupace působili na území ČSR.

305-304-4
Protokolární výpovědi osob vězněných gestapem k činnosti gestapáka SÝKORY na gestapu v 
době okupace.

305-304-5 Prošetřování osob německé státní příslušnosti, zdržující se na území ČSR po r. 1945.

305-304-5
Prošetřování osob zkompromitovaných činností s Němci v době okupace nebo hlásící se k 
Němcům.

305-304-6 Prošetřování osob německé státní příslušnosti, zdržující se na území ČSR po r. 1945.

305-304-6
Prošetřování osob zkompromitovaných činností s Němci v době okupace nebo hlásící se k 
Němcům.

305-305-1

Prošetřování činnosti osob, které se provinily za doby tzv.protektorátu tím, že přijaly německou 
státní příslušnost nebo byly členy nacistických organisací, jako SS,SA, NSDAP nebo podezřelé ze 
spolupráce s gestapem a SD z r. 1947 v kraji Plzeň.

305-305-2 Prošetřování činnosti osob, které za okupace přijaly německé státní občanství, z kraje Plzeň.

305-305-2
Zprávy o zatčení nebo o předání býv.členů gestapa, kteří působili za tzv.protektorátu, ze 
západního Německa čs.bezpečnostnímúřadům z r. 1946 - 1947.

305-305-3
Šetření o činnosti osob, které za doby protektorátu byly říšskoněmeckými příslušníky z kraje Plzeň 
z r. 1945 - 1947.

305-305-4
Šetření o činnosti osob, které za doby protektorátu byly říšskoněmeckými příslušníky z kraje Plzeň 
z r. 1945 - 1947.

305-305-5
Šetření o činnosti osob, které za doby protektorátu byly říšskoněmeckými příslušníky z kraje Plzeň 
z r. 1945 - 1947.

305-305-6
Šetření o činnosti osob, které za doby protektorátu byly říšskoněmeckými příslušníky z kraje Plzeň 
z r. 1945 - 1947.

305-306-1 Písemnosti a rozsudky na osoby, které se během okupace provinily proti českému národu.

305-306-1 Zprávy o osobách, které kolaborolvaly s Němci a o osobách, které byly odsunuty do Německa.
305-306-1 Josef SÜHS - zpráva o jeho odsouzení k trestu smrti.

305-306-2
Zpráva o ilegálním útěku ROTTA a jeho družky za hranice ČSR a o osobách, které byly v 
nacistických organisacích.

305-306-2
Alfréd RZIHA, orgán gestapa, zpráva a zprávy o Vilému GILBERTOVI, udavači gestapa a Marii 
ROSSOVÉ, zaměstnankyni SD v Plzni.
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305-306-2
Poznatky o osobách, které během okupace přijaly německé státní občanství a pátrání poosobách, 
které se provinily proti českému národu.

305-306-3
Zprávy o surovém týrání politických vězňů gestapem v Plzni. Ve zprávách a protokolárních 
výpovědích jsou uvedena jména příslušníků gestapa v Plzni, bez bližších identifikačních znaků

305-306-3 Josef PETERSCHIK, dozorce vězňů na gestapu v Plzni, zprávy o jeho surovém týrání vězňů.

305-306-3
Výpověď PILZWEGRA, úředníka německé státní policie v Plzni a některá šetření na nespolehlivé 
osoby.

305-306-4 Materiály, týkající se trestné činnosti příslušníků SA, SS a NSDAP.

305-306-4

Trestní oznámení na osoby, které se během okupace dopustily trestné činnosti a byly stíhány 
podle dekretu presidenta republiky, nebo lidovým soudem a trestní oznámení na udavače gestapa 
nebo na osoby, které přešly ilegálně hranice ČSR.

305-306-5
Zprávy k osobám, které během okupace přijaly německé státní občanství a zastávaly důležité 
funkce a k osobám, které kolaborovaly s Němci.

305-306-5
Rozsudky na příslušníky nacistických organisací, seznamy Němců, působících během okupace 
na našem území a poznatky k osobám zařazených do odsunu.

305-306-6
Písemnosti, týkající se osob, které během okupace přijaly německé státní občanství, zprávy o 
nespolehlivých osobách a příslušnících německé národnosti, které byly odsunuty do Německa.

305-306-6 Dále zprávy o uprchlých trestancích a osobách, které přešly ilegálně hranice ČSR.

305-306-6
Trestní oznámení na funkcionáře nacistických organisací a zprávy o důlních dozorcích, kteří 
během okupace týrali sovětské zajatce.

305-307-1
Drobnější zprávy o osobách německé národnosti, které byly předány na odsun do Německa a o 
osobách, které byly v nacistických organisacích.

305-307-1
Nora REMPLÍKOVÁ, manželka Oberlandráta, Karel ROTH, blockleiter NSDAP a Gustav 
RICHTER, úředník Zemského německého soudu v Praze, zprávy.

305-307-2
Materiály a vlastnoručně podepsané přihlášky některých příslušníků Českého svazu válečníků a 
doklady Helmutha SCHICKERA, příslušníka NSDAP.

305-307-3

Různé zprávy a poznatky k německým státním příslušníkům, kteří se během okupace dopustili 
terstné činnosti, šetření na některé osoby německé národnosti a poznatky k osobám, které byly 
odsunuty za hranice ČSR.

305-307-3
Jan SCHUBERT, příslušník SS a Johanec SCHÄFER, dozorce vězňů v Praze na Pankráci ( 
během okupace ), zpráva, jakož i poznatky k orgánům gestapa v Plzni.

305-307-4
Ferdinand STRISCH, spolupracovník gestapa a SD, zpráva a poznatky k osobám, které byly 
zařazeny na odsun.

305-307-4
Poznatky k německým státním příslušníkům, kteří se během okupace dopustili trestné činnosti a k 
osobám německé národnosti, které během okupace přijaly německé státní občanství.

305-307-5
Dílčí poznatky o členech NSDAP, Vlajky a Svatoplukových Gard a o útěku válečných zajatců z 
ČSR.

305-307-5
Poznatky k osobám, které během okupace přijaly německé státní občanství a k osobám, které 
byly v porevolučních dnech zajištěny.

305-307-5
František STEINDÖRFER, příslušník SS, zpráva a protokolární výpovědi politických vězňů k 
osobě Anně SCHMIDTOVÉ, dozorkyni SS.

305-308-1 Prošetřování činnosti německých státních příslušníků na území ČSR.
305-308-1 Šetření činnosti osob, zkompromitovaných činností s Němci z doby okupace.
305-308-2 Prošetřování činnosti osob.
305-308-2 Dílčí poznatek o existenci a činnosti ilegální organisace OBRANA NÁRODA v roce 1942.
305-308-3 Ilegální přechody státních hranic německými státními příslušníky.
305-308-3 Závadná korespondence z Německa, censura.
305-308-3 Pátrání po válečných zločincích.

305-308-4
Prošetřování osob, které se v době okupace hlásily k německé národnosti a německé státní 
příslušnosti, a byly členy nacistických organisací.

305-308-4 Pátrání po uprchlých zajatcích z pracovních táborů po r.1945.

305-308-5
Výpovědi býv.politických vězňů k řádění gestapáka THIMEHO a dalších gestapáků ve věznici na 
Borech.

305-308-6 Šetření německého státního občanství.

305-308-6 Šetření státoobčanské spolehlivosti a mravní zachovalosti státních zaměstnanců z roku 1947.
305-308-6 Pátrání po osobách německé národnosti z pracovních táborů r. 1947.
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305-308-7
Výpovědi Němců, býv.příslušníků německé armády, kteří ilegálně přešli hranice do ČSR, o 
hospodářské a politické situaci v Německu.

305-308-7 Zprávy o zadržení osob pro protistání činnost.
305-308-7 Výslechy členů gestapa ve věci spolupracovníků gestapa.
305-309-1 Prošetřování činnosti osob z doby okupace r. 1945-1949.
305-309-2 Prošetřování činnosti osob z doby okupace r. 1945-1949.
305-309-3 Prošetřování činnosti osob z doby okupace r. 1945-1949 týkající se němec.stát.příslušníků.
305-309-4 Prošetřování činnosti osob z doby okupace r. 1945-1949 týkající se němec.stát.příslušníků.
305-309-5 Prošetřování činnosti osob z doby okupace r. 1945-1949 týkající se němec.stát.příslušníků.

305-309-6
Seznamy osob, které žádaly o vrácení čsl.stát. občanství r.1950. Prošetřování osob německé stát. 
příslušnosti r. 1946-1951.

305-309-7 Výpovědi a žaloba na váleč.zločince - způsoby týrání a zacházení s vězni v době okupace.
305-309-7 Prošetřováno osob navržených na odsun do Německa.
305-309-8 Seznam osob, žádající o vrácení čsl.stát.občanství, jejich prošetření v r. 1950.

305-310-1
Prošetření činnosti osob německé národnosti, které žádaly o přiznání německého stát. občanství 
v době okupace. Pátrání po osobách uprchlích z internačního tábora r. 1945.

305-310-2
Prošetření činnosti osob německé národnosti, které žádaly o přiznání německého stát. občanství 
v době okupace. Pátrání po osobách uprchlích z internačního tábora r. 1945.

305-310-3
Prošetření činnosti osob německé národnosti, které žádaly o přiznání německého stát. občanství 
v době okupace. Pátrání po osobách uprchlích z internačního tábora r. 1945.

305-310-4
Prošetření činnosti osob německé národnosti, které žádaly o přiznání německého stát. občanství 
v době okupace. Pátrání po osobách uprchlích z internačního tábora r. 1945.

305-310-5
Prošetření činnosti osob německé národnosti, které žádaly o přiznání německého stát. občanství 
v době okupace. Pátrání po osobách uprchlích z internačního tábora r. 1945.

305-310-6
Prošetření činnosti osob německé národnosti, které žádaly o přiznání německého stát. občanství 
v době okupace. Pátrání po osobách uprchlích z internačního tábora r. 1945.

305-310-7
Prošetření činnosti osob německé národnosti, které žádaly o přiznání německého stát. občanství 
v době okupace. Pátrání po osobách uprchlích z internačního tábora r. 1945.

305-311-1
Seznam členů NSDAP z Plzně - Karlova / bez dat nar./ Seznam zajištěných osob v  r. 1945 z obce 
Třemošná.

305-311-1
Seznam přísl.zbraní SS, kteří se narodili nebo bydleli na území ČSR a v r.1939 - 1945 byly 
posádkou v Brně.

305-311-1 Seznam osob němec.národ., kteří bydleli v Plzni.

305-311-1 Prošetřování osob němec.národ.narozených neb bydlících v ČSR, kteří byli zajištěny pro odsun.

305-311-1
Seznam českých a německých spolků - organisací s fašistickou ideologií působících v době 
okupace v Plzni, se jmény funkcionářů.

305-311-2 Prošetřování spolehlivosti osob, výpovědi, pátrání, zatčení / převážně osoba němec.národ./.

305-311-3
Váleční zločinci - seznamy, dálnopisy, hlášení o převzetí váleč.zločinců obl.úř. Plzeň po r. 1945 z 
okupač. zon v Německu.

305-311-4 Němci : seznam osob hledaných zatykačem okr.soudu v Uher.Brodě r. 1945.

305-311-4
Seznam osob dodaných 17.7.1945 do sběr. tábora v Mirošově. Seznamy podezřelých 
nespolehlivých osob.

305-311-4 Seznamy Němců v internačním středisku Třemošná, k odsunu r. 1946.
305-311-4 Seznam osob z Poběžovic - členů NSDAP.
305-311-4 Protokoly se členy gestapa z Plzně r. 1946.

305-311-4 Seznam zatčených němců z okr.Aš v r. 1945, přísl. SDP, NSDAP, SA, SS a Teplé u Mar. Lázní.

305-311-5
Hlášení o zatčení, zadržení, pátrání po pobytu, prošetřování stát. spolehlivosti, zařazení do 
sběr.střediska v Plzni a Třemošné - osoby němec.národ., protokoly o výpovědi r.1945 - 1947.

305-311-6 PITTERMANN Georg - člen gestapa, protokol z r. 1946.
305-311-6 Prošetřování činnosti osob podle retr.dekretu, eskorty němec.osob / váleč. zloč. do ČSR /.
305-311-6 WITTEK Emanuel nar. 1891, němec.prošetřování činnosti v okupaci.
305-312-1 Seznamy členů zaměstnanclů gestapa v Čechách a na Moravě r. 1939 - 1945.
305-312-2 Fotografie poprav prováděné klatovských gestapem.

305-312-3
Trestní oznámení a šetření proti Josefu GOSCHLEROVI, vedoucímu služby SD v Plzni a jeho 
zástupci Josefu DENKOVI r. 1946 - 1947.

305-312-4
Seznam osob nacházejících se v americkém internačním táboře Herebrucku u Norimberka mající 
určité vztahy k ČSR.

305-312-4 Seznamy válečných zločinců předaných do ČSR.
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305-312-4 Seznam SS dozorkyň v koncentračním táboře Rawensbrücku a Flosessenburgu.
305-312-4 Seznam SS-manů.
305-312-5 Osobní doklady Václava SEDLÁČKA a ing. Aloise JANETSCHKA.

305-312-6
Zprávy z r. 1945 o zvláštním špionážním a sabotážním SS oddílu UNTERNEHMEN ZEPPELIN v  
okolí Mar. Lázní.

305-312-6 Seznam německých válečných zajatců v kasárnách p.pl.35 v Plzni r. 1945.
305-312-6 Osobní doklady  Richarda SCHICKERA , býv. přísl.němec. armády - šetření.
305-312-7 Archivní svazek na Roberta BOTTA, německého stát.příslušníka.

305-312-8 Vyšetřovací spisy hromadné vraždy spáchané vlasovci a gestapem v obci Zákřově v dubnu 1945.

305-313-1
Všeobecné poznatky o organisaci, úkolech a metodách SD v Čechách a na Moravě. Personální 
obsazení a slážebny SD v Olomouci, Přerově a Ostravě. 

305-313-1 Germanisace Čech a Moravy.
305-313-2 Prošetřování činnosti osob německé národnosti z doby okupace z r. 1945 - 1946.
305-313-3 Vyšetřovací spisy na Bedřicha MELZERA , člena gestapa v Plzni.
305-313-4 Prošetřování činnosti osob německé národnosti z doby okupace r. 1946 - 1947.
305-313-5 Prošetřování činnosti osob německé národnosti z doby okupace r. 1946 - 1947.
305-313-6 Prošetřování činnosti osob německé národnosti z doby okupace r. 1946 - 1947.
305-313-7 Prošetřování činnosti osob německé národnosti z doby okupace r. 1946 - 1947.
305-314-1 Seznam čestných spolupracovníků SD v Karlových Varech.
305-314-1 Zprávy o činnosti jednotlivých členů gestapa v Plzni.
305-314-1 Výpovědi vedoucích úředníků prac. úřadu v Plzni o jejich činnosti z doby okupace.
305-314-1 Výpověď gestapáka PITTERMANNA o revolučních dnech v Pzare v květnu 1945.
305-314-2 Seznamy býv. němec. vnucených správců  z plzeňského kraje a jejich zajištění v r. 1946.
305-314-2 Prošetřování činnosti osob německé národnosti.

305-314-3
Spisy o býv. členech gestapa, kteří působili na různých místech v Čechách a na Moravě. Jde o 
různé oběžníky, pátrání, seznamy, fotografie, charakteristiky a údaje o činnosti.

305-314-4
Seznam zajištěných příslušníků zbraní SS, policie, četnictva a Wachbatalionu Böhmen u Mähren, 
kteří jsou tetováni.

305-314-4 Seznamy německých osob zajištěných v Plzni na Borech r. 1945.
305-314-5 Seznam právníků organisovaných ve straně SdP - šetření.

305-314-5 Seznam býv. členů Werkschutzu ve Škodových závodech a prošetřování jejich činnosti r. 1945.
305-314-5 Pátrání po para agentech-zrádcích ze Slovenska r. 1947.
305-314-5 Seznam osob německé národnosti / uprchlících /zajištěných r. 1945 v Plzni.
305-314-6 Seznamy členů SdP v Olomouci a Nových Sadech.
305-314-6 Různý písemný materiál týkající se členů NSDAP v Olomouci z r. 1940.

305-314-6
Obsazení služebny SD v Olomouci, Přerově, Ostravě včetně seznamu spolupracovníků se 
stručnou charakteristikou.

305-314-6 Seznam příslušníků SA der NSDAP Sturm 12/38 v Olomouci z r. 1939 - 1941.
305-314-7 Pátrání po býv. zaměstnancích rozhlasu v Praze, němec. Národnosti r. 1945.

305-315-1
HYKADE člen gestapa - vyšetřovací spisy hromadné vraždy spáchané člena gestapa a vlasovci v 
obci Zákřov a Přestavlkách koncem dubna 1945.

305-315-2 Vyšetřovací spisy z r. 1946 o činnosti členů olomouckého gestapa a jejich spolupracovníků.
305-315-3 Vyšetřovací spisy z r. 1946 o činnosti členů olomouckého gestapa a jejich spolupracovníků.
305-316-1 Protokoly o výpovědi Viléma RÜSSE z r. 1952.
305-316-2 Pátrací oběžník na příslušníka Česko-Budějovického gestapa vydaný v r. 1945.

305-316-3
STADLER Ant. - šetření jeho činnosti, v jeho výpovědi uveden seznam spolupracovníků SD / 
str.35, 36 /.Protokoly o výpovědi spoluprac.SD a Gestapa v Hradci Králové.

305-316-4 Seznam němec.přísl., kteří žili v době okupace na území okresu Praha-sever.
305-316-4 Seznam příslušníků SD, Gestapa a Abwehru, zajištěných v r. 1946.
305-316-4 Dílčí poznatky o činnosti členů čs.nár.soc. v lednu 1948 v Hor. Počernicích.
305-316-4 Zavedení národní správy u býv. členů "Vlajky" a konfiskace majetku.
305-316-4 Dílčí zprávy o květnových událostech v okrese Praha-sever.
305-316-5 Hlášení SNB stanice okresu Praha-sever z února 1948 o místních polit.situací.
305-316-5 Zprávy o živelných pohromách v r. 1950.
305-316-5 Seznam přísl. SA žijících v obvodě okr. Pha-sever.
305-316-5 Seznam osob vlastnících koncesi na vysílací stanici.
305-316-5 Seznam osob, kteří ilegálně opustily ČSR v r. 1948 - 1950.
305-316-6 Seznam němec. Příslušníků bytem v obvodu okresu Praha-sever.
305-316-6 Seznam reemigrantů soustředěných v reemigrač.táboře v Ďáblicích.
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305-316-6 Hlášení o revolučních událostech v obcích okresu Praha-sever.
305-316-7 Seznam členů správní rady Avie pro průmysl letecký.

305-316-7
Oběžník ZČV upozorňující na špionážní metody německé a rakouské rozvědky na území ČSR v 
roce 1945, upozornění na protistát. činnost římskokatol.duchovenstva v r. 1949.

305-316-7 Pátrání po přísl.teroristického kursu v Sekulech s uvedením instruktorů a frekventantů.
305-316-7 Seznam přísl. SS jednotek v Terezíně - pátrání.
305-316-7 Zápisy o výpovědi osob k různé trestné činnosti.

305-317-1
Agenturně operativní zprávy o činnosti reakčních skupin členů nár.soc.strany v Praze-Spořilově z 
r. 1949.

305-317-2 Plánek styku reakční skupiny "Sořilov" / pavouk / a katastrální plánek Spořilova,
305-317-2 Fotokopie dopisu adresovaného DRTIKOLOVI a jeho manželce.
305-317-3 Agentur.operativní zprávy k osobám reakční skupiny v Praze-Spořilov z r. 1949.
305-317-4 Agentur.operativní zprávy k osobám reakční skupiny v Praze-Spořilov z r. 1949.
305-317-5 Trestní oznámení a hlášení na osoby, které uprchly do kapital.států po r. 1948.
305-317-6 Zpráva k trestné činnosti Adolfa PLAYERA z r. 1953.
305-318-1 Seznam odsouzených neb trestně stíhaných osob podle dekretu č.138/45 Sb.

305-318-2
Seznamy osob odsouzených mimořádnými lid.soudy a seznamy osob proti kterým bylo tr.řízení 
zastaveno a pro nedostatek důkazů propuštěných na svobodu z r.1946.

305-318-3 Prošetřování osob Stb v důsledku činnosti za okuoace.

305-318-3
Dopisy z Německa zasílané osobám v ČSR v r. 1947, obsahující poznatky o politicko-
hospodářské situaci v Německu.

305-318-4 Dopisy týkající se jednání demilitační komise v Berlíne r. 1938.
305-318-5 Zápisy o výpovědi osob v důsledku protistátní činnosti.

305-318-5
Dílčí poznatky o Národní odborové ústředně zam. v Praze - využívání zaměstnanců ke spolupráci 
s SD.

305-318-5 Dílčí zprávy o činnosti býv. představitelů agrární strany po r. 1945.
305-318-5 Vyžádání a dílčí seznam válečných zločinců z doby II.svět. Války.
305-318-6 Prošetřování činnosti osob z doby okupace.
305-318-7 Prošetřování činnosti osob z doby okupace.

305-319-1

Kopie vývodního návrhu a svědec.prohlášení pro kraj. soud trestní v Praze, manželky zajištěného 
Miloslava VONDRÁČKA, redaktora, podané Libuší Vondráčkovou z Prahy XIII, Tyršova 41 v r. 
1947.

305-319-1
DOPITA a MLEJNEK - spisy o soudním finanč. sporu v zastoupení advokátem JUDr. Josefem 
Haklem z Hradce Králové v r. 1938 - 1941.

305-319-2

JUDr.Josef Hakl advokát z Hradce Králové po osvob.V Praze - kopie a opisy o práv. jednáních 
jmenovaného v době okupace ve prospěch čs. přísl.dobrozdání pro Hakla od jeho klientů. Po 
osvobození bylo proti Haklovi vedeno tr.řízení u okr. vyš.komise ONV v Hradci Králové.

305-319-2
Dopis z 9.6.1945 býv.posl.nár.soc.strany ZEMÍNOVÉ zaslané JUDr. Haklovi, aby se ujal členky 
nár.soc.Müllerové, která byla nařčena z kolaborace.

305-319-2 Antonín Engelberth nar.16.5.1899 - opis rozsudku MLS v Hradci Králové z r. 1946.

305-319-3
Prošetřování činnosti osob zapojených v dom.odboji v době okupace na Jičínsku - protokoly o 
výpovědích. Seznam odbojových pracovníků z okr.Jičín.

305-319-4
ČESÁK Josef, FRANC Bohuslav, SERBOUSKA Alois, STÁDLER Antonín - trestní věci podle 
retrib.dekr. v Hradci Králové.

305-319-5 STONJEK František - řízení podle retr.dekretu.

305-319-5
Seznam členů ČSSN okrskové skupiny Hradec Králové, listiny přítomných na schůzích ČSSN a 
stanovy.

305-319-5
Seznam osob německé národnosti, kteří v době okupace byli zaměstnáni u okr.úřadu v Hradci 
Králové / s daty nar./.

305-319-5 Seznam členů NSDAP z Hradce Králové / data a bydliště /.
305-319-6 Seznam členů organisace "Vlajka" vyhotovený ONV Hradec Králové z r.1946. 
305-319-6 Seznam členů a funkc.NOF vyhotovený ONV Hradec Králové v r.1945.

305-319-6
Přihlášky do NOF vyplněné v r.1939 jednotlivci z okresů Hradec Králové, Náchod, Nové Město 
n/Met.a Rychnov.

305-320-1 Prošetřování okupační činnosti osob němec.národnosti z Trutnova r. 1947.
305-320-2 Prošetřování okupační činnosti osob němec.národnosti z Trutnova r. 1947.
305-320-3 Prošetřování okupační činnosti osob němec.národnosti z Trutnova r. 1947.
305-320-4 Prošetřování okupační činnosti osob němec.národnosti z Trutnova r. 1947.
305-320-5 Prošetřování okupační činnosti osob němec.národnosti z Trutnova r. 1947.
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305-320-6
REJCHERT Josef  býv .taj. Národního souručenství v Rychnově n/Kněž. - soudní projednávání 
okupační činnosti r.1946.

305-321-1 Prošetřování okupační činnosti osob němec.národnosti. 
305-321-2 Seznam členů freikorpsu.
305-321-2 Prošetřování okupační činnosti osob němec.národnosti. 
305-321-3 Dotazník na příslušníky býv.strany SdP z r.1948, kteří byli odsunuti do Německa.
305-321-4 Zadržené dopisy závadného obsahu zasílané do Německa r.1947 - 1948.
305-321-4 Prošetřování okupační činnosti osob němec.národn. z Trutnova r. 1947.
305-321-5 Prošetřování okupační činnosti osob němec.národnosti z trutnovska.
305-321-6 Prošetřování okupační činnosti osob němec.národnosti z trutnovska.
305-321-7 Prošetřování okupační činnosti osob němec.národnosti z trutnovska.
305-322-1 Norimberský proces - část týkající se přepadu Československa fašistickým Německem.
305-322-2 Norimberský proces - část týkající se přepadu Československa fašistickým Německem.
305-322-3 Norimberský proces - část týkající se přepadu Československa fašistickým Německem.

305-323-1
Výpovědi z r. 1949 sepsané v Hradci Králové s trestancem Josefem Vondráčkem o činnosti osob 
působících proti ČSR.

305-323-2 Dílčí seznam osob, kterým byly vydány v r.1948 vystěhovalecké pasy do Columbie.
305-323-2 Seznam z r.1948 němec.váleč.zajatců přidělených na práci v Příbrami / s daty nar./.
305-323-2 ČKD Praha X n.p. - seznam zaměstnanců propuštěných v důsledku očistné akce v r. 1948.
305-323-2 Seznam členů Rotary klubu přítomných na konferenci klubu v Plzni v dubnu 1947.

305-323-2
Seznam Španělských stát.přísl.žijících v r. 1949 v Praze, stanovy spolku společnosti přátel 
demokratického Španělska.

305-323-2
Brigáda SČM v Jugoslávii v r.1947 - seznam přísl.SČM, kteří byli na brigádě v Jugoslávii na trati 
Šamoc-Sarajevo v r.1947.

305-323-3 Zprávy a záznamy o prošetření osob po r. 1945.
305-323-4 Zprávy a záznamy o prošetření osob po r. 1945.
305-323-4 Zprávy a poznatky o americkém velvyslanectví v Praze a jeho zaměstnancích.
305-323-5 Vlček Jan, úředník min. dopravy - poznatky o chování a polit.zaměření r. 1950.

305-323-6
Spolek "Jugoslávská Národní fronta" v ČSR - prošetřování funkc.spolku, rozpuštění v r. 1950, 
výpovědi, členské přihlášky.

305-323-7 Dotazníky amerického velvyslanectví v Praze rozesílané čs.prům.podnikům.
305-323-8 VOJTÍŠEK Josef,pošmistr z Borovnice - prošetřování činnosti z doby okupace.
305-324-1 PATAKYOVÁ - HIRSCHOVÁ  Anna, býv.majitelka vinárny "Bystrica" - šetření r. 1946.
305-324-1 HIRSCH Josef, býv. úředník fy Baťa - šetření 1945 - 1947.

305-324-2 J.DRAHOŇOVSKÝ - situační zpráva o grandpodniku Drahoňovský v Praze v letech 1940 až 1945. 

305-324-3
Přehledná zpráva z r.1950 o činnosti fy "CIBA", která byla rovněž špionážním centrem sbírající 
důležité zprávy o naší výrobě.

305-324-4 Zprávy o výsledku šetření různých podniků v ČSR podle dekretu č. 100/45 Sb. r.1950.

305-324-5
Zpráva o výsledku šetření a prošetřování býv.šlechticů /velkostatkářů / a jejich styky se 
zahraničními diplomaty.

305-325-1

Přehledná zpráva vypracovaná v r.1950 o dodávaných zprávách ze zdravotnického úseku 
shrnující všechny kladné i záporné poznatky, z nichž jsou patrny úzké profily v našem 
zdravotnictví. Zprávy byly zasílány do Švýcarska.

305-325-2 Prošetřování činnosti osob - okupační činnost.

305-325-3 Zprávy o ustavení spolků pro sblížení s jinými státy v r.1947 / britské, americké, francouzské /.
305-325-3 Svaz přátel USA, YMCA, zprávy o činnosti, seznamy výborů svazů v ČSR aj.
305-326-1 VOŠENKA a KOLLER - němci, osobní korespondence a prošetřování.
305-326-2 Zprávy, záznamy, prošetřování osob r. 1946 - 1949.
305-326-3 Protokoly z r. 1949 sepsané s trestanci o činnosti různých osob v době okupace.

305-326-4
Výpovědi potrestaných osob z r.1949 k osobám provinivších se v době okupace činností ve VOS, 
Kuratorium, spoluprací s SD, Vlajka, ČLP B apod.

305-326-5
Výpovědi potrestaných osob z r. 1949 k přísl.býv.pražské policie, kteří byli v době okupace určeni 
pro výpomoc.službu pro SD a k osobám, kteří byli ve VOS, Vlajce, ČSSN apod.

305-326-6
Protokoly o výpovědi býv.přísl. SD Wernfrieda PFAFFA z r.1952 k býv.přísl.,zaměstnancům a 
spolupracovníkům SD za doby protektorátu / bez dat nar.od písm.A až K/.  

305-326-7
Protokoly o výpovědi býv.přísl. SD Wernfrieda PFAFFA z r.1952 k býv.přísl.,zaměstnancům a 
spolupracovníkům SD za doby protektorátu / bez dat nar.od písm.L až Z/.  

305-327-1
Výpovědi zajištěných novinářů, přísl.býv.protektor.policie a vedoucích funkcionářů kuratoria k 
osobám, které spolupracovali s SD r. 1949.

Arch
iv 

be
zp

eč
no

stn
ích

 sl
ož

ek



305-327-2
Výpověď filmového režisera Václava BÍNOVCE o uplatňování německého vlivu českému filmu a 
osobách spolupracujících s něm.úřady r.1949.

305-327-2
Výpověď orgána SD Wernfrieda PFAFFA z r.1949 o osobách, které v době okupace 
spolupracovali s SD.

305-327-3 Výpovědi k osobám, které v době okupace spolupracovali s SD a Gestapem.
305-327-3 Výpovědi orgána SD Kurta KRITZE o spolupracovnících r. 1949.
305-327-4 Výpovědi z r.1949 k osobám, které v době okupace spolupracovali s SD.
305-327-5 Výpovědi z r.1949 k osobám, které v době okupace spolupracovali s SD.
305-327-6 Výpovědi z r.1949 k osobám, které v době okupace spolupracovali s SD.
305-327-7 Výpovědi z r.1949 k osobám, které v době okupace spolupracovali s SD.
305-328-1 Prošetřování osob podezřelých ze spolupráce s gestapem - protokoly.
305-328-2 Výpovědi zatčených funkcionářů VOS k činnosti růz.osob.
305-328-2 Zpráva pro Jindřicha Veselého o činnosti komise retribuč.dekretu a výsledky práce.
305-328-2 Seznam přísl.SD a jejich důvěrníků.
305-328-2 Protokoly o výpovědi osob.
305-328-2 Materiály k osobám spolku "Hnutí za svobodu".
305-328-2 Seznamy akčních výborů pro krajská vedení

305-328-2
Nacionále a životopisy čs.zaměstnanců Britského velvyslanectví - DOLEŽAL Jos., PINKAS Lad., 
BUDÍN Stan.

305-328-2 Materiál k Jiřímu DOUBKOVI, podezřelému ze spolupráce se špionáží USA.
305-328-3 Prošetřování činnosti osob prováděné v době okupace - šetření po r. 1945.

305-328-4
Zprávy a prošetřování osob. Zpráva o pobytu zaměstnance gestapa NACHTMANA. Plná moc 
K.H.Franka a gen.Toussainta pro dr.Bertsche Waltra.

305-328-4 Zpráva o agentech gestapa v B. Bystrici.

305-329-1
Materiály českého národního sdružení pro USA, korespondence se členy, různými úřady 
institucemi i osobami.

305-329-2
Materiály českého národního sdružení pro USA, korespondence se členy, různými úřady 
institucemi i osobami.

305-329-3
Materiály českého národního sdružení pro USA, korespondence se členy, různými úřady 
institucemi i osobami.

305-329-4
Materiály českého národního sdružení pro USA, korespondence se členy, různými úřady 
institucemi i osobami.

305-330-1
Protokoly a výpovědi z r. 1949 býv.vedoucího služebny SD v Hradci Králové PFAFFeho, ve 
kterých uvádí spolupracovníky SD převážně z řad Němců.

305-330-2
BERKA Karel býv.tlumočník gestapa v Praze - protokoly po r.1945 sepsané o jeho činnosti na 
protikomunistickém odděl.gestapa ve kterých uvádíi osoby, které zrazovaly zájmy KSČ.

305-330-3
Protokoly z r. 1949 a 1952 sepsané s býv.orgány SD PFAFFEM a RÜSSEM k 
býv.spolupracovníkům SD.

305-330-4 Protokoly z r. 1949 sepsané s potrestanými osobami ve kterých uvádějí býv.spolupracovníky SD.

305-330-5
Výpověď  Josefa PROKOPA býv. funkc. VOS o činnosti VOS, seznam funkcionářů a obvodů v 
Čechách a Moravě r. 1948.

305-330-5 Výpověď Ant. Stříbrného o své činnosti ve "Vlajce", spolupráce s SD a k osobám r. 1949.

305-330-5
Výpověď Bohuníra SVOBODY z r. 1949 o jeho spolupráci s SD, o činnosti fy CIBA v okupaci kde 
byl ředitelem a k osobám, kteří byli ve styku s SD.

305-330-6

ŠTANCL Otto - návrh na mimořádnou obnovu trest.řízení z r.1948, protokol z r.1948 se Štanclem 
o jeho vlastním životopise k jeho býv.zprav.činnosti a stykům s čs.úřady i cizími a růz.osobami, 
výpověď o JUDr Jaroslavu DRÁBKOVI, býv.prokurátoru Mim.lid.soudu v Praze k jeho stycím s 
gestapem,

305-330-6
Výpověď o Josefu VONDRÁČKOVI spoluprac.SD, o Luboši HANÁKOVI a o poměrech na ZOB II 
Praha.

305-330-6 Protokol o stycích ŠTANCLA s SD v Praze, činnosti v počátku okupace.
305-330-6 Protokoly k JUDr STOMME-mu, PROCHÁZKOVI a JUDr ČERMÁKOVI - konfidentům SD.
305-330-6 Protokol Štancla o jeho pobytu a činnosti na ZOB-II v Praze

305-330-7
Protokolární výpověď z r.1949 Jiřího ZAVŘELA o své činnosti v době okupace - funkc.VOS, styky 
s SD.

305-330-7

Výpověď z r.1949 býv.ved.VOS TUSKÁNYho o organisaci VOS, charakteristika obvodových 
pověřenců VOS, okresních vedoucích v Čechách a Moravě, organisace VOS v Praze, o vzniku 
VOS.

305-330-7
Výpověď sepsaná v r. 1949 s Jaroslavem ŠTICHOU k osobám pracujících v době okupace 
aktivisticky jako novináři.
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305-330-7
Výpověď sepsaná v r. 1949 s Janem SCHEINOSTOU, býv. novinářem a spoluprac.SD, o 
organisaci katolické církve.

305-330-7 ŠNEDORF Otakar - protokoly z r. 1949 o jeho činnosti v době okupace.
305-330-7 CHALUPSKÝ Josef, orgán gestapa - protokol z r. 1953.
305-330-7 OSTRČILÍK Ladislav - protokol z r. 1949 ve kterém vypovídá k funkcionářům kuratoria.

305-330-7
MAREČEK Jan, protokol sepsaný po r. 1945 o jeho činnosti ve VOS a o jednotlivých funkcionářích 
VOS.

305-330-7 LEITGEB Adolf, protokol z r. 1949 o jeho činnosti a organisaci VOS v době okupace.

305-330-7
PECHÁČEK Antonín, protokol z r. 1948 o jeho činnosti v době okupace - spolupráce s SD, o 
ilegál.skupině na Sovensku po r.1945.

305-330-7
PÁDR Karel, protokol z r. 1949 o činnosti z doby okupace v České prac.frontě , v Technische-
Nodhilfe, ve VOS a výcviku na Čeperce.

305-330-7
PAVLÍK Čestmír, protokol z r. 1949 o jeho činnosti z doby okupace a o osobám aktivisticky činné v 
NOF, Vlajce a o osobách podezřelých ze spolupráce s SD a gestapem.

305-331-1 Prošetřování podezřelé činnosti osob i z dob okupace po r.1945.
305-331-2 POŠÍK Miroslav, prot. svědků aj. materiály z r. 1945 - 1946.

305-331-3 SD a její úkoly, historie, organisace v Německu a protektorátě, dislokace, charakteristiky osob.

305-331-3 Seznam osob rakouské stát.příslušnosti žijících v r.1948 v rajóně Oblastní úřadovny Stb v Mostě.
305-331-3 Protokol s BAUEREM Jiřím - vedoucí propagandy SD v kraji Kaplice r. 1946.
305-331-3 Výpovědi osob - potrestaných k jiným osobám k jejich činnosti v době okupace.
305-331-4 Zpráva z června 1939 od pol.řed. V Praze o pátrání po nakladatelství Veritas.
305-331-4 Vlastní záznamy gestapáka Branče Leopolda z r. 1953.

305-331-4
Protokoly o výpovědi jednotlivých osob, kteří byli po r.1945 zajištěny a potrestány za okupační 
činnost.

305-331-5
Seznamy úředníků RSHA v Praze, seznam referentů SD v Praze, seznam osob vlastnících 
domovní průkazy opravňující je ke vstupu do budovy BdS, dislokace.

305-331-6
PFAFF Wernfried býv. ved. SD v Hradci Králové - protokoly o výpovědi, písemné vyjádření r. 
1952.

305-331-6 Kontra špionážní škola v Praze XII hlášení - seznam frekventantů a vyučujících z r. 1945.
305-331-6 Zprávy o činnosti jednotl.osob v době okupace mající souvislost k SD.
305-331-6 Seznam udavačů gestapa / dílčí / r. 1947.
305-331-6 Různé zprávy týkající se gestapa a SD po r.1945
305-331-6 Seznam spoluprac. Gestapa v Ústí n/Labem.
305-331-6 Seznam členů SIPO a SD v Hradci Králové z r. 1945.

305-331-7
GLASSEL Rudolf - orgán gestapa v Plzni, protokoly o výpovědi, dopisy rodinným  příslušníkům a 
od rodinných příslušníků.

305-332-1
Fotografie zbraní a střeliva zajištěné ozbrojené skupiny Juliuse WEISSA a spol. z Mikule zvané 
"Juh NESPÍ" r. 1949 a fotografie rekonstrukce zastřelení agenta CIC KŘIVKY orgány Stb.

305-332-2 
Schifauer - továrna na úzkokolejné lokomotivy v Klatovech - šetření o poměrech a finančním 
hospodaření podniků z r. 1947.

305-332-3 
Seznam zaměstnanců americké letecké společnosti "PAA" a informační zprávy o jejich stycích - 
podezřelé činnosti r. 1948.

305-332-3 
Šetření činnosti býv.nár. správce fy Lange, Jana HORSÁKA  a vedoucícho n.p.Pilana Viléma 
FEBERA.

305-332-3 Seznam posluchačů Slovenské letní školy z Anglie a USA r. 1949.
305-332-3 Různé dotazníky zaslané z USA na naše závody špionáž. charakteru r.1947 - 1950.
305-332-4 Zprávy o prošetřování spolehlivosti styků různých osob r. 1948 - 1949.
305-332-5 Zprávy o prošetřování spolehlivosti styků různých osob r. 1948 - 1949.
305-332-6 Zprávy o prošetřování spolehlivosti styků různých osob r. 1948 - 1949.
305-332-7 Fotografie člena gestapa Jaroslava NACHTMANNA.
305-333-1 Seznam Italských příslušníků žijících na území ČSR.

305-333-2
Různé zprávy z r. 1947 - 1950, týkajících se Italského vyslanectví, styky s podezřelými osobami, 
dále osob Italských stát.přísl., přechodu čs.hranic aj.

305-333-3 Písemné materiály týkající se prof.ing.dr. Alfr.HAVRÁNKA z Brna - odsunutý r. 1947.

305-333-3 Seznamy býv. důvěrníků německé soc.dem.strany - povolení přesídlení do Rakouska r. 1947.
305-333-3 Seznam zaměstnanců gestapa žijících v Rakousku r. 1947.
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305-333-3 Seznam zpravodajských orgánů a agentů různých špionáž.služeb zjištěných rakouskou policií.
305-333-3 Dislokace úřadoven CIC a amerických klubů ve Vídni r. 1949.
305-333-3 Zpráva o zakopaném zlatu na Konopišti.

305-333-4
PANENKA Jaroslav, býv.policejní inspektor, přidělený v okupaci na gestapo - výslechy, výpovědi z 
r.1946.

305-333-5 Různé zprávy a prošetření k osobám po r.1945.
305-333-5 Dílčí seznam spolupracovníků gestapa r.1948.
305-333-5 Seznam účastníků na světový festival v Praze r. 1947.
305-333-5 Seznam osob Slov.nár.reemigrantů z Kanady r.1947.

305-333-5 Seznam Němců zaměstnaných v n.p. Tkalcovny jemného lnu - Frývaldov, nespolehlivé r. 1947.
305-333-5 SVOBODA Adolf - spoluprac.gestapa - návrh vynálezů 1949.
305-333-6 Zprávy o prošetřování osob z růz.podezřelou činností po r. 1945.

305-333-7
Zprávy o prošetřování osob z růz.podezřelou činností po r.1945 a nepřátelská činnost Němců z 
Moravského Berouna.

305-334-1 Zprávy o prošetřování osob činných v národním hospodářství r. 1947 - 1950.
305-334-2 Zprávy o prošetřování osob činných v národním hospodářství r. 1947 - 1950.
305-334-3 Výsledek šetření o podvodných machinacích v r.1947 v Pokusné přádelně Neratovice.
305-334-3 Zprávy o zpravodajském prošetření různých závodů a podniků r. 1948.

305-334-3
Dotazníky rozesílané růz.zahr.fy, čs.národ.podnikům se snahou zjistit údaje o výrobě, 
zaměstnancích a obchodním spojení do ciziny r. 1948 - 1949.

305-334-3 Seznam zahraničních zástupců Poldiny huti r. 1950.
305-334-4 Seznam zaměstnanců min.zahr.obchodu r. 1949.
305-334-4 Návrh směrnic pro kontrolní službu v zahr.obchodě r. 1950.

305-334-5
Dr.Miroslav HLÁVKA - šetření jeho okupační činnosti - zprávy o činnosti "Akce Národní Obrody", 
fotokopie, výstřižky z novin z r.1947 k vedoucím funkcionářům fašistické organ.ANO.

305-334-6 Seznam zahraničních obchod.zástupců v ČSSR r.1948.

305-334-6
Seznam členů Internationále Ziwildeinst-Zürich, kteří se v r.1947 zdržovali na zámku a velkostatku 
ve Stekníku okr. Žatec.

305-334-6 Seznam cizinců zaměstnaných v n.p. Svit Gottwaldov.
305-334-6 Seznam cizinců a bezdomovců zaměstnaných v papírenském průmyslu r. 1950.

305-334-6
Seznam dánských státních přísl.žijících v Praze v r. 1950. Seznam švýcarských 
stát.přísl.usazených v čs.pohraničí r. 1945.

305-334-6 Seznam antifašistů s Děčínského okresu se hlásili k dobrovolnému vystěhování z ČSSR r. 1947.
305-334-6 Seznam německých svobodných zednářů v ČSSR r. 1948.

305-334-7 Rakouští stát.přísl.členové a spoluprac.brněnského gestapa - šetření okupační činnosti r. 1949.
305-334-8 Seznamy řeckých emigrantů a dětí v ČSR r. 1949 - 1950.
305-334-9 Seznamy jugosl.studentů a učňů, včetně stručných zpráv o jejich prověření r.1948 - 1950.

305-334-9
Seznam jugosl.diplomatů, kteří v srpnu 1948 projeli směrem z Polska pohraniční želez.stanicí 
Bohumín.

305-335-1 Prošetřování okupační činnosti osob německé národnosti.
305-335-2 KREJČÍ Miloš - prošetřování spolupráce s gestapem.
305-335-3 Seznam spolupracovníků klatovského gestapa.

305-335-3
Úřední záznamy z r.1952 o rodinných návštěvách odsouzených a dílčí výpovědi vězňů zaměřené 
na odhalování starých nacistických sítí gestapa.

305-335-3 Volinští Češi - všeobecná zpráva r. 1949.
305-335-4 Londýnská emigrace - seznam čs. osob žijících v době okupace v Anglii.
305-335-5 Reemigranti z Anglie - seznam

305-335-6

Seznam cizinců / němců / zaměstnaných v r.1947 u Severočeských hnědouhelných dolů ve 
kterém jsou uvedeni : Němci, kteří žádali o zachování českosl.stát.občanství a Němci ze 
smíšeného manželství,

305-335-6 Němci, majitelé zelených legitimací, Němci bez legitimací, ostatní cizinci.

305-336-1
Osobní doklady osob německé stát.přísl. Různé stranické legitimace, cestovní pasy, německé 
vojenské knížky přísl.SS, rodokmeny, Wehrpas - voj.kmížky, leg.něm.pracovní služby.
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305-336-2
Osobní doklady osob německé stát.přísl. Různé stranické legitimace, cestovní pasy, německé 
vojenské knížky přísl.SS, rodokmeny, Wehrpas - voj.kmížky, leg.něm.pracovní služby.

305-336-3
Osobní doklady osob německé stát.přísl. Různé stranické legitimace, cestovní pasy, německé 
vojenské knížky přísl.SS, rodokmeny, Wehrpas - voj.kmížky, leg.něm.pracovní služby.

305-336-4
Osobní doklady osob německé stát.přísl. Různé stranické legitimace, cestovní pasy, německé 
vojenské knížky přísl.SS, rodokmeny, Wehrpas - voj.kmížky, leg.něm.pracovní služby.

305-337-1
Fotokopie dokladů osob, které měly za tzv.protektorátu německou stát.příslušnost a po r.1945 se 
ucházely o přiznání čs.stát.příslušnosti.

305-337-2
Fotokopie dokladů osob, které měly za tzv.protektorátu německou stát.příslušnost a po r.1945 se 
ucházely o přiznání čs.stát.příslušnosti.

305-337-3
Fotokopie dokladů osob, které měly za tzv.protektorátu německou stát.příslušnost a po r.1945 se 
ucházely o přiznání čs.stát.příslušnosti.

305-337-4
Fotokopie dokladů osob, které měly za tzv.protektorátu německou stát.příslušnost a po r.1945 se 
ucházely o přiznání čs.stát.příslušnosti.

305-337-5
Fotokopie dokladů osob, které měly za tzv.protektorátu německou stát.příslušnost a po r.1945 se 
ucházely o přiznání čs.stát.příslušnosti.

305-337-6
Fotokopie dokladů osob, které měly za tzv.protektorátu německou stát.příslušnost a po r.1945 se 
ucházely o přiznání čs.stát.příslušnosti.

305-337-7
Fotokopie dokladů osob, které měly za tzv.protektorátu německou stát.příslušnost a po r.1945 se 
ucházely o přiznání čs.stát.příslušnosti.

305-337-8
Fotokopie dokladů osob, které měly za tzv.protektorátu německou stát.příslušnost a po r.1945 se 
ucházely o přiznání čs.stát.příslušnosti.

305-338-1 Scénář k německému filmu o Terezínském getu, který byl natočen nacisty v roce 1944.

305-338-2
Osobní spisy jednotlivců-Němců, kteří v době okupace působili v Praze, např.orgánové Gestapa, 
telefonistka v Černínském paláci.

305-338-2
Výpovědi bývalých vězňů z koncentračního tábora Schwarzheide k činnosti velitele uvedeného 
tábora..

305-338-3
Jedná se o písemný materiál k jednotlivým osobám, které jsou podezřelé ze spolupráce s 
Gestapem.Spisy býv.ředitele ČKD, který byl jako spolupracovník Abwehru nasazen do Istambulu.

305-338-4
Jedná se o spisy - originály německých vysokoškolských studentů, kteří studovali v okupaci v 
Praze.

305-338-5
Výpisy ze spisů, které byly nalezeny v budově Sicherheitsdienstu v Praze. Ve spisech jsou 
uvedeny jména příslušníků SD a Gestapa jejich nacionále a zařazení.

305-338-6 Fotografie orgánů Gestapa, spolupracovníků Gestapa a fotografie členů SD.
305-339-1 Různé fotografie nacistických zvěrstev.

305-339-1
Fotografie různých nacistických předáků ze slavnostních příležitostí, zasílané tiskovému a 
kulturnímu přidělenci u říšského protektora, von Wolmarovi.

305-339-1 Fotografie Hitlera ve společnosti různých osob.
305-339-2 Různé fotografie nacistických zvěrstev.

305-339-2
Fotografie různých nacistických předáků ze slavnostních příležitostí, zasílané tiskovému a 
kulturnímu přidělenci u říšského protektora, von Wolmarovi.

305-339-2 Fotografie Hitlera ve společnosti různých osob.
305-339-3 Různé fotografie nacistických zvěrstev.

305-339-3
Fotografie různých nacistických předáků ze slavnostních příležitostí, zasílané tiskovému a 
kulturnímu přidělenci u říšského protektora, von Wolmarovi.

305-339-3 Fotografie Hitlera ve společnosti různých osob.
305-340-1 Různé fotografie ze slavnostních příležitostí tzv. Slovenského státu.
305-340-1 Fotografie z náletů v Čechách a na Moravě.
305-340-2 Různé fotografie ze slavnostních příležitostí tzv. Slovenského státu.
305-340-2 Fotografie z náletů v Čechách a na Moravě.
305-340-3 Různé fotografie ze slavnostních příležitostí tzv. Slovenského státu.
305-340-3 Fotografie z náletů v Čechách a na Moravě.

305-341-1
Daktiloskopické karty vyprodukované v r. 1947 - 48 různými úřadovnami Stb na osoby, které ve 
většině případech se pokusily ilegálně překročit čsl.hranice.

305-341-2
Daktiloskopické karty vyprodukované v r. 1947 - 48 různými úřadovnami Stb na osoby, které ve 
většině případech se pokusily ilegálně překročit čsl.hranice.
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305-341-3
Seznamy cizích diplomatických úřadů s uvedením jmen jednotlivých diplomů neb úředníků, kteří 
byli na území ČSR v r.1949, 1945 a 1946.

305-341-3
Seznamy zajatých německých vojáků, kteří v r. 1946 byli v zajateckém táboře v Lübecku a žádali 
o repatriaci do ČSR.

305-341-3 Seznamy čsl. státních příslušníků, kteří byli v SSSR po okupaci internováni jako váleční zajatci.

305-341-4
Seznamy příslušníků Gestapa z Brna, Plzně, Prahy, Kolína, Bratislavy a jiných neoznačených 
služeben z ČSR.

305-341-5
Abwehrstelle v Praze. Kádrové obsazení uvedené služebny se jmenným seznamem 
spolupracovníků.

305-341-5

Směrnice a informace o pátrání po Abwehru vydané v r.1945. Protokolární výpověď bývalého 
řidiče Abwehrstelle Opava, který vypovídá o činnosti důstojníků a spolupracovníků uvedené 
služebny.

305-341-5
Zpráva o organisačním rozčlenění jednotlivých německých bezpečnostních složek býv. 
Německého min. vnitra.

305-341-5
Seznam důvěrníků SD. Seznam popisných listů SD v Brně. Zpráva o organisaci SD v 
Protektorátě.

305-341-6
Seznam osob, které byly peněžitě odměneny Gestapem v souvislosti pátrání po pachatelích 
atentátu na Heidricha.

305-341-7

Spisy různých úřadoven SNB a Stb z r. 1947 - 48 k jednotlivým osobám, které se dopustily 
různých trestných činů. Hlášení ZNV v Ostravě a Brně o pátrání po spojeneckých letcích, kteří byli 
sestřelni v době okupace nad naším územím.Ve zprávách je uvedeno, co se s jednotl.letci stalo. 
Byli buď zajištěni Gestapem anebo usmrceni a pohřbeni.

305-341-7
Zpráva odd. Stb v Trutnově ve které se popisuje zřízení německého diversního a špionážního 
střediska v Černé Hoře v Krkonoších v r.1944.

305-341-7
Seznam čsl. zastupitelských úřadů a vyslanců, kteří v březnu 1939 předali naše zastupitelské 
úřady Němcům.

305-342-1
Trestní oznámení na Jana Fialu, býv. čs .důstojníka, který spolupracoval s cizí zpravodajskou 
službou.

305-342-1 Prověřování činnosti osob, stíhání osob za šíření nepravdivých zpráv. Nedovolené ozdbrojování.
305-342-1 Žádosti o prominutí nebo zmírnění trestů.
305-342-1 Převzetí válečného zločince ze SSSR.
305-342-1 Stíhání nacistů, zrádců a kolaborantů podle dekretu pres.republiky.
305-342-1 Šetření národní a státní spolehlivosti osob.
305-342-1 "Nadace Bruno Musolini" - seznam osob, které tuto akci podpořily peněžitými dary.
305-342-1 Konfiskační řízení.

305-342-2
Trestní oznámení na Jana Fialu, býv. čs .důstojníka, který spolupracoval s cizí zpravodajskou 
službou.

305-342-2 Prověřování činnosti osob, stíhání osob za šíření nepravdivých zpráv. Nedovolené ozdbrojování.
305-342-2 Žádosti o prominutí nebo zmírnění trestů.
305-342-2 Převzetí válečného zločince ze SSSR.
305-342-2 Stíhání nacistů, zrádců a kolaborantů podle dekretu pres.republiky.
305-342-2 Šetření národní a státní spolehlivosti osob.
305-342-2 "Nadace Bruno Musolini" - seznam osob, které tuto akci podpořily peněžitými dary.
305-342-2 Konfiskační řízení.

305-342-3
Trestní oznámení na Jana Fialu, býv. čs .důstojníka, který spolupracoval s cizí zpravodajskou 
službou.

305-342-3 Prověřování činnosti osob, stíhání osob za šíření nepravdivých zpráv. Nedovolené ozdbrojování.
305-342-3 Žádosti o prominutí nebo zmírnění trestů.
305-342-3 Převzetí válečného zločince ze SSSR.
305-342-3 Stíhání nacistů, zrádců a kolaborantů podle dekretu pres.republiky.
305-342-3 Šetření národní a státní spolehlivosti osob.
305-342-3 "Nadace Bruno Musolini" - seznam osob, které tuto akci podpořily peněžitými dary.
305-342-3 Konfiskační řízení.

305-342-4
Trestní oznámení na Jana Fialu, býv. čs .důstojníka, který spolupracoval s cizí zpravodajskou 
službou.

305-342-4 Prověřování činnosti osob, stíhání osob za šíření nepravdivých zpráv. Nedovolené ozdbrojování.
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305-342-4 Žádosti o prominutí nebo zmírnění trestů.
305-342-4 Převzetí válečného zločince ze SSSR.
305-342-4 Stíhání nacistů, zrádců a kolaborantů podle dekretu pres.republiky.
305-342-4 Šetření národní a státní spolehlivosti osob.
305-342-4 "Nadace Bruno Musolini" - seznam osob, které tuto akci podpořily peněžitými dary.
305-342-4 Konfiskační řízení.

305-342-5
Trestní oznámení na Jana Fialu, býv. čs .důstojníka, který spolupracoval s cizí zpravodajskou 
službou.

305-342-5 Prověřování činnosti osob, stíhání osob za šíření nepravdivých zpráv. Nedovolené ozdbrojování.
305-342-5 Žádosti o prominutí nebo zmírnění trestů.
305-342-5 Převzetí válečného zločince ze SSSR.
305-342-5 Stíhání nacistů, zrádců a kolaborantů podle dekretu pres.republiky.
305-342-5 Šetření národní a státní spolehlivosti osob.
305-342-5 "Nadace Bruno Musolini" - seznam osob, které tuto akci podpořily peněžitými dary.
305-342-5 Konfiskační řízení.

305-342-6
Trestní oznámení na Jana Fialu, býv. čs .důstojníka, který spolupracoval s cizí zpravodajskou 
službou.

305-342-6 Prověřování činnosti osob, stíhání osob za šíření nepravdivých zpráv. Nedovolené ozdbrojování.
305-342-6 Žádosti o prominutí nebo zmírnění trestů.
305-342-6 Převzetí válečného zločince ze SSSR.
305-342-6 Stíhání nacistů, zrádců a kolaborantů podle dekretu pres.republiky.
305-342-6 Šetření národní a státní spolehlivosti osob.
305-342-6 "Nadace Bruno Musolini" - seznam osob, které tuto akci podpořily peněžitými dary.
305-342-6 Konfiskační řízení.

305-342-7
Trestní oznámení na Jana Fialu, býv. čs .důstojníka, který spolupracoval s cizí zpravodajskou 
službou.

305-342-7 Prověřování činnosti osob, stíhání osob za šíření nepravdivých zpráv. Nedovolené ozdbrojování.
305-342-7 Žádosti o prominutí nebo zmírnění trestů.
305-342-7 Převzetí válečného zločince ze SSSR.
305-342-7 Stíhání nacistů, zrádců a kolaborantů podle dekretu pres.republiky.
305-342-7 Šetření národní a státní spolehlivosti osob.
305-342-7 "Nadace Bruno Musolini" - seznam osob, které tuto akci podpořily peněžitými dary.
305-342-7 Konfiskační řízení.

305-343-1

Seznam členů a funkcionářů strany NSDAP pražského kraje a zpráva o charakteru NSDAP, 
přijímání novývh členů, vyloučení ze strany a opětovném přijetí, povinostech členů, nošení 
odznaků a náboru do NSDAP v českých zemích.

305-343-2
Zpráva o hnutí na Moravském Slovácku z let 1939 - 40, které usilovalo o připojení Mor.Slovácka 
ke Slovensku.

305-343-2
Rozkaz č.1 o jmenování velitelů / okresních a místních Arijské Stráže v kraji České Budějovice r. 
1939.

305-343-2

Zpráva o organisaci Mezinárodního sdružení badatelů bible - Svědků Jehovových od jeho založení 
r. 1870 až do 1947. Zpráva o činnosti Mezinárodního sdružení badatelů bible, československá 
větev z r. 1947.

305-343-2
Výpověď gestapáka Jarosche o funkcionářích ruské emigrantské ústředny v Praze, kteří za tzv. 
Protektorátu pracovali pro německou špionážní službu.

305-343-2 Zpráva o organisaci České pracovní fronty v r. 1941.
305-343-2 Seznam členů Vlajky v Praze, zpráva o rozkolu ve Vlajce z r. 1941.

305-343-2
Rozkaz Svatoplukových gard z r. 1941 se seznamem Gardistů, kteří přestali být členy nebo jim 
byla zastavena činnost.

305-343-2 Znalecký posudek o povaze České ligy proti bolševismu, vypracovaný MV r. 1956.

305-343-2
Fotokopie presenčních listin delegátů NOF z jednotlivých krajů Čech a Moravy, pozvaných na 
porady do Prahy r. 1939.

305-343-2
Zpráva o činnosti a špatném zacházení vedoucích a personálu v koncentračním táboře 
STUTTHOF u Gdaňska s vězni za II. svět.války. 

305-343-2
Seznam válečných zajatců, býv. čsl.příslušníků, kteří za II. svět.války sloužili jako SSmani a řadoví 
vojíci německé branné moci.
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305-343-2

Usnesení ze schůze kojetínských dělníků a dělnic vrátivších se z práce z Říše, kteří v r. 1939 
vystoupili z Národního souručenství a vstoupili do Národně socialistické české dělnické a rolnické 
strany, strany Zeleného hákového kříže.

305-343-3 Šetření o nepřístojnostech členů odbojových složek na úřadě ONV ve Stropkově dne 5.5.1947.

305-343-4
Stanovy spolku Pacifistický Club Československý - Pact z r.1945, který zastupoval čslobec 
pacifistickou na poli mezinárodním a pěstoval styky s cizinou.

305-343-4 Seznam studentů čsl., kteří studovali na vys. Škole technické v Darmstadtě v Německu.
305-343-4 Seznam pracovníků organisace "BRUTUS", vypracovaný r.1946.

305-343-4
Program Svazu Slovanských republik / ilegální organisace za okupace v Čechách a na Moravě, 
Slovensku a Rakousku /seznam velitelů a předních pracovníků vypracovaný r.1945.

305-343-4
Zpráva o odhalení činnosti ilegální organisace "VESNA II" oblast východ, která r.1946 rozšiřovala 
protistátní štvavé letáky na Slovensku.

305-343-4
Zpráva o nových metodách německého nacistického zpravodajství, kterých používalo proti ČSR v 
r. 1945.

305-343-4
Stanovy spolku CHRISTO BOTEV ve kterém byli organisováni bulharští studenti vysokých škol v 
Brně r. 45.

305-343-4
Seznam jmen s krátkou charakteristikou německých význačných členů oficiální tiskové agentury 
západního Německa DANA / Deutsche Allgemaine Nachrichten Agentur / z r.1946.

305-343-4
Zprávy o likvidaci organisace Svobodné německé hnutí ve Velké Britanii z r. 1946. Krátká 
charakteristika vedoucích osob v tomto hnutí.

305-343-5
Šetření o činnosti Josefa FRITSCHE a MUDr. Karla FREITENHANSLA r.1934 - 1938, 
podezřelých ze spolupráce s německou špionážní službou.

305-343-6
Zprávy o politické situaci ve Francii z doby po II.svět.válce do r.1947.Zprávy o hnutí generála de 
GAULE z této doby.

305-343-6

Zpráva o založení Ligy lidských práv v r.1946 v Paříži, která soustřeďovala všechny politické 
strany ve Francii, kromě strany komunistické. Byla zaměřena protisovětsky. Programové 
prohlášení a seznam funkcionářů.

305-343-6
Zprávy o politické a hospodářské situaci v Maďarsku v r.1945 - 1946 a zprávy o poměru 
československo´maďarském z hlediska maďarské menšiny v ČSR.

305-343-7 Zprávy o hospodářské a politické situaci v Holandsku r.1945 - 1946.

305-343-7
Zpráva o činnosti katolické akce Vatikánu, která usilovala o vytvoření různých federačních skupin 
ve střední Evropě za pomoci emigrantů z lid.dem.států, namářených hlavně proti SSSR v r. 1946.

305-343-7
Zprávy o politické a hospodářské situaci v Italii z r. 1946 - 1947 a o neofašistickém hnutí, které 
bylo v té době v Italii značně rozšířeno.

305-343-7 Situační zprávy z Kladska z r. 1945.

305-343-8
Zprávy o politické a hospodářské situaci v Rakousku v r. 1945 - 1946. Jména a krátké životopisy 
jednotlivých členů rakouské vlády z r. 1946.

305-343-8 Fotokopie dopisů T.G.Masaryka z r. 1929 poslaných Udržalovi a poslanci Hlinkovi.

305-343-8
Seznam členů belgické vlády socialistického ministra Camila Huismanse a jejich krátká 
charakteristika z r. 1946.

305-343-8
Zpráva o činnosti skupiny demokratických Němců z ČSR žijících v emigraci ve Velké Britanii za 
II.svět. Války, kteří se ve V.Britanii nacházeli ještě v září v r. 1945.

305-343-8 Seznam osob z Prahy, které se přihlásily k německé příslušnosti za okupace.

305-344-1
Osobní prošetřování činnosti nár.správ.velkostatku Tuchořice, okresního důvěrníka řepařů v 
Prostějově.

305-344-1 Šetření o poškozování výroby v knoflíkárně.

305-344-1
Šetření činnosti býv.generál.řed.Čs.zbrojovky v Brně, potvrzení o předání zabavených vkladních 
knížek apod.

305-344-1
Protokoly o výpovědi příslušníka SCHUPO o vyhlazení Lidic. Šetření spolehlivosti býv. důstojníka 
ČSA.

305-344-2
Povšechné hlášení o situaci v koncentračním táboře BELSEN po osvobození brit.armádou r. 
1945.

305-344-2 Zpráva o zdravotních poměrech v koncentračním táboře TEREZÍN do r.1945.

305-344-2
ABWEHR - výpověď zaměstnance Befehlstelle o organizaci a ůkolech ABWEHRU od r.1938 - 
1945.

305-344-2 Cizí žurnalisté v ČSR r. 1946.

305-344-2
Dílčí poznatek o existenci ilegální nepřátelské organisaci EDELWEIS po r. 1945. Seznam 18ti 
členů.
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305-344-3 Projev Vl.Borina - Ležáka v Anglii.

305-344-3
Zpráva ze schůzí Prchalovy skupiny. Politické styky Prchalovy skupiny. Různé zprávy, informace a 
prohlášení. Agitace Vl. Borina - Ležáka ve V.Britanii r. 1945 - 1946.

305-344-3 Dílčí poznatek o rozdělení poúnorové emigrace v zahraničí.

305-344-4
Zpráva o československé vládě / v anglic.jazyce /vypracovaná sekcí britského politického 
zpravodajství. Zpráva obsahuje seznam členů vlády a jejich pol.příslušnost.

305-344-4
Složení amerického poradního úřadu pro politickou správu Německa v r. 1945. Spolupráce s 
katolickými vrstvami.

305-344-4 Dílčí poznatek k činnosti čsl.emigrace v zahraničí.
305-344-4 Souhrn různých zpráv z V.Britanie r. 1945.
305-344-4 Fotografie a stručná charakteristika osob, činných v politickém životě v Anglii asi do r. 1945.
305-344-4 Sestavení a charakteristika všech členů britské vlády z r. 1945.
305-344-5 Fotokopie zpráv o činnosti býv.min.financí dr. Jos.Kalfuse v době Protektorátu.

305-344-5
Seznam důstojníků, rotmistrů a délesloužících poddůstojníků čs. armády, kteří byli za okupace 
persekvováni Gestapem. / Zpracováno Svazem osvobozených politických vězňů v Praze /.

305-344-5 Situační zpráva min.vnitra o XI.Všesokolském sletě.

305-344-6
Poznatky o činnosti nepřátelské podzemní organisace WEHRWOLF v Čechách a na Moravě. 
Rozmístění jednotlivých skupin, činnost a seznam členů.

305-344-6
Stručná charakteristika a činnost podzemní organisace GUTTENBERG, podobné org. 
WEHRWOLF.

305-344-6
"ZEPPELIN" - teroristická podzemní organisace, vytvořená r.1942 v Berlíně. Charakteristika, 
činnost a rozmístění.

305-344-6 Rozkaz HSSG č.27 ze dne 18.7.1940 obsahující jmenování, pochvaly a povýšení.
305-344-6 SD - poznatky o struktuře, činnosti, úkolech, kádrovém obsazení a spolupráci.
305-344-6 Členové německého stanného soudu v Liberci, Opavě a Kadani v době Protektorátu.
305-344-6 Prohlášení členů SdP za kandidáta při obecních volbách r.1938.
305-344-6 Fotografie poslanců a senátorů strany SdP.

305-344-7 Protistátní letáky vydávané po r.1945 různými ilegálními organisacemi nebo reakčními stranami.
305-345-1 Prošetřování činnosti osob, které se dopustily v době okupace a po r.1945 trestné činnosti.

305-345-1

Prošetřování trestné činnosti býv.majitelů podniků a národních správců, kteří prováděli 
průmyslovou špionáž, nebo poškozovali soc. majetek špatným hospodařením v nár.podnicích po 
r.1945.

305-345-2 Prošetřování činnosti osob, které se dopustily v době okupace a po r.1945 trestné činnosti.

305-345-2

Prošetřování trestné činnosti býv.majitelů podniků a národních správců, kteří prováděli 
průmyslovou špionáž, nebo poškozovali soc. majetek špatným hospodařením v nár.podnicích po 
r.1945.

305-345-3 Prošetřování činnosti osob, které se dopustily v době okupace a po r.1945 trestné činnosti.

305-345-3

Prošetřování trestné činnosti býv.majitelů podniků a národních správců, kteří prováděli 
průmyslovou špionáž, nebo poškozovali soc. majetek špatným hospodařením v nár.podnicích po 
r.1945.

305-345-4 Prošetřování činnosti osob, které se dopustily v době okupace a po r.1945 trestné činnosti.

305-345-4

Prošetřování trestné činnosti býv.majitelů podniků a národních správců, kteří prováděli 
průmyslovou špionáž, nebo poškozovali soc. majetek špatným hospodařením v nár.podnicích po 
r.1945.

305-345-5 Prošetřování činnosti osob, které se dopustily v době okupace a po r.1945 trestné činnosti.

305-345-5

Prošetřování trestné činnosti býv.majitelů podniků a národních správců, kteří prováděli 
průmyslovou špionáž, nebo poškozovali soc. majetek špatným hospodařením v nár.podnicích po 
r.1945.

305-345-6 Prošetřování činnosti osob, které se dopustily v době okupace a po r.1945 trestné činnosti.

305-345-6

Prošetřování trestné činnosti býv.majitelů podniků a národních správců, kteří prováděli 
průmyslovou špionáž, nebo poškozovali soc. majetek špatným hospodařením v nár.podnicích po 
r.1945.

305-345-7 Prošetřování činnosti osob, které se dopustily v době okupace a po r.1945 trestné činnosti.

305-345-7

Prošetřování trestné činnosti býv.majitelů podniků a národních správců, kteří prováděli 
průmyslovou špionáž, nebo poškozovali soc. majetek špatným hospodařením v nár.podnicích po 
r.1945.

305-345-8 Prošetřování činnosti osob, které se dopustily v době okupace a po r.1945 trestné činnosti.
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305-345-8

Prošetřování trestné činnosti býv.majitelů podniků a národních správců, kteří prováděli 
průmyslovou špionáž, nebo poškozovali soc. majetek špatným hospodařením v nár.podnicích po 
r.1945.

305-346-1
Hlášení útvarů SNB o průběhu mimořádných opatření ve dnech únorových událostí r.1948. 
Přehled nejdůležitějších událostí v době od 20. do 25.2.1948.

305-346-2
Zpráva Poverenictva vnútra z června 1949 a vyšetřování proti řím.kat.kněžím na Slovensku. 
Seznam zajištěných farářů.

305-346-2 Dálnopisné zprávy KV-NB a útvarů SNB z českých a moravských krajů.
305-346-2 Trestní oznámení na řím.kat.faráře r. 1949.

305-346-2
Zpráva útvaru 402 - A z července 1949 o výtržnostech v jednotlivých krajích Slovenska v 
souvislosti s Katolickou akcí.

305-346-2
Zpráva MV z r. 1945 o struktuře a činnosti ABWEHRU na území Čech a Moravy. Seznam osob, 
pracujících pro Abwehstelle.

305-346-2
Zpráva MV z r. 1945 o organisaci Wehrwolf na území Čech a Moravy a skladech vybudovaných 
Abwehrem pro sabotážní účely této organisace.

305-346-2
Krátké charakteristiky konceptních úředníků KPR, zaměstnanců správy domu přes.republiky, 
osobní stráže býv.pres.dr. Beneše.

305-346-3 Fotokopie zprávy policejního ředitelství o činnosti aktivistické organisace "Akce Národní Obrody".

305-346-3

Prohlášení funkcionářů "ANO" r. 1939. Zprávy o činnosti Čs.komise pro zajišťování válečných 
zličinců ve Wiesbadenu r. 1946. Krátké charakteristiky jejich členů, zpráva o všeobecné situaci v 
Německu r. 1946.

305-346-3
Protokoly zaměstnanců čs.vyslanectví v Bukurešti r. 1939 o předání vyslanectví Němcům, 
čs.vyslancem JUDr. Veverkou r. 1939.

305-346-3
Protokol s vládním radou JUDr. Babákem o postoji čs.politických a policejních úředů k přípravám 
Němců na okupaciČSR.

305-346-4 Protokoly svědeckých výpovědí o činnosti Jiřího Stříbrného, sepsané r. 1946 u MV.

305-346-5
Hlášení, výpisy a dílčí protokoly z Národního soudu s předsedou protektorátní vlády Rudolfem 
Beranem.

305-346-6

Osobní svazky - prošetřování rozšiřování ileg. letáků, podezření z úkladů o republiku, útěk ze 
zajišťovací vazby, podezření ze spolupráce s americkoušpionážní sllužbou, pokusy ilegálních 
přechodů apod.

305-346-7 Prošetřování osob pro šíření nepravdivých zpráv.
305-346-7 Prošetřování členství ve Freikorpsu, NOF, SS.
305-346-7 Ilegální přechody hranic.
305-346-7 Charakteristika zaměstnanců čs.gen.konsulátu v Curychu r. 1947.
305-346-8 Intervence amerického stát. příslušníka české národ. Za své příbuzné v ČSR.
305-346-8 Šetření anglické státní příslušnice české národnosti.
305-346-8 Šetření vyprovokovaného případu zpravodajskými orgány MNO r. 1947 v Jáchymově.

305-346-8
Zpráva o návštěvách amerického sklářského odborníka v čs.sklářských závodech a činnosti jeho 
bratra vrchního ředitele skláren v.v.

305-346-8 Šetření rakouské státní příslušnice odsunuté z ČSR.
305-346-9 Situační zprávy o poměrech v Polsku po r. 1945.
305-346-9 Akce amerických Poláků, resoluce delegátů polských dělnických organisací v USA.
305-346-9 Situace Židů v Polsku.
305-346-9 Činnost org. "Armije krajové" i jiných podzemních organisací.
305-346-9 Polsko-české vztahy. Polská emigrace v západním Německu - zprávy.
305-346-9 Poměry na Ratibořsku a v kraji Hlubčickém.
305-346-9 Požadavky odborových svazů v Polsku.

305-347-1
Průběh schůze bezpečnostního výboru ústavodárného Národního shromáždění konaného dne 
16.10.1946 a pojednávajícího o kádrovém složení a poměrech v SNB.

305-347-1 Projev min. vnitra  V.Noska v bezpečnostním výboru dne 16.10.1946.
305-347-1 Zpráva a informace pro bezpečnostní výbor.
305-347-2 Poznatky na osoby se závadovou činností.
305-347-2 Hlášení o ilegálních odletech čsl.letadel do ciziny r.1949.

305-347-2
Seznam 10ti osob, které dne 30.8.1949 překročily ilegálně st. hranice, nebo se o přechod 
pokusily.

305-347-2 Seznam zajatců, kteří v červenci 1949 budou repatriováni do Německa.
305-347-2 Zpráva o situaci v projednávání otázky reemigrace mezi Polskem a ČSR.
305-347-2 Přesídlení osob nár.čsl. z Polska do ČSR.
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305-347-2
Protokol uzavřený mezi ČSR a republ.Polskou o přesídlení osob polské národnosti z východního 
Slovenska r.1949.

305-347-3
Návrh organisace pátrací skupiny politického zpravodajství při III odboru min.vnitra - spolupráce s 
Komisí pro zjišťování válečných zajatců.

305-347-3 Návrh likvidačního oddělení k činnosti Gestapa, SD a Astu.

305-347-3

IX. Krajský sjezd strany sociálně demokratické na Teplicku r. 1947. Projevy pronesené na tomto 
sjezdu min.prům. Laušmanem, náměst.před.vlády Z.Firlingerem poslan.Jankovcovou, Hladkým a 
dalšími členy a funkc.

305-347-4
Zprávy o osobách. Seznam osob z Polska, které prošly repatriačním řízením a střediskem v 
Náchodě r. 1947.

305-347-4
Seznam národních správců na zemědělství, jmenovaných min.zeměděl.a zemským nár.výborem v 
Praze a Brně.

305-347-4 Na seznamu je uvedeno jméno bývalého majitele zemědělské usedlosti, výměra a místo.
305-347-5 Závadové poznatky k osobám.

305-347-5
Seznam znárodněných závodů podle dekretu přes.rep. ze dne 24.10.1945 v obvodu pobočky 
obl.úřad.Stb v Jeseníku.

305-347-5
Stručná zpráva o existenci ukrajinské organisace ve Velké Britanii z r. 1945. Spolupráce s dalšími 
organisacemi a vedoucími funkcionáři.

305-347-5
Posudek o působení cizích vlivů na Nár.soc.stranu, která se pod jejich vlivem stala záštitou cizích 
protilidově demokrat.zájmů a operační základnou nepřátelské agendy.

305-347-6 Poznatky na osoby.

305-347-7 Mapa Polska. Neoprávněné překročení hranic a incidenty na česko-polských hranicích r. 1946.
305-347-7 Demobilisace polských vojsk v Italii r. 1946.

305-347-7
Záznam o konferenci ministrů hr.Ciano a von Ribbentropa ve věci polského ultimata 
Československu v v Berlíně 1. října 1938.

305-347-7 Akce Poláků v Londýně - polská memoranda konferenci UNO r. 1946.
305-347-7 Mikolajczykova zemědělská strana v Polsku - činnost r. 1946.

305-347-7 Činnost organ."Armije Krajové" a jiných podzemních organisací. Bezpečnostní poměry v Polsku.
305-347-7 Polská demokratická strana - organisace a činnost..
305-347-7 Zásobovací a hospodářské poměry v Polsku r. 45 r. 46.
305-347-7 Politická a hospodářská situace v okrese Těšínském.
305-347-7 Návrh reemigrační smlouvy s Polskem.
305-347-8 Polsko po r. 1945.

305-347-8
Ilegální odbojové hnutí v Polsku podporované ze západu. Všeobecná situace na Těšínsku, 
Jablunkovsku a Frýštátsku. Mapa Polska.

305-347-8 Deklarace Wittosovy zemědělské strany v Polsku.
305-347-8 Soužití Poláků a Čechoslováků..Dílčí poznatek k činnosti fašistické organ. Armije Krajové.

305-347-8
Poměry na Ratibořsku, Hlučínsku a v německém pomezí Opavska. Polská emigrace na západě - 
poměry.

305-347-8 Přehled o vnitropolitické situaci v Polsku po 30.6.1946.
305-348-1 Stalinovy závody.

305-348-1
Zpráva o výsledku šetření krádeží a poškozování zařízení ve Stalinových závodech n.p. Záluží u 
Mostu.

305-348-1 Vyšetřování příčiny výbuchu ve Stalinových závodech dne 8.1.1947 a 24.4.1947.

305-348-1
Záznam o událostech sběhlých ve Stalinových závodech v březnu 1946. Hlášení o domělé ztrátě 
tajného situačního plánu 14.8.1948.

305-348-1 Úřední záznam týkající se závad ve vedení Stalin.záv.

305-348-1 Náměty pro směrnice pro racionélní hospodářství uhlím se zřetelem ku Stalinovým závodům.

305-348-1
Dopis ing. Fr. Koudeláka generálnímu řediteli čsl. chem. Závodů Tichému o své činnosti v 
Německu r. 1948.

305-348-1 Fotokopie dopisu dr. Gregorovičovi r. 1948.
305-348-1 Zpráva o vyšetření poruchy ve Stalinových závodech .

305-348-2 Šetření různých letákových akcí a ilegálních skupin "KIS" a "SAGA" ve Stalin. Závodech r. 1948.

305-348-3 Šetření různých letákových akcí a ilegálních skupin "KIS" a "SAGA" ve Stalin. Závodech r. 1948.

305-348-4
Výbuch v továrně "Spotos" - Spojené továrny na obráběcí stroje n.p. v Rychnově u Jablonce 
n/Nisou dne 13.10.1947.
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305-348-4
Výsledek šetření ve shora uvedené věci. Svědecké výpovědi osob české a německé národnosti 
zaměstnaných v podniku.

305-348-4
Svědecké výpovědi osob německé národnosti z Rychnova u Jablonce n/N., které nejsou 
zaměstnány v podniku.

305-348-4

Technické a znalecké posudky odborníků. Situační plány podniku "SPOTOS". Fotosnímky 
výbuchem poškozeného traktu, včetně ohniska výbuchu. Seznam osob zaměstnaných, nebo 
mající přístup do poškozeného objektu.

305-348-5 Zbrojovka n.p. Vlašim.
305-348-5 Šetření a závěrečná zpráva o příčině požáru ve skladě Zbrojovky, který vznikl dne 27.4.1948.

305-348-5
"AMATI" - družstvo Spojených továren na výrobu hudebních nástrojů v Kraslicích - Šetření 
poměrů "PAL" - n.p. závod II. v Jihlavě / r. 1946 /

305-348-5 Závady a šetření z r. 1948.
305-348-5 "KIRGIS" - továrna barev a laků Staré Město, požár.
305-348-5 Zjišťování příčin požáru. Fotografie a náčrtky místa požáru továrny dne 31.5.1947.
305-349-1 Vyšetřování vzniku požáru na dole Doubrava r. 1947.

305-349-2
Prošetřování vzniků požárů, podezření ze sabotáže a různých poruch na dolech Ostravsko-
karvínského revíru v létech 1947 - 48.

305-349-3 Vyšetřování příčin výbuchu na dole KOHINOR dne 14.11.1946 při kterém zahynulo 52 horníků.
305-349-4 Prošetřování různých poruch a poměrů na dolech SHD roku 1947 - 48.

305-349-4 Šetření fy.Severočeský uhelný syndikát v Ústí n/L. Dílčí poznatek o činnosti fy. a jejich vedoucích.

305-349-5
Čs.naftové závody - záznamy o bezpečnostních opatřeních, zpráva o podezření ze sabotáže, 
návrh protiplánu průzkumu, situační plány naftových polí a vrstev.R.1947-48.

305-349-6
Jáchymovské doly - prošetřování zajištění dolů protivyzrazování státního tajemnství. Prověřování 
zaměstnanců, seznam nespolehlivých osob, situační hlášení z oblasti dolů r.1946 - 48.

305-349-6 Seznam cizích státních příslušníků, ubytovaných v Jáchymově r.1948.
305-350-1 Vítkovické železárny n.p. v Ostravě - Vítkovicích.
305-350-1 Exploze elektrických generátorů, šetření případu.
305-350-1 Fotografie továrny po výbuchu r. 1947.
305-350-1 Šetření sabotáže ve Vítkovických železárnách r.1948.
305-350-1 Šetření závad ve výrobě r. 1947.
305-350-1 Dodatek k šetření podle § 7 dekretu 100/45 Sb.
305-350-2 Vítkovické železárny n.p. v Ostravě - Vítkovicích.
305-350-2 Exploze elektrických generátorů, šetření případu.
305-350-2 Fotografie továrny po výbuchu r. 1947.
305-350-2 Šetření sabotáže ve Vítkovických železárnách r.1948.
305-350-2 Šetření závad ve výrobě r. 1947.
305-350-2 Dodatek k šetření podle § 7 dekretu 100/45 Sb.

305-350-3
Čsl.továrny na šrouby V.E.Fissené po nár. pravou Spojených oceláren v Žatci. Šetření příčin 
požáru, který vznikl dne 20.1.1948.Výpovědi svědků, znalecké posudky.

305-350-3
Poznatky k existenci teroristických organisací "Bund der blauen Blume - BBB" a "Edelweiss - 
Piraten" na Žatecku r. 1948.

305-350-4 Zpráva o jednání revindikační komise mezi republikou Polskou a ČSR r.1947.
305-350-4 Jmenování ředitelů a náměstků do národních podniků. Prověřování vedoucích nár.podniků.
305-350-5 Zpráva o příčinách stavky v braneckých železárnách r. 1948.
305-350-5 Seznam a adresy členů představenstva a prokuristů "Spojených barvíren a s." r. 1948.
305-350-5 Šetření podle § 7 dekretu 100/45 Sb.
305-350-5 Seznam znárodněných / průmyslů / podniků v obvodě Jeseníku.
305-350-5 Závady u fy. F.PAUL, knoflíkárna Jílové u Podmokel r. 1947.
305-350-5 Zpráva o poruchách v provozu v Cementárnách Tlumačov n.p.
305-350-5 Fotografie ze závodu.

305-350-5 Zpráva o explozi v tavící peci č. 6 v ocelárně I. v Třineckých železárnách. Fotografie ze závodu.

305-350-5
Seznamy československých firem a osob v cizině, které se nalézají na anglické a americké černé 
listině r.1943.

305-351-1 Jablonecký průmysl. Zpráva ZOB II o průběhu znárodňování Jabloneckého průmaslu v r. 1946.

305-351-1
Zpráva a trestní oznámení z r. 1948 o požáru a výbuchu u fy. Fischer - skleněná bižuterie n.p. 
Jablonec.
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305-351-1 Machinace při prodeji jabloneckého zboží. Zajištění exportního zboží firmy J.Fischer v Rakousku.

305-351-2
Trestní oznámení na osoby pro podezření z prům. špionáže a zcizování státního majetku z 
jabloneckého průmyslu. Prošetřování cizích stát. příslušníků na území ČSR.

305-351-3
Trestní oznámení z r. 1948 na osoby, které byly spoluzotpovědny za vznik požáru u fy. Bří Jägrové 
n.p., výroba chatonů a bižuterie v Jablonci n/N.

305-351-3
Zprávy OÚ Stb v Opavě o poměrech v Československých sklárnách závod Vrbno z r. 1948. 
Zpráva u OÚ Stb.

305-351-3
Uherské Hradiště z r. 1948 o Československých sklárnách závod Karolinina Huť a závod Moravia 
v Kyjově.

305-351-4

Českomoravské sklárny závod Rapotín - zpráva o poměrech na závodě v r. 1946 - 47. Zpráva o 
požáru v Borských sklárnách závod v Práchni z r. 1948. Zpráva o požáru u fy. V.Linka - sklářská 
továrna v Loužnici okr.Semily.

305-351-5

Čsl.sklářský průmysl - zprávy jednotlivých Stb úřadoven v Čechách z r.1947 a 1948 o budování 
sklářského a bižuterního průmyslu v Německu a Rakousku odsunutými Němci z ČSR a snaha o 
převedení sklářských odborníků-Němců z ČSR do Německa neb Rakouska.

305-351-5 Poznatky z jednotlivých závodů sklářského průmyslu v Čechách.

305-351-6
Zpráva úřadovny Stb v Ostravě z r.1948 o vyšetřování příčin spálení vysokotlakého kotle v 
Ostravsko chemickýc závodech.

305-351-7 Spolek pro chemickou a hutní výrobu n.p.

305-351-7
Zpráva o poměrech a sabotážích v podniku v Ústí a Neštěmicích. Zápis o ustavující schůzi 
akčního výboru podnikového ředitelství.

305-351-7 Hospodářské zprávy o chemickém průmyslu v Polsku, v USA, Austrálii a Maďarsku.

305-352-1
Prošetřování a poznatky z podniků na zpracování kůže, gumy a umělé kůže o špatném 
hospodaření nár.správců a jejich trestná činnost.

305-352-2

Dílčí poznatky k J.A. Baťovi býv. majiteli fy. Baťa ve Zlíně. Zpráva o získání brazilské stát. 
příslušnosti. Opisy dopisů jeho bývalých zaměstnanců, ve kterých jej označují za válečného 
zločince a největšího odpůrce nynějšího zřízení.

305-352-2
Seznam osob, které se hlásily v době okupace k fy.Baťa ve Zlíně a žádaly o přijetí do služeb v 
zahraničí, hlavně v Jižní Americe.

305-352-3
Prošetřování sabotáží ve znárodněných podnicích textilu. Hlášení závad zjištěných u nár.správců 
r. 1947 - 1948.

305-352-4
Prošetřování různých trestných činů, prováděných nár. správci po r. 1945 ve znárodněných 
podnicích.

305-353-1
Škodovy závody - prošetřování rozkrádání, zničení součástí stroje, ocelových výlisků, požáru v 
lakovně, stávky a výbuchy r. 1947 - 1948.

305-353-2 TATRA n.p. - trestní oznámení pro odcizení výkresu výroby fy. TATRA n.p. v Radotíně r. 1947.
305-353-2 Vyšetřování příčin zřícení střechy novostavby haly n.p. Tatra v Butovicích r. 1948.

305-353-2
Prošetřování vedení n.p. Farmaceutických závodů v Ústí n/L r. 1947. Vyšetřování příčin požáruv 
uvedeném závodě.

305-353-2
Průmysl kamene - šetření spolehlivosti Hugo Bonnera, navrženého na jmenování ředitelem 
Západočeského průmyslu kamene ve Zbraslavi r. 1948.

305-353-2 Vyšetřování neštěstí v kamenolomu v Prackovicích r. 1947.

305-353-3
Energetické závody - prošetřování příčin poškození pojízdného jeřábu v ?rvěnické elektrárně r. 
1947. Šetření příčin výbuchu parního kotlr ve Středočeských elektrárnách v Ústí n/L. r.1947.

305-353-3 Šetření poměrů v energetických podnicích v Teplicích Šanově r. 1947.

305-353-3
Šetření příčin výbuchu kotle v elektrárně v Trmicích r. 1947, a požáru elektrárny v Kamenickém 
Šenově r. 1947.

305-353-3 Šetření finančních machinací v Slovenské elektrárně v Bratislavě r.1946.
305-353-4 Doprava - prošetřování přípravy ilegální stávky u řed. ČSD v Ústí n/L r.1947.
305-353-4 Šetření poměrů u Jablonecké dopravní společnosti r. 1947.
305-353-5 Svaz pro hospodaření obilím - seznam vedoucích osob s krátkou charakteristikou. R.1947.
305-353-5 Fy. ZÁTKA - Prošetřování příčin oddalování znárodnění firmy r. 1947.
305-353-5 Severočeské tukové závody - porucha v dodávce proudu, šetření příčin exploze r. 1947.

305-353-5
Šetření příčin požárů a jiných závad způsobených nedbalostí v podnicích potravinářského 
průmyslu.

305-353-6 Prošetřování příčin požáru pivovaru v Ostrově u K.Varů r. 1946.
305-353-6 Revizní zpráva a šetření poměrů u Prvního akciového pivovaru v Chebu r.1947 - 49.
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305-353-7
Fy. BOSCH, autoelektro výzbroj - prošetřování býv. vedoucích pracovníků fy. ve věci dovozu 
elektrické výzbroje pro čs.automobilky r. 1947 - 48.

305-353-7
TESLA n.p. - přešetřování závad ve výrobě elektronek v n.p. TESLA, závod v Hořejším Vrchlabí r. 
1948.

305-353-7 Prošetřování činnosti býv.prokuristy fy. Baťa v Německu a ve Francii v době okupace.
305-353-7 Prošetřování závad u různých podniků.

