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Měsíční zprávy - obsahMěsíční zprávy - obsah

► I. Všeobecný vývoj náladI. Všeobecný vývoj nálad ( (Allgemeine Allgemeine 
stimmungsmässige Entwicklungstimmungsmässige Entwicklung))

► II. NěmciII. Němci ( (Das DeutschtumDas Deutschtum): všeobecná ): všeobecná 
situace; NSDAP; úřední a právní záležitosti; situace; NSDAP; úřední a právní záležitosti; 
kulturní, spolkový a církevní život; zdraví; kulturní, spolkový a církevní život; zdraví; 
problematika tzv. roztroušeného němectví a problematika tzv. roztroušeného němectví a 
dědičných statkůdědičných statků

► III. ČešiIII. Češi ( (Die TschechenDie Tschechen): kulturní a ): kulturní a 
spolkový život; církve; státní a úřední spolkový život; církve; státní a úřední 
záležitosti; politické skupinyzáležitosti; politické skupiny

► IV. NepřítelIV. Nepřítel ( (GegnerGegner): všeobecné ): všeobecné 
nepřátelské chování Čechů; jednotlivé nepřátelské chování Čechů; jednotlivé 
nepřátelské kruhynepřátelské kruhy

► V. Hospodářský vývojV. Hospodářský vývoj ( (Die wirtschaftliche Die wirtschaftliche 
EntwicklungEntwicklung):vyživování a zemědělství; ):vyživování a zemědělství; 
lesnictví a hony; obchod a živnosti; finanční lesnictví a hony; obchod a živnosti; finanční 
trh, průmysl, mzdová a sociální politika; trh, průmysl, mzdová a sociální politika; 
arizacearizace

► I. Všeobecná nálada ČechůI. Všeobecná nálada Čechů ( (Allgemeine Allgemeine 
Stimmung der TschechenStimmung der Tschechen))

► II. Český kulturní a spolkový životII. Český kulturní a spolkový život  
((Tschechisches Kultur- und Tschechisches Kultur- und 
GemeinschaftslebenGemeinschaftsleben))

► III. Autonomní politický životIII. Autonomní politický život  
((Autonomes politisches LebenAutonomes politisches Leben))

► IV. Hospodářská a sociální situaceIV. Hospodářská a sociální situace  
((Wirtschaftliche und soziale LageWirtschaftliche und soziale Lage))

► V. Nepřátelské skupinyV. Nepřátelské skupiny ( (GegnergruppenGegnergruppen))

1940 1941
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Anlage_detailAnlage_detail
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StimmungsStimmungsmässige Auswirkungenmässige Auswirkungen__detaildetail
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„„Jazyk SD“Jazyk SD“

► Stimmung Stimmung 
► HaltungHaltung

ČešiČeši
► deutschfreundliche Tschechendeutschfreundliche Tschechen
► deutschfeindliche Tschechendeutschfeindliche Tschechen
► chauvinistische Intelligenzkreisenchauvinistische Intelligenzkreisen

Němci:Němci:
► ReichsdeutscheReichsdeutsche
► VolksdeutscheVolksdeutsche
► StreudeutscheStreudeutsche

► Gegner Gegner ((gegnerichsche Kreisen, gegnerichsche Kreisen, 
GegnergruppenGegnergruppen))
--  ŽidéŽidé
- legitimismus (šlechta)- legitimismus (šlechta)
- - marxismusmarxismus
- „Národní odboj“, tschechische - „Národní odboj“, tschechische 
Widerstandsbewegung Widerstandsbewegung 
(nekomunistický odboj)(nekomunistický odboj)

► FlFlüsterpropagandaüsterpropaganda
► FlugblattpropagandaFlugblattpropaganda
► TerrorTerror
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Periodické zprávy SD - shrnující náhled (Češi) Periodické zprávy SD - shrnující náhled (Češi) 

1.1. Nálada (Stimmung)Nálada (Stimmung)
 vývoj na frontěvývoj na frontě
 domácí politický vývojdomácí politický vývoj
 zásahy okupační moci či zásahy okupační moci či 

„autonomní“ reprezentace„autonomní“ reprezentace
 hospodářská situacehospodářská situace
 protiněmecké jevy: protiněmecké jevy: 

Flüsterpropaganda, Flüsterpropaganda, 
Flugblattpropaganda, Flugblattpropaganda,   Ausländische   Ausländische 
RadiosenderRadiosender

1.1. Postoj (Haltung)Postoj (Haltung)

1.1. Veřejné míněníVeřejné mínění (časté citace) (časté citace)
 odezvy projevů (Hitler, Goebbels, odezvy projevů (Hitler, Goebbels, 

Frank, protektorátní vláda)Frank, protektorátní vláda)
 reakce na zásahy okupační moci,reakce na zásahy okupační moci,
 reakce na policejně-bezpečnostní reakce na policejně-bezpečnostní 

opatření opatření 

1.1. Organizovaný životOrganizovaný život
 kulturní a společenský život (tisk, kulturní a společenský život (tisk, 

rozhlas, film, zájmové spolky, rozhlas, film, zájmové spolky, 
tělovýchovné spolky mládeže, tělovýchovné spolky mládeže, 
zdravotnictví, lékařství)zdravotnictví, lékařství)

 církvecírkve
 státní správa (protektorátní vláda, státní správa (protektorátní vláda, 

regionální správa, školství)regionální správa, školství)
 politické skupiny (Národní politické skupiny (Národní 

souručenství, Český svaz pro souručenství, Český svaz pro 
spolupráci s Němci, český fašismus)spolupráci s Němci, český fašismus)

1.1. Projevy pasivního odporuProjevy pasivního odporu  
 úmyslné porušování jazykových úmyslné porušování jazykových 

nařízenínařízení
 politická satira, anekdoty apod.politická satira, anekdoty apod.

1.1. Nepřátelské skupinyNepřátelské skupiny  
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SD-Tagesbericht   

        z 

21.11.1940
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SD-Tagesbericht z 21.11.1940_detail
„allgemein auf unteren Heeren bekannt geben!“
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ÚŘP hlavním okupačním 

úřadům o společenském 

styku s Čechy, 

30.11.1940 
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