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Abstrakt 

Tématem a zárove  i primárním cílem diplomové práce je vyobrazení 

každodennosti koncentračního tábora Buchenwald. Buchenwald byl místem, kde 

nacisté v znili krom  jiných i velký počet občan  Protektorátu Čechy a Morava.  

Diplomová práce se bude primárn  soust edit na t i oblasti výzkumu. V prvé 

ad  se jedná o problematiku „prostoru“, do níž bude začlen n stručný nástin vývoje 

koncentračních tábor  v p edválečném N mecku, funkce administrativních, 

technických a vojenských budov táborové SS.  

Další téma diplomové práce poukazuje na fyzickou práci v z , která byla 

denní náplní b hem jejich pobytu v koncentračním tábo e. Cíl jejich práce m l vést 

k rychlému usmrcení s co možná nejnižšími náklady na jejich stravování. Zde ve 

prosp ch či neprosp ch v zn  rozhodovaly ideologicko-politické, a pozd ji i 

hospodá ské aspekty režimu. Pojetí práce se v systému nacistických koncentračních 

tábor  v postupných letech znateln  m nilo, což zap íči ovaly p ípravy na válku a 

pozd ji samotný vývoj válečného konfliktu. 

T etím tématem jsou sociální vztahy a kulturní život v z , jež ukazují na 

lidskou adaptabilitu v t chto nelidských podmínkách. Ve snaze vylíčit denní 

společenské soužití v koncentračním tábo e bude kladen d raz na formy a vlivy tlaku, 

kterému byli v zni vystaveni, a na n jž museli pr b žn  v r zných situacích reagovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The theme and primary purpose of this thesis is illustration everyday life in the 

concentration camp Buchenwald. Buchenwald was a concentration camp where the 

Nazis imprisoned a lagre number of citizens of the Protectorate of Bohemia and 

Moravia.  

The thesis will primary consist of three categories. First of all it is the issue of 

„the space“, in which will be incorporated a brief outline of the development of 

concentration camps in Germany before the war, the function of administrative, 

technical and military buildings of SS units.  

Another theme of the thesis points to the physical labor of prisoners, which 

was daily content during their stay in a concentration camp. The purpose of their 

work should lead to rapid death with the lowest cost of their meals. In favor of or 

against the prisoners decided ideological-political, and economic aspects of the later 

mode. The concept of work in the Nazi concentration camps in successive years 

significantly changed, which were causing the preparations for war and the later 

development of the war conflict itself. The third theme contents the social relations 

and cultural life of the prisoners, which refer to the human adaptability in these 

inhuman conditions. In an effort to describe social days coexistence in this 

concentration camp is put emphasis on the forms and effects of pressure to which 

were prisoners subjected and how they reacted.  
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1 Úvod 

Téma a cíl práce 

V následujících stránkách bych cht l oz ejmit d vody, jež m  vedly ke zvolení 

tématu p edkládané práce, a co nebo kdo je jejím p edm tem. V rozhraní let 1řňř až 

1945 bylo v nacistickém koncentračním tábo e Buchenwald, založeném na ho e 

Ettersberg nedaleko m sta Výmar, v zn no tém  7Ř00 protektorátních občan , 

z nichž válku nep ežilo 77ň lidí.1 Jednu z prvních skupin, kterou nacisté vzáp tí 

po vypuknutí druhé sv tové války v zá í 1řňř z Protektorátu Čechy a Morava 

transportovali do koncentračních tábor , tvo ili čeští intelektuálové, lidé politických 

a um leckých profesí, noviná i, legioná i a další. Tajnou n meckou policií 

organizovaná akce Albrecht der Erste2 m la za cíl zadržením p edních politicky 

i společensky činných osob demoralizovat českou společnost a ochromit jakoukoliv 

její snahu vystoupit v odporu v či okupační mocnosti. T chto 6řň3 tzv. rukojmích 

bylo nejprve posláno do koncentračního tábora Dachau v Bavorsku a odtud po 

n kolika dnech koncem zá í 1řňř p evezeno do koncentračního tábora v Durynsku. 

V tšina mnou vybraných v z  v této písemné práci jsou práv  tito buchenwaldští 

v zni. 

V nacistické policejní rétorice jim p ipadla označení „rukojmí“, „čestní v zni“, 

anebo jednoduše „protektorátníci“.4 Čeští v zni v KZ5  Buchenwald z t chto titul  

požívali na v ze ské pom ry vskutku jistá zvýhodn ní. ůž do roku 1ř41 nemuseli 

pracovat, krom  ranních a večerních sčítacích apel  nem li, až na úklid v ze ského 

baráku, žádné další povinnosti, alespo  zpočátku. Mohli si nechat nar st vousy, 

nebyli ost íháni, oblečeni chodili ve svých šatech. Z stali pohromad  na blocích 

č. 46 a č. 47, poštou jim p icházely balíčkové zásilky, čast ji psali dopisy dom  atd.6 

A to vše navzdory názoru SS-Reichsführera Himmlera „…že u zatčených Čechů jde 

                                                 
1 Harry STEIN, (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 160. 
2 B hem akce m lo být zadrženo asi Ň000 Čech  a Ř00 Moravan . ĚOld ich SLÁDEK, Zločinná role 
gestapa, s. 89. 
3 Miloslav MOULIS, Perzekuce bez soudu, in: Š. Helmichová Ěed.ě, Perzekuce bez soudu. Cesta 
k vyhlazení Čech , Praha Ň006, s. ř 
4 Tamtéž, s. ř 
5V n mecké názvosloví znamená označení KZ nebo taktéž KL Ějejichž českým ekvivalentem je staženina 

KT) zkrácený výraz pro Konzentrationslager Ěkoncentrační táborě. Pro srov. Hitlerova černá garda, s. 
ňŇ4. Eugen Kogon píše, že vedle zkratky KL se, pro své mnohem ost ejší zn ní p i vyslovení, užívalo 
označení KZ. (Eugen KOGON, SS-Staat: das System der deutschen Konzentrationslager, s. 55.) 

6 Pavel KOSATÍK, Ferdinand Peroutka, pozdější život (1ř3Ř‒1978), s. ňŇ; Jaroslava ČEČRDLOVÁ, 
Petr Zenkl. Jeden z tvůrců československé demokracie, s. 61. 
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většinou o lidi s absolutně protiněmeckým postojem, kte í by si vlastně zasloužili 

tvrdšího, tj. normálního zacházení.“7 Mnohým se však postupn  v ze ské výsadní 

postavení m nilo8, když ú edn  p ešli pod tzv. ochrannou vazbu. Tímto 

administrativním p episem fakticky pozbývali postavení „prominent “ a dostali se do 

sv ta obyčejného v zn  koncentračního tábora, p ičemž se na n  začaly vztahovat 

všechny povinnosti, což obnášelo i t lesné tresty. 

P ese všechny tyto skutečnosti jsou sv dectví t chto českých v z  pro moji 

diplomovou práci p ínosným a bohatým pramenem. Jejich pozice v tábo e jim 

zaručovala dostatek prostoru a času pro pozorování a písemné zaznamenávání 

každodennosti KZ Buchenwald. To je i podn t k tomu, proč jsem si vybral práv  tento 

koncentrační tábor. Cílem diplomové práce je každodennost KZ Buchenwald. V nuji 

se kulturn historickým aspekt m a jejich vlivu na utvá ení životních podmínek v 

tábo e. Nezam uji se výhradn  na zkoumání a popis alternativ smrti a teroru, byť se 

s ohledem na dané téma nedá této problematice vyhnout. Svoji pozornost v nuji 

kup íkladu hudb , zápachu nebo v ze ské práci. P esto jako člov k zkoumající 

projevy koncentráčnické všednosti nemohu p ehlížet utrpení a smrt, jež vše živé 

v tábo e obklopovala, jelikož bych se jejím absentováním dopoušt l zkreslení podoby 

místa. V p edkládané práci rovn ž poukazuji na hygienické podmínky a jejich vliv na 

utvá ení sociálních vztah  mezi v zn nými.  

 

Prameny a literatura 

Protože tématem práce je podoba každodennosti v KZ Buchenwald, bylo nutné 

p i jejím vypracování vycházet z p ímých lidských zkušeností obyvatel daného 

za ízení. ů i p es omezenost sd litelné hodnoty textu, poskytují následné prameny 

d ležitá fakta k odkrytí charakter  sociálního jednání v tábo e. Prameny osobní 

povahy p edstavují osobní zápisky Jaroslava Hájka, jenž spolu s dalšími spoluv zni 

po izoval b hem doby svého v zn ní podrobné zápisky o d ní v koncentračním 

tábo e. Druhým, využívaným archivním zdrojem je poz stalost bývalého vedoucího 

nakladatelství Čin a člena Ligy pro lidská práva9 Bohumila P ikryla, v jehož fondu 

jsou dostupná sv dectví i dalších spoluv z  v KZ Buchenwald. Posledním 

                                                 
7 Bo ivoj ČELOVSKÝ Ěed.), So oder so: ešení české otázky podle německých dokumentů 1ř33-1945, 
s. 227. 
8 Kompletní seznam zatčených, p e azených do tzv. ochranné vazby, propušt ných, mrtvých je uveden 
viz Jan HůJŠMůN, V drápech bestie: Buchenwald, s. 385-400. 
9 Zden k HU ÁČEK ‒ Vlastislav KROUPA ‒ Jan ST ÍBRNÝ, Český antifašismus a odboj: slovníková 
p íručka, s. 209. 
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pramenem jsou ego-dokumenty ve form  dopis  českého v zn  Václava Diviše, jež 

jsou v osobním vlastnictví autora p edkládané práce. 

Dalším d ležitým podkladem a zdrojem jsou memoárové knihy p eživších 

v z , kte í svá sv dectví v n meckém zajetí zaznamenali v knižní podob . Jmenovit  

vybírám n které z autor ; Jan HůJŠMůN ĚV drápech bestie: Buchenwald, Praha 

Ň010ě, Miloslav MůTOUŠEK ĚBuchenwald, Plze  1ř45ě, Ladislav ŽÁČEK 

(Vzpomínky na Waldenburg a Buchenwald, Červený Kostelec 1ř46ě a Josef ULRICH 

(6 let za ostnatým drátem, Plze  1ř45ě. Dále použité odborné práce v nující se 

d jinám KZ Buchenwald a tématice nacistických koncentračních tábor ; Harry 

STEIN (Hg.) (Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur 

ständingen historischen Ausstellug, Göttingen 1999), Eugen KOGON (SS-Staat: das 

System der deutschen Konzentrationslager, Mnichov Ň006ě a Stanislav ZÁMEČNÍK 

(To bylo Dachau, Praha-Litomyšl Ň00ňě. Na záv r uvádím knihy, jež jsem použil 

ke studiu kulturn historických témat koncentračního tábora; Virginia SMITH 

(Dějiny čistoty a osobní hygieny, Praha 2011) a Alain CORBIN (Narcis a miazma, 

Praha 2004). 

 

Struktura práce  

První kapitola Z izování koncentračních táborů v meziválečném Německu 

v krátkosti seznamuje s p íčinami vedoucí k zakládání koncentračních tábor  

v meziválečném N mecku. Sleduje hlavní události, jež dopomohly ke vzniku t chto 

represivních míst a jak z často improvizovaných míst divokého teroru se m ní v trvalé 

a státem využívané instituce. 

Následující Topografie KZ Buchenwald podrobn ji p edstavuje koncentrační 

tábor jako rozlehlou instituci, v níž je soust ed na represivní moc režimu, a která 

slouží k izolaci skutečných i domn lých nep átel nacionálního socialismu. Text je 

rozd len do n kolika podkapitol, které se zabývají jednotlivými úseky a stavbami, jež 

se zde nacházejí. Jejich funkcemi v rámci dané oblasti, pop ípad  celého 

koncentračního tábora. 

Hygienické poměry v koncentračním tábo e jsou další kapitolou, kterou se 

v p edkládané práci zabývám. Výraz „hygiena“ má sv j základ ve slov  eckého 

p vodu označující spo ádanost a zdraví.10 Je p irozeností člov ka, že pečuje o sv j 

zevn jšek ve snaze uchránit své t lo p ed jakoukoli zdravotní úhonou. Dané 
                                                 

10 Virginia SMITH, Dějiny čistoty a osobní hygieny, s. 25. 
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opatrování ovliv uje t lesnou a duševní vitalitu a promítá se do celkové kvality života. 