305-353-8
Prošetřování nedostatků v bezpečnostních opatřeních ve Škodových závodech v Plzni r. 1946 - 
47.

305-353-8 Šetření majetkových poměrů v továrně fy. Weser v Rabštejně r. 1947.
305-353-8 Šetření akciového kapitálu fy. Ferokolín v Kolíně r. 1947 - 48.
305-353-8 Prošetřování poměrů u fy. Kovolis v Hedvíkově r. 1947.
305-353-8 Fy. MINERVA - šetření poměrů. Boskovice r. 1947.
305-353-8 Elektrotechnický závod v Trutnově r. 1947 - šetření.
305-353-8 Fy. ROTAPRINT, továrna na rozmnožovací přístroje v Lubech u Chebu - šetření poměrů.

305-354-1

PRCHALOVCI  Trestní oznámení na býv. gen. PRCHALU a jeho společníky. Zpráva o školení 
Prchalovských agentů v Mnichově. Zpráva o činnosti Čsl. národní rady v Londýně z r. 1942-43. 
Školení agentů ve Vídni.

305-354-2

PRCHALOVCI  Trestní oznámení na býv. gen. PRCHALU a jeho společníky. Zpráva o školení 
Prchalovských agentů v Mnichově. Zpráva o činnosti Čsl. národní rady v Londýně z r. 1942-43. 
Školení agentů ve Vídni.

305-354-3 VOLYNŠTÍ ČEŠI - poznatky na osoby, všeobecného i státobezpečnostního významu.
305-354-4 VOLYNŠTÍ ČEŠI - poznatky na osoby, všeobecného i státobezpečnostního významu.

305-354-4/60-70
LUŽIČTÍ SRBOVÉ - Zpráva ZOB II z r. 1947 o politické a národní organisaci Lužičkých Srbů s 
přehledem o jednotlivých funkcionářích a částečnou charakteristikou.

305-354-5
Čsl.zastupitelské úřady v cizině - osobní spisy zaměstnanců čsl.zast.úřadů, kteří se odmítli vrátit 
do ČSR. Zpráva o poměrech na čsl.vysl. Ve Vídni r. 1947.

305-355-1
VONDRÁČEK Josef - výpovědi o jeho činnosti, protokoly svědků, různé písemné zprávy, slib o 
spolupráci s bezpeč.službou čsl.

305-355-2
VONDRÁČEK Josef - výpovědi o jeho činnosti, protokoly svědků, různé písemné zprávy, slib o 
spolupráci s bezpeč.službou čsl.

305-355-3 Případ Tekly Tischmeisterové-Glauzové, spoluprac.gestapa.
305-355-3 Procházka Karel - zpráva o zatčení a obžaloba pro udavačství.
305-355-3 Udání na Goldbacha Ant. - podezřelý z udavačství.
305-355-3 SCHICK Otto něm.st.přísl. - zpráva o výsledku šetření.
305-355-3 Seznam majitelů bankovních domů.
305-355-3 Ing.Brich Václav - podezřelé činnosti.
305-355-3 Helena a Juliana SCHNÖBLINGOVI, soudní rozsudek se zdůvodněním.

305-355-4 VONDRÁČEK Josef - výpovědi o činnosti jeho i osob, výpovědi svědků, písemné zprávy apod.
305-355-5 Akce "ZEPPELIN". Hlavní komando Rusko-jih korespondence.
305-355-5 Bouda Jar. - záznam k převzetí Petschkova paláce.
305-356-1 Hlavní personální úřad Sudetendeutshcen Partai - členské karty.
305-356-2 Hlavní personální úřad Sudetendeutshcen Partai - členské karty.
305-356-3 Hlavní personální úřad Sudetendeutshcen Partai - členské karty.
305-356-4 Hlavní personální úřad Sudetendeutshcen Partai - členské karty.
305-356-5 Hlavní personální úřad Sudetendeutshcen Partai - členské karty.

305-357-1 Seznam návrhu na přijetí a členské karty Hlavního personálního úřadu Sudetendeutschen Partai.
305-357-2 Členské karty Hlavního personál.úřadu Sudetendeutschen Partai.
305-357-3 Členské karty Hlavního personál.úřadu Sudetendeutschen Partai.
305-357-4 Členské karty Hlavního personál.úřadu Sudetendeutschen Partai a zdravotní listy.
305-357-5 Členské karty Hlavního personál.úřadu Sudetendeutschen Partai a zdravotní listy.

305-358-1 Seznamy a charakteristiky vedoucích župních úřadů, různých institucí, významných členů SdP.
305-358-2 Seznamy členů a funkcionářů SdP.
305-358-3 Písemné materiály k Fridrichu SOWOVI, býv.vedoucí Kripa v Praze.
305-358-3 Struktura a organisace neuniformované protektorátní policie.

305-358-3
Seznam Freikorkps, seznamy Volksturmu, seznamy vedoucích Oberlandrátů, inspektorů 
okresních hejtmanů, úředníků a zaměstnanců I.odděl. a němec.starostů a vládních komisařů.
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305-358-4
BÖRSCHE Herb., MANNER Krišt., MORÁVEK Walter, HÖFNER Walter, SCHNEIDER Josef - 
němečtí nacionalisté, různé osob.materiály, fotografie, vyznamenání.

305-358-5
Seznam s fotografiemi vysokých soudních zaměstnanců býv.německého zemského soudu v 
Praze.

305-358-5 BERAUER Wolfgang - nacistická zvěrstva.
305-358-5 Případ JUDr.HILSEHO Oskara u Ostravy.
305-358-5 Zbytek seznamu členů NSDAP převzatých od USA Military.
305-358-5 Seznam členů gestapa z Ostravy a spolupracovníků.

305-358-5

Obchodní rozdělení, organisace, person. Obsazení býv.něm.zem.soudu v Praze r.1945. Dopis 
vrch.státního návladního v Lipsku zvlášt.soudu v Lipsku proti osobám slovenské národnosti a 
st.příslušnosti.

305-358-5 Seznam, charakteristiky a činnost členů SdP v různých župních institucích.
305-358-5 Wehrwolf na ústeckém okrese  / organisace, vyzbrojení apod./.
305-359-1 Materiály k různým osobám německé stát.přísl.
305-359-2 Materiály k různým osobám - němcům, hlavně pak k býv. zaměstnancům něm. Policie.

305-359-3
Soudní materiály k různým zajímavým osobám, které měly v NSDAP řízení a zpravidla byly 
vyloučeny.

305-359-4
Soudní NSDAP řízení proti právnímu zástupci JUDr.PAULEROVI Ernstovi, účetní kniha místní 
skupiny NSDAP v Königsale.

305-359-5
Materiály k osobám, které v době okupace provdáním získaly něm.státní přísl. - šetření r.1948 - 
1949.

305-360-1
Osobní doklady-karty, dotazníky, životopisy jednotlivých zaměstnanců německých mateřských 
škol, sociálních pracovnic, ukízeček z různých míst ČSR.

305-360-2
Osobní doklady-karty, dotazníky, životopisy jednotlivých zaměstnanců německých mateřských 
škol, sociálních pracovnic, ukízeček z různých míst ČSR.

305-360-3
Osobní doklady-karty, dotazníky, životopisy jednotlivých zaměstnanců německých mateřských 
škol, sociálních pracovnic, ukízeček z různých míst ČSR.

305-360-4
Osobní doklady-karty, dotazníky, životopisy jednotlivých zaměstnanců německých mateřských 
škol, sociálních pracovnic, ukízeček z různých míst ČSR.

305-360-5
Osobní doklady-karty, dotazníky, životopisy jednotlivých zaměstnanců německých mateřských 
škol, sociálních pracovnic, ukízeček z různých míst ČSR.

305-360-6
Osobní doklady-karty, dotazníky, životopisy jednotlivých zaměstnanců německých mateřských 
škol, sociálních pracovnic, ukízeček z různých míst ČSR.

305-360-7
Osobní doklady-karty, dotazníky, životopisy jednotlivých zaměstnanců německých mateřských 
škol, sociálních pracovnic, ukízeček z různých míst ČSR.

305-361-1
Fy. bří. PERUTZOVÉ Praha II, Heuwagsplatz č. 15,německý majitel, který firmu arizoval Vilem 
Wiechert, Praha XII,Španělská ul.č.6.

305-361-2 Situační zprávy z r. 1943 - 44 leden až červen.
305-361-2 Župní úřad NSDAP Sudety.

305-361-3
Studie : Německé studenstvo v ČSR r. 1918 - 1938.Politika Sdp r. 1933 až 38. 
Kameradschaftsbund a Aufbruchkreis.

305-361-4
Politický vývoj německé menšiny v českých zemích r.1848 - 1938. Zprávu zpracoval bývalý 
posl.Sdp Ernst Kundt.

305-361-5 Svazek fotokopií udání Gestapem z r. 1939 - 1940.

305-361-6
Vídeňské vysoké školy listopad r. 1946 - pronacistické demonstrace, výtržnosti na vys.školách, 
srážky dělníků a studentů.

305-361-6
Seznam studentů býv. důstojníků Wehrmachtu na vídeňské vysoké škole listopad r. 1946. Adresy 
bydl. ve Vídni.

305-361-6 Zprávy o válečných zločincích po nichž se pátralo po r.1945 a někteří byli dodáni do ČSR.

305-361-7
Různé šetření Stb z r. 1945 - 48. Jáchymovské doly, Kladští Češi - korespondence Němcůze záp. 
Německa.

305-362-1
Emil E. PRÜUFERT, vysoký funkcionář NSDAP v Protektorátě Čech a Morava - zprávy a doklady 
o rodině.

305-362-2 Sňatky Němců s Češkami.
305-362-3 Sňatky Němců s Češkami.
305-362-4 Udavači Gestapa - šetření Gestapa ohledně udání.
305-362-4 Steihuber Jan - orgán Gestapa Brno, výpověď.
305-362-5 Udavači Gestapa - šetření Gestapa ohledně udání.
305-362-5 Steihuber Jan - orgán Gestapa Brno, výpověď.
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305-363-1
Kopie zápisu členů německé Komise na Slovensku z r.1941, která přezkušovala rozhodnutí 
Slovenských orgánů o zabavení jmení a majetku osob české národnosti, který měly na Slovensku.

305-363-1
Tyto osoby byly označeny jako zbohatlíci z politického režimu. V závěru zprávy jsou jednotliví 
případy vylíčeny.

305-363-1

Pátrání po orgánu Gestapa v Praze Antonínu Lizlovi z let 1947-48, který zpracovával případ 
přípravy velezrady proti Německu ing.Relicha a svědčil proti Relichovi u soudu v r. 1941. Relich v 
káznici zemřel.

305-363-2
Denacifikační řízení v r. 1949 s býv.župním vedoucím propagandy NSDAP v Liberci Františkem 
Höllerem.

305-363-2
Korespondence služeben SNB z r. 1946, týkající se pátrání po správném zařazení něm. 
Společnosti bibliofilů do něm.problematiky za okupace. Měla snad být složkou při SS.

305-363-3
Antonín Scherbaum, bývalý vedoucí úřadu krajského vedoucího NSDAP v Plzni - vlastní zápis / 
kopie / o činnosti v době okupace z r. 1946.

305-363-3

JUDr. Jaroslav Ženatý, úředník protektorátní policie, spojka protektorátní policie a Gestapa - 
vylíčení jeho činnosti podle hlášení orgána Gestapa, J. Nachtmana z doby okupace a dalších 
osob němec.kriminální policie z r. 1946.

305-363-3
Augustin Oldřich Jonas, zaměstnanec úřadu říšského protektora v Praze - doklady k žádosti o 
odškodnění křivd z doby první republiky.

305-363-4 Továrník Erich Kopschitz z Opavy - trestní řízen z .r. 1947.
305-363-4 Ve svazku jsou též jeho dotazníky s členstvím v NSDAP a NSKK.
305-363-5 Soukromá korespondence příslušníka SS Kurta Hawla z doby okupace a po osvobození.
305-363-6 Soukromá korespondence Barbory Wiererové z doby okupace a po osvobození.

305-364-1

Fotokopie různých záznamů dopisů a protokolů o jednání a činnosti představitelů SdP s vládními 
činiteli I.ČSR a anglickou misí vedenou lordem Runcimanem o řešení sudetské otázky / Německý 
text /.

305-364-1
Fotokopie různých záznamů o jednání sudetských předáků s vládními činiteli I.ČSR o řešení 
sudetské otázky./ Výstava, německý text /.

305-364-10

Fotokopie různých záznamů dopisů a protokolů o jednání a činnosti představitelů SdP s vládními 
činiteli I.ČSR a anglickou misí vedenou lordem Runcimanem o řešení sudetské otázky / Německý 
text /.

305-364-10
Fotokopie různých záznamů o jednání sudetských předáků s vládními činiteli I.ČSR o řešení 
sudetské otázky./ Výstava, německý text /.

305-364-2

Fotokopie různých záznamů dopisů a protokolů o jednání a činnosti představitelů SdP s vládními 
činiteli I.ČSR a anglickou misí vedenou lordem Runcimanem o řešení sudetské otázky / Německý 
text /.

305-364-2
Fotokopie různých záznamů o jednání sudetských předáků s vládními činiteli I.ČSR o řešení 
sudetské otázky./ Výstava, německý text /.

305-364-3

Fotokopie různých záznamů dopisů a protokolů o jednání a činnosti představitelů SdP s vládními 
činiteli I.ČSR a anglickou misí vedenou lordem Runcimanem o řešení sudetské otázky / Německý 
text /.

305-364-3
Fotokopie různých záznamů o jednání sudetských předáků s vládními činiteli I.ČSR o řešení 
sudetské otázky./ Výstava, německý text /.

305-364-4

Fotokopie různých záznamů dopisů a protokolů o jednání a činnosti představitelů SdP s vládními 
činiteli I.ČSR a anglickou misí vedenou lordem Runcimanem o řešení sudetské otázky / Německý 
text /.

305-364-4
Fotokopie různých záznamů o jednání sudetských předáků s vládními činiteli I.ČSR o řešení 
sudetské otázky./ Výstava, německý text /.

305-364-5

Fotokopie různých záznamů dopisů a protokolů o jednání a činnosti představitelů SdP s vládními 
činiteli I.ČSR a anglickou misí vedenou lordem Runcimanem o řešení sudetské otázky / Německý 
text /.

305-364-5
Fotokopie různých záznamů o jednání sudetských předáků s vládními činiteli I.ČSR o řešení 
sudetské otázky./ Výstava, německý text /.

305-364-6

Fotokopie různých záznamů dopisů a protokolů o jednání a činnosti představitelů SdP s vládními 
činiteli I.ČSR a anglickou misí vedenou lordem Runcimanem o řešení sudetské otázky / Německý 
text /.

305-364-6
Fotokopie různých záznamů o jednání sudetských předáků s vládními činiteli I.ČSR o řešení 
sudetské otázky./ Výstava, německý text /.

305-364-7

Fotokopie různých záznamů dopisů a protokolů o jednání a činnosti představitelů SdP s vládními 
činiteli I.ČSR a anglickou misí vedenou lordem Runcimanem o řešení sudetské otázky / Německý 
text /.
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305-364-7
Fotokopie různých záznamů o jednání sudetských předáků s vládními činiteli I.ČSR o řešení 
sudetské otázky./ Výstava, německý text /.

305-364-8

Fotokopie různých záznamů dopisů a protokolů o jednání a činnosti představitelů SdP s vládními 
činiteli I.ČSR a anglickou misí vedenou lordem Runcimanem o řešení sudetské otázky / Německý 
text /.

305-364-8
Fotokopie různých záznamů o jednání sudetských předáků s vládními činiteli I.ČSR o řešení 
sudetské otázky./ Výstava, německý text /.

305-364-9

Fotokopie různých záznamů dopisů a protokolů o jednání a činnosti představitelů SdP s vládními 
činiteli I.ČSR a anglickou misí vedenou lordem Runcimanem o řešení sudetské otázky / Německý 
text /.

305-364-9
Fotokopie různých záznamů o jednání sudetských předáků s vládními činiteli I.ČSR o řešení 
sudetské otázky./ Výstava, německý text /.

305-365-1 Celý svazek obsahuje spisy, které se týkají Únorových událostí v r. 1948.

305-365-1

Jsou zde ! Zprávy od agenta, přehled o situaci nastálé v důsledku vládní krise ve dnech 21.2. do 
25.2.1948, které podává Ústředna Stb při min. vnitra. Přehled o vládní krisi od 20.2. do 25,2,1948. 
Zprávy o situaci hlášené všemi Ostb v ČSR v době od 21.do 25.2.1948. Přehled o vybavení 
bezpečnostních složek pojítky do konce r.1947.

305-365-1 Telefonní zprávy ze dne 23.a 24.2.1948.
305-365-1 Situační zprávy o událostech během všeobecné pohotovosti SNB v únoru 1948.
305-365-1 Úhrnná zpráva situační o činnosti MV-SNB Praha v době únorových událostí.
305-365-1 Hlášení civilní stráže - hrad ze dne 21.2.1948.
305-365-1 Leták vydaný stranou čsl. soc. dem. v únoru.
305-365-1 Zpráva o průběhu opatření učiněných u odd. III/2 MV ve dnech 20.2. - 1.3.1948.

305-365-2

Výstřižky z novin a to ze Svobodného slova, Rudého Práva, Svobodné noviny, Právo lidu apod. z 
února 1948. V těchto novinách je reakce různých politických stran na události, které se udály od 
21.2.1948.

305-365-2
Dále jsou zprávy a telegramy o opatřeních, nařízených k zajištění nerušeného provozu rozhlasu v 
ČSR v únoru 1948. Tyto příkazy vydala Ústředna stát. bezpečnosti.

305-365-3
Celý svazek obsahuje spisy týkající se přípravy k ileg.přechodu do zahraničí MSGr. Jana Šrámka 
a min. Hály a jejich zatčení.

305-365-3
Jsou zde protokoly s osobami franc. st. přísl. pomocí kterých měl odejít Hála se Šrámkem do 
zahraničí.

305-365-3

Dále jsou protokoly sepsané s Hálou i Šrámkem po jejich zajištění. Zprávy o zajištění a předání do 
kláštera v Nové Říši na Moravě. Seznam věcí zabavených v bytě jmenovaných a seznam věcí, 
které si jmenovaní vzali s sebou do kláštera, kde byli dáni pod dozor bezpečnostních orgánů.

305-365-4 Zpráva ze dne 8.8.1948 o zatčení býv. min. Drtiny v Nemocnici na Bulovce.
305-365-4 Opis dopisu, který byl zaslán v r. 1947 Drtinovi.

305-365-4
Pisatel není znám. Zpráva ze dne 20.2.1948 o tom, že se dne 19.2.1948 pokusil dr. Drtina v Plzni 
o organizování mocenské akce.

305-365-4
Spisy týkající se dr. Zenkla. Zprávy o podezření z útěku jmenovaného a zprávy o útěku 
jmenovaného..

305-365-4
Protokoly osob, které navštěvovaly rodinu Zenklovu v bytě. Zpráva úředu Předsednictva vlády ze 
dne 31.12.1947 o úhradě nákladů spojených s úředním bytem Zenkla.

305-365-4
Ivo DUCHÁČEK - originál potvrzení od americké armády z r.1946, že Ducháčkovi bylo darováno 
americkou armádou osobní vozidlo Wanderer.

305-365-4 Jožka DAVID - střežení jmenovaného, který byl v srpnu r. 1948 v Luhačovicích.
305-365-5 Seznam movitého i nemovitého majetku Petra Zenkla.
305-365-5 Protokol sepsaný s jmenovaným dne 10.5.1948.

305-365-5
Protokol sepsaný se Soukupem Mojmírem gen. v v. ve věci zpráv. ústředny v úřadu předsednictva 
vlády.

305-365-5
Jožka DAVID - spisy týkající se sledování býv. před. ÚNS Davida dne 12.8.1948, který chtěl 
pravděpodobně uprchnout do zahraničí.

305-365-5 Projev Ladislava Feirabenda na veřejné schůzi nár.soc. zemědělců v Nepomuku dne 11.2.1947.

305-365-6
Hlášení ze dne 21.2.1946 - názor náčel. Generál.št. Gen. BOČKA na budování čsl. armády a na 
její úkoly.

305-365-6
Dílčí činnost dr.Josefa Veverky, býv. šéfredaktora časopisu "Stáž Severu" a býv. poslance ÚNS za 
stranu soc.dem.

305-365-6 Zpráva o čsl. uprchlících v Německu - stav na počátku května 1948.
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305-365-6
Koncept zprávy min. vnitra ze dne 3.3.1947 ve věci doc. Dr. Krajiny - zdánlivě chystané odvolání z 
funkce tajemníka strany.

305-366-1
Seznam osob, které byly zajištěny v době únorových událostí v r. 1948 pro podezření z protistátní 
činnosti.

305-366-1
Pátrací zprávy a oběžníky po osobách, které rozšiřovaly ilegální letáky v r. 1948 / Letáky jsou 
připojeny / Zprávy Stb o zajištění únorových událostí.

305-366-2
Jmenné seznamy osob, které byly zajištěny v době únorových událostí v r.1948 pro protistátní 
činnost.

305-366-2 Zprávy vydané Stb o ilegálních letácích po únoru r. 1948.

305-366-3
Protokolární výpovědi funkcionářů nár. soc. strany, které se zúčastňovali schůzí v Praze u dr. 
Krajiny.

305-366-3
Tito funkcionáři dojížděli do Prahy z různých krajů Čech a Moravy. Vypovídají o průběhu 
jednotlivých schůzí.

305-366-4
Zprávy týkající se pracovního nasazení osob maďarské národnosti na zemědělské práce na 
Slovensku, které z této práce utíkaly.

305-366-4 Přehledové zprávy z jednotlivých obvodů Stb o opatření ke dnům 20. až 26. února 1948.
305-366-4 Zprávy se týkají studentských demonstrací.
305-366-4 Protokolární výpovědi studentů, kteří se demonstrací v únoru zúčastnili.

305-366-5
Přehledové zprávy o průběhu bezpečnostních  opatření 20 až 26 února 1948 vydané v 
jednotlivých obvodech Stb. Situační hlášení příslušníků Stb. 

305-366-6
Protokolární výpovědi příslušníků SNB, kteří předávali zprávy týkající se bezpečnosti v únoru 1948 
sekretariátu nár. soc. strany.

305-367-1 Dvě brožury, kde je uvedená zpráva o činnosti čsl. emigrace po 20.2.1948 v zahraničí.

305-367-1
Ve druhé části je uveden seznam uprchlých politických prominentů, čsl. vyslanců, konsulů, 
generálů a případně i vyšších důstojníků.

305-367-2 Zprávy o střežení prominentních osob po r. 1948.
305-367-2 Spisy týkající se dr.Drtiny, jeho nemoci, trestní oznámení a zprávy o střežení.

305-367-2
Zprávy o Pavlu Tigridovi, redaktoru z Prahy - činnost, protokol a výstřižky z novin k jeho útěku do 
zahraničí.

305-367-2
Bývalý ministr školství Jaroslav STRÁNSKÝ - šetření ohledně útěku za hranice jeho manželky a 
rodiny.

305-367-3
Oznámení o resignovavších přednostech a zaměstnancích čsl. zastupitelských úřadů / jména s 
neúplnými daty /. R.1948.

305-367-3 Trestní oznámení na dr. Petra Zenkla z r. 1948.
305-367-3 Zpráva o vyštřování případu útěku dr. Zenkla a jeho manželky.
305-367-3 Trestní oznámení na Jaroslava Stránského, býv. min. školství z r. 1948.
305-367-3 Dopis, který psal Jan Baťa Jaroslavu Stránskému v r. 1946.
305-367-3 Protokoly s osobami, které měly v úmyslu uprchnout.
305-367-3 Protokoly s osobymi, které chtěly uprchnout za hranice, nebo napomáhaly k útěku r. 1948.
305-367-4 Spisy týkající se střežení a zajištění býv. min. Hály a Šrámka po únoru 1948.
305-367-4 Jmenovaní byli zajištěni a dodáni do kláštera v Nové Říši na Moravě.
305-367-5 Trestní oznámení na Jana Ursíniho ze dne 28.1.1948 podanou Ústb v Praze.

305-368-1
Různé zprávy týkající se býv. prominentů / Ripka, Zenkl, Hála, Šrámek, Majer atd./ o jejich 
činnosti po únoru 1948, jejich odchodu do zahraničí apod.

305-368-1 Seznam osob, které byly zajištěny v r. 1948 při pokusu o přechod státních hranic do Německa.

305-368-2
Dr. Krajina Vladimír - protokoly a různá šetření k zatčení Krajiny v době okupace. Protokly svědků 
jako na příkl.protokol K.H.Franka, kteří vypovídají o Krajinovi.

305-368-2 Dílčí zpráva z roku 1948 o pátrání a střežení jmenovaného.

305-368-3 Celá svazek obsahuje projevy poslance soc. dem. Strany V. Hluba, které pronesl po r. 1945.

305-368-4

Celý svazek obsahuje spisy k býv. min. MNO Frant. Machníkovi, který byl v r.1939 zatčen 
Gestapem a odsouzen k trestu smrti. Na žádost právního zástupce Hanse Astfalka z Berlína, 
který uvedl mimo jiné, že Machník byl vždy pro dorozumnění s Němci, byl mu soud změněn na 10 
let káznice.

305-369-1
Projevy poslance Václava Holuba v plénu sněmovny v r. 1946. Projevy byly určeny pro tisk a 
Holub v nich líčí situaci v Anglii od r. 1940 - 1945 kde působil v tu dobu jako voják.

305-369-2

Úřední záznamy z r. 1948 - 1949 pojednávající o práci ústředního sekretariátu KSČ. Úřední 
záznamy týkající se různých prominentních osob jako arcibiskupa Berana, funkcionáře lidové 
strany Plojhara, Petra a taj. Pospíšila.

305-369-2 Názory církevních hodnostářů na proces s Mindzenthy.
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305-369-2 Organisace a struktura církve, církevní řády ženské a mužské.

305-369-3
Charakteristika a životopisy prominentních osob z r. 1948. Zápis ze schůze církevní komise, které 
se zúčastnili ministři Čepička, arc. Beran, Šlechta, Kopecký a jiní.

305-369-4
Služební hlášení o průběhu udání v době 20.až 26.února 1948, které podávala Ústř. stát. bezpeč. 
při MV.

305-369-4
Protokolární výpovědi zaměstnanců a funkcionářů národně socialistické strany, kteří vypovídají o 
činnosti dr. Krajiny.

305-369-5 Zprávy vypracované Stb, týkající se býv. ministrů reakčních polit.stran v době únorových událostí.

305-370-1

Celý svazek obsahuje korespondenci tj. dopisy, žádosti, intervence a odpovědi, které zasílali 
většinou členové strany soc. dem. ministru výživy Václavu Majerovi. Na dopisy odpovídal Majerův 
osobní tajemník Václav Holub. Spisy jsou z r. 1945.

305-370-3

Celý svazek částečně obsahuje spisy z r. 1940, které byly vyprodukované čsl. zahraniční vládou v 
Londýně. / pravděpodobně se jedná o spisy čs.min.vnitra v Londýně /. Ve spisech je 
memorandum o konferenci ve Východní Evropě. Objednávka anglických knih a tisku / částečně 
anglický text /. Seznam zaměstnanců správy pro službu informační Národního výboru čsl. v Paříži 
a další jiné spisy.

305-370-3
Dále ve svazku je založen návrh na usnesení vlády o otázce hraničních úprav s Rakouskem. 
Zpráva našeho vídeňského pozorovatele z r. 1947.

305-370-3 Obvodní styky čsl. rakouské.
305-370-3 Trestní oznámení na dr. Prokopa Drtinu.
305-370-3 Projev min. RIPKY ve vládě po r. 1945.

305-370-4

Celý svazek obsahuje částečně spisy z r. 1939-1940, které byly vyprodukované čsl. zahr. vládou v 
Londýně a v Paříži. Jedná se o zprávy, které byly získány z Protektorátu Čechy a Morava o 
zrádcích a osobách, které mají přijet do zahraničí za špionážními účely pro Němce a pod. Dále je 
ve svazku založen zápis o založení Slovenské Národní Rady v Paříži dne 23.11.1939.

305-370-4
Ve zprávě pro presidenta BENEŠE z listopadu 1939 je stručný nástin organisace Ústředního 
svazu domácího národního odboje.

305-370-4 Seznam krycích jmen osob, měst, zemí apod. používané v zahraničí. 18.12.1939.

305-370-4
Zabezpečení vysílacího řetězu v době mimořádných opatření. Příprava na poradu přednostů OŠB 
na den 23.2.1948 v Brně. Seznam přednostů OŠB ze Slovenska, kteří se této porady zúčastní.

305-371-1
Protokolární výpověď gen. Karla Husárka, který vypovídá o své činnosti před Mnichovem a v době 
okupace. Protokolární výpovědi osob, prominentů k činnosti gen. Husárka v době okupace.

305-371-2

Rozsudek a trestní oznámení na bývalé aktivistické redaktory. Protokolární výpovědi těchto 
redaktorů : Krychtálka, Wernera, Křemena, Vajtauera, kde vypovídají o své činnosti a o činnosti 
Vajtauera.

305-371-2 Rozsudek nad Janem Obručníkem, býv. plukovníkem gen. štábu a nad Vojtěchem Vítězem.
305-371-3 Protokolární výpověď Vladimíra Krychtálka o své činnosti a dopise Beranovi.
305-371-3 Protokolární výpovědi osob, vypovídající k činnosti redaktora Krychtálka v době okupace.

305-371-4
Protokolární výpovědi býv. redaktorů, kteří vypovídali r. 1946 k činnosti býv. aktivistického 
redaktora Krychtálka v době okupace.

305-371-5
Relace říšského vysílače Vídeň ze dne 20.11.1938 až do 31.8.1939, které byly vysílány 
Vídeňským rozhlasem na Slovensko.

305-372-1
Protokol ze dne 18.5.1945 sepsaný s dr. Krulišem-Randou, ve věci jeho navržení za nového 
ministerského předsedu protektorátní vlády.

305-372-1 Opis trestního oznámení ze dne 19.6.1945 na PHDr.Josefa Krejčího, býv. gen. taj. ČSSR.
305-372-1 Kopie trestního oznámení na býv. předsedu čs. vlády Jana Malypetra z r. 1945.

305-372-2
Výslechové protokoly z r. 1945 k činnosti býv. min. zemědělství Adolfa Hrubého z doby okupace 
ČSR a jeho spolupráce s org. SD jako V - mana.

305-372-3
Zpráva a výslechové protokoly z r. 1945 k osobě býv. mimořádného vyslance a zplnomocněného 
ministra dr.Vojtěcha Mastného z doby okupace ČSR.

305-372-4
Zprávy o činnosti Správního soudu z r. 1947 ve věcech stížností potrestaných osob, z rozhodnutí 
vrchní očistné komise pro veřejné zaměstnance v Praze ze dne 8.2.47.

305-372-5
Výslechový protokol sepsaný v r. 1946 s býv. šéfredaktorem Karlem Wernerem ve věci jeho 
činnosti v době okupace.

305-372-5 Listina audiencí u presidenta republiky z r. 1947.
305-372-6 40 svědeckých protokolů s býv.redaktorem Karlem Wernerem o okupační činnosti.
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305-373-1 Ve svazku je obhajovací řeč Rudolfa Berana, pronesená dne 29.3.1947 před Národním soudem.
305-373-1 Dále jsou ve svazku spisy týkající se ilegálního rozšiřování této obhajovací řeči.

305-373-2
Trestní oznámení na Leopolda Zemana, býv. šéfredaktora a na Rudolfa DOMINIKA, 
býv.universitního profesora Masarykovy university v Brně.

305-373-2
Dále jsou ve svazku založeny spisy k procesu BERANA, ve kterých žádají občané z okresu 
Strakonice o vysílání procesu rozhlasem přímo ze soudní síně.

305-373-2 Ve svazku jsou založeny vlastnoručně podepsané seznamy osob, které toto vysílání žádaly.

305-373-3
Ve svazku je materiál, který obsahuje protokoly a jiné spisy, týkající se případu dr. KRAJINY z 
doby II. svět. Války, kdy byl zatčen Gestapem.

305-373-3 Ve svazku je mimo jiných svědeckých protokolů také protokoly  K.H.Franka.

305-373-4
Celý svazek obsahuje spisy k osobě ing.Karel Kessl, který napsal své úvahy / poznámky / od 
r.1939 - 46.

305-373-4 Tyto poznámky jsou ve svazku  založeny.
305-373-4 Jmenovaný za I. ČSR žil ve Francii.

305-373-5

Celý svazek obsahuje spisy k býv. min. vnitra gen. četnictva v.v. Josefa JEŽKA. Jsou zde 
založeny svědecké protokoly proti jmenovanému, jeho vlastní protokol a po.z r. 1946. Dodatky k 
trestnímu oznámení.

305-374-1

Bezpečnostní opatření - střežení býv. presidenta dr. E.Beneše po únoru 1948. Dále zprávy o 
přípravách a pohřbu BENEŠE. Seznam osob, které byly v souvislosti pohřbu dr. BENEŠE 
zajištěny.

305-374-2 JUDr. Antonín HŘEBÍK - souhrnná zpráva o činnosti jmenovaného, který byl starostou Sokola.
305-374-2 Seznam hesel, které byly provolávány během všesokolského sletu v Praze v r. 1948.

305-374-2
Dopis náčelnice Sokola Marie Provazníkové náčel. žen  ČOS před svým odjezdem na olympiádu 
do Londýna v r.1948 odkud se již nevrátila.

305-374-2
Dále týdenní hlášení z května r. 1946 o činnosti nár. soc. na Ostravsku a projevy některých 
funkcionářů nár. soc.

305-374-2 Schůze předsedů a funkcionářů odboru mladých pražského kraje. R.1947.
305-374-3 XI všesokolský slet v Praze r. 1948.

305-374-3

Jmenný seznam cizích hostí, kteří byli pozváni na XI všesokol. Slet. Seznam hesel, které byly 
provolávány v průvodu. Bezpeč.zajištění a Stb opatření při sokolském průvodu Prahou dne 
6.7.1948.

305-374-3 Protokoly a tr. oznámení na osoby, které rozšiřovaly tato reakční hesla.
305-374-4 XI všesokolský slet v Praze r. 1948.

305-374-4

Jmenný seznam cizích hostí, kteří byli pozváni na XI všesokol. Slet. Seznam hesel, které byly 
provolávány v průvodu. Bezpeč.zajištění a Stb opatření při sokolském průvodu Prahou dne 
6.7.1948.

305-374-4 Protokoly a tr. oznámení na osoby, které rozšiřovaly tato reakční hesla.
305-374-5 XI všesokolský slet v Praze r. 1948.

305-374-5

Jmenný seznam cizích hostí, kteří byli pozváni na XI všesokol. Slet. Seznam hesel, které byly 
provolávány v průvodu. Bezpeč.zajištění a Stb opatření při sokolském průvodu Prahou dne 
6.7.1948.

305-374-5 Protokoly a tr. oznámení na osoby, které rozšiřovaly tato reakční hesla.

305-375-1

Zpráva o činnosti členů Čsl. emigrační vlády v Londýně po r. 1948. Nachází se jmenný seznam 
přispívajících do časopisu Svobodný zítřek. Fotokopie uvedeného časopisu, který vydávala čsl. 
emigrační vláda v Londýně r. 1948.

305-375-1
"Nové Československo" - hnutí v Německu. Zpráva o činnosti a struktuře, jména funkcionářů a 
členů tohoto hnutí v Německu r. 1947.

305-375-2 Opisy různé korespondence, týkající se dr. Karla Lechnera taj. českého nár. výboru v Londýně.

305-375-3
Dílčí výsledky voleb v r. 1948 podle volebních krajů. Přehledová tabulka zapsaných voličů a členů 
NV z r. 1946.

305-375-4
Trestní oznámení na osoby, které v r. 1947 měly v úmyslu opustit ČSR a ilegálně uprchnout do 
zahraničí.

305-376-1
Trestní oznámení na osoby, které rozšiřovaly po únoru 1948 protistátní letáky. Jedná se většinou 
o osoby němec. Nár. z okresu Chrudim. Letáky přiloženy.

305-376-2
Trestní oznámení na osoby, které rozšiřovaly po únoru 1948 protistátní letáky. Jedná se většinou 
o osoby němec. Nár. z okresu Chrudim. Letáky přiloženy.
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305-376-3
Trestní oznámení na osoby, které rozšiřovaly po únoru 1948 protistátní letáky. Jedná se většinou 
o osoby němec. Nár. z okresu Chrudim. Letáky přiloženy.

305-376-4
Trestní oznámení na osoby, které rozšiřovaly po únoru 1948 protistátní letáky. Jedná se většinou 
o osoby němec. Nár. z okresu Chrudim. Letáky přiloženy.

305-376-5
Trestní oznámení na osoby, které rozšiřovaly po únoru 1948 protistátní letáky. Jedná se většinou 
o osoby němec. Nár. z okresu Chrudim. Letáky přiloženy.

305-377-1
Trestní oznámení na osoby, které rozšiřovaly po únoru 1948 protistátní letáky. Jedná se většinou 
o osoby němec. Nár. z okresu Chrudim. Letáky přiloženy.

305-377-2
Trestní oznámení na osoby, které rozšiřovaly po únoru 1948 protistátní letáky. Jedná se většinou 
o osoby němec. Nár. z okresu Chrudim. Letáky přiloženy.

305-377-3
Trestní oznámení na osoby, které rozšiřovaly po únoru 1948 protistátní letáky. Jedná se většinou 
o osoby němec. Nár. z okresu Chrudim. Letáky přiloženy.

305-377-4
Trestní oznámení na osoby, které rozšiřovaly po únoru 1948 protistátní letáky. Jedná se většinou 
o osoby němec. Nár. z okresu Chrudim. Letáky přiloženy.

305-377-5
Trestní oznámení na osoby, které rozšiřovaly po únoru 1948 protistátní letáky. Jedná se většinou 
o osoby němec. Nár. z okresu Chrudim. Letáky přiloženy.

305-378-1
Pátrací oběžníky MV pátrající po osobách, které v r.1948 rozšiřovaly ilegální letáky. Seznam osob, 
které ilegální letáky tiskly, nebo je rozšiřovaly.

305-378-2
Pátrací oběžníky MV pátrající po osobách, které v r.1948 rozšiřovaly ilegální letáky. Seznam osob, 
které ilegální letáky tiskly, nebo je rozšiřovaly.

305-378-3
Pátrací oběžníky MV pátrající po osobách, které v r.1948 rozšiřovaly ilegální letáky. Seznam osob, 
které ilegální letáky tiskly, nebo je rozšiřovaly.

305-378-4
Pátrací oběžníky MV pátrající po osobách, které v r.1948 rozšiřovaly ilegální letáky. Seznam osob, 
které ilegální letáky tiskly, nebo je rozšiřovaly.

305-379-1
Pátrací oběžníky MV pátrající po osobách, které v r.1948 rozšiřovaly ilegální letáky. Seznam osob, 
které ilegální letáky tiskly, nebo je rozšiřovaly.

305-379-2
Pátrací oběžníky MV pátrající po osobách, které v r.1948 rozšiřovaly ilegální letáky. Seznam osob, 
které ilegální letáky tiskly, nebo je rozšiřovaly.

305-379-3
Pátrací oběžníky MV pátrající po osobách, které v r.1948 rozšiřovaly ilegální letáky. Seznam osob, 
které ilegální letáky tiskly, nebo je rozšiřovaly.

305-379-4
Pátrací oběžníky MV pátrající po osobách, které v r.1948 rozšiřovaly ilegální letáky. Seznam osob, 
které ilegální letáky tiskly, nebo je rozšiřovaly.

305-379-5
Pátrací oběžníky MV pátrající po osobách, které v r.1948 rozšiřovaly ilegální letáky. Seznam osob, 
které ilegální letáky tiskly, nebo je rozšiřovaly.

305-380-1 Anonymní dopisy zasílané členům vlády.
305-380-2 Anonymní dopisy zasílané členům vlády.
305-380-3 Anonymní dopisy zasílané členům vlády.
305-380-4 Anonymní dopisy zasílané členům vlády.
305-381-1 Korespondence úředníků čsl. strany lidové mezi sebou v r. 1946 - 1947.
305-381-2 Zprávy o spolupráci všech politických stran po r. 1945 vyprodukované Stb.
305-381-2 Situační zprávy z okresních konferencí čsl. strany lidové.

305-381-3
Zprávy ze schůzí odb.mládeže nár. soc. strany a ze schůzí nár. soc. strany, kde měla referát dr. 
Milada Horáková. Dopis adresovaný dr. Miladě Horákové z Francie.

305-381-4 Přehled zpráv o armádě z r. 1947.
305-381-4 Zpráva ze schůze branné komise z r. 1947 - 1948 při národně soc. straně.

305-381-4
Zápis ze schůze tajemníků ze dne 22.X.1948 v ústř. sekretariátě čsl. strany lidové. Seznam 
poslanců ČSL, kteří v r.1948 přednášeli v politických kursech ČSL v různých krajích.

305-381-4 Brožura vydaná nár. soc. stranou ke XIV valnému sjezdu konaného 27.II - 2.III.1947 v Praze.
305-382-1 Jmenný seznam členů předsednictva čs. strany lidové.

305-382-1

Seznamy krajských a okresních sekretariátů čs. strany lidové a jejich zaměstnanců. Různé zprávy 
o činnosti čs. strany lidové a jejích funkcionářích v r. 1948. Kádrové posudky míst. Org. KSČ z 
různých okresů na řím. kat. faráře r. 1948.

305-382-2 Jmenný seznam členů předsednictva čs. strany lidové.

305-382-2

Seznamy krajských a okresních sekretariátů čs. strany lidové a jejich zaměstnanců. Různé zprávy 
o činnosti čs. strany lidové a jejích funkcionářích v r. 1948. Kádrové posudky míst. Org. KSČ z 
různých okresů na řím. kat. faráře r. 1948.

305-382-3 Jmenný seznam členů předsednictva čs. strany lidové.

305-382-3

Seznamy krajských a okresních sekretariátů čs. strany lidové a jejich zaměstnanců. Různé zprávy 
o činnosti čs. strany lidové a jejích funkcionářích v r. 1948. Kádrové posudky míst. Org. KSČ z 
různých okresů na řím. kat. faráře r. 1948.

305-382-4 Jmenný seznam členů předsednictva čs. strany lidové.
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305-382-4

Seznamy krajských a okresních sekretariátů čs. strany lidové a jejich zaměstnanců. Různé zprávy 
o činnosti čs. strany lidové a jejích funkcionářích v r. 1948. Kádrové posudky míst. Org. KSČ z 
různých okresů na řím. kat. faráře r. 1948.

305-382-5 Jmenný seznam členů předsednictva čs. strany lidové.

305-382-5

Seznamy krajských a okresních sekretariátů čs. strany lidové a jejich zaměstnanců. Různé zprávy 
o činnosti čs. strany lidové a jejích funkcionářích v r. 1948. Kádrové posudky míst. Org. KSČ z 
různých okresů na řím. kat. faráře r. 1948.

305-383-1
Prověřování funkcionářů čsl. strany lidové po únoru 1948 za účelem sledování jejich další činnosti 
v obrozené ČSR.

305-383-2 Zpráva z r. 1947 o nesrovnalostech mezi KSČ a soc. dem. stranou v Chebu.

305-383-2
Zpráva ze sjezdu okresních zemědělských referentů čs. strany nár. soc. v Praze na Smíchově dne 
15.1.1947.

305-383-2 Různé zprávy ze schůzí nár. soc., soc. dem. A strany lidové konané v r. 1947.
305-383-2 Tajemnická zpráva o činnosti čs. strany nár. soc. I. kraje Velká Praha za rok 1946.

305-383-2
Informativní zpráva o provedení převodu vkladu z běžného účtu na vkladní kmížku Melantrich - 
Svobodné slovo z r. 1949.

305-383-2
Malá dílčí zpráva o Vatikánské koleji "Rusicum" v Římě. Zpráva o katolických akcí mezi 
odsunutými Němci.

305-383-3
Zpráva o nacistických funkcionářích, kteří se združují v Římě. Zpráva je z r. 1947 a je psána 
italsky.

305-383-3 Hlášení o skupině příslušníků býv. NOF.

305-383-3
Zprávy ze schůzí Lidové strany v r. 1947 z různých okresů ČSR, kde přednášeli poslanci této 
strany.

305-383-4

Celý svazek obsahuje dílčí poznatky k činnosti Národně soc. české dělnické a rolnické strany / 
NSČDRS /, která byla založena krátce po zřízení Protektorátu v oblasti Kroměříže. Vysvětlení 
znaku a pojmu této strany, letáky a seznamy osob, které tyto letáky rozšiřovaly.

305-383-5

Viz svazek č. 4. Dále ve svazku jsou založeny zprávy ze schůzí strany Nár.soc.české dělnické a 
rolnické strany - NSČDRS. Jsou uvedeni svolavatelé a řečníci. Je zde také sepsána 
charakteristika vedoucího této strany Frant. Mlčocha.

305-383-5 Letáky rozšiřované touto stranou.
305-384-1 Životopis býv. min. dopravy Petra, výstřižky z novin.článků, které psal min. Petr.

305-384-1
Situační zprávy o Lidové straně v jednotlivých krajích. Jednání lidovců se Sociálně dem. Stranou a 
Národně soc. stranou.

305-384-2
Statistický přehled země České podle politických a soudních okresů, kde je zahrnuta statistika 
Čechoslováků, Němců a jiných cizinců z r. 1945.

305-384-2

Program branné politiky Čes.soc.dem.strany, kde je předložen návrh branné komise strany a 
všeobecné zásady. Zpráva o činnosti a struktuře sekretariátu odborných komisí strany soc.dem. Z 
r. 1945.

305-384-2 Rozhlasové relace Václava Holuba o činnosti III.Mezinárodní dělnické olympiády v Antverpách.
305-384-3 Návrh kandidátní listiny Čsl.strany lidové.
305-384-3 Zpráva o organisačním stavu strany k 15.1.1957.

305-384-3
Jmenný seznam redaktorů Lid.demokracie z r. 1947 a jmenný seznam zaměstnanců 
propuštěných ze služeb ÚS - ČSL r. 1948.

305-384-4
Jmenný seznam čsl.občanů, kteří v r. 1948 odebírali Londýnské listy. Originály a fotokopie těchto 
Londýnských listů.

305-385-1
Politické úvahy týkající se dr. Petra Zenkla psané Janem Kaňkou, profesorem Čsl.obchodní 
akademie dr. Eduarda Beneše v Praze.

305-385-2 Zpráva ze schůze obchodníků a živnostníků strany lidové ve Vyskokém Mýtě r. 1947.
305-385-2 Zpráva z veřejné schůze katolických žen a dívek 1947.

305-385-2
Pomlouvačné politické články, které psal universtiní profesor dr. Otakar Machotka r. 1947 proti 
KSČ.

305-385-3 Zprávy ze schůzí nár.soc.strany, na kterých měl projevy dr. FEIERABEND Ladislav r. 1947.
305-385-3 Hlášení ze schůze ilegálního vedení agrárníků za účasti dr. Feierabenda.
305-385-4 Zprávy ze Slovenska v souvislosti s procesem proti TISOVI a luďackému hnutí.
305-385-4 Projevy mládeže nár.soc.strany na různých shcůzí.
305-385-4 Souhrnná hlášení týkající se agrární reakce z r. 1946.
305-385-4 Zpráva ze schůze Rotary Klubu z r. 1946, které se zúčastnil Feierábend. 
305-385-5 Denní zprávy z domova i ze zahraničí v r. 1947.
305-385-5 Deník zpráv ze schůzí sociálně dem.strany r. 1947.
305-385-5 Zpráva o činnosti české emigrace v Mnichově a Laufenu.
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305-385-5 Zpráva z kursu tajemníků nár.soc.strany z r. 1947.

305-386-1

Ve svazku jsou spisy, které se většinou týkají Juliuse FIRTA ze strany nár.soc. Charakteristika 
jeho osoby, přehled jeho korespondence, koresp.se špionem Lockhartem a britským tiskovým 
attaché Parrotem.

305-386-1 Zpráva o konferenci vedoucích činitelů strany Čs.socialistické dne 15 a 16 ledna 1949.
305-386-1 Porady lidovců s nár.soc. o společném postupu v NF.
305-386-1 Soc.dem.kampaň proti Fierlingerovi.
305-386-1 O činnosti pplk.americké armády KATKA.
305-386-1 Korespondence FIRTA a SLAVÍKA.
305-386-1 Projevy poslanců nár.soc. v r.1947.

305-386-2
Ve svazku jsou spisy ve kterých se jedná většinou o činnost strany nár.soc. a strany lidové v 
r.1947.

305-386-2 Seznam krajských funkcionářů nár.soc.strany v Brně v r. 1947.
305-386-2 Dílčí zprávy o magr. Bohumilu STAŠKOVI.

305-386-2
Přípravy k utvoření nové strany politické v Praze v r. 1947 - osoby, které měly zájem vytvoření této 
strany.

305-386-2 Zpráva o domovní prohlídce sekretsriátů nár.soc. strany a sezman věcí, které byly zabaveny.

305-386-3
Spisy, kde se pojednává o činnosti str.nár.soc. po r.1945. Zpravodaj pro zemědělské činovníky a 
pdborné zemědělské pracovníky nár. soc.

305-386-3 Seznam účastníků sjezdu nár.soc. v Brně / pravděpodobně se jedná o účastníky z Prahy /.
305-386-3 Leták "Nezávislá čsl.sociál.dem.- zatímní výkonný výbor".
305-386-3 Zpráva o textilní aféře ve Zlíně v r. 1948.
305-386-3 Přednáška spolku katolických akademiků "Mravan" v Brně dne 8.12.1947.

305-386-4
Protokoly osob, které chtěly ilegálně uprchnout do zahraničí v r. 1948 a byly nápomocny při útěku 
býv. min. A. Procházky a Pavla Tigrida.

305-386-4
Trestní oznámení na JUDr. Pavla FARRA / Fridmana / býv. čsl. státního příslušníka, důstojníka 
just.služby americké armády. Výslechové protokoly jeho bratří.

305-386-4
Trestní oznámení na Felixe Uhla, funkcionáře lid.strany a podezřelého ze spolupráce s americkou 
zpravodaj.službou.

305-386-5
Protokoly osob, které chtěly ilegálně uprchnout do zahraničí v r. 1948 a byly nápomocny při útěku 
býv. min. A. Procházky a Pavla Tigrida.

305-386-5
Trestní oznámení na JUDr. Pavla FARRA / Fridmana / býv. čsl. státního příslušníka, důstojníka 
just.služby americké armády. Výslechové protokoly jeho bratří.

305-386-5
Trestní oznámení na Felixe Uhla, funkcionáře lid.strany a podezřelého ze spolupráce s americkou 
zpravodaj.službou.

305-387-1 Oběžníky a prohlášení sokolských žup, / Těšínská Valašská a župy z Mor.Ostravy z r. 1948 /.
305-387-1 Zpráva o činnosti ilegál.organ. "VLASTA" - ukrývání zbraní. R.1948.

305-387-1

Zpráva o činnosti německé ilegální organisace na území ČSR v r. 1945 nazvaná "AKTION 
GEHRKE" "NECIVUT BETAR" - Zpráva o činnosti této židovské sionistické organisaci po r.1945 v 
ČSR.

305-387-1
Stanovy a zprávy o činnosti spolku "Československá společnost se sídlem v Praze" založeného v 
Praze r. 1946.

305-387-2 Studentské organisace v ČSR po r. 1945.
305-387-2 Očista a situační zprávy o činnosti Sokola v r. 1948.
305-387-3 Seznam různých spolků a sdružení se sídlem v Praze.
305-387-3 Jména vedoucích funkcionářů uvedených spolků.
305-387-4 Seznam různých spolků a sdružení se sídlem v Praze.
305-387-4 Jména vedoucích funkcionářů uvedených spolků.
305-388-1 Protokolární výpovědi římskokatolických kněží.

305-388-1
Svědecké výpovědi osob, vypovídající k jednotlivým kněžím, kteří zneužívali církevního postavení 
a při kázání v kostele pobuřovali proti lid.dem.zřízení.

305-388-1
Protokolární výpovědi býv. zaměstnanců Gestapa v Praze, vypovídající k činnosti konfidenta 
Gestapa BOBEHO Františka, převora Maltézkých rytířů.

305-388-2
Zprávy o struktuře a činnosti zpravodaj.služby Vatikánu "INTER - CIP" z r. 1947, kde se nacházíi 
jména funkcionářů této služby.

305-388-2 Zpráva o struktuře a činnosti MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ BADATELŮ BIBLE v ČSR r. 1947.
305-388-3 Zprávy katolické informační služby.
305-388-3 Různé letáky vydané katolickou církví.
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305-388-3
Protokolární výpovědi římskokatolických kněží, kteří rozšiřovali pastýřské listy nebo kázali věřícím 
proti zřízení lidově demokratickém v ČSR.

305-388-3 Svědecké výpovědi věřících, kteří se tohoto kázání zúčastňovali.

305-388-4
Zpráva o vyloupení cenných věcí z kláštera ve Vyšším Brodě nacisty.Protokolární vypovědi osob k 
této věci. R.1945.

305-388-5 Protokolární výpovědi řeholních sester, vypovídající o ukrytých věcech v klášteře v Chotěšově.
305-388-5 Pátrání po osobách, rozšiřujících církevní letáky / pastýřský list /

305-389-1
Zpráva o činnosti řím.kat.duchovních, jako vedoucích učňovského domova / Don Bosco / v 
Ostravě, Vítkovická ul.č.28 po r. 1948.

305-389-1
Zpráva o činnosti řádu Maltézkých rytířů, návrh na konfiskaci majetku, různá hlášení o činnosti 
řím.kat.duchovních v r. 1947 - 1948.

305-389-2 Zpráva o činnosti členů kláštera Port coeli v Předklášteří u Tišnova po r.1945.

305-389-2 Fotokopie úryvků z dopisů psaných býv. arcibiskupem Beranem min.spravedlnosti Čepičkovi.
305-389-2 Zprávy o různých akcích, pořádaných pražskou arcidiecézí / oběžníky /.

305-389-3
Činnost řím.kat.duchovenstva po r. 1948 v ČSR / různé akce, pastýř.listy / Zpráva min.vnitra z 
8.11.1945 o jednání pražské Arcidiecéze o obsazení arcibiskup.stolce.

305-389-3
Zpráva o jednání K.H. Franka v r. 1945 s biskupem M. Píchou o navázání spojení na západní 
mocnosti.

305-389-3 Osobní dotace představitelům církví a náboženských společností státem uznaných v r. 1948.
305-389-4 Zpráva o pořádaných akcích řím.kat.duchovenstva proti lid.dem.zřízení po r. 1948.

305-389-4
Zpráva o činnosti duchovních slovenské a maďarské národnosti mezi Slováky a Maďary v 
českých zemích.

305-390-1
Hlášení stanice SNB z r. 1947 o výsledcích šetření ve věci pokusu atentátu na býv. členy čs. 
vlády.

305-390-1 Výslechové protokoly z r. 1948 ve věci krčmaňského atentátu na čs. ministry.

305-390-2
Hlášení stanice SNB z r. 1947 o výsledcích šetření ve věci pokusu atentátu na býv. členy čs. 
vlády.

305-390-2 Výslechové protokoly z r. 1948 ve věci krčmaňského atentátu na čs. ministry.

305-390-3
Hlášení stanice SNB z r. 1947 o výsledcích šetření ve věci pokusu atentátu na býv. členy čs. 
vlády.

305-390-3 Výslechové protokoly z r. 1948 ve věci krčmaňského atentátu na čs. ministry.

305-390-4
Hlášení stanice SNB z r. 1947 o výsledcích šetření ve věci pokusu atentátu na býv. členy čs. 
vlády.

305-390-4 Výslechové protokoly z r. 1948 ve věci krčmaňského atentátu na čs. ministry.

305-390-5
Hlášení stanice SNB z r. 1947 o výsledcích šetření ve věci pokusu atentátu na býv. členy čs. 
vlády.

305-390-5 Výslechové protokoly z r. 1948 ve věci krčmaňského atentátu na čs. ministry.

305-391-1 Návrhy a poznámky ministra pošt ve věci pátrání po pachatelích atentátu na členy vlády r. 1947.
305-391-2 Novinové výstřžky, týkající se atentátu na ministry.
305-391-2 Zpráva o stavu vyšetřování pokusu atentátu na členy vlády z r. 1947.

305-391-3 Hlášení a domovní zprávy týkající se prošetřování pachatelů atentátu na 3 ministry z r. 1948.

305-391-3 Pátrání po pachatelích atentátu. Zpráva o vyšetřování tzv. krčmaňského případu ke dni 25.3.1948.
305-391-4 Novinové výstřižky z různých novin, týkající se atentátu na 3 ministry.

305-391-5
Úřední hlášení týkající se prošetřování atentátu na ministry. Protokolární výpovědi osob k 
atentátu. R.1947.

305-391-6
Úřední hlášení týkající se prošetřování atentátu na ministry. Protokolární výpovědi osob k 
atentátu. R.1947.

305-392 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-392-1

Evidence zrušených legitimací o vynětí z odsunu němců tzv.odborníků nasazených do manuelní 
práce u různých fy na území ČSR. Zrušení legitimací provedeno v důsledku úmrtí, odsunutí osob 
apod.

305-392-2

Evidence zrušených legitimací o vynětí z odsunu němců tzv.odborníků nasazených do manuelní 
práce u různých fy na území ČSR. Zrušení legitimací provedeno v důsledku úmrtí, odsunutí osob 
apod.
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305-392-3

Evidence zrušených legitimací o vynětí z odsunu němců tzv.odborníků nasazených do manuelní 
práce u různých fy na území ČSR. Zrušení legitimací provedeno v důsledku úmrtí, odsunutí osob 
apod.

305-392-4 Evidenční dotazníky osob činných v SdP, NSDAP, SA a jiných nacist.složkách.
305-393 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-393-1
Hlášení, záznamy, posudky, trestní oznámení a protokoly k zaměstnancům n.p. Železnobrodské 
sklo r. 1950.

305-393-2

Výpovědi a udání / opisy výpovědí / ve věci prošetřování řídícího učitele Karla HLAVÁČKA, který 
měl v době okupace vyzradit ileg.úkryt parašutistů v Rovensku pod Troskami, kde se rovněž 
ukrýval i doc.dr.KRAJINA r. 1947.

305-393-3

Allied Military Permit Office v Praze - úřed.záznamy a agenturní zprávy o podezřelé činnosti 
uvedeného úřadu, na který se měli obracet osoby německé národnosti o vysídlení do západ. 
Německa r. 1949 - 1951.

305-393-4
Sběrné středisko pro odsun Němců v Liberci - růz.bezpeč.zprávy a dálnopisy týkající se osob k 
odsunu do Německa v r.1951 a nálad mezi nimi.

305-393-5 Písemná agenda okrskové skupiny ČSSN v Jilemnici včetně seznamu členů.

305-393-6 Osoby zadržené při přechodu hranic ze západ.Německa do ČSR - protokoly o výpovědi r.1954.

305-393-7
Osoby zadžené při přechodu hranic ze západ.Německa a Rakouska do ČSR - protokoly o 
výpovědi r. 1954.

305-394 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-394-1 Zprávy o provedeném šetření k různým osobám - ileg.přechody čs. hranic r.1947 - 1948.
305-394-1 Seznam příslušníků vězeňského tábora v Grygově okr. Olomouc r. 1948.
305-394-1 Seznam osob špionážní sítě CIC na území ČSSR řízené kpt.Zdenkem Vomáčkou r. 1949.
305-394-1 Agenturní zprávy z NSR o zakládání organisací vysídlenými Němci z ČSR r. 1947.
305-394-2 Záznamy z r. 1952 k osobám, které v době okupace spolupracovaly s gestapem.
305-394-3 Záznamy o výpovědi osob zadržených při ileg. přechodu čs. hranic r. 1954.

305-394-4
A listy z r.1952 - 1953 k osobám, které v době okupace spolupracovaly s gestapem a k osobám 
podezřelých z protistát.činnosti po r.

305-394-5
STOESSEL David, obchodník ze Švýcarska, nar.1889 - pašování valut a styky s monarchistickými 
protistát.živly.

305-394-6 Šetření okupační činnosti býv.policejních úředníků BARTOŠE, ZVĚŘINY a dalších.
305-395 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-395-1 Protokoly s osobami z NSR, které přešly ilegálně do ČSSR v r.1954.
305-395-2 Spisy o osobách, které v r.1947 - 1948 přešly ileg.čs. hranice z ČSR neb opačně.
305-395-3 Různé spisy o závadové činnosti osob r. 1947 - 1948.
305-395-4 Různé spisy o závadové činnosti osob r. 1947 - 1948.

305-395-5
Dopis ZAMINI o provedené akci vystěhování zbytků buržoasie v Maďarsku z Budapešti na venkov 
r. 1951.

305-395-5
Návrh nám.min.NB na preventivní opatření proti příbuzným prominentních uprchlíků a preventivní 
a represivní opatření proti zbytkům buržoasie.

305-396 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-396-1 Ustanovky příbuzných prominentních uprchlíků r. 1951.
305-396-2 Ustanovky příbuzných prominentních uprchlíků r. 1951.
305-396-3 Ustanovky příbuzných prominentních uprchlíků r. 1951.

305-396-4
Ustanovky příbuzných prominentních uprchlíků r. 1951a seznamy osob k vystěhování z Prahy na 
venkov r.1952.

305-396-4 Seznamy osob, které se měly povolat k mimořádnému vojenskému cvičení r. 1952.

305-396-5

Seznam a charakteristiky prominentních osob z politického života předmnichovské republiky a 
zkompromitovaných osob do února 1948, které měly svědčit v procesu proti francouz.spisovateli 
JOUVENELOVI, autoru knihy "Internacionále zrádců" r.1952.

305-396-6

Seznam a charakteristiky prominentních osob z politického života předmnichovské republiky a 
zkompromitovaných osob do února 1948, které měly svědčit v procesu proti francouz.spisovateli 
JOUVENELOVI, autoru knihy "Internacionále zrádců" r.1952.

305-397 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-397-1 Military Guvenement - zjištěná místa působnosti a obsazení v NSR.

305-397-1
Americká armáda - pohraniční stráž v NSR, přehled o zjištěných výcvik.středisek o síle a pohybu 
vojsk, sídla úřadoven pohraniční stráže,jejich stav a činnost.

305-397-1 Americká zpravodajská služba - sídla úřadoven CIC, jejich obsazení a agenti.

305-397-2
Zjištěné úřadovny pohraniční stráže v záp. Německu ZOLLWACHE a GRENZPOLIZEI a jejich 
obsazení r. 1947.
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305-397-3
Teroristické organisace, skupiny a tlupy v NSR - jejich organ.stavba a činnost proti ČSSR r.1947 / 
Edelweispiraten, Freikorps, prchalovci aj./

305-397-3 Činnost sudetských Němců odsunutých do NSR, jejich spojení na Jaksche r. 1947.
305-397-4 Seznam členů Amerického ústavu v Ostravě r.1948.
305-397-4 Stanovy a seznam členů spolku "Akademie křesťanská" v Praze r.1942.
305-397-4 Seznam zrádců a kolaborantů.

305-397-5
Prošetření činnosti a sebevraždy Zdeňka MARJÁNKA min.rady min.spravedlnosti v souvislosti 
atentátu na býv.čs.ministry r.1949.

305-397-5 Protistátní skupina v okr.Šumperk - výpovědi zajištěných osob r. 1949.
305-397-5 Výpověď gestapáka Jantury k odhalení ileg.org. KSČ KYPR - DRLÍK a MOLÁKA.

305-397-5 Výpověď Jakobiho z r.1946 o získání písemného materiálu čs.národního výboru v Paříži r. 1940.
305-398 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-398-1 Různá hlášení o trestné činnosti osob české a německé národnosti od r.1945 - 1948
305-398-2 Různá hlášení o trestné činnosti osob české a německé národnosti od r.1945 - 1948
305-398-3 Různá hlášení o trestné činnosti osob české a německé národnosti od r.1945 - 1948

305-398-4
Případ ŘÍHA Stanislav - interbrigadista, jeho výpovědi i výpovědi svědků, francouzky psané 
raporty z Gursú atd.

305-398-5
Případ ŘÍHA Stanislav - interbrigadista, jeho výpovědi i výpovědi svědků, francouzky psané 
raporty z Gursú atd.

305-399 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-399-1
Hlášení, prošetřování, dálnopisy po r.1945 týkající se činnosti osob převážně z řad Němců, zprávy 
o zadržení při ileg.přechodu čs.hranic.

305-399-2

Seznam konfidentů a spolupracovníků všech německých zpravodaj.a bezpeč.složek, pracujících 
na území Čech a Moravy v době okupace. I díl z 10.12.1953 písmeno A -J /převážně gestapo a 
SD /.

305-399-3
Seznam konfidentů a spolupracovníků všech německých zpravodaj.a bezpeč.složek, pracujících 
na území Čech a Moravy v době okupace.  K - P  II díl.

305-399-4
Seznam konfidentů a spolupracovníků všech německých zpravodaj.a bezpeč.složek, pracujících 
na území Čech a Moravy v době okupace.  R - Ž  III díl.

305-400 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-400-1
Situační zprávy z r.1949 ze Slovenska hlášené na HS Stb do Prahy, kde jsou seznamy pro 
protistátní činnost. Zprávy z KSMV na HS Stb z r.1952 - 53 o "R-sítích" na jejich krajích.

305-400-2

Skupinový svazek II.správy MV, který v r. 1955 nám předala. Jedná se o materiály dokumentující 
z výpovědi osob z SD, Wehmachtu, spoluprac.SD o přípravách k zakládání sítí o jejich přechod 
na poválečnou dobu o jednotl.osobách, které se zůčastnily školení k této otázce a osobách, které 
s tím vůbec měly něco společného.

305-400-3 Americká rozvědka - podvratná činnost proti lidově dem.státům - výstřižky z novin z r.1951.

305-400-4
Různé materiály o činnosti osob české i německé národnosti v souvislosti s německým 
problémem z r. 1953 - 54.

305-401 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-401-1
Mapy zpráv - prošetření okupační činnosti osob, členů gestapa a jejich spolupracovníků, dále 
osob podezřelých z protistát. Činnosti r. 1951 - 1953.

305-401-2
Mapy zpráv - prošetření okupační činnosti osob, členů gestapa a jejich spolupracovníků, dále 
osob podezřelých z protistát. Činnosti r. 1951 - 1953.

305-401-3
Mapy zpráv - prošetření okupační činnosti osob, členů gestapa a jejich spolupracovníků, dále 
osob podezřelých z protistát. Činnosti r. 1951 - 1953.

305-401-4
Mapy zpráv - prošetření okupační činnosti osob, členů gestapa a jejich spolupracovníků, dále 
osob podezřelých z protistát. Činnosti r. 1951 - 1953.

305-402 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-402-1 Prošetřování činosti osob z doby okupace.
305-402-2 Prošetřování činosti osob z doby okupace.
305-402-3 Prošetřování činosti osob z doby okupace.
305-402-4 Prošetřování činosti osob z doby okupace.
305-402-5 Prošetřování činosti osob z doby okupace.
305-402-6 Prošetřování činosti osob z doby okupace.
305-403 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-403-1
Mapy zpráv - prošetřování okupační činnosti osob, členů gestapa a jejich spolupracovníků, dála 
osob podezřelých z protistátní činnosti.

305-403-2
Mapy zpráv - prošetřování okupační činnosti osob, členů gestapa a jejich spolupracovníků, dála 
osob podezřelých z protistátní činnosti.
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305-403-3
Mapy zpráv - prošetřování okupační činnosti osob, členů gestapa a jejich spolupracovníků, dála 
osob podezřelých z protistátní činnosti.

305-403-4
Mapy zpráv - prošetřování okupační činnosti osob, členů gestapa a jejich spolupracovníků, dála 
osob podezřelých z protistátní činnosti.

305-404 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-404-1

 Mapa zpráv č.15 -Výpovědi agenta CIC Františka ČIPERY z r.1951 vyslaného do ČSR. Ve 
výpovědích uvádí spoluprac. CIC působících v uprchlických táborech v Německu a o svém 
úkolování před cestou do ČSR.

305-404-1 MIESLER Kurt, němec.stát.přísl. - výpovědi z r.1952 o překročení hranic.
305-404-1 Akce Elisabeth - operativní akce-návrh a záznamy r.1952.
305-404-2 Mapa zpráv č.16 - Úřední záznamy, A a B listy zpráv Stb, ustanovky, protokoly z r.1952

305-404-2
Výpověď Hanze Wüsslera o němec.zprav.org.v Madridě po r.1945 a o spolupráci 
církev.hodnostářů v Italii s touto organisací a jejich ved.osobách.

305-404-3
Mapa zpráv č.17 - Návrh na vytěžení Josefa VONDRÁČKA o němec.zprav.služby r.1952 a 
výpovědi o sionistickém hnutí a jiné.

305-404-4

Mapa zpráv č.18 - Dílčí seznam udavačů gestapa z Prahy, výpovědi potrestaných osob za účelem 
rekonstrukce nacist.sítí. A listy, různá hlášení Stb o osobách podezřelých ze spolupráce s 
němec.zprav.službou z doby okupace r. 1945 - 1953.

305-404-5
Protokolární výpovědi osob býv.polic.orgánů, kteří pracovali na gestapu. Jejich výpovědi jsou 
zaměřeny ke spolupracovníkům gestapa. Výpovědi svědků k činnosti konfidentů.

305-405 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-405-1
Různé zprávy - prověřování činnosti osob české národnosti, členů gestapa i jejich 
spolupracovníků.

305-405-2
Různé zprávy - protokoly býv.policej.inspektorů české národnosti zaměstnaných v okupaci na 
gestapu k jednotlivým osobám neb případům.

305-405-3 Výpovědi zaměstn.Ostravského gestapa Frant. WILKOWSKÉHO.
305-405-4 Výpovědi zaměstn.Ostravského gestapa Frant. WILKOWSKÉHO.
305-405-5 Různé zprávy 1.odb. 8.odd. 3.ref. II.zprávy MV
305-405-5 Výslech s KRAUZOVOU Marií spolupracovnicí gestapa později CIC r. 1953.

305-405-6
Seznam Hradeckých spisů předaných HS Stb, spis.materiál z Hr.Král.k osobám 
uvězněným,sledovaným, návrhy do TNP, uprchlým do února 1948, osoby K Stb Praha rozprac.

305-406 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-406-1
Mapy zpráv - prošetřování okupační činnosti osob, členů gestapa, jejich spolupracovníků a dále 
osob podezřelých z protistátní činosti r.1951 - 1953.

305-406-2 Hlášení o činnosti a smýšlení Němců a jejich rozpracování v jednotlivých krajích r. 1951-1952.

305-406-3

Hlášení o činnosti a smýšlení Němců a jejich rozpracování v jednotlivých krajích r. 1951-1952, 
dále záznamy o zadržení závadných dopisů z Německa. Zprávy o zadržení něm.stát.přísl.pro 
ileg.přechod čsl.hranic r.1951-1952.

305-406-4

Hlášení o činnosti a smýšlení Němců a jejich rozpracování v jednotlivých krajích r. 1951-1952, 
dále záznamy o zadržení závadných dopisů z Německa. Zprávy o zadržení něm.stát.přísl.pro 
ileg.přechod čsl.hranic r.1951-1952.

305-406-5

Hlášení o činnosti a smýšlení Němců a jejich rozpracování v jednotlivých krajích r. 1951-1952, 
dále záznamy o zadržení závadných dopisů z Německa. Zprávy o zadržení něm.stát.přísl.pro 
ileg.přechod čsl.hranic r.1951-1952.

305-407 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-407-1 Prošetřevání činnosti osob z doby okupace.
305-407-2 Prošetřevání činnosti osob z doby okupace.
305-407-3 Prošetřevání činnosti osob z doby okupace.

305-407-4
Protokolární výpovědi bývc.orgánů policejního ředitelství, kteří pracovali v  protikomunistickém 
odděl.a později byli zařazeni na oddíl 1V/K u Gestapa.

305-407-5
Protokolární výpovědi bývc.orgánů policejního ředitelství, kteří pracovali v  protikomunistickém 
odděl.a později byli zařazeni na oddíl 1V/K u Gestapa.

305-408 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-408-1
Fotokopie dokumentů o činnosti býv. poslance JAKSCHE a jeho skupiny z doby předmnichovské 
ČSR v emigraci i po r. 1945 včetně seznamu členů jeho skupiny v růz.státech.

305-408-2
Fotokopie dokumentů o činnosti býv. poslance JAKSCHE a jeho skupiny z doby předmnichovské 
ČSR v emigraci i po r. 1945 včetně seznamu členů jeho skupiny v růz.státech.
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305-408-3
Fotokopie dokumentů o činnosti býv. poslance JAKSCHE a jeho skupiny z doby předmnichovské 
ČSR v emigraci i po r. 1945 včetně seznamu členů jeho skupiny v růz.státech.

305-409 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-409-1
Fotokopie dokumentů o činnosti býv. poslance JAKSCHE a jeho skupiny z doby předmnichovské 
ČSR v emigraci i po r. 1945 včetně seznamu členů jeho skupiny v růz.státech.

305-409-2
Fotokopie dokumentů o činnosti býv. poslance JAKSCHE a jeho skupiny z doby předmnichovské 
ČSR v emigraci i po r. 1945 včetně seznamu členů jeho skupiny v růz.státech.

305-409-3
Fotokopie dokumentů o činnosti býv. poslance JAKSCHE a jeho skupiny z doby předmnichovské 
ČSR v emigraci i po r. 1945 včetně seznamu členů jeho skupiny v růz.státech.

305-410 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-410-1
Výpovědi odsouzených členů gestapa z r. 1953 o poměrech v pracovních táborech kam byli 
pracovně nasazeni.

305-410-2
Seznam osob, kterým byly za okupace přiděleny prostřednictvím Bds a SD valuty k cestě na 
Slovensko.

305-410-2 Seznam osob, které byly v okupaci ve spojení SD-Leitabschitt v Praze.
305-410-2 Zpráva o poměrech mezi gestapem a SD, vypracovaná r.1946 JACOBIM.

305-410-2
Výpovědi členů SD RÜSSE, WILFERA a dalších z r.1952 o činnosti a složení SD, jednotl.orgánů a 
spolupracovníků.

305-410-3
Výpovědi člena SD Kurta KRITZE z r.1953 o činnosti a organisaci SD v Brně, Praze a Táboře, o 
Bds v Bělehradě - včetně personálního obsazení a spolupracovníků.

305-410-4
Zprávy o opatření usvědčujících materiálů proti válečným zločincům ROSTOCKA, RICHTERA, 
gen. SCHMIDTA, HITZEGRADA  a GOTSCHALKA.

305-410-4 Vyšetřování provedených nacist.zvěrstev Moravě a přerovského povstání v květnu 1945.
305-410-5 Trestní oznámení na Hanse KREBSE a spol. z r.1946 - vývoj Sudetoněmeckého hnutí.
305-411 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-411-1
Seznamy osob německé národnosti potrestaných čsl.úřady a vězněných v Šumperku, 
Č.Budějovicích, Olomouci, Ostravě r. 1954.

305-411-1
Seznam osob čsl.st.přísl., které byly za okupace vězněny v Brauschweigu / Německo / s 
uvedením pro jaký delikt, po jakou dobu a co se s ním stalo po odpykání trestu

305-411-2
Spisy týkající se vedoucího úřadovny SD v Krumlově SPENGLERA Ant., s nadřízenou služebnou 
v Linci a RSHA.

305-411-3
Seznam osob nařčených členy gestapa a SD ze spolupráce na oblasti Tábora - výsledek šetření, 
zpráva z r.1947.

305-411-3
Seznamy němec.osob potrestaných čsl.úřady odnětím svobody a vězněných ve věznicích: 
Ml.Boleslav, Liberec, Opava, Dalovice z r.1952 aj. věznice.

305-411-3 Seznam konfidentů gestapa Benešov.

305-411-4
Seznamy osob němec.národnosti potrestaných čsl.úřady a vězněných ve věznicích na různých 
místech.

305-411-5
Členění a pracovní metody něm.zpravodaj.služby, její vývoj, provedené změny atd., tak jak to líčí 
důst.něm.armády zpravodajec TAUBRUK Robert ve své výppovědi z r.46.

305-412 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-412-1 Různé hospodář.a materiální věci gestapa Brno a Zlín.
305-412-1 Osobní spisy sekretáře gestapa pohraničního velitelství v Brně a Zlíně - RASCHKA Karla.

305-412-2
Osobní výpovědi zaměstnance KUNNERTA Josefa z SD Praha - životopis, seznamy zam.SD 
Praha, konfidentů a W-mannů, osob, kterým obstarával cestovní pasy, valuty a devisy.

305-412-3 Osobní výpovědi zaměstnamce krim.rady gestapa Brno Otto KOSLOWSKÉHO.

305-412-4
Osobní výpovědi býv.gen.tajemníka SdP a zaměst.něm.min.vnitra JUDr.JONÁKA Gustava z 
r.1955.

305-412-5 Osobní výpověď býv.gen.ředitele závodu "Škoda" FUHRMANNA Rudolfa.
305-413 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-413-1
Osobní spisy JUDr.HUDERA Waltra, nar.6.7.1912 v Trutnově, bytem Pha II,Palackého 1571, 
něm.národn., člen SdP, NSDAP a SS.

305-413-2 Osobní spisy a protokoly BUTTA Josefa, orgána gestapa v Gottwaldově.
305-413-3 Protokol o výslechu se zaměstnancem Gestapa z Prešova PŘIKRYLA Vladimíra.
305-413-4 Protokol o výpovědi spolupracovníka gestapa Prešov HOLOMANY Štefana.
305-413-5 Zprávy o Rüstungskomandu a Werkschutzu jakož výpovědi funkcionářů z r.1946.
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305-413-5 Seznam čs.utečenců žijících v Německu vyhotovený okr.vel.NB v Kežmaroku z r.1946.
305-413-5 Zpráva o Henleinově straně a její špionáž.službě z r.1945.
305-413-6 Rozbor a posudky k jednotlivým osobám z jejich činnosti v době okupace.
305-413-7 Různé zprávy KS MV pro II.správu MV.
305-414 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-414-1 Zprávy z r.1954 k osobě Reimunda MENDE a Bruno SAHLIGERA akce "ROMAN"
305-414-2 Akce "RYBÁŘ" r.1954 - protistát.organ.v Jeseníkách.

305-414-3 JUDr.Miroslav VLČEK - prošetřování jeho činnosti jako vedoucího odd.pro odsun Němců r.1954.
305-414-4 Akce "WEBER" - šetření protistátní skupiny n.p. Tesla v Rožnově p.Radhoštěm.
305-414-4 Ustanovky na různé osoby z r.1954.

305-414-5
Akce "CHAM" z r.1954 - zprávy a šetření o verbování CIC z řad zaměstnanců ČSD v Brodě 
n.Lesy.

305-414-6 Alice LASZKYOVÁ úřed.Bds - výpověď o členech a spolupracovnívívh SD.

305-414-6
Zpráva z r.1951 z poznatky o škole SD v Bernu u Berlína a jejich frekventantech z Těšínska, kteří 
tuto školu absolvovali v době německé přípravy na přepad Polska.

305-414-6
Akce "SÁZAVA" - zpráva z r.1952 o odhalení a agenturním rozpracování protistátní skupiny ze 
Sázavy.

305-415 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-415-1 Dešifrování poznámek v telef.seznamu orgána pražského gestapa GALLA.
305-415-1 Seznam spolupracovníků gestapa.

305-415-2
Zápis o výpovědi spoluprac.gestapa SIEBERTA Boh.a býv.orgánů polic.ředitel.k případům 
zatčeným členům KSČ.

305-415-3 Výpovědi k činnosti osob z doby okupace.
305-415-4 Překlad výpovědi J.BÖHMA k případu J.FUČÍKA a činnosti ileg.KSČ.
305-416 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-416-1 Prošetřování osob převážně němec.národnosti-ustanovky z r.1955.
305-416-2 Prošetřování osob podezřelých ze spolupráce s gestapem-ustanovky protokoly.

305-416-3
Makarián Lucián - prošetření jeho činnosti prováděné v době okupace,ustanovky,protokoly po 
r.1945.

305-416-4
Prošetřování osob podezřelých ze spolupráce s gestapem v době okupace - 
ustanovky,protokoly,úřed.záznamy.

305-417 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-417-1 TERINGEL Josef - různé spisy,výslechy,výpovědi a prohlášení jeho i jiných osob k němu.
305-417-2 TIBITANZLOVÁ a DARIVOVÁ Věra - podezřelá činnost.
305-417-3 WILFER Kurt-protokoly k různým osobám a různých osob k Wilferovi r.1949 a 1952.
305-417-4 Německá menšina-různá problematika z r.1954 v kraji Liberec.
305-418 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-418-1 Prošetřování protistátní a okupační činnosti různých osob r.1954.
305-418-1 Zpráva-snahy Vatikánu o využití sudetoněmec.katol.organisací v Rakousku r.1955.
305-418-1 Záznamy o zadržení závadné korespondence zasílané z Německa r.1953.

305-418-2
Seznam osob,kteří v době druhé svět.války pracovaly zpravodajsky v Turecku / jde převážně o 
německé spolupracovníky /.

305-418-2 Seznam býv.konfidentů gestapa a SD, kteří byli v roce 1952 rozpracovány přísl.ref.

305-418-2
Výpověď Frant.WILKOWSKÉHO býv.člena ostravského gestapa z r.1952 k zatčení 
býv.parašutisty Rudolfa PESCHLA.

305-418-2  Opis zprávy o činnosti PEKELSKÉHO a spol. v NSR.
305-418-3 Zprávy a úřední záznamy k osobám němec.národ.podezřelých z protistátní činnosti.

305-418-3
Zpráva o založení a osobního obsazení německé špionážní služebny BUNDESDIENSTELLE v 
uprchlic.táboře "Valka" r.1953.

305-418-4 Ustanovky-prošetřování osob německé národnosti o činnosti z doby okupace r.1954.
305-418-4 Seznam německých přísl.zaměstnaných na min. dopravy r.1954.
305-418-4 Opis článku "Zwei Jahre nach dem Tage" Linsatzbereit uveřejněný v NSR v dubnu 1954.
305-418-4 Zápis z porady na MV v srpnu 1954 o styku s NSR.
305-418-4 Záznamy o zadržení závadné korespondence mezi NSR a ČSSR a opačně r.1954.
305-419 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-419-1 Seznam spolupracovníků gestapa-materiál po skupině Balabán, Mašín, Morávek, šetření.
305-419-2 Situační zpráva KS MV Praha z 8.12.1954 z problematiky Němců.
305-419-2 Různé dožádání o prošetření a dílčí zpráva o prošetření osob r.1953 - 54.

305-419-2
Záznamy o podezřelých písemných zahr.stycích mezi osobami z ČSR, Německa a Rakouska r.53 
- 54.
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305-419-3

Různé zprávy / opisy český text / získané v r. 1937 - 42 němec.zastup.úřady a zasílané říšskému 
zahr.úřadu v Berlíně - převážně zaměřeno na české a slovenské země i osoby, jakož i na 
německé navrátilce z SSSR v r.1938.

305-419-4
Problematika němců - různé dálnopisné zprávy,záznamy o zadrž.korespondenci,hlášení o 
přechodu hranic,výpovědi osob, zprávy o stát.občanství němců,prošetřování.

305-419-4

Zprávy KS MV Brno týkající se agenturní práce k problematice 
němců,agentur.operat.návrhy,pokyny týkající se rozpracování němců a zprávy o instruktáži na KS 
MV Brno k probl.němců r.53 - 54.

305-420 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-420-1 BERKA Karel - výslechové protokoly k různým osobám.
305-420-2 BERKA Karel - výslechové protokoly k různým osobám.Situace v Jáchymovských dolech.
305-420-3 BERVIDA Josef-protokoly k růz.osobám-agenturní zprávy atp.r.1954.
305-420-3 Různé spisy k okupační problematice.

305-420-4 Růzmé materiály k osobám k činnosti v době okupace typovaných pro spolupráci s Stb r.52-54.
305-421 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-421-1 Ilegální činnost kSČ, dílčí poznatky o konfidentech ve straně z doby 11 svět.války.

305-421-2
Osobní spisy LENKA Josefa,zprávy o opatřování německé stát.příslušnosti osobám žijících na 
území ČSR.

305-421-2 Seznam osob,které ileg.způsobem získaly doklad o státní příslušnosti záp.Německa.
305-421-2 LDPD-Liberálně dem.strana Německá v NSR-činnost.
305-421-3 Seznam důvěrníků NOF.
305-421-3 Seznam osob německé nár.začleněny v Praze do prac.procesu po r.1945.

305-421-4
Překlady článků a revanšistických brožur,týkajících se odsunutých němců a založení 
orga.BVD/Svaz vyhnaných němců z r.1953/.

305-421-4 Seznam příjemců revanšistických časopisů v ČSR.
305-421-5 Prošetřování činnosti osob z doby okupace.
305-421-6 Prošetřování činnosti osob z doby okupace.
305-422 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-422-1
Seznam orgánů a zaměstnanců gestapa Praha z celé doby okupace s uvedením na jakém úseku 
pracoval,dále kdy a kam odešel.

305-422-2 Různé spisy k okupační činnosti skupin a osob r.1949-1954.
305-422-3 Různé spisy zadržených osob,situace v neměc.menšině r.1953-54 - zprávy KS MV K.Vary.
305-423 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-423-1
Posudky pro stát.prokuraturu v Praze z r.1951 o zločinech prováděných na našem území 
gestapem a SD.

305-423-2 Protokol sepsaný 26.8.1946 s Karlem SCHNABLEM býv.krim.zaměstn.gestapa v Praze.
305-423-3 Rakouská špionážní služba-činnost proti ČSR,teroristické skupiny v rakouském pohraničí.
305-423-3 Seznam zaměstnanců rakouského politického zastupitelství v Praze r.1947.

305-423-3

Seznam žurnalistů vyslaných Rakouským svazem novinářů z r.1955 do Brna na fotbal.zápas ČSR-
Rakousko.Zprávy o bezpeč.zajištění rakouských hostů a vyhodnocení poznatků o jejich stycích v 
Brně.

305-423-4 Záznamy o zadržení závadné korespondence v písemném styku mezi NSR-ČSR z r.1953-1954.
305-423-4 Zprávy o stavu rozpracování osob po linii němců.

305-423-4
Výpověď člena POHG Frant. ŠUCHTERA o akcích pořádaných v r.1944-45 proti partyzánům a 
zvěrstvech ve vápence při obci Nemecká.

305-423-4 Seznam členů POHG s daty narození.

305-423-5
Přehledná zpráva o všeobecné politické,vojenské a zpravodajské situaci v NSR do 
r.1948,zejména sudetských Němců ve službách USA proti ČSR.

305-424 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-424-1 Seznam spolupracovníků SD z kraje Ústí n/Labem r.1946.
305-424-2 Seznam orgánů a konfidentů SD a gestapa z kraje Ústí n/Lab.r.1947.

305-424-3
Seznam konfidentů SD a gestapa v krajích Č.Budějovice, Ústí n/L, Gottwaldov, Jihlava, Plzeň, 
Brno, K.Vary a Olomouc.

305-424-4 Seznam příslušníků gestapa z celého protektorátu
305-425 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-425-1 Různé spisy o chování osob v době okupace r.1952-53.
305-425-2 Ilegální protistátní skupina "PIONÝR" - realisace výslechové protokoly r.1948.
305-425-3 Výpověď Dra Jiřího SMICHOWSKÉHO
305-425-3 Protokol s MAŠÍNOVOU
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305-425-3 STRAKA Frant. - zpráva
305-425-3 KUBEŠ Vladimír - pátrací svazek
305-425-4 Akce "BRUNO" - SAHLIGER Bruno-rozpracování z r.55.
305-425-5 Akce "CELNÍK" - ukrývání a spojení s agenty CIC - funkcionáři klerusu r.1955.
305-425-6 Akce "DOKTOR" - útěky do zahraničí r.1955.
305-425-7 Akce "GUSTAV" - rozpracování osob pro naší potřebu - Gratzer Ernst - Rakousko r.55.
305-426 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-426-1 Prošetřování osob z r.1953-54 - ustanovky.

305-426-1 Výpověď Karla DOLEJŠÍHO z r.1953 a 54 zaměřená na činnost osob v okupaci Tatíčka a Jiříčka.

305-426-2
ERMAKORA Viktor - spisy polic.řed.Ostrava o trest.činnosti, záznamy a výpovědi vztahující se ke 
jmenovanému ve věci podezření ze spolupráce gestapa.

305-426-3

Hlášení o ileg.hnutí v řadách Kuratoria podané po r.1945 býv.plk.gšt.Oldřichem 
FARSKÝM,organ.schema se jmény vedoucích okr.funkc.kuratoria.Prošetřování,ustanovky za 
účelem rekonstrukce starých sítí.

305-426-4 KLEČÁNKOVÁ - Vrůbelová - prošetřování v důsledku žádosti o přiznání čs.stát.občanství.
305-426-4 ŠEVČÍK Otakar PhDr nar.1887, prošetřování činnosti a propuštění z vězení, A-listy.
305-426-4 ZORNER Emil JUDr - prošetřování jeho činnosti za doby okupace, styky s SD
305-427 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-427-1 Akce "PAVOUK" - pronikání Gehlenovy rozvědky přes Rakousko do ČSSR v r.1954.
305-427-2 Akce "LIBEREC" - průmyslová špionáž proti ČSSR - výslechové protokoly r. 1955.
305-427-3 FOLPRECHT Karel - různé spisy k jeho chování v době okupace r.1954-55.
305-427-4 Seznam osob něm.stát.přísl.k odsunu.
305-427-4 Seznam okr.vedoucích něm.národních osvětových služeben.

305-427-4
Seznam členů různých nacist.organisací v Děvíně,část seznamu a charakteristiky členů gestapa v 
Praze.

