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O�WIÊCIM (OSVÌTIM) 2
WOJEWÓDZTWO BIELSKO-BIA£A
VOJVODSTVÍ BIELSKO-BIA£A

Koncentraèní tábory 2. svìtové války Osvìtim�Bøezinka
(nìmecky Auschwitz�Birkenau) byly do seznamu zahrnuty roku 1979.
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Hrùza a dìs, je� provázely za 2. svìtové
války Osvìtim, nemají v historii lidstva
obdobu.  Zdej�í hitlerovské koncentraèní
tábory byly nejvìt�ími v celé nacistické
ma�inérii smrti. Vìzni zde umírali ná-
sledkem pracovního vysílení, hladu,
fyzického týrání, bití, ale také hrùzných
lékaøských experimentù a hromadných
i individuálních poprav. Zahynul zde více
ne� jeden milion lidí.

V sousedství v�ech tìch skvìlých
a pozoruhodných vìcí zahrnutých do
seznamu svìtového dìdictví UNESCO
slou�í tyto koncentraèní tábory pøe-
dev�ím jako varování, èeho v�eho je také
èlovìk schopen.

Samotná Osvìtim je mìstem se ètyøiceti
tisíci obyvateli, le�ícím v ji�ní èásti Polska,
jihovýchodnì od prùmyslové oblasti
Katovic a západnì od Krakova.

Ve støedovìku byla Osvìtim støediskem
jednoho ze slezských kní�ectví. Ze starého
kní�ecího hradu se ale zachovala ji� jen
gotická ba�ta z 13. století.

Nechvalnì se Osvìtim proslavila a� za
2. svìtové války, kdy� zde nacisté vybudo-
vali koncentraèní tábory, nìmecky pojme-
nované Auschwitz�Birkenau.

AREÁLY KONCENTRAÈNÍCH
TÁBORÙ OSVÌTIM A BØEZINKA

Západnì od mìsta se asi tøi kilometry
od sebe rozkládají dva areály bývalých
nìmeckých koncentraèních táborù z ob-
dobí 2. svìtové války. Byly jako jedny
z prvních lokalit zahrnuty do svìtového
seznamu UNESCO jako vìèné memento.
V prostoru mezi koncentraèním táborem
Auschwitz (Osvìtim) a vlastním mìstem
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O�wiêcim (Osvìtim) se dochovaly domy
a klub postavené pro jednotky SS.

PAÑSTWOWE MUZEUM
O�WIÊCIM�BRZEZINKA
STÁTNÍ MUZEUM OSVÌTIM�
BØEZINKA

Na plenárním zasedání Polské svazové
rady pøednesl Alfred Fiderkewicz, bývalý
vìzeò koncentraèního tábora Auschwitz,
jménem skupiny poslancù návrh na zvìè-
nìní míst masového vra�dìní Polákù
a obèanù dal�ích zemí. Návrh schválila
poslanecká kulturní komise a 2. 7. 1947
bylo rozhodnuto o uchování osvìtimského
areálu jako památníku utrpení národù.
Poèet náv�tìvník  se od dob zøízení muzea
blí�í dvanácti milionùm osob.

OBÓZ KONCENTRACYJNY
O�WIÊCIM
KONCENTRAÈNÍ TÁBOR OSVÌTIM
(AUSCHWITZ)

Osvìtimský tábor byl zalo�en nìmec-
kými nacisty roku 1940 pùvodnì pro polské
politické vìznì, pøedev�ím pak pro
úèastníky hnutí odporu a pøíslu�níky in-
teligence. Od roku 1941 hitlerovci posílali
do »tábora smrti« nepohodlné lidi z celé
Evropy. Umírali zde �idé, Cikáni, sovìt�tí
váleèní zajatci, Èe�i, Jugoslávci, Francouzi,
Raku�ané, Nìmci a dal�í.

Vznikla obrovská továrna na smrt,
sestávající ze tøí hlavních èástí:

AUSCHWITZ I., fungoval v letech
1940�1945 a byl to tzv. mateøský tábor,
vybudovaný na pøedmìstí Osvìtimi.

AUSCHWITZ II.�Birkenau, fungoval
v letech 1942�1945 v Bøezince, vzdálené
3 kilometry od Osvìtimi.