V koncentračním tábo e jsou tyto faktory o to d ležit jší, pon vadž zdejší čistota 

vymezovala hranici mezi p ežitím a záhubou. 

Práce je jedním ze st žejních témat v každodennosti koncentračního tábora, 

a to z prostého d vodu. Manuální práce zcela vypl ovala v z v čas a povaha jejího 

vykonávání p edurčovala pozvolný či rychlý výdej fyzické energie. Pracovní nasazení 

bylo o to rozhodn jší, jestliže plnilo pouhou úlohu fyzické likvidace. Jinými slovy, 

cílem této formy práce nebylo dosáhnout u v zn  co nejefektivn jší produkce, ale 

zadaný úkol m l vést k rychlému usmrcení s co možná nejnižšími náklady na jeho 

stravování. Zde ve prosp ch či neprosp ch v zn  rozhodovaly ideologicko-politické, 

a pozd ji i hospodá ské aspekty režimu. Pojetí práce se v systému nacistických 

koncentračních tábor  v postupných letech znateln  m nilo, což zap íči ovaly 

p ípravy na válku a pozd ji samotný vývoj válečného konfliktu. K zvratu došlo roku 

1ř4Ň včlen ním koncentračních tábor  do n meckého zbrojního pr myslu a 

podílením se v z  v znateln   širším m ítku na válečném úsilí. Reflektování 

všednosti koncentračního tábora je pro danou práci d ležité alespo  ze dvou výše 

uvedených hledisek; v zni p evážný čas v koncentračním tábo e trávili prací, která 

vymezovala podobu a délku v ze ského života. 

Záv rečná kapitola Kulturní život vězňů seznamuje s um leckými činnostmi 

buchenwaldských v z . V koncentračním tábo e podobné projevy každodennosti 

v z  mohou mnohé vypovídat o represivním za ízení a také poukázat zp sobilost 

dohlížející moci. V ze ské um ní p edstavuje velmi širokou a r znorodou paletu 

lidských schopností adaptability v náročných podmínkách, jako byly práv  pom ry 

v nacistickém tábo e. Obdobn  jako hygiena či práce formuje a vtiskuje podobu 

lidskému jednání a svým zp sobem napomáhá k dočasnému vyprošt ní se z tíhy 

v ze ského života. 
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2 Z izování koncentračních tábor  v meziválečném N mecku 

„Nacionální socialismus zplodil rasové šílenství. 

Ve skutečnosti však existují jen dvě lidské rasy: 

‚rasa‘ slušných lidí a ‚rasa‘ neslušných lidí. 

A toto rasové dělení probíhá nap íč všemi národy 

a uvnit  každého jednotlivého národa nap íč stranami.“ 

Viktor Emanuel Frankl11 

 

„Skokem do tmy“ značil jmenování ůdolfa Hitlera íšským kanclé em úvodník 

deníku Regensburger Anzeiger, vydaný posledního lednového dne roku 1933.12 

Britský historik Ian Kershaw o 30. lednu 1933 napsal: „Tento vskutku historický den 

znamenal konce i počátek. Stal se posledním vydechnutím Výmarské republiky, 

kterou ovšem nikdo neoplakával, a zároveň bodem obratu bezb ehé krize, jež 

p ivodila její zkázu. Hitlerovo jmenování kanclé em současně odstartovalo proces, 

jenž zemi dovede až k propasti války a ke genocidě a způsobí destrukci samotného 

Německa jako národního státu. P edstavoval počátek onoho až závratně snadného 

protržení všech zábran vůči lidskému chování. Na konci této cesty stojí Osvětim, 

Treblinka, Sobibor, Majdanek a další tábory smrti, jejichž jména se stanou 

synonymy pro hrůzu nacismu.“13 

Hitler v nástup do ú adu íšského kanclé e znamenal první z mnoha 

jedinečných p íčin vedoucí k zakládání koncentračních tábor  v p edválečném 

N mecku. ůle až zapálení íšského sn mu ĚReichstagě večer Ň7. února 1933 

Marinusem van Lubbem naskytlo rozhodující moment. P estože v d ív jší dob  

docházelo ze strany nacist  k násilným útok m na politických odp rcích a Židech, byl 

to až požár vládní budovy, který umožnil podniknout rozsáhlejší akce. Hitler vinil 

z incidentu komunisty, kte í dle nacistické propagandy zamýšleli žhá ským činem 

zosnovat bolševickou revoluci, a to i navzdory d kaz m prokazující, že nizozemský 

mladík s komunistickou minulostí jednal zcela sám. Téže noci se krom  policie na 

zatýkání komunist , sociálních demokrat  a levicových noviná  a autor  podílely 

také SA a SS. V tomto okamžiku lze hovo it o selektivním, než všeobecném teroru, 

                                                 
11 Viktor E. FRANKL, A p esto íci životu ano: psycholog prožívá koncentrační tábor, s. 170. 
12 Ian KERSHAW, Hitlerův mýtus: image a skutečnost v T etí íši, s. 47. 
13 Ian KERSHAW, Hitler 1889-1936: Hybris, s. 402. 
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o čemž vypovídají seznamy komunist , p edem sestavené v p ípad  zákazu 

Komunistické strany N mecka ĚKommunistische Partei Deutschlands, KPD).14 

Stíhání skutečných anebo domn lých nep átel uzákonilo tzv. Na ízení na 

ochranu lidu a státu (Verordnung zum Schutz von Volk und Staat) z 28. února 1933, 

jímž „do německé politiky byl zaveden nový prvek: legální státní teror.“15 Vydáním 

dekretu se pozastavila platnost n kterých částí16 výmarské ústavy, pilí e 

demokratického parlamentního systému, zahrnujíce obsáhlou pasáž o základních 

právech a svobodách. I když výjimečný výnos p ipoušt l „…omezování osobní 

svobody, práva svobodného projevu, včetně svobody tisku, spolčovacího 

a shromažďovacího práva, jakož i zásahy do listovního, poštovního, telegrafního 

a telefonního tajemství, na izování domovních prohlídek a konfiskace a omezování 

vlastnictví…“17, setkal se s p íznivým p ijetím ve ejnosti, kterážto navíc represe 

schvalovala.18 

Výše uvedená formulace prvního paragrafu posloužila jako podklad ke 

z izování koncentračních tábor  a zárove  se uplat ovala p i tzv. ochranné vazb  

(Schutzhaftě, na jejímž základ  spočívalo transportování nep átel nacismu za ostnaté 

dráty.19 

P vodní účel vazby z roku 1Ř05 se zakládal na ochran  osoby, jíž hrozilo 

nebezpečí. V dalších letech byl však smysl tohoto preventivního opat ení častokrát 

m n n, byť až události z konce února 1řňň zap íčinily podstatné prom ny v její 

koncepci. Ty jsou patrné zejména ve srovnání na ízení z roku 1934 s o čty i roky 

pozd jším ustanovením íšského ministra vnitra Wilhelma Fricka. Zásadní úprava 

tkv la ve zm n  definování okolností, z nichž vyplývala p ípustnost uvalení ochranné 

vazby. Zatímco počáteční pojetí uvád lo, že možnost jejího vznesení je 

dovoleno jen v p ípad  vlastní ochrany v zn  a ve chvíli, kdy v ze  svým jednáním, 

obzvlášt  protistátní činností, bezprost edn  ohrožuje ve ejnou bezpečnost 

                                                 
14 Sebastian HAFFNER, Od Bismarcka k Hitlerovi: pohled zpět, s. 144; Richard. J. EVANS, Nástup 
T etí íše, s. 306; Ian KERSHAW, Hitler 1889-1936: Hybris, s. 419-421. 
15 S. HAFFNER, Od Bismarcka k Hitlerovi: pohled zpět, s. 144. 
16 Konkrétn  jimi byly články 114, 115, 117, 11Ř, 1Ňň, 1Ň4, 15ň. ĚBuchenwald varuje: dokumenty, 
vzpomínky, svědectví, s. 24.) 
17 SS v akci. Dokumenty o zločinech SS, s. 31; Pro srovnání, www.documentarchiv.de 
[online], [citováno 20. 6. 2014] Dostupné na internetu: http://www.documentarchiv.de/index.html 
18 I. KERSHAW, Hitler 1889-1936: Hybris, s. 424. 
19 Stanislav KOKOŠKů, Hlavní formy mimosoudních represí uplatňovaných vůči českému 
obyvatelstvu v Protektorátu Čechy a Morava, in: Š. Helmichová Ěed.ě, Perzekuce bez soudu. Cesta 
k vyhlazení Čech , s. 1ň; Stanislav ZÁMEČNÍK, To bylo Dachau, s. 13. 

http://www.documentarchiv.de/index.html
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a po ádek20, nov jší a výkladov  voln jší vyjád ení považovalo ochrannou vazbu za 

„…donucovacího opat ení […] k odvrácení veškerých státu a národu nep átelských 

snah vůči osobám, které svým chováním ohrožují stav a bezpečnost národa a 

státu.“21 Podobn  vágním tónem zn la i slova íšského soudu ĚReichsgerichtě, když 

ujasnil, že jde o zbavení svobody provedené z politických d vod , jehož v cným 

p edpokladem je určité skutkové protistátní chování.22 

Také pravomoci k uvalení vazby se p enášely mezi r znými instancemi23. 

Nakonec tyto kompetence získala pouze Tajná státní policie (Geheime Staatspolizei, 

dále ve zkr. Gestapoě. Gestapo nyní ve svých rukou drželo veškerou moc rozhodování 

koho bez zd vodn ní nebo soudu uv znit. ů protože proti ochranné vazb  

neexistovaly žádné právní prost edky, zaručovala, že jeho dohledu neunikne žádný 

podez elý. Ú ad Tajné státní policie ĚGeheimes Staatspolizeiamt) mohl uvalit vazbu 

na jakéhokoliv podez elého, kterému nebylo možné trestnou činnost dokázat, nebo 

zadržet soudem osvobozeného, pop ípad  osobu čekající po odpykání trestu na 

propušt ní na svobodu. 

Další d ležité obm ny p edstavovaly nov  stanovené místo a délku vazby. 

Doba m la trvat potud, jak to vyžadoval její účel Ěto znamenalo na neurčitoě, p ičemž 

o propoušt ní rozhodovalo výlučn  Gestapo, a pro výkon bylo zvoleno koncentračních 

tábor . Zamezení vykonávání vazby ve státních trestnicích, její rozší ení na všechny 

osoby, nebo Gestapem dosažené privilegium na ochrannou vazbu odráželo upevn ní 

tohoto policejního aparátu uvnit  nacistického státu.24 

Zakládání prvních, tzv. „divokých“ koncentračních tábor  započalo ve stínu 

masového zatýkání po požáru íšského sn mu bez centrálních pokyn  íšské vlády 

(Reichsregierungě. Množství zatčených pomocnou policií Ěoddíly Sů a SSě nebyly 

policejní a soudní v znice schopny pojmout. Proto ada policejních ú ad  vsadila, 

buď z vlastní iniciativy, p ípadn  s v domím vyšších ú edních orgán , zadržené do 

                                                 
20 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 25; Old ich SLÁDEK, Zločinná role 

gestapa, s. 21. 
21 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 26. 
22 Pro srov.: tamtéž, s. ŇŘ. 
23Nejprve okresní ú ady, poté Tajné státní policie, vrchní prezident, vládní prezident, policejní 

prezident v Berlín  a služebny státní policie, ostatní území odpovídající ú ad m, které určila zemská 
vláda. Naopak „Národn  socialistická n mecká d lnická strana“ (Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei, NSDAP) a Sů sm ly její užití náležitým ú ad m pouze navrhnout. ĚBuchenwald 
varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 24-25. 