305-427-5 TATÍČEK Miroslav - protokoly o výpovědi,životopis z r.1952-53.
305-427-5 Růz.zprávy na osoby se závad.poznatky z Košic.kraje a z Prešov.kraje.
305-428 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-428-1 Gestapo,služebna v Jičíně - výpovědi členů gestapa a svědků o jejich činnosti r.1947
305-428-1 Seznam přísl.zaměstnanců a spolupracovníků jičínského gestapa.
305-428-2 Gestapo,služebna v Jičíně - výpovědi členů gestapa a svědků o jejich činnosti r.1947
305-428-2 Seznam přísl.zaměstnanců a spolupracovníků jičínského gestapa.
305-428-3 Gestapo,služebna v Jičíně - výpovědi členů gestapa a svědků o jejich činnosti r.1947
305-428-3 Seznam přísl.zaměstnanců a spolupracovníků jičínského gestapa.

305-428-4
Zápisy o výpovědi německých válečných zajatců repatriovaných do ČSSR ze SSSR - jejich 
vystěhování do Německa r.1952-53.

305-428-4
Seznamy Němců potrestaných podle retribučního dekretu, kteří po odpykání trestu byli vysídleni 
do NDR r.1952.

305-428-4
Seznam válečných zločinců v britském okupačním pásmu v Německu o jejichž vydání žádaly 
naše úřady r.1948.

305-429 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-429-1 Akce "NARCIS" - díl  I - rok 1948.
305-429-2 Akce "NARCIS" - díl  II - rok 1949.
305-429-3 Akce "NARCIS" - díl  III - rok 1950.
305-429-4 Akce "NARCIS" - díl  IV - rok 1950.
305-430 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-430-1 Akce "NARCIS" - díl  V - rok 1950.
305-430-2 Akce "NARCIS" - díl  VI - rok 1950.

305-430-3
Akce "NARCIS" - díl  VII - rok 1951./realisovaná akce "NARCIS"- poznatky o špoin.službě USA a 
jejích spolupracovnících,formách a metodách práce./

305-431 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-431-1 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně A - G.
305-431-2 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně A - G.
305-431-3 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně A - G.
305-431-4 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně A - G.
305-431-5 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně A - G.
305-431-6 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně A - G.
305-431-7 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně A - G.
305-431-8 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně A - G.
305-432 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
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305-432-1 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně H - L.
305-432-2 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně H - L.
305-432-3 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně H - L.
305-432-4 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně H - L.
305-433 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-433-1 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně M - Ř.
305-433-2 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně M - Ř.
305-433-3 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně M - Ř.
305-433-4 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně M - Ř.
305-434 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-434-1 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně S - Ž
305-434-2 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně S - Ž
305-434-3 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně S - Ž.
305-434-4 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně S - Ž.
305-434-5 Osoby odsouzené po r.1945,návrhy na prominutí zbytku trestu abecedně S - Ž.
305-435 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-435-1 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně A - D

305-435-2 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně A - D

305-435-3 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně A - D

305-435-4 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně A - D

305-435-5 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně A - D
305-436 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-436-1 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně D - H

305-436-2 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně D - H

305-436-3 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně D - H

305-436-4 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně D - H
305-437 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-437-1 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně H - K

305-437-2 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně H - K

305-437-3 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně H - K

305-437-4 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně H - K
305-438 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-438-1 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně K - L.

305-438-2 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně K - L.

305-438-3 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně K - L.

305-438-4 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně K - L.

305-438-5 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně K - L.
305-439 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-439-1 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně M - P.

305-439-2 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně M - P.
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305-439-3 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně M - P.

305-439-4 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně M - P.
305-440 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-440-1 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně P - R.

305-440-2 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně P - R.

305-440-3 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně P - R.

305-440-4 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně P - R.

305-440-5 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně P - R.
305-441 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-441-1 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně Š - V.

305-441-2 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně Š - V.

305-441-3 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně Š - V.
305-442 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-442-1 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně S - Š.

305-442-2 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně S - Š.

305-442-3 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně S - Š.

305-442-4 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně S - Š.
305-443 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-443-1 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně V - Ž.

305-443-2 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně V - Ž.

305-443-3 Dotazníky osob odsouzených dle retribučního zákona / převážně němec.národ./ abecedně V - Ž.
305-444 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-444-1 Ilegální přechody z Rakouska z r.1954-55 , též osoby z ČSR do Rakouska.
305-444-2 Ilegální přechody z NSR do ČSR z r.1953-55.
305-444-3 Materiály,ustanovky,dožádání na osoby němec.národ.s podezřelou činností z r.1952-53.

305-444-4
Akce "SNĚŽKA" - "LETEC" - "PRIATEL" - "LÁTAL", mimo Látala, který je akcí z r.1951 vše z 
r.1954.

305-444-4 Rozehrání opatření proti špionážní službě USA
305-445 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-445-1
Akce "HRAD" - materiály ke zdravotnímu stavu protektorát.pres.Háchy - korespondence s vyššími 
funkc.i Reichu i protektorátu.

305-445-2 Akce "Hrad" - seznam zabavených spisů v kanceláři přes.republ. U JUDr.Jiráska z r.1947.

305-445-3 Akce "Hrad" - korespondence Dra Beneše s politickými stranami v únoru 1948 / opisy dopisů /

305-445-4
Akce "Hrad" - materiály pro přípravný výbor Spojených národů pro mezinárodní konferenci o 
obchodu a zaměstnanosti v Ženevě.

305-445-4 Letecká dohoda s Velkou Britanií a Sever.Irskem - předlohy z r.1947.
305-446 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-446-1
Výpověď člena gestapa z Jihlavy a Brna Waltra HELLWIGA - seznam a charakteristika členů 
gestapa z Brna a Jihlavy.

305-446-1 Seznam a charakteristiky orgánů gestapa v Praze, tak jak uvádí v r.1945 BADELT.
305-446-2 Osoby na něž se dotazovaly zastupitelské úřady USA a Švýcarska r.1946-48.
305-446-3 Případ Dra Jaroslava MRKVIČKY z r.1947-48.
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305-446-3 Fotokopie hlášení SD K.H.Frankovi o chování se Dr.Krejčího, býv.min.protektor.vlády z r.1944-45.
305-446-4 Různé materiály - dislokace, organisace,činnost,personální obsazení gestapa, SD apod.
305-447 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-447-1

Americká rozvědka - výstřižky z růz.novin a relace zahraničního rozhlasu o politických,hodpodář. 
jakož i vojenských záležitostí týkající se příprav k nové svět.válce.Demilitarisace činnosti americké 
rozvědky.

305-447-1 Výstřižky i relace jsou z r.1951.

305-447-2

Americká rozvědka - výstřižky z růz.novin a relace zahraničního rozhlasu o politických,hodpodář. 
jakož i vojenských záležitostí týkající se příprav k nové svět.válce.Demilitarisace činnosti americké 
rozvědky.

305-447-2 Výstřižky i relace jsou z r.1951.

305-447-3

Americká rozvědka - výstřižky z růz.novin a relace zahraničního rozhlasu o politických,hodpodář. 
jakož i vojenských záležitostí týkající se příprav k nové svět.válce.Demilitarisace činnosti americké 
rozvědky.

305-447-3 Výstřižky i relace jsou z r.1951.
305-448 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-448-1
Seznam a osobní dotazníky osob, které v dubnu 1939 chtěly odejeti z tehdejšího protektorátu do 
Equadoru.

305-448-2
WILFER Kurt / ing.Havlíček Otto / zaměstnanec SD Praha - výslechy jeho různých osob k němu a 
růz.materiály k němu.

305-448-3 Různé materiály o činnosti osob v době okupace.
305-448-3 Výslechy, životopis PANENKY, býv.krim.inspekt.přiděleného gestapu Praha. 
305-449 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-449-1 Zpráva o činnosti emigrace z r.1949.
305-449-2 Různé zprávy o činnosti slovenské emigrace a jejich spolků v zahraničí z r.1949 - 51.

305-449-3
Různé zprávy o činnosti osob slovenské národ.emigrantů v zahraničí, spor Baťů, spojení 
Dr.Krajčoviče s emigranty v NSR.

305-449-4
Zprávy o Peroutkovi, Letrichovi, Slávikovi, Sidorovi z emigrace. Situační zpráva o činnosti 
čsl.emigrace v Argentině.

305-449-5
Rada Svobodného Československa r.1950 - 52 - organisace, obsazení, zprávy ze zasedání, 
situační zprávy, činnost atd. 

305-449-6 Zprávy o činnosti emigrace v Italii a Rakousku.
305-449-6 Poznatky o francouzské špionážní službě.
305-450 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-450-1 Situační zprávy o emigraci v zahraničí.
305-450-2 Bezpečnostní směrnice amerického min.zahr.věcí pro manipulaci spisů.

305-450-2

Úkoly CIC proti lid.dem.zemím, služebny CIC v NSR, tábor uprchlíků v Murnau. Práce gen.Prchaly 
a jeho spojení s utečenci v NSR, jejich českého nár.výboru, spolupráce se špionážní službou 
NSR.

305-450-3
Spolupráce čs.emigrace s Vatikánem, živnostenská strana v zahraničí, čs.emigrace v Rakousku, 
čs.záležitosti ve Francii, seznam funkcionářů HSLS v růz.krajích.

305-450-4 Akce "KRČMÁŘ" - šetření a pátrání po atentátnících na tři členy vlády v předůnorových dnech.

305-450-4

Výslechy s různými osobami, zprávy z krajů o akci, náladách obyvatelstva. Jsou zde i výslechy 
později zajištěných pracovníků MV a býv.min. spravedlnosti Dr.Drtiny Prokopa. Jsou zde i zprávy k 
činnosti býv.poslance KSČ Jury Sosnara r.1947 - 51.

305-451 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-451-1
Svazek obsahující zprávy o osobách němec.národ.členů růz.nacistických institucí, kteří byli v 
r.1945 na Kladně vyslýcháni, případně zastřeleni.

305-451-2
Dr.HÜBSCHMAN Ant. - býv.člen advokátní komory, činnost za okupace, výpovědijeho i jiných 
osob.

305-451-3
Organisace, činnost, dislokace a personální obsazení Veřejné osvětové služby v době okupace, 
tak jak o tom vypovídá spolupracovník gestapa Praha PROKOP Josef v r.1949.

305-451-4

Petice generálnímu tajemníku Spojených národů a zahraničním ministrům signatárních mocností 
postupimské dohody podané parlamentní delegací sudetských labouristů / JAKSCH Venzel / ve 
Velké Britanii 1.března 1947.

305-451-5 Záznamy výslechů různých orgánů gestapa Brna a Prahy z r.1949, 52.
305-451-6 Stanovení počtu policejního strážného sboru neuniformované stráže v době okupace.
305-452 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-452-1 Přechody hranic z NSR do ČSSR v kraji K.Vary r.1955.
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305-452-2
Vedoucí osobnosti a činnost pravicového odboje proti nacistům v době okupace, tak jak o tom 
vypovídali zatčení orgánové gestapa, ke skupině Úvod, Jindra aj.

305-452-2 Činnost německé a anglické špionážní služby na různých úsecích proti ČSR.

305-452-2
Vznik SD v Německu a činnost v okupaci na území Čech a Moravy jak o tom vypověděli 
zaměstnanci SD.

305-452-3 Poznatky ze Slovenska a proztektorátu k SD - HSLS - HG - HM - domobrana atd.
305-452-4 Věcný a jmenný rejstřík ke svazkům.
305-453 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-453-1 Poznatky o Abwehru - "sítích R", akce gestapa Lidice, proti NV V.Meziříčí, polic.řed.v Praze.
305-453-2 Organisace a činnost gestapa Praha a Brno 
305-453-2 Konspirační firmy - kanceláře sloužící gestapu Praha ke schůzkám s konfidenty.
305-453-2 SDP - historie, činnost a politika za I republiky.
305-453-2 Seznamy členů SDP v Praze, na venkově a Brně.
305-453-2 Německá soc.dem.strana v emigraci - činnost r.1938 - 45.

305-453-3
Pravicový odboj v době okupace.Parašutistické a partyzánské skupiny v době okupace. Německé 
služebny.

305-453-4 SVOBODA Bohumír s manželkou podezřelý z udavačství v době okupace - šetření r.1946.
305-453-4 Výpovědi zaměstnanců odbočky SD ve Strakonicích z r.1945.
305-453-4 Opis zprávy z r.1946 o konfidentské činnosti v době okupace Andělína ŠULÍKA.
305-453-4 Seznam spolupracovníků SD v Litoměřicích.

305-453-4
Záznamy z r.1946 k osobám z průmyslových a obchodních kruhů, které spolupracovaly s SD 
Praha.

305-453-4
Organisace SD v Čechách, seznam spolupracovníků gestapa a SD v Praze z výpovědi Arnošta 
PAMLA

305-453-4
Seznam členů a spolupracovníků gestapa a SD v Žatci. Seznam členů a zaměstnanců gestapa v 
Č.Budějovicích a Ústí n/L.

305-453-5
Výpovědi Josefa VONDRÁČKA a Miloše MAIXNERA z r.1949 k jednotlivým osobám, které 
spolupracovaly s britskou nebo americkou špionážní službou, neb byly jinak protistátně činný.

305-453-6 Evidenční operstivní svazek založený v r.1956 na dr.SYCHRAVU nar.16.10.1887.
305-453-7 Podsvazek na dr.SYCHRAVU.
305-454 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-454-1 Osobní svazek  člena gestapa Willy LEIMERA / doklady - výpověď / r.1945-46.

305-454-2
Osobní svazek Františka GOLTZE němec.policej.atašé v Bratislavě - výpovědi o bezpečnostní 
službě na Slovensku za druhé svět.války a k jednotl.vedoucím funcionářům r. 1952.

305-454-3 Přihlášky k registraci do organisace Junák v Ml. Boleslavi r.1949.
305-454-4 SVOBODA Bohumír s manželkou podezřelý z udavačství v době okupace - šetření r.1946.
305-454-4 Výpovědi zaměstnanců odbočky SD ve Strakonicích z r.1945.
305-454-4 Opis zprávy z r.1946 o konfidentské činnosti v době okupace Andělína ŠULÍKA.
305-454-4 Seznam spolupracovníků SD v Litoměřicích.

305-454-4
Záznamy z r.1946 k osobám z průmyslových a obchodních kruhů, které spolupracovaly s SD 
Praha.

305-454-4
Organisace SD v Čechách, seznam spolupracovníků gestapa a SD v Praze z výpovědi Arnošta 
PAMLA

305-454-4
Seznam spolupracovníků a členů gestapa a SD v Žatci. Seznam členů a zaměstnanců gestapa v 
Č.Budějovicích a Ústí n/L.

305-454-5
Výpovědi Josefa VONDRÁČKA a Miloše MAIXNERA z r.1949 k jednotlivým osobám, které 
spolupracovaly s britskou nebo americkou špionážní službou, neb byly jinak protistátně činný.

305-454-6 Evidenční operstivní svazek založený v r.1956 na dr.SYCHRAVU nar.16.10.1887.
305-454-7 Podsvazek na dr.SYCHRAVU.
305-455 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-455-1
Problematika / BAŤA / Svi Gottwaldov, k býv.nám.min.průmyslu dr.HOLÝMU a spol., k závodům v 
Třebíči a Otrokovicích.

305-455-2
Problematika / BAŤA / Svi Gottwaldov, k býv.nám.min.průmyslu dr.HOLÝMU a spol., k závodům v 
Třebíči a Otrokovicích.

305-455-3
Problematika / BAŤA / Svi Gottwaldov, k býv.nám.min.průmyslu dr.HOLÝMU a spol., k závodům v 
Třebíči a Otrokovicích.
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305-455-4
Problematika / BAŤA / Svi Gottwaldov, k býv.nám.min.průmyslu dr.HOLÝMU a spol., k závodům v 
Třebíči a Otrokovicích.

305-456 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-456-1 Akce "PROKOP" - býv.přísl. Baťových závodů - prošetřování r.1950.
305-456-2 Akce "PROKOP" - býv.přísl. Baťových závodů - prošetřování r.1950.
305-456-3 Akce "PROKOP" - býv.přísl. Baťových závodů - prošetřování r.1950.
305-456-4 Akce "PROKOP" - býv.přísl. Baťových závodů - prošetřování r.1950.
305-457 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-457-1
Agenturní zprávy z věznice týkající se činnosti dr.HOLÉHO, převážně jde o činnost z doby 
okupace a po r.1945. Protokolární výpovědi osob, kteří byli s dr. Holým ve styku.

305-457-2

Agenturní zprávy týkající se činnosti dr. HOLÉHO. Zápisy z porad pojednávající o výrobě 
obráběcích strojů,rozplánování výroby ve strojírnách závodu ČZKG z r.1946-1952. Ve zprácách 
jsou uvedeni zástupci růz.firem, kteří se těchto porad zůčastnili. Protokolární výpovědi 
zaměstnanců fy Baťa, vypovídající k činnosti dr.Holého.

305-457-3
Ustanovky a agenturní zprávy orgánů Stb, týkající se vyšetřování býv.zaměstnanců fy Baťa, kteří 
se vyskytovaly jako styky k akci "Prokop" - Holý.

305-458 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-458-1 Prošetřování býv.zam.fy Baťa.
305-458-2 Prošetřování býv.zam.fy Baťa.
305-458-3 Prošetřování osob a poznatky k české emigraci v zahraničí po r.1945.
305-459 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-459-1
Problematika / BAŤA / Svi Gottwaldov, k býv.nám.min.průmyslu dr.HOLÝMU a spol., k závodům v 
Třebíči a Otrokovicích.

305-459-2
Problematika / BAŤA / Svi Gottwaldov, k býv.nám.min.průmyslu dr.HOLÝMU a spol., k závodům v 
Třebíči a Otrokovicích.

305-459-3
Problematika / BAŤA / Svi Gottwaldov, k býv.nám.min.průmyslu dr.HOLÝMU a spol., k závodům v 
Třebíči a Otrokovicích.

305-460 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-460-1 Protokoly s návrhy na propuštění osob po únoru 1948 ze závodu Svit.

305-460-1
Seznamy býv.zaměstn.fy Baťa / s daty nar./, kteří byli v r.1948 od fy v zahraničí s označením ve 
kterém státě.

305-460-1
Seznamy osob / fotokopie /, které byly v době okupace v zahraničí, kterým byly vystaveny pasy 
německými úřady.

305-460-1 Seznam absolventů Baťovy školy-zaměstnanců ČZKG.
305-460-2 Návrh na zatčení HOLÉHO, FOLDYNY.
305-460-2 Foldynovi výslechy, zprávy o jeho sebevraždě, výpovědi Krejčího, Trojana a dalších r.1951
305-460-3 Protokoly s dr.Šimčíkem Fr.
305-460-4 Protokoly s dr.Holým.
305-461 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-461-1 Různé materiály k problému býv.Baťovců.
305-462 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-462-1 Akce "PROKOP" - býv.baťovci, opisy výpovědí zatčených, případ Martínka, výpověď Alfr.Thomse.
305-463 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-463-1 Různé materiály k problému býv.Baťovců.
305-463-1 Ustanovky k problému býv.Baťovců v zahr.
305-464 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-464-1
Agenda ponejvíce pojednává o býv.řediteli v Baťovanech Josefu TROJANOVI, dále k některým 
osobám z politického procesu CVALÁŠEK, BALÁŽ atd. 

305-464-2 Spisy k činnosti býv.řed.v Baťovanech TROJANA
305-464-3 Spisy k činnosti býv.řed.v Baťovanech TROJANA
305-464-4 Svodky z vyšetřování v Baťovanech.
305-465 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-465-1 Výpovědi TROJANA - konfrontační zápisy se svědky - písemné protokoly svědků.

305-465-2
Výpovědi TROJANA - jeho názory na různé osoby s protistátní činností i na generály a vysoké 
důstojníky ČSA.

305-465-3 Různé materiály k TROJANOVI, ustanovky k různým osobám.
305-466 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-466-1 Prošetřování baťovců - výpovědi osob z r.1949-1950.
305-466-2 Prošetřování baťovců - výpovědi osob z r.1951-1953.
305-466-3 Baťováci - svědecké protokoly k TROJANOVI.

Arch
iv 

be
zp

eč
no

stn
ích

 sl
ož

ek



305-467 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-467-1 Vlastnoručně psané výpovědi TROJANA.
305-467-2 Vyhodnocení svědec.protokolů v akci "TROJAN".
305-467-3 Agenturní poznatky a růz. Zprávy k akci "TROJAN".
305-467-4 Zprávy a svodky z r.1950-51 k Josefu TROJANOVI.
305-468 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-468-1 Vyhodnocení materiálů osob, vypovídajících k TROJANOVI.
305-468-2 Výpověď Franze GOLTZE, člena němec.policej.mise v Bratislavě, k TROJANOVI z r.1949.
305-468-2 Dopisy německého zmocněnce dr.Miesbacha
305-468-2 Dopisy Bati Zlín růz.nacist.prominentům.
305-468-3 Zpronevěry Technotex Basilej.
305-468-4 Osoby, které byly za Baťu v době okupace v zahr.
305-468-5 Ing.Malota Frant. býv.zaměst.gen.sekr.Baťa - činnost a zpráva o zatčení.
305-468-6 Ing.Gajdoš Ernst gen.řed. N.p. Exiko výpovědi spolupr.z věznice k němu.

305-468-7
LEPÍK Jan / ředitel n.p. Svit, Revúca slovensko / - výpovědi k osobám se kterými dělal trestnou 
činnost.

305-469 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-469-1 Jaroslav MATULA - návrh na zatčení z ledna 1952 a protokoly o výpovědi.
305-469-10 Výpovědi býv.ved.úřed.fy Baťa z r.1952.
305-469-2 GAJDOŠ Arnošt, býv. Ředitel fy Exiko - zápisy o výpovědi z r.1951.

305-469-3
Výpovědi zaměsnanců n.p. TATRASVIT ve Svitě z r.1951 o prováděných machinacích s osobními 
auty.

305-469-3 Jan LEPÍK - šetření z protistátní činnosti r.1953.
305-469-4 Výpovědi Františka MALOTY býv. vedoucího fy Baťa ve Zlíně z r.1951.
305-469-5 Výpovědi Ludevíta JEJŠÍKA z r.1951
305-469-6 Výpovědi Inocence KRUTILA  z r.1952
305-469-7 Výpovědi Miloslava KVASNIČKY Z R.1951
305-469-8 Fotokopie výpovědí Františka MALOTY z r.1945.
305-469-9 Výpovědi Františka MALOTY
305-470 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-470-1 Šetření z r.1948-49 k osobám, které v době okupace provdáním získaly něm.stát.přísl.
305-470-2 Šetření z r.1948-49 k osobám, které v době okupace provdáním získaly něm.stát.přísl.
305-470-3 Šetření z r.1948-49 k osobám, které v době okupace provdáním získaly něm.stát.přísl.
305-470-4 Šetření z r.1948-49 k osobám, které v době okupace provdáním získaly něm.stát.přísl.
305-470-5 Šetření z r.1948-49 k osobám, které v době okupace provdáním získaly něm.stát.přísl.
305-470-6 Šetření z r.1948-49 k osobám, které v době okupace provdáním získaly něm.stát.přísl.
305-471 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-471-1
Výpovědi býv.gen.Josefa BARTÍKA z r.1950-53 p zpravodajské činnosti jednotl.osob, o anglické 
špionážní službě a ke své vlastní činnosti

305-471-2
Výpovědi býv.gen.Josefa BARTÍKA z r.1950-53 p zpravodajské činnosti jednotl.osob, o anglické 
špionážní službě a ke své vlastní činnosti

305-471-3
Výpovědi býv.gen.Josefa BARTÍKA z r.1950-53 p zpravodajské činnosti jednotl.osob, o anglické 
špionážní službě a ke své vlastní činnosti

305-471-4 MATĚJKA Josef - prošetřování okupační činnosti
305-472 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-472-1
Poznatky o skupině orgánů Abwehru G.K.VIII a jejich spolupracovníků, kteří v r.1939 působili v 
Ružomberku. Jde o výpovědi a rekonstrukci prováděnou v r.1953-54.

305-472-2
Poznatky o skupině orgánů Abwehru G.K.VIII a jejich spolupracovníků, kteří v r.1939 působili v 
Ružomberku. Jde o výpovědi a rekonstrukci prováděnou v r.1953-54.

305-472-3 EISERT Gerhart přísl.SS oddílu a dozorce koncentračního tábora v Buchenwaldě - voj.knížka.
305-472-3 Ustanovka na Růženu ŠTEFKOVOU z r.1952.
305-472-4 Seznam zaměstnanců MZV tzv.Slovenské republiky z října 1943.

305-472-5
Svědecké výpovědi G.KLIMENTA, L.KOPŘIVY a S.ZÁMEČNÍKA o nelidském jednání 
dr.SCHUMACHERA, KAPPA, ZIMMERMANNA s vězni v koncentračním táboře DACHAU.

305-472-5
Rozsudek nacistického soudu z r.1944 v Čechách na 15 osob z nichž někteří byli odsouzeni k 
trestu smrti. Narozsudku jsou uvedeni členové poroty zvlášt.soudu v Praze.

305-473 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-473-1 Případ plk.ČSA FOŘTA Jindřicha - výpověď jeho a svědků r.1952-53.
305-473-2 Britský trustový fond pro čsl.uprchlíky.
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305-473-2
Církev - seznamy zatčených církev.hodnostářů posl.měsísích války. Frankova církevně-politická 
zpráva v protektorátě pro Bormana SD - povšechně.

305-473-3
Materiály k býv.jednateli fy CIBA, SVOBODOVI Bohumírovi, poznatky k R sítím na Brněnsku, 
výpověď býv.krim.taj.gestapa Brno THOMASE.

305-473-4 Německé bezpečnostní složky, organisace, náplň, zákony atd.

305-473-5
Činnost vedoucího gestapa v Ml.Boleslavi ROTTERA Karla, který se v r.1947 údajně v tamější 
věznici oběsil r.1947.

305-473-6
Činnost HANSMANNA Martina z gestapa Ml.Boleslav, vedoucího této služebnyod r.1939 až 1942, 
r.47.

305-473-7
Činnost býv.vrch.sekretáře gestapa v Ml.Boleslavi NEUBECKA Martina a dalších. Obžaloba proti 
PRŮŠOVI Josefovi.

305-474 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-474-1
Knižní přehled o boji československé stát.bezpečnosti proti církevní reakci v ČSR v letech 1945-
1950.

305-474-2
Knižní souhrn všeobecných poznatků o posledních metodách nepřátelské špionáže namířené 
proti ČSR r.1951.

305-474-3

Knižní zpráva o stavu vyšetřování a určení dalšího postupu vyšetřování protistát.zločinců, 
skupinové případy - sionisté Valášek a spol.,KRISTEJN a spol., Centrotex KALINA a spol.,Exico 
ŠPÁTA a spol.,TROJAN a spol.,strana práce VLASATÝ a spol.

305-474-4 Materiály k činnosti různých osob něm.stát.přísl.z doby okupace r.1946-51.
305-474-5 Materiály k trestné činnosti osob sloven.národ.v době Slovenského státu.
305-475 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-475-1
Vyšetřovací spisy na Karla NEZINU, podezřelého ze spolupráce s gestapem v době okupace 
r.1946.

305-475-10 Jan KRAUS - šetření okupační činnosti z r.1955.
305-475-10 Leopold KALINA - šetření okupační činnosti z r.1955.

305-475-10
Výpověď Brunhildy NEŽÁDALOVÉ z r.1954 o orgánech a zaměstnancích SD služebny v 
K.Varech.

305-475-2 FORSTER Hans vedoucí SD Aussenstelle v Chebu - opis vlastnoručního doznání / v Němčině /

305-475-3
Výpověď Viktora RYŠÁNKA z r.1945 o jeho činnosti v illeg.organ."Obrana národa" a spolupráci s 
gestapem.

305-475-4
Výpověď Viktora RYŠÁNKA z r.1945 o jeho činnosti v illeg.organ."Obrana národa" a spolupráci s 
gestapem.

305-475-5
Výpověď Roberta TARBUKA, býv.důstojníka abwehru z r.1946 o vývoji, organisaci a složení 
němec.zpravodaj.služby od r.1918 až do r.1945.

305-475-6
Výpověď Jiřího KRAUSE z r.1946 o ileg.organisaci "Pátá kolona" a její činnosti v době okupace. 
Dále o své zpravodajské činnosti ve prospěch nacistů a to i v zahraničí na Balkáně.

305-475-7
Výpověď Wernfrieda PFAFFA  vedoucího SD v Hradci Králové z r.1949 o organisaci, složení a 
spolupracovnících SD v Praze.

305-475-8 Zdenka SIEBEROVÁ - šetření okupační činnosti r.1954.
305-475-8 Robert MATTERN - šetření okupační činnosti r.1954.
305-475-8 Karel HODAČ - šetření okupační  činnosti r.1954.
305-475-9 Šetření udavačské činnosti Jaroslavy REINHOLDOVÉ v době okupace r.1945.
305-475-9 Seznam válečných zločinců předaných americ.okupač.úřady v NSR do ČSR.
305-475-9 Úřední záznam s charakteristikou na Jiřího HOXERA z r.1950.
305-475-9 Ustanovky na různé osoby z r.1954 - 1955.
305-476 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-476-1 Materiály k trestné činnosti osob slov.národn.z doby Slovenského státu.

305-476-2
Materiály k trestné činnosti osob slov.národn.z doby Slovenského státu. Dále seznam osob 
odsouzených pro kolaboraci.

305-476-3 Materiály k růz.osobám české národnosti podezřelých z protistát.činnosti.
305-476-4 Materiály k růz.osobám české národnosti podezřelých z protistát.činnosti.
305-476-5 Organisace Stb odboru BA z r.1948.
305-477 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-477-1 Materiály z KS MV Olomouc k německému problému z let 1953 - 54.

305-477-2 Seznam válečných zločinců v táborech Sachsenhausenu a Oranienburgu vydané Spoj.národy.
305-477-3 Seznam válečných zločinců v táboře Ravensbrucku vydané Spoj. Národy.
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305-477-4
Seznam válečných zločinců z Emsland-group, Papenburg-Esterwgwn, Gross-Rosen, 
Neuengamme, Stutthof / Nr.Danzig /.

305-477-5
Seznamy válečných zločinců z různých koncentračních táborů z doby okupace, vydané Spojenými 
národy.

305-477-6
Organisace a vývoj exekutivní a zpravodajské služby gestapa, její metody proti parašutistům, tak 
jak to zpracoval býv.krim.sekr.gestapa Klatovy LINDNER Richard.

305-477-7 Materiály a korespondence K.H.FRANKA k problémům českého četnictva.

305-477-8
Materiály k Norimberskému procesu, fotokopie dopisů K.H.FRANKA k otázce českých dětí / 
lidické / r.1948,48.

305-478 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
305-478-1 Seznam válečných zločinců vydaný Spojenými národy v březnu 1948.
305-478-2 Seznam válečných zločinců vydaný Spojenými národy v květnu 1948.

305-478-3
Seznam dozorců z nacistických koncentračních táborů držených  američany ve vazbě v Rakousku 
a Německu, tak jak ho vyhotovil Military Intelligence Service USA v únoru 1947.

305-478-4 Záznamy z výborů komise pro válečné zločince Spojených národů z r.1948.
305-478-5 Seznamy válečných zločinců tak jak byly zaslány v r.1949 americkými úřady.
305-478-6 Seznamy a materiály k válečným zločincům z r.1946, 1948.

305-478-7
Případ Dra LEDERERA Františka, člena berlínského oddělení norimberského tribunálu - úmrtí 
r.1948.

305-478-7 Materiály čsl.komise pro vyšetřování válečných zločinců.
305-478-7 Případ Dra MICHELA Františka - podezření z vraždy.
305-479 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-479-1 ŠTVÁN Alois, býv.vedoucí Batexu - výsl.protokoly.

305-479-2 ŠPÁTA Josef, úřed.fy Baťa - výsl.protokoly k sionistům, dále svědecké protokoly ke ŠPÁTOVI.
305-479-3 Akce "PROKOP" - různé zprávy a materiály z bývalé KS MV Gottwaldov.
305-480 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-480-1 Akce "PROKOP" - operativní zprávy, návrhy a vyhodnocení r.1952.
305-480-2 Protokolární výpovědi s Josefem TROJANEM z r.1951 a Janem LEPÍKEM z r.1951 a 1958.

305-480-3
Akce "JAB" / baťováci / - zprávy a poznatky k osobám, otázky k výslechu, úřední záznamy, zpráva 
z porad r.1954 - 55.

305-480-4 Akce "JAB" - ustanovky, zprávy, agentur.záznamy r.1955 - 56.
305-480-5 Akce "Koncern" - operativní plán / návrh / k odhalení činnosti býv.zam.fy Baťa
305-480-6 Akce "JAB" - poznatky o obsazení a organisaci fy Baťa v r.1938 ve vedení.

305-480-6
Výpis z agenturní zprávy o všeobecné orientaci a vývoji fy Baťa a o personáliích jejího vedení za 
okupace.

305-480-6
Zpráva o situaci a úkolech vyplívající ze situace v akci "JAB", výhledový pracovní plán v akci v 
r.1953 a situační zpráva r.1954.

305-480-7
Akce "JAB" - seznam členů býv.žáků Tomášova / Baťova škola / a členů klubu ABS / absolventi 
Baťovy školy / vyhotovené KS MV Gottwaldov v r.1954.

305-481 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-481-1
Seznamy býv.zam.fy Baťa se stručnou charakteristikou a závodové poznatky k jednotlivým 
osobám. Jde o osoby, které přešly od fy Baťa k fy Exico a Centrotex.

305-481-2 Agenturní poznatky na ing.Josefa PŘIBA z r.1954.
305-481-3 JUDr Jan BLOCH - šetření z r. 1955.

305-481-4
Agenturní zprávy z r.1955 k býv.zaměstnancům fy Baťa a k osobám podezřelým ze spolupráce s 
USA rozvědkou.

305-481-5 Seznam členů Sudentendeutschen Freikorps.
305-481-5 Seznam členů německé pracovní fronty.
305-481-5 Seznam funkcionářů a členů NSDAP plzeňského kraje.
305-481-5 Seznam a fotokopie funkcionářů VLAJKY v Plzni.
305-481-5 Abecední seznam zajištěných okupantů a zrádců pořízený ONV v Plzni v červnu 1945.
305-481-5 Dotazníky členů Hitler-Jugend v Plzni.
305-481-5 VOJTOVÁ Helena - agenturní zprávy z r.1951
305-481-5 Složení a seznam členů SA der NSDAP der Führer der standarte 72 z r.1940.
305-481-5 Seznam členů Werkschutzu ve Škodových závodech v Plzni.

305-481-6
Seznam příslušníků německé branné moci a německých fašistických organisací, kteří byli 
vyškrtnuti z voličských seznamů.

305-481-6 Organisační složení a personální obsazení SD v Praze.
305-481-6 Seznam funkcionářů a členů SdP z okresu Sušice.
305-481-6 Seznam členů NSDAP z Plzně.
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305-481-6 Seznam býv.příslušníků VOLKSTURMU v Plzni.
305-481-6 Seznam válečných zločinců podle jednotlivých obcí plzeňského kraje.
305-481-6 Organisační složení a personální obsazení Gestapa v K.Varech.
305-481-7 Výplatní listiny členů oddílů ZZ - Kuratoria Plzeň - venkov r. 1944 - 45.
305-481-8 Seznam osob z Plzně vyakčněných v únoru 1948 z vedoucích míst.

305-481-9
Seznam konfidentů SD. Seznam funkcionářů NSDAP v Plzni. Zprávy k rekonstrukci starých 
nacistických sítí. Seznam rakouských stát.přísl.- prošetřování jejich činnosti z doby okupace.

305-482 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-482-1
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno A - B.

305-482-2
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno A - B.

305-482-3
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno A - B.

305-482-4
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno A - B.

305-482-5
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno A - B.

305-482-6
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno A - B.

305-482-7
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno A - B.

305-482-8
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno A - B.

305-482-9
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno A - B.

305-483 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-483-1
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno B - C

305-483-2
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno B - C

305-483-3
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno B - C

305-483-4
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno B - C

305-483-5
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno B - C

305-483-6
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno B - C

305-483-7
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno B - C

305-483-8
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno B - C

305-484 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-484-1
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno Č - D

305-484-2
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno Č - D

305-484-3
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno Č - D

305-484-4
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno Č - D

305-484-5
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno Č - D

305-484-6
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno Č - D

305-484-7
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno Č - D

305-484-8
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno Č - D
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305-485 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-485-1
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno E - G

305-485-2
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno E - G

305-485-3
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno E - G

305-485-4
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno E - G

305-485-5
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno E - G

305-485-6
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno E - G

305-485-7
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno E - G

305-485-8
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno E - G

305-486 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-486-1
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno H

305-486-2
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno H

305-486-3
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno H

305-486-4
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno H

305-486-5
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno H

305-486-6
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno H

305-487 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-487-1
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno CH - J

305-487-2
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno CH - J

305-487-3
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno CH - J

305-487-4
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno CH - J

305-487-5
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno CH - J

305-487-6
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno CH - J

305-487-7
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno CH - J

305-488 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-488-1
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno K

305-488-2
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno K

305-488-3
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno K

305-488-4
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno K

305-488-5
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno K

305-488-6
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno K

305-488-7
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno K

305-489 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.
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305-489-1
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno L - M

305-489-2
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno L - M

305-489-3
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno L - M

305-489-4
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno L - M

305-489-5
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno L - M

305-489-6
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno L - M

305-489-7
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno L - M

305-490 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-490-1
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno M

305-490-2
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno M

305-490-3
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno M

305-490-4
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno M

305-490-5
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno M

305-490-6
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno M

305-491 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-491-1
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno P

305-491-2
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno P

305-491-3
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno P

305-491-4
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno P

305-491-5
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno P

305-491-6
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno P

305-492 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-492-1
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno R - S

305-492-2
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno R - S

305-492-3
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno R - S

305-492-4
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno R - S

305-492-5
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno R - S

305-492-6
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno R - S

305-492-7
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno R - S

305-493 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-493-1
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno S

305-493-2
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno S
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305-493-3
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno S

305-493-4
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno S

305-493-5
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno S

305-493-6
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno S

305-493-7
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno S

305-494 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-494-1
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno S - T

305-494-2
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno S - T

305-494-3
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno S - T

305-494-4
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno S - T

305-494-5
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno S - T

305-494-6
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno S - T

305-494-7
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno S - T

305-494-8
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno S - T

305-495 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-495-1
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno T - Ú

305-495-2
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno T - Ú

305-495-3
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno T - Ú

305-495-4
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno T - Ú

305-495-5
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno T - Ú

305-496 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-496-1
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno V

305-496-2
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno V

305-496-3
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno V

305-496-4
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno V

305-496-5
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno V

305-496-6
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno V

305-496-7
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno V

305-497 Tyto krabice s materiálem neexistují - mezera.

305-497-1
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno V - Ž

305-497-2
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno V - Ž

305-497-3
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno V - Ž
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305-497-4
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno V - Ž

305-497-5
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno V - Ž

305-497-6
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno V - Ž

305-497-7
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno V - Ž

305-497-8
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno V - Ž

305-497-9
Zprávy o prošetřování podniků - osob ve vedení, podle § 7 dekr.č.100/45 Sb. / uspořádané do 
hrubé abecedy / písmeno V - Ž

305-498-1 KEVIČ Šefik a spol. proces s jugoslávskými špiony a rozvratníky.
305-498-2 KEVIČ Šefik a spol. proces s jugoslávskými špiony a rozvratníky.
305-498-3 KEVIČ Šefik a spol. proces s jugoslávskými špiony a rozvratníky.
305-498-4 Prohlášení ÚV - KS Jugoslávie k resoluci Informbyra z r. 1948.

305-498-4
Brigáda ČSM v Jugoslávii. Protokolární výslechy naší mládeže ve kterém je vysvětlováno zneužití 
mládeže k Titově propagandě.

305-498-4
Protokolární výslechy a souhrnné zprávy s jugoslávskými učni mezi kterými došlo k rozporům po 
resoluci Infombyra z r. 1948.

305-498-5
Informační zprávy jugoslávského tisku, které vydávalo v r. 1948 Jugoslávské velvyslanectví v 
Praze k propagačním účelům po resoluci Informbyra.

305-498-6
Informační zprávy jugoslávského tisku, které vydávalo v r. 1948 Jugoslávské velvyslanectví v 
Praze k propagačním účelům po resoluci Informbyra.

305-499-1
Různé politické cyklostylované referáty, které byly vydávány v letech 1946-1947 pro jugosl.učně v 
ČSR. Různé stížnosti na ubytování a prac.zařazení jugosl.učňů v ČSR.

305-499-2
Různé politické cyklostylované referáty, které byly vydávány v letech 1946-1947 pro jugosl.učně v 
ČSR. Různé stížnosti na ubytování a prac.zařazení jugosl.učňů v ČSR.

305-499-3
Různé politické cyklostylované referáty, které byly vydávány v letech 1946-1947 pro jugosl.učně v 
ČSR. Různé stížnosti na ubytování a prac.zařazení jugosl.učňů v ČSR.

305-499-4
Různé politické cyklostylované referáty, které byly vydávány v letech 1946-1947 pro jugosl.učně v 
ČSR. Různé stížnosti na ubytování a prac.zařazení jugosl.učňů v ČSR.

305-499-5
Různé politické cyklostylované referáty, které byly vydávány v letech 1946-1947 pro jugosl.učně v 
ČSR. Různé stížnosti na ubytování a prac.zařazení jugosl.učňů v ČSR.

305-499-6
Různé politické cyklostylované referáty, které byly vydávány v letech 1946-1947 pro jugosl.učně v 
ČSR. Různé stížnosti na ubytování a prac.zařazení jugosl.učňů v ČSR.

305-500 Prošetřování průmyslových i jiných podniků, dolů podle § 7 dekretu 100/45 Sb. - znárodnění. 

305-500
Šetření činnosti bývalých majitelů těchto podniků jejich ředitelů, prokuristů, komandistů a 
předsedů a členů správních rad.

305-501 Prošetřování průmyslových i jiných podniků, dolů podle § 7 dekretu 100/45 Sb. - znárodnění. 

305-501
Šetření činnosti bývalých majitelů těchto podniků jejich ředitelů, prokuristů, komandistů a 
předsedů a členů správních rad.

305-502 Prošetřování průmyslových i jiných podniků, dolů podle § 7 dekretu 100/45 Sb. - znárodnění. 

305-502
Šetření činnosti bývalých majitelů těchto podniků jejich ředitelů, prokuristů, komandistů a 
předsedů a členů správních rad.

305-503 Prošetřování průmyslových i jiných podniků, dolů podle § 7 dekretu 100/45 Sb. - znárodnění. 

305-503
Šetření činnosti bývalých majitelů těchto podniků jejich ředitelů, prokuristů, komandistů a 
předsedů a členů správních rad.

305-504 Prošetřování průmyslových i jiných podniků, dolů podle § 7 dekretu 100/45 Sb. - znárodnění. 

305-504
Šetření činnosti bývalých majitelů těchto podniků jejich ředitelů, prokuristů, komandistů a 
předsedů a členů správních rad.

305-505 Prošetřování průmyslových i jiných podniků, dolů podle § 7 dekretu 100/45 Sb. - znárodnění. 

305-505
Šetření činnosti bývalých majitelů těchto podniků jejich ředitelů, prokuristů, komandistů a 
předsedů a členů správních rad.

305-506 Prošetřování průmyslových i jiných podniků, dolů podle § 7 dekretu 100/45 Sb. - znárodnění. 

305-506
Šetření činnosti bývalých majitelů těchto podniků jejich ředitelů, prokuristů, komandistů a 
předsedů a členů správních rad.

305-507 Prošetřování průmyslových i jiných podniků, dolů podle § 7 dekretu 100/45 Sb. - znárodnění. 

305-507
Šetření činnosti bývalých majitelů těchto podniků jejich ředitelů, prokuristů, komandistů a 
předsedů a členů správních rad.

305-508 Prošetřování průmyslových i jiných podniků, dolů podle § 7 dekretu 100/45 Sb. - znárodnění. 
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305-508
Šetření činnosti bývalých majitelů těchto podniků jejich ředitelů, prokuristů, komandistů a 
předsedů a členů správních rad.

305-509 Prošetřování průmyslových i jiných podniků, dolů podle § 7 dekretu 100/45 Sb. - znárodnění. 

305-509
Šetření činnosti bývalých majitelů těchto podniků jejich ředitelů, prokuristů, komandistů a 
předsedů a členů správních rad.

305-510 Prošetřování průmyslových i jiných podniků, dolů podle § 7 dekretu 100/45 Sb. - znárodnění. 

305-510
Šetření činnosti bývalých majitelů těchto podniků jejich ředitelů, prokuristů, komandistů a 
předsedů a členů správních rad.

305-511 Prošetřování průmyslových i jiných podniků, dolů podle § 7 dekretu 100/45 Sb. - znárodnění. 

305-511
Šetření činnosti bývalých majitelů těchto podniků jejich ředitelů, prokuristů, komandistů a 
předsedů a členů správních rad.

305-512 Prošetřování průmyslových i jiných podniků, dolů podle § 7 dekretu 100/45 Sb. - znárodnění. 

305-512
Šetření činnosti bývalých majitelů těchto podniků jejich ředitelů, prokuristů, komandistů a 
předsedů a členů správních rad.

305-513 Prošetřování průmyslových i jiných podniků, dolů podle § 7 dekretu 100/45 Sb. - znárodnění. 

305-513
Šetření činnosti bývalých majitelů těchto podniků jejich ředitelů, prokuristů, komandistů a 
předsedů a členů správních rad.

305-514 Prošetřování průmyslových i jiných podniků, dolů podle § 7 dekretu 100/45 Sb. - znárodnění. 

305-514
Šetření činnosti bývalých majitelů těchto podniků jejich ředitelů, prokuristů, komandistů a 
předsedů a členů správních rad.

305-515 Prošetřování průmyslových i jiných podniků, dolů podle § 7 dekretu 100/45 Sb. - znárodnění. 

305-515
Šetření činnosti bývalých majitelů těchto podniků jejich ředitelů, prokuristů, komandistů a 
předsedů a členů správních rad.

305-516 Prošetřování průmyslových i jiných podniků, dolů podle § 7 dekretu 100/45 Sb. - znárodnění. 

305-516
Šetření činnosti bývalých majitelů těchto podniků jejich ředitelů, prokuristů, komandistů a 
předsedů a členů správních rad.

305-517 Prošetřování průmyslových i jiných podniků, dolů podle § 7 dekretu 100/45 Sb. - znárodnění. 

305-517
Šetření činnosti bývalých majitelů těchto podniků jejich ředitelů, prokuristů, komandistů a 
předsedů a členů správních rad.

305-518 Prošetřování průmyslových i jiných podniků, dolů podle § 7 dekretu 100/45 Sb. - znárodnění. 

305-518
Šetření činnosti bývalých majitelů těchto podniků jejich ředitelů, prokuristů, komandistů a 
předsedů a členů správních rad.

305-519-1 Záznamy z porad komise ve věci vysídlení býv.retribučních vězňů.

305-519-1
Zprávy o průběhu a provední repatriace skupin němců ze střediska z Kunčic do Německa, zprávy 
o průběhu transportů.

305-519-1
Osnovy komuniké k propuštění váleč.zločinců pro schůzi PB ÚV KSČ a opis usnesení z 8.11.1955 
a z 10.1.1955, záznam o plnění usnesení apod.

305-519-2 Seznamy osob z r.1953 přicházejících v úvahu pro vysídlení do záp.Německa, Rakouska a NDR.

305-519-2
Životopisy sepsané v r.1951 KV Stb Ostrava s některými přísl.němec.národnosti, které byly 
odsouzené podle retrib.dekretu.

305-519-3
Seznamy retribučních němců, seznamy osob odtranspotrovaných do Rakouska, NDR a 
záp.Německa, fotografie jednotlivých skupin osob z transportů.

305-519-4 Růz.dotazy o dožádání ohledně vysídlení retrib.němců, žádosti o propuštění. Růz.zprávy.
305-520-1 Osoby zkompromitované za Slovenského státu z okresu Prievidza.
305-520-2 Osoby zkompromitované za Slovenského státu z okresu Prievidza.
305-520-3 Osoby zkompromitované za Slovenského státu z okresu Prievidza.
305-520-4 Osoby zkompromitované za Slovenského státu z okresu Prievidza.
305-520-5 Osoby zkompromitované za Slovenského státu z okresu Prievidza.
305-520-6 Osoby zkompromitované za Slovenského státu z okresu Prievidza.
305-520-7 Osoby zkompromitované za Slovenského státu z okresu Prievidza.
305-520-8 Osoby zkompromitované za Slovenského státu z okresu Prievidza.
305-520-9 Osoby zkompromitované za Slovenského státu z okresu Prievidza.
305-521-1 Výtah z výpovědi Josefa CHALUPSKÉHO, krim.pražského gestapa.
305-521-1 Výpověď Emila HRKALA, agenta gestapa ze dne 20.6.1945.

305-521-1 Protokol sepsaný v r.1946 s Otou KRAUTEREM býv. krim.vrch. asistentem pražského gestapa.
305-521-1 Výpověď Waltra JACOBI, vedoucího SD v Praze o činnosti SD v Protektorátě.
305-521-2 Výpověď Karla BERKY z r.1945 o své činnosti u gestapa a agentů, které znal.
305-521-2 Protokol o výpovědi Pavla SCHUMANA, býv.krim.isp.gestapa v Praze z r.1945.
305-521-2 HOFMANN Josef, výpověď z r.1945 o své činnosti na gestapu v Praze.
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305-521-2 Výpověď Willi ABENDSCHÖNA, vrch.taj.gestapa v Praze.

305-521-3

STRAUBE Rudolf, HANZLÍČEK František, SCHMITZVOIGT Pavel, WESTERMEIER Ludvík, 
LEIMER Vilém Bedřich, PITTERMANN Georg, Dr.BELIMANN Kurt, Dr.FRANZEL Emil - 
protokolární výpovědi o činnosti gestapa, jednotl.orgánů a agentů.

305-521-4 PANENKA Jaroslav, býv.obv.polic.inspektor - výpověď z r.1945 o své činnosti u gestapa.
305-521-4 KRAUTER Otto, vrch.krim.asist.pražského gestapa, protokolární výpověď z r.1946.

305-521-5
Protokolární výpověď z r.1945 Karla DOLEJŠÍHO, KELLER Alfred, krim. Asist.pražského gestapa, 
výpověď z r.1946

305-521-6
Výpověď August.GIEHLA, vrch.taj.gestapa v Táboře k jednotlivým případům prošetřované 
gestapem a jejich spolupracovníků.

305-521-6
GMEINWIESER Josef - výpověď o činnosti pohraniční policejní služby v Landshutu a seznam 
přidělených dalších osob k této služebně.

305-521-7 VONDRÁČEK Josef, protokolární výpovědi z r.1953 o spolupráci a agentech SD a gestapa.
305-521-7 Souhrnná situační zpráva a politické zhodnocení prošetřovaných případů v Náchodě.

305-521-8
VONDRÁČEK Josef, výpovědi o činnosti gestapa a jejich spolupracovníků z řad novinářů, NOUZ 
herců - filmu, NS, Kuratoria apod.

305-522-1
Prchalova armáda v NSR - adresy náborových kanceláří, výcviková střediska, jména a adresy 
prchalových agentů a osob, které jim napomáhaly.

305-522-2
VLAJKA - seznamy členů a funkcionářů včetně jejich výpovědí.Trestní spis o vývoji hnutí Vlajka od 
založení v r.1935 v kraji Plzeň.

305-522-3
VLAJKA - seznamy členů a funkcionářů včetně jejich výpovědí.Trestní spis o vývoji hnutí Vlajka od 
založení v r.1935 v kraji Plzeň.

305-522-4
VLAJKA - seznamy členů a funkcionářů včetně jejich výpovědí.Trestní spis o vývoji hnutí Vlajka od 
založení v r.1935 v kraji Plzeň.

305-522-5
VLAJKA - seznamy členů a funkcionářů včetně jejich výpovědí.Trestní spis o vývoji hnutí Vlajka od 
založení v r.1935 v kraji Plzeň.

305-522-6
VLAJKA - seznamy členů a funkcionářů včetně jejich výpovědí.Trestní spis o vývoji hnutí Vlajka od 
založení v r.1935 v kraji Plzeň.

305-523-1
Výpovědi členů plzeňského gestapa z r.1945-52 o zpracovávání jednotlivých případů a k osobám 
v konfidentských službách gestapa a SD. A svědecké výpovědi osob persekuovaných gestapem.

305-523-2
Výpovědi členů plzeňského gestapa z r.1945-52 o zpracovávání jednotlivých případů a k osobám 
v konfidentských službách gestapa a SD. A svědecké výpovědi osob persekuovaných gestapem.

305-523-3
Výpovědi členů plzeňského gestapa z r.1945-52 o zpracovávání jednotlivých případů a k osobám 
v konfidentských službách gestapa a SD. A svědecké výpovědi osob persekuovaných gestapem.

305-523-4
Výpovědi členů plzeňského gestapa z r.1945-52 o zpracovávání jednotlivých případů a k osobám 
v konfidentských službách gestapa a SD. A svědecké výpovědi osob persekuovaných gestapem.

305-524-1 Evidenční listy zajištěných Němců v r.1945 uspořádané podle abecedy písmeno A až D
305-524-2 Evidenční listy zajištěných Němců v r.1945 uspořádané podle abecedy písmeno A až D
305-524-3 Evidenční listy zajištěných Němců v r.1945 uspořádané podle abecedy písmeno A až D
305-524-4 Evidenční listy zajištěných Němců v r.1945 uspořádané podle abecedy písmeno A až D
305-525-1 Evidenční listy zajištěných Němců v r.1945 uspořádané podle abecedy písmeno E až H
305-525-2 Evidenční listy zajištěných Němců v r.1945 uspořádané podle abecedy písmeno E až H
305-525-3 Evidenční listy zajištěných Němců v r.1945 uspořádané podle abecedy písmeno E až H
305-525-4 Evidenční listy zajištěných Němců v r.1945 uspořádané podle abecedy písmeno E až H
305-526-1 Evidenční listy zajištěných Němců v r.1945 uspořádané podle abecedy písmeno H až S
305-526-2 Evidenční listy zajištěných Němců v r.1945 uspořádané podle abecedy písmeno H až S
305-526-3 Evidenční listy zajištěných Němců v r.1945 uspořádané podle abecedy písmeno H až S
305-526-4 Evidenční listy zajištěných Němců v r.1945 uspořádané podle abecedy písmeno H až S
305-527-1 Evidenční listy zajištěných Němců v r.1945 uspořádané podle abecedy písmeno A až Z
305-527-2 Evidenční listy zajištěných Němců v r.1945 uspořádané podle abecedy písmeno A až Z
305-527-3 Evidenční listy zajištěných Němců v r.1945 uspořádané podle abecedy písmeno A až Z
305-527-4 Evidenční listy zajištěných Němců v r.1945 uspořádané podle abecedy písmeno A až Z
305-528-1 Evidenční listy zajištěných Němců v r.1945 uspořádané podle abecedy písmeno A až Z
305-528-2 Evidenční listy zajištěných Němců v r.1945 uspořádané podle abecedy písmeno A až Z
305-528-3 Výkazy o stavu polit.vězňů v Plzni z r.1946
305-528-4 Výkazy o stavu polit.vězňů v Plzni z r.1946
305-529-1 Evidenční listy zajištěných Němců v r.1945 uspořádané podle abecedy písmeno SCH až ST
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305-529-2 Evidenční listy zajištěných Němců v r.1945 uspořádané podle abecedy písmeno SCH až ST
305-529-3 Seznam osob odsouzených podle dekr.č.138/45 Sb.
305-529-4 Písemný materiál o býv.anglické zprav.sítě "MAFIE" na Slovensku r.1940-55.
305-529-5 SEDLÁK František, býv. Zpravodajec z I.ČSR.

305-529-5
Materiál pojednává o činnosti policie z doby I.rep. o boji proti KSČ a jména používaných 
konfidentů z řad KSČ.

305-530-1
Seznamy osob německé národnosti zařazených do hromadných transportů vypravených v r.1950-
1951 do západního Německa na základě dobrovolnosti.

305-530-2
Seznamy osob německé národnosti zařazených do hromadných transportů vypravených v r.1950-
1951 do západního Německa na základě dobrovolnosti.

305-530-3
Seznamy osob německé národnosti zařazených do hromadných transportů vypravených v r.1950-
1951 do západního Německa na základě dobrovolnosti.

305-530-4
Seznamy osob německé národnosti zařazených do hromadných transportů vypravených v r.1950-
1951 do západního Německa na základě dobrovolnosti.

305-531-1 Operativní eviden.svazek na MUDr.Karla AMERLINGA, býv.exponenta ÚV nár.soc.strany.
305-531-1 Sledování jeho činnosti a styků r.1949-1955.
305-531-2 Operativní eviden.svazek na MUDr.Karla AMERLINGA, býv.exponenta ÚV nár.soc.strany.
305-531-2 Sledování jeho činnosti a styků r.1949-1955.

305-531-3

Osobní oper.svazek na Jaroslava HLADKÉHO, býv.poslance soc.dem.strany. Z historického 
hlediska pojednávají písemnosti o protistátní činnosti pravicových soc.demokratů v ústeckém kraji 
r.1945-1955.

305-531-4 KUBÁT Josef, kpt.ČSA, evidenční oper.svazek z r.1955.
305-532-1 Ustanovka na Karla VRÁBLÍKA z r.1957

305-532-1
Protokol o výpovědi policejního inspektora Karla BERKY ve věci spolupráce s Gestapem Tekly 
FISCHMEISTROVÉ z Prahy.

305-532-1
Šetření z r.1950 na Annu GRIMOVOU a jejího syna Josefa DÖRFLERA pro podezření ze 
spolupráce s Gestapem.

305-532-1 Ustanovky z r.1953 na Marii BÍLOU a jejího manžela Eduarda BÍLÉHO.
305-532-2 Šetření na Josefa GUTTMANA a jeho skupinu pro trockistickou činnost v zahraničí,

305-532-3
Korespondence mezi sekretariátem ČNSA - /tajemník pro ČSR, ZDERER Jindřich/ a občany, kteří 
byli členy této organisace.

305-532-4
SKÁLA Václav 5.6.1892, šetření o jeho činnosti v okupaci. / Zrušený operativní svazek č.39002 
MV/.

305-533-1
Šetření na příslušníky Gestapa a SS zbraní, a trestní oznámení se svědeckými protokoly na 
příslušníky SS a SD, působících v době okupace v koncentračním táboře v Terezíně.

305-534-1
Protokolární výpovědi osob vypovídajících o Nachrichtenschulle, která od roku 1944 existovala v 
Litoměřicích.

305-534-1
Dílčí poznatek o trockistech, jejich spolupracovnících, přehled poznatků, jejich úkoly podle 
jednotlivých zemí. Čsl. trockisté působící v emigraci.

305-534-2
Protokolární výpovědi osob, vypovídající k činnosti býv.krim.komisaře Dr.Jaroslava Ženatého v 
době okupace. Protokolární výpovědi Ženatého, který vypovídá o své činnosti.

305-534-3
Protokolární výpovědi býv.zaměstnanců gestapa vypovídající k činnosti býv.člena gestapa 
Ženatého. Osobní korespondence Ženatého.

305-534-4 Šetření na různé osoby v letech 1946-1948.

305-534-5

Protokolární výpověď Antonína Langpaula čsl.stát.občana, který organisoval s jinými 
BERTEUNGSTELLE FÜR SOLDATEN EHEM. TSCHECHOSLOEAKEI 
STAATSANGEHÖRIGHEIT  a Verband der SUDETENDEUTSCHEN. Životopis jmenovaného a 
jeho výpověď ke své činnosti v uvedené organisaci.

305-534-6 Prošetřování býv.funkcionářů SD v Liberci.
305-535--4 MILKA Eduard, člen gestapa v Kladně viz naše čj. A/9-0776/40-64
305-536-1 HAUTMANN Jiří - osobní spis
305-536-10 LEHR Jiří - osobní spis
305-536-11 MAYER Jan - osobní spis
305-536-12 MÜLLER Konrád - osobní spis

305-536-13
HEIDLER Ernst, GRÜLLMAYER Karel, HEINL Josef, HOFMANN Antonín, HORNBAUER Josef, 
MUCK Antonín, JAROSCHINSKY Alfred - osobní spisy // viz naše čj. A/9-0779/40-64 //

305-536-2 HABERZETTL Walter - osobní spis
305-536-3 HELM Jiří - osobní spis
305-536-4 HELM Karel - osobní spis
305-536-5 HERBST Josef - osobní spis
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305-536-6 KARG Josef Dr.- osobní spis
305-536-7 KLIER Jan - osobní spis
305-536-8 KRAUS Karel - osobní spis
305-536-9 KÜPFERLING Josef - osobní spis
305-537-1 BARVINEK Pavel - osobní spis   S-3010 
305-537-10 HUDÍČEK Štefan os.sp.  S-2986
305-537-11 KIRFLOVÁ Vilma os.sp.  S-3579
305-537-12 KOLLÁR Jan os.sp.  S-3124
305-537-13 MARTVOŇ Andrej os.sp.  S-3341
305-537-14 MEINERS Henrich os.sp.  S- 5567
305-537-15 OTTINGER Pavel os.sp.  S-239/17
305-537-16 PAVEK Eduard os.sp.  S-3370
305-537-17 SZAMEK Josef os.sp.  S-2985
305-537-18 SPIRA Izák os.sp.  S-2994
305-537-19 STEINER Pavel os.sp.  S-2982
305-537-2 BELAN Josef - os.sp.   S-3365 
305-537-2 GREGOROVIČ Ernest os.sp.   S-2992 
305-537-20 STILHAMMER Rudolf os.sp.  S-3383
305-537-21 SCHVANTZNER Robert os.sp.  S-3591
305-537-22 WASTLOVÁ Gertruda os.sp.  S-2987
305-537-23 VAVRINSKÝ Eduard os.sp.  S-5613
305-537-24 VRAVÚŠEK Pavel os.sp.  S- 3573
305-537-25 ZANDT Edmund os.sp. S-3410
305-537-26 SZEDLACSEK Imrich os.sp.  S-3443
305-537-27 BARENYI Augustin os.sp.  S-5576
305-537-28 GLÖKNER Teodor os.sp  S-2464
305-537-28 SPIECH Richard
305-537-28 ROLLING Fridrich
305-537-29 HREBIČEK Vincenc os.sp. S-2931
305-537-3 BENDL Jindřich - os.sp.   S-3347 
305-537-30 ILLEK Eduard os.sp. S-2970
305-537-31 LANG Štefan os.sp. S-2626
305-537-32 LOŽEK Ludevít os.sp. S-2584
305-537-33 MASICA Ivan os.sp. S-2779
305-537-34 POLÁK Josef os.sp. S-2945
305-537-35 POUR Josef os.sp. S-2962
305-537-4 BERNÁTOVÁ Marie - os.sp.   S-3421 
305-537-4 PLACKINGER Ivan
305-537-6 GUZIKOVSKÝ František os.sp.   S-3401 
305-537-7 HÁBEL Ludevít os.sp.  S-2996
305-537-8 HIRNER Vítězslav os.sp.  S-5546
305-537-9 HUBER Štefan os.sp.  S-5579
305-538-1 REBOK Karol os.sp. S-2598
305-538-10 BOCKOVÁ Edita os.sp. S-2695
305-538-11 ČECH Eduard os.sp. S-2677
305-538-12 ECKHARDT  František os.sp. S-2693
305-538-13 HAUSKRECHT Karol os.sp. S-2486
305-538-14 KIČÍN Josef os.sp. S-2281
305-538-15 KONRÁD Henrich os.sp. S-2910
305-538-16 KRAJČÍROVIČ Viktor os.sp. S-2886
305-538-17 KUBEŠ Pavel os.sp. S-2358
305-538-17 KUBEŠOVÁ Helena
305-538-18 LASZLO Július os.sp. S- 2688
305-538-19 LISCKO Mikuláš os.sp. S-2668
305-538-2 TOMKO Michal os.sp. S-2200
305-538-20 STÖLZHAMER  Arnošt os.sp. S-2673
305-538-21 WELSER Krištof os.sp. S-2674
305-538-22 SZIKORA Gejza os.sp. S- 2690
305-538-3 TOMÍK Jan os.sp. S-2966
305-538-4 VAVRO František os.sp. S-3470
305-538-5 HUBEK Eduard os.sp. S-5693
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305-538-6 WELSER Heinrich os.sp. S-3028
305-538-7 BÁNOVSKÝ Imrich os.sp. S-2162
305-538-8 BÁNOVSKÝ Imrich os.sp. S-2162
305-538-9 BOCMANKA Jan os.sp. S-2178
305-539-1 ABT Hugo os.sp. S-3464
305-539-10 FRITZ August os.sp. S-2423
305-539-11 GEGENHUBER Robert os.sp. S-3439
305-539-12 GUBI Ferdinand os.sp. S-3472
305-539-13 HALLER Antonín os.sp. S-4345
305-539-14 HAMERSKÝ Štefan os.sp. S-4950
305-539-15 HARDKASSER Antonín os.sp. S-2432
305-539-16 HINTERSCHUSTER Karel os.sp. S-2107
305-539-17 HOLZMANN Ján os.sp. S-4936
305-539-18 HOREČNÝ Antonín os.sp. S-1994-6
305-539-19 KÜRCHMAJER Ladislav os.sp. S-3457
305-539-2 ARVAY Václav os.sp. S-4342
305-539-20 KLIMEŠ Rudolf os.sp. S-4425
305-539-21 KNES Rudolf os.sp. S-3266
305-539-22 KNOLLMAYER František os.sp. S-1995/4
305-539-23 KOLLER Hugo os.sp. S-5671
305-539-24 KONEČNÝ Alexandr os.sp. S-2871
305-539-25 KOPČÁK Štefan os.sp. S-2117
305-539-26 KREN Gustav os.sp. S-5708
305-539-27 KREST Albert os.sp. S-1997/3
305-539-28 KREUTZ Karel os.sp. S-5717
305-539-29 KOŠUT-KHELLER Gustav os.sp. S-4367
305-539-3 BARVINEK Josef os.sp. S-3433
305-539-30 KUČERA Jan os.sp. S-3277
305-539-31 LIEDL Ján os.sp. S-2657
305-539-32 LUDIN Hans os.sp. S-4341
305-539-33 LUŽICA Zoltán os.sp. S-2710
305-539-34 MAIER Rudolf os.sp. S-2332
305-539-35 NÁGELER Viktor os.sp. S-2717
305-539-36 NERÁDT Daniel os.sp. S-5706
305-539-37 NEDUSCHEL Štefan os.sp. S-2654
305-539-38 NOSÁL Jan os.sp. S-2718
305-539-39 POTAŠA Mikuláš os.sp. S-2098
305-539-4 BROGYÁNYI Koloman os.sp. S-3278
305-539-40 ŔEZÁČ Josef os.sp. S-2649
305-539-41 RUDICS Peter os.sp. S-2106
305-539-42 RŮŽIČKA Václav os.sp. S-1997/9
305-539-43 SAHLINGER Edvin os.sp. S-2143
305-539-44 SKOTNICA František os.sp. S-4433
305-539-45 SAUPA Eduard os.sp. S-2719
305-539-46 SUKUP Josef os.sp. S-2731
305-539-5 ESCHENBACH Adalbert os.sp. S-1995-3
305-539-6 FEIBERG Jindřich os.sp. S-5890
305-539-7 FALB Wilhelm os.sp. S-4394
305-539-8 FÖLDEŠ Karol os.sp. S-2429
305-539-9 FÜLÖP Josef os.sp. S-2722
305-540-1 ŠEVČÍK Maxmilián os.sp. S-4339
305-540-10 TOPERCZER Dezider os.sp. S-4393
305-540-11 TOMANEC Lukáš os.sp. S-5692
305-540-12 UTZ Karol os.sp. S-5683
305-540-13 VÁGNER Alfréd os.sp. S-3062
305-540-14 VAJKUNY Eduard os.sp. S-2092
305-540-15 VENCLÍK Josef os.sp. S-2641
305-540-16 VESELÝ Karol os.sp. S-1995/8
305-540-17 ZAJÍČEK Ferdinand os.sp. S-3285

305-540-18
Rybianský Josef - legitimace HSLS, Korpás Béla - legitimace Nyilaskeresztes part., Pišová Anna, 
která byla udána pro spolupráci s Němci. Josef Bobek - zpráva o zatčení.
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305-540-18
Žirková Otilie - dotazník DS, Ferenčík Michal udání pro činnost v POHG, Gelliš Antonín - zpráva o 
zatčení                                                                                                                                                                            

305-540-18
Michal Benza - šetření, Mokos Ondřej - zpráva o jeho zatčení. Soudní rozsudky k různým 
osobám.

305-540-18 Zprávy o zatčení k různým osobám a trestní oznámení.

305-540-18
Dr.Antonín Steinhübl - žádost o propuštění ze zajišťovací vazby. RAMM Vladimír - člen gestapa. 
Protokolární výpověď býv.člena gestapa v Nitře, který vypovídá o činnosti gestapa v Nitře.

305-540-18
Margita Hevligová - protokolární výpověď býv. pracovnice gestapa v Nitře, která vypovídá k 
činnosti gestapa v Nitře.

305-540-18 Udání na různé osoby, kteří byli činni v DP, v POHG a spolupracovali s Němci.

305-540-18
Prošetřování různých osob, kteří v době okupace spolupracovali s Němci, nebo byli členy 
fašistických organisací.

305-540-18
Prošetřování různých osob, kteří v době okupace spolupracovali s Němci, nebo byli členy 
fašistických organisací.

305-540-18
Prošetřování různých osob, kteří v době okupace spolupracovali s Němci, nebo byli členy 
fašistických organisací.

305-540-18 fašistických organisací.

305-540-18
Prošetřování různých osob, kteří v době okupace spolupracovali s Němci, nebo byli členy 
fašistických organisací.

305-540-18
Prošetřování různých osob, kteří v době okupace spolupracovali s Němci, nebo byli členy 
fašistických organisací.

305-540-18
Prošetřování různých osob, kteří v době okupace spolupracovali s Němci, nebo byli členy 
fašistických organisací.

305-540-18
Prošetřování různých osob, kteří v době okupace spolupracovali s Němci, nebo byli členy 
fašistických organisací.

305-540-18
Prošetřování různých osob, kteří v době okupace spolupracovali s Němci, nebo byli členy 
fašistických organisací.

305-540-18
Lohyňa Imrich - zpráva o zatčení pro členství v POHG, Višňovský Štefan - udání pro členství v 
HG, Urban Josef - člen gestapa, který vypovídá o činnosti gestapa na Slovensku.

305-540-19
Karl Bedřich, Derer Imrich a Panigaj, kteří vypovídají o své činnosti v POHG a o zastřelení 
partizánů.

305-540-2 ŠTĚTKOVIČ Štefan os.sp. 2645

305-540-20
Gombarčík Heliodor - trestní oznámení, vyšetřovací spisy k činnosti v POHG v Nitře a spolupráce 
s gestapem.

305-540-21 Schramm František - šetření polotické spolehlivosti.
305-540-3 ŠIMEK Ferdinand os.sp. S-2725
305-540-4 ŠIPOŠ Július os.sp. S-2410
305-540-5 STEINEROVÁ Frída os.sp. S-2638
305-540-6 SCHUBERT Karel os.sp. S-1996/8
305-540-7 SCHULZ Ján os.sp. S-3646
305-540-8 ŠUMBERA Anton os.sp. S-2300
305-540-9 ŠUTVAJOVÁ Elfrída os.sp. S-2636

305-541-1
Protokolární výpovědi osob, kteří vypovídají o své činnosti z doby okupace. Trestní oznámení na 
osoby,kteří v době okupace spolupracovali s Němci nebo byli činní ve fašistických organisacích.

305-541-2
Protokolární výpovědiosob, kteří v době okupace spolupracovali s gestapem.Různá udání a 
prošetřování okupační činnosti.

305-541-3
Prošetřování údajných zločinů na Slovensku z doby okupace.Zprávy o zatčení osob pro jejich 
činnost z doby okupace.

305-541-4 Prošetřování osob z okupační činnosti.

305-541-5 Protokolární výpovědi osob, kteří v  době okupace spolupracovali s Němci./ gestapo, SS,SD /
305-541-5 Prošetřování býv.válečných zločinců. Zatykače a trest.oznámení.

305-541-6
Rekonstrukce starých nacistických sítí, seznam osob německé národnosti a členů gestapa, 
konfidentů a zakladatelů DP pořízený v r.1957 OO-MV Partizánské.

305-542-1
Evidenční karty a přihlášky příslušníků SS. Tauscher, Rauch a Hoffelner z Komořan - podezření 
ze zavzaždění váleč.zajatců.

305-542-1 Agenda čsl.strany národně socialistické ve Vaňově. 
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305-542-1

Přádelny v Horním Litvínově - šetření podle § 7 dekr.100/45 Sb.Zmateční listina nejvyššího soudu 
o zmateční stížnosti obžalovaných němců z doby I.ČSR pro zločin přípravy úkladu zák.na ochranu 
republiky. 

305-542-1 Osobní dotazníky krajských vedoucí NSDAP.
305-542-2 Osobní dotazníky politického vedoucího NSDAP Griena Heinricha a Vlka Gustava.
305-542-2 Šetření Chudeřických průmyslových závodů podle § 7 dekretu č.100/45 Sb.
305-542-2 Osobní dotazníky blokového vedoucího NSDAP Konráda Hohna.

305-542-3
Denní záznamy od 29.10.1941 do 31.12.1943 týkající se čsl.zahraniční armády na západě, včetně 
zpravodajské služby vedené Moravcem. Deník psal býv.generál Kolba.

305-542-4
Denní záznamy od 29.10.1941 do 31.12.1943 týkající se čsl.zahraniční armády na západě, včetně 
zpravodajské služby vedené Moravcem. Deník psal býv.generál Kolba.

305-542-5 Agenturní zprávy o organisaci Ymca z r.1949 - 1950.

305-542-6
Protokolární výpověď ing.Vogla Adolfa, který vypovídá o vzniku a vývoji čsl.voj.jednotek v SSSR 
ve II.svět.válce.

305-542-7 JUDr.Zadina Josef - šetření z podezření z protistátní činnosti.
305-542-8 Seznamy osob německé národnosti,zaměstnané v době okupace v ČKD Praha Vysočany.

305-542-8
Jmenný seznam vlajkařů zaměstnaných v době okupace v ČKD Praha. Jmenný seznam osob 
České pracovní fronty v Praze.

305-543-1
Zpráva OO-MV z r.1964 k dr.Kadeřábkovi týkající se činnosti ilegální KSČ v době okupace, která 
byla odhalena gestapem.

305-543-1 Prošetřování osob, kteří v době okupace se nějakým způsobem exponovali pro Německo.

305-543-2
Prošetřování osob převážně německé národnosti, kteří se zůčastnili odtržení Sudet, nyní odsunutí 
do Německa.

305-543-3
Prošetřování osob převážně německé národnosti, kteří se zůčastnili odtržení Sudet, nyní odsunutí 
do Německa.

305-543-4
Prošetřování osob převážně německé národnosti, kteří se zůčastnili odtržení Sudet, nyní odsunutí 
do Německa.

305-543-5
Prošetřování osob převážně německé národnosti, kteří se zůčastnili odtržení Sudet, nyní odsunutí 
do Německa.

305-543-6
Prošetřování osob převážně německé národnosti, kteří se zůčastnili odtržení Sudet, nyní odsunutí 
do Německa.

305-544-1

Prošetřování osob,které se v době okupace exponovali pro Německo. Jedná se převážně o osoby 
čsl.stát.příslušnosti, kteří byli organisováni ve fašistických stranách nebo přijmuli 
něm.stát.občanství.

305-544-2

Prošetřování osob,které se v době okupace exponovali pro Německo. Jedná se převážně o osoby 
čsl.stát.příslušnosti, kteří byli organisováni ve fašistických stranách nebo přijmuli 
něm.stát.občanství.

305-544-3

Prošetřování osob,které se v době okupace exponovali pro Německo. Jedná se převážně o osoby 
čsl.stát.příslušnosti, kteří byli organisováni ve fašistických stranách nebo přijmuli 
něm.stát.občanství.

305-544-4

Prošetřování osob,které se v době okupace exponovali pro Německo. Jedná se převážně o osoby 
čsl.stát.příslušnosti, kteří byli organisováni ve fašistických stranách nebo přijmuli 
něm.stát.občanství.

305-544-5

Prošetřování osob,které se v době okupace exponovali pro Německo. Jedná se převážně o osoby 
čsl.stát.příslušnosti, kteří byli organisováni ve fašistických stranách nebo přijmuli 
něm.stát.občanství.

305-544-6

Prošetřování osob,které se v době okupace exponovali pro Německo. Jedná se převážně o osoby 
čsl.stát.příslušnosti, kteří byli organisováni ve fašistických stranách nebo přijmuli 
něm.stát.občanství.

305-545-1
Prošetřování a zatčení osob německé národnosti po r.1945, kteří byli organisováni ve fašistických 
stranách.

305-545-2
Prošetřování a zatčení osob německé národnosti po r.1945, kteří byli organisováni ve fašistických 
stranách.

305-545-3
Prošetřování a zatčení osob německé národnosti po r.1945, kteří byli organisováni ve fašistických 
stranách.

305-545-4
Prošetřování a zatčení osob německé národnosti po r.1945, kteří byli organisováni ve fašistických 
stranách.

305-545-5
Prošetřování a zatčení osob německé národnosti po r.1945, kteří byli organisováni ve fašistických 
stranách.

305-546-1 Prošetřování okupační činnosti na různé osoby.
305-546-2 Prošetřování okupační činnosti na různé osoby.
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305-546-3 Prošetřování okupační činnosti na různé osoby.
305-546-4 Prošetřování okupační činnosti na různé osoby.
305-546-5 Prošetřování okupační činnosti na různé osoby.
305-546-6 Prošetřování okupační činnosti na různé osoby.

305-547-1
Prošetřování osob podezřelých dle retrib.dekretu, a osobní doklady německých studentů 
studujících v okupaci v Praze na vysokých školách.

305-547-2
Prošetřování osob podezřelých dle retrib.dekretu, a osobní doklady německých studentů 
studujících v okupaci v Praze na vysokých školách.

305-547-3
Prošetřování osob podezřelých dle retrib.dekretu, a osobní doklady německých studentů 
studujících v okupaci v Praze na vysokých školách.

305-547-4
Prošetřování osob podezřelých dle retrib.dekretu, a osobní doklady německých studentů 
studujících v okupaci v Praze na vysokých školách.

305-547-5
Prošetřování osob podezřelých dle retrib.dekretu, a osobní doklady německých studentů 
studujících v okupaci v Praze na vysokých školách.

305-547-6
Prošetřování osob podezřelých dle retrib.dekretu, a osobní doklady německých studentů 
studujících v okupaci v Praze na vysokých školách.

305-548-1 Prošetřování osob podezřelých z přestupku dle retribučního dekretu.
305-548-2 Prošetřování osob podezřelých z přestupku dle retribučního dekretu.
305-548-3 Prošetřování osob podezřelých z přestupku dle retribučního dekretu.
305-548-4 Prošetřování osob podezřelých z přestupku dle retribučního dekretu.
305-548-5 Prošetřování osob podezřelých z přestupku dle retribučního dekretu.
305-548-6 Prošetřování osob podezřelých z přestupku dle retribučního dekretu.
305-549-1 Prošetřování osob podezřelých z přestupku dle retribučního dekretu.
305-549-2 Prošetřování osob podezřelých z přestupku dle retribučního dekretu.
305-549-3 Prošetřování osob podezřelých z přestupku dle retribučního dekretu.

305-549-4
Šetření na býv.vrchního sekretáře gestapa Tomáše Thomse týkající se jeho činnosti v době 
okupace.

305-549-5 Prošetřování osob podezřelých z přestupků dle retribučního dekretu.

305-549-6
Prošetřování osob. Seznam členů odbojové voj.organisace působící v Žebráce, Hořovicích a 
Komárově.

305-550-1 Prošetřování osob, kteří v době okupace spolupracovali s Němci.

305-550-2
Prošetřování osob, kteří v době okupace spolupracovali s Němci nebo byli organisováni ve 
fašistických stranách.

305-550-3
Prošetřování osob, kteří v době okupace spolupracovali s Němci nebo byli organisováni ve 
fašistických stranách.

305-550-4
Prošetřování osob, kteří v době okupace spolupracovali s Němci nebo byli organisováni ve 
fašistických stranách.

305-550-5 Lices František nar.22.9.1914 - šetření okupační činnosti.
305-550-6 EBNER René nar.21.10.1896 - prošetřování okupační činnosti.

305-551-1

Ve svazku se nacházejí osoby, které v době okupace podporovaly a propagovaly nacistické hnutí 
nebo byly ve styku s gestapem. Po r.1945 bylo proti nim vedeno tr.řízení. Protokolární výpovědi 
svědků k jejich tr. Činnosti.

305-551-2
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovali s Němci. Výpovědi svědků k jejich 
činnosti. Výpověď člena gestapa Witingera z Kolína.

305-551-3
Svazek pojednává o býv.řediteli Františku Čapkovi z Velimi, který v době okupace udržoval styky s 
němci a v r.1945 bylo proti němu vedeno tr.řízení.

305-551-4 Šetření na býv.příslušníka SD Wernera BRUENIGA.

305-551-5
FIEDLER Jan nar.18.6.1894 - zpráva o prošetření podmínek konfiskace majetku dle 
restr.dekretu.Různé německé dotazníky a korespondence.

305-551-6
Pečený Karel nar.5.3.1899 šetření pro podezření z kolaborace. Odsouzen MLS na 18 měsíců. 
Prošetřování dalších osob, kteří v době okupace spolupracovali s Němci.

305-552-1
Protokolární výpovědi osob,vypovídajících k činnosti policejního presidenta SS - Oberführera a 
čestného spolupracovníka SD Wiliho WEIDERMANNA.

305-552-2 Svědecké výpovědi týkající se činnosti Simsche WEISE.

305-552-3

Trestní oznámení a protokolární výpovědi válečného zločince Adama Luise WENDERLICHA, 
který působil v Aši jako celní úředník.Podle restrib.dekretu se dopustil voj.zrady.Výpověď se týká 
činnosti od r.1938 do r.1941.

305-552-4

Trestní oznámení a šetření týkající se býv.továrníka a příslušníka SS WALDOVA von Adolf 
Friedrich, který si odpykával trest v r.1945 ve věznici u okr.soudu v Praze, kde zemřel na akutní 
katar střev./převážně německý text/
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305-552-5

Zpráva SNB v Liberci z r.1948 pojednávající o býv.členu Vlajky.Zpráva ředitelství NB o činnosti 
odsouzených osob malým dekretem pro přijetí německého státního občanství.Protokolární 
výpověď s býv.úřednicí říšského protektora a spoluprac.gestapa a Adelou ARTLOVOU - 
SARATKOVOU.

305-552-6
Protokolární výpovědi osob, které se v době okupace různým způsobem podíleli na spolupráci s 
fašisty.

305-552-6
Svědecké výpovědi vypovídající k činnosti osob z doby okupace.Jedná se o konfidenty gestapa, o 
vál.zločince dr.Maxe ZIERVOGELA generálmajora letectva působícího v Praze.

305-553-1

Protokolární výpovědi dr.Bradáče, který vypovídá o své činnosti z doby okupace. Bradáč byl 
konfidentem gestapa v Praze.Protokolární výpovědi býv.členů gestapa, kteří usvědčují BRADÁČE 
s konfidentské činnosti.

305-553-2

Protokolární výpovědi zaměstnanců Schutzpolicie vypovídající k činnosti v době okupace, o svých 
spolupracovnících, kteří se zúčastnili vyhlazení Lidic a poprav v Kobylisích.Protokolární výpovědi z 
r.1946 v Německu,kde byl vyslechnut vál.zloč.orgány CIC a SS - Standartführer Werner 
BALLAUF,který v době okupace páchal tr.činy na českých studentech a na demonstraci v r.1939. 
Protokolární výpověď SS generálmajora SS VOSSE, který působil v Praze v době okupace.

305-553-2
Trestní oznámení a pátrací oběžník vydaný na býv.dozorce gestapa na Pankráci Emila BOOSE, 
který týral vězně a zůčastnil i několika poprav.

305-553-3

Trestní oznámení podané v r.1945 na býv.německou příslušnici,majitelku zámku ve Vinoři Marii 
Luisu Bělohříbkovou, která spolupracovala s Němci. V r.1946 žádala o čsl 
stát.občanství.Protokolární výpovědi býv.zaměstnanců na zámku, kteří vypovídají k činnosti Marie 
Luisy ohledně jejího chování v době okupace.

305-553-4

Protokolární výpovědi osob,kteří v době okupace přijali německou stát.příslušnost, nebo 
spolupracovali s Němci.Protokolární výpověď býv.soudce Sondergerichtu JUDr.Balmann Kurt, 
který v době okupace uděloval tresty smrti.Byl odsouzen k doživotí v r.1946.

305-553-5
Protokolární výpověď s býv.zaměstnancem gestapa Janem Vitkem.Výslechy osob vypovídající k 
činnosti WITKA z doby okupace.Šetření na osoby,které v době okupace spolupracovali s Němci.

305-553-6 Šetření na býv.spoluprac.gestapa ŽAHÁTKO,který v době okupace byl ředitelem fy.MONOSPOL.
305-553-6 Tato fy. Měla spojení pomocí konfidentů gestapa do všech států na Balkáně.

305-554-1
Trestní oznámení na býv. Konfidenta gestapa v Praze a Pardubicích Františka SUDKA. 
Protokolární výpověď osob bývalých zaměstnanců gestapa,vypovídající k činnosti SUDKA.

305-554-2
Trestní oznámení na osoby,které byly  organisovány v NSDAP, NSKK atd.Protiokolární výpovědi 
osob,vypovídajících ku své činnosti v době okupace.

305-554-3
Prošetřování osob týkající se jejich chování v době okupace.Jedná se převážně o osoby německé 
národnosti.

305-554-4
Trestní oznámení na různé osoby,které v době okupace přijali něm.stát.příslušnost, nebo 
spolupracovali s Němci.

305-554-5 Trestní oznámení na býv.spolupracovníky s Němci, nebo osoby, které přijali něm.stát.občanství.
305-554-6 SCHLOSEROVÁ Aloisie - prošetřování okupační činnosti.

305-555-1
Frey Otto Karel býv.zemský soudní ředitel v Praze,kde působil při zvlášních německých soudech v 
době okupace.Svazek obsahuje soudní spisy v německém textu.

305-555-2
Prošetřování osob,kteří v době okupace byli organisováni ve fašistických organisacích, nebo 
spolupracovali s Němci.

305-555-3
Tschervenska Bedřich býv. Ředitel strojírenské nem.pojišťovny v Praze.Prošetřování jeho 
okupační činnosti.Šetření výpovědi svědků vypovídajících k jeho okupační činnosti.

305-555-4 Šetření různých osob a jejich okupační činnosti.
305-555-5 Šetření různých osob a jejich okupační činnosti.
305-555-6 Šetření různých osob a jejich okupační činnosti.

305-556-1
Protokolární výpovědi osob vypovídajících ke své činnosti v době okupace.Jedná se o osoby,které 
spolupracovali s Němci nebo přijali německou státní příslušnost.

305-556-2
Protokolární výpovědi osob vypovídajících ke své činnosti v době okupace.Jedná se o osoby,které 
spolupracovali s Němci nebo přijali německou státní příslušnost.

305-556-3
Protokolární výpovědi osob vypovídajících ke své činnosti v době okupace.Jedná se o osoby,které 
spolupracovali s Němci nebo přijali německou státní příslušnost.

305-556-4
Protokolární výpovědi osob vypovídajících ke své činnosti v době okupace.Jedná se o osoby,které 
spolupracovali s Němci nebo přijali německou státní příslušnost.
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305-556-5
Protokolární výpovědi osob vypovídajících ke své činnosti v době okupace.Jedná se o osoby,které 
spolupracovali s Němci nebo přijali německou státní příslušnost.

305-556-6
Protokolární výpovědi osob vypovídajících ke své činnosti v době okupace.Jedná se o osoby,které 
spolupracovali s Němci nebo přijali německou státní příslušnost.

305-557-1
Různá šetření na osoby dle retribučního dekretu provinění proti národní cti a jejich protokolární 
výpovědi o své činnosti z doba okupace.

305-557-2
Různá šetření na osoby dle retribučního dekretu provinění proti národní cti a jejich protokolární 
výpovědi o své činnosti z doba okupace.

305-557-3
Různá šetření na osoby dle retribučního dekretu provinění proti národní cti a jejich protokolární 
výpovědi o své činnosti z doba okupace.

305-557-4
Různá šetření na osoby dle retribučního dekretu provinění proti národní cti a jejich protokolární 
výpovědi o své činnosti z doba okupace.

305-557-5
Různá šetření na osoby dle retribučního dekretu provinění proti národní cti a jejich protokolární 
výpovědi o své činnosti z doba okupace.

305-557-6
Různá šetření na osoby dle retribučního dekretu provinění proti národní cti a jejich protokolární 
výpovědi o své činnosti z doba okupace.

305-558-1 Prošetřování osob o jejich okupační činnosti.
305-558-2 Prošetřování osob o jejich okupační činnosti.
305-558-3 Prošetřování osob o jejich okupační činnosti.
305-558-4 Prošetřování osob o jejich okupační činnosti.
305-558-5 Prošetřování osob o jejich okupační činnosti.
305-558-6 Prošetřování osob o jejich okupační činnosti.

305-559-1
Protokolární výpovědi osob,které vypovídají ke své činnosti z doby okupace.Prošetřování o 
navrácení stát.příslušnosti.

305-559-2
Protokolární výpovědi osob,které vypovídají ke své činnosti z doby okupace.Prošetřování o 
navrácení stát.příslušnosti.

305-559-3
Protokolární výpovědi osob,které vypovídají ke své činnosti z doby okupace.Prošetřování o 
navrácení stát.příslušnosti.

305-559-4
Protokolární výpovědi osob,které vypovídají ke své činnosti z doby okupace.Prošetřování o 
navrácení stát.příslušnosti.

305-559-5
Protokolární výpovědi osob,které vypovídají ke své činnosti z doby okupace.Prošetřování o 
navrácení stát.příslušnosti.

305-559-6
Protokolární výpovědi osob,které vypovídají ke své činnosti z doby okupace.Prošetřování o 
navrácení stát.příslušnosti.