AUSCHWITZ III.�Monowitz, fungo-
val v letech 1942�1945 v Monovicích (Mo-
nowice) nedaleko Osvìtimi.

Kromì toho v letech 1942�1944 vzniklo
kolem ètyøiceti filiálek tohoto koncentraè-
ního tábora, které byly zøízeny v blízkosti
hutí, továren a dolù v okolí Osvìtimi.

V letech 1941�1942 obsahoval pouze
osvìtimský areál 28 dvoupodla�ních bu-
dov, v nich� bylo umístìno a� 20 000 vìzòù.
Tábor plnil dvì funkce � byl nejvìt�ím
nacistickým vìzením a od roku 1942 také
nejvìt�ím centrem vyhlazování �idù.

Osvìtim byla osvobozena sovìtskou
armádou 27. ledna 1945. V táboøe zbylo
7 000 vìzòù, které SS nestaèila zlikvidovat.

Exteriér: Bývalý koncentraèní tábor
AUSCHWITZ I. má v souèasnosti upraven
vstupní objekt s informaèním centrem
a restaurací.

Areály Osvìtimi, Bøezinky a blízkého okolí
byly nejvìt�ím vìzením 2. svìtové války
a pravdìpodobnì místem nejvìt�ího
vra�dìní v historii lidstva, kterému podlehlo
více ne� 1,2 milionu lidí 28 národností.

V plynové komoøe osvìtimského
koncentraè-ního tábora o plo�e 210 m2 mohlo
zahynout bìhem 15�20 minut a� 2 000 osob.
Pro zabití 1 500 osob bylo zapotøebí 5�7 kg
plynu cyklon B vyrábìného firmou
IG Farben. Tìla se poté spalovala v pecích
krematoria.

Do Osvìtimi byli deportováni �idé a dal�í
vìzni z obrovských vzdáleností � a� 2 400
kilometrù. Cestu trvající 7�10 dní protrpìli
v zaplombovaných vagonech. Do plynových
komor bylo po pøevezení pøedáno okam�itì
70�75 procent pøíchozích.
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Ji�nì od vstupu se rozkládá obdél-
níkový areál patrových vìzeòských budov
uspoøádaných do tøí øad, ohranièených
plotem. V centru areálu, uprostøed støední
øady budov, je plocha, kde se vyhla�ovaly
rozkazy. Stojí zde rekonstruovaná pøenos-
ná �ibenice, na které byly vykonávány
veøejné exekuce.

První øada budov: v centru je umístìn
areál kuchynì, v levé východní budovì
è. 24 archiv muzea s informacemi o býva-
lých vìzních, na opaèné stranì vpravo,
v pøedposledním objektu è. 27 je expozice
nazvaná »Boj a muèení �idù« a v
posledním baráku è. 28 je zachována bývalá
vìzeòská nemocnice.

Druhá øada barákù obsahuje muzejní
instalace vìnované jednotlivým národùm:

Ve tøetím objektu zleva (è. 14) je umí-
stìna Národní expozice Ruska, v pátém
(è. 16) Èeské a Slovenské republiky, v dal-
�ím (è. 17) Jugoslávie a Rakouska, v è. 18 je
expozice Maïarska a Bulharska, v è. 20
Francie a Belgie a v pøedposledním objektu
è. 21 expozice Holandska a Itálie.

Tøetí øada má instalovány v�eobecné
expozice:

Ètvrtý objekt zleva (è. 4) obsahuje expo-
zici s názvem »Vyhlazování lidí«, sou-
sední è. 5 »Dùkazy zloèinù«, è. 6 »�ivot
vìznì«, è. 7 »Podmínky bydlení a zdra-
votní«. V pøedposledním bloku è. 10 byly
na �enách provádìny sterilizaèní ex-
perimenty. Následující blok è. 11 bývá na-
zýván »Blokem smrti«, proto�e v jeho skle-
pení se nacházelo táborové vìzení. Bloky
è. 10 a 11 jsou spojeny takzvanou »popravèí
stìnou«, zdí, pøed kterou fa�isté postøíleli
tisíce vìzòù, hlavnì Polákù.

Vnì vìzeòského areálu, na východní
stranì vlevo, stojí u plotu následující
objekty:

1. øada � budova stanice SS, dále ply-
nová komora s krematoriem a budova
táborového gestapa.

