Archivní průzkum
Národní archiv v Praze
Pracovníci Centra pokračovali v průzkumu archivních fondů, v pořizování
relevantních kopií a jejich soupisu. Prostudovali celkem 118 kartonů, většinou dosud archivně
nezpracovaných částí následujících fondů: Národní správa majetkových podstat, Ministerstvo
financí, Správa pro věci majetkové a devizové, Státní památková správa-dodatky, Ministerstvo
školství / Ministerstvo školství a kultury, Státní ústav památkové péče a ochrany přírody,
Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu.
Archiv bezpečnostních složek
Probíhalo zjišťování údajů k jednotlivým osobám a revidování již pořízených kopií
dokumentů k problematice poválečného nakládání s židovskými knihami (dary, zejména do
zahraničí, prodej); při převodech se jednalo především o náboženskou literaturu, která měla
podpořit duchovní život obnovujících se židovských obcí.
Zemský archiv v Opavě a jeho pobočky – okresní archivy v Opavě, Bruntále, Jeseníku,
Karviné, Novém Jičíně a Frýdku-Místku
Pokračovaly rešerše archivních fondů k židovské problematice, zvláště k arizaci
židovského majetku v oblasti Sudet. Proběhla verifikace podkladů k majetku Rotschildů
v Šilheřovicích (dokumentace v oblastním a okresním archivu v Opavě a městském archivu
v Ostravě).
Moravský zemský archiv v Brně
Na základě seznamu předem cíleně vytipovaných jmen moravských, především
brněnských sběratelů uměleckých předmětů, zaslaných Centrem do MZA, měli pracovníci
Centra připravené materiály z těchto archivních fondů: D 25 Celní pátrací služebna, pobočka
Brno (47 spisů), C 152 Okresní soud civilní Brno (49 spisů), B 252 Zemský president Brno,
Správa z příkazu říše (2 spisy), B 254 Oberlandrát Brno (6 spisů), B 251 Říšský protektor
v Čechách a na Moravě, služebna pro zemi Moravu, Brno (2 spisy), H 1008 Moses Löw-Beer,
národní správa soukromého majetku (5 spisů), B 392 Vystěhovalecký fond (1 spis), G 40 Josef
Dosoudil (2 spisy), Fond G 427 Německá správa zabaveného majetku (3 spisy). Pracovníci
Centra prostudovali celkem sedmdesát spisů rodin, které se za okupace staly obětmi
majetkové spoliace, a pořídili z těchto archiválií cca dva tisíce kopií, dokumentujících
válečné, v řadě případů však i poválečné osudy jejich majetku.
Národní památkový ústav Brno
Studium dokumentace k lustracím v r. 1999 (restitution-art), především seznamu
mobiliárních předmětů z majetku obětí holocaustu.
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Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR
V roce 2013 se především připravoval výzkum v Archivu Ministerstva zahraničních
věcí studiem již zkopírovaných dokumentů, uložených v Centru. Tato fáze byla nezbytná pro
získání přehledu dosud shromážděných materiálů, aby se další výzkum v AMZV nedubloval.
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Průzkum inventárních a přírůstkových knih ve státních muzeích a galeriích
Národní galerie v Praze
Národní galerii byl předán seznam obrazů z majetku R. Poppera, které se nacházejí
v jejím držení. Zároveň s odevzdáním soupisu obrazů a odkazů na archivní prameny byla NG
požádána o jeho zveřejnění na restitution-art. Podle zjištění Centra se v NG nacházejí 72
obrazy z Popperovy sbírky.
Galerii byl také předán seznam dalších obrazů původně židovských majitelů, které
v současnosti spravuje. První část soupisu obsahuje 47 obrazů, u kterých jsou doložena jména
třiceti konkrétních majitelů. Druhou tvoří seznam 66 obrazů, u kterých se nepodařilo zjistit
původního majitele, ale prokazatelně patřily židovským vlastníkům. Rovněž tento registr je
opatřen soupisem pramenů, ze kterých určování provenience vycházelo, a žádostí o jeho
zveřejnění na restitution-art.