24 O. SLÁDEK, Zločinná role gestapa, s. 22-23; Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, 
svědectví, s. 25-27; Josef PLOJHAR, Výmar‒Buchenwald, s. 98. 
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r zných objekt , které se rázem octly pod státním dozorem25. Soub žn  nechali 

oblastní nacističtí funkcioná i ve stranických prostorách zbudovat vlastní v zení, kde 

s minimálním státním dohledem probíhal nespoutaný teror. Tyto mučírny 

s p íznačným pojmenováním Prügelstätte či Prügelkeller, v jejichž útrobách členové 

Sů a SS bili a týrali své ob ti, p edznamenávaly, byť nem ly dlouhého trvání, 

nastávající vývoj t chto represivních za ízení.26 

ůčkoli se Na ízení na ochranu lidu a státu o táborech nijak nevyjad ovalo, 

SA z popudu jeho vydání z izovala improvizované za ízení, za n ž zodpovídal 

SA-Obergruppenführer Karl Ernst. Navíc existence „divokých“ tábor  nevycházela 

z žádných zákonných podklad . „Avšak skutečnost“, jak píše historik a životopisec 

vrchního velitele Luftwaffe Werner Maser, „že policie a gestapo podléhaly 

prozatímnímu pruskému ministrovi vnitra Hermannovi Göringovi, budila nejen 

u provozovatelů koncentračních táborů dojem, že zákroky SA a SS, které byly 

v rozporu s lidskými právy, jsou legální.“27 

Nadto provázel vše boj o moc ídit síť koncentračních tábor  rozpoutaný mezi 

ú ady zemských ministerstev vnitra a spravedlnosti a oblastními skupinami Sů a SS. 

Posléze ale byla v tšina ze zhruba padesáti28 tábor  Sů postupn  rušena a v zni p ešli 

do státem posv cených tábor . Po dosazení Himmlera na post velitele politické 

policie a Gestapa v Prusku v dubnu 1934 mohla SS zahájit vlastní reorganizaci 

koncentračních tábor  z dočasného v trvale sloužící nástroj preventivní vazby všech, 

které režim označí za nep átele státu. Za úpravami v letech 1934-1936 stál velitel 

KZ Dachau SS-Oberführer Theodor Eicke, kterého Himmler za odm nu v účasti na 

vraždách čelních osob Sů p i tzv. Noci dlouhých nož  ĚNacht der langen Messer) 

jmenoval inspektorem koncentračních tábor  a strážných svaz  SS ĚInspekteur der 

Konzentrationslager und Führer derSS-Wachverbändeě. Ten zbylé v znice uzav el a 

v zn  nechal p emístit do stávajících tábor 29. Eicke cht l vytvo it úst ední 

byrokracii, uspo ádat táborovou správu a standardizovat výkon vazby. K tomu SS 

začala od roku 1řň6 plánovat a budovat síť zmodernizovaných tábor  s v tší 

kapacitou, kterou m l ídit nov  fungující dozorčí ú ad Inspekce koncentračních 
                                                 

25ůle i ty se úpln  nevymanily z kontroly nacist , kte í často tvo ili personál státních tábor . ĚWolfgang 
SOFSKY, ád teroru: koncentrační tábor, s. 41.) 

26 Tamtéž, s. 41; S. Zámečník, To bylo Dachau, s. 14-15. 
27 Werner MASER, Hermann Göring. Hitlerův paladýn s janusovskou tvá í. Politický životopis, s. 111, 

308. 
28 Sofsky se zmi uje o 5ř táborech. (W. SOFSKY, ád teroru: koncentrační tábor, s. 315.) 
29 Začátkem roku 1řň5 jimi byly koncentrační tábory Dachau, Esterwegen, Lichtenburg, Sachsenburg, 

Moringen a D m Columbia. (W. SOFSKY, ád teroru: koncentrační tábor, s. 42.) 
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tábor  ĚInspektion der Konzentrationslagerě, zprvu sídlící v Berlín  a od roku 1938 

do konce války p sobící v Oranienburgu nedaleko KZ Sachsenhausen. Z raných 

p etrval pouze KZ Dachau, jenž dostal roli vzorového p íkladu pro nadcházející 

tábory. 30 

 

                                                 
30Friedemann BEDÜRFTIG, T etí íše a druhá světová válka: lexikon německého nacionálního 
socialismu 1933-1945, s. 108; W. SOFSKY, ád teroru: koncentrační tábor, s. 42-44; O. SLÁDEK, 
Zločinná role gestapa, s. 24-25. 
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3 Topografie KZ Buchenwald 

„Jak lze vidět, ve větší, či menší mí e stále to samé: 

city a podlost, sentimentalita a brutalita, barbarství 

a kulturní romantismus se jednoduše spojují!“ 

Eugen Kogon31 

3.1 Pod Goetheho dubem  

Ve st edu Svobodného státu Durynsko ĚFreistaat Thüringen), Zeleném srdci 

N mecka, se mezi severním poho ím Harz a Durynským lesem na jihu rozkládá 

Durynská pánev. Její nejvyšší bod nesoucí jméno Velký Ettersberg, vysoký 47Ř metr , 

je součástí vápencového h ebene Ettersberg, samostatné ostrovní hory ležící 

severozápadn  od m sta Výmar.32 Na jižním svahu Ettersbergu se do dáli vyjímá 

dominantní Zvonice svobody (Turm der Freiheitě, jejíž vstupní dve e nesou úryvek 

z Buchenwaldské p ísahy: „Vymícení nacizmu s jeho ko eny je naším heslem, 

vybudování nového světa míru a svobody je naším cílem.“33 

ůvšak mnohem d íve, než zde v letech 1ř54‒1958 vyrostl monumentální 

Národní památník ob tem Buchenwaldu ĚNationale Mahn- und Gedenkstätte 

Buchenwaldě, byl na míst  dnešní zvonice za hojné účasti ve ejnosti dne ř. února 

1ř00 položen základní kámen Bismarckovy v že ĚBismarcktürme). Se zakládáním 

t chto upomínek spjatých s prvním íšským kanclé em Ottou von Bismarckem, jenž 

sjednocením zem  dal vzniknout N mecké íši ĚDeutsches Reich), se po celém 

N mecku začalo již roku 1Ř6ř34. Ke vztyčení t iačty iceti metrové v že se použilo 

vápencových kamen  t žených v t i sta metr  vzdáleném kamenolomu;35 míst , jež se 

zhruba o čty icet let pozd ji stalo utrpením v z  koncentračního tábora. Nejenže 

Bismarckovy v že ztvár ují v cnou vzpomínku na Železného kanclé e, ale současn  

spoluutvá ely a živily „samotný kult“ tohoto státníka, vytvá ený po jeho smrti, 

a probouzející „…v mnoha Němcích touhu po návratu silného vůdce, jakého 

                                                 
31E. KOGON, Die Entstehung der Lagers, in: K. HOLM – K. WULF (Hgg.): Stimmen aus Buchenwald: 
ein Lesebuch, Göttingen 2003, s. 13-14. (p eklad autora) 
32www.bfn.de [online], [citováno 30. 6. 2014] Dostupné na internetu: http://www.bfn.de/0311_landsc
haft+M582a6210ad4.html?&cHash=e5eb35036061a244a90a3eb34b181a6f 
33 Text v pr vodci Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald. (Archiv autora.) 
34 www.bismarcktuerme.de [online], [citováno 13. 6. 2014] Dostupné na internetu: http://www.bismar
cktuerme.de/ebene4/thue/weimar.html 
35 Tamtéž. 

http://www.bfn.de/
http://www.bismarcktuerme.de/
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zosobňovalo právě Bismarckovo jméno.“36 V poválečném, versailleským mírem 

zhrzeném N mecku ono dychtivé p ání návratu hrdiny vpasovalo Bismarcka do 

úst ední postavy stojící u zrodu T etí íše37 (Drittes Reich).38 

V meziválečné dob , a posléze i za války, z stala v ž vyhledávaným cílem 

turist , čemuž patrn  také nasv dčuje skutečnost, že v roce 1ř41 byla každému 

soukmenovci (Volksgenosseně doporučována k návšt v . Ostatn  o její oblíbenosti 

vypovídá i počínání člen  SS nedalekého koncentračního tábora Buchenwald Ědále 

KZ Buchenwaldě, založeného v červenci roku 1řň7, kte í si památník zvolili místem 

pro konání letních slavností. 39 Nakonec ani její historická významnost odkazující na 

politika, který „…dokázal tak změnit běh dějin“40, nezabránila jejímu smutnému 

konci, b hem n hož se stala n mým sv dkem tragických událostí posledních dn  

tábora. 

Po Ň. sv tové válce byl Ettersberg, stejn  jako Výmar, spojován s um lci, 

básníky či hudebníky tzv. Výmarské klasiky ĚWeimarer Klassikě, čímž se m l 

zd raznit nezm rný kontrast mezi kulturním a duchovním bohatstvím výmarského 

m sta z p elomu 1Ř. a 1ř. století a „barbarstvím“ T etí íše v první polovin  století 

dvacátého. Nap íklad už v letech 1918-1ř1ř hrály tyto hodnoty svoji roli p i vzniku 

Výmarské republiky (Weimarer Republikě, kdy se Výmar, zčásti pro sv j poklidný 

život, na rozdíl od bou livého Berlína, a částečn  „…kvůli [svému] slavnému 

historickému duchu, […] na nějž chtělo nové Německo navázat“41, p em nil 

v politické centrum práv  vznikajícího demokratického státu.  

Dané zjednodušující vymezování protiklad  často činili ve svých literárních 

vzpomínkách bývalí buchenwaldští v zni. „…Jakoby na výsměch celé této kulturní 

tradici učinil německý nacistický režim v blízkosti tohoto města německé kulturní 

                                                 
36 R. J EVANS, Nástup T etí íše, s. 28. 
37 V textu je p ejato titulování T etí íše, byť je bráno na v domí jeho terminologická nep esnost. T etí 
íší se v literatu e b žn  označuje období nacistického režimu v letech 1řňň až 1ř45, a to z d vodu 

nacistického výkladu, dle n hož T etí íši p edcházely dva státní útvary: Svatá íše ímská (800‒1806) 
a Německá íše (1871‒1ř1Řě. Za nacismu získalo ono spojení až satirický význam, když v politicky 
sm ovaných vtipech se posm šn  „volalo po čtvrté íši“. P esto se tohoto pojmenování užívalo jen po 
krátkou dobu. Již v roce 1řňŘ, po anšlusu Rakouska se up ednost oval název Velkoněmecká íše 
(Großdeutsches Reichě. Oficiálními názvy nacistického N mecka se tak stala Německá íše (Deutsches 
Reichě, poz statek po Výmarské republice, a nacistickou propagandou používaná Velkoněmecká íše, 
zatímco od termínu T etí íše se m lo od roku 1939 opustit. Viz: F. BEDÜRFTIG, T etí íše a druhá 
světová válka: lexikon německého nacionálního socialismu 1ř33-1945, s. 296, 508, 534. 
38 Tamtéž, s. ŇŘ. 
39 www.bismarcktuerme.de [online], [citováno 13. 6. 2013] Dostupné na internetu: http://www.bismar
cktuerme.de/ebene4/thue/weimar.html 
40 Henry KISSINGER, Umění diplomacie. Od Richelieua k pádu Berlínské zdi, s. 105. 
41 S. HAFFNER, Od Bismarcka k Hitlerovi: pohled zpět, s. 109. 

http://www.bismarcktuerme.de/
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tradice jedno z jevišť svého barbarství a své nekulturnosti: z ídil zde koncentrační 

tábor“42, píše roku 1ř45 český v ze  Miloslav Matoušek. Podobn  tomu je i v úvodu 

knihy 6 let za ostnatým drátem, v n mž autor Josef Ulrich uvádí: „Podati v obrysech 

p ehled vnit ního života koncentračního tábora Buchenwald není snazší, než napsat 

totéž o některém jiném německém městě, na p . o Výmaru. Je to dokonce těžší, neboť 

Buchenwald (vzdálen od Výmaru Ř km) se stal za svých Ř let existence známějším 

v celém světě než Výmar se svými jmény Goethe, Schiller a Liszt, vydávaný za jednu 

z kolébek německé kultury.“43 Ze zmín ných um lc , zejména básník  Friedricha 

Schillera, Johanna G. Herdera a hudebního skladatele Johanna S. Bacha aj., zaujal 

p ední místo básník, dramatik a spisovatel Johann Wolfgang Goethe, který do 

Výmaru p išel na podzim roku 177544. 

T ebaže je Goethe opakovan  zmi ován v souvislosti s pom ováním rozkv tu 

n meckého klasického básnictví s KZ Buchenwald, je um lcova osobnost s tímto 

táborem sklo ována ješt  v jednom ohledu. Za postupné výstavby tábora se mezi 

v ze skou kuchyní a prádelnou, poblíž lágrové ulice sm ující od krematoria 

k zahrad  ocitl „…ohromný, z ejmě kolik set let starý dub…“45 s „…mohutným 

kmenem a s korunou do ší ky rozloženou vysoko nad táborem.“46. Ve vymýcené části 

lesa p estál jediným, s úctou zachovaným stromem a po čase ve shluku budov zaujal 

úst ední bod tábora. 47 Uchování památného dubu m lo ve skutečnosti legislativní 

podklad v podob  íšského zákona o ochran  p írody ĚReichsnaturschutzgesetz) 

z roku 1935.48 Legenda, jež se koncentračním táborem nesla, tradovala, že 

jde „…o jeden z těch stromů, pod nimiž se Goethe procházel, kde sedával 

a zaznamenával si nové verše.“49 Sami v zni, v domn ní že se jedná o strom, pod 

nímž sedával Johann W. Goethe, jej proto mohli pojímat za symbol kulturnosti, jako 

výraz významu a síly života a svobody. 

