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I.  VÝVOJ PŮVODCE ARCHIVNÍHO FONDU  
 
Po okupaci zbytku českých zemí v březnu 1939 německou armádou a vzniku Protektorátu 
Čechy a Morava byl 15. března 1939 pověřen výkonnou mocí na tomto území velitel jednotek 
wehrmachtu generál Brauchitsch. Ten přenesl její provádění pro území Čech na generála 
Blaskowitze (armádní skupina 3) a na pro území Moravy a Slezska na generála Lista (armádní 
skupina 5). V praxi nadále vykonávaly státní správu dosavadní české úřady, avšak pod 
dozorem německé armády. 
Říšské ministerstvo vnitra vypracovalo ještě před okupací tzv. „Směrnici k provádění civilní 
správy v operační oblasti“, v níž byly specifikovány tři stupně civilní správy v Protektorátu. 
 
První stupeň představoval šéf civilní správy (Chef der Zivilverwaltung) při obou velitelstvích 
armádních skupin. Pro Čechy byl sice do této funkce určen sudetský župní vedoucí Konrad 
Henlein, avšak fakticky ji vykonával jeho zástupce a šéf jeho štábu Friedrich Bachmann. Pro 
Moravu a Slezsko byl šéfem civilní správy určen Josef Bürckel, jehož zástupcem a vedoucím 
štábu byl Kurt von Burgsdorff. 
 
Střední stupeň správy ztělesňoval správní šéf (Verwaltungschef) při každém velitelství 
armádního sboru. V Čechách byly stanoveny 4 územní obvody (2 v Praze, v Českých 
Budějovicích a v Pardubicích, na Moravě 3 obvody (v Brně, Olomouci a Uherském Hradišti). 
 
Nejnižším stupněm civilní správy byly úřady oberlandrátů. Na rozdíl od obou vyšších stupňů 
nebyly spojeny s armádou. Jejich hlavním úkolem byl dohled nad okresními úřady. Byly 
podřízeny přímo šéfům civilní správy, avšak úkolovány správními šéfy. 
 
Termín „oberlandrát“ (případně landrát) se v českém jazyce v minulosti překládal jako úřad 
zemského rady, vrchního zemského rady. Úřady landrátů byly v Prusku zřizovány již v 18. 
století a v rakouském prostředí jim odpovídala okresní hejtmanství. Název se používal jak pro 
úřad, tak pro jeho nejvyššího představitele, čímž byla v době nacistického režimu rovněž 
zdůrazněna osobní vazba na jednotlivce v souladu s tzv. vůdcovským principem. Úřady 
landrátů byly zřízeny na okupovaném území v rámci zavedení říšskoněmecké státní správy 
v říšské župě Sudety a ostatních okupovaných územích zabraných Československu na základě 
Mnichovské dohody v září 1938. Pro oblast Protektorátu byly zřízeny úřady oberlandrátů. 
Oberlandráti (OLR) byli ustaveni do úřadu vrchním velitelem okupačních armád na návrh 
říšského ministerstva vnitra. Přípravy na rozdělení obvodů OLR byly provedeny ještě před 
okupací, stejně jako návrhy na perzonální obsazení těchto úřadů. Z Německa bylo určeno 24, 
ze Sudet 7 a z bývalého území Rakouska 4 OLR, kteří byli vybráni z řad úřadů landrátů nebo 
zemských vlád. Během prvních tří dnů okupace se dostavili na nové místo určení. 
 
Na území Protektorátu bylo vymezeno 35 obvodů OLR, přičemž každý obvod sestával z 1 až 
3 obvodů okresních úřadů. Na území Čech vzniklo 23 OLR, zatímco na Moravě a ve Slezsku 
12 těchto úřadů. Území širšího Ostravska bylo rozděleno na dva obvody OLR, z nichž jeden 
byl zřízen v Moravské Ostravě (pro okresy M. Ostrava, Frýdek a Místek), druhý pak ve 
Vsetíně (pro okresy Vsetín, Valašské Meziříčí a Holešov). 
Úřady OLR nepřevzaly vlastní výkon správy, ale ve svém obvodu ji řídily a kontrolovaly. 
Okresní hejtmanství jim předkládala ke schválení všechna nařízení a vyhlášky. Také úřední 
korespondence mezi okresními hejtmanstvími a zemskými úřady byla vedena výlučně 
prostřednictvím úřadů OLR, které tak byly nejnižším kontrolním úřadem české správy 
v Protektorátu. 
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Vojenská správa Protektorátu skončila po jednom měsíci, 15. dubna 1939, kdy ve 24 hodin 
přešla výkonná moc na úřad říšského protektora a částečně zpět na české úřady. Dosavadní 
úřady šéfů civilní správy se staly pobočkami říšského protektora a získaly označení Gruppe 
Böhmen (zrušena již v dubnu 1939) a Gruppe Mähren (zrušena v prosinci 1941). Rovněž 
úřady OLR se staly pobočkami úřadu říšského protektora. Správní šéfové vykonávali své 
funkce do 24. dubna 1939.  
 
