
Odbor zkoumání totalitních režimů

Zpráva ze zahraničn í pracovní cesty

V Praze, 27. 3. 2015 J.
Č. j .: USTR 199(Jo1.5

Datum:

Místo :

Projekt:

Účel :

15. - 21. 3. 2015

Zcntra1e Stelle der Landcsjust izvenvaltungen, Bundesarchiv,

Schorndorfer Str. 58, 71638 Ludwigsburg

Univers itlitsbibliothek Stuttga rt, HolzgartenstralJe 16, 70174 Stuttgart

Spolková republika Nčmecko

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

PhD.

studium archivních dokumentů, odborné zahraniční literatu ry a

publikovaných edic dokumentů k projektu Od eutanazie k vyhlazování

Židů

Účastn ík cesty: PhDr. Pavel Zeman, PhD., vedoucí Odd č len í zkoumání doby nesvobody

Ve dnech 15. - 21. března 2015 jsem uskutečnil služební cestu do pobočky

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

Universitštsbibliothek ve Stuttgartu. Cesta byla podniknuta v rámci schváleného plánu

zahraničnich pracovních cest odborných zaměstnanců Oddělení zkoumání doby nesvobody

Ústavu pro studium totalitních režimů (USTR) na kal endářní rok 2015.



V pobočce Spolkového archivu (Bundesar chiv) v Ludwigsburgu v Zentrale Stelle der

Land esjustizverwaltungen jsem studoval německé vá lečné a poválečné archivní dokumenty

týkající se nacist ického pro gramu eutanazie, vyh lazování židovského obyvatelstva ve

vyhlazovacím t áboru Akce Reinhard v Belzecu, soudního vyšetřov á n í zločinů spáchaných

v t á boře v Belzecu, které proběhlo v 60. letech 20. století ve Spolkové repub lice Německo

(soudní proces s německýmí dozorci z tábora v Belzecu 1964- 1965), č inno sti Dr. Roberta

Giesse v Úřadu říšského protektora v Čechách a na Moravě, vyšetřován í údajných zlo č i nů

eutanazie spáchaných německýmí l é ka ři v Pro tektorátu Čechy a Morava, p ů soben í

německého person álu Akce Reínhardt v sevem í Itál ii 1943-1945, role Kriminálního institutu

bezpečnostní policíe ( součást Říšského kr iminálního policejního úřadu) v hledání účinného

zp ů sobu hromadného zabijení osob a zapojení Neurologické klin iky uni verzity v Heídelberku

do program u nac istícké eutanazie v letech 1939-1945. Ze studovaných archivních materi á l ů

byly výběrové objednány archivní kopie. V Univers itatsbibliothek ve Stuttgartu jsem studoval

odbomou zahran ičn í literaturu k tématu nacíst ické eutanazie a tzv. nacistícké ho konečného

řešení židovské otázky, z níž byly pořízeny fotokopie.

V Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen , Bundesarchiv jsem studoval tyto

archivní materiály:

I) vyšetřování masových zloč i n ů spáchaných ve vyhlazova cím táboře Belzec v letech

1942-1943 v okupovaném Polsku :

- B 162, sign. 3 164, 3169, 3 172, BelzeclPolen, Josef Oberhauser-Bel zec /Po len

2) č i nnost Dr. Rob erta Giesse v Úr'adu ří šského protektora v Čechách a na Moravě :

- B 162, sign. 2 1033, Dr. Robert Giess

3) německé z loč iny eutanazie v Protektorátu Čechy a Morava:

- B 162,sign. 2731, Prof. Lucksch, Prof. Thums, O. reg. Med. Rat Eberhard

- B 162, sign. 26224, Dr. Tschuschner Anton, Prag

4) vyšetřov á n í zloč i nů přislu šnik ů .Akce Reinhardťv Operační zóně Jadranské pobře ž í 1943-

45:

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

5) Kriminálni institut bezpečnostn í poli cie ( součást Říšského kriminálního policejního úřadu)

a jeho zapojení do hledání úč inných zp ůsob ů hromadn ého zabijeni osob:

- B 162, sígn. 1602-1604, Dr. August Becker. Euthanasie

6) Neurologická klini ka univerzíty v Heidelberku a program nacistické eutana zíe:

- B 162, sign. 19582- 19586, Prof. Dr. Rauch Hans, Euthanasie
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Průb ěh uskutečněné cesty (dle jízdního řádu):

1) Cesta Praha - Ludwigsburg 15. 3. 2015, odjezd Praha 13.15 hod., příjezd Ludwigsburg 22.20

hod., přejezd hranic 15.50 hod. (vlak)

3) Cesta Ludwigsburg - Praha 21. 3. 20 15, odjezd Ludwigsburg 11.36 hod., příjezd Praha 19.18

hod., přejezd hranic 18.00 hod. (vlak, autobus)

Ubytování bylo ve dnech 15. - 2 I. 10. 2014 poskytnuto se snídaní.

.c-:
?;iif;~

PhDr. Pavel Zeman, PhD .

Oddělení zkoumání doby nesvobody

Ústav pro studium totalitních režimů
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