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Přílohy
Barák N°41 s komorou („IV“)

Obr. 1*) Pohled na ženské sprchy (barák N°42) vle- Obr. 2*) Vchod do Bad und Desinfektion I, neboli
vo a na mužské sprchy (barák N°41) vpravo. baráku N°41.

Obr. 3*) Červeně vyznačenou částí byl po válce pro- Obr. 4*) Pohled na propojovací přístavek z druhé
pojen barák N°41 (vlevo) s bunkrem (vpravo).                   strany. Tentokrát je bunker vlevo a  je omítnut.

Obr. 5*) Interiér spojovacího koridoru s pohledem Obr. 6*) Odvětrávací otvor provizorní komory v muž-
na „esesmanskou kabinu“(vpravo)  mezi komorami           ském sprchovacím baráku.
v bunkru.
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Obr. 7*) Přístavek s kamny pro ohřev vzduchu pro Obr. 8*) Celkový průhled provizorní komorou do
zefektivnění a stimulaci  činků cyklonu B v „desinfek- komnaty se sprchami nacházející se za dveřním rámem.
ční” komoře.

Obr. 9*) Provizoní komora přiléhající ke spr- Obr. 10*) Dřevěné dveře otevírající se dovnitř pro-
chám. Stav z roku 2000. vizorní komory. V pozadí sprchy.

Obr. 11*) O sedm let později, s nástupem no- Obr. 12*) Těmito otvory proudil do provizorní komory
vého majdanksého ředitele T. Kranze, byla za- předehřátý vzduch k lepší stimulaci plynu.

staralá a matoucí cedule z komory odstraněna
a nahrazena tímto průsvitným info-panelem.
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Obr. 13*) Okno v provizorní komoře, které sem by- Obr. 14*) Odvětrávací otvor provizorní komory
lo dodáno pravděpodobně roku 1943.                                    v mužském sprchovacím baráku (pohled zevnitř).

Bunkr

Obr. 15*) Budova bunkru z vnější perpektivy.Zde byla Obr. 16*) O tři roky později byl návštěvníkovi muzea
komora B2 (vzadu) ještě otevřená. Stav k roku 2005. pohled do komory B2 odepřen. Stav k roku 2010.

Obr. 17§) Poválečný snímek Bunkru. Střechu nad Obr. 18*) Obnova přístřešku není v plánu. Podle R.
stavbou zničila ve druhé polovině čtyřicátých let série        Kuwalka postačuje, že jsou na místě vidět betonové
hurikánů. Na konci let padesátých měla být obnovena, paty po pilířích, které ji podpíraly. Nevidí důvod, aby
ale namísto toho dostal střechu vlastní cihlový kvádr          byla střecha obnovena. Snímek je částečnou animací
(viz obrázky 15 a 16 nahoře) , který byl spojen s bará- znázorňující situaci, jak by asi současná obnova pů-
kem N°41. vodního vzhledu bunkru se zastřešením vypadala
(http://www.majdanek.eu/images/media/majdanek_zarys/0051.jpg) v jedné ze svých počátečních stavebních fází dnes.

Osobně jsem velikým zastáncem obnovy válečné po-
doby bunkru. (Animace provedena autorem.)

http://www.majdanek.eu/images/media/majdanek_zarys/0051.jpg
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Obr. 19*) Fragmenty po betonových pilířích (zde Obr. 20*) Pohled na linii pilířů z opačné strany.
i zíďce) v současném muzeu. Efekt světlosti je přidán uměle pro přehlednost.

„ESESMANSKÁ KABINA“

Obr. 21*) Kabina s lahvemi se stlačeným kysličníkem Obr. 22*) Způsob zavedení trubek do komor A a B1.
uhelnatým, ze které je otvor proražen pouze do komo- Modrý kroužek označuje ústí čepu na hadici vedoucí
ry B1. z pravé bomby se stlačeným CO. Modrý půlkruh dole

pak označuje místo zapuštění trubky do stěny komory B1
Červený kroužek označuje ventilový čep pro hadici z levé
bomby a vložený detail se týká zapuštění trubky do k. A.
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KOMORA „B1“ (I)

Obr. 27*) Interiér komory B1. Obr. 28*) Otvor, jímž mohly být do komory vha-
zovány granule cyklonu B.

Obr. 29*) Náhled do komory B1 z roku 2005, kdy Obr. 30*) Náhled do komory B1 o pět let později po
v ní ještě byla tabule ze šedesátých let. odstranění tabule a s instalovaným sklem.

.

KOMORA „B2“ (II)

Obr. 31*)Druhá polovina přepažené komory s vchodem Obr. 32*)Pohled skrz průzor otevřených dveří komory
zvenčí, komora B2. Expozice z roku 2007.                         B2. Unikátní expozice z roku 2007.
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KOMORA „A“ (III)

Obr. 23*) Velká plynová komora A v bunkru adaptova- Obr. 24*) Tatáž komora o tři roky později. Všimněte ná
k použití cyklonu B pro odvšivování šatstva a pro si, že zadní dveře jsou zcela dovřené a zajištěné.
užití kysličníku uhlenatého, jenž byl veden trubkou            Z komory byla odstraněna typická tabule ze šedesátých
vpravo nad podlahou. Modré skvrny jsou stopami po        let.
účincích cyklonu B, březen 2007.