Úřady OLR představovaly instituce státní správy na území Protektorátu pro německé 
obyvatelstvo. V Protektorátu žilo přibližně 135 000 Němců. V Ostravě a na Ostravsku bylo 
asi 30 000 osob německé národnosti. Podle Hitlerova výnosu ze 16. března 1939 se všichni 
Němci žijící na území Protektorátu stali německými státními příslušníky. Myšlenka na zřízení 
samostatného ministerstva pro záležitosti Němců v Protektorátu se neprosadila, stejně jako 
návrh zavést pro Němce správu podle německých zákonů. Pro řešení záležitostí německého 
obyvatelstva byly určeny úřady OLR. 
Státní správa zůstala dvoustupňová. První stupeň představovaly úřady OLR přibližně na 
úrovni úřadů vládních prezidentů v Prusku. Druhým stupněm byl úřad říšského protektora na 
úrovni říšského ministerstva vnitra. 
 
Nejasná terminologie se stala předmětem úvah, zdali by úřady OLR neměly být označeny 
jiným názvem. Jelikož byly nižší složkou správy, nejevil se vhodný název „Oberlandrat“ 
evokující vyšší stupeň správy. Návrhy „Reichslandrat“ a „Kreislandrat“ z dubna 1939 nenašly 
širší podporu. V téže době byl v Berlíně určen název „Kreishauptmann“, ale protože 
používání neustále kolísalo, bylo nakonec 10. června 1939 definitivně rozhodnuto, že úřady 
budou nést označení „Der Oberlandrat“ a místní určení, přičemž ani v českém úředním jazyce 
nebude název překládán a zůstane v německém originále. 
 
Ještě v dubnu 1939 se ukázal počet obvodů OLR v Protektorátu jako zbytečně nadhodnocený, 
takže prvním úkolem bylo snížení sídel a reorganizace obvodů. Dále přibyla k dozorčí funkci 
OLR také funkce výkonná, a to v oblasti vlastní civilní správy pro všechny německé občany. 
Patřily sem rovněž záležitosti soudnictví, zákonodárství, ochrany německé krve a rasové 
záležitosti. V definitivním určení měly úřady OLR dvě úrovně: dozíraly na české úřady a byly 
současně nejnižší instancí státní správy pro německé (říšské) státní příslušníky. 
 
Nové územní uspořádání předpokládalo zrušení všech OLR, které se kryly pouze s jedním 
okresem. Další podmínkou byl minimální počet 300 000 obyvatel na obvod OLR. V Berlíně 
bylo 14. dubna 1939 schváleno  nových 20 obvodů OLR s platností od 1. ledna 1940. 
Formálně fungovalo od 22. dubna 1939 v Čechách 20 OLR, na Moravě a ve Slezsku jich bylo 
zřízeno 8 se sídly v těchto městech: Brno (2 OLR – Brno město a Brno venkov, oba byly 
sloučeny 20. května 1939), Jihlava, Olomouc, Prostějov, Kroměříž, Zlín a Moravská Ostrava. 
Ostravský obvod zůstal nezměněn, ačkoli k němu měl být připojen okres Valašské Meziříčí. 
Ani tento stav nebyl definitivní. Na základě výnosu říšského protektora z 29. června 1940 
byly k 1. červenci 1940 zrušeny OLR v Kroměříži a v Prostějově. Pro Moravu a Slezsko 
zůstalo v činnosti pět OLR se sídly v Brně, Jihlavě, Olomouci, Zlíně a M. Ostravě. V říjnu 
1940 byl také v Čechách snížen počet OLR na devět. Ostravský OLR zahrnoval okresy 
Místek, Frýdek, Moravská Ostrava, Valašské Meziříčí a Vsetín a žilo zde 446 000 obyvatel 
V rámci Heydrichovy správní reformy byl k 15. červnu 1942 na celém území Protektorátu 
snížen počet OLR na sedm se sídly v městech: Praha, Hradec Králové, Plzeň, České 
Budějovice, Moravská Ostrava, Brno a Jihlava. 
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Po této reformě zahrnoval OLR M. Ostrava 2 městské okresy (Ostrava a Olomouc) a 9 
venkovských okresů (Místek, Valašské Meziříčí, Vsetín, Hranice, Přerov, Prostějov, Litovel, 
Kroměříž a Olomouc-venkov). Na tomto území žilo 1 750 000 obyvatel, z toho bylo 85 000 
Němců. 
 