N kte í však mimo to v Goetheho dubu spat ovali zv stovatele zkázy T etí íše. 

Ve v ze ských pam tech Jana Hajšmana zt les uje strom jakési rovnítko či 

slučovatele s nacionálním socialismem. „… íše barbarství a smrti nezahyne, jako 
                                                 

42 Miloslav MůTOUŠEK, Buchenwald, s. 56. 
43 Josef ULRICH, Šest let za ostnatým drátem, s. 7. 
44 Peter BOERNER, Goethe, s. 46. 
45 J. PLOJHAR, Výmar-Buchenwald, s. 13. 
46 Jan HůJŠMůN, V drápech bestie. Vzpomínky na Buchenwald, s. 102. 
47 E. KOGON, Die Entstehung der Lagers, in: K. HOLM – K. WULF (Hgg.): Stimmen aus Buchenwald: 
ein Lesebuch, s. 13. [autor v p eklad] 
48 pwf [online], [citováno 13. 4. 2013] Dostupné na internetu: 
http://www.pwf.cz/archivy/texty/ukazky/joseph-roth-goethuv-dub-v-buchenwaldu_518.html 
49 J. PLOJHAR, Výmar-Buchenwald, s. 13. 

http://www.pwf.cz/archivy/texty/ukazky/joseph-roth-goethuv-dub-v-buchenwaldu_518.html
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nezahyne tento dub. Nešťastníkům se zdálo, že není síly, která by dub zdolala, a síla 

dubu byla mě ítkem moci Hitlerovy íše.“50 Nicmén  nep edznamenával jen trvání 

T etí íše, nýbrž také tábora, pon vadž „…jeho osud stal se osudem Hitlerova 

koncentráku …“51 Pomyslná paralela je též kladena mezi válečným konfliktem 

a životaschopností stromu, p edstavující p edobraz vývoje válečné mašinérie 

v dobyvačném tažení a proroka konečné zkázy n meckých vojsk. Slovy, „v máji 1940 

vyrašil buchenwaldský dub mocnou silou věků a zazelenal se…“, líčí tak Hajšman 

bleskový postup N mc  nap íč západní Evropou, završený kapitulací Francie 

z 22. června 1ř40. Zárove  metaforicky dodává: „…Stál pyšně s hlavou vztyčenou 

vysoko do oblohy, nep emožitelný obr vzdoroval větrům…“52. Pozd ji s probíhající 

operací Barbarossa (Unternehmen Barbarossa), zahájenou o rok pozd ji útokem na 

Sov tský svaz, poznamenává: „Goetheho dub ch adl. Postup Němců byl v hrozném 

zápolení a krveprolití zastaven…“, načež z jara roku 1943 „…rozpučela již jen jediná 

větev a zazelenalo se na ní chuďoučké listí, skoro celá koruna trčela k nebesům 

mrtva.“53 Hynoucí dub tak po porážce n mecké 6. armády u Stalingradu v únoru 

1ř4ň potvrzoval mín ní v z  o brzkém vít zství nad nacisty na východní front , 

respektive v celé válce. 

Sám výb r polohy tábora mohli n kte í vykládat ve smyslu symbolické volby. 

Eugen Kogon, bývalý buchenwaldský v ze  a autor práce Stát SS. Systém německých 

koncentračních táborů, shledává: „…Výmar, německé národní a kulturní centrum, 

kdysi město německých klasiků, jejichž díla dala německému emocionálnímu 

a duchovnímu životu formu nejvyššího vyjád ení, a Buchenwald – drsný kus půdy 

jako místo novoněmeckého citového rozkvětu. Sentimentálně opatrované 

muzeum kultury a nespoutaná, brutální moc tak vytvo ily nové, p íznačné spojení 

Výmar-Buchenwald.“54 Provázanost Ettersbergu s kulturním d dictvím Výmaru si 

uv domovali i sami obyvatelé m sta. Protest proti návrhu, aby nov  z ízený tábor 

dostal označení „K. L. Ettersberg“, tedy po hornatém h ebenu, na jehož vrcholu 

m l stát, vznesl spolek Národn  socialistická kulturní obec (NS-Kulturgemeinde), 

založený roku 1řň4. ůrgumentoval tím, že Ettersberg je spojen s Goetheho životem a 

Výmarskou klasikou. Spor o pojmenování nakonec skončil v červnu 1řň7 ve prosp ch 

                                                 
50 J. HůJŠMůN, V drápech bestie. Vzpomínky na Buchenwald, s. 109. 
51 Tamtéž, s. 100. 
52 Tamtéž, s. 110. 
53 Tamtéž, s. 1Ňř. 
54 E. KOGON, Die Entstehung der Lagers, in: K. HOLM – K. WULF (Hgg.): Stimmen aus Buchenwald: 
ein Lesebuch, s. 1ň. Ěautor v p ekladě 
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nacistické organizace Radostí k síle55 (Kraft durch Freudeě. I p esto ješt  Ň4. 

července56 téhož roku psal SS-Oberführer Theodor Eicke, mj. inspektor 

koncentračních tábor , SS-Reichsführerovi Heinrichu Himmlerovi o nutnosti zm ny 

názvu.57 Na to o čty i dny pozd ji velitel tábora Karl Koch informoval v písemné 

zpráv  vedoucího policejního odd lení na durynském ministerstvu vnitra Hellmutha 

Gommlicha, že koncentrační tábor nese jméno „K. L. Buchenwald, Post Weimar“.58 

Samoz ejm  rozep e kolem názvu nemohly ohrozit zám r založení 

koncentračního tábora v blízkosti Výmaru, a tím p ímo či nep ímo navázat a skrze 

ideologii rozvíjet jeho historický odkaz. D ležitým ukazatelem mj. bylo stanovisko 

obyvatelstva, jemuž samotný tábor nevadil, což dokládá skutečnost, že nacisté se p i 

svém plánování nesetkali s odmítavými postoji. Prosazení odlišného názvu m lo 

zajisté p edejít upozad ní lokality. Užitím výrazu „Ettersberg“ v obou p ípadech 

mohlo vést k ztotožn ní, nebo zám n , čímž by hora ztratila v očích Výma an  na 

své jedinečnosti a významnosti. Jak ale uvidíme, hledání pozice plynulo p edevším 

z čistého pragmatismu. 

3.2 Plánování nového koncentračního tábora 

KZ Buchenwald, jemuž dal jméno sám Heinrich Himmler,59 byl t etím 

koncentračním táborem ĚDachau 1řňň, Sachsenhausen 1řň6, Buchenwald 1řň7ě 

v Hitlerov  p edválečném N mecku a jedním ze sedmy tábor  zprovozn ných p ed 

vypuknutím druhé sv tové války60. Stavb  p edcházelo roční vyjednávání Theodora 

Eicka s durynským íšským místodržitelem a župním vedoucím Fritzem Sauckelem61, 

od roku 1ř4Ň generální zplnomocn nec pro pracovní nasazení. Obsah této 

korespondence tvo ilo vedle pot eb spojených s realizací budoucího komplexu, 

rovn ž i oz ejm ní jeho poslání. Inspektor koncentračních tábor  a strážních svaz  

SS nastínil dvojí opodstatn ní tábora, který „…je bezpodmínečně nutný […] z důvodů 

státní bezpečnosti, poněvadž Durynsko, jako srdce Německa, by v p ípadě války 
                                                 

55 Více o této společnosti volného času v knize Svůdný klam T etí íše. Fascinující a násilná tvá  
fašismu, s. 207-222. 
56 J. PLOJHAR, Výmar‒Buchenwald, s. 110. 
57 I po vy ešení sporu Himmler stále žádal p ejmenování, jelikož nap . pojmenovat tábor podle blízké 
obce Hottelstadt neusp l ĚTamtéž, s. 110.ě 
58 STEIN, Harry (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 29; J. PLOJHAR, Výmar‒Buchenwald, s. 110. 
59STEIN, Harry (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 29. 
60Koncentrační tábory Dachau 1řňň, Sachsenhausen 1řň6, Buchenwald 1řň7, Flossenbürg 1řňŘ, 
Mauthausen a Neuengamme 1938, a Ravensbrück 1939. 
61 Viz Mark SPOERER, Nucené práce pod hákovým k ížem, Praha 2005, s. 314. 
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obzvláště vyhledávaly protistátní živly, což dokázaly události uplynulých let“ Jinde 

p ipojuje hospodá ský význam, jelikož „takové za ízení slouží nejen v míru, nýbrž 

musí ve zvýšené mí e odpovídat i válečným pot ebám.“62 

Koncentrační tábor prezentoval nový typ, velkokapacitní lágr zahrnutý do 

čty letého plánu s úmyslem vyráb t stavební materiál, konkrétn  cihly. Hledalo se 

tedy místo, kam by se vzhledem k zvolenému účelu dal celý objekt p íhodn  situovat. 

Theodor Eicke ve fázi projednávání roku 1řň6 zd raz oval nezbytnost souvislého 

pozemku o 60 hektarech, na n mž se m l rozprostírat tábor pro ň000 až 6000 v z  

a kasárny praporu SS. S ročním odstupem se ale tato čísla citeln  pozm nila. Rozloha 

se rozrostla o 15 ha a táborová kapacita se navýšila na Ř000 v z  s tím, že se zde 

postaví vojenské objekty pro p ibližn  1ň 000 p íslušník  strážního personálu.63 

V hledání lokality byl zainteresován již zmín ný Hellmuth Gommlich, který 

v listopadu 1řň6 navštívil státní statek Magdale s cílem obeznámit se s vhodností 

pozemku. Výsledkem nicmén  vyzn l zamítav . Ve zpráv  sm rované ústavu 

geologického výzkumu v Jen , s nímž zemské ministerstvo vnitra stavbu tábora 

konzultovalo, argumentoval, že tam jší p da se využívá v zem d lství. Podotkl, že 

„…se hledá pozemek v rozloze 75 ha (špatná půda nebo i les), v jehož blízkosti se 

nachází hlinitá nebo jílovitá půda vhodná k těžbě.“ Krom toho Gommlich žádal, aby 

jej v decké pracovišt  informovalo o oblastech, „…kde se v okruhu asi 25 až 30 km od 

Výmaru nalézají ložiska jílu vhodná k těžbě, v jejichž nejtěsnější blízkosti by se dal 

z ídit tábor.“64 Ňř. dubna 1řň7 Gommlich sd lil usnesení o možnosti umístit tábor na 

Ettersberg Eickeovi, který s p edloženým návrhem souhlasil.65 Náklady pojené 

s uskutečn ním buchenwaldského tábora dosáhly obrovských finančních částek. 

K vykoupení pozemk , na nichž se m ly nacházet obytná stavení, bylo 

prost ednictvím státní p jčky vynaloženo n co málo p es 79 500 íšských 

marek, zatímco za parcely pro tábor a p ilehlý kamenolom se vyplatilo tak ka čtvrt 

milionu íšských marek.66 

 

                                                 
62 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 36, 37. 
63 Tamtéž, s. ň7, ňř. 
64 Tamtéž, s. ňŘ-39. 
65 Tamtéž, s. ňŘ-ňř; S. Zámečník, Za hranicí lidskosti, s. 162. 
66 Výsledná částka za všechny odkupy činila celkem ň6ř 56Ř, 17 íšských marek. ĚBuchenwald varuje: 
dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 43.) 
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3.3 První vězni z ettersbergské hory 

I p es zachování Goetheho dubu b hem kácení lesa, se díky zamezení vstupu 

do t chto míst p erušilo pouto mezi obyvateli a tímto kulturním symbolem. Plánovité 

rozložení tábora zp etrhalo historické vazby s okolním sv tem, a p itom ovlivnilo 

p irozený prostor hory. Pozemní práce výrazn  zasáhly do tvá e tam jší krajiny. 