Pokračovaly lustrace ve Sbírce grafiky a kresby NG, především v inventáři deposit
kreseb a inventáři kreseb. Při průzkumu těchto pramenů je sledován způsob nabytí
jednotlivých kreseb a eventualita, že původním vlastníkem byl židovský sběratel (nachází se
zde dosud několik desítek deponovaných kreseb s nejasným způsobem získání). Tyto kresby
jsou průběžně zapisovány do interní databáze Umělecké předměty.

Slezské zemské muzeum v Opavě
Pokračování v kontrole přírůstkových knih sbírek s cílem identifikace dalších
předmětů zjištěných v archivních fondech Národního archivu v Praze.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Ve snaze komplexně zmapovat židovský majetek nacházející se v UpM zintenzivnilo
Centrum v letošním roce svůj průzkum v muzeu. Tato tzv. druhá fáze výzkumu se zaměřila na
revizi bádání, které proběhlo před několika lety. Znovu došlo k průzkumu inventárních,
přírůstkových a úbytkových knih v období 1938 – 1970, a zároveň zkoumáme knihy
depozitní. V letech válečných jsme se zaměřili zejména na depozita do úvahy přicházejících
jednotlivců či nacistických institucí a v době poválečné dokumentujeme ty přírůstky, které
muzeum nabylo v aukčních síních či od státních podniků (Antikva, Sběrné suroviny, Národní
knihovna, Kancelář prezidenta republiky, NKK), neboť právě tam mohly být mnohé předměty
převedeny z nacistických a poválečných skladišť. Další skupinu našeho zájmu představují
přírůstky, které pracovníci muzea inventarizovali dodatečně a jejich provenience je proto
nejistá. Zcela nově prozkoumáváme kartotéky depozit, o jejichž existenci jsme doposud
nevěděli. Nevíme, kdy tyto kartotéky vznikaly, ale na základě komparace různých pramenů se
ukazuje, že jsou poměrně fragmentární. Především se to týká depozitu 1239, ve kterém jsme
objevili mnohé nejasnosti, týkající se především sbírky asijského umění Leo Zeckendorfa.
Velmi problematický je také případ Josefa Pollaka, sběratele především porcelánu a obrazů,
kolem jehož sbírek se vyskytuje stále ještě velké množství neobjasněných otázek a
pochybností.
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Průběžně s těmito materiály se věnujeme také vědeckým kartám jednotlivých
předmětů.
Veškeré informace získané a dokumentované v muzeu o každém jednotlivém
předmětu jsou v Centru zapisovány do speciálního soupisu. Ten je zároveň doplňován
informacemi z jiných archivních pramenů, především z Národní správy majetkových podstat.
Na základě této komparace je pak možné získat ucelené informace o pohybu a osudu každého
sledovaného artefaktu v průběhu času. V řadě případů je zajímavý i způsob zápisu toho
kterého předmětu.
Průběžně také provádíme výzkum v archivu muzea, se zaměřením na fond Ředitelství
z let 1939 – 1945.
Nadále pokračovala spolupráce s knihovnou UpM , která do Centra zapůjčila aukční
katalogy z let 1938 – 1959. Naskenovali jsme 376 ks aukčních katalogů, celkem 8 809 stran
textu, a takto získaný materiál připravili pro další použití do tzv. OCR programu, díky němuž
bychom naskenované materiály měli převést do textových souborů. Data jsou uložena
násobnou archivací. Jednu kopii jsme předali muzeu k využití pro jeho vlastní potřeby.
Moravská galerie v Brně
Navázání na předchozí výzkum v galerii nebyl přes snahu Centra možný pro pracovní
zaneprázdnění a kvůli dovoleným pracovníků galerie. Centrum neobdrželo ani přislíbenou
fotodokumentaci k již identifikovaným obrazům.

4

Ostatní výzkum provenience
Užitné umění
V návaznosti na výzkum v UpM, ba v přímém propojení s ním, se skupina pracovníků
Centra rozhodla prozkoumat osudy všech předmětů uměleckoprůmyslového charakteru, které
v roce 1944 a 1945 vybíral ve skladech Treuhandstelle štáb K. M. Swobody a předával je do
dalších institucí, především do skladů ve správě Státní sbírky starého umění v Ernestinu
(Šternberský palác) a na Strahově. Dochované seznamy, které těsně po válce K. M. Swoboda
předal státním úřadům, se v současné době nacházejí v Národním památkovém úřadu.