Nová organizace úřadů se promítla i do pojmenování jejich představitele. Dosavadní 
oberlandrát byl nyní označen jako oberlandrát-inspektor (v originále Oberlandrat-Inspekteur).  
Byly zrušeny úřadovny oberlandrátů (Oberlandratsbehörden) a na jejich místě začaly 
v českých okresech fungovat menší německá oddělení (Abteilungen) s názvem 
Reichsauftraugsverwaltungen (správa z příkazu říše). Cílem těchto změn byla především 
úspora německých pracovních sil a zjednodušení správy. V té době snížil své početní stavy i 
Úřad říšského protektora a začalo fungovat nově zřízené německé státní ministerstvo. U úřadů 
s českým úřednictvem o 50–80 osobách pak nadále existovaly malé skupinky německých 
úředníků (3–5 osob). 
Oberlandrátní inspektoři měli být úřady dozorčími a řídícími. Jejich úkolem byla koordinace 
různých složek státní správy. Nepříslušela jim rozhodovací pravomoc a jejich perzonální 
obsazení bylo výrazně sníženo. Oberlandrátní inspektor měl svého zástupce s titulem vládního 
rady a omezené množství úředníků. Vedoucí úřadů OLR byli postaveni na úroveň vedoucích 
oddělení v úřadu říšského protektora a byli označováni jako inspektoři říšského protektora 
(Inspekteure des Reichsprotektors). Došlo ke značnému přerozdělení dosavadní agendy 
oberlandrátů. Reorganizace počtu i struktury oberlandrátů měla za následek i snížení počtu 
okresních úřadů, často byly dva sjednoceny a jejich kompetence rovněž upraveny. 
Mezi základní úkoly těchto úřadů patřila politická kontrola české samosprávy a výkon říšské 
správy vůči německému obyvatelstvu. S výjimkou policejních záležitostí, které patřily do 
kompetence Gestapa, měly úřady oberlandrátních inspektorů dohled na všemi oblastmi 
správy. 
Tyto úřady se měly na území Protektorátu vyzkoušet a prověřit, aby mohly být v připravované 
celoříšské správní reformě nahradit dosavadní úřady vládních prezidentů, čímž by bylo 
docíleno odbourání jedné instance v hierarchii státní správy. Až do konce války a zhroucení 
německé správy v Protektorátu nebyly již vydány žádné další úpravy organizace úřadů 
oberlandrátních inspektorů. Nadále plnily úkoly dle pokynů úřadu říšského protektora a 
německého státního ministerstva. 
 
Věci německé státní příslušnosti, arizace židovského majetku a nepřátelského majetku, změny 
jmen, povolování sňatků, odčinění škod, zbraní, protiletecké ochrany a stavebního řízení 
týkajícího se veřejných staveb byly od ostravského oberlandrátu přeneseny na zemský úřad 
v Brně. Naopak agenda vyživovací, zdravotnická, veterinární a dopravní byla přenesena na 
okresní hejtmanství ve Frýdku, Valašském Meziříčí a ve Vsetíně, jakož i na vládního 
komisaře v Ostravě. Agenda osobních průkazů, povolení k pobytu, nakládání s cizinci a 
držení zbraní byla převedena do kompetence policejních ředitelství.  
U ostravského úřadu OLR byla ponechána agenda dozoru nad protektorátními úřady, 
národnostních otázek a povolování telefonního a telegrafního styku s cizinou. Pro správu 
židovského majetku a vnucenou správu majetku byla v Ostravě zřízena pobočka zemského 
úřadu. Vzhledem k významu Ostravska pro válečný průmysl měl po vyhlášení totální války 
na jaře 1943 zdejší oberlandrát některé vyšší pravomoci než ostatní oberlandráti. Mohl často 
rozhodovat bez předchozího vyjádření pražského ministerstva. 
V lednu 1945 úřadoval německý státní ministr K. H. Frank několik dní právě z úřadu 
oberlandráta v Moravské Ostravě. Dne 10. ledna 1945 dostal ostravský OLR pověření zřídit 
polní opevnění na protektorátní hranici. Současně byl v Moravské Ostravě zaveden 
Volkssturm pod velením ORL, jehož početní síla byla 6000 mužů. Koncem ledna byl OLR 
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jmenován pověřencem německého státního ministerstva u velitelství V. armády a 1. tankové 
armády a současně se stal komisařským vedoucím české policie v Moravské Ostravě. Z titulu 
policejní prezidenta řídil oberlandrát rovněž otázky Luftschutzu.  
 