Vsazením budov do zdejší p írody, musela být značná plocha lesa odstran na, vlivem 

čehož byly potlačeny její naturální atributy. To se navíc vlivem vyšší nadmo ské výšky 

vyznačovalo nep íznivými podnebními podmínkami, napomáhající k zdravotnímu 

strádání v z . Josef Rudolf psal o tábo e s klimatem, ve kterém je „…půl roku mráz 

a půl roku zima.“67 Proto je p i stavb  v zimních m sících, krom  nedostatečné 

stravy, oblečení, častého bití a drakonického tempa prací, sužovalo mrazivé počasí. 

„Zima byla krutá, byly až dvacetistupňové mrazy. Neměli jsme zimníky, nošení 

klapek na uši a šál bylo zakázáno a znamenalo ztrátu několika zubů,“ vzpomínal 

Paul Woitkowski.68 

P ed p íchodem prvních v z  postavili nacisté na severní stran  hory pro 

stráže SS a očekávané v zn  ubikaci. Vzáp tí sem SS v dopoledních hodinách 

15. července 1řň7 nákladními automobily dopravila 14ř v z - emeslník  

z KZ Sachsenhausen. Nedlouho poté se k nim p ipojili v zni z práv  rušených tábor  

Bad Sulza, Sachsenburg a Lichtenburg, ze kterého po jeho uzav ení Ě15. srpna 1937) 

m li být na Ettersberg p emíst ni i zbylí v zni. Za necelý m síc stoupl jejich počet na 

1400, z n hož p evážnou v tšinu tvo ili tzv. političtí.69 Všechnu činnost museli pod 

p ísným dohledem provád t manuáln . Dobývání pa ez  pokácených strom , úpravu 

lesního terénu, výkopy základových jam a kanalizace, zavedení elektrického vedení, 

stejn  tak p emisťování kamene z lomu na rozši ující se mýtinu vykonávali ručn  

anebo s pomocí jednoduchého náčiní. „Kameny se lámaly pouhým krumpáčem 

a dopravovaly se do tábora na ramenou vězňů v nep etržitých pochodech.“ 

Eventueln  se odvážely vozíky se silnými lany, jež „dvacet až t icet vězňů, vždy dva a 

dva vedle sebe, tahalo s vynaložením všech sil…“ K p evážení velkého množství cihel, 

cementu, klád a jiného materiálu se užívalo čty  lidských sp ežení, tzv. dopravní 

kolony. Tvo ily je d ev né vozy s prkennými korbami, tažené v zni pomocí popruh  

p es ramena a prsa, které byly upevn ny „…na hlavní etěz uprost ed kolony. Několik 
                                                 

67 Josef RUDOLF, Byl jsem číslem 7Ř0ř ...hrůzy a zvěrstva v nacistických koncentračních táborech, 
s. 50. 
68 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 48. 
69 Erich FEIN – Karl FLANNER, Rot-weiss-rot in Buchenwald, s. 20. 
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vězňů tlačilo a několik p i stoupání se chopilo loukotí. Jeden vedl oj a ídil vůz.“70 

Namáhavé p enášení nap íklad zeminy v provizorních nosítkách p sobilo bahno, jež 

se „…dostávalo do bot, za palčivého vedra v létě […] p ilnulo na ruce i ná adí, 

rozneslo se četnými pohyby p i práci na celý oblek i na spodní prádlo,“ které se 

muselo vždy na konci dne vykartáčovat a vyčistit, ač za deštivého počasí bylo obtížné 

jej dostatečn  usušit.71  

P esto navzdory všem t žkostem každodenního, čtrnácti až šestnácti 

hodinového pracovního vyp tí začal tábor postupn  získávat na své podob . 

Začátkem listopadu 1řň7 se nad lesním srázem tyčila hrubá stavba hlavní táborové 

brány, jejíž rysy byly tolik charakteristické nacistickým koncentračním tábor m. 

První etapa tábora byla dokončena pod ízením stavby vedoucího SS Roberta Riedla, 

táborového architekta KZ Sachsenhausen. Nato se do druhého roku války poda ilo 

v základních obrysech dostav t zázemí SS a v ze ský tábor. 72 

V pr b hu výstavby KZ Buchenwald se Herman Kampek svojí smrtí ze dne 

13. srpna 1řň7 jako první ob ť73 zapsal do statistiky tábora, která ve svých údajích za 

jeho bezmála osmiletý chod odrážela stav lágrového života. Na konci roku se číslo 

v zn ných ustálilo na Ň 561, p ičemž se dohromady evidovalo 4Ř mrtvých.74 

 

3.4 Nástroj teroru 

Plot vyznačující fyzické hranice, jednotlivé baráky a místa na ploše komplexu 

p edstavovaly pro osazenstvo KZ Buchenwald, ať jde o v zn  nebo v znitele, 

symbolický smysl daného prostoru.75 Za dva roky vytvo ená infrastruktura 

táborového seskupení se i nadále rozr stala, nabývala na své funkčnosti a svojí 

prom nou utvá ela a formovala sociální interakci uvnit  tábora. Vznikem nových ‒ 

stálých nebo p echodných ‒ za ízení se p etvá ely nejen pracovní zát ž, zdravotní 

a hygienické podmínky a soužití v z , ale také alternativy pro p ežití, ba i zp soby 

umírání. V pom rech buchenwaldského tábora mohou srovnatelným p íkladem 

posloužit ko ské stáje. KZ Buchenwald byl člen n do dvou, respektive t ech hlavních 

                                                 
70 Miloslav MOULIS, To byl Buchenwald, s. 22-23. 
71 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 45. 
72 Tamtéž, s. 44-48; H. STEIN, (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur 
ständingen historischen Ausstellug, s. 31, 33. 
73 M. MOULIS, To byl Buchenwald, s. 22. 
74 H. STEIN, (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 253. 
75 W. SOFSKY, ád teroru: koncentrační tábor, s. 59. 
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úsek ; území SS, prostranství vlastního tábora a pozd jší zbrojní výrobna Gustloff 

Werke II. Rozd lením areálu na jednotlivé zóny se zajišťovala náležitá distance 

táborového personálu a civilních pracovník  od v z , čímž se zaručoval kontrast 

mezi nimi. Plánovité odd lení a situování zón charakterizovalo jejich význam, funkci, 

podobu a kolektiv. Podle t chto indikátor  získávala na významnosti a pro v zn  

znamenaly m ítko ohrožení nebo bezpečí, z čehož vyvozovaly pat ičné jednání. 

Naproti tomu vnit ní člen ní celku na menší oblasti táborové moci garantovalo 

regulaci a kontrolu pohybu.76 

 

3.4.1 Obvod SS 

K rozlehlému KZ Buchenwald se táhla tzv. „Krvavá cesta“ ĚBlutstraßeě. P t 

kilometr  dlouhá betonová vozovka ústící u hlavní komunikace (Ettersbergstraße), 

sm ující z Výmaru do obce Ramsla. Rekonstrukce staré lesní cesty se rozb hla 

v polovin  roku 1řňŘ, dokončena byla koncem podzimu 1řňř a na její obnov  se 

podílelo asi Ň00 v z , zejména Žid , kte í pro silnici v lomu zpracovávali kámen. 

Sv j p ívlastek si vysloužila nadmírou ob tí, které p i p estavb  zahynuly. 

Vymezením hranic si táborová moc vytyčila teritorium možnosti vlastní neomezené, 

absolutní vlády. Pakliže propojovala tábor s vn jším sv tem, protínala jeho uzav ené 

hranice, jimiž se zamezovalo jak úniku, tak nahlédnutí. D sledkem toho pak v tábo e 

propukal nekontrolovatelný teror.77 Proniknutí hranic bránila ada varování a zábran. 

P ed výstupem po strmé, lesem lemované Krvavé cest  upozor oval na tajemné místo 

zločinu nápis „Stop“ s výzvou velitele tábora, že bez povolení je další vniknutí 

zakázáno. Ladislav Žáček nap íklad p i vjezdu do KZ Buchenwald vzpomínal na 

vysokou kovanou bránu s dv ma mohutnými pilí i dekorovanými masivními íšskými 

orlicemi.78 

Táborová oblast SS79 obsahovala adu zón. Po levé stran  Krvavé cesty od brány 

do KZ Buchenwald se nacházelo sídlo stavebního vedení, Hlavní stavební 

správa Zbraní-SS (Zentralbauleitung der Waffen-SS), s technickou základnou 

o dvanácti garážích ĚSS-Truppengarageně s čerpací stanicí, opravárenskými, 

                                                 
76 Tamtéž, s. 60, 61, 66. 
77 Tamtéž, s. 67. 
78 J. RUDOLF, Byl jsem číslem 7Ř0ř ...hrůzy a zvěrstva v nacistických koncentračních táborech, s. 
50; Ladislav ŽÁČEK, Vzpomínky na Waldenburg a Buchenwald, s. 36. 
79 K vypracování tématu „Oblast SS“ je využito elektronického archivu Památníku Buchenwald: 
http://www.buchenwald.de/fileadmin/buchenwald/fotoarchiv/ 

http://www.buchenwald.de/fileadmin/buchenwald/fotoarchiv/
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zámečnickými, ková skými a tesa skými dílnami, ko skými stájemi a sklady 

stavebního materiálu. Níže pod nimi, na slunečném jižním úbočí Ettersbergu stálo 

v míst  zeleni deset d ev nokamenných vil (SS-Führersiedlung) se sedlovými 

st echami, vytáp né úst edním topením, s terasami a zahradami. Jednu z vil 

samoz ejm  obývali manželé Karl a Ilsa Kochovi. Táborový velitel 

(Lagerkommandantě sv j p epychový p íbytek nazýval „buchenwaldským domovem“ 

(Haus Buchenwald) a v rozmezí let 193Ř až 1ř40 se jim zde narodily t i d ti. 

O ned lích celá rodina chodila na procházky do nedaleké zoologické zahrady 

(Zoologischer Garten Buchenwaldě, kterou pro uvoln ní a odreagování d stojník  

SS nechal z ídit práv  velitel tábora. V oborách se chovala p evážn  vysoká zv , tedy 

jeleni, da čí a srnčí, dále pak mufloni, divoká prasata, lišky, králíci, veverky, bažanti, 

pávi a Kochovy oblíbení vlci. Nejv tší atrakcí zoo byl však výb h s medv dy 

v severní části areálu SS, v t sném dosahu východní brány u táborového 

krematoria.80 

Zoo KZ Buchenwald nebyla ojedin lým za ízením svého druhu v síti 

nacistických koncentračních a vyhlazovacích tábor . V obytné a správní zón , jedné 

ze dvou částí „dolního tábora“ vyhlazovacího tábora Treblinka (Vernichtungslager 

Treblinkaě, se nacházela malá zoo. Obdobn  tomu bylo i v pracovním 

(Zwangsarbeitslager Plaszow bei Krakau des SS und Polizeiführers im Distrikt 

Krakau), od roku 1ř44 koncentračním tábo e Kraków-Płaszów ĚKonzentrationslager 

in Plaszow bei Krakau), kde jeden z jeho velitel  SS-Untersturmführer Amon Goeth 

si nechal z ídit soukromý zv inec.81 

V sousedství zoologické zahrady, v níž byly také opice82, se ješt  nalézala 

sokolnice (SS-Falkenhof Buchenwald). Vystav t sokolnici v loveckém duchu 

st edov kých tradic navrhl SS-Reichsführer Heinrich Himmler, známý svým sklonem 

k mysticismu ádu n meckých rytí  a ideologickým zpodobn ním SS v panskou elitu 

árijské rasy, když v tábo e v kv tnu 1řňŘ83 podnikl inspekční návšt vu. Sokolnice ve 

tvaru U se sestávala z d ev ného stavení Ětzv. Adlerhäuser) s orlími voliérami 

                                                 
80 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 57. 
81 Karol GRÜNBERG, SS - Hitlerova černá garda, s. 343; Jicchak ARAD, Belzec, Sobibor, Treblinka: 
vyhlazovací tábory akce Reinhard, s. 48‒49. 
82 V zoo m l být údajn  chován i nosorožec, Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, 
s. 57. 
83 Ohledn  této datace se ve sborníku Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur 
ständingen historischen Ausstellug uvádí datum 1938. [H. STEIN, (Hg.): Konzentrationslager 
Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen historischen Ausstellug, s. 41.]; Jan Hajšman 
naproti tomu píše o roku 1ř41. ĚJ. HůJŠMůN, V drápech bestie: Buchenwald, s. 147.) 



