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Prohlídkovõ okruh Pam·tníkem KT Flossenbûrg
V objektu Pam·tníku KT Flossenbûrg se nach·zí 14
informaËních tabulí, které poskytují informace o düleæitõch
místech koncentraËního t·bora zïízeného v roce 1938.
Võchozím místem je prüjezd bõvalé komandantury, kde pl·n
nabízí první orientaci a pod·v· informace o vÏzních a SS.
Vznik· tak moænost prohlídkového okruhu, kterõ zahrnuje
pïedevπím vÏzeÚskou Ë·st koncentraËního t·bora. Dalπí
informaËní tabule je umístÏna u »estného hïbitova ve stïedu
obce Flossenbûrg, kde byli pochov·ni vÏzni, kteïí zemïeli po
osvobození koncentraËního t·bora.
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pÊehlednÎ plán
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leteckõ snímek z 23. dubna 1945
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KT Flossenbûrg byl zïízen v kvÏtnu 1938. Vedení SS vybralo
Flossenbûrg za stanoviπtÏ koncentraËního t·bora kvüli
místnímu naleziπti æuly. Aæ do roku 1942 byli vÏzni nuceni
pracovat pïedevπím v kamenolomech pro hospod·ïskõ podnik
DESt (Deutsche Erd- und Steinwerke), kterõ se nach·zel ve
vlastnictví SS.
Od roku 1942 zïídila SS pïedevπím pro zbrojní z·vody více neæ
100 odlouËenõch t·borü, které se nach·zely v severním
Bavorsku, »ech·ch a Sasku. V samém Flossenbûrgu byli od té
doby vÏzni nasazov·ni ve zbrojní võrobÏ firmy Messerschmitt.
V dubnu 1945 byli témÏï vπichni vÏzni vyhn·ni z t·bora na
pochody smrti. Kdyæ 23. dubna 1945 ameriËtí voj·ci osvobodili KT
Flossenbûrg, nalezli v nÏm 1500 smrtelnÏ nemocnõch.

v‹zni
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První vÏzni byli do Flossenbûrgu
deportov·ni 3. kvÏtna 1938. Od
poË·teËních 400 uvÏznÏnõch stoupl
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Pr·ce v kamenolomu
patïila k nejtÏæπím a
nejvraæednÏjπím
pracovním komandüm
(fotografie kolem 1940).

jejich poËet do roku 1939 na 2.500.
Koncem v·lky bylo na tÏsném prostoru
vÏznÏno aæ 15.000 lidí. Jednalo se o
takzvané àkrimin·lníÜ a àasoci·lníÜ, ale i
o politické protivníky nacistického
reæimu, homosexu·ly, Sinti a Romy
(àCik·nyÜ), v·leËné zajatce a Æidy.
Velk· vÏtπina nepoch·zela z NÏmecka,
nõbræ z Polska a SovÏtského svazu, z
MaÔarska, »ech a jinõch evropskõch
zemí. V nÏkterõch odlouËenõch t·borech
byly vÏznÏny i æeny. Celkem bylo v KT
Flossenbûrg a jeho odlouËenõch
t·borech v letech 1938 aæ 1945
registrov·no pïibliænÏ 100.000 vÏzÚü.
ProkazatelnÏ nejménÏ 30.000
z nich nepïeæilo.

2

Jeden ze 100.000: Jan
PrÍdki z Polska byl
deportov·n roku 1941 z
KT Dachau jako vÏzeÚ do
odlouËeného t·bora
kas·ren SS do
Norimberka. Pïeæil KT
Dachau, flossenbûrgskõ
odlouËenõ t·bor v
Norimberku a pochod
smrti v roce 1945 zpÏt do
Dachau.

01.07.2004

Komandantura byla spr·vním sídlem
KT Flossenbûrgu. Zde se mimo jiné
nach·zely kancel·ïe velitelü,
kancel·ï velitele zadræovací vazby,

12:38

Seite 7

Komandantura mÏla bõt
smÏrem ke vÏzeÚské Ë·sti
zajiπtÏna zamïíæovanõmi
okny a zamïíæovanou branou
(n·kres ze stavebního pl·nu z
roku 1941).

stejnÏ jako vÏzeÚsk· registratura.
Zde SS vÏznÏ vyslõchala a muËila.
Prüjezd mÏl podobnÏ jako v

komandantura
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ostatních koncentraËních t·borech
slouæit jako hlavní pïístup k
vÏzeÚskému t·boru. Vzhledem k
tomu, æe KT nedokonËil realizaci
pl·nované podoby, zaËínala vÏzeÚsk·
Ë·st aæ 50 metrü za prüjezdem.