Předměty v těchto skladech převzala NG a po krátkou dobu byly ve správě NKK, která je na
jaře r. 1947 musela předat NSMP, protože svou proveniencí spadaly do její kompetence.
Některé předměty byly v poválečném období zcela evidentně rozkradeny, další tehdejší
ředitel NG zapůjčoval k vybavení bytů různých vládních funkcionářů a do státních úřadů.
Depozit 1245 si na Strahově pro muzeum vybral E. Poche. Po převzetí NSMP byly některé
seznamy na základě skladových čísel opatřeny čísly transportními, ale všechny předměty byly
mezitím NKK přečíslovány.
Centrum vytvořilo seznam více než dvou tisícovek předmětů uměleckoprůmyslového
charakteru, jež se ve výše jmenovaných skladech nacházely, a seznam průběžně doplňuje
informacemi o jednotlivých artefaktech z dalších archivních materiálů. Touto komparací je
možné vysledovat jejich pohyb v poválečném období. Již koncem čtyřicátých let byly některé
z nich (neopatřené transportním číslem a tedy nerestituovatelné) prodány v dražbě NSMP.
Fatálním však byl rok 1950, kdy si velkou část předmětů vybrala Antikva a jsou tudíž
nenávratně „ztracené“. Předcházela tomu však akce NKK (vybírala také ze židovského
majetku v UpM), která si značné množství předmětů vybrala pro své potřeby. Tyto předměty
by mohly být dohledatelné, ovšem za předpokladu alespoň základního výzkumu v Národním
památkovém ústavu.
Národní památkový ústav
Spolupráci s touto institucí se však doposud nepodařilo navázat. Ústav odmítá
s Centrem komunikovat, přes opakované žádosti mu ani neumožňuje zkontrolovat s originály
mnohdy špatně čitelná skladová čísla z kopií části Swobodových seznamů, které Centrum
obdrželo od ústavu za vedení Dr. Jerieho. Tento postoj NPÚ je nejen demotivující, ale lze jej
charakterizovat jako cílené ignorování a bojkotování mezinárodních dohod, které Česká
republika signovala.
Knihy
Bylo dokončeno zpracování sbírky hebrejských tisků (celkem 707 publikací)
uložených v Národní knihovně ČR, které pocházejí z evropských židovských obcí a během
II. světové války byly nacisty soustředěny na území České republiky (podle archivních
dokumentů na zámku Nový Berštejn v severních Čechách). Zároveň byl vypracován seznam
celé sbírky, který obsahuje fotografie titulních listů jednotlivých tisků, popis každého titulu
(autor, místo a rok vydání, počet stran, identifikační razítko, stav knihy a signatura). Podle
identifikačních razítek pocházejí hebrejské tisky z Kojetína na Moravě, Mnichova, Vídně,
Hannoveru, Drážďan a z Maďarska.
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Na žádost Židovské obce ve Vídni je od roku 2012 připraveno 11 tisků, které by
mohly být vídeňské židovské obci vráceny. Navíc, na základě vzájemného poskytování
informací o výzkumu provenience knih nalezených v českých a rakouských knihovnách,
zahájilo Centrum pro dokumentaci jednání o navrácení (výměně) knih české provenience,
držených v současné době ve vlastnictví Židovské obce ve Vídni. Rakouská strana zaslala
Centru seznam knih, které by bylo možné navrátit zpět do České republiky. Další jednání o
jejich navrácení budou pokračovat i v příštím roce.