 Jakub Diviš, Život pod Goetheho dubem. Koncentrační tábor Buchenwald v letech 1937–1945 

20 

 

a loveckého srubu postaveného z robustních bukových kmen , jehož vnit ek, 

zhotovený ve staron meckém stylu zdobily zví ecí trofeje a krb gotického slohu. 

Sruby spojovalo sedm ptačích klecí s dravými ptáky Ěnap . sokoli, jest ábi, supi 

a orliě, kte í svojí p ítomností údajn  zušlechťovali p íslušníky SS. Stranou od 

sokolnice v malém domku sokolníka v znili nacisté od jara 1ř4ň do bubna 1ř45 nap . 

bývalé francouzské státníky Édouarda Daladiera a Léona Bluma.84 

Vilová čtvrť spolu se zoo a sokolnicí zastávaly zdánliv  vyhlížející rekreační 

prostor, st ídající ve chvílích volna služební jednotvárnost radostí a denní rutinu 

odpočinkem a rozptýlením. Nehled  p itom na ziskovou úlohu sokolnice. Po jejím 

dostav ní v roce 1ř40 byla od kv tna téhož roku zp ístupn na široké ve ejnosti a jen 

do prosince 1ř41 činil p íjem ze vstupného 600 íšských marek.85 K „relaxačním“ 

prostorám pat il i hospodá ský d m, uvád ný jako kasino, ležící ve st edu armádní 

a správní zóny SS. Velká jídelna s kuchyní, kantýna, sál s biografem zaopat ovaly 

vojenské posádce krom stravování také kulisy pro společenské aktivity a zábavné 

programy, které odvád ly od povinnosti každodenního st ežení a táborového provozu 

k upev ování a podpo e kolektivní soudržnosti člen  SS. V p lkruhové ad  osmnácti 

budov zaujímalo kasino st ed. Zbytek útvaru s rozm rným cvičišt m se skládal ze 

dvou nízkých barák  a patnácti jednopatrových kasáren SS ĚSS-Kasernen), 

vystav ných v rozhraní 1937‒1řňř, a správní budovy. Jižní skupinu ubytoven 

dokompletovaly roku 1ř4Ň čty i t ípodlažní vojenské kasárny ĚSS-Truppenkasernen), 

v nichž p ebývali výcvikové a náhradní formace Zbraní-SS a p echodn  zde také 

bydleli rekruti SS a tzv. pomocní dobrovolníci. Z konce války, na ja e roku 1ř45 sem 

byl p emíst n Hlavní ídící ú ad SS ĚSS-Führungshauptamt)86, jenž kup íkladu 

vyplácel služné všem člen m Zbraní-SS nebo zodpovídal za financování náboru 

a úhradu výcviku dobrovolník . 

Mezi kasárnami se cvičišt m a garážemi se v p íše í smrkového hájku tísnil 

tzv. zvláštní tábor ĚSonderlager) odloučený okolnímu d ní, který díky tomuto kousku 

lesa získal pojmenování Fichtenhain. Od konce roku 1ř4Ň se do n ho uchylovali 

legioná i Železné gardy (Garda de Fier), militaristicko-politické organizace 

                                                 
84 H. STEIN, (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s 39-40, 196; M. MOULIS, To byl Buchenwald, s. 51; J. HůJŠMůN, 
V drápech bestie: Buchenwald, s. 147 
85 www.rolfschwarz.com [online], [citováno 2. 10. 2013] Dostupné na internetu: 
http://www.rolfschwarz.com/SCI/Buchenwald/buchenwald-dt.htm 
86 Gordon WILLIAMSON, Zbraně SS, s. 38. 

http://www.rolfschwarz.com/
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rumunských fašist . K dopravení gardist 87 nastickými agenty do KZ Buchenwald 

došlo po potlačení jejich nezda eného p evratu rumunským v dcem maršálem 

ůntonescem, kteréhož režim se účastnil vyvražďování židovského obyvatelstva 

ve východní Evrop  a jen do roku 1ř4Ň zahubil kolem čtvrt milion  vlastních Žid .88 

Do sklonku léta 1ř44 zde našlo útočišt  na ŇŇ5 pučist , kte í, i p estože je správa 

tábora neregistrovala jako b žné v zn , podléhali p ísnému dohledu. Vedle 

zvláštního tábora Fichtenhain byl také v lesíku tzv. izolační barák ĚIsolierbaracke) 

prominentních v z  obehnaný vysokou zd nou zdí s ostnatými dráty.89  

Severn  za ubikacemi SS se ješt  nalézalo n kolik objekt ; budova orchestru 

(SS-Musikzugě, zbrojnice se skladem zbrojního arzenálu, včetn  zbraní popravčích SS 

z tzv. komanda 99 (Kommando 99ě, velká dvoupodlažní nemocnice ĚSS-Revier), 

vybavená dokonce zubní ordinací, osamocená u silnice ubíhající k malé obci 

Hottelstedt. Dále tu byly psinec, ko ská stáj a jízdárna s krásn  d evem vykládaným 

vnit kem a se spousty parkurových p ekážek, p es n ž na koni n kolikrát týdn  vždy 

ráno čtvrt až p l hodiny jezdila Ilsa Kochová, manželka velitele tábora, „…p i čemž 

musela hrát esesácká hudba na zvláštním podiu.“90 Pročež často zmi ovaný 

kamenolom naopak ležel západním sm rem pod strání, pod vojenskými kasárnami. 

Pakliže úsek SS zahrnoval technické, relaxační či reprezentační, vojenské 

a správní pásmo, o kterém bude pojednáno níže, je t eba uvést taktéž sektory smrti. 

Ko ská stáj a kamenolom byly svojí polohou v ústraní KZ Buchenwald k vykonávání 

nesčetných vražd více než vhodnými místy. V lomu se praktikovala tzv. „likvidace 

prací“ Ědurch Arbeit vernichteně, kdežto p edválečná konírna fungovala od roku 

1941 jako vyhlazovací st edisko, uzp sobené k popravám sov tských válečných 

zajatc  st elbou do týla ĚErschießungsanlage). Hromadné zabíjení bylo snáze 

proveditelné, jestliže se páchalo odd len  od b žného táborového ruchu a pokud 

byla vražedná místa dostatečn  kamuflována. Klamných modifikací bychom 

u nacistických koncentračních a vyhlazovacích tábor  nalezli celou adu.91 Zast ením 

                                                 
87 Vyjma čelního v dce Železné gardy Horia Sima, který nalezl azyl v Itálii. (Christopher HALE, 
Hitlerovi zahraniční katani, s. 114.) 
88 Robert WISTRICH, Hitler a holocaust: okolnosti a p íčiny holocaustu, s. 189. 
89 H. STEIN, (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 33; 195; Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 55-56. 
90 M. MOULIS, To byl Buchenwald, s. 51-52. 
91 Nap íkladem uveďme rozhodnutí vedení koncentračního a vyhlazovacího tábora Osv tim‒B ezinka 
(Konzentrations‒ und Vernichtungslager Auschwitz‒Birkenau) v roce 1944 zahradit dvory krematorií 
plotem asi t i metry vysokým, v tvemi hust  propleteným, skrývající jámy s ho ícími t ly, která 
sonderkommanda, zvláštní židovská komanda, nestačila v kremačních pecích spálit. (Eric FRIEDLER 
‒ Barbara SIEBERT ‒ Andreas KILIAN, Svědkové z továrny na smrt, s. 106, 107.) 
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a tabuizováním mohla táborová moc ve smrtících za ízeních naplno uskuteč ovat 

a rozvíjet svoji vyhlazovací politiku. Proto svým stávajícím vzhledem a lesním 

krytím nízký d m se stájemi poskytoval ideální prostor pro masovou likvidaci 

buchenwaldských v z .92 

P ed hlavní branou samotného lágru se rozkládalo táborové velitelství 

(Lagerkommandantur), centrální místo KZ Buchenwald. V délce tém  t i sta metr  

jím ubíhala cesta Caracho (Carachowegě, která začínala na malé čty ramenné 

k ižovatce u buchenwaldského nádraží, p idruženého k zbrojnímu závodu 

Gustloff Werke II, a kterou také procházela Krvavá cesta končící u cvičišt  

s kasárnami SS. Silnici k vojenským ubytovnám a komandatu e rozdvojoval 

obrovský, um lecky propracovaný rozcestník s ukazateli SS Kasernen-Buchenwald 

a Konzentrationslager-Buchenwald, s ručn  vy ezávaným zobrazením setiny SS 

a skupiny „nep átelských“ osob ‒ nechyb lo ani ztvárn ní Žida ‒, sm ující k táboru. 

Vstupní bránou (Hauptwache) do komandantury byly protilehlé domky hlavní 

strážnice a pošty, kamenné stavby s valbovými st echami okrášlené volskými oky. 

Mezi nimi uprost ed silnice stál podstavec s n meckou orlicí, p ed níž musela kolem 

defilující v ze ská komanda smekat a kterou v zni posm šn  nazývali „kvočna“.93 

Nalevo za vjezdem se odkryl dv r s více než deseti garážemi a čerpací stanicí, 

naproti p es Caracho, proti vozovému parku stála malá kasárna pro hlídky 

v ze ského tábora. Součástí jich byla klubovna SS ĚSS-Unterführerheim) s vévodícím 

krbem a roštem, kterýžto zdobily ukované runy SS s hákovým k ížem, stejn  jako 

st nu za ním, a na kterém v zel model plachetnice. V dob  ob d  a večírk  se ve 

společenské místnosti na stoly selského provedení prostírala „…nejvybranější jídla, 

va ila se zrnková káva, byla podávána nejlepší vína a jemné zahraniční likéry.“94 

Klub částečn  zakrýval barák s nápadn  vysokým komínem, kde m li strážní 

SS koupelny. Velitelství KZ Buchenwald sídlilo blíže k táboru. Sem do své 

reprezentativní kancelá e za denní služby docházel velitel tábora, a kde také p ebývali 

jeho pobočník, vyšší podd stojníci nebo pracovníci telefonní úst edny. P ímo p ed 

podlouhlým domem komandantury s vystavenou dvojicí d l z první sv tové války, 

stála protáhlá budova politického odd lení ĚPolitische Abteilungě, v níž se vedly spisy 

                                                 
92 W. SOFSKY, ád teroru: koncentrační tábor, s. 65-66. 
93 Státní okresní Archiv Rokycany (dále SOkA Rokycany), f. Svaz osvobozených politických v z  - 
odbočka Rokycany, J. Lancinger - Koncentrační tábor Buchenwald, i. č. Ň005, s. 14, ev. č. 175. 
94 M. MOULIS, To byl Buchenwald, s. 50. 
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a v ze ské táborové kartotéky, bylo tu i fotografické odd lení a odd lení p íjmu, 

ve kterých se konalo postupné p ijímání v z . 

 

3.4.2 Zbrojní k závod Gustloff Werke II 

Po začlen ní koncentračních tábor  do válečného pr myslu v pr b hu roku 

1ř4Ň vyrostly u koncentračních tábor  zbrojní výrobny. Od roku 1ř4ň museli v zni 

v KZ Flossenbürg pro firmu Messerschmitt montovat díly k stíhacím letoun m 

Me 109. Koncem války v této pobočce ezenské továrny pracovalo p es 5000 v z .95 

ů v KZ Neungamme se pro zm nu vyráb ly pistole značky Walter vzor 0Ř.96 Nástup 

masivní válečné produkce se pochopiteln  projevil na podob  a chodu 

buchenwaldského tábora vybudováním rozsáhlé zbrojovky Gustloff Werke II. 