Dne 17. dubna 1945 přišlo ze štábu Schörnerovy armády zplnomocnění k vyklizení Moravské 
Ostravy, které ale bylo na žádost státního ministerstva opakovaně staženo. Souhlas 
s vyklizením města přišel až 29. dubna, kdy sovětská vojska obklíčila Ostravu. Při provádění 
evakuace byli úředníci upozorněni na povinnost zničit spisy svých úřadů. Také spisy OLR 
byly páleny. Zaměstnanci úřadu byli evakuováni auty do vnitrozemí. Původně stanovená lhůta 
pro vyklizení na 30. dubna 1945 v 9 hodin ráno byla posunuta na 3. ranní hodinu. V tuto dobu 
opustil oberlandrát město, přičemž klíče úřadu předal vyššímu úředníkovi ostravského 
magistrátu. Sídlo úřadu OLR bylo přeneseno do 17 km vzdáleného Frýdku, avšak již 2. 
května odjel oberlandrát k velení 1. tankové armády do Hranic, neboť také Frýdek byl 
vyklizen. Téhož dne večer bylo sídlo úřadu přeneseno do Olomouce. Když bylo 5. května 
rozhodnuto o vyklizení Olomouce, přestěhoval se oberlandrát do Litovle, který vyklidil 
následujícího dne a 7. května odjel do Litomyšle, kde se hlásil u velení 1. armády. Dne 8. 
května 1945 byl oberlandrát informován šéfem štábu 1. armády o kapitulaci německé armády. 
Na jeho doporučení odjel do jižních Čech a poté se dostal do amerického zajetí. 
 
V čele úřadu oberlandráta v Moravské Ostravě stál v době jeho konstituování dr. Piesbergen, 
který byl v květnu 1939 nahrazen Karlem von Rumohr. Ten stál v čele úřadu OLR do reforem 
v roce 1942. Dne 5. srpna 1942 byl do úřadu uveden jako oberlandrátní inspektor dr. Gustav 
Jonak, který tento úřad vedl až do jeho zániku. 
V srpnu 1942 měl úřad ve srovnání s rokem 1940, kdy zde působilo 110 zaměstnanců, jen 
malý početní stav. Jonakovým zástupcem byl vládní rada Dr. Hans Korkisch, dále zde 
pracoval vládní inspektor Beck, od roku 1944 vládní úředník Löcher a zaměstnanci Cyron, 
Gebauer a Kloß. 
Úřad sídlil po celou dobu své existence v nové ostravské radnici, kde měl až do reformy 
v roce 1942 k dispozici celé levé křídlo budovy. 
 
 
II.  VÝVOJ A DĚJINY ARCHIVNÍHO FONDU  
 
Úřad oberlandráta v Moravské Ostravě prošel dvěma odlišnými etapami své existence, jejichž 
mezník tvoří správní reforma provedená v červnu 1942. Pro první období, kdy úřad obstarával 
výkon správy na mnoha úsecích, se dochovaly dva registraturní plány, a to z roku 1939 a 
z listopadu 1941. Pro období po správní reformě, kdy došlo k výrazné proměně struktury i 
funkce úřadu, nebyl registraturní plán dochován. 
 