Obr. 25*) Komora A v roce 2000 s dnes již zastara- Obr. 26*) Komora A v roce 2010 s moderně insta-
lou tabulí a prostým dřevěným zábradlím ve vchodě. lovanou skleněnou tabulí ve vchodě.
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„Mezipolí I“ se starým (malým) krematoriem

Obr. 33*) Mezipolí I. Obr. 34*) Pohled na budovu starého krematoria.

Obr. 35*) Budova starého krematoria. Obr. 36*) Reparační práce probíhající uvnitř.

Obr. 37*) Jedna ze dvou pecí starého krematoria. Obr. 38*) Vnitřek pece ze starého krematoria.

Obr. 39, 40*) Na území někdejšího vápencového dolu v Krempjeckém lese, kde byli hromadně popravováni,
pohřbíváni a později i páleni lidé, zejména vězni z několik kilometrů vzdáleného tábora na Majdanku.
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„Nové krematorium“ vedle V.pole

Obr. 41*) Nové krematorium. Obr. 42*) Nové krematorium s Lublinem v pozadí.

Obr. 43**) Autor s organizátory lublinského filmo- Obr. 44*) Otvor ve stropě márniční a exekuční místnosti
vého festivalu Rozstaje Europy v exekuční místnosti v novém krematoriu zde mohl být vyražen z propagandis-
nového krematoria, březen 2007. tických pohnutek, aby bylo dosaženo dojmu, že i tato míst-

nost byla plynovou komorou.
.

Obr. 45*) Stará tabule v exekuční místnosti nového kre- Obr. 46*) Místnost vedle pěti pecí, kde měl šéf kre-
matoria z roku 2000. matoria Muhsfeldt svou kancelář a malou koupelnu.
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Obr. 47*) Pět pecí v novém krematoriu. Obr. 48§) Vyhořelé krematorium s celkově spálenými
Stav k roku 2005. dřevěnými stěnami, léto 1944.

(http://www.majdanek.eu/images/media/majdanek_zarys/0055a.jpg)

Ostatní

Obr. 49*) Na světle zvýrazněném místě se zhruba na- Obr. 50*) Červeně vyznačenými okny (N°42) mohl G.
cházel Rosengarten.                                                             Gröner sledovat dění kolem bunkru.

Obr. 51*) Některou ze spár v podélné, zvýrazněné stě- Obr. 52±) Na nákresu z Pressacovy studie je patrný
ně ženského baráku N°42 sledoval Gröner selekce na důraz na přesun kotle z oblasti B do oblasti C a to na-
vyznačeném Rosengarten. prosto v souladu s jeho teorií.

- České vysvětlivky byly importovány autorem BP.-
(Shapiro, Shelly, ed., Truth Prevails: Demolishing Holocaust Denial:
the end of „The Leuchter Report“, New York 1990, str. 58.)

http://www.majdanek.eu/images/media/majdanek_zarys/0055a.jpg
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Obr. 53°) Snímek z Kranzovy knihy Extermination, který je datován na léto 1942 (summer of 1942). (KRANZ,
Tomasz, Extermination of Jews at the Majdanek concentration camp. Lublin : Państwowe Muzeum na Majdanku, 2007, sekce Ilustrations).

Obr. 54●) Snímek z knihy Majdanek 41-44, který znázorňuje celkový pohled na přístřešek, zastřešující oblast s
bunkrem. Nalevo od strážní věže se táhne blok N°41: takovýto pohled je pro funkční období majdanského
vyhlazovacího sektoru charakteristický a dnešnímu návštěvníkovi se již nenaskytne. (MENCL, Tadeusz (ed.) a kol.
autorů, Majdanek 1941-1944. 1. vyd. Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1991, sekce Budowa obozu 1942-1943 R., str. 2.)

Legenda k příloze:
*  snímky z autorova osobního archivu – fotograf Michal Chocholatý (autor)
# snímky z autorova osobního archivu – fotograf Jiří Strnad
§ http://www.majdanek.eu/images/media/majdanek_zarys/0051.jpg

http://www.majdanek.eu/images/media/majdanek_zarys/0055a.jpg
± SHAPIRO, Shelly (ed.), Truth Prevails: Demolishing Holocaust Denial: the end of „The Leuchter Report“. 1. vyd. New York : The Beate
Klarsfeld Foundation, 1990, str. 58.
° KRANZ, Tomasz, Extermination of Jews at the Majdanek concentration camp. Lublin : Państwowe Muzeum na Majdanku, 2007, sekce
Ilustrations.
● MENCL, Tadeusz (ed.) a kol. autorů, Majdanek 1941-1944. 1. vyd. Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1991, obrazová sekce Budowa
obozu 1942-1943 R., str. 2.

http://www.majdanek.eu/images/media/majdanek_zarys/0051.jpg
http://www.majdanek.eu/images/media/majdanek_zarys/0055a.jpg
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