Od začátku roku 1ř4ň se ve fabrice vyráb ly karabiny, dále díly protileteckých 

a protitankových d l a roku 1ř44 se zde také zhotovovaly pistole. T ináct velkých hal 

se rozprostíralo v jihozápadním území tábora u silnice táhnoucí se p i garážích 

a dílnách v obvodu SS. Ke zbrojovce mj. p ipadalo nádraží, jež nacisté slavnostn  

otev eli v červnu 1ř4ň, byť stavební práce na železnici z Výmaru do KZ Buchenwald 

pokračovaly po další rok. Trať v zni položili za pouhé t i m síce, a protože m la být 

zhotovena v co nejkratším termínu, vykazovala značné nedostatky a prakticky trvale 

docházelo k jejímu poškozování.97 

 

3.4.3 Tábor ochranné vazby (Schutzhaftlager) 

P i koncipování koncentračních tábor  se všeobecn  volilo obdélníkového tvaru, 

jenž poskytoval vyšší míru dozoru, jelikož neexistovala snadno p ehlédnutelná 

místa a současn  nabízel maximální využití prostoru. U KZ Sachsenhausen se 

jedenkrát použilo trojúhelníkovitého provedení, které s ohledem na nár st v z  bylo 

kapacitn  nevyhovující a zárove  zamezovalo, na rozdíl od obdélníkového vzoru, 

dalšímu rozši ování tábora.98 Oproti tomu se tábor v KZ Buchenwald svým 

p dorysem dozajista odlišoval. Nap íklad rozestavení blok , technických a výrobních 

                                                 
95 Jörg SKRIEBLEIT (ed.), Koncentrační tábor Flossenbürg 1ř3Ř‒1945, Braunschweig, s. 49. 
96 S. ZÁMEČNÍK, Za hranicí lidskosti, s. 181. 
97Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 335, H. STEIN, (Hg.): 
Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen historischen Ausstellug, s. 
140. 
98 W. SOFSKY, ád teroru: koncentrační tábor, s. 62-63. 
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budov naznačuje pravoúhlé uspo ádání. Ovšem terasovitý, v oblouk stáčející se svah 

Ettersbergu dal vzniknout adám, které se paprskovit  rozbíhají do p lkruhového 

útvaru o velkém polom ru. Svažitý terén s 6999 metrovým p evýšením zárove  skýtal 

p íležitost k p ehlednému dozírání nad d ním uvnit  tábora, jenž zabíral 

40 z celkových circa  Ň00 hektar 100 plochy KZ Buchenwald. 

Tábor s v zni pochopiteln  podléhal p ísné kontrole, a to i p es fakt, že 

potencionální út k komplikoval bezpočet fyzických p ekážek Ěobjekty, ploty, strážeě. 

Lágrový život obklopoval v délce t í kilometr  t i metry vysoký plot z ostnatého 

drátu, ov šený výstražnými cedulemi „Vysoké nap tí ‒ životu nebezpečno“ 

(Hochspannung‒Lebensfahrě, jelikož jím proudilo elektrické nap tí o ňŘ0 voltech. 

Součástí vnit ní strany plotu bylo ochranné pásmo, tzv. neutrální zóna (neutrale 

Zoneě, písečný pás se systémem špan lských jezdc  provázaných ostnatým drátem. 

Písek prozrazoval sebemenší narušení zóny, ať již zvukem st ípajících kamínk , 

stopami nebo siluetou, jako tomu bylo u bílého št rku v pásmu smrti v KZ Dachau, na 

kterém se za tmy ve sv tle reflektoru snadno zpozoroval stín. Plot dopl ovalo 

v pravidelných rozestupech 22 strážních v ží ĚWachtturmě, odkud se p i vstupu do 

ochranného pásma bez varování zpustila st elba. Dvoupatrová strážní v ž 

s noclehárnou a odpočívárnou m la v nejvyšším zast ešeném pat e do t ech sm r  

k táboru otev enou pozorovatelnu, z níž ozbrojená stráž i s pomocí otáčivého 

sv tlometu nep etržit  hlídala v zn . Strážní v ží č. 1 s reflektorem, dv ma tlampači 

a hodinami se označovala d ev ná v ž hlavní brány ĚHaupttor). K posílení kontroly 

byly veškeré t i táborové vstupy ‒ hlavní brána, západní brána (Westtor) a východní 

brána (Osttor) ‒ rozmíst ny v nejvyšším bod  terénu.101 

Spojnici mezi táborem ochranné vazby a obvodem SS pro v zn  poskytovala 

výhradn  hlavní brána. Sestávala ze dvou zd ných symetrických k ídel d lených 

pr jezdem s d ev nou nástavbou, na níž čn l velký ochoz se strážní v ží č. 1. V pravé 

části budovy brány se nacházely správní kancelá e SS a v levé dvacet v ze ských cel, 

tzv. bunkry (Arrestě. ůrchitektonický vzhled brány typov  odpovídal vstup m 

jiných koncentračních tábor .102 Na mohutných železných vratech pr jezdu otrle 

                                                 
99 Nejvyšší bod je 444 metr  a nejnižší ň75 metr , [H. STEIN, (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 
1937–1945: Begleitband zur ständingen historischen Ausstellug, s. 35.] 
100 Rudolf BRÁZDA- Jean-Luc SCHWAB, Cesta růžového trojúhelníku, s. 85. 
101 H. STEIN, (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 35. 
102 Viz nap . KZ Dachau a KZ Sachsenhausen. Naopak odlišné provedení je voleno u KZ Mauthausenu 
s kamenným vstupem, jenž vyhlížel jako hradní brána se dv ma mohutnými v žemi. 
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poučoval kovaný nápis „Každému, co jeho jest“ (Jedem des Seine). Za nimi se 

rozprostírala tém  Ň0 000 m2 veliká nástupní plocha pro se azování v z  

(Apellplatzě. Byla st edobodem tábora ochranné vazby, na níž dvakrát denn  ‒ ráno 

a večer ‒ probíhalo kontrolní sčítací stavu v ze ského osazenstva. Večerní součet 

musel souhlasit s tím ranní. Tak vedle živých leželi na zemi i mrtví. Zde táborové 

velení dávalo na srozum nou svoji absolutní moc a pohrdání nad všemi v zn ními. 

Nastoupení, byť v početní p esile ale bezbranní, m li pociťovat bezbrannost 

a n kolika hodinové stání za každého počasí se pro n  stávalo doslova mučením. 

Apellplatz byl „jevišt m“ lágrového teroru, na n mž v zni museli kolektivn  

p ihlížet smrti. Polomrtví se zeslabením hroutili namíst  a adami stojících pronikal 

k ik trestaného na „kozlu“ ĚBock, nebo také Prügelbockě. Týraný se musel položit 

p es d ev ný podstavec, p ičemž se mu vypnuly hýžd . Nohy se mu zaklínily do 

„kozla“ a ruce p idrželi p ítomní dozorci. Trest vykonávající následn  v tšinou 

p tadvacetkrát holí či býkovcem ude il v zn  do nastaveného pozadí. Torturu 

vyost ovalo v z ovo hlasité počítání ran. Pakliže se spletl či v mdlobách zapomn l 

počet úder , začalo se od začátku. T žce zran ný m l po výplat  p ísn  zakázáno 

nechat se ošet it a bez ohledu na hluboké tržné rány musel denn  pracovat.103 

Nejinak ot esné scény se odehrávaly p i popravách ob šením, které pat í k jednomu 

z nejstarších a nejrozší en jších zp sob  exekuce na sv t . Jeho p edností je 

jednoduchost a úspornost provedení, ale též p sobivost v zící v pomalé a bolestivé 

smrti.104 

P i p íchodu do tábora ochranné vazby musel každý zadržený projít vstupní 

procedurou, na konci jíž se člov k prom nil v „heftlinka“105, ve v zn  koncentračního 

tábora. Nap íklad na začátku války p íchozím Polák m buchenwaldští v zni st íhali 

vlasy a oholili t lesné ochlupení pod širým nebem ve zvláštní zón 106 (Sonderzone) 

na Apellplatz. Kde také ješt  p ed ošacením na blátivém prostranství absolvovali ve 

                                                 
103 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 116-117. 
104 Martin MONESTIER, Historie trestu smrti: dějiny a techniky hrdelního trestu od počátků po 
současnost, s. 199-200. 
105 V češtin  foneticky užívaná podoba pro „Häftling“ ‒ v ze , nejčast ji používaný výraz českých 
v ze ; nase rec.ujc.cas.cz [online], [citováno 20. 4. 2014] Dostupné na internet:http://nase rec.ujc.cas.
cz/archiv.php?art=4ŇŇ7ě; Josef Čapek často nad významem slova Häftling p emýšlel, p ičemž posléze 
usoudil, že český p eklad vězeň nebo zajatec není sto vystihnout jeho skutečný obsah. Proto zvolil 
český p epis „heftlink“. ĚMalí -básník: vzpomínání na Josefa Čapka, s. 125.) 
106 Ve zvláštní zón  stály dva tzv. zvláštní tábory ĚSonderlager). O prvním s 2000 polskými v zni 
pojednávám v části práce v nující se hygien  a ší ení infekčních nemocí. V p ípad  druhého lágru se 
jednalo o tábor s 10ň5 víde skými Židy. Ve skupin  byli chlapci mladší 1Ř ti let, ale i sta í lidé, jejichž 
v k p esahoval Ř5 let. [H. STEIN, (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband 
zur ständingen historischen Ausstellug, s. 116] 
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velkých kádí dezinfekční koupel.107 Odlišný p íjem zažil Ladislav Žáček, který po 

nahlášení nacionálií ve v ze ské písárn 108 (Häftlingsschreibstube) a vydání „…dvou 

bílých plátýnkách s vyraženými čísly, která si prý p išijeme na oděv, až nám ho 

vydají. Jedno na kabát (na levou stranu prsou) a druhé na kalhoty (také na levou 

strnu ve výši stehna).“109 Tím se stal pouhým číslem, u n hož „…lze pak snadno 

rozhodnout o jeho životě a smrti bez ohledu na všechna lidská mě ítka; v nejlepším 

p ípadě o něm rozhodne jeho použitelnost.“110 Zdravotní prohlídku prod l až 

v budov  skladu ĚEffektenkammerě, kam si se spoluv zni došel pro v ze ské šaty.111 

V roce 1942 v d sledku masových transport  se v KZ Buchenwald uvedla do 

provozu dezinfekční stanice ĚDesinfektioně, nízká zd ná budova v pravé části 

v ze ského lágru. Zde p ijímané osoby odevzdaly osobní a cenné v ci. Po zhlédnutí 

táborovými léka i, kte í zaznamenávali nemoci a vážné p ípady rovnou posílali do 

v ze ské nemocnice, nazí a o holení šli do odvšivovací lázn  a koupeli.112 

Zatímco na podzim 1939 v KZ Buchenwald Žáček a další čeští v zni po 

ost íhání zamí ili rovnou na své bloky,113 od roku 1ř4ň všichni v zni transportovaní 

do tábora nastupovali karanténu v malém tábo e ĚKleine Lagerě. Pod adou 

kamenných blok  ve spodní části tábora vyrostlo b hem roku 1ř4Ň dvanáct barák , 

jež od okolí d lil dvojitý plot ostnatého drátu. Sem se umisťovali „p írustky“. Malý 

lágr plnil jednak funkci karantény zamezující p enos infekčních chorob do celého 

tábora, jednak jako rozt iďovací sektor pro pracovní nasazení. Odkud noví v zni 

putovali velkého tábora, pobočných tábor  spadající pod správu KZ Buchenwald nebo 

dále do jiných koncentračních tábor . V primitivním d ev ném baráku, p vodn  

určený k ustájení koní, p ežívalo 1Ř00 až 1ř00 v z . Ješt  v lednu 1945 se tu tísnilo 

6000 osob, do dubna toho roku počet vzrostl na neuv itelných 17 000 lidí.114 B hem 

                                                 
107 Tamtéž, s. 116. 
108 V ze ské komando, ve kterém v červnu 1ř44 pracovalo na 75 v z . Spravovalo kartotéku se 
seznamy v z , v ze skými čísly v zn ných a údaje o stavech táborových blok , komand 
a zam stnání. Mezi lety 1řňř a 1ř41 Ěnež vzniklo odd lení pro pracovní nasazení, Abt. III E: 
Arbeitseinsatzě vedlo i pracovní záznamy. M lo nestarosti zm ny v hlášení o celkovém počtu 
táborového osazenstva, tedy o počtu mrtvých, p ijímaných a propoušt ných. ĚH. STEIN, (Hg.): 
Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen historischen Ausstellug, 
52.) 
109 L. ŽÁČEK, Vzpomínky na Waldenburg a Buchenwald, s. 41. 
110 Primo LEVI, Je-li toto člověk, s. 26-27. 
111 L. ŽÁČEK, Vzpomínky na Waldenburg a Buchenwald, s. 42. 
112 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 103-104. 
113 L. ŽÁČEK, Vzpomínky na Waldenburg a Buchenwald, s. 44. 
114 H. STEIN, (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 225. 
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sto dní v malém tábo e zem elo kolem 5Ň00 v z .115 Obyvatelé leželi v blocích 

namačkáni ve sbitých kojích. Pozd ji se spalo v p ipojených stanech z celtoviny. 116 

Zachovat v takovémto prost edí životní podmínky bylo nemožné. 