Registraturní plán úřadu z roku 1939 
 
Oddělení Náplň činnosti Spisová značka 
I. Hlavní oddělení 
a) Osobní záležitosti Přijímání úředníků, skládání slibu, 

jmenování, finanční výpomoc, zálohy 
1001–1099 

b) Vedení kanceláře Dozor nad perzonálem, správa a provoz, 
plán rozdělení agendy, jednací řád, zasedání 
a porady, vozidla 

1101–1130 

c) Správa nemovitostí Rozvržení prostoru, materiální zabezpečení, 
inventář, knihovna 

1131–1170 
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d) Všeobecné správní 
záležitosti 

Všeobecná nařízení nadřízených úřadů, 
služební předpisy, pozvánky 

1171–1199 

II. Pokladna úřadu OLR 
a) Účtárna Výpočet platů, kontrola cestovních výloh, 

zjišťování pokladních uzávěrek, vedení 
hlavní knihy, sestavování plánu hospodaření 

1201–1279 

b) Pokladna Správa pokladny úřadu, vedení pokladních 
knih, pojištění, vyúčtování s vrchní 
pokladnou a vedlejšími pokladnami, výplata 
platů a mezd, dozor nad bankovními konty  

1281–1299 

III. Politika a policie Komunální politika, pracovní služba, 
politická školení, překlady, dozor nad 
tiskem, všeobecné policejní otázka, vedení 
tajného (podacího?) deníku 

1301–1399 

IV. Vojenské záležitosti Všeobecné vojenské záležitosti, špionáž, 
protiletecká ochrana, mobilizace, uprchlíci, 
pohraniční záležitosti, výstavba silnic, 
podpora rodin 

1401–1499 

V. Státní příslušnost Otázky státní příslušnosti, sčítání lidu, 
volby, říšské občanství, prověřování 
rasového původu, Norimberské zákony, 
pasy, propustky pro pohraniční přechod 

1501–1599 

VI. Matri ční úřad Vedení civilních matrik, sňatky, 
vystavování listin, ověřování Ahnenpasů 

1601–1699 

VII. Hospodářství a průmysl 
a) Obchod, živnosti, 
průmysl 

Koncese, živnostenská sdružení, zajištění 
surovin, statistika, devizové prostředky, 
dozor nad hospodářstvím, přeprava zboží 

1701–1750 

b) Cenová politika Dozor nad cenami, cenová statistika 1751–1775 
c) Arizace Zjišťování a správa židovského majetku, 

povolení k prodeji, správa k věrné ruce 
1776–1799 

VII. Zem ědělství Kontrola kupních a pachtovních smluv, 
podpora zemědělství, všeobecné otázky 
zemědělství, dozor nad zaopatřením 
průmyslových podniků zem. produkty, 
pracovní nasazení p žních, stanovení cen, 
příděly potravin 

1801–1899 

IX. Práce a mzdy 
a) Pracovní úřad Zajišťování pracovních míst, nábor 

dobrovolníků 
1901–1949 

b) Mzdová politika Pohyby a stanovení mzdy, dohled nad 
mzdami 

1951–1999 

X. Válečné hospodářství Všeobecné organizační záležitosti 2000–2499 
a) Hospodářství a průmysl Vedení podniků a dozor nad osobami, 

transporty surovin, řízení prodeje, uhlí, 
šatstvo 

2001–2099 

b) Výživa a zemědělství Zajištění provozů zem. výroby, pokrytí 
spotřeby, vyživovací úřady 

2101–2199 

c) Lesní hospodářství Zajištění lesních provozů 2201–2299 
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d) Doprava Dopravní statistika, zajištění dopravy, 
spedice, plánování dopravy 

2301–2399 

e) Pracovní otázky Pracovní statistiky, pokrytí potřeby 
pracovních sil 

2401–2499 

XI. Zdravotní ú řad Státní zdravotní úřad, úřední lékař 2501–2599 
XII. Veterinární 
záležitosti 

 2601–2699 

XII. Školský úřad  2701–2799 
XIII. Da ňový úřad  2801–2899 
 
 
Dne 1. listopadu 1941 vstoupil v platnost nový plán rozdělní úřadu oberlandráta, který doznal 
určitých změn, ale v základních rysech vycházel z předchozího stavu. 
 