V kvÏtnu 1943 se po
dlouholeté sluæbÏ v jinõch
koncentraËních t·borech stal
Max Koegel velitelem
KT Flossenbûrg. Byl mu
podïízen person·l SS i celõ
komplex KT Flossenbûrg
vËetnÏ odlouËenõch t·borü.
Roku 1945 Koegel zmizel, v
roce 1946 byl zatËen. Ve
vÏzení se obÏsil.
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táborová brána
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Br·na do t·bora oddÏlovala
vÏzeÚskõ prostor od prostoru SS.
àArbeit macht freiÜ (àPr·ce
osvobozujeÜ), heslo na levém
sloupu br·ny, poukazovalo na
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Str·æní budova, t·borov·
br·na a Appellplatz bõvalého
koncentraËního t·bora koncem
dubna 1945. Vpravo v pozadí je
vidÏt jeπtÏ stojící budovu
pr·delny a vÏzeÚskõch sprch
(fotografie kr·tce po
osvobození 1945).

údajnou võchovnou úlohu
koncentraËního t·bora.
Ve skuteËnosti vπak byli vÏzni
vykoïisªov·ni, muËeni a v mnoha
pïípadech utõr·ni k smrti.
Vπichni vÏzni, kteïí r·no t·bor
touto branou opustili, se jí veËer
museli vr·tit. I tÏla tÏch, kteïí své
pracovní nasazení nepïeæili, byla
dopravov·na zpÏt do t·bora.

4

Sloupy t·borové br·ny byly po
roce 1945 posunuty do vÏzeÚské
Ë·sti bõvalého t·bora. Tam, v
à⁄dolí smrtiÜ, stojí dnes jako
symbolick· vzpomínka
(fotografie kr·tce po osvobození
1945).
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Appellplatz byl centrem t·bora.
Kaædé r·no a kaædõ veËer zde byli
vÏzni sËít·ni. »asté
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Appellplatz zaËínal za branou
a zaujímal prostor mezi kuchyní
a a pr·delnou (leteckõ snímek z
23. bïezna 1945).

nÏkolikahodinové st·ní v pozoru
bylo dodateËnõm tõr·ním

Appellplatz
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podvyæivenõch a nedostateËnÏ
obleËenõch vÏzÚü. Zde se
vykon·valy tresty, bylo prov·dÏno
muËení, vykon·valy se popravy. Po
roce 1945 se volnõ prostor mezi
pr·delnou (vlevo) a t·borovou
kuchyní (vpravo) stal souË·stí
prümyslové zóny a byl obestavÏn
tov·rními halami.
V prübÏhu rekonstrukce Pam·tníku
KT Flossenbûrg byly tyto pov·leËné
stavby stræeny.

©ibenice na Appellplatzu byla
pouæív·na pïi poprav·ch pïed
oËima nastoupenõch vÏzÚü.
Pokusy o útÏk nebo jiné
àprohïeπkyÜ byly trest·ny smrtí
(fotografie po roce 1945).
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prádelna / v‹ze‚ské sprchy
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Ve sklepÏ pod pr·delnou se nach·zely
vÏzeÚské sprchy. NovÏ pïíchozí zajatci
zde museli odevzdat veπkerõ

VÏzeÚské sprchy ve
sklepÏ pr·delny
(fotografie ze 4.
kvÏtna 1945).

soukromõ majetek vËetnÏ civilních
πatü. Vlasy i ochlupení jim bylo
oholeno. Lidé byli nahn·ni pod horké
nebo studené sprchy. Jednotné
pruhované vÏzeÚské πaty a pïidÏlení
Ëísla na místo püvodního jména vzaly
jednotlivõm lidem jejich osobnost.
Hlídky SS tak demonstrovaly svou
absolutní moc nad vÏzni KT. Masivní
budova pr·delny byla po roce 1945
vyuæív·na rüznõmi prümyslovõmi
podniky. Dnes je souË·stí Pam·tníku
KT.
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Pr·delna (nahoïe) a
vÏzeÚsk· kuchynÏ (dole)
byly na zaË·tku kromÏ
vÏzení jedinõmi masivními
budovami ve vÏzeÚské Ë·sti
t·bora (fotografie ze zimy
1939/40).
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VÏzeÚské bar·ky (bloky) byly na
poË·tku pl·nov·ny asi pro 300 zajatcü,
pozdÏji bylo na ploπe o 50 metrech
dlouhé a 8 metrech πiroké natÏsn·no
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VÏzeÚské bar·ky se
nach·zely na svazích z obou
stran Appellplatzu. NÏkteré z
nich byly vyuæív·ny jako
dílny a nemocniËní revír
(fotografie po roce 1945).