305-560-1

Prošetřování osob, kteří spolupracovali s gestapem.Jejich zatčení a protokolární výpovědi, ve 
kterých vypovídají o své činnosti v době okupace.Šetření na osoby,které v době okupace přijali 
německou stát.příslušnost.

305-560-2

Prošetřování osob, kteří spolupracovali s gestapem.Jejich zatčení a protokolární výpovědi, ve 
kterých vypovídají o své činnosti v době okupace.Šetření na osoby,které v době okupace přijali 
německou stát.příslušnost.

305-560-3

Prošetřování osob, kteří spolupracovali s gestapem.Jejich zatčení a protokolární výpovědi, ve 
kterých vypovídají o své činnosti v době okupace.Šetření na osoby,které v době okupace přijali 
německou stát.příslušnost.

305-560-4

Prošetřování osob, kteří spolupracovali s gestapem.Jejich zatčení a protokolární výpovědi, ve 
kterých vypovídají o své činnosti v době okupace.Šetření na osoby,které v době okupace přijali 
německou stát.příslušnost.

305-560-5

Prošetřování osob, kteří spolupracovali s gestapem.Jejich zatčení a protokolární výpovědi, ve 
kterých vypovídají o své činnosti v době okupace.Šetření na osoby,které v době okupace přijali 
německou stát.příslušnost.

305-560-6

Prošetřování osob, kteří spolupracovali s gestapem.Jejich zatčení a protokolární výpovědi, ve 
kterých vypovídají o své činnosti v době okupace.Šetření na osoby,které v době okupace přijali 
německou stát.příslušnost.

305-561-1
Šetření a opisy rozsudku MLS v Praze na osoby,které v době okupace se různými způsoby 
exponovali pro Německo.

305-561-2
Šetření a opisy rozsudku MLS v Praze na osoby,které v době okupace se různými způsoby 
exponovali pro Německo.

305-561-3
Šetření a opisy rozsudku MLS v Praze na osoby,které v době okupace se různými způsoby 
exponovali pro Německo.

305-561-4
Šetření a opisy rozsudku MLS v Praze na osoby,které v době okupace se různými způsoby 
exponovali pro Německo.
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305-561-5
Šetření a opisy rozsudku MLS v Praze na osoby,které v době okupace se různými způsoby 
exponovali pro Německo.

305-561-6
Šetření a opisy rozsudku MLS v Praze na osoby,které v době okupace se různými způsoby 
exponovali pro Německo.

305-562-1 Fy Tebas akciová společnost pro výrobu průmysl.laků a fy Asbestos ozinkové a pryžové závody.

305-562-1
Šetření dle čl.1 § 6 zákona č.114/1948 a dle § 7 dekretu č.100/45 Sb. A prošetřování 
býv.vedoucích ve správní radě.

305-562-2
Prošetřování osob,které se v době okupace exponovali pro němce.Jedná se o býv.členy Vlajky, 
kolaboranty a spolupracovníiky gestapa.

305-562-3

Část výpovědi Bohumíra Svobody. Záznamy o činnosti Passera Maxmiliána. Protokolární 
výúpověď Smíchovského z r.1945 /není podepsaná/ o jeho činnosti ze svého působení u SD, o 
činnosti příslušníků SD a spoluprac.SD.

305-562-4 Syřínek Karel - zpráva o prošetřování. Sova Jan šetření okupační činnosti.

305-562-4
Siebert Hans člen gestapa - pátrání po jeho pobytu.Svědecké výpovědi osob,které v době 
okupace týral.

305-562-5
Šetření v důsledku podané žádosti o čsl.stát.občanství.Protokolární výpovědi osob,které v době 
okupace se exponovali pro Němce.

305-562-6
Šetření na osoby, které v době okupace byli organisováni ve fašistických stranách nebo přijali 
německou stát.příslušnost.

305-563-1
Různá šetření na osoby,které v době okupace spolupracovali s Němci nebo byli členy fašistických 
stran.

305-563-2
Různá šetření na osoby,které v době okupace spolupracovali s Němci nebo byli členy fašistických 
stran.

305-563-3
Různá šetření na osoby,které v době okupace spolupracovali s Němci nebo byli členy fašistických 
stran.

305-563-4
Různá šetření na osoby,které v době okupace spolupracovali s Němci nebo byli členy fašistických 
stran.

305-563-5
Různá šetření na osoby,které v době okupace spolupracovali s Němci nebo byli členy fašistických 
stran.

305-563-6
Různá šetření na osoby,které v době okupace spolupracovali s Němci nebo byli členy fašistických 
stran.

305-564-1 Výpovědi o nacistických býv.sítí člena gestapa
305-564-2 Vyšetřovací spisy o činnosti býv.nacistických sítí.
305-564-3 SCHERZER Adolf býv.člen gestapa. Vyšetřovací spisy nacistických sítí.
305-564-4 WILCKE Olmar člen gestapa - vyšetřovací spisy týkající se činnosti býv.nacistických sítí.
305-564-5 PANENKA Jaroslav býv.člen gestapa.Vyšetřovací spisy týkající se nacistických sítí.

305-564-6
KAUSCH Gustav, SCHARF Alfréd - členové gestapa.Vyšetřovací spisy týkající se nacistických 
sítí.

305-565-1
Protokolární výpovědi býv.sekretářky gestapa v Brně Ireny Schaubové o složení a činnosti orgánů 
služebny gestapa v Brně a jejich spolupracovníků.

305-565-2

Svědecké výpovědi býv.vězňů o týrání a provádění výslechů gestapákem Hermanem Zanderem. 
Protokolární výpověď Zandera o provedení zatčení ileg.výboru ÚV KSČ a jednotlivých krajských a 
okresních skupin.

305-565-3

Výpovědi člena opavského gestapa Jana Steubena - Smetana, kde vypovídá o 
dislokaci,konfidentech a činnosti jednotl.členech úřadovny gestapa v Praze a Opavě.Výpovědi 
býv.člena brněnského gestapa Rigoberta EISELTA a agenta Vladimíra Slezáka o činnosti a 
personálním obsazení protiparašutistického referátu III. - jednotlivých konfidentech a 
konspiračních bytech gestapa v Brně.

305-565-4
Výpisy z protokolů Váslava Dvořáka, Karla Dolejšího, Miroslava Posíka, gestapáka Schnábla a 
dalších k osobě agenta gestapa Jaroslava Fialy - /připojena fotografie Fialy/.

305-565-4

Opis výpovědi býv.gestapáka Alfreda Zimmermanna o činnosti gestapa v Brně a jednotlivých 
případech zpracovávání jeho referátem.Opis výpovědi býv.člena gestapa v Plzni Georga 
PITTERMANA o poměrech na gestapu před a v revolučních dnech 1945.

305-565-5
Výpovědi býv.zaměstnance SD Konrada Seidlera o činnosti a prováděných zvěrstev SD EK 13 v 
Trenčíně od SNP.Dále vypovídá k jednotlivým příslušníkům EK 13 a konfidentech.

305-565-6

Zajištěné dokumenty a fotografie k býv.příslušníkům gestapa v Praze Willi Abendschöna.Dále 
opisy z protokolárních výpovědí o odhalení a likvidaci případů Vrnata, Trager, Krajina, Mašín, 
Gjurič, Thümmel, býv.důstojník Astu.

305-565-7
Spisy Stb.Brno z r.1946 pojednávající o zadržení býv.člena gestapa Jana Výchy o jeho 
sebevraždě.
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305-566-1

Svazek obsahuje výpovědi býv.tajemníka gestapa ze slovenského státu Oldřicha Vybírala, který 
vypovídá o činnosti slovenské vlády, o německé němčině, německé mise a o slovenském 
povstání.Dále vypovídá o škole pro tlumočníky ve Vídni, o voj.cvičišti v Grafenwöhr v NSR, o 
Sionismu a jejich členech po r.1945 a členech Stb v Bratislavě z poznatcích z archivu SD.

305-566-2
Činnost nacistických sítí a činnost různých českých organisací, jejíž členové spolupracovali s 
Němci a SD.

305-566-3 Popis činnosti různých osob, kteří spolupracovali s SD a gestapem.

305-566-4
Charakteristika a činnost členů České ligy proti bolševismu.Činnost spolupracovníků SD a 
Gestapa.

305-566-4

Organisace při ochraně Dr.Háchy - konspirační místnosti Universál a Glava.Členové národního 
akčního komitétu NAK ve službách Němců.Činnost členů NOF.Charakteristika členů Vlajka, 
Národního souručenství a národní ligy.

305-566-4 Ústřední orgány Národní politika, Orbis, Prager Prasse, Unie, České slovo, Arijský boj.

305-566-5

Charakterisika osob,které spolupracovali s SD gestapem a organisacích Kuratoria, Národního 
sjednocení, Veřejné osvětové služby. Národní odborová ústředna, NOUZ dále v redakcích Vlajka, 
Steč, Tempo, Novina, Český dělník, Pressklub.

305-566-6
Charakteristika osob, které spolupracovali s SD,gestapem a Ast.Členové švýcarského konzulátu v 
Praze v době okupace.Spolupracovníci gestapa, SD a Ast.

305-566-6 Válečné hospodářství organisace Sper.
305-566-6 Filmové ateliery sítě SD a gestapa - časopis Národním střed.
305-566-7 Charakteristika osob, které spolupracovali s SD a gestapem.

305-566-7
Charakteristika členů Vlajky, VOS, NOF, Kuratorium, Strany zelených hákových křížů, ČLPB, 
Jihlavské gardy, svaz vojáků z fronty, policejní ředitelství v Praze.

305-567-1
Poznatky k osobám, které byly členy různých fašistických organisací v době 
tzv.Protektorátu.Jedná se o výpovědi trestanců z r.1949 Karla Chalupy, Josefa Prokopa a dalších.

305-567-2
Poznatky k osobám, které byly členy různých fašistických organisací v době 
tzv.Protektorátu.Jedná se o výpovědi trestanců z r.1949 Karla Chalupy, Josefa Prokopa a dalších.

305-567-3
Poznatky k osobám, které byly členy různých fašistických organisací v době 
tzv.Protektorátu.Jedná se o výpovědi trestanců z r.1949 Karla Chalupy, Josefa Prokopa a dalších.

305-567-4

Výpověď člena gestapa Ludvika Griesingera o činnosti pobočky Stapo v r.1939 - 1945. Politické 
úvahy a odborné přednášky pro kursy kriminálních komisařů Sipo a SD. Dále výpověď šéfa 
Liebabschmitu v Praze a W.Jakobiho o K.H.Frankvi.

305-567-5
Seznamy příslušníků Gestapa v krajích Jihlava, Liberec, Ostrava a Hradec Králové. Seznam byl 
pořízen vytěžením vedoucího gestapa v Jihlavě Rudolfem Blumem.

305-568-1
Poznatky o organisacích SD v tzv.Protektorátě o členech a spolupracovnících SD. Poznatky byly 
čerpány vytěžením býv.člena SD Viléma Rüsse v r.1951.

305-568-2
Poznatky o spolupracovnících SD podle výpovědi vedoucího služebny SD v Hradci Královém 
Wenfrieda Pfafa z r.1949

305-568-3
Poznatky o spolupracovnících SD podle výpovědi vedoucího služebny SD v Hradci Královém 
Wenfrieda Pfafa z r.1949

305-568-4
Výpovědi různých osob potrestaných podle retrib.dekretu k dalším osobám, které spolupracovaly s 
SD nebo gestapem. Poznatky o organisaci obsazení obranné služby Abwehru v tzv. Protektorátě.

305-568-5 Poznatky ke zpravodajským sítím gestapa a SD na Slovensku v době války.

305-568-6
Výpověď kanovníka Karla Korpena o politickém, hospodářském a kulturním životě na Slovensku v 
době tzv.Slovenského státu.

305-568-7 Zpráva o ilegální organisaci, která působila v době války v Bulharsku.

305-568-8
Výpověď německého policejního atasche v Bratislavě Františka Goltze ve spolupráci slovenských 
bezpečnostních orgánů s německou policií.

305-568-9
Výpovědi trestanců Antonína Stříbrného, Josefa Vondráčka a Antonína Šípu k některým osobám, 
které v době okupace spolupracovaly s SD, gestapem nebo jinak spolupracovaly s Němci.

305-569-1 Organisace říšských pošt v Čechách a na Moravě.
305-569-1 Odposlouchávání hovorů krátkovlnné radiové sítě.

305-569-1
Rozčlenění krajského vedení NSDAP v Klatovech, Sušici, Strakonicích, Písku, Domažlicích a 
Kdyni.
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305-569-1
Německý válečný průmysl v Klatovech, Sušici, Strakonice, Domažlice a Kdyni. Charakteristika 
vedoucích NSDAP a vedoucích v Říši.

305-569-2
Výslech v činnosti příslušníků gestapa v Praze Posíka Miroslava a dalších gestapáků a konfidentů 
gestapa v oddělení protikomunistickém II. A/1 zacházení s nimi při vyšetřování.

305-569-3
Charakteristika příslušníků gestapa a jejich spolupracovníků v Brně, Jičíně, Hradci Královém a 
Pardubicích.

305-569-4 Organisace gestapa a jeho činnosti v Protektorátě.
305-569-4 Činnost RSHA v Protektorátě, těsná spolupráce s gestapem.
305-569-4 Síť "N" spolupráce s agenty "V" mann.
305-569-4 Německé spolky v ČSR od r.1931 - 1939
305-569-4 Studentské spolky v Praze / pátá kolona nacismu /
305-569-5 Seznam příslušníků gestapa v Praze, v Brně a jejich činnosti.
305-569-5 Seznam příslušníků gestapa a EK v Trenčíně a Nitře
305-569-5 Seznam spolupracovníkůgestapa a EK v Trenčíně.

305-569-6
Akce "E" Brno gestapo.Jmenný seznam členů gestapa v Brně, Ostravě, Olomouci, Jihlava, 
Přerov, Vsetín, Uherské Hradiště. Hraniční policejní komisariát ve Zlíně.

305-569-6 Zajištění všech rukojmých i dětí, čsl.občanů, kteří uprchli do ciziny v r.1942.
305-569-7 Charakteristika a činnost býv.čsl.policie ve službách pražského gestapa / presidium B /

305-569-7
Činnost čsl.misse ve Wiesbadenu po válce při stíhání válečných zločinů.Činnost úřadu pro 
židovské vystěhovalce.

305-569-7
Seznam členů gestapa ve Výmaru v Německu před 15.3.1939. Někteří byli posláni na služebny do 
Protektorátu.Seznam gestapa z Pardubic, Tábor, Kolín, Kladno, Německý Brod.

305-569-7 Organisace RSHA Berlín.

305-569-8
Činnost gestapa v Praze. Spolupráce s AST v Krakově. Akce Protihra řízená gestapem se 
zatčenými parašutisty a činnost gestapa při řízení agentůry z řad čsl.občanů.

305-569-8
Činnost gestapa v Ostravě a jmenný seznam jeho členů. Poznatky o spolupracovnících  gestapa a 
spolupráce činovníků židovské obce z Ostravy.

305-569-8 Činnost a jmenný seznam příslušníků hraničního policejního komisariátu ve Zlíně a Lanžhotě.
305-569-9 Činnost příslušníků gestapa a jejich spolupracovníků v Táboře.
305-569-9 Činnost členů Rotary Clubu a Zednářské lóže v Táboře.

305-569-9
Činnost členů Československý moravský svaz pro hospodářské výrobky za okupace / Jižní Čechy 
/

305-569-9 Organisace zemědělské mládeže založené při čsl.svazu pro hospodářské výrobky.

305-570-1
Výpovědi býv.zaměstnanců gestapa v Plzni, Rudolfa Glassla o agentech, konfidentech a členech 
plzeňského gestapa za okupace. Výpovědi jsou z r.1952.

305-570-2 Protokolární výpověď Josefa Vondráčka z r.1953.

305-570-2
Jedná se o rozbory jeho výpovědí v r.1949 u náchodské a hradecké komise, které vesměs označil 
za lživé a vylíčené události.

305-570-3

Svazek obsahuje výpovědi býv.příslušníka gestapa a SD Konráda Seidlera a Adolfa Grigara o své 
činnosti a o činnosti konfidentů gestapa a SD v Trenčíně a okolí za okupace.Výpovědi jsou z 
r.1953.

305-570-4

Výslechové protokoly různých osob zaměstnaných u gestapa a Abwehrstelle, např.tajemníka 
gestapa v Pardubicích Huberta Hanaukse o dislokaci gestapa.Dále je ve svazku založená 
nepodepsaná kopie seznamu spolupracovníků a udavačů gestapa v Praze.

305-570-5 Nepodepsaný částečný seznam členů SD v Plzni, Klatovech, vypracovaný po r.1945 orgány OBZ.

305-570-5
Nepodepsaný průpis zprávy orgánů MNO z r.1946 o struktuře, osobním obsazení zpravodajské 
činnosti SD Praha a seznam důvěrníků a agentů Amt.IV.

305-570-5

Průpisy seznamů čestných spolupracovníků SD LA Praha, SD LA Liberec, odbočky v Karlových 
Varech a Opavě zpracované státní bezpečností v r.1946 na základě písemností, nalezených v 
býv.budově SD v Praze.

305-570-5

Lidické děti, pátrání podle dopisu 5 odd.vel.I.oblasti pro MNO z r.1946. Pátrání po býv. 
Přísl.gestapa a SD v Praze Franc Rudolfovi, který měl vědět co se stalo s lidickými 
dětmi.Výslechové a svědecké protokoly o konfidentské činnosti Konráda Herana pro SD.

305-570-6
Svědecké výpovědi příslušníků SD Plzeň o konfidentech a spolupracovnících SD v Plzni, Brně, 
Jihlavě a Zlíně.

305-570-7
Výslechové protokoly z r.1949 z odsouzenými Karlem Hladíkem, Františkem Hockým, Bedřichem  
Husníkem pro swtyk s SD, kuratoristou Eduardem Chalupou a Karlem Chalupou.
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305-570-8
Protokol z r.1949 o struktuře a činnosti a obsazení vedoucích míst v ČLPB v Praze za okupace 
sepsaného s odsouzeným Theodorem Bacherem.

305-570-8

Protokol s býv. Režiserem Václavem Binovcem o jeho činnosti za okupace a styků s příslušníky 
SD a gestapa.Protokol s prvním vedoucím služebny SD v Brně Benediktem Wilhelmem 
Biermannem.

305-571-1 Výpovědi Josefa Vondráčka k nacistickým spolupracovníkům SD v Praze.

305-571-2
Výpovědi členů SD v Brně Alfreda Langera a Wernera Landmanna o činnosti býv.nacistických sítí 
v rámci vytěžování poznatků z r.1949.

305-571-3
Klečánek Antonín resident SD v Praze - svědecká výpověď k jeho osobě o činnosti 
výb.nacistických sítí. NOUZ - novináři.

305-571-4
Výpovědi býv.členů SD v rámci vyšetřování býv.nacistických sítí v ČSR. Konfidenti SD Tábor, 
Olomouc, Brno, Přerov, Opava, Vsetín.

305-571-5
Výpovědi osob v r.1948 u vyšetřující komise MV v Hradci Královém, vztahující se ke spolupráci 
zaměstnanců fy. Klečánek, Vondráček se služebnou SD v Praze.

305-571-5
Mitropa akciová dopravní společnost v Berlíně, zpravodajská služebna SD a Abwehru - podezření 
českých zaměstnanců ze spolupráce.

305-571-5 Ordensburgen - informace od Štancla.

305-571-5 Volksport - iredenta za I.ČSR jejíž členové byli za okupace odměněni vyznamenáním řádem krve.

305-571-6
Úřední záznamy vyšetřující komise MV v Hradci Králové z r.1949 o činnosti osob německé i české 
národnosti za okupace.

305-571-7

Průpis protokolu s Karlem Pádrem z r.1949 v Hradci Králové o členství v ČSPB, HT, VOS, Vlajce 
a jeho stycích těchto organisacích.Průpis protokolu s Čestmírem Pavlíkem z r.1949 v Hradci 
Králové o členství NOF a stacích s příslušníky SD, gestapa a jejich spolupracovníků.Dále je ve 
svazku schéma úřadovny RSHA v Protektorátě /v tužce neznámý pisatel/

305-571-8
Svazek obsahuje 101 listů - číslování ponecháno dle osobního rejstříku - ostatní strany ze svazku 
jsou vyjmuty na I.zvl.odboru MV při třídění archivu S.

305-571-8

Jsou zde založeny výpovědi osob potrestaných pro činnost VOS, Kuratoriu případně pro 
spolupráci SD.Tyto osoby ve výpovědích uvádějí další spolupracovníky pro Němce. V protokolu 
Tuskániho je uvedena většina oblastních a okresních vedoucí VOS, o umění všem,měsíčníků 
Osvěta a vzniku VOS.

305-571-8 Emil Souček vypovídá o akci Národní obrody / ANO / Vlajce a české korespondenci za okupace.

305-571-8
Jiří Zavřel vypovídá o stycích s německou zpravodajskou službou o stycích s IS a zájezdu 
českých novinářů na východní frontě, o službě ve VOS a o Umění všem.

305-571-9 Josef Prokop - protokol o organisaci a činnosti VOS Blaník, poznatek o odbojové činnosti.
305-571-9 Funkcionáři VOS a Vlajky o spolupráci s gestapem a SD v Praze.

305-572-1
Protokolární výpověď býv.vrch.krim.tajemníka gestapa Steindorfa Leopolda v činnosti gestapa v 
ostravském kraji při likvidaci komunistickém hnutí.

305-572-1
Výpověď příslušníka gestapa Josefa Hejtmánka Štěpánka Ladislava Widemana Viliho, Tausche 
Richarda a Filipa Scholtýska

305-572-2 Výpověď býv.člena SD Maxe Heynricha Rostoka o své činnosti v SD a v účasti na vyhlazení Lidic.

305-572-3
Protokolární výpovědi býv.příslušníka gestapa Ewalda ADLERA, který vypovídá o činnosti 
býv.nacistických sítí.

305-572-4 Protokolární výpovědi býv.příslušníků gestapa, kteří vypovídají o činnosti býv.nacistických sítí.

305-573-1
Protokolární výpovědi osob, které bali odsouzeni podle retribučních dekretů k činnosti gestapa a 
SD.

305-573-2 Výpověď býv.krim.tajemníka gestapa v Praze Josefa Chalupského o jeho činnosti v gestapu.
305-573-3 Dyck Wolfgang býv.příslušník gestapa, protokolární výpovědi k nacistickým sítím gestapa.
305-573-3 Seznamy příslušníků gestapa odsouzených MLS.

305-573-4
Holubetz Jan býv. Vedoucí SD v Mladé Boleslavi výpovědi o šetření za účelem prošetřování 
býv.nacistických sítí SD a gestapa - výpovědi různých osob.

305-573-5
Siewer Villi býv.příslušník gestapa v Hradce Královém.Protokolární výpovědi z r.1953 
odsouzených příslušníky gestapa za ůčelem prošetřování nacistických sítí a její činnosti.

305-573-6

Výpovědi býv.tlumočníka gestapa v Praze Miroslava Pošíka sepsané v r.1952 - 1953 o činnosti 
gestapa v řadách ilegálních buněk KSČ o konfidentech, kteří odhalovali gestapu ilegální 
pracovníka KSČ.
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305-573-7
Opisy protokoly,šetření ve věci podezřelé Růženy Kupkové ze styku s gestapem nebo 
Abwehrstelle.

305-574-1 Výpovědi Adolfa Leitgeba a Jana Marečka o úkolech a činnosti jednotlivých osob ve VOS.

305-574-1
Výpověď býv.zaměstnance SD Mazury o organisačním obsazení SD v Ostravě, Olomouci a 
Přerově a jména spolupracovníků.

305-574-2

Dolejší Karel býv.policejní inspektor.Protokolární výppovědi jmenovaného z r.1945 a 1946 o jeho 
činnosti jako tlumočníka gestapa v řadách ilegální KSČ a jejich odhalování ve středočeském 
kraji.Výpovědi svědků k jeho činnosti

305-574-3 Různá hlášení a udání osob k činnosti býv.polic.inspektora tlumočníka gestapa Karla Dolejšího.

305-574-4
Šíp Antonín býv.policejní orgán přidělený v okupaci gestapa.Šetření o výpovědi sepsané se 
jmenovaným o činnosti ZUS a gestapa.

305-574-5

Berka Karel býv.krim.obvod.inspektor přidělený v okupaci na protikomunistickém odd.jako 
tlumočník. Prošetřování jeho výpovědi o jeho činnosti a gestapa na odhalení ilegální organisace 
KSČ.

305-575-1 Výpověď Aloise Emingera  člena gestapa Praha, který vypovídá o své činnosti v době okupace.

305-575-1
Výpověď Josefa Kratochvíla býv.příslušníka AST Praha, vypovídající o činnosti za okupace o 
organisaci a osobách AST Praha.

305-575-2
Dílčí svědecké výpovědi po r.1945 potrestaných osob, vesměs spolupracovníků SD o 
konfidentské činnosti dalších osob.

305-575-3
Protokol z r.1948 v Hradci Králové s Josefem Chvojkou, Arnoštem Kachelriessem a Bruno 
Knoblechem / řidič / o činnosti,struktuře a spolupracovnících SD Plzeň a pobočky v Klatovech.

305-575-3
Výpověď Karla Korpa býv.novináře a generálního ředitele.Protokol s Kurtem Kritzem, členem SD 
LA Praha Č.Budějovice, Benešov, Příbram a Tábor.Vedoucí SD v Brně Vilémem Biermanem.

305-575-3 Různé rozdělení schématu a osobní obsazení služeben SD na území Čech a Moravy.

305-575-4

Zápis o výpovědi Rudolfa Koseka příslušníka SD v Hradci Královém, u SD v Praze, v Italii a ve 
Vídni.Výpovědi příslušníků gestapa v Hradci Kr. Josefa Kokejla, Karla Hiršenfelda, Otakara 
Schinko a Ernsta Weikerta.

305-575-4
Výpovědi Viléma Rozehnala o jeho činnosti u gestapa, po jeho zatčení 5.5.1945 na policejním 
ředitelství v Praze a nakonec v komisy pro stíhání válečných zločinců v Německu.

305-575-5 Osobní dotazníky některých zaměstnanců SD v Brně.

305-575-5
Pátrací listy na býv.příslušníky gestapa v Ostravě. Seznamy zaměstnanců gestapa v Ostravě a ve 
Varnsdorfu. Zpráva o činnosti vedoucích osob gestapa v Plzni.

305-575-6
Výslechové protokoly a jiný materiál o činnosti brněnského gestapa konfidenta Miloše Krejčího na 
Slovensku.

305-575-7
Výslechové protokoly a jiný materiál o činnosti brněnského gestapa konfidenta Miloše Krejčího na 
Slovensku.

305-575-8

Spis sestavený OBZ velitelství 2 oblasti z výslechových protokolů s býv.úřednicí gestapa v 
Č.Budějovicích Rosemarií KORTENOVOU, dále protokoly nebo opisy protokolů býv.zaměsnanců 
gestapa Vinkelhofera, Lindnera, Schambergera a Schmidta.

305-576-1 Zrušený agenturní svazek č.175 viz přípis A/9-009/40-66 založený na sekretariátě SU.

305-576-1
Svazek obsahuje zprávy o činnosti KSČ na Slovensku za I.ČSR a potlačování této činnosti 
policejním úředníkem Horánským z Bánské Bystrice.

305-576-1 Výpovědi jmenovaného a dalších osob z r.1953.

305-576-1
Seznamy příslušníků župního úřadu v Bánské Bystrici z r.1943 a 1944, kterým byly vypláceny 
odměny za mimořádnou práci v resortu slov.MV.

305-576-2
Ve svazcích jsou založeny osobní doklady na jméno Günter NOEL, šetření trestní oznámení a 
dopisy, zprávy většinou v německém jazyce.

305-576-2
Rozsudek vojenského německého soudu proti několika příslušníkům pražského gestapa pro 
zneužití úřední moci a své obohacování.

305-576-3
Ve svazcích jsou založeny osobní doklady na jméno Günter NOEL, šetření trestní oznámení a 
dopisy, zprávy většinou v německém jazyce.

305-576-3
Rozsudek vojenského německého soudu proti několika příslušníkům pražského gestapa pro 
zneužití úřední moci a své obohacování.

305-576-4 Dokumenty týkající se tzv.Slovenskéh štátu a zahraniční slovenské emigrace pro r.1945.
305-577-1 Zpráva o konfidentu gestapa Františkovi Bednářovi.
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305-577-2
Svazky obsahují výpovědi Miloše Krejčího, býv.spolupracovníka gestapa a SD v Brně, 
odsouzeného na 17 let.

305-577-3
Svazky obsahují výpovědi Miloše Krejčího, býv.spolupracovníka gestapa a SD v Brně, 
odsouzeného na 17 let.

305-577-4
Zápis o výpovědi sepsané v r.1953 s býv.ved.referátu III - A - B na služebně SD v Bratislavě 
Hoppem.

305-577-5

Výpovědi s býv.příslušníky SD v Ostravě Otto Mazurem SD Praha a Ostrava Erichem Richterem 
SD Klatovy Arnoštem Kachelriesem SD Otto Ritschelem SD Brno, Vilhemem Biermannem a SD 
Rumburk Erhardem Stollem

305-578-1 Seifert Augustin - šetření podle retribučního dekretu.
305-578-2 Prošetřování osob provinivších se v době okupace.
305-578-2 Trestní nálezy dle retribučního dekretu.Prošetřování žadatelů o navrácení čsl.stát.občanství.  

305-578-3
Prošetřování osob, které v době okupace přijmuly německé stát.občanství a po osvobození žádaly 
o navrácení čsl.stát.občanství.

305-578-4 Prošetřování osob dle retribučního dekretu, žadatelů o navrácení čsl.stát.občanství.

305-578-5
Prošetřování osob dle vztahu k retribučnímu dekretu stát.občanství Lischka Kurt býv.vládní rada 
RSHA v Berlíně.Šetření o účelu jej předat francouzským úřadům jako válečného zločince.

305-578-6 Prošetřování osob za účelem retribučního dekretu.
305-578-7 Prošetřování osob - žadatelé o navrácení čsl.státního občanství.
305-579-1 Prošetřování osob dle retribučního dekretu.
305-579-2 Prošetřování osob dle retribučního dekretu.
305-579-3 Prošetřování osob dle retribučního dekretu.
305-579-4 Prošetřování osob dle retribučního dekretu.
305-579-5 Prošetřování osob žadatelů o navrácení čsl.stát.občanství provinivší se dle retrib.dekretu.
305-579-5 Prošetřování osob žadatelů o navrácení čsl.stát.občanství provinivší se dle retrib.dekretu.
305-579-6 Prošetřování osob žadatelů o navrácení čsl.stát.občanství provinivší se dle retrib.dekretu.
305-579-6 Prošetřování osob žadatelů o navrácení čsl.stát.občanství provinivší se dle retrib.dekretu.

305-580-1
Prošetřování osob, týkající se jejich chování v době okupace.Protokolární výpovědi býv.konfidentů 
gestapa, kteří v r.1946 byli odsouzeni MLS pro činnost v době okupace.

305-580-2
Protokolární výpovědi osob, vypovídajících o své činnosti z doby okupace.Jedná se o členy 
býv.faš.organisací Vlajky, NSDAP, SA, SS a o spolupracovníky gestapa.

305-580-3
Prošetřování osob týkající se jejich činnosti v době okupace.Protokolární výpovědi býv.udavačů 
gestapa, členů býv.polit.fašistických organisací.

305-580-4
Prošetřování osob týkající se jejich činnosti v době okupace.Protokolární výpovědi býv.udavačů 
gestapa, členů býv.polit.fašistických organisací.

305-580-5
Protokolární výpovědi osob, vypovídajících ke své činnosti z doby okupace.Jedná se o býv.členy 
fašistických organisací.Jmenný seznam příslušníků VOS v Mladé Boleslavi.

305-581-1 Šetření osob, kteří v době okupace spolupracovali s Němci nebo přijali německou stát.příslušnost.

305-581-1
Svědecké výpovědi zajištěných členů Kripa, gestapa vypovídajících ke své činnosti v době 
okupace.

305-581-2
Protokolární výpovědi osob, vypovídajících o své činnosti v době okupace. Jedná se o příslušníky 
fašistických organisací SS, NSDAP Svatoplukových gard.

305-581-3
Prošetřování osob týkající se jejich činnosti v době okupace, jedná se o býv.konfidenty gestapa, 
osoby, které přijali německé stát.občanství nebo sloužili v Německé armádě.

305-581-4 Výslechové protokoly osob,vypovídajících k činnosti býv.spolupracovníků gestapa a členů gestapa

305-581-5 Výslechové protokoly osob,vypovídajících k činnosti býv.spolupracovníků gestapa a členů gestapa

305-581-6
Protokolární výpovědi k osobě Jana BAUERA, býv.vrchního tajemníka gestapa v Praze a 
válečného zločince týkající se jeho činnosti v době okupace, kde působil v Praze.

305-582-1 Písemný materiál týkající se činnosti válečných zajatců ze SSSR a Maďarska.
305-582-2 Písemný materiál týkající se činnosti válečných zajatců ze SSSR a Maďarska.
305-583-1 Přehled dislokace úřadů římskokatolické církve v bývalém pražském kraji.
305-583-2 Seznam kostelů, far a jejich personální obsazení

305-583-2
Charakteristika jednotlivých kněží, některé poznatky k míru z let 1949 - 1951,týkající se postoje 
církevních hodnostářů,k plánovanému zákonu a k církevnímu úřadu.Různé státní dohody atd.

305-583-2
Přehled majetku římskokatolické církve v býv.pražském kraji / materiály lze využít z hlediska 
historie /.
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305-583-3
Prošetřování osob týkající se jejich činnosti v době okupace.Protokolární výpovědi býv.udavačů 
gestapa členů býv.fašistických organisací.

305-583-4
Prošetřování osob týkající se jejich činnosti v době okupace.Protokolární výpovědi býv.udavačů 
gestapa členů býv.fašistických organisací.

305-583-5 Prošetřování osob týkající se jejich činnosti v době okupace.

305-583-6
Prošetřování osob týkající se jejich činnosti v době okupace, týká se to osob, které byli členy 
Vlajky, Svatoplukových gard a jiných fašistických organisací

305-584-1
Prošetřování osob podezřelých z přestupků dle retribučního dekretu nebo osob odsouzených 
MLS.

305-584-2
Prošetřování osob podezřelých z přestupků dle retribučního dekretu nebo osob odsouzených 
MLS.

305-584-3
Prošetřování osob podezřelých z přestupků dle retribučního dekretu nebo osob odsouzených 
MLS.

305-584-4
Prošetřování osob podezřelých z přestupků dle retribučního dekretu nebo osob odsouzených 
MLS.

305-584-5
Prošetřování osob podezřelých z přestupků dle retribučního dekretu nebo osob odsouzených 
MLS.

305-585-1
Prošetřování osob převážně podezřelé z provinění dle retribučního dekretu nebo osoby 
odsouzené MLS.

305-585-2
Prošetřování osob převážně podezřelé z provinění dle retribučního dekretu nebo osoby 
odsouzené MLS.

305-585-3
Prošetřování osob převážně podezřelé z provinění dle retribučního dekretu nebo osoby 
odsouzené MLS.

305-585-4
Prošetřování osob převážně podezřelé z provinění dle retribučního dekretu nebo osoby 
odsouzené MLS.

305-585-5
Prošetřování osob převážně podezřelé z provinění dle retribučního dekretu nebo osoby 
odsouzené MLS.

305-585-6
Prošetřování osob převážně podezřelé z provinění dle retribučního dekretu nebo osoby 
odsouzené MLS.

305-586-1 Dr.Gustav Jarmer - šetření okupační činnosti.
305-586-1 Prošetřování osob žádajících o navrácení čsl.stát.občanství. Osoby zatčené MLS.
305-586-2 Dr.Gustav Jarmer - šetření okupační činnosti.
305-586-2 Prošetřování osob žádajících o navrácení čsl.stát.občanství. Osoby zatčené MLS.
305-586-3 Dr.Gustav Jarmer - šetření okupační činnosti.
305-586-3 Prošetřování osob žádajících o navrácení čsl.stát.občanství. Osoby zatčené MLS.
305-586-4 Dr.Gustav Jarmer - šetření okupační činnosti.
305-586-4 Prošetřování osob žádajících o navrácení čsl.stát.občanství. Osoby zatčené MLS.
305-586-5 Dr.Gustav Jarmer - šetření okupační činnosti.
305-586-5 Prošetřování osob žádajících o navrácení čsl.stát.občanství. Osoby zatčené MLS.
305-586-6 Dr.Gustav Jarmer - šetření okupační činnosti.
305-586-6 Prošetřování osob žádajících o navrácení čsl.stát.občanství. Osoby zatčené MLS.
305-587-1 Prošetřování osob pro okupační činnost nebo osoby odsouzené dle retrib.dekretu.
305-587-2 Prošetřování osob pro okupační činnost nebo osoby odsouzené dle retrib.dekretu.
305-587-3 Prošetřování osob pro okupační činnost nebo osoby odsouzené dle retrib.dekretu.
305-587-4 Prošetřování osob pro okupační činnost nebo osoby odsouzené dle retrib.dekretu.
305-587-5 Prošetřování osob pro okupační činnost nebo osoby odsouzené dle retrib.dekretu.
305-587-6 Prošetřování osob pro okupační činnost nebo osoby odsouzené dle retrib.dekretu.
305-588-1 Prošetřování okupační činnosti dle retrib.dekretu.
305-588-2 Prošetřování okupační činnosti dle retrib.dekretu.
305-588-3 Prošetřování okupační činnosti dle retrib.dekretu.
305-588-4 Prošetřování okupační činnosti dle retrib.dekretu.
305-588-5 Prošetřování okupační činnosti dle retrib.dekretu.
305-588-6 Prošetřování okupační činnosti dle retrib.dekretu.
305-589-1 Fy Metrans - dopravní společnost
305-589-1 Organisační návrhy na přípravu reorganisace z let 1948 - 1950.

305-589-1

Různé výpovědi a informace o podezření provádění průmyslové špionáže ve prospěch cizího 
státu.Různé poznatky k osobám a hospodářským nedostatkům fy. Korespondence fy se 
zahraničím.

305-589-2 Fy Metrans - dopravní společnost
305-589-2 Organisační návrhy na přípravu reorganisace z let 1948 - 1950.
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305-589-2

Různé výpovědi a informace o podezření provádění průmyslové špionáže ve prospěch cizího 
státu.Různé poznatky k osobám a hospodářským nedostatkům fy. Korespondence fy se 
zahraničím.

305-589-3 Fy Metrans - dopravní společnost
305-589-3 Organisační návrhy na přípravu reorganisace z let 1948 - 1950.

305-589-3

Různé výpovědi a informace o podezření provádění průmyslové špionáže ve prospěch cizího 
státu.Různé poznatky k osobám a hospodářským nedostatkům fy. Korespondence fy se 
zahraničím.

305-589-4 Fy Metrans - dopravní společnost
305-589-4 Organisační návrhy na přípravu reorganisace z let 1948 - 1950.

305-589-4

Různé výpovědi a informace o podezření provádění průmyslové špionáže ve prospěch cizího 
státu.Různé poznatky k osobám a hospodářským nedostatkům fy. Korespondence fy se 
zahraničím.

305-590-1

Smrček František - šetření ve věci německého majetku.Osoby německé národnosti 
býv.zaměst.bezpečnostních složek,šetření a pátrání po jejich pobytu.Prošetřování osob 
podezřelých dle retribučního dekretu.

305-590-2

Smrček František - šetření ve věci německého majetku.Osoby německé národnosti 
býv.zaměst.bezpečnostních složek,šetření a pátrání po jejich pobytu.Prošetřování osob 
podezřelých dle retribučního dekretu.

305-590-3

Smrček František - šetření ve věci německého majetku.Osoby německé národnosti 
býv.zaměst.bezpečnostních složek,šetření a pátrání po jejich pobytu.Prošetřování osob 
podezřelých dle retribučního dekretu.

305-590-4

Smrček František - šetření ve věci německého majetku.Osoby německé národnosti 
býv.zaměst.bezpečnostních složek,šetření a pátrání po jejich pobytu.Prošetřování osob 
podezřelých dle retribučního dekretu.

305-590-5

Smrček František - šetření ve věci německého majetku.Osoby německé národnosti 
býv.zaměst.bezpečnostních složek,šetření a pátrání po jejich pobytu.Prošetřování osob 
podezřelých dle retribučního dekretu.

305-590-6

Smrček František - šetření ve věci německého majetku.Osoby německé národnosti 
býv.zaměst.bezpečnostních složek,šetření a pátrání po jejich pobytu.Prošetřování osob 
podezřelých dle retribučního dekretu.

305-591-1
Zprávy z r.1964 vypracované odd.s.Ronzániho o osobách vyskytujících se v akci "DAR" udržující 
styky s príbuznými v NSR, Rakousku / s adresami příbuzných /

305-591-2
Zprávy z r.1964 vypracované odd.s.Ronzániho o osobách vyskytujících se v akci "DAR" udržující 
styky s príbuznými v NSR, Rakousku / s adresami příbuzných /

305-591-3
Zprávy z r.1964 vypracované odd.s.Ronzániho o osobách vyskytujících se v akci "DAR" udržující 
styky s príbuznými v NSR, Rakousku / s adresami příbuzných /

305-591-4
Zprávy z r.1964 vypracované odd.s.Ronzániho o osobách vyskytujících se v akci "DAR" udržující 
styky s príbuznými v NSR, Rakousku / s adresami příbuzných /

305-591-5
Zprávy z r.1964 vypracované odd.s.Ronzániho o osobách vyskytujících se v akci "DAR" udržující 
styky s príbuznými v NSR, Rakousku / s adresami příbuzných /

305-592-1        
Prošetřování osob týkající se jejich činnosti v době okupace.Protokolární výpovědi 
osob,vypovídajících k činnosti spolupracovníků gestapa SD.

305-592-2 Svědecké výpovědi osob,vypovídajících k činnosti Vlastimila Smelýho, nar.3.8.1913.

305-592-2
Jedná se o činnost Smělýho v době I.ČSR, z okupace a po r.1945. kdy byl souzen retribučním 
dekretem.

305-592-3 Svědecké výpovědi osob,vypovídajících k činnosti Vlastimila Smelýho, nar.3.8.1913.

305-592-3
Jedná se o činnost Smělýho v době I.ČSR, z okupace a po r.1945. kdy byl souzen retribučním 
dekretem.

305-592-4
Prošetřování osob týkající se jejich činnosti v době okupace.Jedná se o osoby, které přijaly 
německé stát.občanství nebo byli členy fašistických organisací a kolaborovali v Němci.

305-592-5
Prošetřování osob týkající se jejich činnosti v době okupace.Jedná se o osoby, které přijaly 
německé stát.občanství nebo byli členy fašistických organisací a kolaborovali v Němci.

305-592-6
Prošetřování osob týkající se jejich činnosti v době okupace.Jedná se o osoby, které přijaly 
německé stát.občanství nebo byli členy fašistických organisací a kolaborovali v Němci.

305-593-1
Protokolární výpovědi osob, kteří v době spolupracovali s gestapem nebo byli členy fašistických 
organisací.

305-593-2
Prošetřování osob,vypovídajících ku své činnosti v době okupace. Protokolární výpovědi svědků. 
Jedná se o konfidenty gestapa a SD.

305-593-3
Prošetřování osob,vypovídajících ku své činnosti v době okupace. Protokolární výpovědi svědků. 
Jedná se o konfidenty gestapa a SD.
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305-593-4
Protokolární výpovědi osob býv.konfidentů gestapa a SD. Opisy šetření z r.1950 na osoby, které v 
době okupace kolaborovaly s Němci a v r.1945 a 1948 byli odsouzeni malým dekretem.

305-593-5
Pátrací obježníky po býv.zaměstnaci gestapa SD a členů NSDAP a jiných fašistických organisací. 
Svědecké výpovědi k výše uvedeným osobám.

305-593-6
Pátrací oběžníky na býv.krim.radu gestapa v Praze Gotlieba HÖHMANNA, nar.7.1.1907, který v 
době okupace působil od r.1942 v ČSR v Pečkově paláci, před tím byl ve Varšavě.

305-594-1
Prošetřování osob týkající se jejich činnosti v době okupace. Jedná se o bývalé členy fašistických 
organisací Vlajky, NSDAP a jiných.

305-594-2
Jmenný seznam osob bez dat narození, výboru československo-rakouské společnosti. 
Prošetřování osob týkající se jejich činnosti v době okupace.

305-594-2
Jedná se o bývalé konfidenty gestapa, SD, členy NSDAP. Jejich protokolární a svědecké 
výpovědi.

305-594-3

Dílčí poznatek o vzniku a činnostiteroristické organisace WERVOLF působící na území ČSR v 
letech 1944 - 1945. Zprávy vyprodukované orgány SNB, ve kterých je popisována činnost 
Wervolfu na jednotlivých krajích.Novinové výstřižky z Rudého práva a Mladé fronty z r.1947, ve 
kterých se hovoří o činnosti Wervolf.Jmenný seznam spolupracovníků SD v Kraslickém okrese.

305-594-3 Šetření osob býv.spolupracovníků SD a gestapa.

305-594-4
Prošetřování osob týkající se jejich činnosti v době okupace. Jedná se o býv.konfidenty gestapa a 
členy fašistických organisací.

305-594-5

Činnost Francouzského spolku Aliance Francaise na území ČSR již v době I.ČSR a znovu 
obnovena v r.1945 do r.1950.Jmenný seznam výboru i členů spolku se stručnou charakteristikou, 
bez dat i s daty nar. Seznam českých a francouzských profesorů vyučujících na francouzském 
gymnasiu v Praze a v Brně 1949 - 1950.

305-594-6
Prošetřování osob týkajících se jejich činnosti v době okupace. Jedná se o býv.členy NSDAP, SA, 
SS a jiné.

305-595-1
Vondráček Miloš, nar.24.3.1912 - žádost o přijetí do čsl. armády v důstoj. hodnosti nabyté v 
anglické armádě.

305-595-2
Prošetřování osob, zatčení, trestné nálezy, tr.nalézací komise UNV Hl.m.Prahy pro podezření se z 
provinění podle retribučního dekretu.

305-595-3 Prošetřování osob provinivšise podle retribučního dekretu přes.republiky.

305-595-3
Nepodepsaný protokol s Bohumilem Siebertem ze dne 19.12.1945, ve kterém jsou uvedena 
jména spolupracovníků gestapa v Praze.

305-595-3
Český národní výbor - informace pro MV o utvoření se ČNV 13.3.1939 ze seznamen osob, které 
podepsaly prohlášení ČNV.Kopie znaleckého posudku o České lize proti bolševismu.

305-595-3 Různé šetření k osobám z r.1947 - 1948.

305-595-4
Různé šetření k osobám r.1947 - 1949. Zprávy z r.1943 / fotokopie / o pobytu hraběte 
Mecklenburga v Praze o kterého měli zájem německé úřady.

305-595-5
Různé šetření osob z let 1947 - 1949. Jedná se o osoby, které v době okupace kolaborovaly s 
Němci.

305-595-6
Různé šetření osob z let 1947 - 1949. Jedná se o osoby, které v době okupace kolaborovaly s 
Němci.

305-596-1
Protokolární a svědecké výpovědi na Karla Urbana a Jana Waltera UHLA býv.spolupracovníky 
gestapa a příslušníky NSDAP, které vypovídají o své činnosti v době okupace.

305-596-2
Protokolární výpovědi osob,vypovídajících k činnosti Josefa Hubela, který byl udavačem a 
spolupracoval s Němci.

305-596-3
Protokolárná výpověď Rudolfa THUMA, býv.říšskoněmeckého příslušníka.Svědecké výpovědi 
osob,vypovídajících k jeho činnosti v době okupace.

305-596-3
Protokolární výpovědi býv.pomocníka kata Roberta TYFA, který popisuje činnost kata a poprav v 
sekerárně na Pankráci v letech 1943 - 1945.

305-596-4
Protokolární výpověď pspb vypovídající k činnosti býv.udavačů gestapa a spolupracovníků s 
Němci. Výpověď se týká jejich činnosti v době okupace.

305-596-5
Protokolární výpovědi osob, vypovídajících k činnosti býv.udavačů gestapa a spolupracovníků s 
Němci.Výpověď se týká jejich činnosti z doby okupace.

305-596-6
Protokolární a svědecké výpovědi na býv.spolupracovníky gestapa, příslušníky NSDAP a jiných 
fašistických organisací, které vypovídají o jejich činnosti z doby okupace.

305-597-1
Prošetřování osob z r.1945 - 1950, osoby podezřelé ze spolupráce neb jiné činnosti v době 
okupace.

305-597-2 Seznamy členů NSDAP z Prahy 14. Prošetřování osob o jejich činnosti z doby okupace.
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305-597-3 Prošetřování osob z r.1948 - 1951 - prošetřování podniků dle § 7 retrib.dekretu č.100/45 Sb.
305-597-4 Šetření k různým elektrárenským podnikům v ČSR dle § 7 dekretu č.100/45 Sb.

305-597-4
Výpovědi býv.člena gestapa v Jičíně Waltra JICHTERA o personálním a organisačním obsazení 
gestapa v Jičíně a o jejich spolupracovnících.

305-597-5
Různá šetření k osobám z let 1947 - 1950 k jejich činnosti z doby okupace. Jedná se o 
kolaboranty.

305-598-1

Krabice obsahují materiály předané do SÚ MV dne 1.2.1966 II.správou MV 9 odbor.Předávací 
popis čj.A/9-0102/40-66 ze seznamem jednacích čísel materálů je uložen na sekretariátě SÚ se 
skartační lhůtou r.1967

305-598-1

Předaný materiál se skládá z map zpráv na biskupa Píchu Mořice, dokumentů ke knize "Spiknutí 
proti republice",průpisů trestních oznámení na osoby,vyšetřované pro podezření z účasti na 
spiknutí,z korespondence mezi biskupem Píchou K.H.Frankem a různé církevní směrnice.Hitler - 
Tiso, Durčanský, Obuch, Sidor, Kosorín a skupinový snímek účastníků kursu v Sekulích.

305-598-2

Krabice obsahují materiály předané do SÚ MV dne 1.2.1966 II.správou MV 9 odbor.Předávací 
popis čj.A/9-0102/40-66 ze seznamem jednacích čísel materálů je uložen na sekretariátě SÚ se 
skartační lhůtou r.1967

305-598-2

Předaný materiál se skládá z map zpráv na biskupa Píchu Mořice, dokumentů ke knize "Spiknutí 
proti republice",průpisů trestních oznámení na osoby,vyšetřované pro podezření z účasti na 
spiknutí,z korespondence mezi biskupem Píchou K.H.Frankem a různé církevní směrnice.Hitler - 
Tiso, Durčanský, Obuch, Sidor, Kosorín a skupinový snímek účastníků kursu v Sekulích.

305-598-3

Krabice obsahují materiály předané do SÚ MV dne 1.2.1966 II.správou MV 9 odbor.Předávací 
popis čj.A/9-0102/40-66 ze seznamem jednacích čísel materálů je uložen na sekretariátě SÚ se 
skartační lhůtou r.1967

305-598-3

Předaný materiál se skládá z map zpráv na biskupa Píchu Mořice, dokumentů ke knize "Spiknutí 
proti republice",průpisů trestních oznámení na osoby,vyšetřované pro podezření z účasti na 
spiknutí,z korespondence mezi biskupem Píchou K.H.Frankem a různé církevní směrnice.Hitler - 
Tiso, Durčanský, Obuch, Sidor, Kosorín a skupinový snímek účastníků kursu v Sekulích.

305-598-4

Krabice obsahují materiály předané do SÚ MV dne 1.2.1966 II.správou MV 9 odbor.Předávací 
popis čj.A/9-0102/40-66 ze seznamem jednacích čísel materálů je uložen na sekretariátě SÚ se 
skartační lhůtou r.1967

305-598-4

Předaný materiál se skládá z map zpráv na biskupa Píchu Mořice, dokumentů ke knize "Spiknutí 
proti republice",průpisů trestních oznámení na osoby,vyšetřované pro podezření z účasti na 
spiknutí,z korespondence mezi biskupem Píchou K.H.Frankem a různé církevní směrnice.Hitler - 
Tiso, Durčanský, Obuch, Sidor, Kosorín a skupinový snímek účastníků kursu v Sekulích.

305-599-1

Krabice obsahují materiály předané do SÚ MV dne 1.2.1966 II.správou MV 9 odbor.Předávací 
popis čj.A/9-0102/40-66 ze seznamem jednacích čísel materálů je uložen na sekretariátě SÚ se 
skartační lhůtou r.1967

305-599-1

Předaný materiál se skládá z map zpráv na biskupa Píchu Mořice, dokumentů ke knize "Spiknutí 
proti republice",průpisů trestních oznámení na osoby,vyšetřované pro podezření z účasti na 
spiknutí,z korespondence mezi biskupem Píchou K.H.Frankem a různé církevní směrnice.Hitler - 
Tiso, Durčanský, Obuch, Sidor, Kosorín a skupinový snímek účastníků kursu v Sekulích.

305-599-2

Krabice obsahují materiály předané do SÚ MV dne 1.2.1966 II.správou MV 9 odbor.Předávací 
popis čj.A/9-0102/40-66 ze seznamem jednacích čísel materálů je uložen na sekretariátě SÚ se 
skartační lhůtou r.1967

305-599-2

Předaný materiál se skládá z map zpráv na biskupa Píchu Mořice, dokumentů ke knize "Spiknutí 
proti republice",průpisů trestních oznámení na osoby,vyšetřované pro podezření z účasti na 
spiknutí,z korespondence mezi biskupem Píchou K.H.Frankem a různé církevní směrnice.Hitler - 
Tiso, Durčanský, Obuch, Sidor, Kosorín a skupinový snímek účastníků kursu v Sekulích.

305-600-1
Materiál o činnosti býv.tajemníka Kripo v Praze Františka MEZNÍKA a jeho výpovědi o 
konfidentech SD a Kripo.

305-600-2 Šetření o činnosti různých osob z doby okupace.
305-600-3 Prošetřování osob z okupační činnosti.
305-600-4 Prošetřování osob z okupační činnosti.
305-600-5 Výslechové protokoly s vojenskými osobami, sepsané v KV Stb v Brně v akci "D"
305-600-6 Materiály a šetření o činnosti konfidenta gestapa v Praze Vojtěcha Čižka
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305-601-1
Protokolární výpovědi Františka Havlíčka, nar.2.10.1898, který vypovídá o své činnosti v době 
okupace. Výpověď svědků, kteří poznali Havlíčka po dobu okupace.

305-601-2 Různá korespondence osobní i podniková Františka Havlíčka.
305-601-3 Různá korespondence osobní i podniková Františka Havlíčka.

305-601-4
Protokolární výpovědi Františka Havlíčka, který vypovídá o své činnosti i o svých stycích v době 
I.ČSR po dobu okupace až do r.1949.

305-602-1 Prošetřování osob z let 1945 - 1952 pro okupační činnost a odsunu Němců
305-602-2 Prošetřování osob z let 1945 - 1952 pro okupační činnost a odsunu Němců
305-602-3 Prošetřování osob z let 1945 - 1952 pro okupační činnost a odsunu Němců
305-602-4 Prošetřování osob z let 1945 - 1952 pro okupační činnost a odsunu Němců
305-602-5 Prošetřování osob z let 1945 - 1952 pro okupační činnost a odsunu Němců
305-602-6 Prošetřování osob z let 1945 - 1952 pro okupační činnost a odsunu Němců
305-602-7 Prošetřování osob z let 1945 - 1952 pro okupační činnost a odsunu Němců

305-603-1

Šetření a výslechové protokoly o činnosti různých osob z doby okupace.Svědecké protokoly 
některých po r.1945 zajištěných funkcionářů,okupačních orgánů gestapa např.Bertsch 
/protektorátní ministr/, Jacobi /SD/,Dennert /gestapo/ atd.

305-603-1
Poznatky o zpravodajské činnosti býv.polic.komisaře a za okupace pokladníka Zemské banky 
Josefa KISLINGERA.

305-603-2

Šetření a výslechové protokoly o činnosti různých osob z doby okupace.Svědecké protokoly 
některých po r.1945 zajištěných funkcionářů,okupačních orgánů gestapa např.Bertsch 
/protektorátní ministr/, Jacobi /SD/,Dennert /gestapo/ atd.

305-603-2
Poznatky o zpravodajské činnosti býv.polic.komisaře a za okupace pokladníka Zemské banky 
Josefa KISLINGERA.

305-603-3

Šetření a výslechové protokoly o činnosti různých osob z doby okupace.Svědecké protokoly 
některých po r.1945 zajištěných funkcionářů,okupačních orgánů gestapa např.Bertsch 
/protektorátní ministr/, Jacobi /SD/,Dennert /gestapo/ atd.

305-603-3
Poznatky o zpravodajské činnosti býv.polic.komisaře a za okupace pokladníka Zemské banky 
Josefa KISLINGERA.

305-603-4

Šetření a výslechové protokoly o činnosti různých osob z doby okupace.Svědecké protokoly 
některých po r.1945 zajištěných funkcionářů,okupačních orgánů gestapa např.Bertsch 
/protektorátní ministr/, Jacobi /SD/,Dennert /gestapo/ atd.

305-603-4
Poznatky o zpravodajské činnosti býv.polic.komisaře a za okupace pokladníka Zemské banky 
Josefa KISLINGERA.

305-603-5

Šetření a výslechové protokoly o činnosti různých osob z doby okupace.Svědecké protokoly 
některých po r.1945 zajištěných funkcionářů,okupačních orgánů gestapa např.Bertsch 
/protektorátní ministr/, Jacobi /SD/,Dennert /gestapo/ atd.

305-603-5
Poznatky o zpravodajské činnosti býv.polic.komisaře a za okupace pokladníka Zemské banky 
Josefa KISLINGERA.

305-603-6

Šetření a výslechové protokoly o činnosti různých osob z doby okupace.Svědecké protokoly 
některých po r.1945 zajištěných funkcionářů,okupačních orgánů gestapa např.Bertsch 
/protektorátní ministr/, Jacobi /SD/,Dennert /gestapo/ atd.

305-603-6
Poznatky o zpravodajské činnosti býv.polic.komisaře a za okupace pokladníka Zemské banky 
Josefa KISLINGERA.

305-603-7

Šetření a výslechové protokoly o činnosti různých osob z doby okupace.Svědecké protokoly 
některých po r.1945 zajištěných funkcionářů,okupačních orgánů gestapa např.Bertsch 
/protektorátní ministr/, Jacobi /SD/,Dennert /gestapo/ atd.

305-603-7
Poznatky o zpravodajské činnosti býv.polic.komisaře a za okupace pokladníka Zemské banky 
Josefa KISLINGERA.

305-603-8

Šetření a výslechové protokoly o činnosti různých osob z doby okupace.Svědecké protokoly 
některých po r.1945 zajištěných funkcionářů,okupačních orgánů gestapa např.Bertsch 
/protektorátní ministr/, Jacobi /SD/,Dennert /gestapo/ atd.

305-603-8
Poznatky o zpravodajské činnosti býv.polic.komisaře a za okupace pokladníka Zemské banky 
Josefa KISLINGERA.

305-603-9

Šetření a výslechové protokoly o činnosti různých osob z doby okupace.Svědecké protokoly 
některých po r.1945 zajištěných funkcionářů,okupačních orgánů gestapa např.Bertsch 
/protektorátní ministr/, Jacobi /SD/,Dennert /gestapo/ atd.

305-603-9
Poznatky o zpravodajské činnosti býv.polic.komisaře a za okupace pokladníka Zemské banky 
Josefa KISLINGERA.

305-604-1

Šetření proti osobám, které byli pro činnost za okupace zajištěny a vedlo se proti nim řízení.Je 
mezi nimi manželka býv.pomocníka pankráckého kata Jana Kříže, KREUZE, který po osvobození 
v r.1945 uprchl do Rakouska.
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305-604-2
Poznatky o osobách německé národnosti, po r.1945 vyšetřovaných, případně odsouzených pro 
činnost v okupaci.

305-604-3
Poznatky o osobách německé národnosti, po r.1945 vyšetřovaných, případně odsouzených pro 
činnost v okupaci.

305-604-4

Šetření proti osobám české národnosti pro podezření z činnosti, trestné podle retrib.dekretu.Jde 
většinou o odsouzené osoby Josefa Lappy býv.SS strážného v různých koncentračních táborech, 
Kurta Otto býv.dozorce ve věznici na Pankráci.

305-604-5

Závadné poznatky o osobách, vyšetřovaných po r.1945 většinou dle retribučního 
dekretu.Protokoly o výpovědích o hromadné vraždě vězňů provedené oddílem SS u města 
Gargellegen v Německu.

305-604-5
Částečný seznam příslušníků býv.policejního praporu Praha pravděpodobně nasazených při 
vyhlazování v Lidicích.

305-604-6 Závadové poznatky o osobách,zajištěných po r.1945 většinou jako udavači a konfidenti
305-604-7 Závadové poznatky o osobách,zajištěných po r.1945 většinou jako udavači a konfidenti
305-605-1 Osoby trestané dle retribučního dekretu.
305-605-1 Vojenské osoby propuštěné z ČSA - popřípadě navržené do TNP
305-605-1 Ilegální organisace "Mejsnar" za okupace

305-605-1
Zprávy a šetření o vedoucích osobách býv.závodů podezřelých ze spoluprác s Němci. "AVIA, 
MAUTNER, COSMANOS"

305-605-2 Osoby trestané dle retribučního dekretu.
305-605-2 Vojenské osoby propuštěné z ČSA - popřípadě navržené do TNP
305-605-2 Ilegální organisace "Mejsnar" za okupace

305-605-2
Zprávy a šetření o vedoucích osobách býv.závodů podezřelých ze spoluprác s Němci. "AVIA, 
MAUTNER, COSMANOS"

305-605-3 Osoby trestané dle retribučního dekretu.
305-605-3 Vojenské osoby propuštěné z ČSA - popřípadě navržené do TNP
305-605-3 Ilegální organisace "Mejsnar" za okupace

305-605-3
Zprávy a šetření o vedoucích osobách býv.závodů podezřelých ze spoluprác s Němci. "AVIA, 
MAUTNER, COSMANOS"

305-605-4 Osoby trestané dle retribučního dekretu.
305-605-4 Vojenské osoby propuštěné z ČSA - popřípadě navržené do TNP
305-605-4 Ilegální organisace "Mejsnar" za okupace

305-605-4
Zprávy a šetření o vedoucích osobách býv.závodů podezřelých ze spoluprác s Němci. "AVIA, 
MAUTNER, COSMANOS"

305-605-5 Osoby trestané dle retribučního dekretu.
305-605-5 Vojenské osoby propuštěné z ČSA - popřípadě navržené do TNP
305-605-5 Ilegální organisace "Mejsnar" za okupace

305-605-5
Zprávy a šetření o vedoucích osobách býv.závodů podezřelých ze spoluprác s Němci. "AVIA, 
MAUTNER, COSMANOS"

305-605-6 Osoby trestané dle retribučního dekretu.
305-605-6 Vojenské osoby propuštěné z ČSA - popřípadě navržené do TNP
305-605-6 Ilegální organisace "Mejsnar" za okupace

305-605-6
Zprávy a šetření o vedoucích osobách býv.závodů podezřelých ze spoluprác s Němci. "AVIA, 
MAUTNER, COSMANOS"

305-605-7 Osoby trestané dle retribučního dekretu.
305-605-7 Vojenské osoby propuštěné z ČSA - popřípadě navržené do TNP
305-605-7 Ilegální organisace "Mejsnar" za okupace

305-605-7
Zprávy a šetření o vedoucích osobách býv.závodů podezřelých ze spoluprác s Němci. "AVIA, 
MAUTNER, COSMANOS"

305-605-8 Osoby trestané dle retribučního dekretu.
305-605-8 Vojenské osoby propuštěné z ČSA - popřípadě navržené do TNP
305-605-8 Ilegální organisace "Mejsnar" za okupace

305-605-8
Zprávy a šetření o vedoucích osobách býv.závodů podezřelých ze spoluprác s Němci. "AVIA, 
MAUTNER, COSMANOS"

305-605-9 Osoby trestané dle retribučního dekretu.
305-605-9 Vojenské osoby propuštěné z ČSA - popřípadě navržené do TNP
305-605-9 Ilegální organisace "Mejsnar" za okupace

305-605-9
Zprávy a šetření o vedoucích osobách býv.závodů podezřelých ze spoluprác s Němci. "AVIA, 
MAUTNER, COSMANOS"

305-606-1 Protokolární výpověď býv.příslušníka gestapa.
305-606-2 Šetření k osobám pro okupační činnost, pátrání po jejich pobytu.
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305-606-3 Výpovědi býv.zástupců vedoucí služebny SD v Českých Budějovicích CUNO Karel.

305-606-4
Protokolární výpověď býv.příslušníka gestapa QUOSSEKurta z r.1952, který vypovídá o činnosti 
referátu L.H.zabavování židovského majetku.

305-606-5
Bartišková Olga agenturně operativní přešetřování činnosti jmenované,která byla v okupaci 
zapojená v ilegální Paraskupině "BARIUM"

305-606-6
SIEBERT Bohumil výpovědi z r.1948 o jeho činnosti na gestapu a v ilegální organisaci "ÚVOD" a o 
činnosti AST.

305-607-1

Poznatky k jednotlivým osobám jako Vlajkaři vrácení stát.občanství,podezření z 
udavačství,příslušníci německého četnictva a SS,členové NSV,člen popravčí čety v Lidicích,člen 
Schupo v Kladně,odměněný gestapem za pomoc při atentátu na Heidricha / Zavázal Jan / 
funkcionář kuratoria / Dostál Otto / atd.

305-607-2

Poznatky k jednotlivým osobám jako Vlajkaři vrácení stát.občanství,podezření z 
udavačství,příslušníci německého četnictva a SS,členové NSV,člen popravčí čety v Lidicích,člen 
Schupo v Kladně,odměněný gestapem za pomoc při atentátu na Heidricha / Zavázal Jan / 
funkcionář kuratoria / Dostál Otto / atd.

305-607-3

Poznatky k jednotlivým osobám jako Vlajkaři vrácení stát.občanství,podezření z 
udavačství,příslušníci německého četnictva a SS,členové NSV,člen popravčí čety v Lidicích,člen 
Schupo v Kladně,odměněný gestapem za pomoc při atentátu na Heidricha / Zavázal Jan / 
funkcionář kuratoria / Dostál Otto / atd.

305-607-4

Poznatky k jednotlivým osobám jako Vlajkaři vrácení stát.občanství,podezření z 
udavačství,příslušníci německého četnictva a SS,členové NSV,člen popravčí čety v Lidicích,člen 
Schupo v Kladně,odměněný gestapem za pomoc při atentátu na Heidricha / Zavázal Jan / 
funkcionář kuratoria / Dostál Otto / atd.

305-607-5

Poznatky k jednotlivým osobám jako Vlajkaři vrácení stát.občanství,podezření z 
udavačství,příslušníci německého četnictva a SS,členové NSV,člen popravčí čety v Lidicích,člen 
Schupo v Kladně,odměněný gestapem za pomoc při atentátu na Heidricha / Zavázal Jan / 
funkcionář kuratoria / Dostál Otto / atd.

305-608-1

Poznatky k osobám o jejich činnosti za okupace,členství v NSDAP, přijetí německé stát.přísl. A 
služba ve Wermachtu,gestapáci a konfidenti Malchr a Olšanský - potrestání dle 
retrib.dekretu.Příslušník SS - domovník v Pečkárně PRUHL- zajištěné osoby provokující při 
pohřbu Beneše v r.1948 a jiné.

305-608-2

Poznatky k osobám o jejich činnosti za okupace,členství v NSDAP, přijetí německé stát.přísl. A 
služba ve Wermachtu,gestapáci a konfidenti Malchr a Olšanský - potrestání dle 
retrib.dekretu.Příslušník SS - domovník v Pečkárně PRUHL- zajištěné osoby provokující při 
pohřbu Beneše v r.1948 a jiné.

305-608-3

Poznatky k osobám o jejich činnosti za okupace,členství v NSDAP, přijetí německé stát.přísl. A 
služba ve Wermachtu,gestapáci a konfidenti Malchr a Olšanský - potrestání dle 
retrib.dekretu.Příslušník SS - domovník v Pečkárně PRUHL- zajištěné osoby provokující při 
pohřbu Beneše v r.1948 a jiné.

305-608-4

Poznatky k osobám o jejich činnosti za okupace,členství v NSDAP, přijetí německé stát.přísl. A 
služba ve Wermachtu,gestapáci a konfidenti Malchr a Olšanský - potrestání dle 
retrib.dekretu.Příslušník SS - domovník v Pečkárně PRUHL- zajištěné osoby provokující při 
pohřbu Beneše v r.1948 a jiné.

305-608-5

Poznatky k osobám o jejich činnosti za okupace,členství v NSDAP, přijetí německé stát.přísl. A 
služba ve Wermachtu,gestapáci a konfidenti Malchr a Olšanský - potrestání dle 
retrib.dekretu.Příslušník SS - domovník v Pečkárně PRUHL- zajištěné osoby provokující při 
pohřbu Beneše v r.1948 a jiné.

305-608-6

Poznatky k osobám o jejich činnosti za okupace,členství v NSDAP, přijetí německé stát.přísl. A 
služba ve Wermachtu,gestapáci a konfidenti Malchr a Olšanský - potrestání dle 
retrib.dekretu.Příslušník SS - domovník v Pečkárně PRUHL- zajištěné osoby provokující při 
pohřbu Beneše v r.1948 a jiné.

305-608-7

Poznatky k osobám o jejich činnosti za okupace,členství v NSDAP, přijetí německé stát.přísl. A 
služba ve Wermachtu,gestapáci a konfidenti Malchr a Olšanský - potrestání dle 
retrib.dekretu.Příslušník SS - domovník v Pečkárně PRUHL- zajištěné osoby provokující při 
pohřbu Beneše v r.1948 a jiné.

305-609-1
Prošetřování osob po r.1945 převážně pro okupační činnost - státní občanství,spolupráce s 
gestapem dle retrib.dekretu.

305-609-1 GLÖCKER Alois - prošetřování okupační činnosti.

305-609-2
Prošetřování osob po r.1945 převážně pro okupační činnost - státní občanství,spolupráce s 
gestapem dle retrib.dekretu.

305-609-2 GLÖCKER Alois - prošetřování okupační činnosti.
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305-609-3
Prošetřování osob po r.1945 převážně pro okupační činnost - státní občanství,spolupráce s 
gestapem dle retrib.dekretu.

305-609-3 GLÖCKER Alois - prošetřování okupační činnosti.

305-609-4
Prošetřování osob po r.1945 převážně pro okupační činnost - státní občanství,spolupráce s 
gestapem dle retrib.dekretu.

305-609-4 GLÖCKER Alois - prošetřování okupační činnosti.

305-609-5
Prošetřování osob po r.1945 převážně pro okupační činnost - státní občanství,spolupráce s 
gestapem dle retrib.dekretu.

305-609-5 GLÖCKER Alois - prošetřování okupační činnosti.

305-609-6
Prošetřování osob po r.1945 převážně pro okupační činnost - státní občanství,spolupráce s 
gestapem dle retrib.dekretu.

305-609-6 GLÖCKER Alois - prošetřování okupační činnosti.
305-610-1 Prošetřování osob po r.1945 k okupační činnosti dle retribučního dekretu.
305-610-2 Prošetřování osob po r.1945 k okupační činnosti dle retribučního dekretu.
305-610-3 Prošetřování osob po r.1945 k okupační činnosti dle retribučního dekretu.
305-610-4 Prošetřování osob po r.1945 k okupační činnosti dle retribučního dekretu.
305-610-5 Prošetřování osob po r.1945 k okupační činnosti dle retribučního dekretu.

305-611-1
Životopis a protokolární výpověď býv.redaktora fy.Baťa a konfidenta gestapa Jaroslava Hanky, 
který vypovídá ke své konfidentské činnosti gestapa v době okupace.

305-611-2 Protokolární výpovědi konfidenta Hanky, který vypovídá ku své činnosti v době okupace.

305-611-2

Dále vypovídá o protistátní činnosti Ludvíka TUKY v letech 1920 až po okupaci.Líčí celou 
TUKOVU činnost i jeho styky z různými lidmi,maďarskou iredentou,revisionismem a o 
TukověRodobraně.Opis žádosti Tuky poslané dr.Eduardu Benešovi z 22.4.1935.

305-611-2 Protokolární výpovědi konfidenta gestapa ZITY, který vypovídá ke svojí činnosti.

305-611-3

Protokolární výpovědi osob, které v době okupace byli vězněni gestapem a vypovídají k činnosti 
býv.gestapáka WINKLERA Klause.Protokolární výpovědi býv.zaměstnanců gestapa, kde jsou 
uváděni konfidenti, kteří s nimi spolupracovali.

305-611-4 Jmenný seznam agentů a spolupracovníků gestapa.

305-612-1

Poznatky k osobě Pavla TONHAUSERA o činnosti v Maďarsku za okupace.Poznatky na osoby 
české i německé národnosti,odsouzené dle retribučního dekretu atd.Prošetření odbojové činnosti 
partizánské skupiny Prokop Holý.

305-612-2

Poznatky k osobě Pavla TONHAUSERA o činnosti v Maďarsku za okupace.Poznatky na osoby 
české i německé národnosti,odsouzené dle retribučního dekretu atd.Prošetření odbojové činnosti 
partizánské skupiny Prokop Holý.

305-612-3

Poznatky k osobě Pavla TONHAUSERA o činnosti v Maďarsku za okupace.Poznatky na osoby 
české i německé národnosti,odsouzené dle retribučního dekretu atd.Prošetření odbojové činnosti 
partizánské skupiny Prokop Holý.

305-612-4

Poznatky k osobě Pavla TONHAUSERA o činnosti v Maďarsku za okupace.Poznatky na osoby 
české i německé národnosti,odsouzené dle retribučního dekretu atd.Prošetření odbojové činnosti 
partizánské skupiny Prokop Holý.

305-612-5

Poznatky k osobě Pavla TONHAUSERA o činnosti v Maďarsku za okupace.Poznatky na osoby 
české i německé národnosti,odsouzené dle retribučního dekretu atd.Prošetření odbojové činnosti 
partizánské skupiny Prokop Holý.

305-612-6

Poznatky k osobě Pavla TONHAUSERA o činnosti v Maďarsku za okupace.Poznatky na osoby 
české i německé národnosti,odsouzené dle retribučního dekretu atd.Prošetření odbojové činnosti 
partizánské skupiny Prokop Holý.

305-612-7

Poznatky k osobě Pavla TONHAUSERA o činnosti v Maďarsku za okupace.Poznatky na osoby 
české i německé národnosti,odsouzené dle retribučního dekretu atd.Prošetření odbojové činnosti 
partizánské skupiny Prokop Holý.

305-613-1

Honhauser Pavel krajský tajemník ÚRO - šetření okupační činnosti.Osoby prošetřované trestní 
nalézací komisí ÚNV Praha podle dekretu přes.rep.č.138/45 Sb.pro provinění proti národní cti v 
době okupace.

305-613-2
Osoba prošetřované za okupační činnost a na ně podaná žaloba u MLS nebo trestní nalézací 
komise ÚNV Praha.

305-613-3
Osoba prošetřované za okupační činnost a na ně podaná žaloba u MLS nebo trestní nalézací 
komise ÚNV Praha.

305-613-4
Osoba prošetřované za okupační činnost a na ně podaná žaloba u MLS nebo trestní nalézací 
komise ÚNV Praha.

305-613-5
Osoba prošetřované za okupační činnost a na ně podaná žaloba u MLS nebo trestní nalézací 
komise ÚNV Praha.
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305-613-6
Osoba prošetřované za okupační činnost a na ně podaná žaloba u MLS nebo trestní nalézací 
komise ÚNV Praha.

305-613-7
Osoba prošetřované za okupační činnost a na ně podaná žaloba u MLS nebo trestní nalézací 
komise ÚNV Praha.

305-614-1
Trestní oznámení na osoby, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byli organisovány 
ve fašistických organisacích.

305-614-2

Životopis a protokolární výpověď býv.důstojníka německé zpravodajské služby Roberta 
TARBUKA, který vypovídá o činnosti,metodě a vývoji něm.zpravodajské služby po I.svět.válce 
1914-1933.Hovoří o provedených změnách voj.politiky ve zpravodajské službě od počátku 
II.svět.války do r.1945.Popisuje činnost bezpečnostního úřadu od r.1933-1944, činnost 
zpravodajské obrany v cizině a její vývoj z let 1918-1944 a činnost jednotlivých služeben.Dále 
hovoří o činnosti vyzvědačského polního velit.výzvědné oddíly, jejich založení,organisace a 
pracovní metody.Činnost těchto jednotek kukonci války na čsl.půdě.Organisace a vybavení ASTU 
ve Vídni v letech1938-39.Schéma RSHA,říšského min.války 1944,schéma obranné služby 
zprav.organisace,výzvědná velitelství na východní frontě.Jmenný seznam býv.zpravod.německých 
důstojníků a bližší údaje o nich.

305-614-3
Protokolární výpovědi osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byli organisováni 
ve fašistických organisacích.

305-614-4 Trestní oznámení na Bedřicha Hrabala , který v době okupace spolupracoval s Němci.
305-614-5 Protokolární výpověď Bedřicha Hrabala, který v době okupace spolupracoval s Němci.

305-615-1
Protokolární výpovědi osob,vypovídajících ku své činnosti v době okupace.Jedná se o udavače 
gestapa nebo osoby organisované ve fašistických organisacích.

305-615-2
Svědecké výpovědi osob, vypovídající k činnosti konfidenta gestapa Jiřího Krause v době 
okupace.

305-615-3
Protokolární výpovědi osob vypovídajících ku své činnosti v době okupace.Jedná se o 
býv.konfidenty gestapa, udavače a kolaboranty.

305-615-4
Svědecké protokoly osob, které v době okupace byli udavači gestapa nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích.

305-615-5
Svědecké protokoly osob, které v době okupace byli udavači gestapa nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích.

305-616-1

Šetření na Johanu Davidovou, rakouskou st.příslušnici, která v době okupace spolupracovala s 
Němci.V r.1946 byl jí zabaven majetek a byla odsunuta.V zabavených věcí byl nalezen deník 
pojednávající o událostech německé armády na jednotlivých bojištích.

305-616-1 Například tažení do Polska, Anglie, Francie
305-616-1 Deník je provázen novinovými obrázky.

305-616-2
Výslechové protokoly býv.členů gestapa, vypovídajících ku své činnosti býv.zaměstn.gestapa 
Oskar FLEISCHER.

305-616-3
Šetření na osoby, které spolupracovaly s Němci nebo byly organisovány ve fašistických 
organisacích.

305-616-4
Šetření na osoby, které spolupracovaly s Němci nebo byly organisovány ve fašistických 
organisacích.

305-617-1 Prošetřování osob týkající se jejich okupační činnosti.
305-617-2 Prošetřování osob týkající se jejich okupační činnosti.
305-617-3 Prošetřování osob týkající se jejich okupační činnosti.
305-617-4 Prošetřování osob týkající se jejich okupační činnosti.
305-617-5 Prošetřování osob týkající se jejich okupační činnosti.

305-618-1
Prošetřování osob dle retribučního dekretu a dopisy odvolávající se do nálezů tr.komisí dle 
retr.dekret.

305-618-2
Prošetřování osob dle retribučního dekretu a dopisy odvolávající se do nálezů tr.komisí dle 
retr.dekret.

305-618-3
Prošetřování osob dle retribučního dekretu a dopisy odvolávající se do nálezů tr.komisí dle 
retr.dekret.

305-618-4
Prošetřování osob dle retribučního dekretu a dopisy odvolávající se do nálezů tr.komisí dle 
retr.dekret.

305-618-5
Prošetřování osob dle retribučního dekretu a dopisy odvolávající se do nálezů tr.komisí dle 
retr.dekret.

305-618-6
Prošetřování osob dle retribučního dekretu a dopisy odvolávající se do nálezů tr.komisí dle 
retr.dekret.

305-619-1 Přihlášky členů čsl.soc.dem.strany v zahraničí po r.1948 Londýn.
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305-619-1

Seznamy a adresy členů tzv.Ústředního výkonného výboru čsl.soc.dem.strany v Britanii.Zápisy ze 
schůzí Zemské organisace čsl.soc.dem.strany v Anglii, některé cyglostil.zprávy ústřed.sekret.této 
strany.

305-619-2 Přihlášky členů čsl.soc.dem.strany v zahraničí po r.1948 Londýn.

305-619-2

Seznamy a adresy členů tzv.Ústředního výkonného výboru čsl.soc.dem.strany v Britanii.Zápisy ze 
schůzí Zemské organisace čsl.soc.dem.strany v Anglii, některé cyglostil.zprávy ústřed.sekret.této 
strany.

305-619-3 Přihlášky členů čsl.soc.dem.strany v zahraničí po r.1948 Londýn.

305-619-3

Seznamy a adresy členů tzv.Ústředního výkonného výboru čsl.soc.dem.strany v Britanii.Zápisy ze 
schůzí Zemské organisace čsl.soc.dem.strany v Anglii, některé cyglostil.zprávy ústřed.sekret.této 
strany.

305-619-4 Přihlášky členů čsl.soc.dem.strany v zahraničí po r.1948 Londýn.

305-619-4

Seznamy a adresy členů tzv.Ústředního výkonného výboru čsl.soc.dem.strany v Britanii.Zápisy ze 
schůzí Zemské organisace čsl.soc.dem.strany v Anglii, některé cyglostil.zprávy ústřed.sekret.této 
strany.

305-619-5 Přihlášky členů čsl.soc.dem.strany v zahraničí po r.1948 Londýn.

305-619-5

Seznamy a adresy členů tzv.Ústředního výkonného výboru čsl.soc.dem.strany v Britanii.Zápisy ze 
schůzí Zemské organisace čsl.soc.dem.strany v Anglii, některé cyglostil.zprávy ústřed.sekret.této 
strany.

305-619-6 Přihlášky členů čsl.soc.dem.strany v zahraničí po r.1948 Londýn.

305-619-6

Seznamy a adresy členů tzv.Ústředního výkonného výboru čsl.soc.dem.strany v Britanii.Zápisy ze 
schůzí Zemské organisace čsl.soc.dem.strany v Anglii, některé cyglostil.zprávy ústřed.sekret.této 
strany.

305-619-7 Přihlášky členů čsl.soc.dem.strany v zahraničí po r.1948 Londýn.

305-619-7

Seznamy a adresy členů tzv.Ústředního výkonného výboru čsl.soc.dem.strany v Britanii.Zápisy ze 
schůzí Zemské organisace čsl.soc.dem.strany v Anglii, některé cyglostil.zprávy ústřed.sekret.této 
strany.

305-620-1
SCHIMMEL Norbert a Fischer Jaroslav výpovědi a opisy výpovědí ve věci podezření ze styku z 
pražským gestapem a podávání zpráv z prostředí býv.protektora přes.Háchy.

305-620-2
Šetření k osobám po r.1945 návrh na zařazení do TNP. Státní občanství, trestní nálezy ÚNV 
hl.města Prahy.

305-620-3 Prošetřování osob po r.1945 k jejich okupační činnosti dle retribučního dekretu.
305-620-4 Prošetřování osob po r.1945 k jejich okupační činnosti dle retribučního dekretu.
305-620-5 Prošetřování osob po r.1945 k jejich okupační činnosti dle retribučního dekretu.
305-620-6 Prošetřování osob po r.1945 k jejich okupační činnosti dle retribučního dekretu.
305-621-1 Poznatky k osobám, které byly prošetřovány dle retribučního dekretu v letech 1945 - 1948
305-621-2 Poznatky k osobám, které byly prošetřovány dle retribučního dekretu v letech 1945 - 1948
305-621-3 Poznatky k osobám, které byly prošetřovány dle retribučního dekretu v letech 1945 - 1948
305-621-4 Poznatky k osobám, které byly prošetřovány dle retribučního dekretu v letech 1945 - 1948
305-621-5 Poznatky k osobám, které byly prošetřovány dle retribučního dekretu v letech 1945 - 1948
305-621-6 Poznatky k osobám, které byly prošetřovány dle retribučního dekretu v letech 1945 - 1948
305-621-7 Poznatky k osobám, které byly prošetřovány dle retribučního dekretu v letech 1945 - 1948

305-622-1
Prošetřování činnosti výb.krim.tajemníka gestapa KELLERA Alfreda. Seznam osob německé 
národnosti, které zaujímaly vedoucí funkce v českých továrnách a závodech v době okupace.

305-622-10 Trestní nálezy osob, které byly souzeny po r.1945 podle retribučního dekretu.
305-622-10 Jedná se o osoby, které přijaly něm.stát.příslušnost.

305-622-2
Trestní nálezy osob, které byly odsouzeny po válce 1945 podle retribučního dekretu a zařazeni di 
TNP.

305-622-3
Trestní nálezy osob, které byly odsouzeny po válce 1945 podle retribučního dekretu a zařazeni di 
TNP.

305-622-4
Trestní nálezy osob, které byly odsouzeny po válce 1945 podle retribučního dekretu a zařazeni di 
TNP.

305-622-5 Trestní nálezy osob, které byly souzeny po r.1945 podle retribučního dekretu.
305-622-5 Jedná se o osoby, které přijaly něm.stát.příslušnost.
305-622-6 Trestní nálezy osob, které byly souzeny po r.1945 podle retribučního dekretu.
305-622-6 Jedná se o osoby, které přijaly něm.stát.příslušnost.
305-622-7 Trestní nálezy osob, které byly souzeny po r.1945 podle retribučního dekretu.
305-622-7 Jedná se o osoby, které přijaly něm.stát.příslušnost.
305-622-8 Trestní nálezy osob, které byly souzeny po r.1945 podle retribučního dekretu.
305-622-8 Jedná se o osoby, které přijaly něm.stát.příslušnost.
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305-622-9 Trestní nálezy osob, které byly souzeny po r.1945 podle retribučního dekretu.
305-622-9 Jedná se o osoby, které přijaly něm.stát.příslušnost.
305-623-1 Trestní oznámení na Adolfa Prouzu, Marii Körnerovou, Josefa Sedláčka.
305-623-1 Vyšetřující spisy o založení společnosti Oceania v roce 1947.

305-623-2
Šetření k osobám, které v době okupace spolupracovaly s gestapem nebo se přihlásily k 
německé národnosti.

305-623-3 Šetření osob pro provinění proti národní cti.Vyšetřující spisy kata WEISE a jeho fotografie.
305-623-4 Prošetřování osob podezřelých ze spolupráce s Němci.
305-623-5 Prošetřování osob podezřelých z protistátní činnosti v roce 1947 - 1949.
305-623-6 Osoby prošetřované ze spolupráce s Němci a podezřelé z protistátní činnosti 1945 - 1949
305-624-1 Šetření osob podezřelých z kolaborace s Němci.
305-624-10 Adolf Říha výpověď o činnosti SD a spolupracovnících.
305-624-11 Karel Procházka ilegální činnost na Kladně v době okupace likvidace gestapem.
305-624-2 Šetření k osobám, které byly činné ve Vlajce nebo spolupracovali s Němci v době okupace.

305-624-3
Šetření k osobám, které byly podezřelé z protistátní činnosti - ze spolupráce s Němci, šetření k 
býv.funkcionářům agrární strany v r.1947.

305-624-4
Zpráva z r.1949 o agentech CIC z řad německé pohraniční stráže v okolí Rehan. Prošetřování 
osob ze spolupráce s Němci.

305-624-5 Šetření k osobám podezřelých ze spolupráce gestapa a SD a jejich činnost za okupace.

305-624-6
Přehled o ukrajinských nacionálních spolcích založených v době I.ČSR včetně členů posledního 
výboru 1921 - 1939.

305-624-7
Zápisy o výpovědi vypsané 1950 s býv. Ministrem vnitra tzv.slovenského státu Alexandrem 
MACHEM.

305-624-8 Alexej ILKOVIČ provádění maďarské iredenty na Slovensku 1937 - 1941 podezřelý ze špionáže.

305-624-9
Německá evangelická církev v čechách a na Moravě. Protistátní činnost jednotlivých duchovních 
v r.1946.

305-625-1
Trestní nálezy osob, které byly souzeny podle retribučního dekretu, kolaborovali s Němci nebo 
čsl.občané přijmuli něm.stát.přísl.

305-625-2 Osoby zařazené do TNP a výpis případu ze Štěchovického archivu.
305-625-3 Seznam členů Vlajky a Svatoplukových gard.
305-625-4 Záznam o spolupráci s Němci ze řad býv.čsl.policie.

305-625-4

Seznam Slovenských gardistů a válečných zločinců. Reakční elementy v KS Slovenské a v 
národním hospodářství. Činnost některých býv.funkcionářů býv.sociálně dem.strany za okupace / 
konfidenti /

305-625-5
Seznam spolupracovníků a udavačů gestapa v Jičíně, seznam osob a institucí, které odebíraly 
přehledy Americké informační služby AIS.

305-625-5

Organisace NSGSA Národně socialistická garda slovenských aktivistů na Jihlavsku.Organisace 
byla založena v r.1940 a sloutila gestapu při pronásledování partizánů v lesích Českomoravské 
vysočiny. Členové této organisace byli udavači, kteří připravili o život 200 osob české národnosti.

305-625-5 Slovenští nacionalisté za války a po válce.

305-625-5
Zavraždění partizánského velitele sovětského důstojníka PUGAČEVA a další intriky akce proti 
KSS a KSČ. Pokus o zavraždění partizána kpt.Zlámala Miroslava a Josefa ORAVČÍKA

305-625-5 Spolupracovníci gestapa v Praze.

305-625-6
Případ předán do kartotéky KSČ z doby I.ČSR - gestapu v Brně.Exponovaní funkcináři SOKOLA v 
Brně pro gestapo. Spolupráce býv.příslušníků čsl.policie s Němci.

305-625-6
Seznam členů gestapa a SD v pražském obvodu, kteří byli nebo zemřeli popraveni v době 
revoluce a později. Seznam členů býv.protektorátní policie,přidělených jako tlumočníci gestapa.

305-626-1
Prošetřování osob, které žádaly o čsl.st.občanství po r.1945. Prošetřování osob podle retribučního 
dekretu.

305-626-2
Prošetřování osob, které žádaly o čsl.st.občanství po r.1945. Prošetřování osob podle retribučního 
dekretu.

