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Datum:

Místo:

Projekt:

21. - 29.10.2014

Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen, Bundesarchiv,

Schorndorfer Str. 58, 71638 Ludwigsburg

Wiirttembergische Landesbibliothek Stuttgart, Konrad-Adenauer

Strasse 8, 70173 Stuttgart

UniveraitětsbibliethekStuttgart, Holz gartenstra6e 16, 70174 Stuttgart

Spolková republika Německo

Od eutanazie k vyhlazování Židů, garant a řešitel PhDr. Pavel Zeman,

PhD.

Účel: studium archivnich dokumentů, odborné zahraniční literatury a

publikovaných edic dokumentů k projektu Od eutanazie k vyhlazování

Židů

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

Ve dnech 21. - 29. říj na 2014 j sem uskutečnil služební cestu do pobočky

Bundesarchivu v Ludwigsburgu (SRN) - Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen a do

Universitatsbibliothek a Wiirttembergische Landesbib liothek ve Stuttgartu. Cesta byla

podniknuta v rámci schváleného plánu zahran i čn ích praco vních cest odborn ých zaměstnanc ů



Oddělení zkoumání dob y nesvobody Ústavu pro studium totalitních re ž im ů (UST R) na

kalendářní rok 20 14.

V pobočce Spolkového arc hivu (I3undesarchiv) v Ludwigsburgu v Zentrale Ste lle der

Land esjustizverwaltungen jsem studoval archivní dokumenty německé prov enience týkaj íc í

se nacistického programu eutanaz ie, vyhlazování židovského obyvatelstva ve vyhlazovacích

táboeeh Akce Reinhard v Sobiboru a v Belzccu, soudního vyšetřování z loč i nů spác haných 

v táboře v Sobiboru, které proběhlo v 60. letech 20. století ve Spo lkové republice Německo

(soudn í proces s německými dozorci z tábora v Sobiboru 1965-1966) a působení německého

personálu Akce Rei nhard v severní Itálii 1943-1 945. Ze studovaných archivních materi ál ů

byly výběrové objednány archivní kopi e. V Universitatsbibliothek a Wů rtternbergische

Landes bibliothek ve Stuttgartu jsem studoval odbornou zahran iční literaturu k tématu,
nac istické eutanazie a tzv. nacistiek~ho konečného řešen í židovské otázky, z níž byly

po řízeny fotokopi e.

V Zentrale Ste lle der Land esjustizverwaltungen, I3undesarchiv jsem studoval tyto

archivní materiály:

1) vyšetřován í masov ých z l oč inů spáchanýc h ve vyhlazovacím t áboře Sobibor v letech

1942-1 943 v okupovaném Polsku :

- I3DA, I3 162, sign. 4429-4442 ( 14 Band e): Massenvernichtungen unci

Einze lerschieííungen im Vernic htungslagc r Sobibor/Oistr ikt Lublin in den Jahren 1942/43

(Du rchfllhrung der 'Aktion Reinhard)

2) vyšetřování masových z loč i nů spáchaných ve vyhlazovacím táboře Belzecu v roce

1942 v okupovaném Polsku

- BOA, I3 162. sign. 3165: Bclzec , Polen, Fritz Jirmann

3) p ů sobeni n ěmeckých bezpečnostních složek v severní Itálii 19·B -45: páchání z l o č i n ů proti

lidskosti přis l u šniky .Akce Reinharďv Operační zóně Jadranské pobřeží 1943-45 po jejich

přesunut í do severní Itálie na podzim 1943. kdy byly zlikvidovány vyh lazovací tábory v

Treblince a Sobiboru

- BDA. B 162, sign. 6645-6648 : Tatort: Triest-San Sabba

Průb ěh uskutečněné cestl' (dle jízdního rádu):

I) Cesta Praha - Ludwigsburg 2 1. 10. 20 14. odjezd Praha 7.35 hod.. příj ezd Ludwigsburg 14.23

hod.. přej ezd hranic 9.35 hod. (autobus. vlak)



3) Cesta Ludwigsburg - Praha 29. 10.20 14, odjezd Ludwigsburg 9.36 hod., příjezd Praha 16.1 9

hod., přejezd hranic 14.15 hod. (vlak, autobus)

Ubytování bylo ve dnech 22. - 29. 10. 2014 poskytnuto se snídaní.
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PhDr. Pavel Zeman, PhD .

Oddělen í zkoumání doby nesvobody

Ústav pro studium totalitních režimů
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