témÏï 1000 vÏzÚü. TíseÚ
neposkytovala jednotlivcüm æ·dnõ
volnõ prostor. NedostateËné

v‹ze‚ské baráky
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hygienické pomÏry mÏly za n·sledek
nemoci a epidemie. Kaædõ blok se
podïizoval spr·vÏ vedoucího bloku. Byl
jím vÏzeÚ, jehoæ úkolem bylo z
povÏïení SS prosazovat t·borovõ ï·d.
Po roce 1945 byly bar·ky d·le
vyuæív·ny nejdïíve jako t·bor pro
v·leËné zajatce, pak jako ubytovny pro
osoby pron·sledované nacistickõm
reæimem a nakonec pïedevπím pro

VÏzeÚské bar·ky byly
postaveny z normovanõch
hotovõch dïevÏnõch desek a
byly pro svou πpatnou izolaci
k dlouhodobému obõv·ní
naprosto nevhodné
(fotografie po roce 1945).

odsunuté NÏmce.
V polovinÏ 50. let se zaËalo s võstavbou
pïev·ænÏ soukromõch domü.
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nemocni◊ní baráky
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NemocniËní revír byl tvoïen
tïemi oddÏlenõmi bar·ky, ve
kterõch se nach·zeli tÏæce
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Obnaæené z·klady nemocniËního
revíru stræeného roku 1945 ukazují
püvodní rozdÏlení místností
nemocniËního bar·ku (fotografie z
roku 2001).

nemocní vÏzni. ⁄myslné
zanedb·v·ní, dlouhotrvající
podvõæiva, πpatné hygienické
podmínky a πíïící se epidemie
udÏlaly z nemocniËního revíru
místo umírajících.
KromÏ toho zde byli v r·mci
cíleného usmrcov·ní selektov·ni
sovÏtπtí v·leËní zajatci a polπtí
vÏzni. Tito byli n·slednÏ vraædÏni
injekcemi s jedem.

8

Po osvobození bylo zaïízení
nad·le pouæív·no jako nemocnice
se skuteËnou lékaïskou péËí
(fotografie ze 4. kvÏtna 1945).
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VÏzení zïízené v roce 1940 sest·valo ze
40 samotek a dvora obehnaného zdmi.
Byly zde libovolnÏ vykon·v·ny tresty.
Zde byli vÏzni muËeni a trest·ni
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PopraviπtÏ na vÏzeÚském
dvoïe bezprostïednÏ po
osvobození. ©ibenici a zaïízení
na stïílení do tõla SS kr·tce
pïedtím odstranila (fotografie
z poË·tku kvÏtna 1945).

samovazbou ve tmÏ a z·roveÚ jim byla
odejím·na veπker· potrava. VÏzení
slouæilo rovnÏæ jako vÏzení
prominentních vÏzÚü z NÏmecka i ze
zahraniËí. Mezi nimi se nach·zely
düleæité osobnosti z oblasti vojenské,
církevní a politické, které byly protivníky
nacizmu. Na vÏzeÚském dvoïe bylo
popraveno více neæ tisíc lidí. Mezi nimi

Pastor Dietrich
Bonhoeffer
(1906-1945) byl
jako jeden z
m·la
evangelickõch
teologü aktivní v
protinacistickém odboji.
Udræoval úzké spojení s
vojenskõm odbojem. Dietrich
Bonhoeffer byl 9. dubna 1945
na vÏzeÚském dvoïe obÏπen.

táborové v‹zení
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zde byli zavraædÏni i Dietrich
Boenhoeffer, Wilhelm Canaris,
Hans Oster a jiní. Roku 1964 bylo vÏzení
tÈmÏï kompletnÏ stræeno.