305-626-3
Prošetřování osob, které žádaly o čsl.st.občanství po r.1945. Prošetřování osob podle retribučního 
dekretu.

305-626-4
Prošetřování osob, které žádaly o čsl.st.občanství po r.1945. Prošetřování osob podle retribučního 
dekretu.

305-626-5
Prošetřování osob, které žádaly o čsl.st.občanství po r.1945. Prošetřování osob podle retribučního 
dekretu.
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305-626-6
Prošetřování osob, které žádaly o čsl.st.občanství po r.1945. Prošetřování osob podle retribučního 
dekretu.

305-626-7
Prošetřování osob, které žádaly o čsl.st.občanství po r.1945. Prošetřování osob podle retribučního 
dekretu.

305-626-8
Prošetřování osob, které žádaly o čsl.st.občanství po r.1945. Prošetřování osob podle retribučního 
dekretu.

305-627-1 Hlášení o organisování Sudetských Němců v LÜBEKAI a okolí anglická zóna z NSR r.1946.
305-627-1 KSČ ilegální činnost z doby okupace - výpověď býv.zaměstnanců gestapa.

305-627-1
Zpráva o příspěvcích různých institucí agrární straně. Zpráva o průběhu 11.všesokolského sletu v 
Praze. Seznam zajištěných osob z r.1948.

305-627-2 Hlášení o vyšetřování protistátní akce tzv.Českého národního výboru v Londýně po r.1946.
305-627-3 Trestní list osob odsouzených MLS v Opavě.

305-627-3
Nařízení SCHAEF ze dne 27.4.1945 o vál.zločincích. Zpráva o činnosti vyšetřující komise ve 
Wiesbadenu u velitelství 12.arm.skupiny generála Amara BRADLEYHO v r.1945

305-627-3 Přehled o nacistických a fašistických organisací a nacionální ideologie.

305-627-4

Dohoda z 8.5.1944 o poměru mezi čsl.zprávou a sovětským vrchním velením. Záznam o 
mezinárodní socialistické konferenci / druhá internacionála / v Londýně dne 3.3.1945. Opis dopisu 
W.Jakeše zaslaný 19.12.1940 generálu Ingrovi. Záznam o rozhovorech Jaksche s představiteli 
čsl.emigrační vlád v Londýně 1940.

305-627-5
Důvěrné zprávy intervence, resoluce, děkovné dopisy a jiné informace zasílané DRTINOVI a jeho 
projevy u různých příležitostí v r.1945 - 1947.

305-627-6
Žaloba proti býv.prominentům / Slavík, Ripka, Papánek, Zenkl atd./ a materiál jejich trestní 
činnosti.

305-628-1
Šetření podle § 7 dekretu pres.republiky č.100/45 Sb.fy První pražská octárna "Vinocet" Serika 
obchod hedvábím, SRB a spol. textilní závody Stei a spol.v Praze r.1949.

305-628-2
Prošetřování osob podezřelých ze spolupráce s Němci v době okupace.žádosti o 
něm.stát.příslušenství.

305-628-3 Prošetřování osob pro okupační činnost členství NSDAP, udavačství a podobně.
305-628-4 Prošetřování osob pro okupační činnost členství NSDAP, udavačství a podobně.
305-628-5 Prošetřování osob pro okupační činnost členství NSDAP, udavačství a podobně.
305-628-6 Prošetřování osob podezřelých ze spolupráce s gestapem - býv.zaměstnanci gestapa.

305-628-7
Prošetřované osoby podle retribučního dekretu přes.republiky č.138/45 Sb.o provinění proti 
národní cti.

305-629-1
Společnost AKTOFOT,výroba speciálních mechanických strojů.Společnost ORLIT,továrna na 
výrobu cementového zboží. Fy KOPPEL a HÖNIG,výroba gumového zboží a kabelů Praha.

305-629-1
Fy RINGHOFER - TATRA Praha,továrna na výrobu železničních vagonů v Praze, Kopřivnice, 
Roudnice nad Labem, Berově a Velvarech.

305-629-1 Chemická továrna Pragochemie.
305-629-2 Moravskoslezská vozovka dříve Staundinger Wagon fabrik ve Studence Butovice akc.spol.

305-629-2

V r.1929 fy převzal baron Ringhofer,výroba železničních vagonů v ČSR se sídlem Praha 16. Fy 
LUMA,prodejna sirkáren Solo akciová společnost SCHNELL a synovec v Praze,Štěpánská 22. Fy 
Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Praze.První česká úpravna sklenářského písku ve Střelči. 
Fy Minerva spol.pro výrobce a prodej farmakologických minerál.a vitamínových přípravků v Praze.

305-629-3 Kuhn Frantz SA různé dotazníky a pátrací list jmenovaného s fotokopií z roku 1945

305-629-3
Prošetřování osob, které v době okupace byly organisovány ve fašistických organisacích a 
spolupracovaly s Němci.

305-629-4
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích.

305-629-5
Klinger Maxmilián, ředitel fy.RINGHOFER Tatra, člen NSDAP, zatčen 19.4.1945 a odsunut v 
r.1945 do Německa.

305-629-6
SCHIMMER Emil, člen německé krim.policie v Praze, udavač, v r.1946 odsouzen na 20 let vězení. 
VOTAVA Otakar, spolupracovník gestapa, odsouzen na 8 let vězení.

305-630-1 Keller Karel - šetření okupační činnosti. 
305-630-1 Maxová Antonie - šetření okupační činnosti.
305-630-1 Müller Osvald, býv.úředník gestapa v Praze, jeho protokolární výpovědi z r.1946

305-630-2 Osoby prošetřované podle retribučního dekretu přes.republiky č.138/45 Sb.provinění proti cti.

305-630-3 Osoby prošetřované podle retribučního dekretu přes.republiky č.138/45 Sb.provinění proti cti.
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305-630-4 Osoby prošetřované podle retribučního dekretu přes.republiky č.138/45 Sb.provinění proti cti.

305-630-5 Osoby prošetřované podle retribučního dekretu přes.republiky č.138/45 Sb.provinění proti cti.

305-631-1
Rudl Bedřich, generální ředitel nakladatel.Orbis - vyšetřovací spisy z r.1945 o jeho okupační 
činnosti.

305-631-2
Osoby prošetřované podle retribučního dekretu přes.rep.č.138/45 Sb. Kolaborace s Němci a 
udavačství.

305-631-3 Osoby prošetřované podle retribučního dekretu přes.rep.č.138/45 Sb.- kolaborace a udavačství.

305-631-4 Osoby prošetřované podle retribučního dekretu přes.rep.č.138/45 Sb.- kolaborace a udavačství.

305-631-5 Osoby prošetřované podle retribučního dekretu přes.rep.č.138/45 Sb.- kolaborace a udavačství.
305-631-6 Jana WEINEROVÁ, vyšetřovací spisy - přijala něm.stát.příslušenství
305-631-7 Václav Velimský, redaktor, člen Vlajky - šetření jeho okupační činnosti.
305-631-7 Jan Kvapil - šetření o jeho konfidentské činnosti pro gestapo v Praze.

305-632-1
Šetření závadové činnosti osob, spoluprac.gestapa, funkcionářů aktivistických organisací. 
WALTER akciová spol.na automobily podle  7 § dekret.č.100/45 Sb.1947

305-632-2
Šetření závadové činnosti osob, spoluprac.gestapa, funkcionářů aktivistických organisací. 
WALTER akciová spol.na automobily podle  7 § dekret.č.100/45 Sb.1947

305-632-3
Šetření závadové činnosti osob, spoluprac.gestapa, funkcionářů aktivistických organisací. 
WALTER akciová spol.na automobily podle  7 § dekret.č.100/45 Sb.1947

305-632-4
Šetření závadové činnosti osob, spoluprac.gestapa, funkcionářů aktivistických organisací. 
WALTER akciová spol.na automobily podle  7 § dekret.č.100/45 Sb.1947

305-632-5
Šetření závadové činnosti osob, spoluprac.gestapa, funkcionářů aktivistických organisací. 
WALTER akciová spol.na automobily podle  7 § dekret.č.100/45 Sb.1947

305-632-6
Šetření závadové činnosti osob, spoluprac.gestapa, funkcionářů aktivistických organisací. 
WALTER akciová spol.na automobily podle  7 § dekret.č.100/45 Sb.1947

305-632-7
Šetření závadové činnosti osob, spoluprac.gestapa, funkcionářů aktivistických organisací. 
WALTER akciová spol.na automobily podle  7 § dekret.č.100/45 Sb.1947

305-633-1
Vilém Lieder Koben, Karel Lewenstein a Benjamin MURMELSTEIN, vedoucí funkcionáři židů v 
Terezíně. Šetření jejich spolupráce s Němci v otázce transportů apod.

305-633-2
Ing.RÖSCH Leopold Linhart, šetření okupační činnosti, informace o výrobě léčebných 
prostředcích proti Choleře Nohon a Suhon.

305-633-3
Osoby prošetřované podle dekretu retr.č.138/45 Sb. Členství NSDAP, SA, Dr.Emil Hácha, 
býv.president, záznam o jeho úmrtí v r.1945.

305-633-4
JUDr.býv.podpl.Lumír Kraml - činnost z doby okupace, kdy působil jako vládní rada a policejní 
ředitel.

305-633-5
Alfons SEDLÁČEK, redaktor Venkovských novin - šetření okupační činnosti. Odsouzen MLS na 
10 let pro kolaboraci s Němci.

305-634-1
Seznam trestanců, odsouzených podle retrib.dekretu zákona, kteří nemají čsl.stát.příslušnost a 
jim končil trest v květnu, v červnu a červenci 1950.

305-634-2
Seznam trestanců, odsouzených podle retrib.dekretu zákona, kteří nemají čsl.stát.příslušnost a 
jim končil trest v květnu, v červnu a červenci 1950.

305-634-3
Seznam trestanců, odsouzených podle retrib.dekretu zákona, kteří nemají čsl.stát.příslušnost a 
jim končil trest v květnu, v červnu a červenci 1950.

305-634-4
Seznam trestanců, odsouzených podle retrib.dekretu zákona, kteří nemají čsl.stát.příslušnost a 
jim končil trest v květnu, v červnu a červenci 1950.

305-635-1
Müller Alois, člen gestapa a jeho manželka Helena - šetření okupační činnosti, Veselíková Soňa 
Žofie - šetření okupační činnosti.

305-635-2 Veselíková Soňa Žofie - pokračování v její okupační činnosti.
305-635-3 Veselíková Soňa Žofie - pokračování v její okupační činnosti.
305-635-4 Veselíková Soňa Žofie - pokračování v její okupační činnosti.
305-635-5 Veselíková Soňa Žofie - pokračování v její okupační činnosti.

305-635-5
Zimmer Karel, člen DAF a funkcionář NSDAP v Brně. Židé, kteří jako vězňové spolupracovali s 
Němci v Terezíně.

305-635-6 Veselíková Soňa Žofie - pokračování v její okupační činnosti.

305-636-1
Šetření okupační činnosti býv.členů gestapa Behrenda, Drewse a Matyse - šetření k osobám 
podle retrib.dekretu č.138/45 Sb. Členství ve Vlajce, přijetí německé stát.příslušnosti.
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305-636-2 Osoby prošetřované podle retribučního dekretu přes.rep.č.138/45 Sb.za okupační činnost
305-636-3 Osoby prošetřované podle retribučního dekretu přes.rep.č.138/45 Sb.za okupační činnost
305-636-4 Osoby prošetřované podle retribučního dekretu přes.rep.č.138/45 Sb.za okupační činnost
305-636-5 Osoby prošetřované podle retribučního dekretu přes.rep.č.138/45 Sb.za okupační činnost

305-637-1
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích.

305-637-2
Říha Viktor,německý stát.příslušník, WACHA Walter, člen NSDAP v r.1942 byl vyloučen ze strany 
pro styk s Čechy.

305-637-3

Teuschelová Emilie přijmula něm.stát.občanství. TEUSCHEL Arnošt, příslušník SS. TIETZOVÁ 
Anna přihlásila se k německé stás.příslušnosti.Prošetřování osob, které v době okupace byli 
organisováni ve fašistických organisacích.

305-637-4 Prošetřování osob, které byly odsunuty retr.dekretem pro okupační činnost.

305-637-5
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích.Jedná se o udavače gestapa a SD.

305-637-6
Čipera František - spolupráce a udavačství s gestapem. Chválová Marie udržovala styky s 
něm.vojáky.Další prošetřování osob, které v době okupace se exponovali pro okupanty.

305-637-7
Prošetřování osob, které v době okupce se exponovaly pro Němce.Byly organisováni ve 
fašistických stranách v době okupace nebo přijali něm.státní občanství.

305-637-8 KOOP Lubomír, funkcionář Vlajky, župní vedoucí.

305-637-8

ULMANN Robert, ředitel fy.OSTMARK WERKE - vojenské telegrafní dílny ve Gbelích. Člen SDP, 
SA, NSDAP, vedoucí ABWEHRU, který byl odsouzen k doživotnímu žaláři.Dále jsou uvedeni 
pověřenci ABWEHRU u těchto pražských fy.Letov, AVIA,WALTER, AERO,ŠKODA, JANEČEK, 
SRB a ŠTYS.

305-638-1
Prošetřování osob, které pro okupační činnost byli odsouzeni dle retribučního dekretu. Jedná se o 
členy fašistických organisací nebo přijali něm.stát.občanství, udavačství atd.

305-638-2 Prošetřování osob, které byly odsouzeni dle retribučního dekretu za okupační činnost.
305-638-3 Protokolární výpovědi osob, které v r.1945 - 1947 vypovídají ke své činnosti v době okupace.

305-638-4
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci. Štěpánek Ladislav, inspektor 
policie za okupace byl činný v gestapu v Praze na protikomunistickém oddělení a židovském.

305-638-4
Dále je uvedena činnost dalších pracovníků gestapa. STANZEL František, odborový rada 
kancelář presidenta HÁCHY.

305-638-5

TRINKEWITZ Bedřich býv.člen NSDAP a SA. Různé písemnosti vyplývající z jeho funkce 
Blokleitera NSDAP v Klánovicích, Počernicích. Seznamy některých lékařů z Prahy a okolí a 
seznam lékárníků z Prahy.

305-638-6 Prošetřování osob, kteří byli odsouzeni del retribučního dekretu pro okupační činnost.
305-638-6 Herzig Walter, nar.5.6.1910, který byl členem NSDAP a podezřelý z válečných zločinů.
305-638-6 Údajně se měl zúčastnit vraždění 99 francouzských civilistů v Tulle dne 9.6.1944.

305-639-1
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci, gestapem nebo přijali 
něm.stát.příslušnost..

305-639-2 Prošetřování osob, které byli odsouzeni dle retribučního dekretu pro okupační činnost.

305-639-2 Jedná se o býv.členy HG, NSDAP, NOF, Vlajku, Vos, BDH, DKV a jiné podobné organisace.

305-639-3

Prošetřování osob, které spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve fašistických 
organisacích a byly odsouzeni MLS dle retrib.dekretu. Protokol s Václavem HANKEM, 
krim.taj.gestapa v Hradci Králové.

305-639-4
Kuchař Jan byl na Ukrajině, kde se zúčastnil drancování Ukrajiny. Prošetřování osob, které v době 
okupace spolupracovali s Němci nebo byli organisováni ve fašistických organisacích.

305-639-6
Anglická exhumační misse / hrobaři / v ČSR v revoluci 1947. Využívání členů této skupiny 
anglickou rozvědkou proti ČSR.

305-639-6
Liga mezinárodního přátelství "LMP", anglický "IFL".Členové této organisace r.1947 byli vesměs 
čsl důstojníci zahraniční armády v Anglii.

305-639-6
Prověřování některých zaměstnanců Ústředního svazu zaměstnanců řemesel v Praze za doby 
okupace.

305-640-1
Šetření činnosti osob, kteří se v době okupace provinily proti národní cti.Poslední politické plány 
dr.Hodži před r.1939

305-640-1 Elaborát, který napsal Josef HANKA, redaktor, který by důvěrně známý s Hodžou.
305-640-2 Prošetřování okupační činnosti osob, převážně býv.příslušníky krim.policie.

305-640-3
Trestní oznámení na osoby, které spolupracovaly s gestapem. Protokolární výpovědi svědků, kteří 
vypovídají ku činnosti spolupracovníků gestapa.

305-640-4 Šetřením činnosti vedoucích funkcionářů Českomoravských strojíren v Karlíně.
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305-640-5 Šetřením činnosti vedoucích funkcionářů Českomoravských strojíren v Karlíně.

305-641-1
Protokolární výpovědi osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byli organisováni 
ve fašistických organisacích. Po r.1945 byli odsunuti retrib.dekretem.

305-641-2 Činnost udavačů v továrně ČMS Českomoravské strojírny v Karlíně.

305-641-3
Prošetřování osob, které v době okupace byly členy fašistických organisací nebo se provinily proti 
národní cti.

305-641-4
Prošetřování osob, které v době okupace byly členy fašistických organisací nebo se provinily proti 
národní cti.

305-641-5
Prošetřování osob, které v době okupace byly členy fašistických organisací nebo se provinily proti 
národní cti.

305-641-6
Freiberger Vilém, příslušník SS, sloužil v německé armádě. Prošetřování osob, které v době 
okupace byli činný ve fašistických organisacích nebo spolupracovali s Němci.

305-642-1
Trestní stíhání osob, které se v době okupace přihlásily k německé národnosti a přisluhovaly 
Němcům.

305-642-2
Trestní stíhání osob, které se v době okupace přihlásily k německé národnosti a přisluhovaly 
Němcům.

305-642-3
Trestní stíhání osob, které se v době okupace přihlásily k německé národnosti a přisluhovaly 
Němcům.

305-642-4
Trestní stíhání osob, které se v době okupace přihlásily k německé národnosti a přisluhovaly 
Němcům.

305-642-5 Šetření činnosti a trestní stíhání příslušníka gestapa Josefa Smutnýho.

305-642-6
Prošetřování okupační činnosti býv.poštovního rady Wilhelma Rozehnala, udavače a člena 
aktivistických organisací.

305-643-1 Prošetřování osob týkající se jejich okupační činnosti.

305-643-2

Osobní spisové materiály Františka VOBORSKÉHO, zabavené v jeho bytě. Spisy obsahují 
přehled o činnosti odbojové skupiny "Černý Lev" a "Hnutí za svobodu". Seznam členů odbojových 
skupin - potvrzení / kopie / vydávané účastníkům odboje. Průběh obsazení záměčku Jenerálka v 
r.1945. Seznamy vyznamenaných členů odboje.

305-643-3
Prošetřování osob převážně německé národnosti, kteří se provinily proti národní cti a byly 
odsouzeny retrib.dekretem.

305-643-4

Seznam zadržených studentů při demonstraci 25.2.1945. Zpráva o demonstraci vysokoškolských 
studentů před min.financí o síle asi 2000 lidí. Seznam osob zadržených Ostb Praha od 20.února 
do března 1948. Kandidátka lidových akademiků na valné hromadě spolku VŠPS konané dne 
10.12.1947. Zpráva o potrestání výtržníků v únorových událostech

305-643-4 Seznam předvedených osob, převážně studentů.

305-643-4
Jmenný seznam členů ideového klubu akademiků strany nár.socialistické. Kandidátní listina 
nár.socialistických posluchačů na vysoké škole politické a sociální v Praze.

305-643-4

Seznam osob z daty narození potrestaných pro právní přestupky při nepokojích 25-26 února 1948. 
Kandidátka fakultní organisace čsl.sociální demokracie na VŠPS v Praze. Situační zprávy MV o 
průběhu únorových událostí.

305-643-4 Programové prohlášení Klubu akademiků čs.strany nár.socialistické fakultní sekce VŠPS

305-643-5
Bohumír WITTEK, nar.8.11.1915 - šetření ilegální činnosti jmenovaného, jeho životopis a 
ustanovka.

305-643-6 Karusová Bedřiška - ustanovka
305-643-7 Dörrbeck Ferdinand - šetření okupační činnosti a pookupační činnosti.

305-644-1
Prošetřování činnosti jednotlivých osob činných v době okupace a osob německé národnosti 
navržených k odsunu.

305-644-2
Prošetřování činnosti jednotlivých osob činných v době okupace a osob německé národnosti 
navržených k odsunu.

305-644-3
Prošetřování činnosti jednotlivých osob činných v době okupace a osob německé národnosti 
navržených k odsunu.

305-644-4
Prošetřování činnosti jednotlivých osob činných v době okupace a osob německé národnosti 
navržených k odsunu.

305-644-5
Prošetřování činnosti jednotlivých osob činných v době okupace a osob německé národnosti 
navržených k odsunu.

305-644-6
Prošetřování činnosti jednotlivých osob činných v době okupace a osob německé národnosti 
navržených k odsunu.

305-644-7
Prošetřování činnosti jednotlivých osob činných v době okupace a osob německé národnosti 
navržených k odsunu.

305-644-8
Seznam osob náboženské společnosti "Církve Ježíše Krista posledních dnů". V seznamu jsou 
podchyceny všechny osoby této společnosti v Čechách a na Moravě z r.1950.
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305-645-1
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byli odsouzeny retribučním dekretem pro okupační činnost.

305-645-2
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byli odsouzeny retribučním dekretem pro okupační činnost.

305-645-3
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byli odsouzeny retribučním dekretem pro okupační činnost.

305-645-4
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byli odsouzeny retribučním dekretem pro okupační činnost.

305-645-5
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byli odsouzeny retribučním dekretem pro okupační činnost.

305-645-6
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byli odsouzeny retribučním dekretem pro okupační činnost.

305-645-7
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byli odsouzeny retribučním dekretem pro okupační činnost.

305-646-1
Dostál Jan v r.1936 člen Turneru, přítel K.H.Franka, manželka byla sekretářkou NSDAP v 
Klánovicích. Podporoval finančně Vlajku a Arijský boj. Prošetřování osob z okupační činnosti.

305-646-2
Prošetřování osob, týkající se jejich okupční činnosti, které v r.1945 byly odsouzeny retribučním 
dekretem.

305-646-3
Prošetřování osob, týkající se jejich okupční činnosti, které v r.1945 byly odsouzeny retribučním 
dekretem.

305-646-4
Prošetřování osob, týkající se jejich okupční činnosti, které v r.1945 byly odsouzeny retribučním 
dekretem.

305-647-1
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s gestapem, SD nebo byli organisováni 
ve fašistických organizacích.

305-647-1 Po r.1945 byly odsouzeny retrib.dekretem.

305-647-2
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s gestapem, SD nebo byli organisováni 
ve fašistických organizacích.

305-647-2 Po r.1945 byly odsouzeny retrib.dekretem.

305-647-3
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s gestapem, SD nebo byli organisováni 
ve fašistických organizacích.

305-647-3 Po r.1945 byly odsouzeny retrib.dekretem.

305-647-4
FEBRANS Hans, nar.31.5.1908, vedoucí ředitel akciové spolešnosti "OMNIPOL", který udržoval 
styky s K.H.Frankem po celé Evropě.Spolupracovník SD a gestapem.

305-647-5
BÖHME Horst, vedoucí SD a velitel bezpečnostní policie v Praze, od r.1939 - 1942 příslušník SS. 
Byl jedním z hl.osob, které se přimlouvaly v r.1942 za zničení Lidic.Těšil se zvl.přízně Heydricha.

305-648-1
Protokolární výpovědi osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni 
ve fašistických organisacích.

305-648-1
Prošetřování osob, týkajících se jejich činnosti v době okupace. Po r.1945 byly odsouzeni 
retribučním dekretem MLS.

305-648-2
Protokolární výpovědi osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni 
ve fašistických organisacích.

305-648-2
Prošetřování osob, týkajících se jejich činnosti v době okupace. Po r.1945 byly odsouzeni 
retribučním dekretem MLS.

305-648-3
Protokolární výpovědi osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni 
ve fašistických organisacích.

305-648-3
Prošetřování osob, týkajících se jejich činnosti v době okupace. Po r.1945 byly odsouzeni 
retribučním dekretem MLS.

305-648-4
Protokolární výpovědi osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni 
ve fašistických organisacích.

305-648-4
Prošetřování osob, týkajících se jejich činnosti v době okupace. Po r.1945 byly odsouzeni 
retribučním dekretem MLS.
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305-648-5

REINDL Robert, REINDL Rudolf, REINDLOVÁ Marta - všichni v zahraničí. V době okupace 
spolupracovaly s Němci a gestapem. Robert v r.1942 byl odsouzen voj.soudem pro vyzvědačství 
proti ČSR na 5 roků. V r.1925 se dopustil se svým bratrem Rudolfem podvodů paděláním šeků a 
s penězi asi jednoho milionu odjeli do Francie. Ve Francii pokračovali oba ve špionáži ve prospěch 
Francie a i pro Němce. V r.1940 se vrátlili do Protektorátu, kde ve spolupráci s gestapem dále 
pracovaly.

305-649-1
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích

305-649-1 Po r.1945 byly souzeni retribučním dekretem.

305-649-2
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích

305-649-2 Po r.1945 byly souzeni retribučním dekretem.

305-649-3
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích

305-649-3 Po r.1945 byly souzeni retribučním dekretem.

305-649-4
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích

305-649-4 Po r.1945 byly souzeni retribučním dekretem.

305-649-5
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích

305-649-5 Po r.1945 byly souzeni retribučním dekretem.

305-649-6
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích

305-649-6 Po r.1945 byly souzeni retribučním dekretem.

305-649-7
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích

305-649-7 Po r.1945 byly souzeni retribučním dekretem.

305-650-1
HAUPTMANN Emil, člen NSDAP, býv.důstojník čsl.armády, který v době okupace byl 
tlumočníkem ABWEHRU v Praze. Prošetřování osob, týkající se okupační činnosti.

305-650-2

KAUTSKÝ Jiří v r.1948 ilegálně opustil ČSR, později se vrátil a byl odsouzen na 2 roky do TNP. 
SRP Vilém za okupace se stýkal s Němci. Měl legitimaci zelené barvy tak,že byl pouštěn na hrad. 
Dostal se pak do koncentračního tábora Flosenburg, kde byl kápem. Bil a okrádal vězně a zavinil 
smrt mnoha vězňů.

305-650-3 PAUL Elgelberg zařazen do TNP 4 a půl roku žaláře podle LS.111. 3342/46 par.3 retrib.zákona.
305-650-3 GUTH příslušník gestapa v Praze a v Plzni, člen stát.neunif.protekt.policie.
305-650-4 Kudlička Radoslav útěk z TNP v Pardubicích.

305-650-4

Stýblová Dagmar závadová korespondence s cizinou. KAPLANOVÁ Anna v době okupace byla 
písařkou a milenkou příslušníka SA a NSDAP FRUNRUNGA Rudolfa ve Vídni. Po válce udržovala 
styk s cizinou /USA/ a byla podazřelá z vojenského vyzvědačství.

305-650-5 KŘÍŽEK Antonín, spolupracovník ABWEHRU v Praze, který působil i na Balkáně.

305-650-6
Stručná charakteristika gestapa v Benešově, Plzni, Č.Budějovicích, Krumlova, Tábora, Jeseníků, 
Šumperk, Přerov, Olomouc, Zlín, Pardubice, Brno.

305-650-6
Prošetřování a protokolární výpovědi býv.člena gestapa a válečného zločince Eduarda 
FISCHERA.

305-650-7 HABELT Václav, příslušník gestapa v Praze.
305-650-7 Seznam spolupracovníků gestapa a ABWEHRU

305-650-7
Popis poměrů na gestapu a jednotlivé činnosti příslušníků gestapa. Popis organisace RSHA a 
činnost jednotlivých úřadů na území Protektorátu.

305-651-1

Žádosti o vrácení čsl.stát.občanství. Výpis z článku RP ze dne 4.6.1946, týkající se atentátu na 
Heydricha. Výpověď svědka STRAKY, který obdržel za udání a popis pachatele atentátu 
peněžitou odměnu 100.000 Kč. Šetření osob, které žádaly o něm.stát.občanství nebo se jinak 
provinili.

305-651-2 Trestní řízení proti zajištěným Němcům po osvobození v r.1945.

305-651-3
Pátrání po dokumentárním filmu o zničení Lidic. Šetření osob, které se na filmování podílely nebo 
o tom něco věděly.

305-651-4
Šetření činnosti zemského soudního rady Landesgericht v Praze dr.Thüssinger, který v r.1945 
přeběhl k Amričanům. Trestní řízení proti osobám německé národnosti.

305-651-5
Trestní řízení proti Herbertu STEININGEROVI, členu NSDAP, SDP a SA. Osobní doklady 
jmenovaného.
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305-651-6
Prošetřování činnosti osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo se k Němcům 
dobrovolně přihlásily.

305-652-1 Vyšetřující spisy býv.členů gestapa, udavačů a konfidentů gestapa a SD.
305-652-2 Vyšetřující spisy býv.členů gestapa, udavačů a konfidentů gestapa a SD.
305-652-3 Vyšetřující spisy býv.členů gestapa, udavačů a konfidentů gestapa a SD.

305-652-4

Seznam členů gestapa v Ml.Boleslavi, stíhaných pro vraždu a vypsání v ČPV v r.1945. Svědecké 
výpovědi a zprávy o činnosti a zajištění gestapem členů ileg.skupiny Legií Svobody. Vyšetřující 
spisy k býv.členům gestapa a jejich konfidentů.

305-652-5
Šetření okupační činnosti osob podle dekteru přes.republiky č.138/45 Sb podezřelé u udavačství a 
spolupráce s Němci.

305-652-6
Šetření okupační činnosti osob podle dekteru přes.republiky č.138/45 Sb podezřelé u udavačství a 
spolupráce s Němci.

305-653-1
Dolejší Karel, tlumočník na protikomunistickém odd.gestapa v Praze. Poznatky týkající se ilegální 
činnosti členů KSČ o zrádcovské činnosti spolupracovníků z jejich řad. / FIALA - KOLOMAZNÍK /

305-653-2
Prošetřování osob, týkající se jejich okupační činnosti. Hakl Josef za I.ČSR funkcionář 
Republikánské strany za okupace člen Arijské jednoty v Hradci Královém.

305-653-3

Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo přijali něm.státní 
příslušnost nebo byly organisováni ve fašistických stranách a po r.1945 byli odsouzeni retribučnm 
dekretem.

305-653-4 ZÁLUSKÝ Jaroslav, příslušník policie za I.rep.sloužil v oddělení protikomunistickém.
305-653-4 Měl spolupracovníky z řad členů KSČ / KOLOMAZNÍK /.
305-653-5 Langer Alfred, příslušník SD v Brně.
305-653-5 Režný Karel, novinář, vedoucí redaktor časopisu Hlas Národa.
305-653-5 LANDMAN Werner, příslušník SD v Praze a Brno. Popis organisace a obsazení v SD.
305-653-5 Seznam spolupracovníků SD.

305-653-6

Kuchyňka Jana, úředník fy.Prenhälten a Kontinentální společnost pro obchod železem v Praze. 
Člen NSDAP a jako příslušník něm.organisací v býv.I.republice pomáhal rozbít ČSR. V době 
okupace jako ředitel fy jezdil do ciziny, kde prováděl špionáž ve prospěch Němců.V r.1947 byl 
odsunut do Rakouska.

305-656-4
Stíhání převážně býv.vojenských gážistů, které pracovaly v době okupace proti zájmům českého 
národa. Seznam orgánů gestapa a jejich spolupracovníků.

305-656-5
Stíhání převážně býv.vojenských gážistů, které pracovaly v době okupace proti zájmům českého 
národa. Seznam orgánů gestapa a jejich spolupracovníků.

305-656-6
Stíhání převážně býv.vojenských gážistů, které pracovaly v době okupace proti zájmům českého 
národa. Seznam orgánů gestapa a jejich spolupracovníků.

305-656-7
Stíhání převážně býv.vojenských gážistů, které pracovaly v době okupace proti zájmům českého 
národa. Seznam orgánů gestapa a jejich spolupracovníků.

305-657-1
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisovány ve 
fašistických organisacích a po r.1945 byly odsouzeny retrib.dekretem.

305-657-2
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisovány ve 
fašistických organisacích a po r.1945 byly odsouzeny retrib.dekretem.

305-657-3
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisovány ve 
fašistických organisacích a po r.1945 byly odsouzeny retrib.dekretem.

305-657-4
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisovány ve 
fašistických organisacích a po r.1945 byly odsouzeny retrib.dekretem.

305-657-5

OBERHAUSER Fridrich, krim.tajemník gestapa v Praze. Ve spise je uvedena činnost OBER a 
jeho spolupracovníci residenta BOBEHO a dalších spolupracovníků z řad Kléru proti církevním 
osobám.

305-657-6 KIESEWETER Fritz, příslušník gestapa v Praze.

305-657-6
Politická situace v býv.protektorátě a charakteristika Henleina, Franka, Neuráta a velitele 
pražského gestapa.

305-658-1
Rudolf CHRUM, vedoucí krycí kanceláře gestapa Universál, vyšetřující spisy z r.1946, výpovědi 
konfidentů a orgánů gestapa.

305-658-2 Šetření okupační činnosti osob podle dekr.pres.republiky - spolupráce s Němci s udavačství.
305658-3 Jaroslav Vinduška, průmyslník - šetření okupační činnosti.
305-658-4 Osoby prošetřované jako býv.lidi v r.1949 a navrženy do TNP.
305-658-5 Osoby prošetřované jako býv.lidi v r.1949 a navrženy do TNP.
305-659-1 Šetření k osobám, které kolaborovaly s Němci.
305-659-2 Šetření k osobám, které kolaborovaly s Němci a vyzradili ilegální skupinu Bílek.

Arch
iv 

be
zp

eč
no

stn
ích

 sl
ož

ek



305-659-3 Osoby prošetřované pro kolaboraci s Němci a pro udavačství.

305-659-4
Koucký Karel, šetření k jeho ilegální činnosti v době okupace, kdy zajištěn gestapem a propuštěn 
ileg.organisací Předvoj.

305-659-5 Šetření okupační činnosti osob podle retrib.dekretu přes.rep. 138/45 Sb.

305-659-6
Šetření okupační činnosti osob podle retr.dekretu přes.republiky. Šetření týkající se zastřelení 9 
osob z obce KOCHÁNKY v r.1944.

305-659-7
Křížek Antonín - agent ABWEHRU, výpovědi o pronikání AST na Balkán, o orgánech gestapa a 
úkolech III.odd.ABWEHRU v době II.svět.války.

305-660-1
Akciová společnost pro průmysl dentální - šetření podle §7 dekr.100/45 Sb. Návrhy a rozhodnutí o 
zařazení nespolehlivých osob do TNP v r.1949.

305-660-2 Vyhodnocení spisu Stříbrný, K, Pergler, F.KAHÁNEK kontra Karel Rulík 1929-30
305-660-2 Šetření okupační činnosti fy.Helika.S

305-660-2
Hlášení z r.1947 o jednání čsl.přestav.np.rafinerie min.olejů s americkými zástupci petrolejářské 
společnosti.

305-660-2 CARE, americká společnost pro pomoc v ČSR.
305-660-2 Poznatky o vedoucích osobách této organisace.

305-660-3
Šetření o činnosti a funkcionářích Amerického ústavu v Brně, Ostravě a Pardubicích. Seznam 
amerických firem v ČSR 1950.

305-660-4 Výpovědi býv.konfidenta SD VONDRÁČKA.

305-660-4
Brožura týkající se Břevnovského kláštera po okupaci v Květnovém povstání. Obžalovací spis na 
Scheinostu a spol.r.1947.

305-660-5

Robert von TARBUK, orgán AST, výpovědi o organisaci AST důstojníků a agentů ABWEHRU. 
Útvar Branderburg, jeho použití a vývoj fotokopie německého materiálu o vzniku, organisaci a 
úkolech Wervolf v souvislosti a Abwehrem. Seznam válečných zločinců vydaných dne 10.7.1946 
do ČSR. Seznam agentů Abwehru a gestapa odsouzených MLS v Ostravě a v Mostě.

305-661-1
Šetření Stb.r.1950 k osobám cizí stát.přísl. Prošetřování osob po r.1945 pro jejich okupační 
činnost.

305-661-2
Šetření Stb.r.1950 k osobám cizí stát.přísl. Prošetřování osob po r.1945 pro jejich okupační 
činnost.

305-661-3
Šetření Stb.r.1950 k osobám cizí stát.přísl. Prošetřování osob po r.1945 pro jejich okupační 
činnost.

305-661-4
Šetření Stb.r.1950 k osobám cizí stát.přísl. Prošetřování osob po r.1945 pro jejich okupační 
činnost.

305-661-5
Šetření Stb.r.1950 k osobám cizí stát.přísl. Prošetřování osob po r.1945 pro jejich okupační 
činnost.

305-662-1
Prošetřováním osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci a po r.1945 byly odsouzeni 
retribučním dekretem pro okupační činnost.

305-662-2
Prošetřováním osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci a po r.1945 byly odsouzeni 
retribučním dekretem pro okupační činnost.

305-662-3
Prošetřováním osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci a po r.1945 byly odsouzeni 
retribučním dekretem pro okupační činnost.

305-662-4
Prošetřováním osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci a po r.1945 byly odsouzeni 
retribučním dekretem pro okupační činnost.

305-662-5
Prošetřováním osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci a po r.1945 byly odsouzeni 
retribučním dekretem pro okupační činnost.

305-662-6
Prošetřováním osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci a po r.1945 byly odsouzeni 
retribučním dekretem pro okupační činnost.

305-663-1
Výpověď vedoucího krim.tajemníka gestapa Bedřich Badelta o zpravodajské činnosti insp.DIVIŠE. 
Výpovědi o činnosti krim.asistenta gestapa Huška.

305-663-1 František Zahradnický pplk.SNB - šetření okupační činnosti.

305-663-2
Osoby z řad býv.lidí navržené v r.1949 do TNP. Osoby prošetřované a odsouzené pro kolaboraci s 
Němci a pro členství v SA.

305-663-3
Osoby Německé národnosti, šetření okupační činnosti ve členství v NSDAP, Sdp, spolupracovníci 
gestapa a přiznání něm.stát.příslušnosti.

305-663-4
Osoby Německé národnosti, šetření okupační činnosti ve členství v NSDAP, Sdp, spolupracovníci 
gestapa a přiznání něm.stát.příslušnosti.

305-663-5
Osoby Německé národnosti, šetření okupační činnosti ve členství v NSDAP, Sdp, spolupracovníci 
gestapa a přiznání něm.stát.příslušnosti.

305-664-1
Prošetřování a pátrání po osobách, které v době okupace spolupracovali s Němci nebo s 
gestapem.
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305-664-2
Protokolární výpovědi osob, týkající se jejich činnosti v době okupace. Svědecké výpovědi. Jedná 
se o osoby, které žádaly o něm.státní příslušnost.

305-664-3 Trestní oznámení a protokolární výpovědi osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci.

305-664-4 Trestní oznámení a protokolární výpovědi osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci.

305-664-5 Trestní oznámení a protokolární výpovědi osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci.
305-665-1 Obžaloba krajského soudu v Praze z r.1947, týkající se atentátu na býv.členy vlády.

305-665-1
Fotokopie doličných věcí zaslaných místopředsedovi vlády dr.Petru Zenklivi, Drtinovi a 
Masarykovi.

305-665-2

Zpráva o stavu vyšetřování pokusu atentátu na členy vlády. Úřední záznam oblastních úřadoven 
Stb.Praha z r.1947. Věstník kriminální služby MV vydaný 15.9.1947, týkající se atentátu na 
ministry.

305-665-3 Protokolární výpovědi osob, které vypovídají k atentátu na býv.členy vlády v r.1947.

305-666-1
Vyšetřování týkající se pokusu atentátu na býv.členy vlády, Masaryka, Drtinu, Zenkla v r.1947. 
Hlášení úřadoven Stb, týkající se šetření a pátrání po pachatelích.

305-666-2
Vyšetřování týkající se pokusu atentátu na býv.členy vlády, Masaryka, Drtinu, Zenkla v r.1947. 
Hlášení úřadoven Stb, týkající se šetření a pátrání po pachatelích.

305-666-3
Vyšetřování týkající se pokusu atentátu na býv.členy vlády, Masaryka, Drtinu, Zenkla v r.1947. 
Hlášení úřadoven Stb, týkající se šetření a pátrání po pachatelích.

305-666-4
Vyšetřování týkající se pokusu atentátu na býv.členy vlády, Masaryka, Drtinu, Zenkla v r.1947. 
Hlášení úřadoven Stb, týkající se šetření a pátrání po pachatelích.

305-667-1
Vyšetřování osob, týkající se pokusu atentátu na býv.členy vlády v r.1947.Protokolární výpovědi 
osob.

305-667-2 Protokolární výpovědi osob, které vypovídají k atentátu na býv.ministry v r.1947.

305-667-3
Jmenný seznam osob z hotelů, které se v době atentátu na býv. ministry zdržovaly v Praze. 
Seznamy osob, které prodělali výcvik střelmistrů.

305-667-4 Protokolární výpovědi osob, které vypovídají k atentátu na býv.členy vlády v r.1947.
305-667-5 Protokolární výpovědi osob, které vypovídají k atentátu na býv.členy vlády v r.1947.
305-668-1 Němci navržené k hromadnému odsunu do Německa
305-668-1 Prověřování žádostí o udělení čsl.stát.občanství.
305-668-2 Vošmik Antonín, konfident gestapa - šetření o jeho sebevraždě v r.1945.
305-668-3 Böhm Karel a Böhmová Zdenka - šetření ve věci předání dle retribučního dekretu.
305-668-4 Fenzel Jan - šetření okupační činnosti.
305-668-4 ESSLER Otto, vedoucí NSDAP - šetření jeho chování za okupace.

305-668-5
WEIRAUCH Herman a Veronika - říští němci, šetření jejich okupační činnosti. WALTER 
František, trestní oznámení podle retrib.dekretu.

305-669-1
Žádosti o pátrání a zatčení býv.příslušníků gestapa - šetření dle retrib.dekretu, pro podezření pro 
spolupeáci s gestapem nebo pro členství ve fašistických organisacích.

305-669-2
Prošetřování osob z udavačství, návrhy  na odsun Němců, spolupráce s policií, členství v NSDAP 
apod.

305-669-3
Šetření k osobám po r.1945 pro okupační činnost. Šetření k činnosti mezinárodního červeného 
kříže.

305-669-4 Falout Jaroslav, 2.1.1886 - šetření okupační činnosti dle retrib.dekretu.
305-669-5 Prošetřování osob na základě jejich okupační činnosti.
305-669-6 Prošetřování osob na základě jejich okupační činnosti.

305-670-1
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byly odsouzeny retribučním dekretem.

305-670-2
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byly odsouzeny retribučním dekretem.

305-670-3
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byly odsouzeny retribučním dekretem.

305-670-4
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byly odsouzeny retribučním dekretem.

305-670-5
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byly odsouzeny retribučním dekretem.

305-670-6
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byly odsouzeny retribučním dekretem.
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305-671-1
Protokolární výpovědi býv. Členů gestapa a zaměstnanců z Náchoda, Hradce Králového, kteří 
vypovídají k činnosti býv.úředníka Jana Chudoby, který úzce spolupracoval s Gestapem.

305-671-2
Šetření na osoby, které v době okupace přijaly německou stát.příslušnost nebo byly příslušníky 
fašistických organisací.

305-671-3
Protokolární výpovědi / v německém jazyce / býv.přísedícího zemského soudu v Praze, který 
vypovídá o své činnosti v době okupace.

305-671-4

Protokolární výpovědi osob, vypovídajících k činnosti Antonína Šipa, který jako krim.asistent ZÚS 
spolupracoval v době okupace s gestapem. Šíp byl mimořádným lid.soudem v Praze 10.2.1947 
odsouzen k 15 letům vězení.

305-672-1
Šetření k osobám, které po r.1945 byly zařazeny do TNP nebo byly souzeny dle retribučního 
dekretu po r.1945.

305-672-2
Šetření k osobám, které po r.1945 byly zařazeny do TNP nebo byly souzeny dle retribučního 
dekretu po r.1945.

305-672-3
Šetření k osobám, které po r.1945 byly zařazeny do TNP nebo byly souzeny dle retribučního 
dekretu po r.1945.

305-672-4
Šetření k osobám, které po r.1945 byly zařazeny do TNP nebo byly souzeny dle retribučního 
dekretu po r.1945.

305-672-5
Šetření k osobám, které po r.1945 byly zařazeny do TNP nebo byly souzeny dle retribučního 
dekretu po r.1945.

305-673-1
Prošetřování osob, pojednávající o činnosti z doby okupace. Jedná se o osoby, které v době 
okupace byli organisováni ve fašistických organisacích nebo spolupracovali s Němci.

305-673-2
Prošetřování osob, pojednávající o činnosti z doby okupace. Jedná se o osoby, které v době 
okupace byli organisováni ve fašistických organisacích nebo spolupracovali s Němci.

305-673-3
Prošetřování osob, pojednávající o činnosti z doby okupace. Jedná se o osoby, které v době 
okupace byli organisováni ve fašistických organisacích nebo spolupracovali s Němci.

305-673-4
Prošetřování osob, pojednávající o činnosti z doby okupace. Jedná se o osoby, které v době 
okupace byli organisováni ve fašistických organisacích nebo spolupracovali s Němci.

305-673-5
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích. Hlášení o part.činnosti a ileg.skup.Štepka, působící v ČSR

305-673-6
Protokolární výpovědi Josefa FABEKA, který vypovídá ku své činnosti v době okupace. 
Jmenovaný byl odsouzen k 25 letému vězení.

305-674-1

Protokolární výpovědi býv. Parašutisty ZUVAČE Emanuela, který v době okupace spolupracoval s 
gestapem. Zuvač vypovídá o své činnosti před II.svět.válkou, v době okupace a po r.1945 do 
svého zatčení r.1947.

305-674-2
Trestní oznámení na osoby, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byli organisováni 
ve fašistických organisacích.

305-674-3
Protokolární výpovědi osob vypovídajících ku své činnosti v době okupace. Jedná se o 
býv.zaměstnance gestapa nebo osoby, které spolupracovaly s Němci.

305-674-4
Protokolární výpovědi osob vypovídajících ku své činnosti v době okupace. Jedná se o 
býv.zaměstnance gestapa nebo osoby, které spolupracovaly s Němci.

305-674-5
Protokolární výpovědi býv.tlumočníka gestapa Jana Herberta MORAWCE, který vypovídá o své 
činnosti u gestapa v Praze.

305-675-1

Smola Břetislav nar.20.12.1912 býv.člen gestapa, protokolární výpověď, ve které vypovídá o své 
činnosti v době okupace. Svědecké výpovědi osob k činnosti SMOLY na Gestapu o jeho krutém 
jednání s vyšetřovanci. Šetření a dotazníky osob navržených do TNP. Státobezpečnost.šetření 
r.1950

305-675-2

Smola Břetislav nar.20.12.1912 býv.člen gestapa, protokolární výpověď, ve které vypovídá o své 
činnosti v době okupace. Svědecké výpovědi osob k činnosti SMOLY na Gestapu o jeho krutém 
jednání s vyšetřovanci. Šetření a dotazníky osob navržených do TNP. Státobezpečnost.šetření 
r.1950

305-675-3

Smola Břetislav nar.20.12.1912 býv.člen gestapa, protokolární výpověď, ve které vypovídá o své 
činnosti v době okupace. Svědecké výpovědi osob k činnosti SMOLY na Gestapu o jeho krutém 
jednání s vyšetřovanci. Šetření a dotazníky osob navržených do TNP. Státobezpečnost.šetření 
r.1950

305-675-4

Smola Břetislav nar.20.12.1912 býv.člen gestapa, protokolární výpověď, ve které vypovídá o své 
činnosti v době okupace. Svědecké výpovědi osob k činnosti SMOLY na Gestapu o jeho krutém 
jednání s vyšetřovanci. Šetření a dotazníky osob navržených do TNP. Státobezpečnost.šetření 
r.1950
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305-675-5

Smola Břetislav nar.20.12.1912 býv.člen gestapa, protokolární výpověď, ve které vypovídá o své 
činnosti v době okupace. Svědecké výpovědi osob k činnosti SMOLY na Gestapu o jeho krutém 
jednání s vyšetřovanci. Šetření a dotazníky osob navržených do TNP. Státobezpečnost.šetření 
r.1950

305-676-1 Havránková Anna, nar.2.1.1908, podezřelá ze spolupráce s Gestapem.

305-676-1
Státobezpečnostní šetření k osobám r.1947 - 50 podezřelých ze spolupráce ze zpravodajskou 
službou IS - ABWEHRSTELLE na Balkáně.

305-676-2 Havránková Anna, nar.2.1.1908, podezřelá ze spolupráce s Gestapem.

305-676-2
Státobezpečnostní šetření k osobám r.1947 - 50 podezřelých ze spolupráce ze zpravodajskou 
službou IS - ABWEHRSTELLE na Balkáně.

305-676-3 Havránková Anna, nar.2.1.1908, podezřelá ze spolupráce s Gestapem.

305-676-3
Státobezpečnostní šetření k osobám r.1947 - 50 podezřelých ze spolupráce ze zpravodajskou 
službou IS - ABWEHRSTELLE na Balkáně.

305-676-4 Havránková Anna, nar.2.1.1908, podezřelá ze spolupráce s Gestapem.

305-676-4
Státobezpečnostní šetření k osobám r.1947 - 50 podezřelých ze spolupráce ze zpravodajskou 
službou IS - ABWEHRSTELLE na Balkáně.

305-676-5 Havránková Anna, nar.2.1.1908, podezřelá ze spolupráce s Gestapem.

305-676-5
Státobezpečnostní šetření k osobám r.1947 - 50 podezřelých ze spolupráce ze zpravodajskou 
službou IS - ABWEHRSTELLE na Balkáně.

305-677-1 Návrhy a rozhodnutí o zařazení nespolehlivých osob do TNP r.1949.
305-677-2 Návrhy a rozhodnutí o zařazení nespolehlivých osob do TNP r.1949.
305-677-3 Návrhy a rozhodnutí o zařazení nespolehlivých osob do TNP r.1949.

305-677-4
Šetření okupační činnosti osob podle retrib.dekretu přes.republ. Studie na něm. Vysokých 
školách.

305-677-5

Výpovědi býv.členů protektorátní policie o zatýkání gestapem Oldřicha Frolíka pro ilegální činnost 
v r.1942. Makabi žid.spol.organisaci v ČSR seznam žid.sportovců vystěhovaných do Israele, USA, 
Anglie a Australie.

305-677-6 Šetření okupační činnosti osob podle dekretu přes.republiky č.138/45 Sb.

305-677-7
Adam Rudolf, německý stát.příslušník, který žádal o čsl.stát.občanství - prošetřování okupační 
činnosti.

305-677-8
Absolon Josef - šetření jeho udavačské činnosti v okupaci. ABT Hugo, býv.hlavní pokladník DP, 
předání jmenovaného do ČSR jako vál.zločince r.1947.

305-677-9 Informační zprávy předkládané MV v r.1950 až 1951 přes.republiky  Kl.Gottwalda.

305-678-1
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly členy fašistických 
organisací a po r.1945 byly odsouzeny retribučním dekretem.

305-678-2
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly členy fašistických 
organisací a po r.1945 byly odsouzeny retribučním dekretem.

305-678-3
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly členy fašistických 
organisací a po r.1945 byly odsouzeny retribučním dekretem.

305-678-4
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly členy fašistických 
organisací a po r.1945 byly odsouzeny retribučním dekretem.

305-678-5
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly členy fašistických 
organisací a po r.1945 byly odsouzeny retribučním dekretem.

305-678-6
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly členy fašistických 
organisací a po r.1945 byly odsouzeny retribučním dekretem.

305-679-1 Šetření na osoby, které v době okupace spolupracovaly s Němci.
305-679-2 Šetření na osoby, které v době okupace spolupracovaly s Němci.
305-679-3 Šetření na osoby, které v době okupace spolupracovaly s Němci.
305-679-4 Šetření na osoby, které v době okupace spolupracovaly s Němci.
305-679-5 Šetření na osoby, které v době okupace spolupracovaly s Němci.
305-679-6 Šetření na osoby, které v době okupace spolupracovaly s Němci.

305-680-1
Jindřichovská továrna papíru akc.spol.,hornická obchodní společnost Praha - šetření podle § 7 
dekretu 100/45 Sb. Bývalý lidé návrhy do TNP v r.1949.

305-680-2
Fy.Bratří Janouškové Karlín, tov.elektrických olejů, trestí a lučebnin - šetření podle § 7 
dekret.100/45 Sb. Býv.lidé návrhy do TNP v r.1949.

305-680-3 Britská rada - jmenný rejstřík

305-680-4
Britská rada, zprávy o činnosti organisace, seznamy zaměstnanců, udělení stipendia, agenturní 
zprávy na zaměstnance Britské rady a jejich styku v r.1946 - 1950.

305-680-5 Britská rada - jmenný rejstřík
305-680-6 Britská rada, agenturní poznatky na zaměst. Britské rady r.1948 - 1950.
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305-681-1
Konrádová, spisovatelka, spolupráce s gestapem, zatčena v srpnu 1945. Šetření k osobám dle 
retrib.dekretu, kteří v době okupace spolupracovaly s Němci.

305-681-2
Konrádová, spisovatelka, spolupráce s gestapem, zatčena v srpnu 1945. Šetření k osobám dle 
retrib.dekretu, kteří v době okupace spolupracovaly s Němci.

305-681-3
Konrádová, spisovatelka, spolupráce s gestapem, zatčena v srpnu 1945. Šetření k osobám dle 
retrib.dekretu, kteří v době okupace spolupracovaly s Němci.

305-681-4
Konrádová, spisovatelka, spolupráce s gestapem, zatčena v srpnu 1945. Šetření k osobám dle 
retrib.dekretu, kteří v době okupace spolupracovaly s Němci.

305-681-5
Konrádová, spisovatelka, spolupráce s gestapem, zatčena v srpnu 1945. Šetření k osobám dle 
retrib.dekretu, kteří v době okupace spolupracovaly s Němci.

305-681-6
Konrádová, spisovatelka, spolupráce s gestapem, zatčena v srpnu 1945. Šetření k osobám dle 
retrib.dekretu, kteří v době okupace spolupracovaly s Němci.

305-681-7
Konrádová, spisovatelka, spolupráce s gestapem, zatčena v srpnu 1945. Šetření k osobám dle 
retrib.dekretu, kteří v době okupace spolupracovaly s Němci.

305-682-1
Prošetřování osob, které v době okupace kolaborovaly s Němci nebo byly funkcionáři a členy 
fašistických organisací. Po r.1945 byly souzeni dle retribučního dekretu.

305-682-2
Prošetřování osob, které v době okupace kolaborovaly s Němci nebo byly funkcionáři a členy 
fašistických organisací. Po r.1945 byly souzeni dle retribučního dekretu.

305-682-3
Prošetřování osob, které v době okupace kolaborovaly s Němci nebo byly funkcionáři a členy 
fašistických organisací. Po r.1945 byly souzeni dle retribučního dekretu.

305-682-4
Prošetřování osob, které v době okupace kolaborovaly s Němci nebo byly funkcionáři a členy 
fašistických organisací. Po r.1945 byly souzeni dle retribučního dekretu.

305-682-5
Prošetřování osob, které v době okupace kolaborovaly s Němci nebo byly funkcionáři a členy 
fašistických organisací. Po r.1945 byly souzeni dle retribučního dekretu.

305-682-6
Prošetřování osob, které v době okupace kolaborovaly s Němci nebo byly funkcionáři a členy 
fašistických organisací. Po r.1945 byly souzeni dle retribučního dekretu.

305-683-1 Prošetřování osob ze spolupráce s Němci.
305-683-2 František JAKEŠ, kožešník, šetření o jeho spolupráci s Němci v době okupace.

305-683-3
Výpovědi zajištěných členů gestapa a jednotlivých akcí, zatýkání odbojových skupin-ilegálních 
pracovníků, o personálním obsazení a konfidentech gestapa v Praze.

305-683-4
Výpovědi zajištěných členů gestapa a jednotlivých akcí, zatýkání odbojových skupin-ilegálních 
pracovníků, o personálním obsazení a konfidentech gestapa v Praze.

305-683-5
Výpovědi zajištěných členů gestapa a jednotlivých akcí, zatýkání odbojových skupin-ilegálních 
pracovníků, o personálním obsazení a konfidentech gestapa v Praze.

305-683-6
Výpovědi zajištěných členů gestapa a jednotlivých akcí, zatýkání odbojových skupin-ilegálních 
pracovníků, o personálním obsazení a konfidentech gestapa v Praze.

305-684-1 Protokolární výpovědi osob, kteří vypovídají ku své činnosti v době okupace.

305-684-1
Prošetřování osob, kteří v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly čini ve fašistických 
organisacích. Po r.1945 je na ně udělalné trestní oznámení.

305-684-10 Protokolární výpovědi osob, kteří vypovídají ku své činnosti v době okupace.

305-684-10
Prošetřování osob, kteří v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly čini ve fašistických 
organisacích. Po r.1945 je na ně udělalné trestní oznámení.

305-684-11 Protokolární výpovědi osob, kteří vypovídají ku své činnosti v době okupace.

305-684-11
Prošetřování osob, kteří v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly čini ve fašistických 
organisacích. Po r.1945 je na ně udělalné trestní oznámení.

305-684-12 Protokolární výpovědi osob, kteří vypovídají ku své činnosti v době okupace.

305-684-12
Prošetřování osob, kteří v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly čini ve fašistických 
organisacích. Po r.1945 je na ně udělalné trestní oznámení.

305-684-2 Protokolární výpovědi osob, kteří vypovídají ku své činnosti v době okupace.

305-684-2
Prošetřování osob, kteří v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly čini ve fašistických 
organisacích. Po r.1945 je na ně udělalné trestní oznámení.

305-684-3 Protokolární výpovědi osob, kteří vypovídají ku své činnosti v době okupace.

305-684-3
Prošetřování osob, kteří v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly čini ve fašistických 
organisacích. Po r.1945 je na ně udělalné trestní oznámení.

305-684-4 Protokolární výpovědi osob, kteří vypovídají ku své činnosti v době okupace.

305-684-4
Prošetřování osob, kteří v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly čini ve fašistických 
organisacích. Po r.1945 je na ně udělalné trestní oznámení.

305-684-5 Protokolární výpovědi osob, kteří vypovídají ku své činnosti v době okupace.

305-684-5
Prošetřování osob, kteří v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly čini ve fašistických 
organisacích. Po r.1945 je na ně udělalné trestní oznámení.

305-684-6 Protokolární výpovědi osob, kteří vypovídají ku své činnosti v době okupace.
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305-684-6
Prošetřování osob, kteří v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly čini ve fašistických 
organisacích. Po r.1945 je na ně udělalné trestní oznámení.

305-684-7 Protokolární výpovědi osob, kteří vypovídají ku své činnosti v době okupace.

305-684-7
Prošetřování osob, kteří v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly čini ve fašistických 
organisacích. Po r.1945 je na ně udělalné trestní oznámení.

305-684-8 Protokolární výpovědi osob, kteří vypovídají ku své činnosti v době okupace.

305-684-8
Prošetřování osob, kteří v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly čini ve fašistických 
organisacích. Po r.1945 je na ně udělalné trestní oznámení.

305-684-9 Protokolární výpovědi osob, kteří vypovídají ku své činnosti v době okupace.

305-684-9
Prošetřování osob, kteří v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly čini ve fašistických 
organisacích. Po r.1945 je na ně udělalné trestní oznámení.

305-685-1
KASCHTOVSKÝ Vilém, pověřenec ABWEHRU v Avii Praha, šetření jeho okupační činnosti a 
odpovědnosti za zajištěné a popravené zaměstnance Avie.

305-685-2 Osoby prošetřované pro podezření ze spolupráce s gestapem.
305-685-3 KŘÍŽ Felix - šetření okupační činnosti.
305-685-4 Sonka - Soneschein Hugo, spisovatel, šetření jeho konfidentské činnosti v okupaci.
305-685-5 Osoby prošetřované pro spolupráci s Němci dle dekretu přes.republiky.
305-685-6 Osoby prošetřované pro spolupráci s Němci dle dekretu přes.republiky.

305-685-7
Výpovědi a vyšetřující spisy Antonie Hannačíkové o činnosti ůředníků a agentů 
ZOLLFAHNDUNGSSTELLE v době okupace.

305-686-1
Prošetřování osob týkající se jejich činnosti v době okupace. Jedná se o osoby, které v době 
okupace byly organisovány ve fašistických organisacích.

305-686-2
Osobní charakteristika FEIERABENDA, vypracovaná v r.1946, ve které se hovoří o činnosti 
jmenovaného od doby I.ČSR.

305-686-2
Různá hlášení OZO v letech 1946 - 1947, ve kterých se hovoří k politické činnosti k projevům na 
nár.socialistické schůzích Rotary klubu. Hlášení a styky FEIEABENDA.

305-686-3
Protokolární výpovědi býv.spolupracovníků SD a gestapa Otty ŠTANCLA z r.1948, který vypovídá 
o své činnosti z doby okupace. Ve své výpovědi vypovídá k činnosti býv.krycí fy.GLAWA.

305-686-4
Životopis býv.spolupracovníka SD Otty Štancla, jeho tr.oznámení a protokolární výpověď týkající 
se činnosti býv.nacistických sítí SD a gestapa.

305-686-5
Protokolární výpovědi Otty Štancla, býv.spolupracovníka SD a gestapa, který vypovídá o své 
činnosti z doby okupace. Protokolární výpovědi osob, vypovídající k činnosti Štancla.

305-686-6

Novinové výstřižky týkající se činnosti FEIERABENDA. Šetření z r.1948 k jmenovanému, ve 
kterém je popsána jeho , jeho veřejné funkce v I.ČSR, po Mnichově v době okupace až do r.1948. 
Různé referáty ze schůzí čsl.strany nár.socialistické z r.1947 zemědělců na Slánském kraji.

305-687-1 Prošetřování osob - jejich okupační činnosti.

305-687-1
Jedná se o býv.členy gestapa nebo jejich spolupracovníky nebo kolaboranty. Po r.1945 byly 
souzeni dle retribučního dekretu.

305-687-2 Prošetřování osob - jejich okupační činnosti.

305-687-2
Jedná se o býv.členy gestapa nebo jejich spolupracovníky nebo kolaboranty. Po r.1945 byly 
souzeni dle retribučního dekretu.

305-687-3 Prošetřování osob - jejich okupační činnosti.

305-687-3
Jedná se o býv.členy gestapa nebo jejich spolupracovníky nebo kolaboranty. Po r.1945 byly 
souzeni dle retribučního dekretu.

305-687-4 Prošetřování osob - jejich okupační činnosti.

305-687-4
Jedná se o býv.členy gestapa nebo jejich spolupracovníky nebo kolaboranty. Po r.1945 byly 
souzeni dle retribučního dekretu.

305-687-5 Prošetřování osob - jejich okupační činnosti.

305-687-5
Jedná se o býv.členy gestapa nebo jejich spolupracovníky nebo kolaboranty. Po r.1945 byly 
souzeni dle retribučního dekretu.

305-688-1
Různá šetření k osobám po r.1945, navrácení čsl.stát.občanství, podezření z udavačství nebo 
kolaborace s Němci.

305-688-2
Různá šetření k osobám po r.1945, navrácení čsl.stát.občanství, podezření z udavačství nebo 
kolaborace s Němci.

305-688-3
Různá šetření k osobám po r.1945, navrácení čsl.stát.občanství, podezření z udavačství nebo 
kolaborace s Němci.

305-688-4
Různá šetření k osobám po r.1945, navrácení čsl.stát.občanství, podezření z udavačství nebo 
kolaborace s Němci.
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305-688-5
Různá šetření k osobám po r.1945, navrácení čsl.stát.občanství, podezření z udavačství nebo 
kolaborace s Němci.

305-688-6
Různá šetření k osobám po r.1945, navrácení čsl.stát.občanství, podezření z udavačství nebo 
kolaborace s Němci.

305-688-7
Různá šetření k osobám po r.1945, navrácení čsl.stát.občanství, podezření z udavačství nebo 
kolaborace s Němci.

305-689-1
Britský institut Brno, zápisy o výpovědi sepsané KV-Stb v Brně 1949 - 50 v akci isolace za účelem 
zjištění členství studentů a profesorů v Britském institutu.

305-689-2
Britský institut Praha, prošetřování a zápisy o výpovědi sepsané KV Praha a Českých 
Budějovicích r.1949 - 50.

305-689-3
Britský institut Praha, prošetřování a zápisy o výpovědi sepsané KV Praha a Českých 
Budějovicích r.1949 - 50.

305-689-4
A - listy seznamy členů různých spolků, oriantovaných na Velkou Britanii a sloučena v Britském 
spolku. Spolky byly v různých městech ČSR. Zprávy a šetření k osobám býv.Armády spásy.

305-690-1 Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Praze. Šetření podle § 7 dekret.100/45 Sb.i po osobách.

305-690-2 Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Praze. Šetření podle § 7 dekret.100/45 Sb.i po osobách.

305-690-3 Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Praze. Šetření podle § 7 dekret.100/45 Sb.i po osobách.

305-690-4 Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Praze. Šetření podle § 7 dekret.100/45 Sb.i po osobách.

305-691-1

Výpovědi Antonína Nerada, býv.pomocníka pankrátského kata a konfidenta gestapa, o likvidaci 
ilegální skupiny tzv.Prstýnkářů Svatoš, ileg.skupiny Churavého o konfidentech gestapa i 
jednotlivých případů vyšetřovaných gestapem

305-691-2

Vyšetřující spisy a svědecké výpovědi k osobě Antonína Nerada, seznam osob zatčených na 
základě udání Nerada - seznam popravených členů skupiny Prstýnkářů, ilegální Rudé právo ze 
srpna 1941, Hlas Národa a jiné protinacistické letáky.

305-691-3 Novák František, spolupracovník SD - šetření jeho činnosti.

305-691-3

Olšanský Jan, spolupracovník gestapa - šetření jeho okupační činnosti. SEIBELOVÁ Eva, 
úřednice gestapa - šetření o její činnosti, o poměrech na gestapu Praha. Dále hovoří o 
konfidentech gestapa.

305-691-4 SUCHARDA Josef, spolupracovník gestapa - šetření jeho činnosti v odbojových organisacích.

305-691-4
Svatoš Antonín, vedoucí ilegální skupiny Prstýnkářů. Paměti o všeobecném národním hnutí 
Československý odboj a seznam členů jednotlivých žup.

305-691-5
WOLNER Vilhelm, člen gestapa - průkazný materiál o jeho brutalitě vůči vězňům, činnosti gestapa 
v případě ilegální skupiny v Kostelci nad Černými Lesy - seznam zajištěných osob.

305-691-6 TURETSCHEK Gustav - šetření okupační činnosti
305-691-6 KEBERLE Otto, zlatník - šetření okupační činnosti.
305-691-7 RIEDEL Josef, zaměstnanec gestapa - šetření okupační činnosti.
305-692-1 Gajda Rudolf a spol.- šetření ohledně konfiskace majetku.
305-692-2 Předání knih.spisů NOF. Různá zabavená korespondence Gajdy, týkající se NOF.
305-692-3 Předání knih.spisů NOF. Různá zabavená korespondence Gajdy, týkající se NOF.
305-692-4 Předání knih.spisů NOF. Různá zabavená korespondence Gajdy, týkající se NOF.

305-693-1

SMÍCHOVSKÝ Jiří JUDr.,člen SD - výpovědi o činnosti, složení a konfidentech SD, krycích 
kanceláří, spolupráce a podřízenost ruských, ukrajinských emigrantských organisací gestapu a 
SD.

305-693-2 RIEGE Paul, generálporučík něm.policie - jeho protokolární výpovědi.

305-693-3

Výpovědi Františka Vernera BOBEHO, převora Maltézských rytířů, zajištěných v r.1945, 
vypovídající o spolupráci duchovenstva s SD a gestapem, o představitelích církve aktivně činných 
v Lize proti bolševismu, o církevním zpravodajstvím a osobních poměrech čsl.duchovenstva v 
Praze.

305-693-4

Výpovědi Františka Vernera BOBEHO, převora Maltézských rytířů, zajištěných v r.1945, 
vypovídající o spolupráci duchovenstva s SD a gestapem, o představitelích církve aktivně činných 
v Lize proti bolševismu, o církevním zpravodajstvím a osobních poměrech čsl.duchovenstva v 
Praze.
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305-693-5

Výpovědi Františka Vernera BOBEHO, převora Maltézských rytířů, zajištěných v r.1945, 
vypovídající o spolupráci duchovenstva s SD a gestapem, o představitelích církve aktivně činných 
v Lize proti bolševismu, o církevním zpravodajstvím a osobních poměrech čsl.duchovenstva v 
Praze.

305-694-1
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byly odsouzeny retribučním dekretem.

305-694-2
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byly odsouzeny retribučním dekretem.

305-694-3
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byly odsouzeny retribučním dekretem.

305-694-4
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byly odsouzeny retribučním dekretem.

305-694-5
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byly odsouzeny retribučním dekretem.

305-694-6
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byly odsouzeny retribučním dekretem.

305-694-7
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byly odsouzeny retribučním dekretem.

305-695-1 Eliášek František, 16.11.1901, záznam o výpovědi jmenovaného z r.1946 o spolupráci s SD.

305-695-2
Opis protokolu gestapáka Josefa BÖHMA o čsl.social.dem.straně a zatčení některých funkcionářů 
pomocí konfidenta.

305-695-3
Vondráček, Ostrčilík, Ostrčilíková, opis rozsudku MLS v Praze. Protokolární výpovědi z r.1948 - 49 
k činnosti o spolupráci mezi SD Praha.

305-695-4 Osoby zatčené nebo prošetřované v r.1945 pro okupační činnost.
305-695-5 Šetření k osobám z r.1945 - 1949 okupační činnost.
305-695-6 Šetření k osobám po r.1945 okupační činnost.
305-695-7 Prošetřování osob po r.1945 pro spolupráci nebo podezření ze spolupráce s SD Praha.
305-695-8 Ostrčilík Ladislav, prošetřování styku s gestapem.

305-696-1

Výpovědi Wilhelma CLEMENSE, býv.krim.rada gestapa o rozdělení a náplni práce jednotl. odděl. 
gestapa, SD a Abwehru a jejich spoluprac., o zaměření a metodách práce anglické a francouzské 
zpravodaj.službě proti Německu. Seznam policejních atasse ke zpravodaj.protihře s Moskvou a 
Londýnem.

305-696-2

Výpovědi Wilhelma CLEMENSE, býv.krim.rada gestapa o rozdělení a náplni práce jednotl. odděl. 
gestapa, SD a Abwehru a jejich spoluprac., o zaměření a metodách práce anglické a francouzské 
zpravodaj.službě proti Německu. Seznam policejních atasse ke zpravodaj.protihře s Moskvou a 
Londýnem.

305-696-3 JUDr.Otto ARTNER, němec - šetření okupační činnosti.

305-696-4
Čochnař Antonín Hančl František Strašpytel - šetření pro podezření ze spolupráce s gestapem a 
SD v době okupace.

305-696-5
Šetření okupační činnosti. KURDOV Dimo Petrov, bulharský stát.příslušník, podezřelý z protistátní 
činnosti.

305-696-6
Bulharští stát.příslušníci a studenti žijící v ČSR, kteří se v době okupace chovali nacionalisté nebo 
byly členy různých bulharských fašistických organisací a hlásili se dobrovolně do SS.

305-696-7 Clemens Wilhelm, kriminální rada gestapa - výpověď o činnosti gestapa a spolupracovníků.

305-696-8
SD venkovské služebny v Mariánských Lázní, Žatci, Plzni, Olomouci, Gottwaldově, Kolíně, 
Ml.Boleslavi, Českých Budějovicích, Jičíně a Opavě.

305-696-8
Služební zařazení u těchto SD složek a příslušníků SD od r.1939 - 1945 a spolupracovnících jak o 
nich vypovídají zajištění členové SD jednotlivých služeben.

305-697-1
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích.

305-697-2
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích.

305-697-3
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích.

305-697-4
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích.

305-698-1
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s gestapem, SD nebo byli organisováni 
ve fašistických organizacích. Po r.1945 byly odsouzené dle retribučního dekretu.
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305-698-2
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s gestapem, SD nebo byli organisováni 
ve fašistických organizacích. Po r.1945 byly odsouzené dle retribučního dekretu.

305-698-3
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s gestapem, SD nebo byli organisováni 
ve fašistických organizacích. Po r.1945 byly odsouzené dle retribučního dekretu.

305-698-4
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s gestapem, SD nebo byli organisováni 
ve fašistických organizacích. Po r.1945 byly odsouzené dle retribučního dekretu.

305-698-5
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s gestapem, SD nebo byli organisováni 
ve fašistických organizacích. Po r.1945 byly odsouzené dle retribučního dekretu.

305-699-1
Prošetřování osob, týkající se jejich okupační činnosti.Dr.NEUWITRH Hans, býv.poslanec Sdp. - 
šetření k jeho okupační činnosti.

305-699-1
Jako správce bankovního domu Petschek a spol. Doklady o majetkových převodech do Anglie 
rodiny Petschkovy v r.1938.

305-699-2
Prošetřování osob, týkající se jejich okupační činnosti.Dr.NEUWITRH Hans, býv.poslanec Sdp. - 
šetření k jeho okupační činnosti.

305-699-2
Jako správce bankovního domu Petschek a spol. Doklady o majetkových převodech do Anglie 
rodiny Petschkovy v r.1938.

305-699-3
Prošetřování osob, týkající se jejich okupační činnosti.Dr.NEUWITRH Hans, býv.poslanec Sdp. - 
šetření k jeho okupační činnosti.

305-699-3
Jako správce bankovního domu Petschek a spol. Doklady o majetkových převodech do Anglie 
rodiny Petschkovy v r.1938.

305-699-4
Prošetřování osob, týkající se jejich okupační činnosti.Dr.NEUWITRH Hans, býv.poslanec Sdp. - 
šetření k jeho okupační činnosti.

305-699-4
Jako správce bankovního domu Petschek a spol. Doklady o majetkových převodech do Anglie 
rodiny Petschkovy v r.1938.

305-700-1
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích.

305-700-1
Appelt Karel Otto, býv.důstojník Abwehru - šetření jeho špionážní činnosti v Turecku v době 
II.svět.války.

305-700-2
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích.

305-700-2
Appelt Karel Otto, býv.důstojník Abwehru - šetření jeho špionážní činnosti v Turecku v době 
II.svět.války.

305-700-3
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích.

305-700-3
Appelt Karel Otto, býv.důstojník Abwehru - šetření jeho špionážní činnosti v Turecku v době 
II.svět.války.

305-700-4
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích.

305-700-4
Appelt Karel Otto, býv.důstojník Abwehru - šetření jeho špionážní činnosti v Turecku v době 
II.svět.války.

305-701-1
Písemnosti, týkající se předání K.H.Franka americkými okupačními úřady československým 
státním orgánům. Fotografie z popravy Franka.

305-701-2

Denní zprávy SD zaslané Frankovi v době okupace o všeobecné situaci a náladě obyvatelstva 
londýnské rozhlasové zprávy,korespondence Franka s něm.hospodářskými činiteli. Zprávy 
hospodářského rázu zaslané Bertschem Frankovi,zápisy ze schůzí ústřed.hospod.štábu za 
předsednictví Franka.Nasazení prac.sil.do zbrojjního průmyslu,výňatky z dopisů českých dělníků 
nasazených v říši. 

305-701-3 Výpovědi Hanse Hofmanna, Frankova adjunkta

305-701-3

Výpovědi gestapáka Hornischera o zatčení parašutisty Šandery, výpovědi gestapáka Maxe 
RUSKÉHO a SCHNABLA o jejich činnosti a organisaci gestapa v Praze. Seznam gestapa agentů 
a parašutistů o činnosti o činnosti Abwehrstelle, armádní skupině Střed.

305-701-4 Spisy o zatčení býv.min.hospod.a práce dr.BERTSCHE.

305-701-4

Protokolární výpovědi BERTHOSE o jeho činnosti jako ministra o pracovním nasazení českých 
dělníků / ročník 1924 / týkající se činnosti válečného hospodářského štábu a peněžnictví,služební 
korespondence Franka a BERTSCHE. 

305-701-4 Frankovi poznámky o historických událostech v březnu 1939 a ustavení protektorátu.
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305-702-1
Seznam zaměstnanců K.H.Franka. Zpráva o 60ti leté činnosti německých stran v letech 1875 - 
1935

305-702-2

Schůze ústředního hospodářského svazu a zápisy z těchto schůzí. Sbírka zákonů a nařízení z 
r.1942 a 1943. Organisační složení a osobní obsazení ministerstva hospod.práce z r.1944. 
Korespondence SPEERA s Frankem ohledně uvolnění BRETSCHE pro funkci v říši a jeho 
povýšení. Dopisy Kasprzyka, Nedomy a Stočese Bertschovy.

305-702-3 Spisy protektorátního min.vnitra Bienerta a jeho odsouzení / na 3 roky / a jeho pohřbu.

305-702-3

Výpověď generálního ředitele peněžního ústředí a penněžních ústavech a bankách v době 
okupace. Výpovědi býv.členů protektorátní vlády a zaměstnanců min.sociální péče o svém spojení 
k BERTSCHOVI a o nasazení prac.sil na zákopy.Nasazení německé mládeže v 
protektorátě.Spisy týkající se povolení studia na německých vysokých školách.Seznam 18 osob, 
které měli být totálně nasazeny do německého průmyslu.

305-702-4
Denní hlášení něm.KRIPO o prováděné šmelině textilem.Spisy týkající se nacistických 
funkcionářů ústředního svazu průmyslu Adolf Bernhar Seiboth Schmidt Lothar.

305-702-5 Osobní změny v úřadě říšského protektora

305-702-5

Seznam 161 osob / vládní a min.radové /, kteří byli zaměstnáni u různých fy.Prošetřování 
něm.úředníků a něm.zaměstnanců v elektrárnách. Výpovědi NEUBURGA k Frankovi a k jeho 
činnosti.

305-703-1

Překlad z francouzského originálu o únorových událostech 1948 a situaci na Slovensku / 
Durčanský a spol./ Přehled o vývoji situace mezi čsl.emigrací ve Francií od únorových událostí do 
3.4.1948.

305-703-2
Seznamy cizinců z lidové demokracie států, kteří do ČSR přišli v období II.světové války  1939 - 
1945 a zůstali zde.

305-703-3
Seznamy cizinců z lidové demokracie států, kteří do ČSR přišli v období II.světové války  1939 - 
1945 a zůstali zde.

305-703-4
Paměti pplk.Vojtěcha BOBROVSKÉHO, Jana Stančíka a dalších o počátcích partizánské činnosti 
a účasti četnictva na Slovenském národní povstání.

305-703-5 Živnůstka Arnošt, konfident gestapa SD - šetření okupační činnosti.

305-703-6
Šetření proti funkcionářům akce Národní obrody v r.1946 Miroslav Hlávka, Emil Sekyra, Emanuel 
Sekyra. Seznam členů Rotary Club v Praze.

305-704-1 Spisy KS MV Plzeň - šetření k osobám, které byly členy SA nebo aktivně činný v NSDAP.
305-704-2 Šetření k osobám, které byly členy FREIKORPSU, SA, NSDAP.

305-704-2
Šetření výpovědi svědků ve věci zastřelení 3 vězňů během transportu, který procházel v dubnu 
1945 obcí Andělská Hora.

305-704-3 Šetření k osobám, které byly členy FREIKORPSU, SA, NSDAP.

305-704-3
Šetření výpovědi svědků ve věci zastřelení 3 vězňů během transportu, který procházel v dubnu 
1945 obcí Andělská Hora.

305-704-4
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s němci nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích.

305-704-5
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s němci nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích.

305-704-6
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s němci nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích.

305-704-7
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s němci nebo byli organisováni ve 
fašistických organisacích.

305-704-8 Fotografie z různých nacistických slavností, na kterých je mimo jiné Hitler, Göring, Hess a další.

305-705-1

Protokoly sepsané dne 23.11.1949 u krajského soudu v Mladé Boleslavi s pplk.pěchoty Aloisem 
Frankem, nar.3.7.1897. Jmenovaný byl v době II.svět.války příslušníkem II.odd. MNO v Londýně. 
Výpověď je zaměřena k jeho činnosti a dalších příslušníků MNO II.odd. v Londýně.

305-705-2
Protokoly ze dne 22.11.1949 sepsané na hl.štábu MNO v Praze s plk.pěchoty Josefem FOŘTEM 
k jeho činnosti v zahraniční armádě u 2.odd.MNO v Londýně.

305-705-3
Protokoly s plk.Matějem SOLAŇSKÝM z r.1949, týkající se jeho odchodu do zahraničí a nástupu 
do služeb II.odd.MNO v Londýně.

305-705-4

Protokoly s maj. v záloze Vladimírem CIHLÁŘEM ve věznici okresního soudu v Mladé Boleslavi 
dne 18.11.1949. Předmětem výslechu je činnost jmenovaného v západní armádě v době 
II.svět.válce.

305-705-5
Protokoly s Václavem SLÁMOU plk.v.v. u kraj.soudu v Mladé Boleslavi. Jmenovaný byl v době 
II.svět.války na II.odd.MNO v Londýně, kde konal službu v obraném zpravodajství.

305-705-6 Zpráva o prošetřování britských stát.přísluš., které žádají o politický asyl v ČSR.
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305-705-7
Zpráva k osobě Josefa Vondráčka,nar.25.1.1905 v Praze, vyzvědač odsouzen za spolupráci s 
Němci na 12 let.

305-705-8
Protokoly s Vondráčkem, který uvádí řadu osob, které ve válce spolupracovaly s SD nebo pro 
gestapo. Seznam těchto osob dal Vondráček k dispozici německé zpravodajské službě.

305-706-1 Státobezpečnostní materiály z r.1945 - 1950.

305-706-1
Osobní svazky rozpracovaných osob / spol.Stb /akce Para, které v době války sloužili v Anglii jako 
parašutisté vyslané v době okupace do Protektorátu.

305-706-10 Státobezpečnostní materiály z r.1945 - 1950.

305-706-10
Osobní svazky rozpracovaných osob / spol.Stb /akce Para, které v době války sloužili v Anglii jako 
parašutisté vyslané v době okupace do Protektorátu.

305-706-11 Státobezpečnostní materiály z r.1945 - 1950.

305-706-11
Osobní svazky rozpracovaných osob / spol.Stb /akce Para, které v době války sloužili v Anglii jako 
parašutisté vyslané v době okupace do Protektorátu.

305-706-12 Státobezpečnostní materiály z r.1945 - 1950.

305-706-12
Osobní svazky rozpracovaných osob / spol.Stb /akce Para, které v době války sloužili v Anglii jako 
parašutisté vyslané v době okupace do Protektorátu.

305-706-13 Kampaň anglického tisku za návrat angličanek žijících v ČSR, šetření a zprávy v Stb v r.1955.
305-706-14 Osobní svazek Wünsch Kamil, býv.důstojník ČSA, prošetřování.
305-706-15 Výpisy z protokolů k osobám v Koratorium.

305-706-16
Zprávy o práci britské rady v ČRS. Státobezpečnostní šetření, novinové výstřižky, akce Asyl 1946 - 
1954.

305-706-2 Státobezpečnostní materiály z r.1945 - 1950.

305-706-2
Osobní svazky rozpracovaných osob / spol.Stb /akce Para, které v době války sloužili v Anglii jako 
parašutisté vyslané v době okupace do Protektorátu.

305-706-3 Státobezpečnostní materiály z r.1945 - 1950.

305-706-3
Osobní svazky rozpracovaných osob / spol.Stb /akce Para, které v době války sloužili v Anglii jako 
parašutisté vyslané v době okupace do Protektorátu.

305-706-4 Státobezpečnostní materiály z r.1945 - 1950.

305-706-4
Osobní svazky rozpracovaných osob / spol.Stb /akce Para, které v době války sloužili v Anglii jako 
parašutisté vyslané v době okupace do Protektorátu.

305-706-5 Státobezpečnostní materiály z r.1945 - 1950.

305-706-5
Osobní svazky rozpracovaných osob / spol.Stb /akce Para, které v době války sloužili v Anglii jako 
parašutisté vyslané v době okupace do Protektorátu.

305-706-6 Státobezpečnostní materiály z r.1945 - 1950.

305-706-6
Osobní svazky rozpracovaných osob / spol.Stb /akce Para, které v době války sloužili v Anglii jako 
parašutisté vyslané v době okupace do Protektorátu.

305-706-7 Státobezpečnostní materiály z r.1945 - 1950.

305-706-7
Osobní svazky rozpracovaných osob / spol.Stb /akce Para, které v době války sloužili v Anglii jako 
parašutisté vyslané v době okupace do Protektorátu.

305-706-8 Státobezpečnostní materiály z r.1945 - 1950.

305-706-8
Osobní svazky rozpracovaných osob / spol.Stb /akce Para, které v době války sloužili v Anglii jako 
parašutisté vyslané v době okupace do Protektorátu.

305-706-9 Státobezpečnostní materiály z r.1945 - 1950.

305-706-9
Osobní svazky rozpracovaných osob / spol.Stb /akce Para, které v době války sloužili v Anglii jako 
parašutisté vyslané v době okupace do Protektorátu.

305-707-1

Protokoly sepsané s Karlem Palečkem brig.generálem MNO, který líčí činnost již od doby svého 
nástupu voj.služby v býv.rakouskouherské armádě až po činnost na MNO v I.ČSR a ve II.svět 
válce. V zahraničí v Londýně, ve skupině generála Moravce. Charakteristika činnosti svých 
spolupracovníků na 2.odd.MNO Londýn.

305-707-2

Protokoly sepsané s Karlem Palečkem brig.generálem MNO, který líčí činnost již od doby svého 
nástupu voj.služby v býv.rakouskouherské armádě až po činnost na MNO v I.ČSR a ve II.svět 
válce. V zahraničí v Londýně, ve skupině generála Moravce. Charakteristika činnosti svých 
spolupracovníků na 2.odd.MNO Londýn.

305-707-3

Protokoly sepsané s Karlem Palečkem brig.generálem MNO, který líčí činnost již od doby svého 
nástupu voj.služby v býv.rakouskouherské armádě až po činnost na MNO v I.ČSR a ve II.svět 
válce. V zahraničí v Londýně, ve skupině generála Moravce. Charakteristika činnosti svých 
spolupracovníků na 2.odd.MNO Londýn.
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305-707-4

Protokoly sepsané s Karlem Palečkem brig.generálem MNO, který líčí činnost již od doby svého 
nástupu voj.služby v býv.rakouskouherské armádě až po činnost na MNO v I.ČSR a ve II.svět 
válce. V zahraničí v Londýně, ve skupině generála Moravce. Charakteristika činnosti svých 
spolupracovníků na 2.odd.MNO Londýn.

305-707-5

Protokoly sepsané s Karlem Palečkem brig.generálem MNO, který líčí činnost již od doby svého 
nástupu voj.služby v býv.rakouskouherské armádě až po činnost na MNO v I.ČSR a ve II.svět 
válce. V zahraničí v Londýně, ve skupině generála Moravce. Charakteristika činnosti svých 
spolupracovníků na 2.odd.MNO Londýn.

305-708-1

Pokračování v protokole s brig.generálem Karlem Palečkem. Generál Paleček podává 
charakteristiku o činnosti svých spolupracovníků na 2.odd.MNO v Londýně a po návratu ze 
západu a po únorových událostech.

305-708-10 Pátrací karty na osoby podezřelé ze špionáže na II.odd.MNO.

305-708-11
Zpráva o vytěžení Václava Uhlíře ke stykům z řad příslušníků býv.západní zahraniční armády v 
Anglii.

305-708-12 Pátrací karta II.odd.MNO na osobu AMOBROZ Miloš.
305-708-13 Pártl Karel, 12.11.1914, přihláška pro důstojníky a rotmistry z povolání.
305-708-14 Dílčí poznatky na osoby blíže neoznačené.

305-708-15
Přehled činnosti čsl.letectva v zahraničí r.1939 - 1944. Přehled je fotokopií a byl sepsán na 
základě úředních dokladů, které měl inspektorát čsl.letectva k disposici do 1.1.1945.

305-708-2

Situační zprávy o ilegální činnosti generála Palečka, který organisoval osoby býv.důstojníků 
sympatizujících se západními mocnostmi hlavně s Anglií, s činnosti proti SSSR a našemu lidově 
dem.zřízení.

305-708-2

Seznamy vojenských a civilních osob vyskytnuvších se v případě Palečka. Seznam míst, ve 
kterých lze předpokládat ilegální organisace podléhající organisaci plk.Palečka. Seznam tajných 
vojenských a civilních organisací I.ČSR,

305-708-2
Partizánské brigádě Jana Žišky. Seznam býv.příslušníků zvl.skupiny / parašutistické /2 
odd.hl.štábu. Adresy Paraskupin z Anglie, jichž vedoucí jsou v organisaci plk.Palečka.

305-708-2 Agenturní zprávy o činnosti generála Palečka na MNO po ůnoru 1948.
305-708-3 Ustanovka na býv.generála Palečka.
305-708-4 Spisy k osobě Palečka, trestní oznámení a obžaloba. Ustanovka na Palečkovu manželku.

305-708-4

Fotokopie dokumentů o provádění návrhů náborů do para jednotek na západě. Fotokopie 
dokumentů o udělování posledních instrukcí před nasazením jednotek. Fotokopie dokumentu o 
zpravodajské činnosti Karla Palečka.

305-708-4 Přihláška pro důstojníky a rotmistry z povolání.
305-708-4 Agenturní zprávy k Palečkovy po jeho rehabilitaci.
305-708-5 Přehled o činnosti Československé jednotky na Středním  východě.
305-708-6 Záznam k osobě Svoboslava Čechová a dr.Ivan Krno.
305-708-7 Záznam k osobě Svoboslava Čechová a dr.Ivan Krno.

305-708-8

Šetření činnosti a odjezdu do Anglie býv. Britské stát.příslušnice Glarke Plullis Šišperové Chudé a 
jejího manžela Jaroslava Chudého. Překlady článků z anglických novin, které otiskovaly skresléné 
zprávy o poměrech v ČSR.

305-708-9
Svazek Karla Vaňka nar.29.10.1896 býv.zam.MZV - poznatky z archivního materiálu MV a 
životopisy.