 
I. oddělení – hlavní 

a. osobní záležitosti 
b. vedení kanceláře 
c. správa úřadu a jeho služeben 
d. všeobecné správní záležitosti 
podatelna, technická centrála, telefonní ústředna, garáže, uklízečky 

II. oddělení – úřední pokladna 
a. účtárna 
b. správa pokladny 

III. odd ělení – politické 
a. politické záležitosti 
b. dozor nad Protektorátem 
c. německé četnictvo 

IV. oddělení – vojenství a péče 
a. vojenské záležitosti 
b. veřejná péče 
c. úřad pro mládež 

V. oddělení – policejní 
a. policejní záležitosti 
b. záležitosti státní příslušnosti 
c. pasové záležitosti 
d. ohlašovací a cizinecká policie 

VI. oddělení – protiletecká ochrana (Luftschutz) 
VI. oddělení – civilní matriční úřady 
VII. odd ělení – hospodářské 

a. všeobecné hospodářské záležitosti 
b. lidová péče (Volkstumspflege) 
c. pracovní nasazení 
d. platová politika a dozor nad cenami 
e. sociálně politické záležitosti 

Pracovní úřad – jako samostatné oddělení, nečíslováno 
VIII a. odd ělení pro výživu a zemědělství 
VIII b. odd ělení pro lesnictví 
IX. oddělení – arizace 

a. arizace 
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b. dozor a správa k věrné ruce 
X. oddělení – nucené hospodaření 

a. potraviny 
b. šatstvo 
c. nákladní doprava 
d. pohonné hmoty 

XI. oddělení – zdravotnický úřad 
XII. odd ělení – veterinární 
XIII. školský ú řad 
XIV. oddělení – kulturní péče 

a. koncerty, divadlo, přednášky, knihovny 
b. film 
c. výstavy 

XV. oddělení – plánovací a stavební úřad 
a. zemské plánování 
b. místní plánování 
c. plnění stanovených plánů 
d. mapy, statistika 

 
Registratura úřadu OLR Moravská Ostrava byla dochována pouze zlomkovitě, což potvrzují i 
informace oberlandráta Jonaka o tom, že písemnosti byly před koncem války cíleně ničeny. 
Archivní fond vznikal ve druhé polovině 50. a na počátku 60. let 20. století postupným 
předáváním a scelováním v tehdejším Státním archivu v Opavě. 
Dne 27. června 1956 převzal archiv z Ostravy z úřadu okresní školní rady značné množství 
písemností různého původu o celkovém rozsahu 635 kartonů (číslo přírůstku 54/1956), mezi 
nimi také spisy ostravského oberlandrátu. Písemnosti o celkovém rozsahu 57 balíků byly 
v archivu vyčleněny po převzetí písemností Krajského národního výboru v Ostravě. Týkaly se 
především udělování státního občanství. V roce 1957 byly k materiálu přidány 3 fascikly 
vyřazené při pořádání fondu Okresní vedení NSDAP Moravská Ostrava. 
V květnu 1961 přejalo archivní oddělení Krajské správy ministerstva vnitra v Ostravě od 
sesterské organizace v Brně 24 balíků písemností, které byly vyčleněny z registratury 
bývalého Zemského úřadu Brno. Tyto materiály se týkaly správy zabaveného židovského 
nemovitého majetku (původní spisová značka 1781), dále se zde nacházely přihlášky 
provozního majetku židovských podniků a doklady ke správě majetku nepřátelských států. 
Archiválie byly převzaty pod číslem přírůstku 87/1961 dne 11. května 1961. 
V listopadu 1961 byly převzaty  písemnosti vyčleněné ve Státním ústředním archivu Praha o 
rozsahu 11 balíků, a to prostřednictvím olomoucké pobočky Státního archivu v Opavě, o 
čemž svědčí pouze korespondence ve spisu o fondu, avšak materiál nebyl zaevidován do 
knihy přírůstků. Jeden balík písemností byl předán z Městského archivu v Ostravě 15. 
prosince 1961 (číslo přírůstku 127/1961). 
Po prvním archivním zpracování písemností koncem roku 1961 měl fond s názvem Úřad 
vrchního zemského rady v Ostravě (Der Oberlandrat in M. Ostrava) rozsah 18,7 bm, byl 
tvořen 45 inventárními a 156 evidenčními jednotkami (kartony). Fond byl opatřen 
prozatímním inventárním soupisem, protože se předpokládaly přírůstky většího rozsahu ze 
strany Státního ústředního archivu v Praze a Městského archivu v Ostravě. Tato očekávání se 
ale v následujících desetiletích nenaplnila. 
V následujících letech byly k fondu doplněny přírůstky. Dne 6. ledna 1964 byly do Opavy 
z Brna předány v jednom balíku další torza registratury úřadu, která byla vyčleněna při 
zpracování materiálu fondu „Říšský protektor – úřadovna Brno“ (číslo přírůstky 1/1964) a 
téhož roku. Dne 12. srpna 1964 byl v rámci rozsáhlejší předávky archiválií z olomoucké 
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pobočky do fondu přičleněn přírůstek o rozsahu 2 kartonů (číslo přírůstky 80/1964). 
Posledním přírůstkem fondu byl 12. května 1977 jeden pořadač spisového materiálu úřadu 
oberlandráta (číslo přírůstku 33/1977), převzatý z ostravského městského archivu. 
Před reinventarizací v roce 2014 měl fond rozsah 156 kartonů zpracovaného materiálu a 4 
kartony a 1 fascikl přírůstků. Celkový rozsah fondu materiálů byl 19,32 bm. 
 