2. øada � administrativní budova a ne-
mocnice SS.

3. øada � velitelství tábora s politickým
oddìlením táborového gestapa.

Na západní vnìj�í stranì areálu je umís-
tìn objekt s pøedmìty vìzòù a se smrtícím
plynem � cyklonem B, kterým byli vìzni
hromadnì popravováni.

Zpøístupnìné interiéry budov
koncentraèního tábora Auschwitz I.

Expozièní prostory jsou umístìny ve
dvanácti  vìzeòských budovách:

Blok è. 4. Expozice historie vyhlazování
vìzòù sestává z exponátù jako je napøíklad
urna s popelem osvìtimských obìtí, evi-
denèní knihy vìzòù, dokumenty likvidace
sovìtských vìzòù a Cikánù, originální foto-
grafie vìzòù zhotovené jedním z pøíslu�-
níkù SS. Následuje model plynové komory
a krematoria. Vystaveny jsou také napøí-
klad tøi fotografie ilegálnì zhotovené roku
1944, které ukazují �eny vhozené do
kremaèních pecí ke spálení. Vystavena je
zde otøesná sbírka lidských vlasù a zlatých
zubù, shromá�dìná od obìtí tábora.

Byl vùbec mo�ný útìk vyhladovìlého vìznì
v trestaneckých �atech z tábora obehnaného
dvojitým plotem z ostnatého drátu, nabitým
elektrickým proudem? O útìk se pokusilo
nìkolik stovek vìzòù, ale ty zdaøilé se dají
spoèítat na prstech jedné ruky.
Útìk se podaøil i èeskému vìzni Vítìzslavu
Ledererovi. Ten jako první vynesl na
veøejnost informace o nejvìt�ím vra�dìní
v lidských dìjinách.
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Blok è. 5. Pøedstavena je zde sbírka
pøedmìtù, které vlastnili zavra�dìní
vìzòové � boty, kufry se jmény, brýle,
zubní protézy, klíèe aj.

Blok è. 6. Expozice pøedstavující �ivot
vìzòù. Ukázka registrace a oèíslování
vìzòù, odívání do vìzeòských mundúrù,
dokumentace provozu tábora � karanténa
vìzòù, struktura a správa tábora, provìrky
a �ivot uvìznìných. Rovnì� jsou zde
ukázky práce vìzòù, kteøí byli zamìstnáni
v koncernu IG Farben, v hutích, dolech
a závodech na výrobu zbraní. Pøedstavena
je také dokumentace nekvalitního stra-
vování, autentické fotografie uvìznìných
�en, z nich� mnohé vá�ily pouhých 25�30
kilogramù.

Blok è. 7. Dokumentace bydlení vìzòù.
V pøízemních prostorách jsou rekon-
struovány pùvodní obytné prostory vìzòù.
V místnostech plánovaných pro 40�50 osob
spalo a� 200 uvìznìných, na lù�kách po
dvou a� tøech. Pøedstaveno je zde také
zdravotní klima Osvìtimi, pokusy lékaøù
provádìné na vìzních, zkou�ky jedù,
sterilizace �en aj.

Blok è. 11. Byl nazýván blokem smrti.
Jde o barák sousedící s popravèí stìnou.
Sklepní prostory i pøízemí jsou zachovány
v pùvodní podobì. V roce 1941 zde byly
uskuteènìny zkou�ky masového zabíjení
lidí cyklonem B.

V podzemí je mo�né vidìt tøi typy vì-
zeòských cel. Cela è. 18 je jednou z cel,
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které byly urèeny vìzòùm odsouzeným
na smrt vyhladovìním. Cela è. 20 byla na
proti tomu temnicí, kde obìti mnohdy
umíraly v dùsledku nedostatku vzduchu.
Zvlá�tní druh pak pøedstavuje cela è. 22,
ve které se nacházely ètyøi malé trestné
»bunkry« o plo�e 90 x 90 cm. Ka�dý takový
bunkr byl urèen pro ètyøi vìznì.

Krematorium a plynová komora.
V první èásti je hala mrtvých, která byla
pøestavìna na plynovou komoru. V dal�í
jsou dochovány rekonstruované pece,
v nich� bylo spáleno mnoho lidských tìl.