305-709-1
Prošetřování osob , které v době okupace byly organisováni ve fašistických organisacích nebo 
spolupracovaly s Němci. Po r.1945 byly odsouzeny dle retribučního dekretu.

305-709-2
Prošetřování osob , které v době okupace byly organisováni ve fašistických organisacích nebo 
spolupracovaly s Němci. Po r.1945 byly odsouzeny dle retribučního dekretu.

305-709-3
Prošetřování osob , které v době okupace byly organisováni ve fašistických organisacích nebo 
spolupracovaly s Němci. Po r.1945 byly odsouzeny dle retribučního dekretu.

305-709-4
Prošetřování osob , které v době okupace byly organisováni ve fašistických organisacích nebo 
spolupracovaly s Němci. Po r.1945 byly odsouzeny dle retribučního dekretu.

305-709-5
Prošetřování osob , které v době okupace byly organisováni ve fašistických organisacích nebo 
spolupracovaly s Němci. Po r.1945 byly odsouzeny dle retribučního dekretu.

305-709-6
Prošetřování osob , které v době okupace byly organisováni ve fašistických organisacích nebo 
spolupracovaly s Němci. Po r.1945 byly odsouzeny dle retribučního dekretu.

305-709-7
Prošetřování osob , které v době okupace byly organisováni ve fašistických organisacích nebo 
spolupracovaly s Němci. Po r.1945 byly odsouzeny dle retribučního dekretu.

305-709-8
Prošetřování osob , které v době okupace byly organisováni ve fašistických organisacích nebo 
spolupracovaly s Němci. Po r.1945 byly odsouzeny dle retribučního dekretu.

305-710-1 Šetření k osobám v r.1946 - 1947.
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305-710-2
Spisy k osobě Pacovský - šetření o jeho činnost v koncentračním táboře v Terezíně, týkající se 
jeho spolupráce s Němci a spor se společníkem jeho fy.Šilhavým.

305-710-3

Spisy o osobě Herman NEUBURG, říšský hlavní vedoucí NSDAP, životopis a zpráva o jeho 
činnosti. Poznatky o hospodářské a politické situaci po r.1918 o vedoucích osobnostech HESS-
BORMANN-HITLER, o vedoucích činitelech NSDAP, o vývoji organisace, otázky členství 
připojené svazy DAF, NSV, NS - Kriegsopferversorgung - německé řády.

305-710-4
Výpovědi Neuburga o vnitřním vývoji strany v Sudetech, situace v r.1939, státní org.hlavní 
osobnosti v Sudetech HENLEIN, KREBS, KNIRSCH, SEBEKOVSKÝ. Spojení SdP a NSDAP

305-710-4

Poměr Franka ke straně, Parteiverbindungstelle a její osobnosti JURY, SCHOTTER, SCHULTE. 
Úkoly jednotlivých úřadů a jejich složek NSV, DAF, SA, NSKK, HJ. Zvláštní opatření v 
Protektorátě, protiletecká obrana,zpravodajské sítě,totální nasazení spolupráce s policií,zavedení 
staného práva,ustavení jednotky dobrovolné Freikorbs,postavení a úkoly strany na území 
protektorátu.

305-710-4

Čistka strany, zřízení spojovací ústředny něm.stát.ministerstva k odborům,poměr Henleina k 
Frankovi,spolupráce NSDAP s SIPO,evakuace před frontou a její příprava,Neuburg o posledních 
dnech války.

305-710-5
Seznam funkcionářů NSDAP, šetření k Neuburgovi, výpověď NEUBURGA k Franokovi a jiným 
vedoucím osobnostem strany, trestní oznámení a rozsudek nad NEUBURGEM..

305-711-1 Prošetřování osob po r.1945 týkající se jejich činnosti v době okupace.

305-711-2 Prošetřování osob, které v době okupace přijali něm.stát.občanství nebo spolupracovaly s Němci.

305-711-3 Prošetřování osob, které v době okupace přijali něm.stát.občanství nebo spolupracovaly s Němci.

305-711-4 Prošetřování osob, které v době okupace přijali něm.stát.občanství nebo spolupracovaly s Němci.

305-711-5
Zpráva ZOB II.z r.1947, ve kterých jsou býv.zaměstnanci SD a Gestapa, členů a funkcionářů 
NSDAP.

305-711-6
Protokolární výpovědi Emila SZTWIRNIA, který spolupracoval s Němci. Protokolární výpovědi 
osob, vypovídajících k činnosti SZWIERNIA v době okupace až do r.1948.

305-712-1

Zprávy ze zasedání Svazu průmyslu českého i německého a politické úvahy ze zaměřením na 
politické strany v průmyslu a různých institucí a veřejných činitelích, zprávy ze schůzí parlamentu a 
jiné. Poznatky jsou z let 1924 - 1931 a jsou zřejmě pro gener.taj.ústředí svazu průmyslu dr.Josefa 
KISLINGERA.

305-712-1
Denní záznamy KISLINGERA z let 1932 - 1945, záznamy o jeho stycích s různými činiteli z 
průmyslových kruhů,vládních kruhů a jinými vysoce postavenými osobami.

305-712-2

Zprávy ze zasedání Svazu průmyslu českého i německého a politické úvahy ze zaměřením na 
politické strany v průmyslu a různých institucí a veřejných činitelích, zprávy ze schůzí parlamentu a 
jiné. Poznatky jsou z let 1924 - 1931 a jsou zřejmě pro gener.taj.ústředí svazu průmyslu dr.Josefa 
KISLINGERA.

305-712-2
Denní záznamy KISLINGERA z let 1932 - 1945, záznamy o jeho stycích s různými činiteli z 
průmyslových kruhů,vládních kruhů a jinými vysoce postavenými osobami.

305-712-3

Zprávy ze zasedání Svazu průmyslu českého i německého a politické úvahy ze zaměřením na 
politické strany v průmyslu a různých institucí a veřejných činitelích, zprávy ze schůzí parlamentu a 
jiné. Poznatky jsou z let 1924 - 1931 a jsou zřejmě pro gener.taj.ústředí svazu průmyslu dr.Josefa 
KISLINGERA.

305-712-3
Denní záznamy KISLINGERA z let 1932 - 1945, záznamy o jeho stycích s různými činiteli z 
průmyslových kruhů,vládních kruhů a jinými vysoce postavenými osobami.

305-712-4

Zprávy ze zasedání Svazu průmyslu českého i německého a politické úvahy ze zaměřením na 
politické strany v průmyslu a různých institucí a veřejných činitelích, zprávy ze schůzí parlamentu a 
jiné. Poznatky jsou z let 1924 - 1931 a jsou zřejmě pro gener.taj.ústředí svazu průmyslu dr.Josefa 
KISLINGERA.

305-712-4
Denní záznamy KISLINGERA z let 1932 - 1945, záznamy o jeho stycích s různými činiteli z 
průmyslových kruhů,vládních kruhů a jinými vysoce postavenými osobami.

305-712-5

Zprávy ze zasedání Svazu průmyslu českého i německého a politické úvahy ze zaměřením na 
politické strany v průmyslu a různých institucí a veřejných činitelích, zprávy ze schůzí parlamentu a 
jiné. Poznatky jsou z let 1924 - 1931 a jsou zřejmě pro gener.taj.ústředí svazu průmyslu dr.Josefa 
KISLINGERA.

305-712-5
Denní záznamy KISLINGERA z let 1932 - 1945, záznamy o jeho stycích s různými činiteli z 
průmyslových kruhů,vládních kruhů a jinými vysoce postavenými osobami.
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305-713-1

Seznamy příslušníků čsl.zahraniční armády v Anglii na II.svět.války žijící v r.1953 v Čechách a na 
Slovensku. Seznamy jsou z jednotlivých krajů vypracované KS-MV. Na některé osoby jsou 
ustanovky vypracované v rámci akce Para.

305-713-1 Seznamy osob, kterým bylo vydáno r.1945 potvrzení o čsl.stát.občanství bez náležitých dokladů.

305-713-2

Seznamy příslušníků čsl.zahraniční armády v Anglii na II.svět.války žijící v r.1953 v Čechách a na 
Slovensku. Seznamy jsou z jednotlivých krajů vypracované KS-MV. Na některé osoby jsou 
ustanovky vypracované v rámci akce Para.

305-713-2 Seznamy osob, kterým bylo vydáno r.1945 potvrzení o čsl.stát.občanství bez náležitých dokladů.

305-713-3

Seznamy příslušníků čsl.zahraniční armády v Anglii na II.svět.války žijící v r.1953 v Čechách a na 
Slovensku. Seznamy jsou z jednotlivých krajů vypracované KS-MV. Na některé osoby jsou 
ustanovky vypracované v rámci akce Para.

305-713-3 Seznamy osob, kterým bylo vydáno r.1945 potvrzení o čsl.stát.občanství bez náležitých dokladů.

305-713-4

Seznamy příslušníků čsl.zahraniční armády v Anglii na II.svět.války žijící v r.1953 v Čechách a na 
Slovensku. Seznamy jsou z jednotlivých krajů vypracované KS-MV. Na některé osoby jsou 
ustanovky vypracované v rámci akce Para.

305-713-4 Seznamy osob, kterým bylo vydáno r.1945 potvrzení o čsl.stát.občanství bez náležitých dokladů.

305-713-5

Seznamy příslušníků čsl.zahraniční armády v Anglii na II.svět.války žijící v r.1953 v Čechách a na 
Slovensku. Seznamy jsou z jednotlivých krajů vypracované KS-MV. Na některé osoby jsou 
ustanovky vypracované v rámci akce Para.

305-713-5 Seznamy osob, kterým bylo vydáno r.1945 potvrzení o čsl.stát.občanství bez náležitých dokladů.

305-713-6

Seznamy příslušníků čsl.zahraniční armády v Anglii na II.svět.války žijící v r.1953 v Čechách a na 
Slovensku. Seznamy jsou z jednotlivých krajů vypracované KS-MV. Na některé osoby jsou 
ustanovky vypracované v rámci akce Para.

305-713-6 Seznamy osob, kterým bylo vydáno r.1945 potvrzení o čsl.stát.občanství bez náležitých dokladů.

305-713-7

Seznamy příslušníků čsl.zahraniční armády v Anglii na II.svět.války žijící v r.1953 v Čechách a na 
Slovensku. Seznamy jsou z jednotlivých krajů vypracované KS-MV. Na některé osoby jsou 
ustanovky vypracované v rámci akce Para.

305-713-7 Seznamy osob, kterým bylo vydáno r.1945 potvrzení o čsl.stát.občanství bez náležitých dokladů.

305-714-1
Plány KS-MV agenturně operativní opatření o rozpracování osob v akci Turista po linii Anglie, 
Rakouska, NSR r.1956.

305-714-2 Uložení a technické zajištění vysílačky na popud anglické špionážní služby v r.1953 v akci Igelit.

305-714-3
Souhrná zpráva o činnosti skupiny Lux, zpracované v r.1950. Jde o býv.důstojníky II.odd.MNO 
Londýn.

305-714-4 Zpráva o tzv.oposici proti Londýnské BENEŠOVĚ klice.

305-714-5
Plány KS-MV agenturně operativní opatření o rozpracování akci Turista po linii Anglie, NSR, 
Rakouska r.1956.

305-714-6
Zpráva o repatriační akci min.sociální péče ze zahraničí v letech 1944 - 1946 vypracované SÚ v 
r.1954.

305-714-7 Souhrná zpráva o čsl.souhrné zbrojní akci v zahraničí za 2.svět.války.
305-715-1 Svodky týkající se průběhu vyšetřování JUDr.Vojtěcha Erbena z r.1950.

305-715-2
Nepodepsané výpovědi JUDr.Vojtěcha ERBENA o zpravodajských sítí v socialist.demokrat.straně 
z r.1950.

305-715-3
Nepodepsané výpovědi JUDr.Vojtěcha ERBENA o zpravodajských sítí v socialist.demokrat.straně 
z r.1950.

305-715-4
Nepodepsané výpovědi JUDr.Vojtěcha ERBENA o zpravodajských sítí v socialist.demokrat.straně 
z r.1950.

305-715-5
Nepodepsané výpovědi JUDr.Vojtěcha ERBENA o zpravodajských sítí v socialist.demokrat.straně 
z r.1950.

305-715-6 Seznam osob s daty narození - jejich funkce v soc.dem.straně.
305-715-7 Seznamy osob vypracované 3.správou MV k soc.dem.straně.

305-715-8
12 kusů brožur soc.dem.strany, které pojednávají o jednotlivých sjezdech řádných podle 
jednotlivých okresů a krajů v r.1947 a 1946.
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305-716-1
Spisy z KS-MV Plzeň, šetření prováděné v r.1945 a 1946 k osobám, které byly členy SA a 
NSDAP.

305-716-2
Spisy z KS-MV Plzeň, šetření prováděné v r.1945 a 1946 k osobám, které byly členy SA a 
NSDAP.

305-716-3
Šetření k osobám prováděné v r.1947 - 1948, které byly členy SA, NSDAP,NSF nebo pro ilegální 
přechod hranic.

305-716-4 Osoby z Chebu a okolí, proti kterým bylo vedeno šetření pro členství SA, SS, gestapo, NSDAP.

305-716-5 Osoby z Chebu a okolí, proti kterým bylo vedeno šetření pro členství SA, SS, gestapo, NSDAP.

305-716-6
Orgánové a agenti gestapa, SD a Abwehru v Chebu, Karlových Varů, příslušníci SS, NSDAP - 
šetření z r.1945 - 1947.

305-716-7
Osoby z Chebu a okolí proti kterému bylo vedeno po r.1945 šetření pro členství v SA, SS, NSDAP 
a Freikorps.

305-716-8
Osoby z Chebu a okolí proti kterému bylo vedeno po r.1945 šetření pro členství v SA, SS, NSDAP 
a Freikorps.

305-717-1
Dr.Petrides Sekrates, býv.hon.konzul - šetření okupační činnosti podle dekretu pres.republiky 
č.16/45 Sb.

305-717-2
Výpověď Jana Štěpánka o organisaci, výkonech orgánech i zaměstnancích gestapa v Karlových 
Varech - fotografie gestapáků. Šetření k osobám podezřelých z udavačstvích na gestapu a SD.

305-717-2 Šetření o osobám, které byly členy SCHUPO.

305-717-3
Šetření k osobám, které sloužily u SS zbraní nebo jako SS dozorci vězňů. Všichni pochází z 
Chebu nebo z jeho okolí.

305-717-4 Osoby německé národnosti z Chebu a Karlových Varů - šetření okupační činnosti.
305-717-5 Vyšetřující spisy k příslušníkům SA voj.formace v Chebu, Karlových Varech a okolí.
305-717-7 Šetření okupační činnosti členů a funkcionářů NSDAP z Chebu, Karlových Varů a okolí.
305-717-8 Šetření okupační činnosti členů a funkcionářů NSDAP z Chebu, Karlových Varů a okolí.

305-718-1

Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci, nebo byly organisovány ve 
fašistických organisacích. Protokolární výpovědi gestapa, které vypovídaní ku své činnosi v době 
okupace.

305-718-2

Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci, nebo byly organisovány ve 
fašistických organisacích. Protokolární výpovědi gestapa, které vypovídaní ku své činnosi v době 
okupace.

305-718-3

Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci, nebo byly organisovány ve 
fašistických organisacích. Protokolární výpovědi gestapa, které vypovídaní ku své činnosi v době 
okupace.

305-718-4

Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci, nebo byly organisovány ve 
fašistických organisacích. Protokolární výpovědi gestapa, které vypovídaní ku své činnosi v době 
okupace.

305-718-5

Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci, nebo byly organisovány ve 
fašistických organisacích. Protokolární výpovědi gestapa, které vypovídaní ku své činnosi v době 
okupace.

305-718-6

Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci, nebo byly organisovány ve 
fašistických organisacích. Protokolární výpovědi gestapa, které vypovídaní ku své činnosi v době 
okupace.

305-718-7

Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci, nebo byly organisovány ve 
fašistických organisacích. Protokolární výpovědi gestapa, které vypovídaní ku své činnosi v době 
okupace.

305-719-1 Vyšetřující spisy k příslušníkům SA formace z Chebu, Karlových Varech a okolí.
305-719-2 Šetření okupační činnosti členů a funkcionářů NSDAP z Chebu, Karlových Varů a okolí.
305-719-3 Prošetřování týkající se býv. Členů NSDAP, kteří vypovídají o své činnosti v uvedené straně.
305-719-4 Prošetřování týkající se býv. Členů NSDAP, kteří vypovídají o své činnosti v uvedené straně.

305-719-5
Osoby z Chebu, Karlových Varů a okolí, proti kterým bylo v r.1945 zahájeno šetření pro jejich 
členství v Freikorpsu, HJ a Wehrwolf.

305-720-1 Šetření k osobám z Karlovarska, které byly členy SS nebo dozorci vězňů.

305-720-2
Šetření okupační činnosti příslušníků zaměst.a dozorců vězňů gestapa v Karlových Varech a 
Chebu. Dále udavačů a spolupracovníků gestapa SD německých četníků a schupo.

305-720-3 Šetření okupační činnosti něm.četníků, Schutzpolizei udavačů a osoby podporující nacismus.
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305-720-4

Výpovědi SS dozorkyň, které prodělali kurz v koncentračním táboře Holýšov a po jeho 
absolvování byly přiděleny do koncentrač.táb. v Nové Roli a ve Rtyni. Zapálení židovské synagogy 
v Karlových Varech v r.1938 a opatřením proti židům. Šetření proti osobám pro zavinění proti 
národní cti.

305-721-1 Zatčení výpovědi a šetření k osobám německé národnosti po r.1945 členů SdP a NSDAP.
305-721-2 Zatčení výpovědi a šetření k osobám německé národnosti po r.1945 členů SdP a NSDAP.

305-721-3
Prošetřování osob, týkající se jejich činnosti v době okupace. Jedná se o udavače, 
spolupracovníky gestapa, SD, členy NSDAP, SdP.

305-721-3 Nebo osoby, které přijali něm.stát.občanství.

305-721-4
Prošetřování osob, týkající se jejich činnosti v době okupace. Jedná se o udavače, 
spolupracovníky gestapa, SD, členy NSDAP, SdP.

305-721-4 Nebo osoby, které přijali něm.stát.občanství.

305-721-5
Prošetřování osob, týkající se jejich činnosti v době okupace. Jedná se o udavače, 
spolupracovníky gestapa, SD, členy NSDAP, SdP.

305-721-5 Nebo osoby, které přijali něm.stát.občanství.

305-722-1
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byly odsouzeny dle retribučního dekretu.

305-722-2
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byly odsouzeny dle retribučního dekretu.

305-722-3
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byly odsouzeny dle retribučního dekretu.

305-722-4
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byly odsouzeny dle retribučního dekretu.

305-722-5
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byly odsouzeny dle retribučního dekretu.

305-722-6
Prošetřování osob, které v době okupace spolupracovaly s Němci nebo byly organisováni ve 
fašistických organisacích. Po r.1945 byly odsouzeny dle retribučního dekretu.

305-723-1

Zatčení a prošetřování osob něm.národnosti, které byly členy SA a NSDAP, SDP nebo 
spolupracovníci gestapa, SD. Protokolární výpovědi, kde vypovídají ku své činnosti v době 
okupace.

305-723-2

Zatčení a prošetřování osob něm.národnosti, které byly členy SA a NSDAP, SDP nebo 
spolupracovníci gestapa, SD. Protokolární výpovědi, kde vypovídají ku své činnosti v době 
okupace.

305-723-3

Zatčení a prošetřování osob něm.národnosti, které byly členy SA a NSDAP, SDP nebo 
spolupracovníci gestapa, SD. Protokolární výpovědi, kde vypovídají ku své činnosti v době 
okupace.

305-723-4

Zatčení a prošetřování osob něm.národnosti, které byly členy SA a NSDAP, SDP nebo 
spolupracovníci gestapa, SD. Protokolární výpovědi, kde vypovídají ku své činnosti v době 
okupace.

305-723-5

Zatčení a prošetřování osob něm.národnosti, které byly členy SA a NSDAP, SDP nebo 
spolupracovníci gestapa, SD. Protokolární výpovědi, kde vypovídají ku své činnosti v době 
okupace.

305-723-6

Zatčení a prošetřování osob něm.národnosti, které byly členy SA a NSDAP, SDP nebo 
spolupracovníci gestapa, SD. Protokolární výpovědi, kde vypovídají ku své činnosti v době 
okupace.

305-724-1 Šetření okupační činnosti býv.členů a funkcionářů NSDAP, příslušníků SS, SA, Freikorpsu.
305-724-1 Seznam válečných zločinců zatčených OO-Stb Cheb.
305-724-2 FORSTER Hans, vedoucí SD služebny v Chebu.
305-724-2 Vyšetřující spisy z r.1946.
305-724-3 FORSTER Hans, vedoucí SD služebny v Chebu.
305-724-3 Harry ANGER, člen gestapa v Karlových Varech - šetření okupační činnosti a dalších osob.

305-724-4
Šetření okupační činnosti býv.členů a funkcionářů NSDAP, SA. Seznam konfidentů gestapa a SD 
v Karlových Varech.

305-724-5
Šetření k osobám, které v době okupace propagovaly nacismus - členové a funkcionáři NSDAP, 
SA, Schupo.

305-724-6 Šetření k osobám, které byly členy Freikorps, NSDAP, SS - zbraně a něm.četnictva.
305-724-7 Originál karty příslušníků SS zbraní.

305-725-1
Prošetřování osob, týkající se jejich činnosti v době okupace. Jedná se o osoby, které přijali 
něm.stát.občanství nebo kolaborovali s Němci.

305-725-1 Po r.1945 byli odsouzeni dle retribučního dekretu.
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305-725-2
Prošetřování osob, týkající se jejich činnosti v době okupace. Jedná se o osoby, které přijali 
něm.stát.občanství nebo kolaborovali s Němci.

305-725-2 Po r.1945 byli odsouzeni dle retribučního dekretu.

305-725-3
Prošetřování osob, týkající se jejich činnosti v době okupace. Jedná se o osoby, které přijali 
něm.stát.občanství nebo kolaborovali s Němci.

305-725-3 Po r.1945 byli odsouzeni dle retribučního dekretu.

305-725-4
Prošetřování osob, týkající se jejich činnosti v době okupace. Jedná se o osoby, které přijali 
něm.stát.občanství nebo kolaborovali s Němci.

305-725-4 Po r.1945 byli odsouzeni dle retribučního dekretu.

305-725-5
Prošetřování osob, týkající se jejich činnosti v době okupace. Jedná se o osoby, které přijali 
něm.stát.občanství nebo kolaborovali s Němci.

305-725-5 Po r.1945 byli odsouzeni dle retribučního dekretu.

305-725-6
Prošetřování osob, týkající se jejich činnosti v době okupace. Jedná se o osoby, které přijali 
něm.stát.občanství nebo kolaborovali s Němci.

305-725-6 Po r.1945 byli odsouzeni dle retribučního dekretu.

305-726-1
Prošetřování osob, týkající se jejich okupační činnosti. Udavači gestapa, členové fašistických 
stran atd.

305-726-2
Prošetřování osob, týkající se jejich okupační činnosti. Udavači gestapa, členové fašistických 
stran atd.

305-726-3
Prošetřování osob, týkající se jejich okupační činnosti. Udavači gestapa, členové fašistických 
stran atd.

305-726-4
Prošetřování osob, týkající se jejich okupační činnosti. Udavači gestapa, členové fašistických 
stran atd.

305-726-5
Prošetřování osob, týkající se jejich okupační činnosti. Udavači gestapa, členové fašistických 
stran atd.

305-726-6
Prošetřování osob, týkající se jejich okupační činnosti. Udavači gestapa, členové fašistických 
stran atd.

305-726-7
Prošetřování osob, týkající se jejich okupační činnosti. Udavači gestapa, členové fašistických 
stran atd.

305-727-1
Protokolární výpovědi a šetření osob, které v době okupace se provinily proti národní cti a byli v 
r.1945 odsouzeni dle retrib.dekretu.

305-727-2
Protokolární výpovědi a šetření osob, které v době okupace se provinily proti národní cti a byli v 
r.1945 odsouzeni dle retrib.dekretu.

305-727-3
Protokolární výpovědi a šetření osob, které v době okupace se provinily proti národní cti a byli v 
r.1945 odsouzeni dle retrib.dekretu.

305-727-4
Protokolární výpovědi a šetření osob, které v době okupace se provinily proti národní cti a byli v 
r.1945 odsouzeni dle retrib.dekretu.

305-727-5
Protokolární výpovědi a šetření osob, které v době okupace se provinily proti národní cti a byli v 
r.1945 odsouzeni dle retrib.dekretu.

305-728-1
Šetření a svědecké výpovědi z r.1945 - 49 o transportech smrti buchanwaldských politických 
vězňů. Jde zejména o transport na železniční trati Plzeň-Domažlice 1945.

305-728-2 Šetření okupační činnosti býv.členů a funkcionářů Vlajky a HJ.
305-728-3 Členství NSDAP, SA, SS - šetření okupační činnosti.

305-728-4
Výpovědi a šetření trestní činnosti gestapáka Josefa Schustra a dalších členů a spolupracovníků 
gestapa v Plzni.

305-728-4
Železárny v Rotavě, šetření o poměrech a výrobní činnosti po r.1945, kde byla zaměstnána velká 
část maďarských dělníků, kteří přišli do Rotavy v okupaci v sopuvislosti přemístění fy. MAVAK.

305-728-5
Binder Alois, býv.kuchař NEURATHA, šetření z r.1945. Příslušníci SS zbraní, šetření okupační 
činnosti.

305-728-6 Šetření a seznamy hledaných osob pro provinění proti národní cti.
305-728-7 Osoby německé národnosti, šetření okupační činnosti.

305-729-1 BAREUTHER Arnošt, funkc.NSDAP, BAYER Alfred,por.SS zbraní, výpovědi zatčených v r.1946.

305-729-2
Maďaři, ilegální překročení hranic na Šumavě v r.1947. Útěk německých vál.zločinců, zajatců z 
pracovního zasazení pátrání 1947.

305-729-3 Šetření k osobám podezřelých z udavačství na gestapu a proviněním proti národní cti.

305-729-4
ANGEBAUER Bedřich, člen SD v Plzni, vyšetřující spisy k jeho činnosti r.1946. Adamec Alois, 
šetření okupační činnosti.

305-729-5 Osoby obviněné z konfidentství a udavač na gestapu a SD.
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305-729-6
Šetření okupační činnosti osob něm.národnosti navržené na odsun do Německa. Pátrání po 
něm.vál.zajatcích, kteří byli dáni na práci zemědělcům nebo do továren odkud uprchli.

305-729-7
Šetření okupační činnosti osob něm.národnosti navržené na odsun do Německa. Pátrání po 
něm.vál.zajatcích, kteří byli dáni na práci zemědělcům nebo do továren odkud uprchli.

305-729-8 Originální karty spolupracovníků SD služebny v Karlových Varech.

305-730-1

Agenturní záznamy z r.1953 týkající se osob, které ilegálně překročily hranice ČSR z Německa. 
Protokolární výpovědi osob vypovídajících ke své činnosti a jakým způsobem se jim podařilo 
hranice ČSR překročit.

305-730-2
Protokolární výpovědi osob z r.1952 vypovídajících o činnosti a způsobu jakým překročily hranice 
čsl.území z Bavorska, Rakouska a Německa.

305-730-3
Prošetřování osob z r.1946 týkající se jejich činnosti v době II.svět.války. Jedná se o osoby, které 
byly členy fašistických a aktivistických organisací.

305-730-4 Prošetřování osob z r.1946 - 1948 týkající se jejich činnosti v době II.svět.války.
305-730-4 Jedná se o býv.členy fašistických a aktivistických organisací.

305-730-5
Prošetřování osob z r.1946 - 1948, které byly členy fašistických a aktivistických organisací v době 
II.svět.války.

305-730-6 Prošetřování osob v r.1946 - 1947 týkající se jejich činnosti v době II.svět.války.
305-730-6 Jedná se o býv.spolupracovníky gestapa, udavače a býv.členy fašistických organisací.

305-730-7
Prošetřování osob týkající se jejich činnosti v době II.svět.válce. Jedná se o býv.členy fašistické a 
aktivistické organisace.

305-730-8
Fotokopie pojednávající o důvěrném jednání vedeném v únorových událostech za předsednictví 
býv.ministra Petra, dr.Plojhara.

305-731-1 Šetření JUDr.Jaroslava Karáska z doby okupace pro veřejné zaměstnance při MV.

305-731-2
Záznam o zatčení Eleonory DONÁTOVÉ českou policií a předání do vazby gestapa. Fotokopie 
spisů.

305-731-3

Informace a zprávy MV získané v r.1949 o činnosti Rady svobodného Ćeskoslovenska v Paříži, 
Londýně, Waschinktoně. Slouží výboru RSČ a oblastního sboru rady v Londýně. Zprávy o činnosti 
hospodářské komise Rady svob.Československa. Zprávy týkající se jednání zřízení 
Středoevropské federace s polskými emigranty. Různé poznatky získané agenturní cestou o 
činnosti čsl.emigrace, která uprchla po r.1948 na západ /Francie,USA,Anglie/.Zpráva o útěku 
dr.Petra Zenkla do zahraničí a jeho činnost v zahraničí./ viz č.jednací OS-005/SE-5-70 /

305-731-4 Sdělení JUDr.Jana Vavříka z MLS v Praze 14 o činnosti para skupiny v plzeňském prostoru.

305-731-4 Pokus o ilegální přechod čsl.hranic, podezření z protistátní činnosti, různá šetření k osobám.
305-731-5 Různá šetření na osoby.
305-731-6 Různé zprávy a šetření na osoby.
305-732-1 Osobní spisy příslušníků SS.
305-732-2 Osobní spisy příslušníků gestapa.
305-732-3 Osobní spisy býv.příslušníků gestapa, SD a udavači.
305-732-4 Materiály na osoby podezřelé jako váleční zločinci. Jedná se o býv.příslušníky SS.
305-732-5 Spisy k osobám, které byly trestané dle retribučního dekretu.
305-732-6 Spisy k osobám, které byly trestané pro udavačství.
305-733-1 Spisy k osobám, které byly v organisaci NSDAP, DAF.
305-733-2 Spisy k osobám, které byly v organisaci NSDAP, DAF.
305-733-3 Spisy k osobám, které byly v organisaci SD, NOF, Vlajka, Kuratorium, VOS.

305-733-4
Osobní spisy členů německé kriminální a pořádkové policie. Spisy osob německé národnosti, 
které byly zařazeny do transportu na odsun.

305-733-5
Spisy na osoby, které v době okupace žádaly německou stát.příslušnost a po r.1945 žádaly o 
přiznání čsl.stát.příslušnost.

305-733-6
Spisy na osoby, které v době okupace žádaly německou stát.příslušnost a po r.1945 žádaly o 
přiznání čsl.stát.příslušnost.

305-733-7 Materiál k osobám, které se pokusily o ilegální přechod hranic.

305-734-1
Prošetřování osob německé národnosti po r.1945, které byly dány do internačního tábora v Plzni. 
Šetření osob čsl.národnosti po r.1945 týkající se jejich chování v době okupace.

305-734-2
Prošetřování osob týkající se jejich okupační činnosti. Pátrání po býv.příslušníku gestapa 
FISCHEROVI.
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305-734-3

Šetření osob týkající se jejich okupační činnosti. Jmenný seznam vyakčněných důstojníků po 
únoru 1948.Jmenný seznam osob býv.německé soc.dem.strany s daty narození a bydlištěm z 
ČSR, kterým mělo být vyhotoveno povolení pro přesídlení do Rakouska a Německa.Povolení 
mělo vyhotovit spolkové ministerstvo ve Vídni na příkaz tamního ministra vnitra.

305-734-4
Jmenné seznamy osob s daty narození a bydlištěm, zaměstnání, které byly zatčeny po květnu 
1945 pro zločin podle zákona na ochranu republiky. Důvod zatčení se neuvádí.

305-734-4
Jmenný seznam němců s daty narození a bydlištěm, které obdržely legitimace antofašistů. Jedná 
se o osoby žijící v tzv.Protektorátě Čechy a Morava a po r.1945 byly odsunuty do Německa.

305-734-5 Ilegální přechody čsl.stát.hranic v letech 1947 - 1948.

305-734-5
Jmenný seznam osob / s daty narození a bydl./, kteří překročili ilegálně stát.hranice. Jedná se o 
polské, maďarské, německé a čsl.stát.příslušníky.

305-735-1
Výslechové protokolární výpovědi osob, které ilegálně překročily hranice ČSR. Jedná se o polské 
státní příslušníky.

305-735-2 Různá šetření osob, týkající se jejich činnosti v době okupace a státní spolehlivosti.

305-735-3
Prošetřování osob po r.1945, týkající se jejich činnosti v době okupace po stránce státoobčanské. 
Protokolární výpovědi osob, vypovídající ke své činnosti v době okupace.

305-735-4
Zápisy o zatčení osob, které byly v době okupace činné v NSDAP, SA a v jiných fašistických 
organisacích. Po r.1945 byly uvedené osoby vězněny pro svoji okupační činnost.

305-735-4 Protokolární výpovědi uvedených osob na /?pol.por.?/ ředitelství po r.1945.
305-735-5 Prošetřování osob po r.1945 týkající se jejich činnosti v době okupace.

305-736-1
Prošetřování osob německé národnosti, týkající se jejich činnosti v době okupace. Jedná se o 
osoby trestané retribučním dekretem.

305-736-2

Protokolární výpovědi komisaře gestapa Karla Schnabela po r.1945, který vypovídá o činnosti 
dešifrovací kanceláře, o činnosti jednotlivých referátů gestapa, důvěrníků, informátorů, vedoucí 
jednotlivých odd.atd.

305-736-2

Výpovědi týkající se spolupráce s jinými odd.a úřady, o spolupráci s min.K.H.Frankem a 
gestapem. Dále spolupráci gestapa s Oberladratem pol.pres.s ůřady NSDAP, s branou mocí 
"Fluku o poměru AST s gestapem, úřadu BDS pořádkové služby a policie SD. O spolupráci s 
českými úřady, českou policií a četnictvem.

305-736-2
Činnost gestapa a postup akcí proti parašutistům, agentům a o akci proti skupině "Antimona na 
Rovensku.

305-736-3 Kopie protokolární výpovědi býv.komisaře gestapa Karla SCHWABEHO po r.1945.

305-736-4 Jmenný seznam spolupracovníků SD, emigrantů SSSR, kteří do ČSR utekli v letech 1917 - 1920.

305-736-4
V době II.svět.válce spolupracovaly na území tzv.Slovenského státu a SD. Šetření na jednotlivé 
emigranty - prověřování jejich okupační činnosti.

305-736-5

Překlad protokolární výpovědi K.H.Franka v r.1946 ve věznici na Pankráci, kde vypovídá k 
doc.dr.Krajinovi. Protokolární výpovědi býv.členů gestapa z r.1946 Jana Freylacha, Ericha 
PFITSCHE, HORNISCHERA Aloise, OBERBAURA Fridricha a Karla KARAUSE, kteří vypovídají o 
své činnosti v době svého působení na gestapu.

305-736-6

Kniha "Říšskoněmecké zpravodajství III.díl", doplněk 1 vydalo MNO Hl.štáb II.oddělení 1937. V 
knize se nachází jmenný seznam osob / s daty naruzení a se stručnou charakteristikou /, které 
byly za I.ČSR ve službách říšskoněmecké zpravodajské služby. V seznamu jsou osoby žijící v 
Německu, V Čechách a ojediněle i na Slovensku.

305-737-1

Trockistická skupina "Alarm". Protokolární výpovědi členů uvedené trockistické skupiny a jiných 
trockistických skupin. Ústřední záznamy a ustanovky na jednotlivé členy troc.skupiny, týkající se 
prošetřování jejich činnosti.

305-737-2
Jack London Club - seznamy členů a funkcionářů J.L.C. Zápisy ze schůzí. Fotokopie časopisu 
"Zpravodaj" Jack London Clubu. Různé informace a zprávy, týkající se uvedeného klubu.

305-737-3
Zpráva o činnosti trockistické skupiny. Vznik trockistických skupin v ČSR od r.1927 - 1946. 
Jmenné seznamy členů skupiny / s daty narození a se stručnou charakteristikou /

305-737-4

Jmenný seznam trockistů / s daty narození a se stručnou charakteristikou /.Poznatky o jejich 
činnosti. Protokolární výpovědi osob, které byly zatčeny pro protistátní činnost v letech 1949 - 
1953.

305-737-5

Prošetřování trockistických skupin a jednotlivých členů. Protokolární výpověď Jindřicha 
JUSKIEWICZE, který vypovídá o činnosti trockistické skupiny Slánského a o celkové politické 
činnosti trockistů od r.1920 - 1952.
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305-737-6

Prošetřování činnosti jednotlivých trockistů na území ČSR z doby I.ČSR v okupaci a po r.1945. 
Přehled organisace trockistů dle jednotlivých zemí pojednávající o struktuře a činnosti IV 
internacionály.

305-737-6 Jmenný seznam trockistů působících v emigraci se stručnou charakteristikou.

305-738-1

Protokolární výpovědi býv.členů gestapa a policie, vypovídajících o činnosti trockistů v době I.ČSR 
a v době okupace. Trockistické letáky, které v r.1952-1954 byly zachyceny na území ČSR. Relace 
"Hlas Ameriky" určena ČSR v r.1954.

305-738-2

Jmenný seznam osob vyloučených z KSČ od r.1929-1934. Seznam poslanců a senátorů KSČ, 
které podepsaly prohlášení proti usnesení 5 sjezdu KSČ v r.1929. Jmenný seznam členů opoziční 
skupiny KSČ v r.1925-1929 dle jednotlivých krajů v ČSR.

305-738-3

Životopis SCHRAMA - agenturní zpráva týkající se řízení SCHRAMA bezpečnosti do NSR, kde 
spolupracoval se IV Internacionálou. Zprávy vlastnoručně SCHRAMEM psané, které předal 
oper.orgánovi pro využití./Schram jakospoluprac.bezpečnosti/

305-739-1

Zpráva revizionistické skupiny "Hungaricus" v Maďarsku v letech 1956-1958 popisující strukturu a 
činnost uvedené skupiny. Jména osob, které ve skupině působily. Styky skupiny s jinými ilegálními 
skupinami a styky skupiny se zahraničím. / V českém i maďarském jazyce /.

305-739-2

Prošetřování osob, které udržovaly styky s prof.Romanem JAKOBSONEM prof.university USA, 
který často navštěvoval ČSR v letech 1956-1958. Fotokopie korespondence Jakobsona s 
čsl.stát.občany.

305-739-3 Agenturní zpráva týkající se ohlasu na článek v Rudém právu na Romana Jakobsona.

305-739-3
Prošetřování činnosti Jakobsona a jeho manželky v době působení na území ČSR jako vědeckých 
pracovníků. Prošetřování činnosti jejich styků.

305-739-4
Jmenný seznam osob, vědeckých pracovníků, kteří dostávaly knihy a brožury od Harvardské 
university v USA. Vyhodnocení jednotlivých brožur a knih.

305-740-1

Fotokopie korespondence Jakobsona s Robkou a jinými v době okupace. Fotokopie radiodepeše 
ze Stockholmu v listopadu 1941. Fotokopie článku v časopise "Tvorba"ročník 1951 s 
názvem"Stalinovy práce o jazykovědě a pražský linguistický struktualismus" od prof.Petra Sgala 
pojednávající o úloze Romana Jakobsona v pražském linguistickém kroužku.

305-740-1
Výpis z dopisu bělogvardějce jednoho s ved. osob ukrajinského nacionalistického hnutí v USA 
vedeného přímo USA rozvědkou Michala Zarečňáka s USA, Borisu Čebotarevovi ve Frankfurtu.

305-740-2

Agenturní zprávy a hlášení týkající se činnosti prof.Jakobsona na území v ČSR v letech 1956-
1957. Svodky o sledování, ustanovky, protokolární výpovědi osob, se kterými Jakobson udržoval 
styk osobní nebo i písemný.

305-740-2
Jmenný seznam účastníků sjezdu Slávistů zastupující jednotlivé státy v r.1957. Situační zpráva 
pojednávající o činnosti sjezdu.

305-740-3 Časopis "Věstník" MNO vydávaný jen pro služební potřebu MNO v r.1940.

305-741-1

Agenturní hlášení - rozpracování býv.zaměstnanců Francouzského vyslanectví a Fra.konzulátu v 
ČSR v letech 1946-1951. Jmenný seznam čsl.příslušníků, žijících na Slovensku, kteří byli 
vyznamenáni titulem vnitroministerskou komisí "Pracovníkov". Jmenný seznam čsl.občanů 
navržených na vyznamenání medaile "Prevozníkov" a francouzské poděkování. Hlášení o situaci 
francouzské mise v ČSR ze dne 13.3.1950 od ředitele institutu Francais v Praze Marcela Giralda.

305-741-1
Jmenný seznam pomocného personálu a úředníků francouzského vyslanectví a konzulátu v 
Praze, jmena a adresy osob, kterým patří motorová vozidla.

305-741-2

Agenturní zprávy týkající se činnosti zaměstnanců francouzského vyslanectví v Praze v letech 
1949-1951. Jmenný seznam francouzských státních příslušníků s daty narození a bydlištěm, žijící 
na území ČSR po r.1945. Seznam je vypracován dle jednotlivých krajů.

305-741-3
Šifrovací zprávy a telegramy zaslané býv.francouzským vyslancem francouzského vyslanectví v 
Praze Manachem a jinými do Paříže v letech 1947-1951.

305-741-3
Zprávy týkající se hospodářského a finančního plánu, průmyslu v ČSR. Zprávy o náboženské 
situaci v ĆSR, zprávy o zatýkání čsl.občanů a o politických procesech.

305-741-4

Agenturní zprávy týkající se zaměstnanců francouzského vyslanectví v Praze v letech 1949-1951. 
Zprávy pojednávající o činnosti jednotlivých zaměstnanců francouzské ambasády, kteří se na 
území ČSR zabývali špionážní činností.

305-741-5
Agenturní zprávy týkající se zaměstnanců francouzského vyslanectví v Praze a styku čsl.občanů 
se zaměstnanci francouzského vyslanectví.

305-741-6
Prošetřování čsl.a francouzských státních příslušníků v Praze za různým účelem. Agenturní 
zprávy týkající se hlášení osob na francouzském konzulátě a jejich styky.
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305-741-7 Agenturní zprávy o pobytu zaměstnanců franc.vyslanectví v Praze v letech 1951-1954.
305-741-7 Prošetřování osob, které navštívily francouzské vyslanectví v Praze z různých důvodů.

305-742-1

Agenturní zprávy týkající se pobytu zaměstnanců francouzského vyslanectví v Praze v letech 
1951-1954. Prošetřování osob, kteří navštívily franc.vysl.v Praze nebo měly nějaké styky s 
franc.stát.příslušníky nebo se zaměst.franc.ambasády.

305-742-2

Agenturní zprávy týkající se pobytu zaměstnanců francouzského vyslanectví v Praze v letech 
1951-1954. Prošetřování osob, kteří navštívily franc.vysl.v Praze nebo měly nějaké styky s 
franc.stát.příslušníky nebo se zaměst.franc.ambasády.

305-742-3
Úřední záznamy týkající se prošetřování osob, které byly jakýmkoli způsobem ve styku 
francouzského vyslanectví v Praze.

305-742-3 Agenturní zprávy o pobytu zaměstnanců francouzského vyslanectví v Praze v letech 1949-1-52.

305-742-4 Agenturní zprávy o pobytu zaměstnanců francouzského vyslanectví v Praze v letech 1949-1-52.

305-742-5 Agenturní zprávy o pobytu zaměstnanců francouzského vyslanectví v Praze v letech 1949-1-52.

305-742-6 Agenturní zprávy o pobytu zaměstnanců francouzského vyslanectví v Praze v letech 1949-1-52.

305-742-7 Agenturní zprávy o pobytu zaměstnanců francouzského vyslanectví v Praze v letech 1949-1-52.

305-743-1
Materiály okupační činnosti na různé osoby,které byly organisovány va fašistických organisacích 
nebo příslušníky SS, SA atd.

305-743-10
Šetření Antonína KORBELÁŘE, nar.29.9.1913 a jeho rodiny o jeho chování v době okupace. 
Jmenovaný v době okupace žádal o poněmčení svého jména na STURM.

305-743-11
Šetření Rudolfa JAKUBKY, nar.30.12.1913, změna jména na JANSEN, šetření jeho okupační 
činnosti.

305-743-12 Pátrání po býv.příslušníku SS Maxe DINARA, nar.19.3.1905.
305-743-13 Šetření týkající se příslušníka SS Maxmiliána MÜLLERA, nar.6.9.1923.
305-743-14 Šetření na býv.příslušníka SS Jana BALÁKA, nar.19.9.1924.
305-743-15 Šetření týkající se býv.příslušníka SS Adolfa BÁRTU, nar.10.4.1924.
305-743-16 Šetření na býv.příslušníka SS Adolfa BENEŠE, nar.13.10.1921.
305-743-17 Šetření býv.příslušníka SS GÄRTNERA Roberta, nar.8.10.1925.

305-743-18 Prošetřování býv.příslušníků SS, NSDAP, SA, DAF, týkající se jejich činnosti v době II.svět.války.

305-743-19

Směrnice pojednávající o zajištění utajených věcí důležitých pro obranu vlasti při veřejném 
vyměřování a mapování voj.pozemků tj.míst podléhající voj.velitelství včetně závodů zbrojních a 
staveb.

305-743-2
Materiály okupační činnosti na různé osoby,které byly organisovány va fašistických organisacích 
nebo příslušníky SS, SA atd.

305-743-20
Žádosti zaslané MV v Praze, týkající se povolení k fotografování a filmování průmyslových závodů 
a podniků v letech 1949-1950.

305-743-21

Ustanovky na osoby u kterých se zjišťovala politická činnost, zapojení v místě bydliště poměr k 
lid.dem.zřízení, charakteristika, styky, rodinné poměry atd. Jedná se převážně o mladé lidi. 
Ustanovka byla vypracována v r.1962.

305-743-22

Ustanovky na osoby u kterých se zjišťovala politická činnost, zapojení v místě bydliště poměr k 
lid.dem.zřízení, charakteristika, styky, rodinné poměry atd. Jedná se převážně o mladé lidi. 
Ustanovka byla vypracována v r.1962.

305-743-3
Materiály okupační činnosti na různé osoby,které byly organisovány va fašistických organisacích 
nebo příslušníky SS, SA atd.

305-743-4
Materiály okupační činnosti na různé osoby,které byly organisovány va fašistických organisacích 
nebo příslušníky SS, SA atd.

305-743-5
Materiály okupační činnosti na různé osoby,které byly organisovány va fašistických organisacích 
nebo příslušníky SS, SA atd.

305-743-6
Materiály okupační činnosti na různé osoby,které byly organisovány va fašistických organisacích 
nebo příslušníky SS, SA atd.

305-743-7 FUNK Ferdinand, nar.15.5.1901, příslušník SA - šetření jeho činnosti v době II.svět.válce.

305-743-8
Změna jména v době okupace býv.člena NSDAP Josefa HODINY , nar.30.5.1893. Šetření jeho 
okupační činnosti.

305-743-9
Šetření OSK z Ústí nad Labem k osobě Antonín KRÁL, nar.19.8.1904 a jeho rodiny, týkající se 
jejich chování v době okupace.
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305-744-1

Výslechy-protokoly zajištěných býv.členů Gestapa, SD Plzeň a Klatovy, též jejich výpovědi k 
zatýkání odbojově činných osob na Rožmitálsku, výpovědi zatčených osob k činnosti orgánů 
Gestapa, úřední záznamy vyšetřujících komisí, služební požadavky k výslechům, o činnosti 
gaš.org.Vlajka, VOS, Liga proti bolševismu v Plzni, o činnosti služebny SD Plzeň, výp.orgána 
Gestapa Rud.Glassla k býv.ileg.vedení KSČ kraj Plzeň z r.1943, seznam spolupracovníků 
Gestapa a SD služebny Plzeň.

305-744-2

Výslechy-protokoly zajištěných býv.členů Gestapa, SD Plzeň a Klatovy, též jejich výpovědi k 
zatýkání odbojově činných osob na Rožmitálsku, výpovědi zatčených osob k činnosti orgánů 
Gestapa, úřední záznamy vyšetřujících komisí, služební požadavky k výslechům, o činnosti 
gaš.org.Vlajka, VOS, Liga proti bolševismu v Plzni, o činnosti služebny SD Plzeň, výp.orgána 
Gestapa Rud.Glassla k býv.ileg.vedení KSČ kraj Plzeň z r.1943, seznam spolupracovníků 
Gestapa a SD služebny Plzeň.

305-744-3

Výslechy-protokoly zajištěných býv.členů Gestapa, SD Plzeň a Klatovy, též jejich výpovědi k 
zatýkání odbojově činných osob na Rožmitálsku, výpovědi zatčených osob k činnosti orgánů 
Gestapa, úřední záznamy vyšetřujících komisí, služební požadavky k výslechům, o činnosti 
gaš.org.Vlajka, VOS, Liga proti bolševismu v Plzni, o činnosti služebny SD Plzeň, výp.orgána 
Gestapa Rud.Glassla k býv.ileg.vedení KSČ kraj Plzeň z r.1943, seznam spolupracovníků 
Gestapa a SD služebny Plzeň.

305-745-1

Výslechy-protokoly zajištěných býv.členů Gestapa, SD Klatovy a Plzeň, seznam spolupracovníků 
pro uvedené služebny, seznam přísl.Gestapa a SD na území býv.tzv.Protektorátu, dále výpověď 
org.klatovského Gestapa a odboj.skupině z Trhanova, různé šetření, spisy Stb Plzeň, výpovědi 
svědků a spisy vyš.komise v Hr.Králové, též rozsudky MLS Plzeň.

305-745-2

Výslechy-protokoly zajištěných býv.členů Gestapa, SD Klatovy a Plzeň, seznam spolupracovníků 
pro uvedené služebny, seznam přísl.Gestapa a SD na území býv.tzv.Protektorátu, dále výpověď 
org.klatovského Gestapa a odboj.skupině z Trhanova, různé šetření, spisy Stb Plzeň, výpovědi 
svědků a spisy vyš.komise v Hr.Králové, též rozsudky MLS Plzeň.

305-745-3

Výslechy-protokoly zajištěných býv.členů Gestapa, SD Klatovy a Plzeň, seznam spolupracovníků 
pro uvedené služebny, seznam přísl.Gestapa a SD na území býv.tzv.Protektorátu, dále výpověď 
org.klatovského Gestapa a odboj.skupině z Trhanova, různé šetření, spisy Stb Plzeň, výpovědi 
svědků a spisy vyš.komise v Hr.Králové, též rozsudky MLS Plzeň.

305-746-1

Výslechy-protokoly zajištěných býv.orgánů Gestapa, SD Klatovy a Plzeň, hlavně vedoucího 
úřadovny SD Klatovy Arnošta Kachelriese, spisy vyšetřující komise ONV Klatovy, různá šetření 
velit.SNB Šumperk, Plzeň, výslechy ke spolupr.SD, úřední záznamy Obl.úřadovny Stb Klatovy, 
rozsudky MLS, zpráva Stb Plzeň o problematice,objektech a činnosti agenturní-staré sítě SD 
Gestapa a Abwehru

305-746-2

Výslechy-protokoly zajištěných býv.orgánů Gestapa, SD Klatovy a Plzeň, hlavně vedoucího 
úřadovny SD Klatovy Arnošta Kachelriese, spisy vyšetřující komise ONV Klatovy, různá šetření 
velit.SNB Šumperk, Plzeň, výslechy ke spolupr.SD, úřední záznamy Obl.úřadovny Stb Klatovy, 
rozsudky MLS, zpráva Stb Plzeň o problematice,objektech a činnosti agenturní-staré sítě SD 
Gestapa a Abwehru

305-746-3

Výslechy-protokoly zajištěných býv.orgánů Gestapa, SD Klatovy a Plzeň, hlavně vedoucího 
úřadovny SD Klatovy Arnošta Kachelriese, spisy vyšetřující komise ONV Klatovy, různá šetření 
velit.SNB Šumperk, Plzeň, výslechy ke spolupr.SD, úřední záznamy Obl.úřadovny Stb Klatovy, 
rozsudky MLS, zpráva Stb Plzeň o problematice,objektech a činnosti agenturní-staré sítě SD 
Gestapa a Abwehru

305-747-1

Agenturní poznatky Stb Plzeň, Klatovy, Sušice, Č.Budějovice, K.Vary - zjišťování spolupracovníků 
SD, Gestapa, rozsudky MLS, výstřižky z novin k odsouzeným osobám za spolupráci s Gestapem, 
výpovědi orgánů Gestapa, SD Plzeň, Klatovy, seznamy spolupracovníků, spisy vyšetřovací 
komise Národního výboru v Rožnitále p.Tř.k rožmitálské odboj.skupině v době okupace

305-747-2

Agenturní poznatky Stb Plzeň, Klatovy, Sušice, Č.Budějovice, K.Vary - zjišťování spolupracovníků 
SD, Gestapa, rozsudky MLS, výstřižky z novin k odsouzeným osobám za spolupráci s Gestapem, 
výpovědi orgánů Gestapa, SD Plzeň, Klatovy, seznamy spolupracovníků, spisy vyšetřovací 
komise Národního výboru v Rožnitále p.Tř.k rožmitálské odboj.skupině v době okupace
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305-747-3

Agenturní poznatky Stb Plzeň, Klatovy, Sušice, Č.Budějovice, K.Vary - zjišťování spolupracovníků 
SD, Gestapa, rozsudky MLS, výstřižky z novin k odsouzeným osobám za spolupráci s Gestapem, 
výpovědi orgánů Gestapa, SD Plzeň, Klatovy, seznamy spolupracovníků, spisy vyšetřovací 
komise Národního výboru v Rožnitále p.Tř.k rožmitálské odboj.skupině v době okupace

305-748-1

Výslechy-protokoly zajištěných býv.orgánů Gestapa, SD Klatovy, Plzeň, seznam spolupracovníků, 
výslechy svědků k obžalovaným, rozsudky MLS v Plzni, výstřižky z novin k odsouzeným osobám 
za spolupráci s Gestapem, výpovědi o illeg.kom.činnosti odboj.skupin v době okupace z 
Rokycanska, úřední záznamy MV o osobách nařčených býv.členy Gestapa a SD ze spoluprace

305-748-2

Výslechy-protokoly zajištěných býv.orgánů Gestapa, SD Klatovy, Plzeň, seznam spolupracovníků, 
výslechy svědků k obžalovaným, rozsudky MLS v Plzni, výstřižky z novin k odsouzeným osobám 
za spolupráci s Gestapem, výpovědi o illeg.kom.činnosti odboj.skupin v době okupace z 
Rokycanska, úřední záznamy MV o osobách nařčených býv.členy Gestapa a SD ze spoluprace

305-748-3

Výslechy-protokoly zajištěných býv.orgánů Gestapa, SD Klatovy, Plzeň, seznam spolupracovníků, 
výslechy svědků k obžalovaným, rozsudky MLS v Plzni, výstřižky z novin k odsouzeným osobám 
za spolupráci s Gestapem, výpovědi o illeg.kom.činnosti odboj.skupin v době okupace z 
Rokycanska, úřední záznamy MV o osobách nařčených býv.členy Gestapa a SD ze spoluprace

305-749-1

Překlady dálnopisů Gestapa Klatovy, různá hlášení, pátrací akce, tresty smrti, zprávy o potírání 
odbojových hnutí, exekuce apod.,dále informativní zpráva o činnosti Gestapa a SD na území 
tzv.Protektorátu, seznam přísl.Gestapa Plzeň, seznam zam.Gestapa, Kripa a AST na býv.území 
Protektorátu, výpovědi zatčených osob Gestapem, výpovědi býv.orgánů Gestapa a SD, jmenný 
seznam SA Standarty 52 Praha, seznam válečných zločinců dopravených do ČSR, různá fota 
orgánů Gestapa Plzeň.

305-749-2

Překlady dálnopisů Gestapa Klatovy, různá hlášení, pátrací akce, tresty smrti, zprávy o potírání 
odbojových hnutí, exekuce apod.,dále informativní zpráva o činnosti Gestapa a SD na území 
tzv.Protektorátu, seznam přísl.Gestapa Plzeň, seznam zam.Gestapa, Kripa a AST na býv.území 
Protektorátu, výpovědi zatčených osob Gestapem, výpovědi býv.orgánů Gestapa a SD, jmenný 
seznam SA Standarty 52 Praha, seznam válečných zločinců dopravených do ČSR, různá fota 
orgánů Gestapa Plzeň.

305-749-3

Překlady dálnopisů Gestapa Klatovy, různá hlášení, pátrací akce, tresty smrti, zprávy o potírání 
odbojových hnutí, exekuce apod.,dále informativní zpráva o činnosti Gestapa a SD na území 
tzv.Protektorátu, seznam přísl.Gestapa Plzeň, seznam zam.Gestapa, Kripa a AST na býv.území 
Protektorátu, výpovědi zatčených osob Gestapem, výpovědi býv.orgánů Gestapa a SD, jmenný 
seznam SA Standarty 52 Praha, seznam válečných zločinců dopravených do ČSR, různá fota 
orgánů Gestapa Plzeň.

305-750-1

Výpovědi býv.orgána Gestapa v Plzni Rudolfa Glassela: vypovídá o celé organisaci Gestapa a SD 
Plzeň, o spolupracovnících a orgánech k jednotl.případům např.: o ileg.činnosti KSČ Plzeň apod.,v 
dalších dvou svazcích, které jsou v německém jazyce hlavně vypovídá býv.orgán klatovského 
Gestapa Richard Lindner jak ke svým spolupracovníkům, tak k jednotlivým případům

305-750-2

Výpovědi býv.orgána Gestapa v Plzni Rudolfa Glassela: vypovídá o celé organisaci Gestapa a SD 
Plzeň, o spolupracovnících a orgánech k jednotl.případům např.: o ileg.činnosti KSČ Plzeň apod.,v 
dalších dvou svazcích, které jsou v německém jazyce hlavně vypovídá býv.orgán klatovského 
Gestapa Richard Lindner jak ke svým spolupracovníkům, tak k jednotlivým případům

305-750-3

Výpovědi býv.orgána Gestapa v Plzni Rudolfa Glassela: vypovídá o celé organisaci Gestapa a SD 
Plzeň, o spolupracovnících a orgánech k jednotl.případům např.: o ileg.činnosti KSČ Plzeň apod.,v 
dalších dvou svazcích, které jsou v německém jazyce hlavně vypovídá býv.orgán klatovského 
Gestapa Richard Lindner jak ke svým spolupracovníkům, tak k jednotlivým případům

305-751-1
Souhrnná zpráva o odbojové skupině MAŠÍN - BALABÁN - MORÁVEK, prošetřování činnosti 
ileg.odboj.skupin a partyzánských skupin.

305-751-1

Odboj.skupiny: Kapitán Nemo, Věrni zůstaneme, skup.okresního finančního řed.v Praze, Bas, 
Kačice, Pius, Listopad, Hloubětín, U.V.Spoj.org.býv.vojínů, KSČ ŠUMBERA, Obrana národa, ČSD 
Bubny, Beroun-Sever, Victorie,Jizera, Jirka, Bílá Hora, Osvobodíme se sami, Národní rada 
obchodnictva, Alex.

305-751-1
Partyzánské skup.:Kryštof, partyzánské skupiny na Rakovnicku, Blaničtí rytíři, Boubelík-Černý lev 
a Střed-zelený les.
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305-751-2
Souhrnná zpráva o odbojové skupině MAŠÍN - BALABÁN - MORÁVEK, prošetřování činnosti 
ileg.odboj.skupin a partyzánských skupin.

305-751-2

Odboj.skupiny: Kapitán Nemo, Věrni zůstaneme, skup.okresního finančního řed.v Praze, Bas, 
Kačice, Pius, Listopad, Hloubětín, U.V.Spoj.org.býv.vojínů, KSČ ŠUMBERA, Obrana národa, ČSD 
Bubny, Beroun-Sever, Victorie,Jizera, Jirka, Bílá Hora, Osvobodíme se sami, Národní rada 
obchodnictva, Alex.

305-751-2
Partyzánské skup.:Kryštof, partyzánské skupiny na Rakovnicku, Blaničtí rytíři, Boubelík-Černý lev 
a Střed-zelený les.

305-751-3
Souhrnná zpráva o odbojové skupině MAŠÍN - BALABÁN - MORÁVEK, prošetřování činnosti 
ileg.odboj.skupin a partyzánských skupin.

305-751-3

Odboj.skupiny: Kapitán Nemo, Věrni zůstaneme, skup.okresního finančního řed.v Praze, Bas, 
Kačice, Pius, Listopad, Hloubětín, U.V.Spoj.org.býv.vojínů, KSČ ŠUMBERA, Obrana národa, ČSD 
Bubny, Beroun-Sever, Victorie,Jizera, Jirka, Bílá Hora, Osvobodíme se sami, Národní rada 
obchodnictva, Alex.

305-751-3
Partyzánské skup.:Kryštof, partyzánské skupiny na Rakovnicku, Blaničtí rytíři, Boubelík-Černý lev 
a Střed-zelený les.

305-751-4
Souhrnná zpráva o odbojové skupině MAŠÍN - BALABÁN - MORÁVEK, prošetřování činnosti 
ileg.odboj.skupin a partyzánských skupin.

305-751-4

Odboj.skupiny: Kapitán Nemo, Věrni zůstaneme, skup.okresního finančního řed.v Praze, Bas, 
Kačice, Pius, Listopad, Hloubětín, U.V.Spoj.org.býv.vojínů, KSČ ŠUMBERA, Obrana národa, ČSD 
Bubny, Beroun-Sever, Victorie,Jizera, Jirka, Bílá Hora, Osvobodíme se sami, Národní rada 
obchodnictva, Alex.

305-751-4
Partyzánské skup.:Kryštof, partyzánské skupiny na Rakovnicku, Blaničtí rytíři, Boubelík-Černý lev 
a Střed-zelený les.

305-752-1

Uvěznění a poprava býv.min.předsedy ge.ing.Eliáše, šetření k býv.kpt.četnictva Frant.Polákovi ze 
Slaného, zpráva o parašutistovi Bohuslavu Koubkovi, nar.7.4.1911, materiály k činnosti bylinkáře 
Jana Mikoláška.

305-752-1

Materiály k činnosti býv.prof.Adama POPPA, nar.14.2.1898 v Arsberku, činnost partyzánské 
skupiny kpt.Vaňkáta v Chýňavě - doklady, činnost býv.tajemníka Svazu dentistů 
JUDr.Frant.CIHLÁŘE, nar.18.6.1893, poprava sedmi občanů z obce Záborná Lhota vojíny SS v 
Živohošti dne 7.5.1945 - rekonstrukce celého případu.

305-752-1 Různé spis.materiály k činnosti čsl.stát.občanů z I.ČSR.
305-752-1 Kopie trestního oznámení k činnosti býv.agenta CIC Mil. CHOCE - vražda mjr.Šrama.

305-752-2

Uvěznění a poprava býv.min.předsedy ge.ing.Eliáše, šetření k býv.kpt.četnictva Frant.Polákovi ze 
Slaného, zpráva o parašutistovi Bohuslavu Koubkovi, nar.7.4.1911, materiály k činnosti bylinkáře 
Jana Mikoláška.

305-752-2

Materiály k činnosti býv.prof.Adama POPPA, nar.14.2.1898 v Arsberku, činnost partyzánské 
skupiny kpt.Vaňkáta v Chýňavě - doklady, činnost býv.tajemníka Svazu dentistů 
JUDr.Frant.CIHLÁŘE, nar.18.6.1893, poprava sedmi občanů z obce Záborná Lhota vojíny SS v 
Živohošti dne 7.5.1945 - rekonstrukce celého případu.

305-752-2 Různé spis.materiály k činnosti čsl.stát.občanů z I.ČSR.
305-752-2 Kopie trestního oznámení k činnosti býv.agenta CIC Mil. CHOCE - vražda mjr.Šrama.

305-752-3

Uvěznění a poprava býv.min.předsedy ge.ing.Eliáše, šetření k býv.kpt.četnictva Frant.Polákovi ze 
Slaného, zpráva o parašutistovi Bohuslavu Koubkovi, nar.7.4.1911, materiály k činnosti bylinkáře 
Jana Mikoláška.

305-752-3

Materiály k činnosti býv.prof.Adama POPPA, nar.14.2.1898 v Arsberku, činnost partyzánské 
skupiny kpt.Vaňkáta v Chýňavě - doklady, činnost býv.tajemníka Svazu dentistů 
JUDr.Frant.CIHLÁŘE, nar.18.6.1893, poprava sedmi občanů z obce Záborná Lhota vojíny SS v 
Živohošti dne 7.5.1945 - rekonstrukce celého případu.

305-752-3 Různé spis.materiály k činnosti čsl.stát.občanů z I.ČSR.
305-752-3 Kopie trestního oznámení k činnosti býv.agenta CIC Mil. CHOCE - vražda mjr.Šrama.

305-752-4

Uvěznění a poprava býv.min.předsedy ge.ing.Eliáše, šetření k býv.kpt.četnictva Frant.Polákovi ze 
Slaného, zpráva o parašutistovi Bohuslavu Koubkovi, nar.7.4.1911, materiály k činnosti bylinkáře 
Jana Mikoláška.

305-752-4

Materiály k činnosti býv.prof.Adama POPPA, nar.14.2.1898 v Arsberku, činnost partyzánské 
skupiny kpt.Vaňkáta v Chýňavě - doklady, činnost býv.tajemníka Svazu dentistů 
JUDr.Frant.CIHLÁŘE, nar.18.6.1893, poprava sedmi občanů z obce Záborná Lhota vojíny SS v 
Živohošti dne 7.5.1945 - rekonstrukce celého případu.

305-752-4 Různé spis.materiály k činnosti čsl.stát.občanů z I.ČSR.
305-752-4 Kopie trestního oznámení k činnosti býv.agenta CIC Mil. CHOCE - vražda mjr.Šrama.
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305-753-1

Rozsudky z I.ČSR ke zločinům voj.zrady, stávky u fy Jan Etrich v Ml.Bukách okr.Trutnov z r.1937, 
rozsudky, písemné materiály k činnosti býv.odb.rady min.financí Jana Švíglera, písemný materiál 
k Jos.Kynčlovi, pokrývači z Horní Branné č.24, různé společenské smlouvy a rozepře ohledně 
majetku, spisy obhájců apod.

305-753-1
Různá tr,oznámení proti osobám české národnosti, které spáchali tr.čin proti bezpečnosti státu 
tiskem.

305-753-1
Různé rozsudky z doby I.ČSR k osobám české národnosti, hlavně redaktorům některých listů, 
různá odvolání, doklady apod.

305-753-2

Rozsudky z I.ČSR ke zločinům voj.zrady, stávky u fy Jan Etrich v Ml.Bukách okr.Trutnov z r.1937, 
rozsudky, písemné materiály k činnosti býv.odb.rady min.financí Jana Švíglera, písemný materiál 
k Jos.Kynčlovi, pokrývači z Horní Branné č.24, různé společenské smlouvy a rozepře ohledně 
majetku, spisy obhájců apod.

305-753-2
Různá tr,oznámení proti osobám české národnosti, které spáchali tr.čin proti bezpečnosti státu 
tiskem.

305-753-2
Různé rozsudky z doby I.ČSR k osobám české národnosti, hlavně redaktorům některých listů, 
různá odvolání, doklady apod.

305-753-3

Rozsudky z I.ČSR ke zločinům voj.zrady, stávky u fy Jan Etrich v Ml.Bukách okr.Trutnov z r.1937, 
rozsudky, písemné materiály k činnosti býv.odb.rady min.financí Jana Švíglera, písemný materiál 
k Jos.Kynčlovi, pokrývači z Horní Branné č.24, různé společenské smlouvy a rozepře ohledně 
majetku, spisy obhájců apod.

305-753-3
Různá tr,oznámení proti osobám české národnosti, které spáchali tr.čin proti bezpečnosti státu 
tiskem.

305-753-3
Různé rozsudky z doby I.ČSR k osobám české národnosti, hlavně redaktorům některých listů, 
různá odvolání, doklady apod.

305-753-4

Rozsudky z I.ČSR ke zločinům voj.zrady, stávky u fy Jan Etrich v Ml.Bukách okr.Trutnov z r.1937, 
rozsudky, písemné materiály k činnosti býv.odb.rady min.financí Jana Švíglera, písemný materiál 
k Jos.Kynčlovi, pokrývači z Horní Branné č.24, různé společenské smlouvy a rozepře ohledně 
majetku, spisy obhájců apod.

305-753-4
Různá tr,oznámení proti osobám české národnosti, které spáchali tr.čin proti bezpečnosti státu 
tiskem.

305-753-4
Různé rozsudky z doby I.ČSR k osobám české národnosti, hlavně redaktorům některých listů, 
různá odvolání, doklady apod.

305-754-1
Zabavená kartotéka Vlajky / karty poškozené, seznamy Vlajkařů-jejich stručná charakteristika, 
časopis Hlas Svobody-letákové noviny proti našemu zřízení /1946/

305-754-2
Zabavená kartotéka Vlajky / karty poškozené, seznamy Vlajkařů-jejich stručná charakteristika, 
časopis Hlas Svobody-letákové noviny proti našemu zřízení /1946/

305-754-3
Zabavená kartotéka Vlajky / karty poškozené, seznamy Vlajkařů-jejich stručná charakteristika, 
časopis Hlas Svobody-letákové noviny proti našemu zřízení /1946/

305-754-4
Zabavená kartotéka Vlajky / karty poškozené, seznamy Vlajkařů-jejich stručná charakteristika, 
časopis Hlas Svobody-letákové noviny proti našemu zřízení /1946/

305-754-5
Zabavená kartotéka Vlajky / karty poškozené, seznamy Vlajkařů-jejich stručná charakteristika, 
časopis Hlas Svobody-letákové noviny proti našemu zřízení /1946/

305-755-1

Seznamy členů Vlajky z různých čtvrtí Prahy, z různých měst, dále seznamy členů České ligy proti 
bolševismu, seznam přísl.Zeleného Hákového kříže a Českého svazu pro spolupráci s Němci, 
ustanovky k některým členům Vlajky, k podezřelým ze spolupráce s Němci apod. Dále seznamy 
důstojníků Svatoplukových Gard a seznam osob, které se provinily v únorových dnech 1948

305-755-2

Seznamy členů Vlajky z různých čtvrtí Prahy, z různých měst, dále seznamy členů České ligy proti 
bolševismu, seznam přísl.Zeleného Hákového kříže a Českého svazu pro spolupráci s Němci, 
ustanovky k některým členům Vlajky, k podezřelým ze spolupráce s Němci apod. Dále seznamy 
důstojníků Svatoplukových Gard a seznam osob, které se provinily v únorových dnech 1948

305-755-3

Seznamy členů Vlajky z různých čtvrtí Prahy, z různých měst, dále seznamy členů České ligy proti 
bolševismu, seznam přísl.Zeleného Hákového kříže a Českého svazu pro spolupráci s Němci, 
ustanovky k některým členům Vlajky, k podezřelým ze spolupráce s Němci apod. Dále seznamy 
důstojníků Svatoplukových Gard a seznam osob, které se provinily v únorových dnech 1948
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305-755-4

Seznamy členů Vlajky z různých čtvrtí Prahy, z různých měst, dále seznamy členů České ligy proti 
bolševismu, seznam přísl.Zeleného Hákového kříže a Českého svazu pro spolupráci s Němci, 
ustanovky k některým členům Vlajky, k podezřelým ze spolupráce s Němci apod. Dále seznamy 
důstojníků Svatoplukových Gard a seznam osob, které se provinily v únorových dnech 1948

305-755-5

Seznamy členů Vlajky z různých čtvrtí Prahy, z různých měst, dále seznamy členů České ligy proti 
bolševismu, seznam přísl.Zeleného Hákového kříže a Českého svazu pro spolupráci s Němci, 
ustanovky k některým členům Vlajky, k podezřelým ze spolupráce s Němci apod. Dále seznamy 
důstojníků Svatoplukových Gard a seznam osob, které se provinily v únorových dnech 1948

305-756-1
Zpráva o činnosti Vlajky-vznik a zánik, další seznamy členů Vlajky, Svatoplukových Gard, 
organisace Svatoplukových Gard, seznamy členů Ligy proti bolševismu

305-756-2
Zpráva o činnosti Vlajky-vznik a zánik, další seznamy členů Vlajky, Svatoplukových Gard, 
organisace Svatoplukových Gard, seznamy členů Ligy proti bolševismu

305-756-3
Zpráva o činnosti Vlajky-vznik a zánik, další seznamy členů Vlajky, Svatoplukových Gard, 
organisace Svatoplukových Gard, seznamy členů Ligy proti bolševismu

305-757-1

Prošetřování činnosti partyzánských čet zařazených do partyzánské divize Václavík, dále činnost 
partyzánské divize Václavík-její kronika od r.1939-1945 a památník partyzánské skupiny R.G.Bílá 
Hora

305-757-2

Prošetřování činnosti partyzánských čet zařazených do partyzánské divize Václavík, dále činnost 
partyzánské divize Václavík-její kronika od r.1939-1945 a památník partyzánské skupiny R.G.Bílá 
Hora

305-757-3

Prošetřování činnosti partyzánských čet zařazených do partyzánské divize Václavík, dále činnost 
partyzánské divize Václavík-její kronika od r.1939-1945 a památník partyzánské skupiny R.G.Bílá 
Hora

305-757-4

Prošetřování činnosti partyzánských čet zařazených do partyzánské divize Václavík, dále činnost 
partyzánské divize Václavík-její kronika od r.1939-1945 a památník partyzánské skupiny R.G.Bílá 
Hora

305-758-1

Seznam partyzánských skupin s charakteristikou, organisace 1.čsl.partyzánské brigády J.Žižka, 
seznam partyzánů-pomocníků odbočky sdružení českých partyzánů v Ratiboři-uvedeny skupiny a 
podskupiny, památník 1.čsl.partyzánské brigády J.Žižka, dále výpověď býv.velitele partyz.divize 
Václav-prošetřování osob z uvedených partyzánských čet

305-758-2

Seznam partyzánských skupin s charakteristikou, organisace 1.čsl.partyzánské brigády J.Žižka, 
seznam partyzánů-pomocníků odbočky sdružení českých partyzánů v Ratiboři-uvedeny skupiny a 
podskupiny, památník 1.čsl.partyzánské brigády J.Žižka, dále výpověď býv.velitele partyz.divize 
Václav-prošetřování osob z uvedených partyzánských čet

305-758-3

Seznam partyzánských skupin s charakteristikou, organisace 1.čsl.partyzánské brigády J.Žižka, 
seznam partyzánů-pomocníků odbočky sdružení českých partyzánů v Ratiboři-uvedeny skupiny a 
podskupiny, památník 1.čsl.partyzánské brigády J.Žižka, dále výpověď býv.velitele partyz.divize 
Václav-prošetřování osob z uvedených partyzánských čet

305-759-1

Odbojová organisace Vela-její činnost, výpovědi osob k činnosti uvedené odb.organisace a celá 
pamětní kniha. Dále prošetřování činnosti ileg.organisace V-Boj-výpovědi zúčastněných osob, 
seznamy závadových osob z ileg.organisací jako Obrana Národa, divise Václavík, Pěst, Alex 
apod.,organisace Obrany Národa a její činnost po r.1945, seznam členů revoluční skupiny NOS, 
činnost odboj.organisace Alex a závadové osoby

305-759-2

Odbojová organisace Vela-její činnost, výpovědi osob k činnosti uvedené odb.organisace a celá 
pamětní kniha. Dále prošetřování činnosti ileg.organisace V-Boj-výpovědi zúčastněných osob, 
seznamy závadových osob z ileg.organisací jako Obrana Národa, divise Václavík, Pěst, Alex 
apod.,organisace Obrany Národa a její činnost po r.1945, seznam členů revoluční skupiny NOS, 
činnost odboj.organisace Alex a závadové osoby

305-759-3

Odbojová organisace Vela-její činnost, výpovědi osob k činnosti uvedené odb.organisace a celá 
pamětní kniha. Dále prošetřování činnosti ileg.organisace V-Boj-výpovědi zúčastněných osob, 
seznamy závadových osob z ileg.organisací jako Obrana Národa, divise Václavík, Pěst, Alex 
apod.,organisace Obrany Národa a její činnost po r.1945, seznam členů revoluční skupiny NOS, 
činnost odboj.organisace Alex a závadové osoby

305-759-4

Odbojová organisace Vela-její činnost, výpovědi osob k činnosti uvedené odb.organisace a celá 
pamětní kniha. Dále prošetřování činnosti ileg.organisace V-Boj-výpovědi zúčastněných osob, 
seznamy závadových osob z ileg.organisací jako Obrana Národa, divise Václavík, Pěst, Alex 
apod.,organisace Obrany Národa a její činnost po r.1945, seznam členů revoluční skupiny NOS, 
činnost odboj.organisace Alex a závadové osoby
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305-759-5

Odbojová organisace Vela-její činnost, výpovědi osob k činnosti uvedené odb.organisace a celá 
pamětní kniha. Dále prošetřování činnosti ileg.organisace V-Boj-výpovědi zúčastněných osob, 
seznamy závadových osob z ileg.organisací jako Obrana Národa, divise Václavík, Pěst, Alex 
apod.,organisace Obrany Národa a její činnost po r.1945, seznam členů revoluční skupiny NOS, 
činnost odboj.organisace Alex a závadové osoby

305-760-1

Přehledy partyzánských jednotek z doby okupace-jejich program a činnost, zpráva o činnosti 
odboj.skupiny Pátá kolona, činnost a vznik odboj.organisace R 3 a odboj.org.Kapitán, pamětní 
spis o činnosti voj.ileg.org.Trávnice z let 1939-1945, žádosti o přiznání charakteru čs.partyzána

305-760-2

Přehledy partyzánských jednotek z doby okupace-jejich program a činnost, zpráva o činnosti 
odboj.skupiny Pátá kolona, činnost a vznik odboj.organisace R 3 a odboj.org.Kapitán, pamětní 
spis o činnosti voj.ileg.org.Trávnice z let 1939-1945, žádosti o přiznání charakteru čs.partyzána

305-760-3

Přehledy partyzánských jednotek z doby okupace-jejich program a činnost, zpráva o činnosti 
odboj.skupiny Pátá kolona, činnost a vznik odboj.organisace R 3 a odboj.org.Kapitán, pamětní 
spis o činnosti voj.ileg.org.Trávnice z let 1939-1945, žádosti o přiznání charakteru čs.partyzána

305-760-4

Přehledy partyzánských jednotek z doby okupace-jejich program a činnost, zpráva o činnosti 
odboj.skupiny Pátá kolona, činnost a vznik odboj.organisace R 3 a odboj.org.Kapitán, pamětní 
spis o činnosti voj.ileg.org.Trávnice z let 1939-1945, žádosti o přiznání charakteru čs.partyzána

305-760-5

Přehledy partyzánských jednotek z doby okupace-jejich program a činnost, zpráva o činnosti 
odboj.skupiny Pátá kolona, činnost a vznik odboj.organisace R 3 a odboj.org.Kapitán, pamětní 
spis o činnosti voj.ileg.org.Trávnice z let 1939-1945, žádosti o přiznání charakteru čs.partyzána

305-761-1

Zpráva o partyzánských skupinách Zimní brigáda / ZB-zpravodajská brigáda též Zbojník a Bílá 
Růže, dále seznam členů odboj.organisace Černý lev-agenturní zprávy o prof.Černém zakladateli 
této odboj.skupiny, buržoasní odboj.skupiny jako Obrana národa, Viktorie, Alex, Václavík, Železný 
kapitán, Nemo, Český kurýr, Vela, Valla, Flora, Prokop Holý apod.

305-761-2

Zpráva o partyzánských skupinách Zimní brigáda / ZB-zpravodajská brigáda též Zbojník a Bílá 
Růže, dále seznam členů odboj.organisace Černý lev-agenturní zprávy o prof.Černém zakladateli 
této odboj.skupiny, buržoasní odboj.skupiny jako Obrana národa, Viktorie, Alex, Václavík, Železný 
kapitán, Nemo, Český kurýr, Vela, Valla, Flora, Prokop Holý apod.

305-761-3

Zpráva o partyzánských skupinách Zimní brigáda / ZB-zpravodajská brigáda též Zbojník a Bílá 
Růže, dále seznam členů odboj.organisace Černý lev-agenturní zprávy o prof.Černém zakladateli 
této odboj.skupiny, buržoasní odboj.skupiny jako Obrana národa, Viktorie, Alex, Václavík, Železný 
kapitán, Nemo, Český kurýr, Vela, Valla, Flora, Prokop Holý apod.

305-761-4

Zpráva o partyzánských skupinách Zimní brigáda / ZB-zpravodajská brigáda též Zbojník a Bílá 
Růže, dále seznam členů odboj.organisace Černý lev-agenturní zprávy o prof.Černém zakladateli 
této odboj.skupiny, buržoasní odboj.skupiny jako Obrana národa, Viktorie, Alex, Václavík, Železný 
kapitán, Nemo, Český kurýr, Vela, Valla, Flora, Prokop Holý apod.

305-761-5

Zpráva o partyzánských skupinách Zimní brigáda / ZB-zpravodajská brigáda též Zbojník a Bílá 
Růže, dále seznam členů odboj.organisace Černý lev-agenturní zprávy o prof.Černém zakladateli 
této odboj.skupiny, buržoasní odboj.skupiny jako Obrana národa, Viktorie, Alex, Václavík, Železný 
kapitán, Nemo, Český kurýr, Vela, Valla, Flora, Prokop Holý apod.

305-762-1

Výpovědi býv.plk.gšt.Karla Steinera Veselého-šetření k jeho činnosti, protokolární výpovědi 
"odbojářů", osobní spisy důstojníků, kteří zastávali velitelské funkce v R 3, výpovědi členů ileg. 
organisace Blaník - seznamy

305-762-2

Výpovědi býv.plk.gšt.Karla Steinera Veselého-šetření k jeho činnosti, protokolární výpovědi 
"odbojářů", osobní spisy důstojníků, kteří zastávali velitelské funkce v R 3, výpovědi členů ileg. 
organisace Blaník - seznamy

305-762-3

Výpovědi býv.plk.gšt.Karla Steinera Veselého-šetření k jeho činnosti, protokolární výpovědi 
"odbojářů", osobní spisy důstojníků, kteří zastávali velitelské funkce v R 3, výpovědi členů ileg. 
organisace Blaník - seznamy

305-762-4

Výpovědi býv.plk.gšt.Karla Steinera Veselého-šetření k jeho činnosti, protokolární výpovědi 
"odbojářů", osobní spisy důstojníků, kteří zastávali velitelské funkce v R 3, výpovědi členů ileg. 
organisace Blaník - seznamy

305-762-5

Výpovědi býv.plk.gšt.Karla Steinera Veselého-šetření k jeho činnosti, protokolární výpovědi 
"odbojářů", osobní spisy důstojníků, kteří zastávali velitelské funkce v R 3, výpovědi členů ileg. 
organisace Blaník - seznamy
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305-763-1

Organisace neuniformovaného polic.stráž.sboru z r.1938, seznam býv.přísl.protektorátní policie, 
kteří byli v době okupace zařazeni na tzv.inspekci K IV v Praze, která byla řízena přímo 
Gestapem, seznam vyakčněných přísl.SNB po únoru 19?? V rámci býv.pražského kraje, zpráva o 
činnosti JUDr.Stan.Bendy-organisace polic.řed.v Liberci a Olomouci apod.

305-763-2

Organisace neuniformovaného polic.stráž.sboru z r.1938, seznam býv.přísl.protektorátní policie, 
kteří byli v době okupace zařazeni na tzv.inspekci K IV v Praze, která byla řízena přímo 
Gestapem, seznam vyakčněných přísl.SNB po únoru 19?? V rámci býv.pražského kraje, zpráva o 
činnosti JUDr.Stan.Bendy-organisace polic.řed.v Liberci a Olomouci apod.

305-763-3

Organisace neuniformovaného polic.stráž.sboru z r.1938, seznam býv.přísl.protektorátní policie, 
kteří byli v době okupace zařazeni na tzv.inspekci K IV v Praze, která byla řízena přímo 
Gestapem, seznam vyakčněných přísl.SNB po únoru 19?? V rámci býv.pražského kraje, zpráva o 
činnosti JUDr.Stan.Bendy-organisace polic.řed.v Liberci a Olomouci apod.

305-763-4

Organisace neuniformovaného polic.stráž.sboru z r.1938, seznam býv.přísl.protektorátní policie, 
kteří byli v době okupace zařazeni na tzv.inspekci K IV v Praze, která byla řízena přímo 
Gestapem, seznam vyakčněných přísl.SNB po únoru 19?? V rámci býv.pražského kraje, zpráva o 
činnosti JUDr.Stan.Bendy-organisace polic.řed.v Liberci a Olomouci apod.

305-764-1

Seznam přísl.pražského odboru krim.inspekce K IV. Dále uvedeni zpravodajci a státní polit.policie, 
seznam osob z báse býv.oilicie-zpravodajci z I.ČSR, seznam přísl.SNB propuštěných po 
r.1948,1951,čsl.zpravodajská služba v letech 1920-1945-celková zpráva-činnost, metody, seznam 
gážistů neuniformovaného polic.sboru v Praze z r.1940

305-764-2

Seznam přísl.pražského odboru krim.inspekce K IV. Dále uvedeni zpravodajci a státní polit.policie, 
seznam osob z báse býv.oilicie-zpravodajci z I.ČSR, seznam přísl.SNB propuštěných po 
r.1948,1951,čsl.zpravodajská služba v letech 1920-1945-celková zpráva-činnost, metody, seznam 
gážistů neuniformovaného polic.sboru v Praze z r.1940

305-764-3

Seznam přísl.pražského odboru krim.inspekce K IV. Dále uvedeni zpravodajci a státní polit.policie, 
seznam osob z báse býv.oilicie-zpravodajci z I.ČSR, seznam přísl.SNB propuštěných po 
r.1948,1951,čsl.zpravodajská služba v letech 1920-1945-celková zpráva-činnost, metody, seznam 
gážistů neuniformovaného polic.sboru v Praze z r.1940

305-764-4

Seznam přísl.pražského odboru krim.inspekce K IV. Dále uvedeni zpravodajci a státní polit.policie, 
seznam osob z báse býv.oilicie-zpravodajci z I.ČSR, seznam přísl.SNB propuštěných po 
r.1948,1951,čsl.zpravodajská služba v letech 1920-1945-celková zpráva-činnost, metody, seznam 
gážistů neuniformovaného polic.sboru v Praze z r.1940

305-764-5

Seznam přísl.pražského odboru krim.inspekce K IV. Dále uvedeni zpravodajci a státní polit.policie, 
seznam osob z báse býv.oilicie-zpravodajci z I.ČSR, seznam přísl.SNB propuštěných po 
r.1948,1951,čsl.zpravodajská služba v letech 1920-1945-celková zpráva-činnost, metody, seznam 
gážistů neuniformovaného polic.sboru v Praze z r.1940

305-765-1

Seznam členů Svatováclavské roty, seznam velitelů Svatoplukových gard, seznam funkcionářů 
Národního sjednocení, Mladého národního sjednocení, Šedých košil, Ligy proti bolševismu, 
seznam členů Národní ob.fašistické, strany Zeleného hákového kříže, zpráva o činnosti Národní 
ligy se seznamem osob, zpráva o arijské pracovní frontě, arijské stráži a Národní arijské kulturní 
jednotě se sídlem v Praze.

305-765-2

Seznam členů Svatováclavské roty, seznam velitelů Svatoplukových gard, seznam funkcionářů 
Národního sjednocení, Mladého národního sjednocení, Šedých košil, Ligy proti bolševismu, 
seznam členů Národní ob.fašistické, strany Zeleného hákového kříže, zpráva o činnosti Národní 
ligy se seznamem osob, zpráva o arijské pracovní frontě, arijské stráži a Národní arijské kulturní 
jednotě se sídlem v Praze.

305-765-3

Seznam členů Svatováclavské roty, seznam velitelů Svatoplukových gard, seznam funkcionářů 
Národního sjednocení, Mladého národního sjednocení, Šedých košil, Ligy proti bolševismu, 
seznam členů Národní ob.fašistické, strany Zeleného hákového kříže, zpráva o činnosti Národní 
ligy se seznamem osob, zpráva o arijské pracovní frontě, arijské stráži a Národní arijské kulturní 
jednotě se sídlem v Praze.

305-765-4

Seznam členů Svatováclavské roty, seznam velitelů Svatoplukových gard, seznam funkcionářů 
Národního sjednocení, Mladého národního sjednocení, Šedých košil, Ligy proti bolševismu, 
seznam členů Národní ob.fašistické, strany Zeleného hákového kříže, zpráva o činnosti Národní 
ligy se seznamem osob, zpráva o arijské pracovní frontě, arijské stráži a Národní arijské kulturní 
jednotě se sídlem v Praze.

305-765-5

Seznam členů Svatováclavské roty, seznam velitelů Svatoplukových gard, seznam funkcionářů 
Národního sjednocení, Mladého národního sjednocení, Šedých košil, Ligy proti bolševismu, 
seznam členů Národní ob.fašistické, strany Zeleného hákového kříže, zpráva o činnosti Národní 
ligy se seznamem osob, zpráva o arijské pracovní frontě, arijské stráži a Národní arijské kulturní 
jednotě se sídlem v Praze.
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305-765-6

Seznam členů Svatováclavské roty, seznam velitelů Svatoplukových gard, seznam funkcionářů 
Národního sjednocení, Mladého národního sjednocení, Šedých košil, Ligy proti bolševismu, 
seznam členů Národní ob.fašistické, strany Zeleného hákového kříže, zpráva o činnosti Národní 
ligy se seznamem osob, zpráva o arijské pracovní frontě, arijské stráži a Národní arijské kulturní 
jednotě se sídlem v Praze.