 
III.  ARCHIVNÍ CHARAKTERISTIKA ARCHIVNÍHO FONDU  
 
Značný časový odstup od původního, v podstatě provizorního archivního zpracování fondu a 
nezpracované přírůstky byly hlavním důvodem reinventarizace provedené v letech 2014–
2015. Prozatímní inventární seznam z roku 1961, jehož autorem byl archivní pracovník 
Gustav Šmidák, byl sestaven sice podle organizační struktury úřadu, avšak akta větších 
souborů byla z praktických důvodů seřazena abecedně, bez ohledu na spisové značky. Tímto 
způsobem byla usnadněna orientace v největších skupinách fondu, v dotaznících udělování 
německého státního občanství (původní kartony č. 11–113) a v agendě zabavování a prodeje 
židovského nemovitého majetku (kartony č. 117–153). Na druhé straně však došlo zejména u 
druhé jmenované skupiny k promísení několika dílčích skupin agendy úřadu. Podobně byly 
do větších tematických celků shrnuty některé příbuzné části agendy a takto opatřeny obecně 
formulovaným regestem. Při rekonstrukci písemností podle původního spisového plánu byly 
spisy seřazeny podle původních signatur, takže bylo opět možno využít jmenných seznamů, 
které byly v některých případech ke spisům vyhotoveny ještě původcem.  
Na základě dvou dochovaných registraturních plánů bylo možné podrobněji rekonstruovat 
fungování úřadu, a to především v prvním etapě jeho existence do reforem v roce 1942. 
Protože byly spisy v původních aktových deskách se signaturami, bylo usnadněno přiřazení 
spisů do skupin podle registraturního systému. Pro uspořádání písemností byl použit první 
registraturní plán úřadu, a to především z důvodu originálního označení spisů a také proto, že 
tímto způsobem byla adjustována největší část materiálu. Výjimku tvoří pouze věcná skupina 
X (zbrojní průmysl a válečné hospodářství), která byla zjevně přemanipulována ještě v době 
existence úřadu a opatřena pravděpodobně spisovými značkami podle druhého registraturního 
plánu, jehož číselné schéma však není dochováno. Písemnosti oddělení Ib (vedení kanceláře),  
II (pokladna a účtárna), III (politika a policie), VIII (zemědělství), IX (práce a mzdy), XII 
(veterinární záležitosti), XIII (školský úřad) a XIV (kultura) nebyly označeny signaturami a 
proto byly řazeny podle věcného a časového hlediska. Týká se to rovněž některých dalších 
spisů v jiných skupinách, kde byly vždy zařazeny až za signované spisy. 
I přes tento zásah do původní registratury poskytují nově seřazené písemnosti dostatečnou 
představu o množství a charakteru dochovaných archiválií. Při reinventarizaci byly všechny 
spisy zbaveny kovových součástí. Z aktových desek byla ponechána vždy titulní strana 
s nápisem a spisovou značkou.  
Časový rozsah fondu je totožný s dobou existence úřadu OLR a zahrnuje období let 1939 až 
1945. V jediném případě jsou ve fondu priora, a to v agendě zabavených rekreačních chat 
(inv. č. 94). Fyzický stav písemností je dobrý. Jazykem archiválií je němčina, v ojedinělých 
případech se vyskytuje čeština. Vnitřní skartace nebyla provedena. Z fondu byly delimitovány 
písemnosti, které byly neorganicky přiřazeny mezi nezpracované přírůstky. Jednalo se o 6 
kusů knih zápisů ze schůzí opavské organizace DNSAP ze 20. let 20. století. Tento materiál o 
rozsahu 0,10 bm byl delimitován do Státního okresního archivu Opava (delimitační protokol 
č.j. ZA 6086/2015 z 25. listopadu 2015, úbytek zapsán pod č. 55/2015). Rejstříky nebyly 
k inventáři vyhotoveny, protože orientaci v písemnostech usnadňuje registraturní systém a 
hledání přímo ve spisech umožňují jmenné seznamy. Ke dni uspořádání sestává fond ze 135 
inventárních jednotek, které jsou uložen ve 184 kartonech o celkovém rozsahu 20,24 bm. 
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Po reinventarizaci má fond následující strukturu: 
 
