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Odbor zkoumání totalitních režimů                              V Praze dne 18. července 2014 

 

        Č.j.: USTR-459/2014 

 

 

 

 

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 

 
 

 

 

Datum:     6. – 12. 7. 2014 

Místo:       Německo - Ludwigsburg  

Projekt:     Od eutanazie k vyhlazování Židů, odb. garant PhDr. Pavel Zeman, Ph.D. 

Účel:         studium archivních dokumentů  

Účastník cesty: PhDr. Pavel Zeman, PhD., vedoucí Oddělení zkoumání doby nesvobody 

 

Ve dnech 6. – 12.7.2014 jsem uskutečnil zahraniční pracovní cestu do pobočky 

Bundesarchivu v Ludwigsburgu (SRN) - Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen. Cesta 

byla podniknuta v rámci schváleného plánu zahraničních pracovních cest odborných 

zaměstnanců Oddělení zkoumání doby nesvobody Ústavu pro studium totalitních režimů 

(USTR) na kalendářní rok 2014. 

 

První  a poslední den zahraniční pracovní cesty  6.a 12.7.2014 jsem cestoval veřejnými 

dopravními prostředky (autobus, vlak) do místa pracovního výkonu v Ludwigsburgu (6.7. 

2014) a zpět (12.7.2014). 

 

Ve dnech 7.- 11.7.2014, tj. po celou dobu pracovního týdne (pondělí - pátek), jsem 

studoval v pobočce Spolkového archivu (Bundesarchiv) v Ludwigsburgu v Zentrale Stelle der 

Landesjustizverwaltungen archivní dokumenty německé provenience. Studium těchto 

dokumentů je  důležité pro realizaci projektu Od eutanazie k vyhlazování Židů, jehož jsem 

v ÚSTR hlavním garantem a řešitelem. Studované archivní dokumenty se týkají i podílu 

bývalých československých státních občanů německého původu na páchání masových zločinů 

proti lidskosti v rámci násilné eutanazie a vyhlazování židů v letech 1939-1945. Současně 

jsem v uvedeném archivu studoval archivní materiály týkající se soudního vyšetřování 

bývalého šéfa Vystěhovalecké centrály v Lodži Hermanna Krumeye v 60. a 70. letech 20. 

století v bývalé SRN, který byl osobně odpovědný za zavraždění českých dětí z obce Lidice 

ve vyhlazovacím táboře v Chelmnu v roce 1942. Ze studovaných archivních materiálů byly 

výběrově objednány archivní kopie. 

 

V uvedeném archivu jsem konkrétně studoval tyto  archivní materiály - 

 

1) vyšetřování masových zločinů spáchaných ve vyhlazovacím táboře Treblinka v letech 

1942-1943 v okupovaném Polsku:  

– BDA, B 162, AR-Z 230/59, sign. 3833-3848 (Bd. 17-32): Einzel- und   

Massentötungen von Häftlingen in den Lagern Treblinka I (Al) und Treblinka II   

/Vernichtungslager/ im Rahmen der ´Aktion Reinhard´ in den Jahren 1940 bis 1944   
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(Jednotlivé a masové zločiny na vězních v táborech Treblinka I /A1/ a Treblinka II  

/vyhlazovací tábor/ v rámci ´Akce Reinhard´ v letech 1940 až 1944). 

 

2) vyšetřování masových zločinů spáchaných ve vyhlazovacím táboře Sobibor v letech 1942-

1943 v okupovaném Polsku: 

 - BDA, B 162, AR-Z 230/59, sign. 4425-4428 (Bd. 1-4): Massenvergasungen und 

Einzelerschießungen im Vernichtungslager Sobibor/Distrikt Lublin in den Jahren 1942/43 

(/Durchführung  der ´Aktion Reinhard´/ (Masová plynování a jednotlivá zastřelení ve 

vyhlazovacím táboře Sobibor/Distrikt Lublin v letech 1942/43). 

 

3) působení německých bezpečnostních složek v severní Itálii 1943-45: páchání zločinů proti 

lidskosti příslušníky ´Akce Reinhard´v Operační zoně Jadranské pobřeží 1943-45 po jejich 

přesunutí do severní Itálie na podzim 1943, kdy byly zlikvidovány vyhlazovací tábory v 

Treblince a Sobiboru 

 - BDA, B 162, AR-Z 230/59, sign. 823-825 (Bd. 1-3): Polizei-Mischbestände, Höchst- 

SSPF Italien (Policejní smíšené fondy, Vyšší Vůdce SS a policie Itálie) 

 

4) úřední vyšetřování Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen v Ludwigsburgu ze 60. let 

20. století týkající se zločinů páchaných německým lékařským a pečovatelským personálem 

v psychiatrické léčebně Dobřany u Plzně v letech 1939-1945 

 - BDA, B 162, AR-Z 230/59, sign. 30641 a sign. 19264: Die Gau-Heil- und 

Pflegeanstalt für Geisteskranke in Wiesengrund/Dobřany (Župní léčebný a pečovatelský ústav 

pro duševně nemocné v Dobřanech)    

 

5) úřední vyšetřování Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen v Ludwigsburgu ze 60. a 

70.  let 20. století bývalého šéfa Vystěhovalecké centrály v Lodži Hermanna Krumeye kvůli 

jeho osobnímu podílu na zavraždění českých dětí z obce Lidice ve vyhlazovacím táboře 

v Chelmnu v roce 1942 

  - BDA, B 162, AR-Z 230/59, sign.3855-3856 (Bd. 1-2): Lidice-Krumey Hermann 

 

Průběh uskutečněné cesty (dle jízdního řádu): 

1) Cesta Praha – Ludwigsburg 6. 7. 2014, odjezd Praha  10.40 hod., příjezd  Ludwigsburg 

18.16 hod. (vlak), přejezd hranic cca 13.45 hod. 

3) Cesta Ludwigsburg – Praha 12. 7. 2014, odjezd Ludwigsburg 9.36 hod., příjezd Praha 

17.19 hod., (vlak, autobus), přejezd hranic cca 15.30 hod. 

Ubytování  bylo v době od 6. do 12.7.2014 poskytnuto se snídaní. 

 

 

 

                                                                        PhDr. Pavel Zeman, PhD. 

                                                               Oddělení zkoumání doby nesvobody 

                                                               Ústav pro studium totalitních režimů 

 

 

 

 

 