305-766-1

Výpovědi býv.pplk.gšt.Emila Strankmüllera a pplk.Jar.Tauera, organisační přehled čsl.vládních 
úřadů institucí a spolků za II.svět.války v Anglii, dále krycí jména čs.branců presentovaných dnem 
5.8.1944, seznam evidenčních listů důstojníků a rotmistrů působících v Anglii a na Středním 
východě, rozdělení čs.MNO v Londýně-jmenný seznam. Poznatky z válečného deníku MNO 
čs.emigrační vlády v Londýně z r.1940

305-766-2

Výpovědi býv.pplk.gšt.Emila Strankmüllera a pplk.Jar.Tauera, organisační přehled čsl.vládních 
úřadů institucí a spolků za II.svět.války v Anglii, dále krycí jména čs.branců presentovaných dnem 
5.8.1944, seznam evidenčních listů důstojníků a rotmistrů působících v Anglii a na Středním 
východě, rozdělení čs.MNO v Londýně-jmenný seznam. Poznatky z válečného deníku MNO 
čs.emigrační vlády v Londýně z r.1940

305-766-3

Výpovědi býv.pplk.gšt.Emila Strankmüllera a pplk.Jar.Tauera, organisační přehled čsl.vládních 
úřadů institucí a spolků za II.svět.války v Anglii, dále krycí jména čs.branců presentovaných dnem 
5.8.1944, seznam evidenčních listů důstojníků a rotmistrů působících v Anglii a na Středním 
východě, rozdělení čs.MNO v Londýně-jmenný seznam. Poznatky z válečného deníku MNO 
čs.emigrační vlády v Londýně z r.1940

305-767-1

Seznam spolupracovníků, konfidentů, informátorů SD a Gestapa pořízený min. vnitra podle 
abecedy, vznik-organisace činnost SD, organisace a činnost Gestapa na území tzv.Protektorátu, 
seznam spoluprac.SD a Abwehru, udavači a konfidenti Gestapa, seznam úředníků, spoluprac.a 
konfidentů všech zpravodaj.složek v protektorátě, Ast Praha SD a jeho služebny, Gestapo Praha 
a Brno, Hauptamt VI Praha, Zollfahndungstelle, dále osoby zkompromitované v době okupace a 
podezřelé ze spolupráce s nacisty, žádosti o prošetření osob podezřelých ze spolupráce s Němci, 
seznam osob nařčených býv.členy Gestapa a SD ze spolupráce

305-767-2

Seznam spolupracovníků, konfidentů, informátorů SD a Gestapa pořízený min. vnitra podle 
abecedy, vznik-organisace činnost SD, organisace a činnost Gestapa na území tzv.Protektorátu, 
seznam spoluprac.SD a Abwehru, udavači a konfidenti Gestapa, seznam úředníků, spoluprac.a 
konfidentů všech zpravodaj.složek v protektorátě, Ast Praha SD a jeho služebny, Gestapo Praha 
a Brno, Hauptamt VI Praha, Zollfahndungstelle, dále osoby zkompromitované v době okupace a 
podezřelé ze spolupráce s nacisty, žádosti o prošetření osob podezřelých ze spolupráce s Němci, 
seznam osob nařčených býv.členy Gestapa a SD ze spolupráce

305-767-3

Seznam spolupracovníků, konfidentů, informátorů SD a Gestapa pořízený min. vnitra podle 
abecedy, vznik-organisace činnost SD, organisace a činnost Gestapa na území tzv.Protektorátu, 
seznam spoluprac.SD a Abwehru, udavači a konfidenti Gestapa, seznam úředníků, spoluprac.a 
konfidentů všech zpravodaj.složek v protektorátě, Ast Praha SD a jeho služebny, Gestapo Praha 
a Brno, Hauptamt VI Praha, Zollfahndungstelle, dále osoby zkompromitované v době okupace a 
podezřelé ze spolupráce s nacisty, žádosti o prošetření osob podezřelých ze spolupráce s Němci, 
seznam osob nařčených býv.členy Gestapa a SD ze spolupráce

305-767-4

Seznam spolupracovníků, konfidentů, informátorů SD a Gestapa pořízený min. vnitra podle 
abecedy, vznik-organisace činnost SD, organisace a činnost Gestapa na území tzv.Protektorátu, 
seznam spoluprac.SD a Abwehru, udavači a konfidenti Gestapa, seznam úředníků, spoluprac.a 
konfidentů všech zpravodaj.složek v protektorátě, Ast Praha SD a jeho služebny, Gestapo Praha 
a Brno, Hauptamt VI Praha, Zollfahndungstelle, dále osoby zkompromitované v době okupace a 
podezřelé ze spolupráce s nacisty, žádosti o prošetření osob podezřelých ze spolupráce s Němci, 
seznam osob nařčených býv.členy Gestapa a SD ze spolupráce

305-768-1

Seznam zam.Krajského soudu Praha, Nejvyššího soudu v Praze, Státní prokuratura, Generální 
prokuratura / popis /,obsazení sekretáritu Generál.prokurátora-jmenný seznam / popis /, závadové 
poznatky k advokátům na krajských správách MV, pořadí ministrů spravedlnosti od r.1918, 
organisace, dislokace ministerstva spravedlnosti

305-768-2

Seznam zam.Krajského soudu Praha, Nejvyššího soudu v Praze, Státní prokuratura, Generální 
prokuratura / popis /,obsazení sekretáritu Generál.prokurátora-jmenný seznam / popis /, závadové 
poznatky k advokátům na krajských správách MV, pořadí ministrů spravedlnosti od r.1918, 
organisace, dislokace ministerstva spravedlnosti
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305-768-3

Seznam zam.Krajského soudu Praha, Nejvyššího soudu v Praze, Státní prokuratura, Generální 
prokuratura / popis /,obsazení sekretáritu Generál.prokurátora-jmenný seznam / popis /, závadové 
poznatky k advokátům na krajských správách MV, pořadí ministrů spravedlnosti od r.1918, 
organisace, dislokace ministerstva spravedlnosti

305-769-1 Seznam orgánů, agentů a spolupracovníků čs.zpravodajské služby se stručnou charakteristikou

305-770-1

Stručné charakteristiky býv.čs.přísl.záp.zahr.armády v Anglii, seznam osob, které byly vycvičeny 
za války v Anglii v parakursech, jmenný seznam důstojníků a generálů v záloze, kteří byli 
důstojníky z povolání a studovali ve voj.školách ve Francii neb jiných kapitalistických státech, dále 
seznam důstojníků a poddůstojníků, kteří působily v době II.svět.války v Anglii u letectva, dále 
seznam býv.zprav.důst.MNO a přísl.záp.armády-parakursy

305-770-2

Stručné charakteristiky býv.čs.přísl.záp.zahr.armády v Anglii, seznam osob, které byly vycvičeny 
za války v Anglii v parakursech, jmenný seznam důstojníků a generálů v záloze, kteří byli 
důstojníky z povolání a studovali ve voj.školách ve Francii neb jiných kapitalistických státech, dále 
seznam důstojníků a poddůstojníků, kteří působily v době II.svět.války v Anglii u letectva, dále 
seznam býv.zprav.důst.MNO a přísl.záp.armády-parakursy

305-770-3

Stručné charakteristiky býv.čs.přísl.záp.zahr.armády v Anglii, seznam osob, které byly vycvičeny 
za války v Anglii v parakursech, jmenný seznam důstojníků a generálů v záloze, kteří byli 
důstojníky z povolání a studovali ve voj.školách ve Francii neb jiných kapitalistických státech, dále 
seznam důstojníků a poddůstojníků, kteří působily v době II.svět.války v Anglii u letectva, dále 
seznam býv.zprav.důst.MNO a přísl.záp.armády-parakursy

305-771-1

Seznam býv.důstojníků ČSA, kteří byli vysláni do voj.kursů a škol do Francie v době I.ČSR, 
seznam čsl.přísl.,kteří sloužili v západní armádě, seznam býv.gen.a osob, kterým byly odňaty 
hodnosti, seznam voj.zpravodaj.činných osob žijících na území ČSSR, seznam 
spoluprac.čs.voj.zpravodaj.služby z let 1920-1945, seznam agentů 4.odb.MNO čs.emigrační vlády 
v Londýně, seznamy propuštěných býv.důstojníků ČSA z TNP Mírov, které byly začleněny do 
průmyslu

305-771-2

Seznam býv.důstojníků ČSA, kteří byli vysláni do voj.kursů a škol do Francie v době I.ČSR, 
seznam čsl.přísl.,kteří sloužili v západní armádě, seznam býv.gen.a osob, kterým byly odňaty 
hodnosti, seznam voj.zpravodaj.činných osob žijících na území ČSSR, seznam 
spoluprac.čs.voj.zpravodaj.služby z let 1920-1945, seznam agentů 4.odb.MNO čs.emigrační vlády 
v Londýně, seznamy propuštěných býv.důstojníků ČSA z TNP Mírov, které byly začleněny do 
průmyslu

305-771-3

Seznam býv.důstojníků ČSA, kteří byli vysláni do voj.kursů a škol do Francie v době I.ČSR, 
seznam čsl.přísl.,kteří sloužili v západní armádě, seznam býv.gen.a osob, kterým byly odňaty 
hodnosti, seznam voj.zpravodaj.činných osob žijících na území ČSSR, seznam 
spoluprac.čs.voj.zpravodaj.služby z let 1920-1945, seznam agentů 4.odb.MNO čs.emigrační vlády 
v Londýně, seznamy propuštěných býv.důstojníků ČSA z TNP Mírov, které byly začleněny do 
průmyslu

305-771-4

Seznam býv.důstojníků ČSA, kteří byli vysláni do voj.kursů a škol do Francie v době I.ČSR, 
seznam čsl.přísl.,kteří sloužili v západní armádě, seznam býv.gen.a osob, kterým byly odňaty 
hodnosti, seznam voj.zpravodaj.činných osob žijících na území ČSSR, seznam 
spoluprac.čs.voj.zpravodaj.služby z let 1920-1945, seznam agentů 4.odb.MNO čs.emigrační vlády 
v Londýně, seznamy propuštěných býv.důstojníků ČSA z TNP Mírov, které byly začleněny do 
průmyslu

305-772-1
Protokolární výpovědi býv.důstojníků ČSA.Seznam zpravodajsky činných osob z řad býv.vojáků 
žijících na území ČSSR, seznam býv.přísl. RAF

305-772-2
Protokolární výpovědi býv.důstojníků ČSA.Seznam zpravodajsky činných osob z řad býv.vojáků 
žijících na území ČSSR, seznam býv.přísl. RAF

305-772-3
Protokolární výpovědi býv.důstojníků ČSA.Seznam zpravodajsky činných osob z řad býv.vojáků 
žijících na území ČSSR, seznam býv.přísl. RAF

305-772-4
Protokolární výpovědi býv.důstojníků ČSA.Seznam zpravodajsky činných osob z řad býv.vojáků 
žijících na území ČSSR, seznam býv.přísl. RAF

305-773-1

Seznam zbraní zabavených u býv.por.ČSA Frant.Kolínského-výpovědi dalších 
důstojníků,poznatky k atentátu na Heydricha,dále poznatky o činnosti býv.odboj.pracovníků 
Moravské brigády,závadové poznatky k býv.důstojníkům západní armády a k našim aktivně 
sloužícím důstojníkům,zpráva o čsl.agrární emigraci,o radě RSČ a o činnosti Esperanta.
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305-773-2

Seznam zbraní zabavených u býv.por.ČSA Frant.Kolínského-výpovědi dalších 
důstojníků,poznatky k atentátu na Heydricha,dále poznatky o činnosti býv.odboj.pracovníků 
Moravské brigády,závadové poznatky k býv.důstojníkům západní armády a k našim aktivně 
sloužícím důstojníkům,zpráva o čsl.agrární emigraci,o radě RSČ a o činnosti Esperanta.

305-773-3

Seznam zbraní zabavených u býv.por.ČSA Frant.Kolínského-výpovědi dalších 
důstojníků,poznatky k atentátu na Heydricha,dále poznatky o činnosti býv.odboj.pracovníků 
Moravské brigády,závadové poznatky k býv.důstojníkům západní armády a k našim aktivně 
sloužícím důstojníkům,zpráva o čsl.agrární emigraci,o radě RSČ a o činnosti Esperanta.

305-773-4

Seznam zbraní zabavených u býv.por.ČSA Frant.Kolínského-výpovědi dalších 
důstojníků,poznatky k atentátu na Heydricha,dále poznatky o činnosti býv.odboj.pracovníků 
Moravské brigády,závadové poznatky k býv.důstojníkům západní armády a k našim aktivně 
sloužícím důstojníkům,zpráva o čsl.agrární emigraci,o radě RSČ a o činnosti Esperanta.

305-773-5

Seznam zbraní zabavených u býv.por.ČSA Frant.Kolínského-výpovědi dalších 
důstojníků,poznatky k atentátu na Heydricha,dále poznatky o činnosti býv.odboj.pracovníků 
Moravské brigády,závadové poznatky k býv.důstojníkům západní armády a k našim aktivně 
sloužícím důstojníkům,zpráva o čsl.agrární emigraci,o radě RSČ a o činnosti Esperanta.

305-774-1

Seznam důstojníků čs.armády,kteří vstoupili do vládního vojska a činnost vládního vojska,různé 
agenturní zprávy-poznatky k osobám,seznam osob zprav.služny MZV,které žili ve středočeském 
kraji,seznam členů odboj.skupiny Schmoranzovi,dále dislokace služebny Gestapa 

305-774-2

Seznam důstojníků čs.armády,kteří vstoupili do vládního vojska a činnost vládního vojska,různé 
agenturní zprávy-poznatky k osobám,seznam osob zprav.služny MZV,které žili ve středočeském 
kraji,seznam členů odboj.skupiny Schmoranzovi,dále dislokace služebny Gestapa 

305-774-3

Seznam důstojníků čs.armády,kteří vstoupili do vládního vojska a činnost vládního vojska,různé 
agenturní zprávy-poznatky k osobám,seznam osob zprav.služny MZV,které žili ve středočeském 
kraji,seznam členů odboj.skupiny Schmoranzovi,dále dislokace služebny Gestapa 

305-774-4

Seznam důstojníků čs.armády,kteří vstoupili do vládního vojska a činnost vládního vojska,různé 
agenturní zprávy-poznatky k osobám,seznam osob zprav.služny MZV,které žili ve středočeském 
kraji,seznam členů odboj.skupiny Schmoranzovi,dále dislokace služebny Gestapa 

305-774-5

Seznam důstojníků čs.armády,kteří vstoupili do vládního vojska a činnost vládního vojska,různé 
agenturní zprávy-poznatky k osobám,seznam osob zprav.služny MZV,které žili ve středočeském 
kraji,seznam členů odboj.skupiny Schmoranzovi,dále dislokace služebny Gestapa 

305-774-6

Seznam důstojníků čs.armády,kteří vstoupili do vládního vojska a činnost vládního vojska,různé 
agenturní zprávy-poznatky k osobám,seznam osob zprav.služny MZV,které žili ve středočeském 
kraji,seznam členů odboj.skupiny Schmoranzovi,dále dislokace služebny Gestapa 

305-774-7

Seznam důstojníků čs.armády,kteří vstoupili do vládního vojska a činnost vládního vojska,různé 
agenturní zprávy-poznatky k osobám,seznam osob zprav.služny MZV,které žili ve středočeském 
kraji,seznam členů odboj.skupiny Schmoranzovi,dále dislokace služebny Gestapa 

305-775-1

Český Svaz pro spolupráci s Němci-seznam členských průkazů ČSSN Praha XIX,seznam Němců 
a osoby zkompromitované v době okupace,seznam osob,které žádaly o německé 
stát.občanství,dále kmenové karty ČSSN,seznam osob,které spolupracovaly s Němci,protokoly s 
K.H.Frankem

305-775-2

Český Svaz pro spolupráci s Němci-seznam členských průkazů ČSSN Praha XIX,seznam Němců 
a osoby zkompromitované v době okupace,seznam osob,které žádaly o německé 
stát.občanství,dále kmenové karty ČSSN,seznam osob,které spolupracovaly s Němci,protokoly s 
K.H.Frankem

305-775-3

Český Svaz pro spolupráci s Němci-seznam členských průkazů ČSSN Praha XIX,seznam Němců 
a osoby zkompromitované v době okupace,seznam osob,které žádaly o německé 
stát.občanství,dále kmenové karty ČSSN,seznam osob,které spolupracovaly s Němci,protokoly s 
K.H.Frankem

305-775-4

Český Svaz pro spolupráci s Němci-seznam členských průkazů ČSSN Praha XIX,seznam Němců 
a osoby zkompromitované v době okupace,seznam osob,které žádaly o německé 
stát.občanství,dále kmenové karty ČSSN,seznam osob,které spolupracovaly s Němci,protokoly s 
K.H.Frankem
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305-775-5

Český Svaz pro spolupráci s Němci-seznam členských průkazů ČSSN Praha XIX,seznam Němců 
a osoby zkompromitované v době okupace,seznam osob,které žádaly o německé 
stát.občanství,dále kmenové karty ČSSN,seznam osob,které spolupracovaly s Němci,protokoly s 
K.H.Frankem

305-776-1

Seznam propuštěných důstojníků ČSA,seznam vojáků-býv.důstojníků ČSA zajištěných v táboře 
Mírov-seznam propuštěných,seznam býv.zprav.důstojníků,kteří byli v evidenci 
Gestapa.Výslachové protokoly býv.čs.důstojníků

305-776-2

Seznam propuštěných důstojníků ČSA,seznam vojáků-býv.důstojníků ČSA zajištěných v táboře 
Mírov-seznam propuštěných,seznam býv.zprav.důstojníků,kteří byli v evidenci 
Gestapa.Výslachové protokoly býv.čs.důstojníků

305-776-3

Seznam propuštěných důstojníků ČSA,seznam vojáků-býv.důstojníků ČSA zajištěných v táboře 
Mírov-seznam propuštěných,seznam býv.zprav.důstojníků,kteří byli v evidenci 
Gestapa.Výslachové protokoly býv.čs.důstojníků

305-777-1

Věstník-seznam osob,které se přihlásily k německé nebo maďarské národnosti nebo se ucházely 
o udělení této příslušnosti,seznam vězňů koncentračních táborů Buchenvald-Dachau,seznamy 
členů NSDAP,seznam osob,které prošly trestním řízením podle dekr.138/45 v býv.okrese Jílové a 
Praha-jih,seznam osob,které byly odměněny v akci Heydrichiády,poznatky k německé organisaci 
"USCHLA"Untersvohungs und schlichtungs Auschus,která hrála vlastní zprav.politiku,stanovy 
spolku "Klub pokrokových republikánů v Praze

305-777-2

Věstník-seznam osob,které se přihlásily k německé nebo maďarské národnosti nebo se ucházely 
o udělení této příslušnosti,seznam vězňů koncentračních táborů Buchenvald-Dachau,seznamy 
členů NSDAP,seznam osob,které prošly trestním řízením podle dekr.138/45 v býv.okrese Jílové a 
Praha-jih,seznam osob,které byly odměněny v akci Heydrichiády,poznatky k německé organisaci 
"USCHLA"Untersvohungs und schlichtungs Auschus,která hrála vlastní zprav.politiku,stanovy 
spolku "Klub pokrokových republikánů v Praze

305-777-3

Věstník-seznam osob,které se přihlásily k německé nebo maďarské národnosti nebo se ucházely 
o udělení této příslušnosti,seznam vězňů koncentračních táborů Buchenvald-Dachau,seznamy 
členů NSDAP,seznam osob,které prošly trestním řízením podle dekr.138/45 v býv.okrese Jílové a 
Praha-jih,seznam osob,které byly odměněny v akci Heydrichiády,poznatky k německé organisaci 
"USCHLA"Untersvohungs und schlichtungs Auschus,která hrála vlastní zprav.politiku,stanovy 
spolku "Klub pokrokových republikánů v Praze

305-777-4

Věstník-seznam osob,které se přihlásily k německé nebo maďarské národnosti nebo se ucházely 
o udělení této příslušnosti,seznam vězňů koncentračních táborů Buchenvald-Dachau,seznamy 
členů NSDAP,seznam osob,které prošly trestním řízením podle dekr.138/45 v býv.okrese Jílové a 
Praha-jih,seznam osob,které byly odměněny v akci Heydrichiády,poznatky k německé organisaci 
"USCHLA"Untersvohungs und schlichtungs Auschus,která hrála vlastní zprav.politiku,stanovy 
spolku "Klub pokrokových republikánů v Praze

305-777-5

Věstník-seznam osob,které se přihlásily k německé nebo maďarské národnosti nebo se ucházely 
o udělení této příslušnosti,seznam vězňů koncentračních táborů Buchenvald-Dachau,seznamy 
členů NSDAP,seznam osob,které prošly trestním řízením podle dekr.138/45 v býv.okrese Jílové a 
Praha-jih,seznam osob,které byly odměněny v akci Heydrichiády,poznatky k německé organisaci 
"USCHLA"Untersvohungs und schlichtungs Auschus,která hrála vlastní zprav.politiku,stanovy 
spolku "Klub pokrokových republikánů v Praze

305-777-6

Věstník-seznam osob,které se přihlásily k německé nebo maďarské národnosti nebo se ucházely 
o udělení této příslušnosti,seznam vězňů koncentračních táborů Buchenvald-Dachau,seznamy 
členů NSDAP,seznam osob,které prošly trestním řízením podle dekr.138/45 v býv.okrese Jílové a 
Praha-jih,seznam osob,které byly odměněny v akci Heydrichiády,poznatky k německé organisaci 
"USCHLA"Untersvohungs und schlichtungs Auschus,která hrála vlastní zprav.politiku,stanovy 
spolku "Klub pokrokových republikánů v Praze

305-778-1

Celý svazek-výpověď s býv.plk.něm.letectva a přednostou oddělení "Výzvědné činnosti Hanse 
Dehmela a Roberta Tarbuka býv.přísl.Ast Praha,výpis z evidence osob české národnosti z r.1944 
sestaven londýnským čs.min.vnitra,kniha 40 let jednoty obchodních Gremií v Čechách 1896-1936 
/ fota /
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305-778-2

Celý svazek-výpověď s býv.plk.něm.letectva a přednostou oddělení "Výzvědné činnosti Hanse 
Dehmela a Roberta Tarbuka býv.přísl.Ast Praha,výpis z evidence osob české národnosti z r.1944 
sestaven londýnským čs.min.vnitra,kniha 40 let jednoty obchodních Gremií v Čechách 1896-1936 
/ fota /

305-778-3

Celý svazek-výpověď s býv.plk.něm.letectva a přednostou oddělení "Výzvědné činnosti Hanse 
Dehmela a Roberta Tarbuka býv.přísl.Ast Praha,výpis z evidence osob české národnosti z r.1944 
sestaven londýnským čs.min.vnitra,kniha 40 let jednoty obchodních Gremií v Čechách 1896-1936 
/ fota /

305-778-4

Celý svazek-výpověď s býv.plk.něm.letectva a přednostou oddělení "Výzvědné činnosti Hanse 
Dehmela a Roberta Tarbuka býv.přísl.Ast Praha,výpis z evidence osob české národnosti z r.1944 
sestaven londýnským čs.min.vnitra,kniha 40 let jednoty obchodních Gremií v Čechách 1896-1936 
/ fota /

305-779-1

Členské průkazy NOF se seznamy funkcionářů a jejich spojení s ukrajinskými 
nacionalisty,seznam vlajkařů a funkcionářů Kuratoria,záznamy ustavujících schůzí N.S. v době 
okupace,VOS-směrnice-seznamy,vznik činnost VOS

305-779-2

Členské průkazy NOF se seznamy funkcionářů a jejich spojení s ukrajinskými 
nacionalisty,seznam vlajkařů a funkcionářů Kuratoria,záznamy ustavujících schůzí N.S. v době 
okupace,VOS-směrnice-seznamy,vznik činnost VOS

305-779-3

Členské průkazy NOF se seznamy funkcionářů a jejich spojení s ukrajinskými 
nacionalisty,seznam vlajkařů a funkcionářů Kuratoria,záznamy ustavujících schůzí N.S. v době 
okupace,VOS-směrnice-seznamy,vznik činnost VOS

305-779-4

Členské průkazy NOF se seznamy funkcionářů a jejich spojení s ukrajinskými 
nacionalisty,seznam vlajkařů a funkcionářů Kuratoria,záznamy ustavujících schůzí N.S. v době 
okupace,VOS-směrnice-seznamy,vznik činnost VOS

305-779-5

Členské průkazy NOF se seznamy funkcionářů a jejich spojení s ukrajinskými 
nacionalisty,seznam vlajkařů a funkcionářů Kuratoria,záznamy ustavujících schůzí N.S. v době 
okupace,VOS-směrnice-seznamy,vznik činnost VOS

305-780-1

Seznam advokátních poraden v ČSR / rok 1948 a 1955,seznam osob a ststus komisařů politické 
správy a všech úředníků,dále ročenka svazu civilní stráže bezpečnosti v ČSR r.1938,informativní 
bulletin MNO z I.ČSR,seznamy důstojníků a jejich kmenové zařazení.Též informativní část o 
celkovém vedení MV-rozdělení četnictva apod.

305-780-2

Seznam advokátních poraden v ČSR / rok 1948 a 1955,seznam osob a ststus komisařů politické 
správy a všech úředníků,dále ročenka svazu civilní stráže bezpečnosti v ČSR r.1938,informativní 
bulletin MNO z I.ČSR,seznamy důstojníků a jejich kmenové zařazení.Též informativní část o 
celkovém vedení MV-rozdělení četnictva apod.

305-781-1

Repatriace osob různých národností,váleční zajatci z SSSR dopraveni do ČSR v rámci 
repatriace,seznam osob-pátrání po občanech ruské a ukrajinské národnosti,seznam zaniklých 
listů a časopisů

305-781-2

Repatriace osob různých národností,váleční zajatci z SSSR dopraveni do ČSR v rámci 
repatriace,seznam osob-pátrání po občanech ruské a ukrajinské národnosti,seznam zaniklých 
listů a časopisů

305-781-3

Repatriace osob různých národností,váleční zajatci z SSSR dopraveni do ČSR v rámci 
repatriace,seznam osob-pátrání po občanech ruské a ukrajinské národnosti,seznam zaniklých 
listů a časopisů

305-782-1

Báze osob z řad absolventů kursu Kuratoria,seznam býv.Kuratoristů z okr.Praha-východ,selková 
zpráva o Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě,činnost a organisační struktura 
Kuratoria,seznam německých poradců,seznam hlavních pověřenců,okresních dívčích referentek 
a seznam členů Svatováclavské roty

305-782-2

Báze osob z řad absolventů kursu Kuratoria,seznam býv.Kuratoristů z okr.Praha-východ,selková 
zpráva o Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě,činnost a organisační struktura 
Kuratoria,seznam německých poradců,seznam hlavních pověřenců,okresních dívčích referentek 
a seznam členů Svatováclavské roty

305-782-3

Báze osob z řad absolventů kursu Kuratoria,seznam býv.Kuratoristů z okr.Praha-východ,selková 
zpráva o Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě,činnost a organisační struktura 
Kuratoria,seznam německých poradců,seznam hlavních pověřenců,okresních dívčích referentek 
a seznam členů Svatováclavské roty

305-782-4

Báze osob z řad absolventů kursu Kuratoria,seznam býv.Kuratoristů z okr.Praha-východ,selková 
zpráva o Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě,činnost a organisační struktura 
Kuratoria,seznam německých poradců,seznam hlavních pověřenců,okresních dívčích referentek 
a seznam členů Svatováclavské roty

305-783-1 Negativy-fota z činnosti Kuratoria a několik kusů novin "Zteč"
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305-783-2 Negativy-fota z činnosti Kuratoria a několik kusů novin "Zteč"
305-783-3 Negativy-fota z činnosti Kuratoria a několik kusů novin "Zteč"

305-784-1
Písemný materiál bývalých příslušníků čs.zahr.armády,kteří sloužili v RAF a později v 
čsl.aeroliniích.Materiál nám byl vrácen 13.odb.II.správy HS-Stb.

305-784-2
Zatčení a protokolární výpovědi francouzských stát.příslušníků gestapem v Šumperku pro 
verbování pro protiněmeckou činnost francouzských válečných zajatců.

305-784-3
Seznamy osob / Neidentifikovaných / podezřelých za spolupráce s nacistickými bezpečnostními 
složkami.Seznamy nám byly postoupeny přáteli ze SSSR v ruštině a námi byly pořízeny překlady.

305-784-4
Seznamy osob / Neidentifikovaných / podezřelých za spolupráce s nacistickými bezpečnostními 
složkami.Seznamy nám byly postoupeny přáteli ze SSSR v ruštině a námi byly pořízeny překlady.

305-784-5
Seznamy osob / Neidentifikovaných / podezřelých za spolupráce s nacistickými bezpečnostními 
složkami.Seznamy nám byly postoupeny přáteli ze SSSR v ruštině a námi byly pořízeny překlady.

305-784-6
Seznamy osob / Neidentifikovaných / podezřelých za spolupráce s nacistickými bezpečnostními 
složkami.Seznamy nám byly postoupeny přáteli ze SSSR v ruštině a námi byly pořízeny překlady.

305-785-1 Osobní svazek na Rudolfa POSTLERA nar.6.4.1910.
305-785-1 Šetření týkající se jeho okupační činnosti a ilegálního návratu ze zajetí.
305-785-2 Šetření Štěpánky SUCHÁNKOVÉ týkající se její okupační činnosti.
305-785-3 Prošetřování osob ohledně jejich okupační činnosti a po r.1945.

305-785-4
Protokolární výpovědi býv.župního vedoucího VLAJKY Bedřicha ČÍŽKA z Českých Budějovic, 
který po r.1945 vypovídá ke své okupační činnosti.

305-785-4 Trestní oznámení na jmenovaného a svědecké výpovědi osob vypovídajících proti ČÍŽKOVI.

305-785-5 Různé poznámky psané tužkou,domovské listy k osobám,fotokopie padělku 5 librové bankovky.

305-785-5
Různé dílčí zprávy zpravodajského charakteru neznámé odbojové skupiny působící v ČSR v době 
II.svět.války.

305-785-5

Dva výtisky ilegálního odbojového časopisu "V boj" č.29 a č.30 z let 1939-1940. Dopis české 
nacionálně sociální strany  dělnické ze dne 21.7.1939 adresovaný vládě protektorátu Čechy a 
Morava v Praze. Zpráva o vývoji situace na Těšínsku v r.1938.

305-785-6

Jmenný seznam osob,proti kterým se vedlo očistné řízení podle dekretu č.16/45 Sb.,105/45 Sb a 
č.138/45 Sb.Jmenný seznam zaměstanců ředitelství státních drah v Plzeňském okrese, kteří se 
přihlásili k německé národnosti nebo s Němci v době okupace spolupracovali.Jmenný seznam 
členů Vlajky zaměstnanců ČSD s daty narození,zaměstnáním a bydlištěm /evidenční karty těchto 
členů Vlajky i s přihláškou jsou uloženy v kartotéce Vlajka na SEO-ve Sněmovní/.

305-785-6 Seznam konfidentů gestapa referátu N Plzeň.

305-785-6

Seznam zaměstnanců železnic s daty narození,bydlištěm pracujících pro gestapo a SD v 
Plzeňském kraji.Seznam udavačů a Vlajkařů horlivých vykonavatelů služby,působících na gestapu 
při předvádění a zatýkání.Jmenný seznam členů ČSSN-zaměstnanců železniční zastávky 
Blatná.Jmenný seznam zaměstnanců ČSD s daty narození,kteří se ucházeli o rekreaci a rekreace 
se zúčastnili v době okupace ať dobrovolně nebo z donucení.

305-785-7

Jmenný seznam zaměstnanců ČSD po únoru 1948,na které se vstahovaly personální změny 
vydané Oblastní podnikovou radou ředitelství čsl.státních drah v Plzni.Seznamy 
zaměstnanců,kteří byli zproštěni služby /funkce/ a byli penzionováni.

305-785-7

Jmenné seznamy zaměstnanců,kteří byli v rámci očistné komise zproštěni vedoucích míst u 
ředitelství stát.drah v Plzni.Seznamy zaměstnanců ČSD,kterým podle rozhodnutí Oblastní 
podnikové rady a krajského výboru svazu zaměstnanců v dopravě měla být udělena výstraha.

305-786-1
Přednáška či studie s názvem "Německá zpravodajská služba 1918 až 1945" bez uvedení autora i 
data zpracování.

305-786-2
Fotokopie zprávy Stb-ŘNB Ostrava z r.1947 obsahující dosti podrobné údaje k činnosti Abwehru 
na Ostravsku za 2.svět.války.Jsou zde uvedena jména orgánů i spolupracovníků.

305-786-3
Seznam příslušníků Abwehrkommandos a Abwehrtruppe,jejíchž úkolem bylo zakládat na území 
ČSR sabotážní sklady.

305-786-4
Vysvětlivky ke zkratkám hodností příslušníků SIPO-SD a SS zpracovaní v r.1941 velit.SIPO-SD v 
Berlíně.

305-786-5
Seznamy majitelů průkazů opravňujících ke vstupu do budovy SD v Praze-Dejvicích. Jedná se o 
příslušníky SD,BDS a AST.
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305-786-6
Různé seznamy vypracované po r.1945 obsahující jména příslušníků SD,Abwehr,gestapa a jejich 
spolupracovníků po nichž bylo čs.úřady pátráno.

305-786-7 Seznam majitelů růžových průkazů,členů německé bezpečnostní policie v Praze z dubna 1945.

305-786-8
Seznam příslušníků BDS, SD, gestapa apod., kteří měli povolení k nošení policejního stejnokroje 
v letech 1942 až 1945.

305-786-9 Seznam příslušníků gestapa a SD zajištěných v r.1946 u Obl.úř.Stb v Brně.
305-786-10 Seznam členů gestapa a SD zajištěných v r.1946 u Obl.úř.Stb Jihlava.
305-786-11 Seznam členů gestapa, SD a SS zajištěných v r.1946 u Obl.úř.Stb Uh.Hradiště.

305-786-12
Podrobný přehled nacistických správních úředníků a zaměstnanců okupačních úřadů na Moravě 
zpracovaný po r.1945.

305-786-13
Seznam příslušníků složek německé protektorátní policie působící za okupace na území 
nynějšího jihomoravského kraje.

305-786-14
Seznamy osob,působících za protektorátu v nejrůznějších německých bezpečnostních,správních 
a soudních úřadech na území Moravy.

305-786-15 Seznam úředníků Oberlandratů na Moravě ke dni 16.6.1939.
305-786-16 Seznam zaměstnanců úřadovny říšského protektora v Brně.
305-786-17 Seznam příslušníků Dewisenschutzkomano-pobočka Brno.
305-786-18 Seznam pověřenců říšské finanční správy u fin.úřadů na Moravě dle stavu 29.4.1939.

305-786-19 Popis činnosti pasového oddělení pro Němce a cizince při polic.ředitelství v Brně za protektorátu.

305-786-20

Svazek obsahuje tzv.Verhandlungstermín / termíny jedn./1.senátu Oberlandsgerichtu ve Vratislavi 
z let 1942 až 1944.Jedná se o záznamy s uvedením souzených osob,kdo je soudil a výměra 
trestu.Jedná se vesměs o odsouzené protektorátní příslušníky.

305-786-21 Seznam osob vlastnících průkazy způsobilosti soudců a zaměstanců landsgerichtu v Brně.
305-786-22 Seznam zaměstnanců německé justice na protektorátní Moravě.

305-786-23
Přípis MV z 5.5.1945 a pobočky OÚ Stb Zlín z 19.5.1947 k popravě 6 občanů z Val.Meziříčí 
stanným soudem v Brně dne 30.5.1942.Jména popravených a soudců jsou uvedena.

305-786-24 Seznam hromadné fotografie a záznamní listy k dozorcům v pankrácké veznici.
305-786-25 Seznamy správních zaměstnanců a dozorčích úředníků německé věznice v Brně.

305-786-26
Záznam provedený ŘNB v Praze se dvěma příslušníky gestapa z února 1946 k tzv.bojovým 
skupinám Čechy.Morava,vytvářeným těsně před osvobozením K.H.Frankem.

305-786-27 Seznam přísl.SS a SS Bereitschaftkompagnie des II/107 SS-Standarte 1 Zug.,Brno.
305-786-28 Evidenční listy "Krankenkarte"příslušníků Polizei Regiment 21 v Brně.
305-786-29 Seznam přísl.ZBV-Komando 21 příp.24, nalezený v budově SD v Praze.
305-786-30 Fotokopie několika dokumentů býv.Technické akademie SS v Brně.

305-787-1 Podrobná zpráva /autor neuveden/ k organizaci a činnosti gestapa Brno v letech 1939 až 1945.

305-787-2 Organizační rozčlenění a personální obsazení služebny gestapa v Brně v letech 1939 až 1945.

305-787-3 Seznam příslušníků německé stát.policie v Brně s uvedením jejich zařazení v době okupace.

305-787-4
Opis udání OV SNB Kyjov z 8.října 1945 na příslušníky brněnského gestapa pro vraždy na 
čs.příslušnících v době okupace.

305-787-5
Dokumenty k činnosti tzv."hospodářské poradně pro židovské příslušníky" v Brně jako krycí 
úřadovny gestapa v r.1942.

305-787-6 Služebna gestapa Zlín,listy vyúčtování služebních jízd přísl.gestapa z r.1940 až 1941.
305-787-7 Služebna gestapa Zlín,seznamy zatčených osob v r.1939.

305-787-8
Městský policejní úřad v Brně,denní hlášení o událostech zasílaná brněnskému gestapu z let 
1944/45.

305-787-9
Brožura "Gestapo und SS-Führer kommandieren die westdeutsche Polizei" vydaná v lednu 1961 
"Auschuss für Deutsche Einheit"v NDR.

305-787-10
Fotokopie hlášení RSHA odd.IV.Berlín obsahující akce bezpečnostních orgánů proti odbojovému 
hnutí na území protektorátu v r.1942.Orig.se nacházejí u vrchního soudu v NDR.

305-788-1 Různé protokoly s čs.příslušníky z r.1946 kde vypovídají k činnosti brněnského gestapa.

305-788-2
Opisy materiálů SNB Boskovice z r.1946 objasňující činnost gestapa a jejich agentů na 
Boskovicku v r.1943.

305-788-3
Spis OÚ Stb Brno z července 1946 obsahující seznam příslušníků gestapa rakouské národnosti, 
kteří působili na území protektorátu.

305-788-4 Seznamy členů gestapa Olomouc a Brno vypracované po r.1945.
305-788-5 Seznam zajištěných členů gestapa Brno

Arch
iv 

be
zp

eč
no

stn
ích

 sl
ož

ek



305-788-6
Seznam příslušníků gestapa pořízený v r.1940/41 na Úřadě práce v Brně členy ilegální skupiny na 
tomto úřadě.

305-788-7 Seznam zaměstnanců gestapa ve Znojmě pořízený v r.1946 Stb Znojmo.

305-788-8
Seznam příslušníků gestapa,kripa,KDS,SD,kteří obdrželi průkazy k nošení stejnokrojů přísl.SS od 
BDS Praha,datum neuvedeno.

305-788-9 Album fotografií příslušníků gestapa ve Zlíně.
305-788-10 Album fotografií člena gestapa Zlín NÖLLE  a dalších členů gestapa. 
305-788-11 Seznam a fotografie členů gestapa Brno.

305-788-12
Různé německé karty s uvedením personálií a s fotografiemi příslušníků nacist.bezpečnostních 
složek.

305-789-1 Fotografie členů gestapa Brno,Břeclav, Vyškov,Znojmo,různé
305-789-2 Fotografie členů gestapa z Moravy,pořízené v rámci akce "album"po r.1945.
305-789-3 Různé fotografie z doby okupace.
305-789-4 Fotografie členů gestapa na Moravě.

305-790-1
Zápisy o výpovědích a jiné materiály k činnosti členů gestapa na Moravě soustředěné po 
r.1945,materiál je urovnán dle ABC pořádku A až J.

305-790-2
Zápisy o výpovědích a jiné materiály k činnosti členů gestapa na Moravě soustředěné po 
r.1945,materiál je urovnán dle ABC pořádku A až J.

305-790-3
Zápisy o výpovědích a jiné materiály k činnosti členů gestapa na Moravě soustředěné po 
r.1945,materiál je urovnán dle ABC pořádku A až J.

305-790-4
Zápisy o výpovědích a jiné materiály k činnosti členů gestapa na Moravě soustředěné po 
r.1945,materiál je urovnán dle ABC pořádku A až J.

305-790-5
Zápisy o výpovědích a jiné materiály k činnosti členů gestapa na Moravě soustředěné po 
r.1945,materiál je urovnán dle ABC pořádku A až J.

305-790-6
Zápisy o výpovědích a jiné materiály k činnosti členů gestapa na Moravě soustředěné po 
r.1945,materiál je urovnán dle ABC pořádku A až J.

305-790-7
Zápisy o výpovědích a jiné materiály k činnosti členů gestapa na Moravě soustředěné po 
r.1945,materiál je urovnán dle ABC pořádku A až J.

305-790-8
Zápisy o výpovědích a jiné materiály k činnosti členů gestapa na Moravě soustředěné po 
r.1945,materiál je urovnán dle ABC pořádku A až J.

305-790-9
Zápisy o výpovědích a jiné materiály k činnosti členů gestapa na Moravě soustředěné po 
r.1945,materiál je urovnán dle ABC pořádku A až J.

305-790-10
Zápisy o výpovědích a jiné materiály k činnosti členů gestapa na Moravě soustředěné po 
r.1945,materiál je urovnán dle ABC pořádku A až J.

305-790-11
Zápisy o výpovědích a jiné materiály k činnosti členů gestapa na Moravě soustředěné po 
r.1945,materiál je urovnán dle ABC pořádku A až J.

305-790-12
Zápisy o výpovědích a jiné materiály k činnosti členů gestapa na Moravě soustředěné po 
r.1945,materiál je urovnán dle ABC pořádku A až J.

305-790-13
Zápisy o výpovědích a jiné materiály k činnosti členů gestapa na Moravě soustředěné po 
r.1945,materiál je urovnán dle ABC pořádku A až J.

305-790-14
Zápisy o výpovědích a jiné materiály k činnosti členů gestapa na Moravě soustředěné po 
r.1945,materiál je urovnán dle ABC pořádku A až J.

305-790-15
Zápisy o výpovědích a jiné materiály k činnosti členů gestapa na Moravě soustředěné po 
r.1945,materiál je urovnán dle ABC pořádku A až J.

305-790-16
Zápisy o výpovědích a jiné materiály k činnosti členů gestapa na Moravě soustředěné po 
r.1945,materiál je urovnán dle ABC pořádku A až J.

305-790-17
Zápisy o výpovědích a jiné materiály k činnosti členů gestapa na Moravě soustředěné po 
r.1945,materiál je urovnán dle ABC pořádku A až J.

305-790-18
Zápisy o výpovědích a jiné materiály k činnosti členů gestapa na Moravě soustředěné po 
r.1945,materiál je urovnán dle ABC pořádku A až J.

305-790-19
Zápisy o výpovědích a jiné materiály k činnosti členů gestapa na Moravě soustředěné po 
r.1945,materiál je urovnán dle ABC pořádku A až J.

305-790-20
Zápisy o výpovědích a jiné materiály k činnosti členů gestapa na Moravě soustředěné po 
r.1945,materiál je urovnán dle ABC pořádku A až J.

305-791-1 Písmeno K až R
305-791-2 Písmeno K až R
305-791-3 Písmeno K až R
305-791-4 Písmeno K až R
305-791-5 Písmeno K až R
305-791-6 Písmeno K až R
305-791-7 Písmeno K až R
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305-791-8 Písmeno K až R
305-791-9 Písmeno K až R
305-791-10 Písmeno K až R
305-791-11 Písmeno K až R
305-791-12 Písmeno K až R
305-791-13 Písmeno K až R
305-791-14 Písmeno K až R
305-791-15 Písmeno K až R
305-791-16 Písmeno K až R
305-791-17 Písmeno K až R
305-791-18 Písmeno K až R
305-792-1 Písmeno S až Ž
305-792-2 Písmeno S až Ž
305-792-3 Písmeno S až Ž
305-792-4 Písmeno S až Ž
305-792-5 Písmeno S až Ž
305-792-6 Písmeno S až Ž
305-792-7 Písmeno S až Ž
305-792-8 Písmeno S až Ž
305-792-9 Písmeno S až Ž
305-792-10 Písmeno S až Ž
305-792-11 Písmeno S až Ž
305-792-12 Písmeno S až Ž
305-792-13 Písmeno S až Ž
305-792-14 Písmeno S až Ž
305-792-15 Písmeno S až Ž
305-792-16 Písmeno S až Ž
305-792-17 Písmeno S až Ž

305-793-1 Písemnosti k činnosti konfidentů brněnského gestapa urovnány dle ABC pořádku,písmeno A až L

305-793-2 Písemnosti k činnosti konfidentů brněnského gestapa urovnány dle ABC pořádku,písmeno A až L

305-793-3 Písemnosti k činnosti konfidentů brněnského gestapa urovnány dle ABC pořádku,písmeno A až L

305-793-4 Písemnosti k činnosti konfidentů brněnského gestapa urovnány dle ABC pořádku,písmeno A až L

305-793-5 Písemnosti k činnosti konfidentů brněnského gestapa urovnány dle ABC pořádku,písmeno A až L

305-793-6 Písemnosti k činnosti konfidentů brněnského gestapa urovnány dle ABC pořádku,písmeno A až L

305-793-7 Písemnosti k činnosti konfidentů brněnského gestapa urovnány dle ABC pořádku,písmeno A až L

305-793-8 Písemnosti k činnosti konfidentů brněnského gestapa urovnány dle ABC pořádku,písmeno A až L

305-793-9 Písemnosti k činnosti konfidentů brněnského gestapa urovnány dle ABC pořádku,písmeno A až L

305-793-10 Písemnosti k činnosti konfidentů brněnského gestapa urovnány dle ABC pořádku,písmeno A až L

305-793-11 Písemnosti k činnosti konfidentů brněnského gestapa urovnány dle ABC pořádku,písmeno A až L
305-794-1 Písmeno M až Ž.
305-794-2 Písmeno M až Ž.
305-794-3 Písmeno M až Ž.
305-794-4 Písmeno M až Ž.
305-794-5 Písmeno M až Ž.
305-794-6 Písmeno M až Ž.
305-794-7 Písmeno M až Ž.
305-794-8 Písmeno M až Ž.
305-794-9 Písmeno M až Ž.
305-794-10 Písmeno M až Ž.
305-794-11 Písmeno M až Ž.
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305-794-12 Písmeno M až Ž.
305-794-13 Písmeno M až Ž.

305-795-1
Dokument NSDAP kraj.vedení Brno,obsahující seznamy funkcionářů NSDAP a jejich složek na 
území Moravy z r.1944.

305-795-2 Dokument NSDAP kraj.vedení Brno,seznam funkcionářů krajského vedení datum neuvedeno.

305-795-3
Dokumenty NSDAP kraj.vedení Brno,obsahující seznamy funkcionářů a členů NSDAP Brno-
Západ,datumy neuvedeny.

305-795-4 Seznamy funkcionářů a členů NSDAP Ortsgruppe Letovice na Moravě datum neuveden.
305-795-5 Seznamy členů NSDAP Brno z r.1941.
305-795-6 "Personalbugen"členů hitler-jugend se jmény a fotografiemi členů z Moravy.
305-795-7 Seznamy členů nacist.mládežnických organizací HJ,BDM pořízené po r.1945.

305-796-1
Dokumenty Bud Deutscher Ortsgruppe Brün z r.1939, 1941, obsahující seznamy členů této 
organizace v Brně.

305-796-2 Dokumenty NSKK Brno, obsahující seznamy členů této organizace v Brně v r.1941.

305-796-3 Dokumenty NSDAP Královo Pole z r.1940, obsahující seznamy členů NSDAP v tomto městě. 
305-796-4 Dokument Deutschen Volksturm Brno, obsahující seznamy této složky.

305-796-5
Dokumenty nacist.organizace Kamaradschaftsbund u První brněnské zbrojovky Brno, obsahující 
organizaci a členy této složky v tomto závodě.

305-796-6
Dokumenty nacist.org.Kamaradschaftsbund obsahující seznam členů z obvodu Brno-Královo Pole 
jih, přiloženo též organizační členění a mapka obvodu.

305-796-7
Dokumenty NSDAP Brno-NS-Frauenschaft z r.1940, obsahující seznamy členek této organizace v 
Brně.

305-796-8
Seznamy členů NSDAP a jejich složek na Moravě pořízené po r.1945 a uvedení dat a bydliště 
jednotlivých osob.

305-797-1
Fotografie různých osob kompromitovaných v době okupace, členové gestapa, spolupracovníci, 
udavači apod. s uvedením jména.

305-797-2 Různé legitimace s fotografiemi německých příslušníků.

305-797-3
Přehledy o nacistických pověřencích v protektorátním průmyslu s uvedením funkce a odboru kde 
vykonávali svou funkci.

305-797-4
KNIPPELBERG Adolf přísl.gestapa vyžádán z Rakouska jako válečného zločince.Fotokopie 
dokumentů k býv.členu gestapa v Brně z r.1951.

305-797-5
Svědecké výpovědi a fotografie k případu zavraždění několika čs.občanů brněnským gestapem v 
Letovicích v r.1944/45.

305-797-6 Svědecké výpovědi ke zvěrstvám členů gestapa z Brna v obci Polon na Moravě jaro 19??
305-797-7 Fotokopie dokumentů k popravě 16 občanů z Brna-Medlánky přísl.gestapa v dubnu 19??
305-797-8 Foto-dokumentace ke zvěrstvům nacistů v obci Ploština na Moravě v dubnu 1945.

305-797-9
Spisy z r.1945/46 obsahující zprávu a výpovědi osob k vraždám, kterých se v r.1944 dopustili 
členové brněnského gestapa v obci Doubravice na Moravě.

305-797-10
Spisy z r.1945-47 obsahující zprávu o zavraždění 21 židovských příslušníků v Mikulově v dubnu 
1945.

305-798-1
3 svazky dokumentačního materiálu k tzv."Velkomeziříčské tragedii" z květnových dnů 1945, kdy 
bylo 60 občanů tohoto města zavražděno nacistickou armádou.

305-798-2
3 svazky dokumentačního materiálu k tzv."Velkomeziříčské tragedii" z květnových dnů 1945, kdy 
bylo 60 občanů tohoto města zavražděno nacistickou armádou.

305-798-3
3 svazky dokumentačního materiálu k tzv."Velkomeziříčské tragedii" z květnových dnů 1945, kdy 
bylo 60 občanů tohoto města zavražděno nacistickou armádou.

305-799-1 Kartotéka brněnského gestapa hledaných osob se jmény a relacemi v německé řeči.
305-799-2 Kartotéka brněnského gestapa hledaných osob se jmény a relacemi v německé řeči.
305-799-3 Kartotéka brněnského gestapa hledaných osob se jmény a relacemi v německé řeči.
305-799-4 Kartotéka brněnského gestapa hledaných osob se jmény a relacemi v německé řeči.
305-799-5 Kartotéka brněnského gestapa hledaných osob se jmény a relacemi v německé řeči.
305-800-1 Trestní listy odsouzených osob pro činnost v době okupace, srovnané dle ABC pořádku
305-800-2 Trestní listy odsouzených osob pro činnost v době okupace, srovnané dle ABC pořádku
305-800-3 Trestní listy odsouzených osob pro činnost v době okupace, srovnané dle ABC pořádku
305-800-4 Trestní listy odsouzených osob pro činnost v době okupace, srovnané dle ABC pořádku
305-800-5 Trestní listy odsouzených osob pro činnost v době okupace, srovnané dle ABC pořádku
305-801-1 Originál spisový materiál tzv."Der Befehl?haber Ordnungspolizei Belgrad" z let 194?/1944.
305-801-2 Originál spisový materiál tzv."Der Befehl?haber Ordnungspolizei Belgrad" z let 194?/1944.
305-801-3 Originál spisový materiál tzv."Der Befehl?haber Ordnungspolizei Belgrad" z let 194?/1944.
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305-801-4 Originál spisový materiál tzv."Der Befehl?haber Ordnungspolizei Belgrad" z let 194?/1944.
305-801-5 Originál spisový materiál tzv."Der Befehl?haber Ordnungspolizei Belgrad" z let 194?/1944.
305-801-6 Originál spisový materiál tzv."Der Befehl?haber Ordnungspolizei Belgrad" z let 194?/1944.
305-801-7 Originál spisový materiál tzv."Der Befehl?haber Ordnungspolizei Belgrad" z let 194?/1944.
305-802-1 Originál spisový materiál tzv."Der Befehl?haber Ordnungspolizei Belgrad" z let 194?/1944.
305-802-2 Originál spisový materiál tzv."Der Befehl?haber Ordnungspolizei Belgrad" z let 194?/1944.
305-802-3 Originál spisový materiál tzv."Der Befehl?haber Ordnungspolizei Belgrad" z let 194?/1944.
305-802-4 Originál spisový materiál tzv."Der Befehl?haber Ordnungspolizei Belgrad" z let 194?/1944.
305-802-5 Originál spisový materiál tzv."Der Befehl?haber Ordnungspolizei Belgrad" z let 194?/1944.
305-802-6 Originál spisový materiál tzv."Der Befehl?haber Ordnungspolizei Belgrad" z let 194?/1944.
305-802-7 Originál spisový materiál tzv."Der Befehl?haber Ordnungspolizei Belgrad" z let 194?/1944.
305-802-8 Originál spisový materiál tzv."Der Befehl?haber Ordnungspolizei Belgrad" z let 194?/1944.

305-803-1
Seznam osob zpracovaný ZÚStb Brno v říjnu 1945, které se na výzvu ve Večerním slově 
dobrovolně přihlásily do ČLPB.

305-803-2
Stručný popis činnosti a seznamy členů Českého svazu pro spolupráci s Němci za okupace v 
Brně.

305-803-3
Stručný popis činnosti s uvedením jmen funkcionářů tzv.Mladé národní jednoty v Brně v době 
okupace.

305-803-4
Stručný popis činnosti s uvedením jmen funkcionářů tzv.Moravské nacionálně-sociální strany na 
Moravě za okupace.

305-803-5 Rukopisné zápisky člena tzv.Národní jednoty v Líšni Aloise FÍBKA zajištěné bezpečnosti v r.1948.

305-803-6
Část tiskového materiálu s protifašistickým a pronacistickým zaměřením tzv.Nacionálního hnutí za 
okupace se sídlem v Brně.

305-803-7
Část orig.tiskovin a jejich opisy organzace Národní obec fašistická obsahující i dílčí seznamy 
členů z doby okupace.

305-803-8 Různé seznamy členů Národního tábora fašistického v Brně v době okupace.
305-803-9 Stručný popis činnosti a seznam členů tzv.Strany českých fašistů za doby okupace.

305-803-10
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 a část orig.tiskovin organizace Svatoplukovy gardy jednající 
o činnosti v době okupace.

305-803-11
Souhrnná zpráva k organizace, činnosti a členům Veřejné osvětové sluby na Moravě, zpracovaná 
v ASU a doplněná agent.listy, ustanovkami operat.orgánů v Brně.

305-803-12 Dílčí písemnosti organizace Vlajka z doby okupace obsahující seznamy členů.
305-803-13 Dílčí seznamy organizace Zelený hákový kříž na Moravě za okupace.
305-803-14 Dílčí seznamy členů Kuratoria na Moravě v době okupace.

305-804-1 Různá udání, vyšetřovací protokoly apod. po r.1945 ke členům fašistické organizace ve Vyškově.
305-804-2 Různá hlášení, udání, protokoly apod.ke členům NOF z okresu Vyškov.
305-804-3 Různé seznamy, protokoly, udání apod.ke členům fašistických organizací z okresu Vyškov.

305-805-1
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-2
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-3
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-4
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-5
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-6
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-7
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-8
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-9
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-10
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-11
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.
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305-805-12
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-13
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-14
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-15
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-16
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-17
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-18
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-19
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-20
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-21
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-22
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-23
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-24
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-25
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-26
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-27
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-28
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-29
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-30
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-31
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-32
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-33
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-34
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-35
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-36
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-37
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-38
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-39
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-40
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-41
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.
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305-805-42
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-43
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-44
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-45
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-46
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-47
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-48
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-49
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-50
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-51
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-52
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-53
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-54
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-55
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-56
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-57
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-58
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-59
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-60
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-61
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-62
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-63
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-64
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-65
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-66
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-67
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-68
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-69
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-70
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-71
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.
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305-805-72
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-805-73
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku A až S.

305-806-1
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku S až Z.

305-806-2
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku S až Z.

305-806-3
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku S až Z.

305-806-4
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku S až Z.

305-806-5
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku S až Z.

305-806-6
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku S až Z.

305-806-7
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku S až Z.

305-806-8
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku S až Z.

305-806-9
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku S až Z.

305-806-10
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku S až Z.

305-806-11
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku S až Z.

305-806-12
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku S až Z.

305-806-13
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku S až Z.

305-806-14
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku S až Z.

305-806-15
Různé bezpečnostní spisy po r.1945 soustředěné k prošetřování okupační činnosti osob z 
Moravy, srovnáno dle ABC pořádku S až Z.

305-806-16 Evidenční listy osob z okresu Kroměříž, odsouzených MLS.
305-806-17 Evid.listy osob z okresu Holešov odsouzeni MLS.

305-806-18
Spisy vyšetřovací komise pro Němce z r.1945 obsahující rozhodnutí k jednotlivým osobám 
německé národnosti.

305-806-19 Spisy ONV-OV NB Uherské Hradiště z r.1950 obsahující trestní výroky vůči různým osobám.
305-806-20 Seznamy členů Okresního svazu zemědělců působícího v Kroměříži za okupace.
305-806-21 Seznam Deutsche Volksturm v Kroměříži z doby okupace.
305-806-22 Seznam členů Kriegerkameradschaftu v Kroměříži v době okupace.
305-806-23 Seznamy osob německé národnosti z okresu Kroměříž.
305-806-24 Seznamy odsunutých nebo vystěhovaných Němců z okresu Kroměříž.
305-806-25 Seznamy osob, které stratily čs.státní občanství dle dekretu 33/45 z okresu Kroměříž.
305-806-26 Seznamy osob,které pobíraly za okupace lístky pro Němce z okresu Kroměříž.

305-806-27
Seznamy německých příslušníků z okresu Kroměříž, kteří byli internováni, bylo proti nim vedeno 
řízení, byli propuštěni z výše ??vaní atd.

305-807-1 Seznamy příslušníků fašistických organizací v Brně  v době okupace, zpracované po r.1945.
305-807-2 Seznamy moravských fašistů zpracovaní po r.1945.
305-807-3 Seznamy členů NOF z Moravy dle orig.spisu vyhotovených touto organizací v Brně.

305-807-4
Spisy býv.Pres.policejního ředitelství v Brně z r.1939/40 obsahující proše??ní politické příslušnosti 
osob před okupací. Jedná se o osoby, které byly organizovány ve fašistických organizacích.

305-807-5 Dílčí seznamy vyhotovené po r.1945 obsahující jména členů fašistických organizací v Kroměříži.

305-807-6
Zpráva OÚ Stb Brno z října 1946 obsahující údaje k činnosti italské fašistické organizace za 
protektorátu v Brně zvané "Fascio Rudolfo Boselli".
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305-807-7

Část zajištěného materiálu po r.1945 italské fašistické organizace z doby okupace působící v Brně 
zvané "Soc.Naz.Dante Alighieri". Spisy obsahující seznam členů, poznámkové sešity a část 
korespondence v italském jazyku.

305-808-1
Písemnosti se vztahem k fašistické organizaci zvané "Národopisná Morava" se sídlem v 
Hodoníně. Zakladatelem tohoto hnutí byl Jožka ÚPRKA, Josef VÁVRA a jistý FUČ??

305-808-2
Písemnosti se vztahem k fašistické organizaci zvané "Národopisná Morava" se sídlem v 
Hodoníně. Zakladatelem tohoto hnutí byl Jožka ÚPRKA, Josef VÁVRA a jistý FUČ??

305-808-3
Písemnosti se vztahem k fašistické organizaci zvané "Národopisná Morava" se sídlem v 
Hodoníně. Zakladatelem tohoto hnutí byl Jožka ÚPRKA, Josef VÁVRA a jistý FUČ??

305-808-4
Písemnosti se vztahem k fašistické organizaci zvané "Národopisná Morava" se sídlem v 
Hodoníně. Zakladatelem tohoto hnutí byl Jožka ÚPRKA, Josef VÁVRA a jistý FUČ??

305-808-5
Písemnosti se vztahem k fašistické organizaci zvané "Národopisná Morava" se sídlem v 
Hodoníně. Zakladatelem tohoto hnutí byl Jožka ÚPRKA, Josef VÁVRA a jistý FUČ??

305-809-1
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně A až H

305-809-2
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně A až H

305-810-1
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně D až H

305-810-2
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně D až H

305-810-3
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně D až H

305-811-1
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně H až K

305-811-2
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně H až K

305-811-3
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně H až K

305-811-4
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně H až K

305-812-1
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně K až N

305-812-2
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně K až N

305-812-3
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně K až N

305-813-1
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně O až Ř

305-813-2
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně O až Ř

305-813-3
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně O až Ř

305-814-1
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně T až Z

305-814-2
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně T až Z

305-814-3
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně T až Z

305-815-1
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně S až Š

305-815-2
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně S až Š

305-815-3
Úřední záznamy ŘNB Brno z r.1946 obsahující údaje ke členům fašistických organizací na 
Moravě za okupace. Spisy jsou uspořádány abecedně S až Š

305-816-1 Seznamy Němců žádající po r.1945 o vrácení čs.občanství dle dekretu 33/45
305-816-2 Seznam Němců u kterých bylo rozhodnuto o úpravě čs.občanství za dobu od 9.4.1951
305-816-3 Seznam německých bezdomovců Brno z r.1950.

305-816-4
Seznamy Němců po r.1945 zaměstnaných v různých závodech anebo jako samostatní řemeslníci 
v Brně.
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305-816-5
Seznam Němců, válečných zajatců, kteří byli dopraveni do zajat.tábora Malá Klajdůvka v 
Židenicích dne 28.8.1945

305-816-6
Seznam Němců, válečných zajatců, kteří byli dopraveni do zajat.tábora Malá Klajdůvka v 
Židenicích dne 28.8.1945

305-816-7 Seznam zabaveného majetku po Němcích v Brně v r.1945-1947.

305-816-8

Seznamy zajištěných vkladních knížek a cenností po Němcích v r.1945, seznamy a dotazníky 
členů Reichskoloniabud z doby okupace a seznamy Němců zajištěných v r.1945 v táboře 
Mladkov.

305-816-9
Původní osobní dotazníky s osobními daty a fotografiemi členů NSDAP, SA apod. v Brně zajištěné 
v r.1945 v Brně.

305-817-1 Seznam Němců, bezdomovců, z Brna 1949 odsunutých.

305-817-2
Písemnosti nacistických složek "Rüstungskomando" Brno z r.1943/44 obsahující seznamy Němců 
zařazených v německé protiletecké obraně u různých závodů v Brně.

305-817-3 Seznam osob, které byly za okupace něm.národnosti okr.Brno, pořízené po r.1945.
305-817-4 Seznam sudetských Němců usídlených v Rakouském pohraničí v r.1949.

305-817-5 Seznam býv.rakouských státních příslušníků trvale bydlících na území brněnského kraje v r.1949.
305-817-6 Seznam sudetských němců usídlených v rakouském pohraničí v r.1949.
305-817-7 Různé seznamy Němců u okresu Vyškov pořízené po r.1945.

305-818-1
Abecedně uspořádány evidenční listy různých osob, které byly v době okupace vedeny 
nacist.bezpeč.úřady v evodenci písmeno A až H

305-819-1
Abecedně uspořádány evidenční listy různých osob, které byly v době okupace vedeny 
nacist.bezpeč.úřady v evodenci písmeno CH až L

305-820-1
Abecedně uspořádané evidenční listy různých osob, které byly v době okupace vedeny 
nacist.bezpeč.úřady v evodenci písmeno M až R

305-821-1
Abecedně uspořádané evidenční listy různých osob, které byly v době okupace vedeny 
nacist.bezpeč.úřady v evodenci písmeno S až T

305-822-1
Abecedně uspořádané evidenční listy různých osob, které byly v době okupace vedeny 
nacist.bezpeč.úřady v evodenci písmeno U až Ž

305-823-1
Evidenční svazek KS Stb Brno z r.???? "Zrádci", ke spoluprac.buržoasní pol., kteří jako konfidenti 
pracovali v KS 

305-823-2 Fotografie a přípis ZÚ Stb Brno 1945 k objevení sabotážního skladu nacist.u Maloměřic.

305-823-3
Vyřazené materiály KS Stb Brno k osobám prošetřovaným jako býv.zaměstnancům fy. Baťa v 
rámci akce "PROKOP".

305-823-4 Fotokopie zpráv k činnosti čs.emigr.v zahraničí získaných v r.1947  ZOB v Brně.
305-823-5 Spisy býv.italské pojišťovně "Riu??one Adriatica di Sicurta" v Brně.
305-823-6 Obálka se 13 fotografiemi a jmény býv.zaměsnanců fy."Buchlovan" z doby po r.1945.
305-823-7 2 kusy seznamu spisů o arizaci židovského majetku.
305-823-8 Pátrací oběžník MNO-HS OBZ rok 1945.
305-823-9 Fotokopie dokumentů k akci "Sportove" z r.1962.

305-823-10
Svazek spisů OÚ Stb Brno z r.1946 případ "V" podezření z ileg.činnosti býv. Členů odboje 
VAŠÍČEK, SEDLÁČEK,

305-824-1 Písemnosti OÚ Stb Brno z r.1946 obsahující šetření paraagentů za doby okupace.

305-824-2
Všeobecný svazek KS Stb Gottwaldov č.23629 akce "Odboj-Intrasitive", šetření k činnosti 
paraagentů.

305-824-3 Všeobecný svazek KS Stb Gottwaldov č.23626 akce "Odboj-Spelter", šetření k paraagentům.
305-824-4 Svazek spisů KS Stb Brno r.1952 k para skupině SILVER B.
305-824-5 Svazek spisů MNB-Vstb 1.sektor a KS-Stb Brno z r.1952 k šetření činnosti paraagentů.
305-824-6 Svazek spisů MNB-Vstb a KS-Stb Brno r.152-1953 k para skupině Carbon.
305-824-7 Spisy MNB-Vstb a KS Stb Brno z r.1952 k činnosti para skupiny Wolfram.

305-825-1
Obžaloba a rozsudky na fašisty, kteří v lednu 1933 se pokusili o puč a přepadli vojen.kasárna v 
Brně-Židenicích.

305-825-2 Seznam příslušníků gestapa v Čechách a na Moravě zpracovaný knižně MV r.1946.

305-825-3

Poznatky na konfidenty z řad židovského původu a vlastnoručně podepsané udání, které podávali 
na své soukmenovce u Okresního finančního ředitelství v Bratislavě v době tzv.Slovenského 
státu.

305-825-4
Výňatek z organisačního řádu Čs.sociální demokracie schváleného XX.manifestačním sjezdem 
dne 18.-21.října 1945 a dvě členské legitimace.

305-826-1 Albumy, kde jsou fotografie býv.členů gestapa v Brně a jejich konfidentů.
305-826-2 Albumy, kde jsou fotografie býv.členů gestapa v Brně a jejich konfidentů.
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305-827-1
Archivovaný materiál obj.svazku 124 a 125/1 KS Plzeň. Jde o šetření likvidace gestapem ilegální 
skupiny ve Škodových závodech-Doudlevce.

305-827-2 Seznam členů Vlajky v Plzni a ve Škodových závodech.

305-827-3
Šetření ve věci nacistického archivu Říšského vojen.soudu, který nacisté umístili v zámku 
Kundratice koncem války, když jej nemohli dopravit do Bavorska.

305-827-4 Dílčí poznatky o maďarské zpravodajské službě z r.1945.

305-827-5
Písemný materiál týkající se repatriace maďarských vojenských zajatců na Slovensko r.1948-
1949,

305-827-6
Písemný materiál týkající se repatriace maďarských vojenských zajatců na Slovensko r.1948-
1949,

305-827-7 Šetření na osoby, které za Slov.státu byly členy maďarských politických stran MP, MNP apod.
305-827-8 LAKATOŠ Imrich a spol., rozsudek OLS v Michalovcích r.1946 - Maďaroni
305-827-9 Seznamy maďarských válečných zajatců a jejich repatriace na Slovensko r.1951
305-827-10 Seznamy maďarských válečných zajatců a jejich repatriace na Slovensko r.1951
305-827-11 Seznam členů NSDAP v Písku

305-827-12
Šetření a rozsudky na osoby, které byly za II.svět.války aktivními členy maďarských politických 
stran MP, MNP, Nyilaš apod.

305-827-13
Šetření a rozsudky na osoby, které byly za II.svět.války aktivními členy maďarských politických 
stran MP, MNP, Nyilaš apod.

305-827-14
Šetření a rozsudky na osoby, které byly za II.svět.války aktivními členy maďarských politických 
stran MP, MNP, Nyilaš apod.

305-827-15
Šetření a rozsudky na osoby, které byly za II.svět.války aktivními členy maďarských politických 
stran MP, MNP, Nyilaš apod.

305-827-16
Šetření a rozsudky na osoby, které byly za II.svět.války aktivními členy maďarských politických 
stran MP, MNP, Nyilaš apod.

305-827-17
Šetření a rozsudky na osoby, které byly za II.svět.války aktivními členy maďarských politických 
stran MP, MNP, Nyilaš apod.

305-827-18
Šetření a rozsudky na osoby, které byly za II.svět.války aktivními členy maďarských politických 
stran MP, MNP, Nyilaš apod.

305-827-19
Šetření a rozsudky na osoby, které byly za II.svět.války aktivními členy maďarských politických 
stran MP, MNP, Nyilaš apod.

305-827-20
Šetření a rozsudky na osoby, které byly za II.svět.války aktivními členy maďarských politických 
stran MP, MNP, Nyilaš apod.

305-827-21
Šetření a rozsudky na osoby, které byly za II.svět.války aktivními členy maďarských politických 
stran MP, MNP, Nyilaš apod.

305-827-22
Šetření a rozsudky na osoby, které byly za II.svět.války aktivními členy maďarských politických 
stran MP, MNP, Nyilaš apod.

305-827-23
Šetření a rozsudky na osoby, které byly za II.svět.války aktivními členy maďarských politických 
stran MP, MNP, Nyilaš apod.

305-827-24
Šetření a rozsudky na osoby, které byly za II.svět.války aktivními členy maďarských politických 
stran MP, MNP, Nyilaš apod.

305-827-25
Šetření a rozsudky na osoby, které byly za II.svět.války aktivními členy maďarských politických 
stran MP, MNP, Nyilaš apod.

305-827-26
Šetření a rozsudky na osoby, které byly za II.svět.války aktivními členy maďarských politických 
stran MP, MNP, Nyilaš apod.

305-827-27
Šetření a rozsudky na osoby, které byly za II.svět.války aktivními členy maďarských politických 
stran MP, MNP, Nyilaš apod.

305-827-28
Šetření a rozsudky na osoby, které byly za II.svět.války aktivními členy maďarských politických 
stran MP, MNP, Nyilaš apod.

305-827-29
Šetření a rozsudky na osoby, které byly za II.svět.války aktivními členy maďarských politických 
stran MP, MNP, Nyilaš apod.

305-828-1 VÁVRA František, příslušník SS
305-828-2 Přehled o organisaci a činnosti německé vojenské zpravodaj.služby z let 1939-1945
305-828-3 Sudečtí Němci - souhrnná zpráva vypracovaná MNO 2.odd. v r.1949.
305-828-4 Zpráva o činnosti odsunutých sudetských Němců zpracovaná MV r.1948.
305-828-5 Sudetští Němci v Rakousku, studije vypracovaná MV v r.1948

305-828-6
Přehledná zpráva MNO hl.štáb 5.oddělení o organisacích v Německu vyvíjející činnost proti ČSR 
r.1946.

305-828-7 Studie o Němcích na Slovensku vypracovaná MV 4.odbor studijní odd.v Londýně r.1944
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305-828-8 Studie MV o ukrajinském nacionalistickém nebezpečí proti míru a lidovým demokraciím r.1948
305-828-9 Evropské federační snahy díl I.a II.
305-828-10 Evropské federační snahy díl I.a II.

305-828-11
Osobní věstníky vládního vojska, ve kterém jsou uvedeny příslušníci vládního vojska 
vyznamenaní za příkladnou službu pro říšskou brannou moc r.1944

305-828-12
Pátrací věstník č.45 po nacistických válečných zločincích vydaný v r.1946 komisí Spojených 
národů.

305-829-1
Protokolární výpovědi Kurta KRITZE, vedoucího SD v Táboře a písaře Emila SCHNITTRA o 
činnosti služebny SD a jejich spolupracovníků.

305-829-1
Výpovědi býv.členů gestapa v Táboře GIEHLA, ADAMA a TOMÁŠKO o činnosti, stycích a 
konfidentech úřadovny gestapa

305-829-2
Protokoly z členy táborského gestapa GIEHLA, MIKUŠKY, MÜLLERA a vedoucího SD KRITZE 
kde vypovídají o činnosti úřadovny i jednotlivých členů, o organisaci, složení a konfodentech.

305-829-3
Výpovědi manželek gestapáků z Tábora o jejich spojení / dopisy / do vězení se zajištěnými 
gestapáky-manželi r.1945

305-829-4
Svědecké výpovědi osob o svém zatčení a způsobu provádění brutálního výslechu členy 
táborského gestapa, zejména gestapáka KIRCHNERA  a  DREVO r.1945

305-829-5 Všeobecné poměry u Sicherheitzpolizei v Táboře.
305-829-5 Seznam funkcionářů a členů Vlajka Tábor
305-829-5 Seznam osob odsouzených podle dekretu č.138/45 Sb. r.1947
305-829-5 Agenturná zprávy na představitele býv.nacistického režimu v Táboře.

305-829-5
Seznam příslušníků něm.krim.policie působící od 1.5.1941 v Táboře, německého četnictva, 
NSDAP, SA, Schupo a gestapa.

305-829-5 Seznam osob, které dostávaly potravinové lístky pro Němce.
305-829-5 Seznam osob s charakteristikou odsouzených MLS v Táboře za r.1947-1948
305-830-1 BÁRTA Vladimír, Vlajkař, zavedení šetření
305-830-2 BÍLÝ Čeněk, Vlajkař, chování za okupace
305-830-3 HAVEL Josef, Vlajkař, šetření
305-830-4 HOLKUPOVÁ Pavlína, Vlajkař, šetření
305-830-5 STANĚK Antonín, Vlajkař, provinění proti národní cti.
305-830-6 TRÄGER František, šetření o nár. spolehliv.
305-830-7 DUBSKÝ Svatopluk, sdružování státu nepřátelské.
305-830-8 F A N T Y Š Karel a Olga, kolaborace, šetření.
305-830-9 ANDERLE Antonín, podezření z udavačství šetření r.1947
305-830-10 DROBNÁ Jiřina, podpora nacistického hnití šetření.

305-830-11
Seznam členů České ligy proti bolševismu, seznam funkcionářů VOS a okr.Tábor a šetření k 
osobám pro členství ve Vlajce rovněž z Tábora.

305-830-11 Seznam členů Svazu partyzánských oddílů a partyzánského oddílu "Žižka".

305-830-12
Protokoly bezpečnostní komise v Táboře ve věci přezkoušení / vinny z doby okupace / zajištěných 
osob z r.1946

305-830-13
GURGER Antonín, velitel konc.tábora v Terezíně / gheto / a FIEDLER Johann - šetření jejich 
podílu na represáliích prováděné vůči židům v Terezíně.

305-830-14 Rotary Club v Táboře - šetření činnosti a opisy zápisů z členských schůzí z r.1947
305-830-14 Agenturní zprávy a rozpracování jednotlivých členů Rotary Clubu r.1952-1954
305-830-15 Rotary Club Tábor - originál písemný materiál, seznamy členů, časopisy a brožury r.1947

305-831-1
Seznam funkcionářů agrární strany z okresu Pacov a seznam funkcionářů a členů podle 
jednotlivých obcí v okr.Humpolec r.1937-1938

305-831-2 Seznam statkářů, kteří podporovali fašistické hnutí v r. 1933
305-831-2 Seznam místních skupin republikánského dorostu na Kamenicku
305-831-2 Kandidátní listiny agrární strany v Pelhřimově.

305-831-3

Oznámení zaslaná okr.úřadu v Kamenici n/L. o zvolení funkcionářů z jednotlivých obcí místní 
Jednoty čsl.malozemědělců, domkářů a živnostníků. Spolkový výkaz funkcionářů z jednotlivých 
obcí místní Domoviny zaslaný okr.úřadu v Kamenici n/L.

305-831-4 Přihlášky za přispívající členy Selské jízdy a seznam funkcionářů v Pacově.
305-831-4 Seznam členů Selské jízdy z okresu Kamenice n/L.r.1939-37

305-831-5
Organisační struktura Republikánské strany na území Jihočeského kraje z let 1928-1938 / 
fotokopie /

305-831-6 Organisační struktura Selské jízdy v Jižních Čechách v letech 1928-1945 / fotokopie /.
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305-831-7
Říšská jednota republikánského dorostu čsl.venkova - organisační struktura v Jižních Čechách v 
letech 1929-1939 / fotokopie /.

305-832-1 Seznam osob u okr.Tábor, navržených pro dodatečný odsun do amerického pásma v Německu.
305-832-2 Žádosti o německé státní občanství čs.osob - šetření r.1947
305-832-3 Přehled funkcionářů NSDAP v Táboře a jeho okolí. Seznam SA-manů Sturms 8/S 29 Tábor.
305-832-4 Originál osobní-personální listy příslušníků SA skupiny Alpenland z Rosenthalu r.1941.
305-832-5 Originál osobní-personální listy příslušníků SA skupiny Alpenland z Rosenthalu r.1941.
305-832-6 Originál osobní-personální listy příslušníků SA skupiny Alpenland z Rosenthalu r.1941.
305-832-7 Originál osobní-personální listy příslušníků SA skupiny Alpenland z Rosenthalu r.1941.
305-832-8 Originál osobní-personální listy příslušníků SA skupiny Alpenland z Rosenthalu r.1941.
305-832-9 Originál osobní-personální listy příslušníků SA skupiny Alpenland z Rosenthalu r.1941.
305-832-10 Originál osobní-personální listy příslušníků SA skupiny Alpenland z Rosenthalu r.1941.
305-832-11 Originál osobní-personální listy příslušníků SA skupiny Alpenland z Rosenthalu r.1941.
305-832-12 Originál osobní-personální listy příslušníků SA skupiny Alpenland z Rosenthalu r.1941.
305-832-13 Originál osobní-personální listy příslušníků SA skupiny Alpenland z Rosenthalu r.1941.
305-832-14 Originál osobní-personální listy příslušníků SA skupiny Alpenland z Rosenthalu r.1941.
305-832-15 Originál osobní-personální listy příslušníků SA skupiny Alpenland z Rosenthalu r.1941.
305-832-16 Originál osobní-personální listy příslušníků SA skupiny Alpenland z Rosenthalu r.1941.
305-832-17 Originál osobní-personální listy příslušníků SA skupiny Alpenland z Rosenthalu r.1941.
305-832-18 Originál osobní-personální listy příslušníků SA skupiny Alpenland z Rosenthalu r.1941.
305-832-19 Originál osobní-personální listy příslušníků SA skupiny Alpenland z Rosenthalu r.1941.
305-832-20 Originál osobní-personální listy příslušníků SA skupiny Alpenland z Rosenthalu r.1941.
305-833-1 Výpis z materiálů R sítí a staré sítě - spolupracovníci SD na Slovensku.
305-833-2 Seznam osob, které se přihlásily za Němce na Slovensku.
305-833-3 ČERNÁK Matúš, prof.ministr školství za Slovenského státu a vyslanec v Berlíně.
305-833-4 Znalecký posudek v trestném pokračování proti Dr.ing.Petru ZAŤKOVI r.1946
305-833-5 Výpisy z  knihy "Československo a norimberský proces".
305-833-6 Výpisy z novin.článků - úvahy různých osob.
305-833-7 Výpisy z článků zveřej.v časopise SLOVÁK r.1938.
305-833-8 Zprávy sloven.vyslance ČERNÁKA z r.1939-40
305-833-9 Různé fotografie představitelů Sloven státu.
305-834-1 Různé přihlášky do fašistických organisací, které byly vytříděné tzv.2 mil.evidence.
305-834-2 Různé přihlášky do fašistických organisací, které byly vytříděné tzv.2 mil.evidence.
305-834-3 Různé přihlášky do fašistických organisací, které byly vytříděné tzv.2 mil.evidence.
305-834-4 Různé přihlášky do fašistických organisací, které byly vytříděné tzv.2 mil.evidence.
305-834-5 Různé přihlášky do fašistických organisací, které byly vytříděné tzv.2 mil.evidence.

305-835-1 Různé písemnosti, přihlášky do fašistických organisací, které byly vytříděné tzv.2 mil.evidence.

305-835-2 Různé písemnosti, přihlášky do fašistických organisací, které byly vytříděné tzv.2 mil.evidence.

305-835-3 Různé písemnosti, přihlášky do fašistických organisací, které byly vytříděné tzv.2 mil.evidence.

305-835-4 Různé písemnosti, přihlášky do fašistických organisací, které byly vytříděné tzv.2 mil.evidence.

305-835-5 Různé písemnosti, přihlášky do fašistických organisací, které byly vytříděné tzv.2 mil.evidence.

305-836-1
Různé písemnosti, přihlášky osob do fašistických organisací. Písemnosti byly vytříděné z tzv.2 
mil.evidence.

305-836-2
Různé písemnosti, přihlášky osob do fašistických organisací. Písemnosti byly vytříděné z tzv.2 
mil.evidence.

305-836-3
Různé písemnosti, přihlášky osob do fašistických organisací. Písemnosti byly vytříděné z tzv.2 
mil.evidence.

305-836-4
Různé písemnosti, přihlášky osob do fašistických organisací. Písemnosti byly vytříděné z tzv.2 
mil.evidence.

305-836-5
Různé písemnosti, přihlášky osob do fašistických organisací. Písemnosti byly vytříděné z tzv.2 
mil.evidence.

305-837-1
Různé písemnosti, přihlášky osob do fašistických organisací. Písemnosti byly vytříděné  tzv.2 
mil.evidence.

305-837-2
Různé písemnosti, přihlášky osob do fašistických organisací. Písemnosti byly vytříděné  tzv.2 
mil.evidence.
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305-837-3
Různé písemnosti, přihlášky osob do fašistických organisací. Písemnosti byly vytříděné  tzv.2 
mil.evidence.

305-837-4
Různé písemnosti, přihlášky osob do fašistických organisací. Písemnosti byly vytříděné  tzv.2 
mil.evidence.

305-837-5
Různé písemnosti, přihlášky osob do fašistických organisací. Písemnosti byly vytříděné tzv.2 
mil.evidence.

305-838-1
Různé písemnosti, přihlášky osob do fašistických organisací. Písemnosti byly vytříděné tzv.2 
mil.evidence.

305-838-2
Různé písemnosti, přihlášky osob do fašistických organisací. Písemnosti byly vytříděné tzv.2 
mil.evidence.

305-838-3
Různé písemnosti, přihlášky osob do fašistických organisací. Písemnosti byly vytříděné tzv.2 
mil.evidence.

305-838-4
Různé písemnosti, přihlášky osob do fašistických organisací. Písemnosti byly vytříděné tzv.2 
mil.evidence.

305-838-5
Různé písemnosti, přihlášky osob do fašistických organisací. Písemnosti byly vytříděné tzv.2 
mil.evidence.

305-838-6
Různé písemnosti, přihlášky osob do fašistických organisací. Písemnosti byly vytříděné tzv.2 
mil.evidence.

305-839-1
Hlášení gestapa Frankovi. Gestapo Statsekreter Frank Kreisleiter Ing.HÖSSE An SS-
Obersturmbaführer Statsekreter K.H.Frank Führung "Vlajka" Protest an HÁCHA.

305-839-1 Spis "Stížení Amokem".
305-839-2 NOF - organisační rozkaz č.2 z r.1942.

305-839-2

Jmenný seznam fašistů zaslaných před očistnou komisí a očistný soud. Jmenný seznam 
účastníků slavnostního projevu a filmu "Viděli jsme Německo" a seznam župních vedoucí 
mládeže Vlajka. Seznamy byly nalezeny v bytě župního vedoucího Vlajky Janovského. Jmenný 
seznam Vršovických Vlajkařů, který vyprodukovala vyšetřující komise NV Vršovice v r.1945. Proti 
Vlajkařům bylo zahájeno šetření a byli zatčeni.

305-839-3 Německé evidenční karty osob různých něm.organisací.

305-839-4

Evidenční karty osob / kmenové karty německých domácností / vedených vedoucími NSDAP, 
které sloužily jako podklady co je bezpodmínečně třeba./ Jméno přednosty domácnosti, členství v 
organisacích apod.

305-839-5
Hlášení velitelství SNB - telegramy týkající se trestních kriminálních činů. Zabavení osobního auta 
z r.1949. Zápis o domovní prohlídce, kterou provedlo SNB v r.1949.

305-839-6
Prověrka důstojníků v záloze, kde se nachází stručná charakteristika a jejich činnost v době I.ČSR 
až do r.1953-1955.

305-839-7

Různé šetření osob, které v době 1945 dělalo SNB a MV. Týká se činnosti z doby okupace nebo 
členství ve fašistických organisacích. Protokolární výpovědi osob, které vyslýchala uniformovaná 
policie v Praze Hostivaři.

305-839-8
Prověrky příslušníků VB - SNB Vršovice, kde se nachází celkové jejich hodnocení. Prověrky 
příslušníků SNB 2 jezdecké čety.

305-839-9

Závěrečná zpráva komise pro vnitřní NB Praha Vršovice z r.1946, která řešila přestupky proti 
národní cti. Trestní oznámení na osoby, které se spolčovali, přepadali lidi a používali střelné 
zbraně. Trestní oznámení udělalo KV-Stb v r.1950. Protokolární výpovědi osob, vypovídajících k 
činnosti výše uvedených osob.

305-839-10 Zprávy o vyšetřování velitelství Stb Praha.

305-839-10
Trestní oznámení z let 1951. Různá udání a šetření na osoby, které se v r.1945 zabývali černým 
obchodem a pro tuto činnost byli trestnáni. Neoprávněné držení zbraně.

305-839-10 Prošetřování osob, které v době okupace se provinili proti národní cti.
305-839-11 Česká liga proti bolševismu - jmenný seznam členů a funkcionářů ČLPB.

305-840-1
Výpověď býv.zástupce ved.Gestapa v Mor.Ostravě Karla CORDESE k špionážní obraně, 
protišpionáži a špionáži gestapa v Ostravském kraji.

305-840-1 PROCHÁZKA Rudolf, býv.velitel ZOB II-Praha - šetření činnosti v době okupace.

305-840-1
GOLWELOVÁ Vlasta, nar. 4.4.1895 - šetření pro podezření z konfidentské činnosti s pražským 
gestapem.

305-840-1 MERVART Lambert, byt.Praha XIX Na Bateriích čp.659, konfident SD - šetření.
305-840-1 Seznam členů německého bezpečnostního sboru v České Lípě.
305-840-1 Seznam členů Gestapa v Hradci Královém.
305-840-1 Seznam zaměstnanců německé státní policie v Brně.
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305-840-2

G O L T Z  František, nar. 2.6.1897, býv. Politický attaché u něm.vyslanectví v Bratislavě a 
kriminální rada Gestapa v Bratislavě - výslechové protokoly s jmenovaným k organisačnímu a 
personálnímu obsazení SD na Slovensku, německému vyslanectví, NSDAP, DP, ABWEHRU, 
Německo-slovenskému vládnímu výboru a slovenskému MZV / spisy z r.1948 až 1955 KS-Stb 
Bratislava /.

305-840-3

G R I G A R  Adolf, nar.17.6.1902 v Brně, konfident SD a Gestapa v Trenčíně - výslechové 
protokoly z r.1953 k jeho konfodentské činnosti a k organisaci a personálnímu obsazení velitelství 
SD.

305-840-4

Dokumentární materiál o špionážní činnosti francouzského přidělence v ČSR plk.G A S T A L D A. 
Jedná se o souhrnou zprávu o vývoji Československé armády v r.1951, rozdělení Československé 
armády na dva vojenské okruhy a o armády, které byly k disposici generálnímu štábu. Tuto zprávu 
vyhotovil plk.G A S T A L D A pro konferenci francouzských velvyslanců ze zemí "za železnou 
oponou", která se konala v březnu 1952 v Paříži.

305-840-5

Jedná se o protokoly a výpovědi s válečným zločincem Herbertem Paulem T R A M S E M, 
nar.1922, který v r.1944 se svou četou SS dal příkaz k zastřelení 20 vesničanů v obci Osada a k 
spálení jejich domů. Dále v obci Pánovice dal zastřelit 50 obyvatel, žen, dětí a starců a jejich domy 
zapálit nebo vyhodit granáty./spisy z r.1948 vyprodukované PV Bratislava /.

305-841-1 Z p r á v a  o využití agenturní sítě u zastupitelských úřadů kapitalistických států.

305-841-1
Karty jednotlivých kádrových rozvědčíků zaměstnanců zastup.úřadů USA, Kanady, Švédska, 
Italie, Izrael a Rakouska s uvedením stručného popisu činnosti a osobní fotografie r.1963.

305-841-2 Styky na britské velvyslanectví - svodky sledování osob, které navštívily BVV v Praze r.1963-1964.

305-841-3
Návrh na založení obj.podsvazku ve věci býv.příslušníků čs.západní armády, seznam zahr.vojáků 
a rozpracovaných pro nepřátelskou činnost r.1967.

305-841-4 Seznam čs.osob z kraje Praha, které spolupracovaly s britskou zprav.službou r.1955.

305-841-5
Seznam členů výboru Anglického klubu v Praze - výpisy z archiv.materiálů k jednotlivým členům 
r.1953.

305-841-6 Studentská britská společnost - seznan členů a funkcionářů. Zpráva o účelu spolku r.1954.

305-841-7
Britská společnost pro Československo - seznam členů a funkcionářů, zpráva o činnosti a 
Bulletiny r.1946-1949.

305-841-8 Britský institut - seznam členů

305-842-1
Svaz přátel USA - seznamy členů a funkcionářů v Praze, Říčanech, Čelákovicích, Brandýse 
n/Labem.