Generalmajor
Hans Oster
(1888-1945)
patïil k centru
vojenského
odboje. Podílel
se na pokusech o atent·ty na
Hitlera. 9. dubna 1945 byl na
vÏzeÚském dvoïe obÏπen.
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ªestnÎ hÊbitov
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V zadní Ë·sti bõvalého KT, ve kterém se
nach·zely izolaËní bloky, sklad stavebnin
a dezinfekce, byl v letech 1957 aæ 1960
vybudov·n »estnõ hïbitov pro obÏti
koncentraËního t·bora. Byly zde uloæeny
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»estnõ hïbitov byl
zaloæen na vypr·zdnÏné
ploπe mezi str·æní vÏæí
(vlevo nahoïe) a
dezinfekËní budovou
(dole), kter· byla proto
zboïena (fotografie z
poË·tku pades·tõch let).

pozüstatky vÏzÚü z celého Bavorska, kteïí
byli zavraædÏni na pochodech smrti a
leæeli dosud pohïbeni na místních
hïbitovech podél tras pochodü.
Na »estném hïbitovÏ bylo v jednotlivõch
hrobech pochov·no více neæ 5 500 osob.
V roce 1995 byla v are·lu bõvalého skladu
stavebnin postavena æidovsk·
modlitebna.
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Na rozkaz americké
arm·dy exhumují nÏmeËtí
civilisté 120 vÏzÚü, kteïí
byli zavraædÏni na
pochodu smrti v
Neunburg vorm Wald
(fotografie z 29. dubna
1945).
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IzolaËní bloky byly zïízeny roku 1942
püvodnÏ za úËelem ubytov·ní 2.000
sovÏtskõch v·leËnõch zajatcü. Tito
byli do Flossenbûrgu pïevezeni na
podzim 1941 ve velmi πpatném
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Zvl·πtní prostor izolaËních
blokü sest·val ze Ëtyï
bar·kü, které byly od
zbõvající vÏzeÚské Ë·sti
oddÏleny ostnatõm dr·tem
(leteckõ snímek z 23. bïezna
1945).

fyzickém stavu a nejdïíve ubytov·ni

izola◊ní bloky
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do tïí vÏzeÚskõch blokü pïi
nemocniËním revíru. N·sledkem
nemocí, podvõæivy a cíleného
zneuæív·ní byla úmrtnost mezi
sovÏtskõmi zajatci obzvl·πtÏ vysok·.
ZïejmÏ z tohoto düvodu byly tyto
bar·ky pouæív·ny jako bloky
karanténní a bloky umírajících a ne
pro v·leËné zajatce,
jak bylo pl·nov·no.

Pïi plném obsazení vl·dla v
bar·cích nesnesiteln· tíseÚ.
VÏtr·ní a vyt·pÏní bylo
naprosto nedostateËné
(fotografie ze 30. dubna 1945).
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rampa ke krematoriu
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Od podzimu 1944 poËet mrtvõch v KT
Flossenbûrg võraznÏ stoupl. Proto byl
vybudov·n tunel s n·slednou
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Komise americké arm·dy
zkoum· vchod do tunelu
(fotografie z 24. dubna
1945).

rampou, aby se mohla tÏla
transportovat do krematoria, které se
nach·zelo mimo t·bor. Vchod, kterõ
byl zajiπtÏn mïíæí, se nach·zel
nedaleko karanténního bloku a bloku
umírajících, kde leæeli tÏæce
nemocní a umírající vÏzni. Tunel,
rampa a krematorium se staly po
roce 1945 düleæitõm symbolem
pam·tky KT Flossenbûrgu a
symbolem masového umír·ní v
t·boïe.
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Rampa konËila nad
krematoriem
(fotografie kolem 1945).
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Jiæ v roce 1946 zïídili lidé
pron·sledovaní nacistickõm
reæimem, pïedevπím Pol·ci, kteïí
byli ubytov·ni ve Flossenbûrgu,
Pam·tník pro obÏti KT. U jeho
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Teprve po osvobození byli
vÏzni düstojnÏ pohïbeni.
Obyvatelé Flossenbûrgu
museli na pïíkaz americké
arm·dy tÏla pohïbít ve stïedu
obce.
(fotografie ze 3. kvÏtna 1945).

vchodu umístili püvodní t·borovou
br·nu a Ë·sti origin·lního oplocení.
Dochované krematorium tvoïilo
dalπí zastavení Pam·tníku.
Budova postaven· roku 1940 s
pitevnou a pecí slouæila bÏhem
v·lky ke zpopelÚov·ní st·le se
zvyπujícího poËtu obÏtí. T·borov·

t”borová brána a krematorium
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br·na a krematorium jsou
symbolem zaË·tku a konce mnoha
vÏzeÚskõch osudü.