V rámci mezinárodní spolupráce navázalo Centrum pro dokumentaci kontakty se
zástupci Ústřední a regionální knihovny v Berlíně. Ti se podílejí v rámci projektu „Raubgut in
ZLB“ na identifikaci tamních knižních fondů a ve spolupráci s Centrem na případném
navrácení knih české provenience zpět do ČR. Prvním výsledkem bylo dohledání tří knih
(Česko-německý slovník terminologický a fraseologický, Praha 1936, Das Jagd-Gesetz für
das Königreich Böhmen, Prag 1908 a Slovník česko-francouzský, Praha 1936), jejichž
původním vlastníkem bylo meziválečné čsl. ministerstvo zahraničních věcí. Ve spolupráci
s berlínskou knihovnou bylo dojednáno navrácení uvedených knih zpět do České republiky a
jejich předání do knihovny MZV.
Zavlečený majetek
Zpracovávání rozsáhlé dokumentace, pořízené pracovníky Centra z řady různých
archivních fondů, se zaměřuje na právní základ, průběh, hodnocení a výsledky poválečné
reparační a restituční etapy především v oblasti restitucí movitých kulturních statků, ale
zahrnuje také pozdější snahy o navrácení značného množství doposud z nejrůznějších důvodů
nerestituovaného kulturního majetku. Jedná se především o dokumenty získané z obsáhlých
fondů uložených v Archivu Ministerstva zahraničních věcí, ale také o materiály archivované
Ministerstvem financí, Národním archivem v Praze, Osidlovacím úřadem – Fondem národní
obnovy, apod. Prostřednictvím výběru, vzájemného porovnávání a pečlivou registrací
porůznu roztroušených zmínek, jednotlivých dílčích dat a lokálních poznatků vznikají alespoň
rámcové podklady pro doposud neexistující celkový přehled o situaci v této oblasti. Zároveň
se přesněji vymezují perspektivy dalšího výzkumu, zacíleného na vyhledávání pramenů
zaplňujících stále rozsáhlé mezery a nejasnosti, které tuto problematiku doprovázejí.
Zároveň jsme zpracovávali poválečné restituční přihlášky, které vyřizovalo naše
velvyslanectví ve Vídni. Komparací pramenů jsme vytvořili přehlednou tabulku 144 položek,
zahrnující 59 přihlášek, které Československo nárokovalo v r. 1956 podle státní smlouvy
s Rakouskem, dále 51 přihlášek, jež nemohly být pro deklarovanou nemožnost dohledání či
vzhledem k údajně nedostačující identifikaci k těmto 59 přiřazeny, a konečně 34 přihlášek
kladně vyřízených. Předpokládáme, že tabulku budeme v budoucnu ještě rozšiřovat o další
prameny.
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Mezinárodní konference
Ve dnech 8. – 9. října 2013 se uskutečnila v Poděbradech pátá mezinárodní konference
Centra pro dokumentaci, zaměřená tentokrát na rozdíly výzkumu provenience ve východní a
západní Evropě. Tematicky byla konference rozdělena do šesti odborných panelů: Problémy
výzkumu provenience v zemích tzv. východního bloku a zemích západní Evropy, Možnosti
mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu provenience, Restituce uloupených, ztracených a
spoliovaných kulturních statků, Žádosti o restituce – příklady z praxe, Čtyři roky po Pražské
konferenci a přijetí Terezínské deklarace, Výzkum provenience jako nová akademická
disciplína. Své příspěvky předneslo celkem 26 přednášejících z Polska, Belgie, Německa,
Rakouska, USA, Francie, Nizozemí, Izraele, Velké Británie a Finska. Konferenci, která se
konala pod záštitou ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga a ministryně kultury
Aleny Hamáčkové, zahájili Jiří Schneider, první náměstek ministra zahraničí ČR, a František
Mikeš, první náměstek ministra kultury ČR. Celkem se konference zúčastnilo 142 zástupců
českých a zahraničních muzeí, galerií, aukčních síní, advokátních kanceláří, akademických
pracovišť a center. Představení a zaměření tohoto mezinárodního setkání bylo zveřejněno
formou článku na webových stránkách těchto
institucí: www.lootedart.com, www.lostart.de, www.shoalegacy.org a www.emuzeum.cz.