Bloky è. 14.�21. Jsou zasvìceny utrpení
vìzòù jednotlivých národù.

Blok è. 27. Památník tragédie a utrpení
�idù.

BIRKENAU
OBÓZ KONCENTRACYJNY
BRZEZINKA
KONCENTRAÈNÍ TÁBOR
BØEZINKA

V roce 1941 vznikl na katastru obce
Bøezinka dal�í koncentraèní tábor nazvaný
Auschwitz II.�Birkenau. Byl postaven
osvìtimskými vìzni.

V srpnu 1944 bylo v táboøe okolo sto
tisíc vìzòù. Ve zdìných barácích spaly na
tøípatrových pryènách �eny.

Døevìné baráky byly pùvodnì urèeny
pro konì, po provedení minimálních zmìn
bylo v ka�dém z nich umístìno a� tisíc
vìzòù. Centrem baráku v�dy vedl komín,
který ho mìl zahøívat.

Exteriér: Koncentraèní tábor se roz-
kládá asi 3 km západnì od mateøského
tábora a je mimoøádnì rozlehlý. Na plo�e
175 hektarù bylo umístìno 300 ubytoven,
z nich� je zachováno 45 zdìných a 22 døe-

vìných domù. Do areálu se vstupuje tzv.
branou smrti v bývalé hlavní strá�nici,
kde je také informaèní centrum s nahráv-
kami ve dvanácti jazycích. Za ní je �elez-
nièní rampa. U ní konèily transporty vìzòù.

Nejstar�í èást tábora le�í vlevo od
vchodu. Je z poloviny zachována. Nachá-
zely se zde dva areály budov uspoøádaných
do pìti øad za sebou. Baráky byly urèeny
�enám.

Druhá, je�tì rozsáhlej�í èást budov
postavených roku 1943 mìla devìt øad.
V ka�dé øadì bylo dvacet objektù a pøí-
davný areál vìzeòské nemocnice. Ta byla
rozdìlena do pìti oddìlení, z nich� zùstala
zachována první øada budov, urèená
pùvodnì karanténì mu�ù. Dal�í oddìlení
byla urèena �idùm z Terezína, Maïarska
a Cikánùm.

Tøetí, zcela vpravo le�ící èást tábora
byla ve výstavbì.

Uprostøed, za obìma hlavními areály,
stojí ruiny dvou plynových komor s kre-
matoriem.

V pravém zadním rohu tábora byl
umístìn pøídavný areál dnes znièených
tøiceti budov, postavených ve dvou øadách.
Zachovaly se zde pozùstatky dvou plyno-
vých komor, krematoria a malý rybníèek,
do nìho� se sypal popel mrtvých.

Plynové komory Nìmci nazývali »láznìmi
pro zvlá�tní úèely«. Na vstupních dveøích
tìchto »lázní« bylo napsáno: »Pro dezin-
fekci« a na výchozích dveøí »Vchod do
lázní«.
Tak vstupovali lidé urèení k zahubení bez
jakéhokoli podezøení do místnosti pro
dezinfekci, svlékli se tam a byli odtud
zahnáni do »láznì pro zvlá�tní úèely«, to jest
do plynové komory, kde byli povra�dìni.
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MUZEUM O�WIÊCIM
MUZEUM OSVÌTIM

Adresa: 326 00 O�wiêcim, ul. Wiê¿niów
O�wiêcima 20
Telefon/fax: 033/43 19 34
Umístìní: Na levém bøehu øeky So³a,
západnì od centra.
Otevøeno: Èerven a� srpen 8�19, kvìten
a záøí 8�18, duben a øíjen 8�17, bøezen
a listopad a 1.�15. prosinec 8�16 hodin,
16. prosinec a� 28./29. únor 8�15 hodin.
Zavøeno 25. 12., 1. 1. a o velikonocích.

Do prostor koncentraèních táborù mají
malé dìti vstup zakázán.

INFO

Poznámky

© Ppress � ve�keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých autorù
a vydavatelství Ppress. Je výslovnì zakázáno jejich jakékoli �íøení, publikování èi dokonce prodej za úplatu.

Internet Geographic Magazine  �  www.ingema.net