Spisy: 
I. Hlavní oddělení 

a. Osobní záležitosti 
b. Vedení kanceláře 
c. Správa domů a nemovitostí 
d. Všeobecné správní záležitosti 

II. Pokladna 
a. Účtárna 
b. Pokladna 

III. Politika a policie 
IV. Vojenské záležitosti 
V. Státní příslušnost a pasové záležitosti 
VII. Hospodářství 

a. Obchod, řemesla, průmysl 
c. Arizace 

VIII. Zemědělství 
IX. Práce a mzdy 
X. Zbrojní průmysl a válečné hospodářství 
XII. Veterinární záležitosti 
XIII. Škoský úřad 
XIV. Kultura 
 
 
IV.  STRUČNÝ ROZBOR ARCHIVNÍHO FONDU  
 
Fond Oberlandrát Moravská Ostrava představuje zásadní archivní pramen pro správu 
protektorátního území severní Moravy a Slezska, a to i přesto, že není dochován v úplnosti.  
Mezi celkem 22 fondy oberlandrátů v archivech České republiky je tento fond se značným 
odstupem nejrozsáhlejším souborem písemností z činnosti úřadu oberlandráta, protože další 
obsáhlejší archivní fondy OLR (Kolín, Klatovy, Brno, Zlín, České Budějovice) mají rozsah 
4–6 bm. Ostatní fondy oberlandrátů nedosahují obvykle ani 2 bm. 
Z dochovaných písemností si lze učinit představu o chodu a perzonálním obsazení úřadu, 
jakož i rekonstruovat ve značné míře většinu klíčových úkolů, které úřad plnil (inv. č. 1–15). 
O finanční situaci úřadu a jeho provozních nákladech poskytují informace archiválie 
z prvního období jeho činnosti (inv. č. 21–39, skupina II – pokladna a účtárna).  
Z počátečního období druhé světové války se ve fondu nachází zajímavá agenda související 
s vyhlášením válečného stavu a mobilizace v příhraniční oblasti Ostravska (inv. č. 46–67). 
K dalšímu období války je ve fondu dochováno množství agendy vzniklé v souvislosti s tzv. 
válečným hospodářstvím (inv. č. 105–130, kartony 182–183). 
Agenda státní příslušnosti je využívaným archivním materiálem i v současné době při řešení 
státoobčanské agendy. Tento soubor písemností (inv. č. 81, kartony 12–141) je dochován 
v úplnosti. 
Také agenda související s arizací, zabavováním židovského majetku, evidencí židovských 
podniků a živností, vykazuje značně vysoký stupeň dochovanosti a podává obraz o podílu 
státní moci při eliminaci židovského obyvatelstva z veřejného života (inv. č. 87–99, kartony 
142–180, agenda skupiny VII c). 
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Kromě materiálů vztahujících se k vlastnímu obvodu úřadu je zde rovněž zajímavý soubor 
situačních zpráv ze sousedního obvodu opavského vládního prezidenta za roky 1939–1942 
(inv. č. 41). 
Fond představuje po reinventarizaci pramennou základnu, která odkrývá dosud nezřetelné 
badatelské možnosti, které mohou přispět k obohacení poznání života na Ostravsku a 
fungování politické moci v této oblasti v období okupace. 
 
 
V. ZÁZNAM O USPOŘÁDÁNÍ ARCHIVNÍHO FONDU  
 
Fond uspořádal v letech 2014 a 2015, inventář sestavil a úvodem opatřil v srpnu až listopadu 
2015 v Zemském archivu v Opavě Mgr. Zdeněk Kravar, Ph. D. 
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