Redigování a editorské práce spojené s vydáním sborníku příspěvků z konference
„The West“ Versus „The East“ or The United Europe? The different conceptions of
provenance research, documentation and identification of looted cultural assets and the
possibilities of the international co-operation in Europe and in the world. Proceedings of the
international academic conference held in Poděbrady on 8–9 October, 2013. Kompletace a
editace příspěvků, zadání korektur anglického textu (Chris Hopkinson), zadání výroby (Jakub
Sedláček X-media Ostrava), zadání grafického návrhu (Svatoslav Böhm), příprava výroby
(sazba, zlom, vazba) – Mečislav Borák.

Účast na konferencích
Johana Prouzová se zúčastnila veřejného sympozia, pořádaného berlínským Deutsches
Historisches Museum v červnu 2013 na téma muzejnictví v době nacistického Německa.
Renata Košťálová a Johana Prouzová se účastnily 5. – 6. 12. 2013 konference
věnované Hansi Possemu, která se konala pod záštitou Staatliche Kunstsammlungen Dresden.
Téma konference se týkalo profesní dráhy dr. Posseho, včetně jeho působení jako ředitele
Gemälde Galerie v Drážďanech a jeho činnosti v období nacismu.
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Tisková konference
Dne 14. listopadu 2013 zorganizovalo Centrum pro dokumentaci tiskovou konferenci
v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, s cílem seznámit novináře s odborným zaměřením
Centra a představit je jako kontaktní místo pro potencionální restituenty, kterým nacisté
uloupili a zkonfiskovali kulturní majetek. Přímý přenos z této konference uváděla Česká
televize na programu ČT 24. O Centru následně informovaly některé deníky (Lidové noviny,
Právo, Hospodářské noviny) a tisková agentura ČTK. V návaznosti na tuto akci se přihlásila
řada občanů, kteří mají zájem o dohledání svého majetku. V současné době s nimi byla
zahájena první informativní jednání.
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Evidence restitučních žádostí
Žádost č.001/12 – restituce majetku dr. Alfonse Rotschilda; žádost podala
v zastoupení AK JUDr. Jarmily Kolářové, ev. č. ČAK 0832, za Geoffreye Roberta Hogueta,
Nancy Hoguet Tilghaman a Bettinu Looram dne 22. 11. 2012. Závěrečnou zprávu o tzv.
darech za vývoz (dva obrazy, nacházející se v Národní galerii) odeslalo Centrum právní
zástupkyni rodiny dne 16. 5. 2013. Zároveň bylo stanovisko Centra předáno Národní galerii
v Praze.
Získané poznatky o dalších uměleckých předmětech z majetku rodiny A. Rotschilda
nebyly rodině předány z několika důvodů. Vzhledem k výše uvedeným postojům Národního
památkového ústavu nejsou u některých předmětů uvedeny současné signatury, žádný
z těchto předmětů nemohl být Centrem fotograficky zdokumentován, a především nemá
Centrum možnost o tomto majetku informovat současného držitele (NPÚ). Další problém
představuje skutečnost, že Centrum obdrželo od právní zástupkyně žadatelů kopii seznamu
mobiliáře v Šilheřovicích vypracovaného koncem čtyřicátých let, který obdržela
z ministerstva zemědělství. Je zřejmé, že se jedná o soupis, který je součástí širšího spisu, jenž
by mohl některé souvislosti okolo konfiskace majetku blíže objasnit. Ten ovšem Centrum na
opakované žádosti od advokátky neobdrželo a samotné ministerstvo zemědělství odmítlo
Centru žádané informace předat. Velmi závažným důvodem je také fakt, že dostupné archivní
materiály odkazují na konfiskaci majetku rodiny A. Rotschilda podle dvou dekretů presidenta
republiky. Z tohoto důvodu Centrum žadateli svá zjištění nepředložilo a sdělilo mu, že musí
nejprve své majetkové nároky projednat soudní cestou.
Žádost č.002/12 – žádost o restituci majetku z vlastnictví dr. Arthura Feldmanna,
týkající se vydání kreseb uložených v Národní galerii v Praze byla podána 14. listopadu 2012.
