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Zpráva ze z a h ra n i č n í pracovn í cestv
17. - 24. listopadu 20 13
Datum:
ěmeckol Berlin , Pirna
l\lísto:
Projekt:
mimo proj ekty a projekt Od eutanazie k vyhlazov áni Židú
Úč e l :
I) Atent át na Reinhard He ydricha. So učasné pozn atk y. Večer věnovaný so učasným znalos tem
o aten tátu na Reinh arda Heydricha - Festiva l Tsch echi scher Kun st und Kultu r, 18. II . 20 13,
Velvyslanectvi Č eské republiky Berlín (Wilhehnstr. 44 ,1011 7 Berlin)
2) 18. Sonn enstein -Symposium . Oas Gedenkb uch fůr die Opťer der NS- " Euthanasie" in
Sachsen. Eine Zwischenbilanz, Gcdcnkstatte Pirn a-Sonn enstcin, 23 . ll . Pirna (Ev.-Lut h.
Kirchgemeindezentrum Pirna-Sonnenstein, Dr.- Benno-Schol ze-Stralle 40 , 0 1796 Pirna)
3) Bundesarchi v Berlin (201 3 (Berl in: Finckensteinallee 63, 12205 Berlin); Zentrum fůr
Anti s emiti smusťorschung Berlin-T echni sche Universitát Berlin (Emst-Rcuter-Platz 7. 10587
Berli n): Staa tsbibliothek zu Berlin (Potsdame r Strall e 33 10785 Berlin)
Úč ast n ík cesty:

PhD r. Pavel Zeman, Ph.D.

Ve dnech 17. - 24 II. 20 13 j sem
Spolkové republice Něm ecko.

uskutečnil

služební cestu do Berlína a Pimy ve

První den služební cesty 17.11. 20 13 jsme absolvoval cestu z Prahy do Berlína.
Druh ý den 18. 11.20 13 j sem vystoupil na Velvyslanectví České republiky v B erl ín ě
na tematickém več eru . kter ý byl vč nová n so učasným histori ckým po z natk ů m aten tátu na
zastupuj ícího říšs ké ho protektora Reinharda Heydricha 27. 5. 1942. Náplní mého vystoupen í
byla předn ášk a v německém jazyce o historických okolnostech atentátu na R. Heydricha .
Předn á ška byla doplněna vybra nými filmovými uká zkami z česk ých histor íckých hran ých
fi lm ů. které obsahují filmov é zpracování pr ůb ěhu atent átu na R. Heydricha (A tent át, r. Ji ří
Sequens. 1964: Sokolovo , r. Otakar Váv ra, 1974).
Ve dnech 18.-22. II . 20 13 jsem v dop oledn ích hodinách (9.00-12.00 hod .) studoval
v kniho vně Zentra fůr Antisemitism usfo rschung v rámci řešení projektu Od eutanazie
k vvhlazováni Židu zahran ič n í odbornou literaturu týkající se pronásledov ání Židú v letech
1939-1 945, nacistického programu "eutanazie" a histori e naci stického Ně m ec ka 1933- 1945.
Ve Staatsbli othek zu Berlin j sem ve dne ch 19.-22. I I. 230 13 studov al (19 .00- 21.00 hod.)
odbomou za h ran ič n í literaturu ke stej ným t é mat ům ,

V Bundcsarchivu v Berlíně j sem pro účely projektu Od eutanazie k vvhlazováui Í'.idll
st udo va l ve dnech 18.-2 2 .11. 201 3 (12. 30-1 8.30 hod .) tyto archi vn í fondy: I) R 70. Polen.
Pol izcidicnststellen in Polen. Nr. 25 7. 293 . 336. 38 8. 647 : 2) NS 2. SS Rasse uml
Sied lungs haupta ml. Nr. 29 3: 3 ) R 96 I. Rcichsarbcitsgcmeinschaft Heil- und Ptl egeanstalt en.
Nr. 4. 6. 7. 14. 15: 4) NS I. Reich sschatzmeistcr der NSDA P. Archivsiunatur 27 11-2715.
27 19-272 1. 2723 . 273 4. 27 35. 27 47-27 50. 27 57. 27 59-27 6 1: 5) R 179. Kan zlei de s F ůhrcrs .
Hauptam t II b (Euthanasie). Karton Nr. 6- 9. 15-19: 6) BdC. Parteikorre spondcnz. Zentrale
Mit gli ederkart ci der NSDA P. Person enakten des Rasse- und Siedlungsh auptamtes-SS.
Pcrsonal untcrl agen vo n SS-A ngehiiri gen - podklady k rů zn ým osob ám.
23. 11. 2013 j sem vys to upi l v Pirn ě (Spolková země Sasko) na sympoz iu včn ovan ém
nacisti ckého pro gramu ..eutan azie " z let 1939-1945 ze Sa ska (18. So nnens teinSym posium , Oas Gedenkbueh tur die Opťer der NS-..Euthanasie" in Sachsen . Eine
Zwischcnbi lanz ). Zde j sem přednesl v n ěmeck ém j azyce p řednášku na tém a Archivni
prameny k ob čtcmt: v. nocistickc ontanaz ic ,. ( "ské republi ce ajejich vvu žiti s piihlédnutim k
psychiat rick é lé,'cb",' ,. Dobianccli II Plzn ě
Slu žební cesta byla ukončena 24 . II . 2013 .
obě t em

PhDr. Pavel Zeman. Ph.D.