Koncem roku 1944 byla
mimo t·bor postavena rampa
s kolejemi pro transportní
vozíky ke krematoriu
(fotografie kolem 1947).
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ÜÚdolí smrtiÑ
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Pam·tník à⁄dolí smrtiÜ byl zaloæen roku
1946 a je nejstarπím Pam·tníkem KT v
Bavorsku. ZaËín· u bõvalé t·borové br·ny,
vede dolü k místüm smrti (krematorium,
popraviπtÏ a àPyramida popeluÜ). DvÏma
pamÏtními kameny upomín· na
æidovské vÏznÏ. Na àProstranství
n·rodüÜ stojí n·hrobní kameny
na pam·tku obÏtí KT z rüznõch
zemí. Z druhé strany vede
cesta nahoru ke kapli àJeæíπ v
æal·ïiÜ, kter· byla postavena
z kamenü zboïenõch
str·æních vÏæí. VÏæ kaple
sest·v· ze zachovalé str·æní
vÏæe koncentraËního t·bora.
Pam·tník KT byl od roku
1946 doplnÏn dalπími
pam·tníky.

14

12:38

Seite 18

Pam·tník à⁄dolí
smrtiÜ, nahoïe kaple
àJeæíπ v æal·ïiÜ
(fotografie kolem
1950).
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Na pokyn americké vojenské vl·dy byli vÏzni,
kteïí zemïeli po osvobození koncentraËního
t·bora, pochov·ni ve stïedu obce. Zdejπí sedl·ci
vezli ve slavnostním prüvodu na ozdobenõch
vozech prvních 18 mrtvõch na novÏ zaloæenõ
»estnõ hïbitov. SmuteËního prüvodu a
n·sledného pohïebního obïadu museli bõt
úËastni vπichni obyvatelé Flossenbûrgu. Do
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»estnõ hïbitov s
pam·tníkem se
nach·zel pïímo ve
viditelném kontaktu
se zïíceninou hradu.
Hroby oznaËovaly
prosté dïevÏné kïíæe
(fotografie kolem
roku 1947). Dneπní
podoba s n·hrobními
deskami poch·zí z
roku 1951.

Ëervna 1946 zde bylo pohïbeno jeπtÏ více neæ
sto vÏzÚü bõvalého KT. Polπtí obËané, kteïí
pïeæili II. svÏtovou v·lku a byli ve Flossenbûrgu
ubytov·ni jako obËané bez st·tní pïísluπnosti a

ªestnÎ hÊbitov a památník
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uprchlíci (àdisplaced personsÜ),
se v Ëervenci 1946 usnesli postavit vedle
»estného hïbitova pam·tník. Novõ are·l
hïbitova s pïedním dvorem a pam·tníkem byl
vysvÏcen 27. ïíjna 1946. Latinskõ n·pis
àconsortesÜ (pï·telé) pïipomín· spoleËnõ osud
vπech vÏzÚü KT Flossenbûrg v letech 1938 aæ
1945.

Mladé obyvatelky
Flossenbûrgu
pokl·dají pïi prvním
pohïbu kvÏtiny na
rakve zemïelõch
vÏzÚü (fotografie ze
3. kvÏtna 1945).
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KZ-Gedenkstätte
Flossenbürg
Pam·tník KT Flossenbûrg
Ged‰chtnisallee 5-7
92696 Flossenbûrg
Telefon +49 (0) 9603-921980
Fax +49 (0) 9603-921990
E-mail information@gedenkstaette-flossenbuerg.de
Internet http://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de
Promítací s·l je otevïen od 9.00 do 16.00 hodin
Are·l Pam·tníku je pïístupnõ od 9.00 do 17.00 hodin.
Pam·tník nabízí prohlídkové okruhy pro skupiny. Poæadovanõ termín
sdÏlte prosím písemnÏ poπtou, faxem nebo e-mailem.
O víkendech se konají prohlídky s prüvodcem pro jednotlivce.

Podpoïeno prostïedky ministerstva zahraniËních vÏcí Spolkové republiky NÏmecko.
Gefördert mit Mitteln des Ausw‰rtigen Amtes.