Centrum následně na jejím základě spolupracovalo na dořešení restituční kauzy. Závěrečnou
zprávu předalo Urimu Peledovi a zástupcům Národní galerie 24. dubna 2013. Po několika
jednáních mezi U. Peledem, zástupci NG a Centra došlo k dohodě mezi všemi stranami o
vydání vývozního povolení pro dvanáct kreseb vydaných U. Peledovi a o daru tří kreseb
Národní galerii. Dohodu se podařilo uzavřít na závěrečném jednání zástupců NG, Centra a
žadatele o restituci U. Peleda 31. května 2013.
Žádost č. 003/12 – podaná 18. 3. 2013 žadatelkou Nancy Kohn-Petschek; jde v ní o
navrácení majetku z vlastnictví Ignaze Petschka. Majetek této rodiny se nachází v Muzeu
města Ústí nad Labem. Soupis majetku, který je možné rodině vrátit, vypracoval
PhDr. Vladimír Kaiser, ředitel Archivu města Ústí nad Labem. Identifikované knihy a jeden
obraz je možné rodině vrátit za podmínky, že žadatelka o restituci dodá kompletní žádost,
včetně plné moci, kterou ji pro proces restituce zplnomocní i další potencionální dědicové.
Doposud se tak nestalo a žádost je tudíž stále ve stavu řešení.
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Odborné dotazy
Dr. Sibylle Ehringhaus, Villa Grissebach, Berlin
Dotaz na původ obrazu od Eugena Spira – Interiér, 1930, olej na plátně, původní vlastník
Edvard Beneš. K dotazu byla vypracována rešerše z archivních fondů Archivu kanceláře
prezidenta republiky a z Oddělení uměleckých sbírek pražského hradu. Obraz zakoupilo MZV
v roce 1934 a nyní je v aukční síni v Berlíně.
Dr. Reinhard Flogaus, Humbold Universität zu Berlin
Dotaz na složení sbírky Antonína Doležala (1904 – 1990), zejména na jednotlivá díla
E. Orlika. K osudu Doležalovy sbírky byly dohledány archivní materiály v Národním archivu
a v inventáři zámku Sychrov. Část sbírky byla navrácena ihned po válce přímo A. Doležalovi.
K restituci zbylých obrazů došlo až v devadesátých letech. V současné době není možné
zjistit, jaké obrazy a komu byly vráceny. V tomto případě je nutná součinnost Národního
památkového úřadu a Odboru památkové péče MK, v jejichž evidenci jsou restituce
uměleckých předmětů navrácených po roce 1989. I přes žádost Centra pro dokumentaci o
navázání spolupráce nebylo doposud ze strany obou institucí zahájeno jednání. Dotaz tedy
nemohl být stále ještě zcela zodpovězen.
Dr. Leibl Rosenberg, Stadtbibilothek Nürnberg
Centrum obdrželo žádost o pomoc při identifikaci provenience knih nalezených ve Státní
knihovně v Norimberku. Ze seznamu bylo vytipováno několik knih, jejichž provenience by
mohla být česká. Identifikace knih, resp. určení původních vlastníků, bude pokračovat i
v příštím roce.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze – dotaz na Karla a Ottu Kohna
Žádost o informaci k dokumentům o bratrech Kohnových. V databázích Bach se nacházejí
pouze materiály k vývozu Karla Kohna.
Galerie Arcimboldo
V květnu 2013 požádala galerie Centrum o pomoc při identifikaci vzácné orientální sošky
Kuan- jin. Galerie Arcimboldo měla tuto sošku jako prodejní artikl a potřebovala zjistit
původního majitele pro aukční katalog. Na základě archivních rešerší došlo Centrum
k závěru, že původním majitelem byl Karel Bondy.
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Ukládání získaných údajů do dvou interních databází (Archiválie a
Umělecké předměty)
Do programu Bach – archiválie byly i v tomto roce průběžně zapisovány anotace
z materiálů uložených v dokumentaci Centra. Z kopií pořízených v Archivu Ministerstva
zahraničních věcí ČR byly z fondu Reparace a restituce, Německo (Rakousko, Polsko) i
nadále zapisovány anotace ke sběrným táborům I., II., III., k firmě André, k 7. – 10.
restitučnímu transportu z Mnichova, k pátrání po obrazech z majetku některých jednotlivých
sběratelů, k seznamům zavlečených předmětů od různých německých úřadů (Zentralamt,
Vermögensamt, Gestapo), k pátrání po jednotlivých předmětech v Hamburku, Norimberku,
Frankfurtu, Řezně a Alt-Aussee, ke všeobecnému pátrání (různé a židovský majetek).