305-842-1 Vyhodnocení báse SPUSA r.1961.
305-842-2 Seznam býv.členů SPUSA z Prahy
305-842-2 Seznam členů Amerického ústavu v Praze r.1958.
305-842-2 Provedení rekonstrukce Svazu přátel USA a pokyny k rozpracování osob r.1954.
305-842-2 Seznam osob z Prahy odběratelů a dopisovatelů časopisu čs.krajanů v USA
305-842-3 MALÝ Karel, funkcionář SPUSA - osobní svazek r.1958.
305-842-4 PETRÁČEK František, funkcionář SPUSA - osobní svazek r.1958.

305-842-5
Ustanovky a záznamy na osoby z kulturních řad, které při výjezdu do zahraničí přišly s TIGRIDEM 
r.1966.

305-842-6 PAL - pomocné automobilové závody - zpráva o vzniku a charakteristice podniku.

305-842-6
Rozbor z hlediska jednotlivých bází a výroby n.p. PAL u jednotlivých osob - rozmístění závadových 
osob v n.p.PAL Kbely.

305-842-7 Seznamy funkcionářů a stanovy spolku HAVLÍČEK na Pankráci r.1941-1950.
305-842-8 Kroužek idealistické filosofie na fakultě v Praze r.1957 - dílčí zpráva o prověření osob.
305-842-9 Poznatky o vývozu polygrafických strojů do USA prostřednictvím fy.ROAL ZENITH r.1972
305-842-10 Seznamy kulaků a býv.lidí na jednotlivých okresech pražského kraje.

305-842-11
AGRÁRNÍ STRANA - seznamy funkcionářů a členů okr.Brandýs n/Lab., Říčany a přehled o 
činnosti Selská Jízda-Domovina r.1950.

305-842-12 Program a organisační řád republikánské strany r.1929.

305-842-12
Seznam funkcionářů místní organisace obor Jednota rep.zaměstnanců NUSLE-PANKRÁC 
r.1938.

305-843-1

HOCKE Karel, býv.něm.zbrojní pověřenec a později ředitel továrny ve Vlašimi - opis jeho pamětí, 
ve kterých uvádí náplň práce a vztah k okupačním úřadům, k Abwehru a gestapu včetně 
charakteristik ved.funkcionářů, spolupracovníků apod.
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305-843-2
EDELWEIS - slovenská pracovní služba - zpráva o činnosti a vztah Špeciálnej protipartyzánské 
jednotky. Výpovědi býv.příslušníků ŠJ o jejich působnosti na Slovensku za II.svět.války.

305-843-3 Seznamy a šetření k osobám nařčených býv.členy gestapa a SD ze spolupráce r.1947.

305-843-4
Seznam německých státních příslušníků zhotovený na základě oběžníku S SNB MN 241 4/3 0955 
z r.1949.

305-843-5
Jmenný seznam osob něm.národ.a osob jež měly německou stát.příslušnost do r.1953 a byly 
bytem Praha 2.

305-843-6 SVATOPLUKOVY GARDY - seznamy členů a Svatováclavské roty r.1947.
305-843-7 Výpisy z archivních materiálů na býv. členy SG r.1959.

305-843-8
Členské přihlášky členů býv.národně socialistické české dělnické a rolnické strany - zeleného 
hákového kříže

305-843-9
Bulharská SEDJANKA - studen.bulharský spolek - šetření k osobám a seznam členů tohoto 
spolku r.1946-1950

305-843-10
Seznam osob, které studovaly v době I.ČSR nebo za něm.okupace na německých vysokých 
školách. Seznam byl vypracován SÚ MV v r.1957

305-843-11
Seznam čs.studentů, kteří se přihlásili ke studiu na němec.vysoké školy v době okupace. 
Zpracováno II.zvl.odb.MV 1947

305-843-12 Frankfurtský Kurýr - list Čechů a Slováků v NSR č.7 r.1971

305-844-1
Vyšetřující svazek KS-SNB Praha, ve věci výbuchu u Čínského velvyslanectví v Prahe 6, kde byla 
demolovaná vývěsní propagační skříňka r.1966.

305-844-2
Vyšetřující svazek KS-SNB Praha, ve věci výbuchu u Čínského velvyslanectví v Prahe 6, kde byla 
demolovaná vývěsní propagační skříňka r.1966.

305-844-3
Vyšetřující svazek KS-SNB Praha, ve věci výbuchu u Čínského velvyslanectví v Prahe 6, kde byla 
demolovaná vývěsní propagační skříňka r.1966.

305-844-4
Propagační materiály získané na Čínském velvyslanectví. Jedná se o Velkou proletářskou kulturní 
rev.v Číně 1966

305-844-5
Propagační materiály získané na Čínském velvyslanectví. Jedná se o Velkou proletářskou kulturní 
rev.v Číně 1966

305-845-1 Různé propagační čínské brožury.
305-845-2 Různé propagační čínské brožury.

305-845-3 Seznamy advokátů v Čechách a na Slovensku - advokátní poradny - organisační řád r.1946-1955
305-846-1 Protokol sionistických mudrců z r.1937

305-846-2
ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV - opisy biskupských oběžníků a pastýřských listů. Šetření ve věci 
jejich čtení a seznam knězů r.1949-50

305-846-3 Římskokatolické spolky v Praze - stanovy a seznamy funkcionářů r.1943-1949

305-846-4
Stanovy sociálního odboru náboženské obce církve Československé a seznamy funkcionářů pro 
Prahu-Michle a Krč r.1947-1951

305-846-5 Zpráva o činnosti Vatikánu vypracovaná KS-SNB Praha v r.1962.
305-846-5 Návrh na provedení profylaktického opatření v sektě SVĚDCI JEHOVOVI r.1963

305-846-6
1 kniha s názvem "Z VĚČNÝCH PRAMEŇOV", kterou napsal O.Augustin a J.Záň a vydalo Prvá 
katolická Slovenská jednota v USA v r.1967

305-846-7 Křesťansko demokratická strana - agenturní poznatky o činnosti v různých NPT.
305-846-7 Seznamy funkcionářů r.1960-1961

305-846-8
Biblicko-křesťanské shromáždění - stanovy i jiné organisační písemnosti, základy založení a řády, 
různá prohlášení, proroctví a sliby bratrů r.1945-1950

305-847-1 MORMONI - zprávy o činnosti a statistické údaje, kraj Praha r.1949
305-847-2 MORMONI - zprávy o činnosti a statistické údaje, kraj Plzeň r.1948
305-847-3 MORMONI - zprávy o činnosti a statistické údaje, kraj Mladá Boleslav 1949
305-847-4 MORMONI - zprávy o činnosti a statistické údaje, kraj Prostějov r.1949
305-847-5 MORMONI - zprávy o činnosti a statistické údaje, kraj Brno r.1949
305-847-6 MORMONI - zprávy o činnosti a statistické údaje, kraj Přerov - Olomouc 1949
305-848-1 Šetření prováděné k mormonským misionářům a k jejich styků na území ČSR r.1950
305-848-2 Kniha nauk a smluv mormonské církve.

305-848-3
OREL tělovýchovná jednota-seznam členů v Praze. Protokoly realizovaných osob v akci Orel 
r.1955

305-848-4 Seznam funkcionářů ORLA v Praze Michli a Nuslích. Stanovy Orla r.1947
305-848-5 Transporty čs.reemigrantů z H.Slezka-zjištěné závady při kontrole osobních průkazů r.1946
305-848-6 Seznam reemigrantů z Argentiny r.1949
305-848-7 Seznam reemigrantů z Francie r.1945
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305-848-8
Zpráva (kniha) o činnosti Československé sociální demokracie k XXI. Řádnému sjezdu v Brně 
14.16.11.1947 a zpráva k VIII.řádnému sjezdu I.Pražského kraje září 1947

305-848-9 Manifest společného slavnostního shrom.Čsl.sociální demokracie a KSČ z 27.6.1948
305-848-9 Zpráva IX.řád.kraj.sjezdu ČSD v Ml.Boleslavy červen 1947

305-848-10
Seznamy ústředních a krajských komisí soc.dem.mládeže. Poznatky o brněnském sjezdu 
soc.dem.mládeže a presenční listina delegátů r.1947.

305-849-1
Seznamy členů a funkcionářů strany soc.dem.v Praze 1, ustanovky, návrhy na zpravodajské 
pohovory a různá šetření.

305-849-2
Seznamy členů a funkcionářů strany soc.dem.Praha 11-Žižkov, orientační zpráva soc.dem.a 
seznamy amnestantů po linii soc.dem.strany.

305-849-3 Seznamy členů a funkcionářů strany soc.dem.Praha 6 a různá šetření / r.1946-1948 /.
305-849-4 Seznamy členů a funkcionářů strany soc.dem.  Praze 7.
305-849-5 Seznamy členů Okresní organisace soc.dem.strany v Praze VIII do února 1948.
305-849-6 Seznamy členů a funkcionářů strany soc.dem.v Praze-Karlíně.
305-849-7 Seznamy funkcionářů strany soc.dem.se stručnou charakteristikou v Praze 8-Libeň.
305-849-8 Seznamy členů a funkcionářů strany soc.dem.v Praze 9.

305-849-9
Seznamy členů a funkcionářů strany soc.dem.v Praze 10 / dříve Praha XIII / a orientační zpráva o 
nepřátelské činnosti soc.dem.živlů v ČSR. 

305-849-10

Seznamy členů a funkcionářů soc.dem.strany v okrese Praha-východ. Zpráva o hnutí 
soc.dem.strany, seznam členů trockisticko-likvodátorského hnití na okrese, vývoj strany soc.dem.-
zpráva o situaci od r.1945, rozbor činnosti strany a jejího vedení.

305-850-1 Soc.dem.strana, rozpracování býv.funkcionářů / pravičáků / soc.dem.r.1955-1963.

305-850-2
Seznam tajemník kraje a okresů, výborů strany soc.dem.a různých komisí - r.1951, orientační 
zpráva o nepřátelské činnosti soc.dem.živlů. Poznatky a další šetření býv. funkc.SD - r.1962.

305-850-3 Fotokopie kandidátní volební listiny Českols.sociálně demokratické strany - r.1935
305-850-4 Zápis z hospodářského-politické konference krajských HPK z 22.9.1947.
305-850-4 Zpráva z brněnského sjezdu soc.dem.strany v listopadu 1947.
305-850-4 Seznam referentů soc.dem.
305-850-4 Resoluce ustavujícího kraj.sjezdu čs.soc.dem.IV.kraje Praha-venkov ze dne 8.9.1946
305-850-4 Program akčního výboru SD.

305-850-5
Seznamy členů různých komisí / propagační, dopravní, zdravotní / - foto z II.sjezdu 
soc.dem.lékařů z r.1947.

305-850-6 Seznam býv.funkcionářů soc.dem.strany bydlící v Praze 2 - prověrka r.1962.
305-850-7 Rozpracování příbuzných a styků pravicových soc.dem. - uprchlíků v r.1955-1963.
305-850-7 Závadné tiskoviny ze zahraničí.
305-850-8 Zpráva o odbojové činnosti skupiny soc.dem.v podzemním hnutí "VÝSTAVA".
305-850-8 Fotodokumenty a brožura "Kapitoly z historie odboje" r.1946.

305-851-1
Seznam členů a funkcionářů Čs.strany lidové na okrese Brandýs nad Labem a zprávy k 
problematice ČSL.

305-851-1 Seznam členů ČSL na okrese Říčany - rozbor, zprávy a šetření k býv.funkcionářům r.1955-1958.
305-851-1 Seznam členů strany lidové v Řevnicích r.1948.
305-851-2 Agenturní poznatky k činnosti čsl.strany lidové a jejich členů a funkcionářů.
305-851-2 Seznamy funkcionářů r.1951-1952.

305-851-3
Souhrnná zpráva o vzniku činností a zaměření Čsl.strany lidové r.1953. Rozdělení agendy ústředí 
resgistrace členů organisace členů - organisační struktura - seznam funkcionářů r.1946-1954.

305-851-4 Přehled poslanců - parlament I.rep. ústřední zastupitelstvo Praha po r.1948 - fotokopie.
305-851-5 Seznam funkcionářů při KV a MV ČSL Praha.
305-851-6 Návrh kandidátní listiny KV ČSL a MV ČSL v Praze a OV ČSL venkov r.1960.
305-851-7 Seznam funkcionářů "Divadelní kroužek mladých v Praze XIV - Nusle - Údolí r.1949.
305-851-8 Klub lid.akademiků mládeže ČSL, česká liga akademická 1959 - 1960 - šetření.
305-851-9 Prověrky funkcionářů mládeže čsl.strany lidové r.1950.

305-851-10
Seznamy podsvazků na funkcionáře čsl.str.lidové a funkcionářů, které je nutno obsadit na 
pracovišti r.1954.

305-851-11
Zpráva o poradách okr.taj.lid.strany na sekretariátě ČSL. Poznatky k situaci po bázi lidovců, 
situace v org. OREL a CHARITA.

305-851-11 Informační zpráva o hnutí čsl.křesťanských demokratů.
305-851-11 Orientační zpráva o ČSL a organisaci aparátu r.1958.
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305-851-12
Poznatky na funkcionáře čsl.str.lidové z Prahy - Podolí a Bráníka, kteří byli v r.1954 - 1958 
rozpracovány KS - SNB Praha. Seznam členů a funkcionářů obvodních výborů.

305-851-13
Seznamy posluchačů ústřední internátní Čsl.strany lidové v Klínovci a Davli u Prahy v r.1951 až 
1953.

305-852-1

Seznamy studujících právnické fakulty KU v Praze, kteří na základě své činnosti před únorem 
1948 byli vyloučeny ze studia.Dotazníky prověřovací komise akčního výboru národní fronty na 
právnicvé fakultě z r.1948 různé šetření a odvolání.

305-852-2
Seznam býv.příslušníků zpravodajské správy GŚ, kteří byli od r.1958 propuštěni do zálohy 
/vyhotoveno org. MV r.1961/.

305-852-3 Seznam členů ÚNV hl.města Prahy z r.1945-1946.

305-852-4
Situační rozbor obektu věznice č.2 Praha z hlediska oper.rozpracování, vypracovaný orgány KS 
MV Praha v r.1964-1968 /rozbor konspirace a zpráva o bezpečnostní situaci útvaru /.

305-852-5
Situační rozbor obektu věznice č.2 Praha z hlediska oper.rozpracování, vypracovaný orgány KS 
MV Praha v r.1964-1968 /rozbor konspirace a zpráva o bezpečnostní situaci útvaru /.

305-852-6

Seznam osob, které absolvovali v druhé světové válce různé vojenské kurzy. Stručný přehled 
II.odboje na západě / v Anglii /. Seznam radiotelegrafistů, kteří sloužili u Aerolinií v Ruzyni,seznam 
čsl.příslušníků v západ.armádě.Stručný přehled o činnosti paraskupin vysílaných z Anglie do ČSR. 
Seznamy příslušníků II.odb.MNO v Londýně

305-852-7
Seznam velitelů a jednotlivých skupin partyzánské organizace "Hnutí za svobodu" a přehled 
význačných v době okupace.

305-853-1
Přihlášky do tělovýchovných jednot "OREL",středočeské orelské župy v r.1945 až 1947  / písmeno 
A-Z /.

305-853-2
Přihlášky do tělovýchovných jednot "OREL",středočeské orelské župy v r.1945 až 1947  / písmeno 
A-Z /.

305-853-3
Přihlášky do tělovýchovných jednot "OREL",středočeské orelské župy v r.1945 až 1947  / písmeno 
A-Z /.

305-853-4
Přihlášky do tělovýchovných jednot "OREL",středočeské orelské župy v r.1945 až 1947  / písmeno 
A-Z /.

305-853-5
Přihlášky do tělovýchovných jednot "OREL",středočeské orelské župy v r.1945 až 1947  / písmeno 
A-Z /.

305-853-6
Přihlášky do tělovýchovných jednot "OREL",středočeské orelské župy v r.1945 až 1947  / písmeno 
A-Z /.

305-853-7
Přihlášky do tělovýchovných jednot "OREL",středočeské orelské župy v r.1945 až 1947  / písmeno 
A-Z /.

305-853-8
Přihlášky do tělovýchovných jednot "OREL",středočeské orelské župy v r.1945 až 1947  / písmeno 
A-Z /.

305-853-9
Přihlášky do tělovýchovných jednot "OREL",středočeské orelské župy v r.1945 až 1947  / písmeno 
A-Z /.

305-854-1
NÁRODNÍ SOCIALISTÉ - seznamy ÚVV - NS, náhradníků a členů komisí zvolených na XIV 
sjezdu NS strany v r.1947.

305-854-1
Seznam politických funkcionářů NS strany ,členů kraj.sekretariátu ČSS, zaměstnanců ústředního 
sekretariátu v Praze.

305-854-1 Adresář sekretariátů strany NS v Praze.
305-854-1 Orientační seznam ústředí, místních organizací.
305-854-1 Kandidátní listina pro volbu do zemského zastupitelstva a do UVN Praha.

305-854-1 Výsledek šetření k protistátní činnosti branných komisí strany NS v Praze / zpáva MNO r.48 /. 
305-854-2 Předsednictvo a výbory obvodních organizací ČSS Praha I až X - seznamy.

305-854-3
Seznamy registrovaných členů strany nár.soc.v Praze XIII, různé zprávy ,prověrky jednotlivých 
členů / r.1946 až 1947 /.

305-854-4
Seznamy poslanců a kandidátů navržených na poslance Nár.shromáždění za stranu 
nár.soc.r.1948 - 1949.

305-854-5
Seznam poslanců ústavodárného shromáždění za stranu nár.soc.,soc.dem.a lidovou, bydlících v 
pražském kraji. 

305-854-5 Seznam zemských poslanců strany NS a poslanců zvolených za župy / r.1946 /.

305-854-6
Ilegální program nár.soc.strany, vypracovaný a prodiskutovaný vězni z řad býv.nár.soc.,při výkonu 
trestu za protistátní činnost  táborech Vojna a Bytíz v letech 1953 - 1960.

305-854-7
Politická struktura strany nár.soc.v okrese Říčany,jmenný seznam funkcionářů, tajemníků, 
funkcionářů mládeže a členů strany / r.1958 /.

305-854-7 Rozbor situace po bázi nár.soc.strany v okrese Brandýs - seznamy funkcionářů a členů / r.1958 /.
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305-854-7 Vyhodnocení poznatků na býv.členy a funkcionáře nár.soc.v okrese Praha - Sever.

305-854-8
Akce "SOKOL" - poznatky k tzv ."Zlaté mládeži" z Prahy v nichž převážná část byla organizována 
v nár.soc.straně.

305-854-8 Prověrky členů nár.soc.a lidovců / r.1958 /.
305-854-9 Seznamy členů nár.soc.strany z Prahy II.a VI., / živnostníci, mládež, studenti apod./

305-854-10 Seznam předsednictva Živnostensko-obchodního odboru čsl.strany nár.soc.kraje Velké Prahy.
305-854-10 Seznam živnostníků a obchodníků při čsl.straně nár.soc.v Praze IX - Hloubětín / r.1948 /.
305-854-11 Seznamy členů místních organisací strany nár.soc.Praha II.a VI.

305-854-12

Hospodářská rada Čsl.strany nár.soc.v Praze - seznam hospodářské a technické rady 
živnostenského sektoru nár.soc.strany v ČSR -organisační struktura s funkčním obsazením a 
seznamy členů /r.1946,1958 /.

305-854-13
Ústřední hospodářská a technická rada strany nár.soc.- seznamy hospodářsko-organisačního a 
funkčního obsazení.

305-854-13 Dotazníky pracovníků hospodářských a technických rad nár.soc.strany.
305-855-1 Seznamy členů a funkcionářů Československé strany socialistické v Praze I.
305-855-2 Okresní výbor strany nár.soc.Praha II. a VI. Zápisy ze schůzí a presenční listiny / r.1947 /.
305-855-3 Seznam členů Čsl.strany nár.soc.v Praze 5.

305-855-4
Národní socialistická strana Praha V - Břevnov, Střešovice a Veleslavín - seznamy členů a 
funkcionářů, organisační změny a evidenční listy / r.1947 /.

305-855-5 Seznamy funkcionářů strany nár.soc.Praha 9 z r.1946 - 1947.

305-855-6 Nár.soc.strana v Praze 10 a 13, návrhy kandidátů do OV-ČSS a seznamy členů a funkcionářů

305-855-7
Seznamy členů a funkcionářů strany nár.soc.v Praze II., VI., XII. a výsledky prověrek některých 
členů a funkcionářů z r.1957 - 1960.

305-855-8 Seznamy členů a funkcionářů strany nár.soc. v Praze XII. se stručnou charakteristikou.
305-855-8 Památné tablo OV ČSS v Praze XII.
305-855-9 Seznam bývalých i současných členů nár.soc. v Praze 7 / abecední notes /.

305-856-1 Evidenční protokol členů a funkcionářů strany nár.soc. VII. politické organisace Praha 6 - Břevnov.
305-856-2 Seznamy členů a funkcionářů I.místní organisace nár.soc.strany Praha II. a VI. / r.1946 /.
305-856-3 Seznamy členů a funkcionářů II.místní organisace v Praze II. a VI. / r.1946 - 1947 /.

305-856-4 Seznamy členů a funkcionářů III.místní organisace strany nár.soc.v Praze II.a VI./ r.1945 - 1947 /.

305-856-5 Seznamy členů a funkcionářů IV.místní organisace nár.soc.strany v Praze II.a VI. V r.1945 - 1947.
305-856-6 Seznamy členů a funkcionářů V.místní organisace nár.soc.stranyv Praze II.a VI. / r.1945 / .
305-856-7 Seznamy členů a funkcionářů VI.místní organisace nár.soc.strany v Praze II.a VI. / r.1946 / 

305-856-8 Seznamy členů a funkcionářů VII.místní organisace nár.soc.strany v Praze II.a VI. / r.1946-1947 / 

305-856-9 Seznamy členů a funkcionářů VIII.místní organisace nár.soc.strany v Praze II.a VI. / r.1945-1947 /

305-856-10 Seznamy členů a funkcionářů IX.místní organisace nár.soc.strany v Praze II.a VI. / r.1946-1947 /

305-856-11 Seznamy členů a funkcionářů X.místní organisace nár.soc.strany v Praze II.a VI. / r.1946-1947 /

305-856-12 Seznamy členů a funkcionářů XI.místní organisace nár.soc.strany v Praze II.a VI. / r.1946-1947 /

305-856-13 Seznamy členů a funkcionářů XII.místní organisace nár.soc.strany v Praze II.a VI. / r.1945-1947 /

305-856-14 Seznamy členů a funkcionářů XIII.místní organisace nár.soc.strany v Praze II.a VI. / r.1946-1947 /

305-856-15 Seznamy členů a funkcionářů XIV.místní organisace nár.soc.strany v Praze II.a VI. / r.1946-1947 /

305-857-1
Strana nár. soc.v Praze IX.-Vysočanech, různá korespondence, oběžníky a zápisy ze schůzí 
/r.1947/

305-857-2
Krajský výbor Čs. strany nár. soc. v Praze, seznamy funkcionářů a zaměstnaců krajských a 
okresních sekretariátů.  

305-857-3 Seznamy členů a funkcionářů strany nár. soc.v ČKD - Sokolovo Praha.

305-857-4
Seznamy býv.členů a funkcionářů strany nár. soc. v podnicích : ovoce-zelenina; úřadu 
předsednictva vlády; hutní a odbytové základny Praha 9; Koospol; Motokov a Skloexport
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305-857-4
Seznamy funkcionářů a členů strany nár. soc.okresních, krajských a obvodních sekretariátů Praha 
/ r.1952 - 1957 /.

305-857-5 Seznam členů a funkcionářů strany nár. soc. okresu Kladno /r.1954 /. Svazek č. 6 - kopie
305-857-6 Seznam členů a funkcionářů strany nár. soc. okresu Kladno /r.1954 /. Svazek č. 6 - kopie

305-857-7
Seznamy členů a funkcionářů /se stručnou charakteristikou/ stany nár. soc. Praha XIII - Vršovice 
/r.1948/. 

305-857-8 Vznik a vývoj Čsl. strany nár. soc. / publikace R.V.Svoboda

305-857-9 Orientační zpráva o nár.soc. straně Praha - Žižkov a seznamy jejich členů a funkcionářů / r.1957 /

305-857-10
Seznamy členů a funkcionářů městského a obvodního výboru strany nár. soc.Praha a obvodních 
organisací Praha I až X /r.1960 /.

305-858-1 Dotazníky k přihláškám do strany nár. soc./ písmeno A až L /.
305-858-2 Dotazníky k přihláškám do strany nár. soc./ písmeno M až Ž /.
305-858-3 Přihlášky a legitimace členů nár. soc. strany z Prahy 2 / r.1946 - 1947 /. 
305-858-4 Přihláška do strany nár. soc. Praha 10 / r.1946 - 1947 /.
305-858-4 Přihláška do strany nár. soc. Praha 10 / r.1946 - 1947 /.
305-858-5 Seznam členů a funkcionářů nár. soc. strany / v abecedním pořádku / písm A - O /.
305-858-6 Seznam členů a funkcionářů nár. soc. strany / písm P - Ž /.

305-859-1
Strana nár. soc. v Praze XIV a XV - seznamy členů a funkcionářů se stručnou charakteristikou, 
zápisy z výborových schůzí a návrhy kandidátek. 

305-859-2 Seznamy členů a funkcionářů strany nár. soc. v Praze III - Karlín,  ustanovky z r.1957. 
305-859-3 Seznamy členů a funkcionářů strany nár. soc. v Praze III - Karlín,  ustanovky z r.1957. 
305-859-4 Seznamy mladých členů a funkcionářů strany nár. soc. Praha II a VI / r.1946-1947 /.
305-859-5 Seznamy mládeže strany nár. soc. v Praze XIX / r.1946-1967/
305-859-6 Mládež strany nár. soc. v Praze X - seznamy funkcionářů místních organisací.
305-859-7 Seznamy okresních funkcionářů mládeže strany nár. soc.
305-859-8 Seznamy členů mládeže strany nár. soc.Praha XIV.

305-859-9

Seznamy Ústředního a Krajského výboru mládeže nár. soc.strany. Seznam účastníků školení nár. 
soc. v Jemništi / r.1946 / Zpráva o světové federaci demokratické mládeže z r.1953. Pracovní plán 
mladách nár. soc. / brožurka /.

305-860
Gramofonové desky s prohlášením mimořádného sjezdu KSČ a desek s výzvou delegátů 
mimořádníého XIV. sjezdu KSČ komunistický stranám světa z roku 1968 / celkem 52 ks/.

305-861-1
Šetření okupační činnosti různých osob pro provinění proti národní cti / přiznání 
něm.stát.příslušnosti, členství v různých fašistických organisací / r.1946-1948. 

305-861-2
Šetření okupační činnosti různých osob pro provinění proti národní cti / přiznání 
něm.stát.příslušnosti, členství v různých fašistických organisací / r.1946-1948. 

305-861-3
Šetření okupační činnosti různých osob pro provinění proti národní cti / přiznání 
něm.stát.příslušnosti, členství v různých fašistických organisací / r.1946-1948. 

305-861-4
Šetření okupační činnosti různých osob pro provinění proti národní cti / přiznání 
něm.stát.příslušnosti, členství v různých fašistických organisací / r.1946-1948. 

305-861-5
Šetření okupační činnosti různých osob pro provinění proti národní cti / přiznání 
něm.stát.příslušnosti, členství v různých fašistických organisací / r.1946-1948. 

305-861-6
Šetření okupační činnosti různých osob pro provinění proti národní cti / přiznání 
něm.stát.příslušnosti, členství v různých fašistických organisací / r.1946-1948. 

305-861-7

Zpráva MV a ÚNB České Budějovice z července 1945 o transportu smrti, který byl proveden dne 
25.1.1945 na trati Čes.Budějovice-Kaplice.Po přejezdu tohoto vlaku bylo na 87 až 106 km 
nalezeno 132 mrtvol příslušníků Holanska,Francie a Belgie. 

305-861-8 Šetření okupační činnosti k různým osobám pro provinění národní cti v době okupace.
305-861-9 Šetření okupační činnosti k různým osobám pro provinění národní cti v době okupace.

305-861-10 Seznamy funkcionářů SS, SA a NSDAP zatčených v r.1945-46, orgány SNB Prachatice a Písek.

305-861-10 Seznam zajištěných osob v obvodu stanice SNB Písek z řad členů NSDAP a NOF /r.1945-1946/.
305-861-10 Seznamy nár. soc. mládeže organisovaných ve fašistické organisaci "VLAJKA" /r.1945/.

305-861-11

NITSCHE Karel, Zikmund, nar. 29.5.1903 Vídeň, rakouský státní příslušník, bytem Vetřín 111, 
6ádost Rakouských bezp. Orgánů o vydání jmenovaného jako válečného zločince - šetření 
/r.1948/.

305-861-12 Seznamy příslušníků jednotek "VOLKSSTURMU" z r.1945
305-862-1 Šetření okupační činosti různých osob, pro provinění národní cti. /r.1945-1947/.

305-862-2
TURINSKÝ Rudolf, nar. 5.4.1920 - šetření pro podezření ze spolupráce s Gestapem/spisy z 
r.1945-1946/.
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305-862-3 Odbojová skupina "HRANIČÁŘI" - šetření o její činnosti v době okupace / spisy z r.1950/.

305-862-4
Šetření k různým osobám pro podezření z provinění proti národní cti v době okupace z okresu 
Čes.Budějovice a Písek.

305-862-5
Prošetření osob, které žádali v době okupace o přiznání německého stát. občanství, pro činnost v 
různých fašistických organisacích.

305-862-5
Seznamy nespolehlivých osob z obvodu SNB Kvilda, Volary, Lenory, České Žleby v okrese 
Prachatice.

305-862-5 Seznam členů NSDAP a vedoucích HJ.
305-862-6 Prošetřování státní a občanské spolehlivosti různých osob v době okupace. /r.1945-46/.

305-862-7
GOTTSCHLING Jindřich, vedoucí táborského Gestapa - protokolární výslechy k činnosti Gestapa 
a SD na okrese Tábor.

305-862-8

MEIXNER Konrád, nar. 19.2.1904 a Marie MEIXNEROVÁ, nar. 25.3.1908 - šetření pro zločiny 
podle retr. dekretu přes. Republiky, kterých se dopustili za svého pobytu v Písku v době okupace. 
/r.1946/.

305-862-9
MIETSCHKE Bruno, nar. 7.8.1910 - krim. Asistent gestapa v Táboře - šetření pro zločiny podle 
dekretu č.16/45 Sb., spáchané na českém obyvatelstvu.

305-863-1

Šetření konfidentské činnosti různých osob, výslechy k činnosti Gestapa v Klatovech a Písku, 
šetření provinění proti národní cti v době okupace osob z okresu Písek, Tábor, Klatovy. / r.1946-
1948/.

305-863-2

Šetření konfidentské činnosti různých osob, výslechy k činnosti Gestapa v Klatovech a Písku, 
šetření provinění proti národní cti v době okupace osob z okresu Písek, Tábor, Klatovy. / r.1946-
1948/.

305-863-3

Šetření konfidentské činnosti různých osob, výslechy k činnosti Gestapa v Klatovech a Písku, 
šetření provinění proti národní cti v době okupace osob z okresu Písek, Tábor, Klatovy. / r.1946-
1948/.

305-863-4

Šetření konfidentské činnosti různých osob, výslechy k činnosti Gestapa v Klatovech a Písku, 
šetření provinění proti národní cti v době okupace osob z okresu Písek, Tábor, Klatovy. / r.1946-
1948/.

305-863-5

Šetření konfidentské činnosti různých osob, výslechy k činnosti Gestapa v Klatovech a Písku, 
šetření provinění proti národní cti v době okupace osob z okresu Písek, Tábor, Klatovy. / r.1946-
1948/.

305-863-6

Šetření konfidentské činnosti různých osob, výslechy k činnosti Gestapa v Klatovech a Písku, 
šetření provinění proti národní cti v době okupace osob z okresu Písek, Tábor, Klatovy. / r.1946-
1948/.

305-863-7

Šetření konfidentské činnosti různých osob, výslechy k činnosti Gestapa v Klatovech a Písku, 
šetření provinění proti národní cti v době okupace osob z okresu Písek, Tábor, Klatovy. / r.1946-
1948/.

305-863-8

Šetření konfidentské činnosti různých osob, výslechy k činnosti Gestapa v Klatovech a Písku, 
šetření provinění proti národní cti v době okupace osob z okresu Písek, Tábor, Klatovy. / r.1946-
1948/.

305-863-9

Šetření konfidentské činnosti různých osob, výslechy k činnosti Gestapa v Klatovech a Písku, 
šetření provinění proti národní cti v době okupace osob z okresu Písek, Tábor, Klatovy. / r.1946-
1948/.

305-863-10

Šetření konfidentské činnosti různých osob, výslechy k činnosti Gestapa v Klatovech a Písku, 
šetření provinění proti národní cti v době okupace osob z okresu Písek, Tábor, Klatovy. / r.1946-
1948/.

305-864-1 Seznamy členů Okresních výborů "Jednotného Svazu Českých Zemědělců". / r.1946/.

305-864-2
Šetření okupační činnosti osob, podezřelých ze spolupráce s Gestapem a pro členství v 
nacistických organisacích. / spisy z r.1946-1948/.

305-864-3
Šetření okupační činnosti osob, podezřelých ze spolupráce s Gestapem a pro členství v 
nacistických organisacích. / spisy z r.1946-1948/.

305-864-4
Šetření okupační činnosti Rakouských státních příslušníků žijících v Československu. / spisy z 
r.1949/.

305-864-5 Šetření okupační činnosti růtných osob. Spisy z r.1946-1948.
305-864-5 Seznam členů strany SDP vyslaných do Německa.
305-864-5 Spisy z r.1946-1948.

305-864-6
Seznam zaměstnanců býv. Úřadu práce v Českých Budějovicích k 1.4.1945 - šetření některých 
zaměstnanců tohoto úřadu pro podezření ze spolupráce s Němci.

305-864-7
Šetření okupační činnosti růtných osob pro členství v různých nacistických organisací. / spisy z 
r.1945 až 1947/.
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305-864-8
Seznam členů organisace NSDAP, SS, SA, NSFK, RAD, KRIPO, SCHUTZ - policie a 
Wehrmeldeam Faltenau policie z okresu Cheb.

305-864-9 Seznamy příslušníků NSDAP. / r.1942 až 1945/.
305-864-10 Seznamy příslušníků "SS" z r.1942-1945.

305-864-11
Seznamy osob označených jako "Trockisté a Likvidátoři" strany soc.demokratické v okrese 
Kladno a v kraji Praha. / spisy z r.1954/.

305-864-12
Seznamy členů "HJ" z okresu Plzeň - sever a příslušné šetření k jejich činnosti. Spisy z r.1979-
1980.

305-865-1
Akce Stipendium - seznamy nahlášených účastníků na kurzy francouzského jazyka ve Francii v 
letech 1966 - 67.  / ze II.spr./

305-865-2
Akce Stipendium - týkající se účastníků francouzských jazykových kurzů v letech 1963 - 1965. / ze 
II.spr.SNB /

305-865-3

Francouzský stát. příslušník Jan CLAVIER, nar. 7.5.1926, zástupce ředitele technické školy v 
Paříži, který byl v roce 1961 v ČSSR na letní škole slovanských jazyků, pořádané Karlovou 
universitou. / materiál II.spr.SNB/.

305-866-1
Akce Francie - zaměření na bázi Francie. Materiály styků francouzské ambasády a francouzských 
rozvědčíků, jejich příbuzných v ČSSR. / 1964-70/

305-866-2 Poznatky  k osobám do báze Francie podle jednotlivých krajů z let 1964-1966. / II.spr./

305-866-3
Souhrn zpráv o zpravodajské činnosti západních mocností. Podvratná činnost Anglické rozvědky a 
boj StB s její agenturou v ČSR / zpracováno pro účel přednášky. / ze II.správy SNB/

305-867-1
Materiály k Britskému velvyslanectví. Seznam osob, které byli ze studijních důvodů v Anglii v 
letech 1959 - 1965. / materiál ze II.spr./

305-867-2
Souhrn zpráv o zpravodajské činnosti západních mocností v letech 1945 - 1949. Legenda 
diagramů USA zpravodajské sítě. / materiál ze II.spr./

305-867-3 Materiály k anglickému vyslanectví v Praze z let 1945 - 1950. / II.spr./
305-867-4 Zpráva o činnosti Britské rozvědky proti ČSR z roku 1964. / II.spr./
305-867-5 PAŘÍŽ-podchycení báze volně žijících francouzů. 
305-867-5 Podezřelé osoby ze spolupráce s francouzskou rozvědkou v letech 1961 - 1966. / II.spr./

305-868-1 Seznamy francouzských státních příslušníků přijíždějících do ĆSR v letech 1964 - 1966. / II.spr./
305-868-2 Poznatky týkající se francouzských stipendistů v ČSR v letech 1954 - 1960. / II.spr./

305-868-3
Poznatky týkající se francouzských stát. příslušníků přijíždějících na návštěvu do ČSR v letech 
1966 -1967. /II.spr./

305-868-4
Poznatky francouzských spolků v Praze. Jmenný seznam členů a funkcionářů různých spolků z let 
1950 - 1952. / II.spr./

305-869-1 Poznatky k osobám, které navštívili ČSR v letech 1957 - 1960 za obchodním účelem / veletrhy / 
305-869-1 Jedná se o francouzské státní příslušníky. / II.spr./

305-869-2
Materiály různých osob, kteří jsou označeni jako uprchlíci. Jedná se o osoby podezřelé ze 
spolupráce francouzské rozvědky z let 1956 - 60 / II.spr./

305-869-3
Materiály různých osob, kteří jsou označeni jako uprchlíci. Jedná se o osoby podezřelé ze 
spolupráce francouzské rozvědky. / II.spr./

305-869-4
Poznatky k býv.vojenským osobám Francouzského vyslanectví a jejich styků z let 1952 - 1954 / 
II.spr. /

305-870-1
Zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí v Paříži v letech 1944 - 1950 s daty narození a se 
stručnou charakteristikou. / II.spr. /

305-870-2

Bývalý vojáci - příslušníci čsl. Armády, konající vojenskou službu v cizinecké legii v letech 1939 - 
1950. Bývalý čsl.důstojníci, kteří sloužili ve francouzské armádě v době II.světové války. Přehled 
osob zařazených u čsl.vyslanectví a čs.voj. Misí v letech 1939 - 1945 a jejich spolupracovníci. 
Jmenný seznam důstojníků a generálů z povolání, kteří studovali na vojenských školách ve 
Francii / s daty narození /

305-870-3
Cizinečetí legionáři - protokolární výpovědi osob, kteří jako čsl.příslušníci utekli do zahraničí, kde 
vstoupili do cizinecké legie.

305-870-4
Materiály osob, mající vztah k Francii. / sloužili jako čsl.občané ve francouzské armádě, 
zamětnanci čsl.zastupitelských úřadů, stipendisté apod./

305-871-1

Analytika Francie - orientační zpráva o francouzských zpravodajských a kontrarozvědných 
orgánech, o formách a metodě jejich podvratné činnosti proti SSSR. Struktura a hlavní úkoly 
francouzské rozvědky a kontrarozvědky. Zpráva informací ze zahraničí, týkající se 
kontrarozvědky.

305-871-1 SDECE - tendence a změny ve SDECE, organisace
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305-871-1
SDECE -  dislokace některých složek SDECE z roku 1967. Přehled o úřadovnách francouzské 
tajné služby v NSR a záp.Berlíně.

305-871-2
Způsoby radiového spojení nepřátelských rozvědek s agenturou vypracované II.spr. SNB 
28.1.1965.

305-871-3
DST - DIRECTION ACTIVE DE LA SURVELLANCE DU TERITORITOIRE / SPRÁVA DOHLEDU 
NAD ÚZEMÍM /

305-871-3
Fotografie býv. ředitele D.S.T. Rogera WYBOTA a nynějšího ředitele D.S.T. André TONY - 
ROCHE.

305-871-3 Překlad novinového článku Michele COTTA, popisujícího situaci, činnost a úkoly D.S.T. 

305-871-4
Orientační zpráva ze dne 5.7.1965. Význam a používání tzv.detektoru lži / polygrafu / 
zpravodajskou službou USA při zajišťování spolehlivosti osob a jejich pravdivosti a jejich výpovědi.

305-871-5
Úloha ústředí pro vyhodnocování informací "CENTRE D EXPLARTATION DU 
RENSEIGNEMENT" v systému práce zpravodajského aparátu.

305-871-6
Orientační zpráva o organizaci rozvědných a kontrarozvědných orgánů NSR a rozbor jejich práce 
proti ČSR.

305-871-7 Orientační zprávas k zaměření práce 2 odborů KS MV po linii francouzské rozvědky z roku 1962.
305-871-8 Orientační zpráva o operativní situaci v problematice navrátilců z roku 1966.
305-871-9 Organizace francouzské rozvědky a kontrarozvědky a rozbor jeich práce proti ČSSR.

305-871-10
Nepřátelská činnost rozvědek anglie a francie proti ČSSR a úkoly čsl.kontrarozvědky v letech 
1967.

305-871-11
Poznatky k problematice Francie. Poznatky k úřadovnám francouzských zpravodajských  složek v 
NSR.

305-871-12 Výpovědi čsl. emigrace od roku 1945 - 1951.
305-871-13 Rozvědné a kontrarozvědné orgány Francie.

305-871-13
Mezinárodní politické postavení Francie a jejich souvislost s činností francouzských 
zpravodajských orgánů.

305-871-14

Organizace a dislokace francouzských zpravodajských složek. Zaměření a zájmy francouzských 
zpravodajských služeb vůči ČSSR, formy a metody činnosti fr.zprav.služeb protiČSSR. Zvláštní 
úkoly Francouzského velvyslanectví v činnosti francouzských zpravodajských složek.

305-872-1 Rozbor činnosti francouzské rozvědky do roku 1961.
305-872-2 Francouzská rozvědka francouzského velvyslanectví. Souhrnné zprávy od r.1962 do r.1965.
305-872-3 Zpráva o činnosti americké rozvědky proti ČSSR z r.1964.
305-872-4 Informace o nové radiopcentrále BND rozvědky r.1965.

305-872-5 Rozvědné a kontrarozvědné orgány Francie a jejich praktická nepřátelská činnost proti ČSSR.

305-872-6

Francouzská zpravodajská služba. Zpráva o struktuře a dislokaci, osobním složení a činnosti 
francouzských rozvědných a protirozvědných orgánech ve Francii, záp. Německu a Rakousku v 
r.1955.

305-872-7 Seznam čsl.důstojníků, kteří sloužili za II.svět.války ve francouzské armádě.   
305-872-8 Zpráva o opuštění republiky čsl.občany v r.1965.

305-872-9
Zpráva o čsl.státních příslušnících, kteří v letech 1964 - 1966 působili ve Francii na služební nebo 
soukromé cestě o které projevila zájem francouzská kontrarozvědka, nebo emigrace.

305-872-10 Francouzská zpravodajská služba / orgáni, agenti, úřadovny a byty /
305-872-11 BENOIST Micheline - zpráva
305-872-12 A.Souček - postavení francouzské rozvědky, celkové zhodnocení a závěr.
305-873-1 Poznatky k osobám do báze Francie z let 1966 - 1968.
305-873-2 Poznatky k osobám do báze Francie z let 1961 - 1964.
305-974-1 Poznatky k osobám do báze Francie.
305-874-2 Poznatky k osobám do báze Francie.
305-874-3 Poznatky k osobám do báze Francie.
305-875-1 Spolupracovníci SD a Abwehru s daty narození, patřící pod KS MV Praha.
305-875-2 Spolupracovníci SD a Abwehru s daty narození, patřící pod KS MV Plzeň.
305-875-3 KS MV Ostrava - spolupracovníci SD a Abwehru s daty narození.
305-875-4 Spolupracovníci SD a Abwehru s daty narození, patřící pod KS MV České Budějovice.
305-875-5 Spolupracovníci SD a Abwehru s daty narození, patřící pod KS MV Karlovy Vary.
305-875-6 Spolupracovníci SD a Abwehru s daty narození, patřící pod KS MV Ústí nad Labem.
305-875-7 Spolupracovníci SD a Abwehru s daty narození, patřící pod KS MV Liberec.
305-875-8 Spolupracovníci SD a Abwehru s daty narození, patřící pod KS MV Pardubice.
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305-875-9 Spolupracovníci SD a Abwehru s daty narození, patřící pod KS MV Hradec Králové.
305-875-10 Spolupracovníci SD a Abwehru s daty narození, patřící pod KS MV Gotwaldov.
305-875-11 Spolupracovníci SD a Abwehru s daty narození, patřící pod KS MV Brno.
305-875-12 Spolupracovníci SD a Abwehru s daty narození, patřící pod KS MV Jihlava.
305-875-13 Spolupracovníci SD a Abwehru s daty narození, patřící pod KS MV Olomouc.
305-875-14 Spolupracovníci SD a Abwehru s daty narození, patřící pod KS MV Nitra.
305-875-15 Spolupracovníci SD a Abwehru s daty narození, patřící pod KS MV Bratislava.
305-875-16 Spolupracovníci SD a Abwehru s daty narození, patřící pod KS MV Bánská Bystrica.
305-875-17 Spolupracovníci SD a Abwehru s daty narození, patřící pod KS MV Žilina.
305-875-18 Spolupracovníci SD a Abwehru s daty narození, patřící pod KS MV Košice.
305-875-19 Spolupracovníci SD a Abwehru s daty narození, patřící pod KS MV Prešov.

305-875-20

Seznam spoluporacovníků, osob podezřelých ze spolupráce s nacistickou rozvědkou ve 
II.svět.válce. Osoby v současné době bydlí v obvodu KS MV Praha podle objektové příslušnosti. / 
je uvedena charakteristika osoby, data narození, zda byla osoba odsouzena MLS /

305-875-21

Jmenný seznam spolupracovníků a podezřelých osob za spolupráce s nacistickou rozvědkou.V 
současné době uvedené osoby bydlí v obvodě KS MV Brno. / Data narození a stručná 
charakteristika - odsouzení MLS / 

305-875-22

Seznam spolupracovníků a osob podezřelých  ze spoluprcáve s nacistickou špionáží, 
zaměstnaných v současné době na úseku zahraniční služby. / stručná charakteristika, data 
narození /

305-875-23

Seznam spolupracovníků a osob podezřelých  ze spoluprcáve s nacistickou rozvědkou, které v 
současné době bydlí v obvodě KS MV Pardubice. /data narození, stručná charakteristika u každé 
osoby /

305-875-24

Seznam spolupracovníků a osob podezřelých  ze spoluprcáve s nacistickou rozvědkou, které v 
současné době bydlí v obvodě KS MV Žilina. /data narození, stručná charakteristika u každé 
osoby /

305-875-25

Seznam spolupracovníků a osob podezřelých  ze spoluprcáve s nacistickou rozvědkou. U každé 
osoba je stručná charakteristika a data narození. V současné době osoby bydlí v obvodě KS MV 
Liberec.

305-875-26

Jmenný seznam osob podezřelých ze spolupráce s nacistickou rozvědkou. Seznam obsahuje 
data narození a stručnou charakteristiku. Výše uvedené osoby bydlí v obvodě KS MV Hradec 
Králové.

305-875-27

Jmenný seznam osob podezřelých ze spolupráce s nacistickou rozvědkou. Seznam obsahuje 
data narození a stručnou charakteristiku. Výše uvedené osoby spadají do obvodu KS MV České 
Budějovice.

305-875-28
Jmenný seznam osob podezřelých ze spolupráce s nacistickou rozvědkou. Seznam obsahuje 
data narození a stručnou charakteristiku. Výše uvedené osoby spadají do obvodu KS MV Jihlava.

305-875-29

Jmenný seznam osob podezřelých ze spolupráce s nacistickou rozvědkou. Seznam obsahuje 
data narození a stručnou charakteristiku. Výše uvedené osoby spadají do obvodu KS MV Karlovy 
Vary.

305-875-30

Jmenný seznam osob podezřelých ze spolupráce s nacistickou rozvědkou. Seznam obsahuje 
data narození a stručnou charakteristiku. Výše uvedené osoby spadají do obvodu KS MV 
Bratislava.

305-875-31
Jmenný seznam osob podezřelých ze spolupráce s nacistickou rozvědkou. Seznam obsahuje 
data narození a stručnou charakteristiku. Výše uvedené osoby spadají do obvodu KS MV Ostrava.

305-875-32

Jmenný seznam osob podezřelých ze spolupráce s nacistickou rozvědkou. Seznam obsahuje 
data narození a stručnou charakteristiku. Výše uvedené osoby spadají do obvodu KS MV 
Olomouc.

305-875-33

Jmenný seznam osob podezřelých ze spolupráce s nacistickou rozvědkou. Seznam obsahuje 
data narození a stručnou charakteristiku. Výše uvedené osoby spadají do obvodu KS MV Ústí nad 
Labem.

305-875-34

Jmenný seznam osob podezřelých ze spolupráce s nacistickou rozvědkou. Seznam obsahuje 
data narození a stručnou charakteristiku. Výše uvedené osoby spadají do obvodu KS MV 
Gotwaldov.

305-875-35
Jmenný seznam osob podezřelých ze spolupráce s nacistickou rozvědkou. Seznam obsahuje 
data narození a stručnou charakteristiku. Výše uvedené osoby spadají do obvodu KS MV Plzeň.
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305-876-1
Zprávy čs.vyslanectví z Londýna r.1946 - zprávy o Londýnské městské policii / Metropolitan 
policie/

305-876-1 Zprávy čs.vyslanectví z Londýna r.1946 - Britsko-americká dohoda o branné kooperaci

305-876-1
Zprávy čs.vyslanectví z Londýna r.1946 - zpráva o Britské ústřední organizaci pro ochranu 
Imperia,

305-876-2
Zprávy čs.vyslanectví z Londýna - zpráva o naftových dohodách anglo-amerických koncernů a 
jejich politický dosah,   

305-876-2 Zprávy čs.vyslanectví z Londýna - hospodářská situace Velké Britanie ku konci roku 1946,

305-876-2 Zprávy čs.vyslanectví z Londýna - zpráva o uhelné krisi ve Velké Britanii a její politický odraz,
305-876-2 Zprávy čs.vyslanectví z Londýna - zpráva o Britské krisi a její důsledek,
305-876-2 Zprávy čs.vyslanectví z Londýna - zpráva o ilegálních přechodech st.hranic,

305-876-2 Zprávy čs.vyslanectví z Londýna - zpráva o organizaci "Federal Union" a její činnost ze 14.3.1947,
305-876-2 Zprávy čs.vyslanectví z Londýna - zpráva o druhé Britské půjče ve Spojených státech,
305-876-2 Zprávy čs.vyslanectví z Londýna - zpráva o odjezdu Britské finanční mise do Argentiny,
305-876-2 Zprávy čs.vyslanectví z Londýna - zpráva o nové americké půjčce Velké Britanii r.1947,
305-876-2 Zprávy čs.vyslanectví z Londýna - zpráva o Sovětsko-britských obchodních stycích,
305-876-2 Zprávy čs.vyslanectví z Londýna - zpráva o finančních potížích Velké Britanie,
305-876-2 Zprávy čs.vyslanectví z Londýna - další zpráva o hospodářské situaci ve Velké Brit.,
305-876-3 Sbor národní bezpečnosti Český Těšín - polská teroristická tlupa, činnost v pohraničí,
305-876-3 Sbor národní bezpečnosti Český Těšín - vyžádání spisů k trestní věci Branka Koubíka,

305-876-3
Sbor národní bezpečnosti Český Těšín - důstojníci bývalé slovenské armády / Málek, Svoboda, 
Belan /,

305-876-3
Sbor národní bezpečnosti Český Těšín - seznam špionů, diversantů a agentů gestapa 
nacházejících se v Praze, podle výpovědi špionů Málka, Svobody a Belana,

305-876-3 Sbor národní bezpečnosti Český Těšín - spolupracovníci gestapa - zpráva o pátrání,
305-876-4 Ministerstvo vnitra - Štěchovický incident ve světle americkém,
305-876-5 Zemský národní výbor v Praze - francouzské zápisy o pražském povstání.

305-876-6
Ilegální přechody státních hranic - zprávy o ileg.přechodu st.hranic a zprostředkování písemných 
styků s Němci / Teresie HERTZEROVÁ a PEUKEROVÁ /,

305-876-6
Ilegální přechody státních hranic - čsl.občané, kteří ilegálně překročili čsl.-maďarské hranice - 
seznam,

305-876-6
Ilegální přechody státních hranic - MZV-Českoslovenští příslušníci bydlící na území Zakarpatské 
Ukrajiny - žádost o návrat do ČSR,

305-876-6
Ilegální přechody státních hranic - omluva britského vojenského ataché ve věci neoprávněného 
překročení čsl.hranic - v angl.řeči,

305-876-6 Ilegální přechody státních hranic - ilegální přechody stát. hranic z Polska do ČSR,
305-876-6 Ilegální přechody státních hranic - osobní data rakouských příslušníků - hlášení,
305-876-6 Ilegální přechody státních hranic - internovaní britští příslušníci,
305-876-6 Ilegální přechody státních hranic - incident na československo-rakouských hranicích, 
305-876-6 Ilegální přechody státních hranic - hlášení o zostření kontroly hranic američany r.46,
305-876-6 Ilegální přechody státních hranic - přechod čsl.dětí do Polska,
305-876-6 Ilegální přechody státních hranic - zadržení maďarského st.příslušníka PAPAY,
305-876-6 Ilegální přechody státních hranic - postřelení na hranicích ZAHNA - útěk z Polska,
305-876-6 Ilegální přechody státních hranic - zákroky u cizích zastupitelských úřadů,
305-876-7 Podezřelá činnost Rudolfa HYRDELA - zpráva,
305-876-7 Zajištění vojína Andersovy polské armády KLOCE,
305-876-7 Zpráva o repatriaci rumunských státních přísl.,
305-876-7 Zprávy o ilegálních přechodech a zadržení polských st.příslušníků,

305-877-1
Ilegální přechody - zprávy o ilegálních přechodech čsl.státních hranic polskými státními 
příslušníky,

305-877-2
Církevní akce - zpráva o katolické protistátní akci v Římě a organisování katolíků v ČSR a 
Bukoviny v Německu,

305-877-2 Církevní akce - zpráva o Vatikánu a Československu,
305-877-2 Církevní akce - zpráva o italském socialistickém publicistovi T.L. Gardini,
305-877-2 Církevní akce - zpráva o situaci ve Vatikánu,
305-877-2 Církevní akce - zpráva o papežském delegátu ve Velké Britanii siru Philipu GODFREY,
305-877-2 Církevní akce - zpráva o politice Vatikánu,
305-877-2 Církevní akce - Panamerický obranný systém a tzv.Latinský blok,
305-877-2 Církevní akce - obranný pakt Argentiny a USA,
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305-877-2 Církevní akce - rozdělení americké voj.vlády ve Wartenbersku-Bádensku,
305-877-2 Církevní akce - němečtí vědci ve spojeneckých službách,
305-877-3 Zprávy o návštěvě arcibiskupa Berana v Římě,
305-877-3 New York Times - o pronásledování německých kněží v ČSR,
305-877-3 Zpráva o podezřelé činnosti bývalého vedoucího duchovní správy v Rakousku Daniše,
305-877-3 Zpráva o Fanianu ŘEZÁČOVI, duchovním, vězněn v Anconě v Italii,
305-877-3 Zpráva o Františku MOŠOVI, římsko-katol.faráři, vězněném v Krakově,
305-877-3 Zpráva o zaujatosti LUISE ZUBERA vůči ČSSR,
305-877-3 Karel KRZYWOŇ, protistátní činnost polského far.,
305-877-3 Evangelický pastor Karel SZURMAN, polský st.příslušník, vypovězený z ČSR,
305-877-4 Aktivita náboženské sekty Svědci Jehovovi v pohraničí,
305-877-4 Řecko-katoličtí faráři z Polska - žádost o propuštění z repatriačního tábora v Bratislavě,
305-877-4 Zpráva o knězi františkánského řádu ZUREKOVI,
305-877-4 Žádost o povolení sňatku Gustava ŠEDIVÉHO a římsko-německou státní příslušnicí,
305-877-4 František HÖNIG - zjištění státní spolehlivosti,
305-877-5 Situační zprávy z Velké Británie z r. 1947,
305-877-6 Zprávy čsl.vyslanectví v Londýně r.1947 - seznam členů evropských vlád a USA

305-877-6 Zprávy čsl.vyslanectví v Londýně r.1947 - zpráva o ustanovení "Výboru pro sjednocení Evropy",
305-877-6 Zprávy čsl.vyslanectví v Londýně r.1947 - zpráva o evropských akcí v USA,
305-877-6 Zprávy čsl.vyslanectví v Londýně r.1947 - zpráva o sjezdu evropských federalistů,
305-877-6 Zprávy čsl.vyslanectví v Londýně r.1947 - zpráva o evropském federativním hnutí,

305-877-6
Zprávy čsl.vyslanectví v Londýně r.1947 - zpráva o Parlamentní unii evropské, 1.sjezd v Gstaad 
ve Švýcarsku,

305-877-6 Zprávy čsl.vyslanectví v Londýně r.1947 - zpráva o Evropské federální unii,

305-877-6 Zprávy čsl.vyslanectví v Londýně r.1947 - zpráva o činnosti a názorech evropských federalistů,

305-878-1 Slovenská emigrace - dopisy zaslané uprchlíkům CIGLEROVI, HRONSKÉMU a ČULENOVI, 
305-878-1 Slovenská emigrace - dočasné organizační směrnice Strany národní obnovy
305-878-1 Slovenská emigrace - zpráva o složení Slovenského akčního výboru,
305-878-1 Slovenská emigrace - Slovak Information service - anglická fotokopie,
305-878-1 Slovenská emigrace - memorandum Slovenské ligy v USA,
305-878-1 Slovenská emigrace - fotokopie dopisu prof. Ferdinanda ĎURČANSKÉHO,
305-878-1 Slovenská emigrace - program a organizace Slovenské křesťanské demokracie,
305-878-1 Slovenská emigrace - fotokopie dopisů uprchlíků z Vatikánu,
305-878-1 Slovenská emigrace - Open Letter - The Slowaka National Council - foto,
305-878-1 Slovenská emigrace - ľ emigration Slovaque - v anglické řeči,
305-878-1 Slovenská emigrace - Slovenská národní rada, dopisy uprchlíků,
305-878-2 Comitato DˇAzione Slovacco-Sui Crimini di Guerra in relazine alla republica Slovacca,
305-878-3 Československá emigrace - hlas svobody "volá nové Česko-Slovensko" - foto,
305-878-3 Československá emigrace - zástupci České emograce - situační obraz,
305-878-3 Československá emigrace - dopisy emigrantů v USA - foto,
305-878-3 Československá emigrace - fotokopie předmětů z Varšavského muzea,
305-878-3 Československá emigrace - fotokopie referátu o Slovensku v anglické řeči,
305-878-4 Různé fotografie emigrantů,
305-878-4 Fotografie zpráv v Německé řeči,
305-878-4 Foto dopisu KINGSLEY House z Londýna,
305-878-4 Fotokopie referátu,
305-878-5 In The High Court of Justice - OSUSKY - anglicky,
305-879-1 Fotokopie různých zpráv v české a anglické řeči, týkající se gen.PRHCALY,
305-879-2 Fotokopie dopisů emigrantů a různých zpráv v německé řeči,
305-879-3 Fotokopie různých zpráv a dopisů emigrantů v české a německé řeči,
305-879-4 Fotokopie různých zpráv a dopisů emigrantů,
305-879-5 Slovenské emigrační organizace - leták vydaný DILONGEM a ĎURČANSKÝM,
305-879-5 Slovenské emigrační organizace - časopis "Nezávislost pro Slovensko",
305-879-5 Slovenské emigrační organizace - foto různých článků vydávaných v USA pro Slováky,
305-879-5 Slovenské emigrační organizace - Slovenský akční výbor v USA,
305-879-5 Slovenské emigrační organizace - organizační směrnice Strany národní obnovy,
305-879-5 Slovenské emigrační organizace - Slovenská informační služba v angl.jazyce,
305-880-1 "Slovenské zvesti", časopis pro Slováky, vydávaný v Jižní Americe pro emigranty - foto,
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305-880-2 Mezinárodní organizace pro uprchlíky, zprávy v anglické řeči - foto, 
305-880-2 Různé časopisy, vydávané v USA pro Slováky - foto,
305-880-2 Dopisy mezi emigtanty - foto,
305-880-2 Adresy lidí v cizině - foto, 
305-880-2 Akce Národní obrody - dopis pro informaci stoupencům,

305-880-3
Situační zpráva o činnosti Sdružení pro uprchlíky německého území Alsfeld, Gelnhausen a 
Wiesbaden z r. 1945 - 48,

305-880-3 Týdenní zprávy ministerstva práce o zaměstnanosti uprchlíků, různé statistické přehledy,
305-880-3 Zákon k nemovitostem a různá nařízení k zásob.,
305-880-3 Oběžníky z různých míst Německa k činnosti a opatření pro uprchlíky,
305-880-4 Dopisy uprchlíků - fotokopie,
305-880-5 Buletin "Přehled" vydává komise rady Svobodného Československa ve Velké Britanii - foto,
305-880-5 Gebete für Heimatlose, original brožura a foto, 
305-880-5 Poznámky k nové čsl. Ústavě,časopisy "Přijdeme",
305-880-5 Akce "Národní obrody"
305-880-5 Foto článků z různých novin, vydaných v r.1946-7,
305-880-5 Dopis Edvarda BENEŠE Miroslavu HLÁVKOVI - foto,  
305-880-5 Stížnost Marie JOHNOVÉ na dr.MIMRU u Komise národní očisty - foto,
305-880-5 Adresy čsl.pomocných výborů pro Československé exulanty v zahraničí - foto,
305-880-5 Deklarace - podepsané Slováky v uprchlických táborech,
305-880-5 Referát ke školení odborových pracovníků - foto,

305-880-5
Zápis zeschůze aktiva voj.gážistů v Representačním domě svolaná Ústřední brannou komisí 
KSČ,

305-881-1 Pamětní spis o vrácení vlastnictví sudetských Němců Československem - foto v Němčině,

305-881-2
Petice generálnímu tajemníkovi spojených národů od parlamentní delegace sudetských 
pracujících ve Velké Britanii o jejich odsunu - v anglické řeči,

305-881-2 Zprávy International refugee organization k Janu TONKOVI - právy v angličtině,
305-881-2 I.R.O. Resettlement medical Examivration Form BUSTA Otakar - foto, v angličtině,
305-881-2 Foto dopisů emigrantů,
305-881-2 MNO - popis a organizace obsazení voj.velitelství v Praze,
305-881-2 Zpráva o antisemitismu čsl.emigrantů ve Švědsku - foto,
305-881-3 Sdružení svobodných čechoslováků ve Švédsku,
305-881-3 Zápis z výročí valného shromáždění jednoty československé kolonie ve Francii - foto,
305-881-3 Oblastná úřadovna StB Brno, protokoly sepsané se ŠMERKEM Rudolfem - foto, 
305-881-3 Národnostní otázka a ukrajinské organizace,

305-881-3
Podání zprávy pro CIC z r.1946 o upotřebitelnosti Otty VEBERA, Lotharda FRANKEHO a 
SCHUTZEHO,

305-881-3 Zprávy o informační službě svazu nezávislých Verband du Unabh"angigen,

305-881-4
Politický vývoj v Evropě - hospodářsko-politický vývoj střední Evropy v r.1936 z hlediska protikladu 
mezi Východem a západem - foto, v angličtině,

305-881-4 Politický vývoj v Evropě - střední Evropa - národopisné pojednání, anglicky,
305-881-4 Politický vývoj v Evropě - Židé ve střední Evropě do r.1938, anglicky,

305-881-4
Politický vývoj v Evropě - Zpráva o protikladech imperialistických zájmů velmocí z 19.století, 
anglicky,

305-881-4 Politický vývoj v Evropě - Střední Evropa - závěr, foto v angličtině,
305-881-4 Politický vývoj v Evropě - protibolševické názory T.G.MASARYKA, anglicky,
305-881-4 Politický vývoj v Evropě - historické pojednání o Jugoslávii do r.1914, foto, v angličtině,

305-881-4 Politický vývoj v Evropě - pojednání o polském problému za II.světové války, foto, v angličtině,

305-881-4 Politický vývoj v Evropě - vojenské cíle západních mocností : "Ježíš ne César", foto, v angličtině,
305-881-4 Politický vývoj v Evropě - politický vývoj Rumunska, vývoj do r.1939, foto, v angličtině,

305-881-4
Politický vývoj v Evropě - pojednání o Československu od r.1918-38, historické vztahy Slovánů k 
Čechům, foto, anglicky,

305-881-5 Nová Evropa "César ne Ježíš" - foto, v anglickém jazyce,
305-881-5 Právo na sebeurčení národů v proti marxistickém zaměření, foto, anglicky,
305-881-5 Záruky míru po 1. svět.válce - foto, anglicky,
305-881-5 Rakousko-Uhersko a Evropa, názory různých státníků na tyto problémy - foto, anglicky,
305-881-5 Rozvrat naší civilizace, politický vývoj po uzavření míru ve Versaillesu - foto, anglicky,
305-881-5 Vývoj Evropy od francouzské revoluce - foto, anglicky,
305-881-5 Spolky v Evropě před 1.svět.válkou - hospodářské, politické a církevní,
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305-881-5 Wilsnova činnost a názory na poválečné uspořádání světa - foto, anglicky,
305-881-5 Činnost mírové konference v Paříži r.1919-20 - foto, anglicky,
305-881-5 Otázky mezinárodního míru, řešení - foto, anglicky,
305-881-5 III.část k problému mezinárodního míru,
305-881-5 Vývoj západní Evropy - foto, anglicky,
305-881-5 Úvahy západních politiků o míru - foto, anglicky,
305-881-5 Různé zprávy - foto, anglicky,

305-882-1
Slovenské emigrační organizace - dílčí zprávy o činnosti čsl.emigrace v kapitalistických státech po 
r.1948,

305-882-1
Slovenské emigrační organizace - jednotlivá emigrantská centra vedená SIDOREM, LATRICHEM, 
SLÁVIKEM, PAPÁNKEM, KRAJČOVIČEM a ĎURČANSKÝM,

305-882-1
Slovenské emigrační organizace - další dílčí zprávy o činnosti emigrantských organzací a spolků v 
zahraničí,

305-882-2 Činnost čsl.emigrace na západě,
305-882-2 Situace v jednotlivých emigrantských táborech,
305-882-2 Zprávy o činnosti Slovenského akčního výboru a jiných organizací čsl.emigrace po r.1945,
305-882-2 Poznatky o franci mezi emigraci,
305-882-2 Korespondence emigrantů,
305-882-2 Časopisy a letáky vydávané emigračními spolky.

305-883-1

Spisy MV z r.1948 až 1953 ve věci šetření trestné činnosti Břetislava STĚHULEHO, nar. 5.8.1906 
v Jičíně, úředníka, bytem Dolní Bár č.23, pro podezření ze spolupráce s CIC rozvědkou. Tato 
trestná činnost jmenovaného byla prokázána a dne 7.6.1950 byl jmenovaný Krajským soudem v 
Praze odsouzen pro trestný čin vyzvědačství k trestu odnětí svobody na 20 roků.

305-883-2 Různé písemnosti k soudnímu procesu s K.H.FRANKEM z r.1946.

305-883-3

FRANKŮV plán na úpravu Českého problému z 28.8.1940 obsahující: zprávu o návrhu plánu na 
uspořádání "Budoucnosti českého národa", přesídlení Čechů do Ruska, řeč Heydricha k otázce 
plánu proti evropským národům, návrh na přípravu přenárodnění v Protektorátu Čechy a Morava, 
plán "O-A" na obsazení a uspořádání nár.politického v Čechách a na Moravě /zprávy z r.1940-
1941 - Štěchovický archiv./

305-883-4

Výpovědi příslušníků Gestapa k jejich činnosti, k organisační činnosti jednotlivých služeben 
Gestapa na území Čech a Moravy, jejich boji proti sovětským parašutistům vysazených v r.1941 
na čsl.území a k organisaci II.odd.Gestapa, pro potírání českého odboje. Seznam konfidentů 
Gestapa.

305-883-5

Zpráva o organisaci Německé policie v Protektorátě / závodní stráže, kartoték Gestapa, 
koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg-kádrového obsazení, organisace 
Abwerstelle v Praze-kádrové obsazení/. 

305-883-5 Seznamy členů Gestapa, kteří nebyli dosud dopadeni.
305-883-5 Seznamy členů a zaměstnanců Gestapa z různých služeben na území Čech a Moravy.
305-884-1 Šetření činnosti býv.příslušníků Internačních brigád ve Španělsku - poznatky z r.1950.

305-884-2

Materiály nalezené při trestní realizaci u Richarda SLÁNSKÉHO. Studie Eduarda 
GOLDŠTÜCKERA, Viléma NOVÉHO, Gríši SPURNÉHO, Ivana PETRUŠČÁKA, Frico 
BIHELLERA a M.MALININA. Příspěvek Rich.SLÁNSKÉHO do Rudého práva z ledna r.1948 a 
studie jmenovaného o "železné oponě".

305-884-2
Přílohy obsahující fotografie presidenta Beneše, snímky nacistů, fotografie zničené Varšavy, 
snímky Masaryka, Beneše, Zenkla, Hasala a dalších politických činitelů.

305-884-3

Materiál obsahuje zprávu Vladimíra HAVELKY, býv. Pracovníka ZOB o stavu rozpracovanosti 
čsl.ekonomiky z let 1951. Jedná se o výpis z protokolu R.MARGOLIA - obchodní styk s Jugoslavií, 
systém překračování mezních úvěrů, uhlí do Italie, dodávka masa do kap.zahraničí, sabotáže 
MZO, dolarová ofenziva, anglická dohoda, smlouva s Izraelem, záškodnická činnost v 
zahr.obchodu. Dále opis hlášení o vývozu strojů do zahraničí, akce KOHORN a protokol ministra 
průmyslu Maďarska G.ZOLÁNA.

305-884-4 Šetření činnosti býv.příslušníků Internačních brigád ve Španělsku - poznatky z r.1950.

305-884-4
Šetření k různým osobám z řad příslušníků KSČ, pro podezření z protistátní činnosti - spisy z 
r.1950 až 1954.

305-884-5
Šetření k různým osobám z řad příslušníků KSČ, pro podezření z protistátní činnosti - spisy z 
r.1950 až 1954.

305-884-6
Šetření k různým osobám z řad příslušníků KSČ, pro podezření z protistátní činnosti - spisy z 
r.1950 až 1954.
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305-885-1

ŽALUDOVÁ Jolanta, roz.Weinrebová, nar. 4.8.1921 Vídeň, úřednice min.informací, bytem Praha 
XIX, Rossweltova 31 - šetření k jmenované z r.1949 až 1952 pro styky s americkým žurnalistou 
Noelem FIELDEM, který prováděl na území ČSR špionážní činnost.

305-885-2

HORSKÝ Mikuláš, nar. 6.12.1915 Rumunsko, býv.škpt. SNB, bytem Bratislava - šetření 
sionistické činnosti a machinací s vytěhovaleckými pasy a národními pasy, doložkami do Izraele, 
které jakopřednosta pasového odd.poverenictva vnitra v Bratislave prováděl.

305-885-2 Spisy z r.1948-1951.

305-885-3
BLUMOVÁ Daisy, nar.1924, šetření k jmenované pro podezření ze zpravodajské činnosti ve 
prospěch USA / spisy z r.1949-1950/.

305-885-3
Seznamy členů "Slobodomurárských lóží", "FIDES",HARMONIA, ZÁŠTITA, MLČENLIVOST a 
PHILANTROPIA - včetně tabulkového přehledu podle národnosti.

305-885-3 Seznamy orgánů OZS, kterí byli v r.1945 až 1946 zařazeni v prostoru Bratislava - Nitra.

305-885-3
Seznamy osob, které byly po r.1948 propuštěny na svobodu, bez dalšího stíhání / vyhotoveny v 
r.1951 orgány KV-STB Bratislava/.

305-885-4
Studie činnosti jednotlivých ilegálních skupin KSČ, včetně ÚV KSČ od počátku okupace v Praze, a 
dalších městech ČSR.

305-885-4 Konfidentská aktivita Farského a Fialy v těchto skupinách.
305-885-4 Jmenný rejstřík členů ilegálních organisací KSČ, jejich zatčení, pátrání a likvidace.

305-885-5

RAUSCH Max, nar. 14.10.1898, býv.vrchní a vládní rada, SS-Obersturmbannführer-býv.komandér 
na Moravě - vyhodnocení protokolu o výpovědi jmenovaného, ve vztahu k býv.vedoucímu 
bezpečnostní německé policie SD, Dr.WEINMANNOVI a celé činnosti německé kriminální policie 
a SD na Moravě.

305-885-6

Zpráva o průběhu bojů v oblastech velké Prahy v květnu 1945: Právnické fakulty a v kasárnách 
SA-Feldherrnhalle v Praze XI - Na Pražačce, kde byly páchány zvěrstva na Českém obyvatelstvu, 
/ spisy z r.1945 /. 

305-885-7
Události ze dne 5.5.1945 na nádraží v Dejvicích, kde bylo odvlečeno SS-Manny více osob - 
pátrání. Spisy z r.1945 1947.

305-885-8
Pokusy německých lékařů SS na živých lidech v koncentračních táborech - vyžádání svědeckého 
materiálu z ČSR pro Norimberský soud / spisy z r.1946 až 1947 /.

305-886-1

NĚMECKÁ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA - TŘETÍ ŘÍŠE:celková organisace,řízení, struktura, 
činnost,politická práce,postup v plnění rozkazů všech složek, včetně SS,rozmístěných za 
II.svět.války na všech územích,obsazených Němci.

305-886-2 Rozkaz vrchního velitelství FAŠISTICKÝCH GARD ze dne 20.11.1939.

305-886-2
SVATOPLUKOVY GARDY - různá prohlášení, zpráva o dočasném zastavení vydávání časopisu 
"VLAJKA", příloha k rozkazu SG z 10.1.1941,/ spisy z r.1940-1941 /.

305-886-2 NÁRODNÍ AKČNÍ KOMITÉT v Praze - různé organisační zprávy z r.1940.

305-886-3

Akce "D A R" - Šetření a evidenční podchycování osob z řad čsl.příslušníků, kteří dostávali z 
kapitalistické ciziny peněžní a různé věcné dary. K šetření těchto osob bylo přikročeno v r.1961, 
na základě zjištění, že cestou těchto darů je odměňována nepřátelská agentura na našem úzení.

305-886-4

Akce "D A R" - Šetření a evidenční podchycování osob z řad čsl.příslušníků, kteří dostávali z 
kapitalistické ciziny peněžní a různé věcné dary. K šetření těchto osob bylo přikročeno v r.1961, 
na základě zjištění, že cestou těchto darů je odměňována nepřátelská agentura na našem úzení.

305-887-1

Akce "D A R" - Šetření a evidenční podchycování osob z řad čsl.příslušníků, kteří dostávali z 
kapitalistické ciziny peněžní a různé věcné dary. K šetření těchto osob bylo přikročeno v r.1961, 
na základě zjištění, že cestou těchto darů je odměňována nepřátelská agentura na našem úzení.

305-887-2 JUDr.Josef KOUTŇÁK, generál v.v.- osobní svazek.

305-887-3
VEŘEJNÁ OSVĚTOVÁ SLUŽBA - selková činnost, organisační rozdělení, styky s Německou 
zpravodajskou službou, seznam několika členů VOS ze Zlína, / Gottwaldova /.

305-887-3 Seznam osob, které v době okupace byly organisovány v org."VLAJKA", z obvodu Gottwaldova.
305-887-3 Seznam osob nařčených býv.členy Gestapa a SD ze spolupráce.
305-887-3 Seznamy osob - členů NÁRODNÍHO SOURUČENSTVÍ z okresu Gottwaldov / Zlín /.
305-887-3 ZELENÝ HÁKOVÝ KŘÍŽ - seznamy členů z okresu Gottwaldov / Zlín /.
305-887-3 Seznamy býv.fašistů z obvodu Želechovice, Frýštát, Otrokovice v okrese Gottwaldov.
305-887-3 Seznamy členů KURATORIA z okresu Gottwaldov / Zlín /.

305-887-4
Výpověď komisaře Gestapa v Brně Karla CORDESE o konfidentské činnosti Františka 
SCHMIDTA, kr.jm. FRANTA.
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305-887-4

Zpráva vypracovaná býv.odb.pracovníkem Josefem Chromcem, členem valašskomeziříčského 
odboje a historií nacistického běsnění v tomto kraji a o konfidentské činnosti Františka 
SCHMIDTA zvaného VELKÝ FRANTA na Brněnsku.

305-887-4
Zpráva vypracovaná Josefem Chromcem o činnosti odbojové skupiny Michala MALÍKA ve 
Valašském Meziříčí - včetně seznamu členů této skupiny.

305-887-4
Zpráva o odbojové činnosti, její vznik a seznamy členů ilegálního ústředního a okresního výboru 
na území západního Slovenska.

305-887-5
Spisy z roku 1948 až 1949 pojednávající o ilegálních přechodech příslušníků USA armády na 
území ČSR - šetření pro podezření ze špionáže ve prospěch USA.

305-888-1 Přísl. Gestapa - protokoly o jejich činnosti, spolupracovníci z býv.KS SNB Pardubice
305-889-1 Spolupracovníci Gestapa a SD
305-889-2 VLAJKA
305-890-1 SVATOPLUKOVY GARDY
305-890-2 ARIJSKÁ PRACOVNÍ FRONTA
305-890-3 WERSCHUTZ - WERMACHT - NSDaP - SS - SA - HJ
305-891-1 Osoby, které žádaly o přiznání německé stát.příslušnosti v době okupace
305-891-2 Osoby, které žádaly o přiznání německé stát.příslušnosti v době okupace
305-891-3 Osoby, které žádaly o přiznání německé stát.příslušnosti v době okupace
305-892-1 Osoby, které žádaly o přiznání německé stát.příslušnosti v době okupace
305-892-2 Osoby, které žádaly o přiznání německé stát.příslušnosti v době okupace
305-892-3 Osoby, které žádaly o přiznání německé stát.příslušnosti v době okupace
305-892-4 Osoby, které žádaly o přiznání německé stát.příslušnosti v době okupace
305-893-1 Osoby, které žádaly o přiznání německé stát.příslušnosti v době okupace
305-893-2 Osoby, které žádaly o přiznání německé stát.příslušnosti v době okupace
305-893-3 Osoby, které žádaly o přiznání německé stát.příslušnosti v době okupace
305-894-1 Osoby, které žádaly o přiznání německé stát.příslušnosti v době okupace
305-894-2 Osoby, které žádaly o přiznání německé stát.příslušnosti v době okupace
305-894-3 Různý nezpracovaný materiál - Česko-Německý
305-894-4 Různý nezpracovaný materiál - Česko-Německý
305-894-5 Různý nezpracovaný materiál - Česko-Německý
305-894-6 Různý nezpracovaný materiál - Česko-Německý
305-895-1 Odsun Němců - seznamy
305-895-2 Odsun Němců - seznamy
305-895-3 Odsun Němců - seznamy
305-895-4 Odsun Němců - seznamy
305-895-5 Odsun Němců - seznamy

305-888-1
Výslechové protokoly se členy pardubického Gestapa k jejich činnosti, k činnosti konfidentů této 
úřadovny a výpovědi vězněných osob z kraje Pardubice.

305-888-1 Spisy z roku 1945 - 1947.

305-889-1

Seznamy spolupracovníků Gestapa a SD z pardubického kraje, výslechové protokoly 
spolupracovníků Gestapa a vězněných osob k činnosti členů Gestapa a jejich spolupracovníků. 
Spisy z r.1945 - 1953.

305-889-2
Seznamy členů a funkcionářů "VLAJKY" a "Národní obce fašistické" a spisy z šetření okupační 
činnosti, některých osob, uvedených v seznamu z roku 1945 - 1948.

305-890-1
Různé kádrové a organisační rozkazy hlavního stanu "Svatoplukovy Gardy" z r.1940, včetně 
personálních změn v jednotlivých župách, četách a pluků na území ČSR.

305-890-2
Organisační řád "ARIJSKÉ PRACOVNÍ FRONTY", zápisy z konaných schůzí a přednášek, 
seznamy členů a funkcionářů z padrubického kraje. Spisy z r.1940 - 1947.

305-890-2
Seznamy členů a funkcionářů NSDAP, WERSCHUTZU, WERMACHTU, SS, SA a HJ z bývalého 
Oberlandrátu Pardubice.

305-891-1
Šetření k osobám, kteří v době okupace žádali o přiznání německé státní příslušnosti, žijících v 
pardubickém kraji. Spisy z r.1946 - 1947.

305-891-2
Šetření k osobám, kteří v době okupace žádali o přiznání německé státní příslušnosti, žijících v 
pardubickém kraji. Spisy z r.1946 - 1947.

305-891-3
Šetření k osobám, kteří v době okupace žádali o přiznání německé státní příslušnosti, žijících v 
pardubickém kraji. Spisy z r.1946 - 1947.

305-892-1
Šetření k osobám, kteří v době okupace žádali o přiznání německé státní příslušnosti, žijících v 
pardubickém kraji. Spisy z r.1946 - 1947.

305-892-2
Šetření k osobám, kteří v době okupace žádali o přiznání německé státní příslušnosti, žijících v 
pardubickém kraji. Spisy z r.1946 - 1947.
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305-892-3
Šetření k osobám, kteří v době okupace žádali o přiznání německé státní příslušnosti, žijících v 
pardubickém kraji. Spisy z r.1946 - 1947.

305-892-4
Šetření k osobám, kteří v době okupace žádali o přiznání německé státní příslušnosti, žijících v 
pardubickém kraji. Spisy z r.1946 - 1947.

305-893-1
Šetření k osobám, kteří v době okupace žádali o přiznání německé státní příslušnosti, žijících v 
pardubickém kraji. Spisy z r.1946 - 1947.

305-893-2
Šetření k osobám, kteří v době okupace žádali o přiznání německé státní příslušnosti, žijících v 
pardubickém kraji. Spisy z r.1946 - 1947.

305-893-3
Šetření k osobám, kteří v době okupace žádali o přiznání německé státní příslušnosti, žijících v 
pardubickém kraji. Spisy z r.1946 - 1947.

305-894-1
Šetření k osobám, kteří v době okupace žádali o přiznání německé státní příslušnosti, žijících v 
pardubickém kraji. Spisy z r.1946 - 1947.

305-894-2
Šetření k osobám, kteří v době okupace žádali o přiznání německé státní příslušnosti, žijících v 
pardubickém kraji. Spisy z r.1946 - 1947.

305-894-3
Protokoly o výpovědi členů a spolupracovníků Jičínského Gestapa k činnosti této úřadovny a jejich 
spolupracovníků z řad československého obyvatelstva.

305-894-4
Protokoly o výpovědi členů a spolupracovníků Jičínského Gestapa k činnosti této úřadovny a jejich 
spolupracovníků z řad československého obyvatelstva.

305-894-5
Protokoly o výpovědi členů a spolupracovníků Jičínského Gestapa k činnosti této úřadovny a jejich 
spolupracovníků z řad československého obyvatelstva.

305-894-6
Protokoly o výpovědi členů a spolupracovníků Jičínského Gestapa k činnosti této úřadovny a jejich 
spolupracovníků z řad československého obyvatelstva.

305-895-1
Seznamy osob německé národnosti, kteří byli po r.1945 odsunuti do Německa z okresu 
Pardubice.

305-895-2
Seznamy osob německé národnosti, kteří byli po r.1945 odsunuti do Německa z okresu 
Pardubice.

305-895-3 Seznamy osob německé národnosti, kteří byli po r.1945 odsunuti do Německa z okresu Polička.

305-895-4
Seznamy osob německé národnosti, kteří byli po r.1945 odsunuti do Německa z okresu 
Lanškroun.

305-895-5 Seznamy osob německé národnosti, kteří byli po r.1945 odsunuti do Německa z okresu Litomyšl.

305-896-1

STEJSKALOVÁ Věra, roz. Stoppelová, nar. 18.7.1922, sekretářka Americké vojenské mise v 
Praze, rozpracována orgány MV v r.1950 pro podezření ze spolupráce a americkou rozvědkou. 
Během rozpracování tato trestná činnost jmenované nebyla zjištěna, bylo zjištěno, že v době 
okupace spolu s rodiči žádala o udělení německé národnosti, byla členkou NSDAP a 
spolupracovnicí Gestapa.

305-896-2

Akce "PADÁK" .V níž byl rozpracován Antonín ANTOŠ,nar.11.12.1906 v Kopidlech okr.Plasy,pro 
podezření z protistátní činnosti V r.1947 byl ANTOŠ získán do ilegální protistátní skupiny,která se 
zabývala přípravou zvratu lid.dem.zřízení v ČSR. Byla řízena ze zahraničí agenty, kteří byli 
vysazováni na území ČSR výsadky za účelem organisování teroristických a diversních akcí. Celá 
skupina byla orgány MV v r.1953 realisována.Výsledek trestního řízení není ve spisech znám.

305-896-3
Návrhy na obžalobu osob, podané r.1946 až 1948 MLS v Moravské Ostravě a Jičíně pro trestnou 
okupační činnost § 26, odst.1. retrib.dekretu.

305-896-4
Návrhy na zahájení tr.řízení a rozsudky MLS v Moravské Ostravě a Jičíně na osoby, které se v 
době okupace dopustily tr.činnosti podle § 26, odst.1.retribučního zákona.

305-896-5

Protokolární výpovědi osob, které byly vyšetřovány pro spolupráci s Němci, seznam osob 
spolupracujících s gestapem. Novinové výstřižky k osobám, které byly členy NSDAP před 
okupací, nebo členy jiných fašistických organisací a za ně se zúčastňovaly různých kulturních 
akcí.

305-897-1
Seznamy příslušníků gestapa úřadovny Kolín, včetně plánku protikomunistického oddělení a 
fotografií některých členů kolínského gestapa.

305-897-2
Seznamy osob odsouzených trestní nalézací komisí, při ONV Kolín, pro okupační činnost podle 
dekretu č.138/45 Sb.

305-897-3 Jmenný seznam Vlajkařů a konfidentů gestapa z okresu Kolín

305-897-4

Jmenný seznam osob odsouzených trestní nalézací komisí při ONV Kolín pro okupační činnost 
podle dekretu č.138/45 Sb. Seznamy konfidentů gestapa a členů fašistických organisací Vlajka z 
okresu Kolín.

305-898-1
Osob odsouzené MLS z let 1945 až 48 pro trestný čin kolaborace, členství v NSDAP, SA, SDP, 
SS, Vlajky, Gestapa a jiné fašistické organisace.
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305-898-2
Osob odsouzené MLS z let 1945 až 48 pro trestný čin kolaborace, členství v NSDAP, SA, SDP, 
SS, Vlajky, Gestapa a jiné fašistické organisace.

305-898-3
Osob odsouzené MLS z let 1945 až 48 pro trestný čin kolaborace, členství v NSDAP, SA, SDP, 
SS, Vlajky, Gestapa a jiné fašistické organisace.

305-898-4
Osob odsouzené MLS z let 1945 až 48 pro trestný čin kolaborace, členství v NSDAP, SA, SDP, 
SS, Vlajky, Gestapa a jiné fašistické organisace.

305-898-5
Osob odsouzené MLS z let 1945 až 48 pro trestný čin kolaborace, členství v NSDAP, SA, SDP, 
SS, Vlajky, Gestapa a jiné fašistické organisace.

305-898-6
Protokolární výpovědi osob a šetření týkající se dědické pozůstalosti v USA po Josefu BÁRTOVI, 
nar.24.12.1896, který v r.1973 zemřel.

305-898-7
Dokumenty předané Marií Balášovou dne 11.7.1973 bezpečnosti na základě dědictví po otci z 
USA.

305-898-7
Plné moci, opisy dopisů, dopis MZV ze dne 3.5.1961, dopis amerického konzula Josefu Bártovi ze 
dne 4.3.1949, 

305-898-7
Dopisy Jindřicha Žižky ze dne 27.5.1972 ; 21.4.1971 ; 21.1.1972 a fotokopií výše uvedených 
materiálů.

305-898-8
Josef BÁRTA - korespondence s čsl.úřady, opisy soukromých dokumentů týkající se dědické 
pozůstalosti. Rodné listy, soukromé dokumenty.

305-898-9
Josef BÁRTA - korespondence s čsl.úřady, opisy soukromých dokumentů týkající se dědické 
pozůstalosti. Rodné listy, soukromé dokumenty.

305-898-10
Josef BÁRTA - korespondence s čsl.úřady, opisy soukromých dokumentů týkající se dědické 
pozůstalosti. Rodné listy, soukromé dokumenty.

305-898-11
Josef BÁRTA - korespondence s čsl.úřady, opisy soukromých dokumentů týkající se dědické 
pozůstalosti. Rodné listy, soukromé dokumenty.

305-898-12
Josef BÁRTA - korespondence s čsl.úřady, opisy soukromých dokumentů týkající se dědické 
pozůstalosti. Rodné listy, soukromé dokumenty.

305-898-13 Jmemmé seznamy osob vyakčněných z různých ústředních úřadů v r.1948

305-899-1
Popisuje okupační a pookupační činnost osoby SCHMID Heřman, nar. 10.9.1889, býv. Vládní 
komisař ve Vlachově Březí a v době okupace spolupracovník Gestapa v Českých Budějovicích.

305-899-2

DOTAZNÍK osoby podléhající evidování - MAJER Václav, nar.22.1.1904, býv.ministr výživy, 
politický prominent, taj.agrární strany, předseda ústředí soc.dem.strany, v době okupace v 
emigraci v Anglii, dne 9.7.1948 ilegálně uprchl do zahraničí USA

305-899-2

DOTAZNÍK osoby podléhající evidování - JUDr.STEIBER Václav, nar. 27.11.1903, býv.okresní 
soudce na Kladně, býv.předseda Lidové strany pro Kladno, býv.krajský a okresní funkcionář 
Lidové strany, posluhovač Němců, dne 7.7.1948 ilegálně uprchl do zahraničí
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