Umělecké předměty ze všech těchto spisů z archivu ministerstva zahraničí byly zapsány také
do programu Bach – umělecké předměty.
Do programu Bach – umělecké předměty jsou průběžně zapisovány kresby
identifikované v NG a umělecké předměty ze spisů fondu Státní památková správa. Nyní je
v této databázi více než 91 000 evidenčních listů.

11

Spolupráce se zahraničními partnery
Dánsko – Prof. Therkel Straede, profesor soudobé historie na Univerzitě v jižním
Dánsku, Denmark, Campusvej 55, DK-5230M Odense ; Centrum bylo osloveno, aby
participovalo na přípravě návštěvy dánských studentů, kteří byli v Praze na studijním pobytu.
Belgie – Dr. Michel Vermote, koordinátor vlámské instituce Archiefbank Vlaanderen,
Gent. Nabídka na spolupráci v oblasti vytvoření archivní databáze dokumentů z období
II. světové války, které byly nalezeny v Archiefbank.
Izrael – Dr. Shlomit Steinberg, Izraelské muzeum v Jeruzalémě; poskytnutí informací
o knižním a archivním fondu muzea.
USA – Jane Milosch, Smithsonianská instituce,Washington D.C., možnost
spolupodílet se na mezinárodních projektech vypisovaných Smithsonianskou institucí.
– Anne Rothfeld, Americká univerzita, Washington D. C., nová přednášející na
konferenci v Poděbradech.
Německo – Peter Prölss a Sebastian Finsterwalder, Ústřední a regionální knihovna
v Berlíně, výměna informací o knihách uložených v této instituci a identifikovaných jako
české provenience; spolupráce na navrácení českých knih uloupených v době II. světové
války zpět do České republiky. Společný výzkum zaměřený na dohledání dalších knih
pokračuje i nadále.
– Meike Hoffmann, Freie Universität v Berlíně, spolupráce při organizaci semináře
k výzkumu provenience jako nové univerzitní disciplíny, který by se měl uskutečnit v Praze
v roce 2014.
Francie – Dr. Thierry Bajou, Ministerstvo kultury a komunikací, spolupráce při
organizaci mezinárodního setkání zástupců vládních institucí a center, který se uskuteční
v Praze v roce 2014.

Zahraniční cesta do Izraele
V prosinci 2013 se zástupci Centra v rámci zahraniční cesty do Izraele mj. sešli se
Shlomit Steinbergovou z The Museum of Israel, aby získali nové informace o dokumentech
Jewish Restitution Successor Organisation, na kterou spojenci, po uzavření poválečného
restitučního procesu, převedli nemalé množství uměleckých děl ze sběrných středisek
v Mnichově a Wiesbadenu. Není vyloučeno, že se mezi těmito předměty nachází také majetek
zavlečený z protektorátu. V Tel Avivu se setkali s Lukášem Přibylem, ředitelem Českého
centra, se kterým konzultovali možnosti spolupráce, propagaci Centra v Izraeli a uspořádání
případné výstavy.
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Publikační, přednášková a pedagogická činnost; další aktivity
Byla provedena kontrola všech obrazových materiálů získaných za existence Centra a
jejich následná nová archivace. Data jsou uložena systémem umožňujícím rychlé
vyhledávání.
Průběžně se prováděla aktualizace a úpravy webových stránek Centra, a zároveň
příprava programu pro zveřejnění seznamu předmětů identifikovaných Centrem.
V průběhu roku byly na internetu pravidelně sledovány aukce uměleckých předmětů
především v českých a moravských aukčních sítích a v případě potřeby se dražené předměty
identifikovaly a konfrontovaly s databází, kterou disponuje Centrum.

Knihovna Centra pro dokumentaci
V roce 2013 přibylo do knihovny Centra pro dokumentaci 25 nových knih. Z toho
bylo 9 získáno darem a 16 zakoupeno. Celkem je v knihovně 1 157 publikací.
Centrum pro dokumentaci odebírá časopisy Roš Chodeš, Art + Antiques, Umění Art.

Publikační činnost
BORÁK, M. Ostravský rabín Arnošt Bass (1885-1943) a jeho rodina. In: Ostrava.
Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 27, 2013, s. 165-183. ISSN 02320967, ISBN 978-80-86904-47-4.
KOENIGSMARKOVÁ H., KREJČOVÁ H. Współpraca Muzeum sztuki dekoracyjnej
w Pradze z Centrum ds. Dokumentacjii Majątkowych przekazań dóbr kultury ofiar II wojny
światowej w prowadzeniu badań proweniencji muzealiów w Republice Czeskiej. In:
Muzealnictwo 2013(54) – rocznik, s. 83-86, Warszawa 2013, ISSN 0464-1086.

Pedagogická činnost spojená s tematikou dějin židů (M. Borák)
Přednášení předmětů „Osudy židů ve střední Evropě“ a „Odškodňování obětí represí“
na Slezské univerzitě v Opavě.
Vedení doktorské disertace na Ústavu historie Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Slezské univerzity v Opavě: Jan Dvořák, Dějiny Židů v českém Slezsku po roce 1918.
Doplňky a definitivní verze skripta Odškodňování obětí politických represí (kapitoly
Odškodnění obětí holocaustu, Restituce kulturních statků obětí druhé světové války).
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Písemné konzultace, rešerše a expertízy související s dějinami židovských rodů v českých
zemích, příp. s osudy jejich majetku (M Borák)
Materiály k deportacím židů do Niska nad Sanem pro prof. Marie-Elizabeth Ducreux,
Directrice de recherche au CNRS, Centre Marc Bloch, (UMIFRE14 - USR3130), Centre
franco-allemand de recherches en sciences sociales, Friedrichstrasse 191, D-10117 Berlin.
Identifikace korespondence židovských vězňů z tábora v Nisku nad Sanem do Ostravy
z roku 1940, pro Židovskou obec v Ostravě.
Verifikace pracovního tábora pro židy v oblasti Karvinska v době II. světové války,
určení vězňů dle kartoték těšínského gestapa, pro chystanou encyklopedii o nacistických
táborech (badatelka Dr. Hannah Berliner Fischthal) prostřednictvím Velvyslanectví USA
v Praze a nadace Moderní dějiny (Marcel Mahdal).
Verifikace osudu židovky Nory Lustigové z Opavy pro doc. Miluši Juříčkovou
z Masarykovy univerzity Brno.
Hledání židovského utečence do SSSR Mikuláše Végha pro prof. Végha z ČVUT a
Spolku akademiků-Židů, verifikace nově nalezených dokumentů z ruských a ukrajinských
archivů.
Konzultace o průběhu židovských transportů do Niska nad Sanem pro ČTK (red.
Moravec)
Nalezení Gertrudy Milerské z Třince, která přežila holocaust, pro Irenu Cichou
z vydavatelství Regio, prof. D. Kadłubce z Ostravské univerzity a badatele Pawla Sztwiertniu
z Třince.
Fotografie a dokumenty k historii židů na Těšínském Slezsku pro obrazovou
monografii dějin židů, kterou vydává prof. Janusz Spyra, Muzem Cieszyńskie, Cieszyn,
Polsko.
Ocenění M. Borákovi
Poděkování za spolupráci při získávání sbírek pro United States Holocaust Memorial
Museum ve Washingtonu, zveřejněné v ročence One by One, 2012–13 Annual Report, s. 43.
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Hospodaření Centra pro dokumentaci za rok 2013

Dotace od Ministerstva kultury ve výši11 664 000,- Kč, poskytnutá Centru pro dokumentaci
na základě rozhodnutí č. MK 843/2013 OMG.
Hospodaření společnosti se řídí ustanoveními zakládací listiny a obecně závaznými právními
předpisy.
Výroční zprávu o hospodaření Centra pro dokumentaci za rok 2013 schválila jeho Správní
rada a přezkoumala Dozorčí rada.
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