Po skončení často t ítýdenní117 karantény p ešli v zni do blok  pod apelovým 

nám stím s hlavní bránou. Odtud se v paprskovitém tvaru táhlo dol  po stráni 

sm rem k severnímu cípu tábora p t ad obytných stavení. V každé stálo dev t dom . 

Prvních šest tvo ily nízké d ev né baráky ĚHolzbaracke) s lepenkovými st echami 

a zbylé t i zd né jednopatrové bloky ĚSteinblockě. Dokonce roku 1řň7 v zni vystav li 

1Ř d ev ných blok  a v následujících letech bydleli v p tadvaceti až osmadvaceti 

barácích. Naproti tomu prvních p t z celkových patnácti zd ných blok  byly 

postaveny až v srpnu 1938. 118 Posledních deset barák  se ve velkém sp chu stav lo již 

za války, tehdy zednické práce pokračovaly i v noci za sv tla reflektor .119 Dva z nich, 

bloky č. 46 a č. 50 sloužily Institutu hygieny Zbraní-SS.120 

Proti vstupu do p edsín  bloku se napravo nacházely záchody a nalevo 

umývárna. Z p edpokoje se bočními vchody vcházelo do k ídel, na která byl blok 

rozd len. V d ev ných barácích byla k ídla ů a B, kdežto u dvoupodlažního zd ného 

bloku se p ízemí označilo ů a B a první parto, k n muž vedlo venkovní schodišt , 

C a D. Místnost ů sloužila jako denní místnost ĚTagesraumě a k ídlo B pro zm nu 

jako ložnice ĚSchlafraum).121 Strop denní místnosti podpíraly hn dočerven  nat ené 

trámy se dv ma čty hrannými sloupy. Pod okny stály čty i delší a t i kratší stoly, 

každý s dv ma stejn  dlouhými lavicemi. Vybavení dopl ovala litinová kamna 

a police pro osobní v ci.122 Úložný prostor, o který se d lili dva v zni, byl asi metr 

a p l vysoká sk í ka s p ihrádkami t icet centimetr  hlubokými. Do horní se sklízely 

misky se lžícemi, pop ípad  prádlo, a dolní sloužila k úschov  r zných táborovým 

                                                 
115 Tamtéž, s. ŇŇ6. 
116 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 55; M. MOULIS, To byl Buchenwald, s. 
114; H. STEIN, (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 150. 
117 Miloslav MOULIS, Neviditelná fronta, s. 49. 
118 H. STEIN, (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug,s. 86. 
119 Archiv Národního muzea (dále ANM), f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř40 
120 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 51, 157–15Ř; H. STEIN, ĚHg.): 
Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen historischen Ausstellug, 
s. 86. 
121 D ev ný blok byl 5ň metr  dlouhý, Ř metr  široký a Ň, 65 metru vysoký. Rozm ry denní místnosti 
čítaly plochu 64 m2 a ložnice ř6 m2. ĚTamtéž, s. Ř6.ě 
122 L. ŽÁČEK, Vzpomínky na Waldenburg a Buchenwald, s. 50-51. 
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ádem povolených v cí.123 Ložnice byla vybavena t ípatrovými železnými 

či d ev nými postelemi, vyskládanými slamníky.124 

I uvnit  tábora ochranné vazby se nacházely místa, kde docházelo k likvidaci 

v z . Oproti konírn , tady vraždy probíhaly tém  p ed zraky v z , jelikož n kte í 

pracovali v kancelá ích blok . Zd né baráky č. 46 a č. 50 sloužily r zným léka ským 

experiment m provád ných na v zních. Blok č. 46 od roku 1ř4Ň sloužil jako pokusná 

stanice (Versuchsstation), v níž léka i SS do konce války experimentovali s r znými 

infekčními nemocemi.125 Nejčast ji se provád ly pokusy se skvrnitým tyfem 

a ošet ením popálenin zp sobených fosforem.126 Roku 1943 byly zahájeny na v zních 

pokusy se žlutou zimnicí, hledající účinnou očkovací vakcínu proti ní.127 Na v zních, 

kte í byli prohlášeni za nepráceschopné, se zkoušely smrtelné dávky fenolu, které 

m ly oz ejmit snášenlivost této jedovaté látky v očkovacích sérech.128 V „Pokusnou 

stanici skvrnitého tyfu, odd lení výzkumu skvrnitého tyfu a vir “ ĚAbteilung für 

Fleckfieber- und Virusforschungě se roku 1ř4ň prom nil blok č. 50. Jednalo se 

pobočku Hygienického ústavu Zbraní SS ĚHygiene- Instituts der Waffen-SS).129 

U západní brány od roku 1ř41 stála v ze ská kantýna ĚHäftlingskantine), v níž 

v zni mohli koupit zboží vyrobené v tábo e anebo levn  nakoupené táborovým 

velením. Pom rn  velkou plochu Apellplatz zabíraly dílny DůW vystav né roku 1ř40, 

v nichž se nacházely truhlá ské, elektriká ské a zámečnické dílny. Čišt ním nábojnic, 

opravami optických za ízení a výrobou pušek se provozovna zam ila také na zbrojní 

výrobu. V provozovnách pracovalo 1400 v z .130 T la mrtvých v z  se 

v KZ Buchenwald zpopel ovala. Ke kremaci ostatk  se p vodn  od podzimu 1řň7 

užívalo m stského krematoria ve Výmaru, než bylo v polovin  roku 1ř40 u východní 

brány postaveno táborové krematorium (Krematorium). V lét  roku 1ř4Ň si SS 

objednaly od erfurtské firmy „Topf & Söhne“ instalaci speciáln  pro koncentrační 

tábor výkonn jších pecí.131 S p íchodem války se krematorium p em nilo na jedno 

                                                 
123 ANM, fond Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1řňř/Ň. 
124 J. HůJŠMůN, V drápech bestie. Vzpomínky na Buchenwald, s. 78–77; W. SOFSKY, ád teroru: 
koncentrační tábor, s. 7Ř; J. ULRICH, Šest let za ostnatým drátem, s. 57. 
125 H. STEIN, (Hg..): Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, 200. 
126 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 185. 
127 S. ZÁMEČNÍK, Za hranicí lidskosti, s. 138. 
128 Tamtéž, s. 140 141. 
129 H. STEIN, (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 200. 
130 Tamtéž, s. ň6, W. SOFSKY, s. 1Ř7. 
131 H. STEIN, (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 93, 141-142. 
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z nejnebezpečn jších míst v tábo e ochranné vazby, jelikož na jeho dvo e a ve 

sklepení dozorci SS popravovali v zn , na n ž se začala vztahovat tzv. poprava bez 

soudního ízení132 (Sonderberhandlung). Takto v noci ze 17. na 18. srpna 1944 byl 

v místnosti krematoria u kremačních pecí zast elen bývalý p edseda n meckých 

komunist  Ernst Thälmann.133 

Ve spodní části v ze ského tábora leželo n kolik dalších staveb. Zahradnictví 

(Gärtnereiě se skleníky, záhony a čistící stanicí ĚKläranlage). V západní části pod 

malým táborem se nacházela v ze ská nemocnice ĚHäftlingskrankenbauě. „Revír“, 

jak se v tábo e nemocnici íkalo. Zpočátku m l pouze dva baráky, ale rozši ováním 

v ze ského osazenstva se rozr stalo i jeho technické zázemí. Pot ebný materiál pro 

p ístavby v zni kradli ze staveb jiných objekt . Sloužil zde léka  SS, a v prvních letech 

zde nesm l vykonávat žádné zdravotní práce žádný v ze  léka . Postupn  se ale 

i situace v tomto sm ru zlepšovala a již roku 1ř41 na „revíru“ vykonávali léka skou 

praxi první v zni. Nemocnice m la ambulance pro oční, krční a ušní onemocn ní, 

byla tu lékárna, chirurgické a dezinfekční odd lení aj. Ovšem kapacita a prost edky 

zdravotnického za ízení nikdy nestačily tak velkému množství nemocných. Stinnou 

stránkou historie „revíru“ jsou vraždy léka  SS, kte í fenolovými injekcemi zabíjeli 

práce neschopné, anebo v zn  určené k likvidaci.134 

V blízkosti táborové nemocnice se nacházely dv  stavby tzv. zvláštní stavba 

(Sonderbauě, táborový nev stinec, a hala kina ĚKinoě Od zavedení nev stinc  ve 

vybraných táborech135 Himmler sliboval nár st práce zotročených v z , pon vadž 

využívání zdejších služeb sm li pouze v zni se zvláštními poukazy, které se 

vystavovaly jen za vynikající pracovní výkon.136 V nev stinci do července 1ř4ň 

pracovalo šestnáct v ze ky  z KZ Ravensbrück ve v ku mezi Ň0 a ň0 lety. Každá 

v ze kyn -prostitutka musela denn  poskytnout sexuální služby zhruba p ti v z m. 

Zákaz vstupu do zvláštní stavby m li v zni z malého tábora, Židé, Sinti, Romové 

a v zni sov tské národnosti. Nutno dodat, že pro poskytování sexuálních služeb se 

                                                 
132 Zavedeno bylo s vyhlášením války Polsku. SS prakticky získaly nad v zni hrdelní moc, protože 
t ím síční p ezkoumávání ochranné vazby a uv zn ní v koncentračním tábo e se stalo časov  zcela 
neomezeným. (S. ZÁMEČNÍK, To bylo Dachau, s. 89) 
133 H. STEIN, (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 191, 194. 
134 Miloslav MůTOUŠEK, Buchenwald, s. 48-54. 
135Nacisté toto za ízení zbudovali i v dalších čty ech táborech Ěůuschwitz I, Dachau, Gusen 
a Mauthausen). (Laurence REES, Osvětim: nacisté a „konečné ešení“, s. 202.) 
136 Historik a bývalý v ze  KL Dachau Stanislav Zámečník uvedl: „Opat ení se minulo účinkem, neboť 
političtí vězni tuto vymoženost bojkotovali.“ (S. ZÁMEČNÍK, Za hranicí lidskosti, s. 204) 
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ženy rozhodovaly nejen z d vod  vyšších p íd l  stravy a lepších životních podmínek, 

ale zejména tak činily díky slibu brzkého propušt ní.137 

Kino p vodn  stálo mimo tábor a sloužilo jako t locvična SS. Na podzim 1ř40 

se tu poprvé promítal film pro v zn  za dozoru SS. V zni museli za návšt vu 

lágrového biografu0 zaplatit, čímž SS získávaly značné finanční zisky. Budova však 

posloužila mnoha účel m. Prob hla zde v ze ská hudební p edstavení nebo se tu 

shromažďovali v zni p ipravení k transport m z tábora. Svou odlehlostí též 

vyhovovala k vykonávání trestu na v zních. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 H. STEIN, (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 145. 
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4 Hygienické pom ry v koncentračním tábo e 

„Naši léka i jsou p esvědčeni, že podvyživované tělo, které nemá dostatek 

vitamínů a organismus nalézající se ve stálém nervovém a duševním napětí a 

strachu a nejistotě, ze začátku pomalu, ale později jistě bude velmi rychle ztrácet 

obranné schopnosti vůči chorobám a s nimi nebude se moci vítězně vypo ádat.“ 

Jaroslav Hájek138 

4.1 Pachy, tělesná očista a vězeňské ošacení 

V ze ské místo vyvíjelo na jednotlivce nep etržitý tlak k zachování 

hygienických návyk , které m ly p ímý vliv na sociální strukturu pat ičného tábora. 

Čím početn jší osazenstvo KZ Buchenwaldu bylo, tím více času a úsilí se muselo 

v novat dbaní o osobní hygienu, jelikož s nár stem zadržovaných rostly sociální 

kontakty a logicky se zvyšovalo i riziko p enosu nemocí. Naproti tomu úprava vzhledu 

mohla být prost edkem k udržení nepostižitelnosti, a tudíž p edcházela fyzickým 

trest m.139 Hygienu charakterizují r zné v ci. Jídlo, zápach, kultivace t la, péče o 

šaty/opatrování šat , zdravotní péče, infekční onemocn ní, spánek atd. V p ípad  

zkoumání každodennosti KZ Buchenwald je proto nezbytné zabývat se následujícími 

atributy, které v sob  zrcadlí samu životní úrove  a boj o její zkvalitn ní. 

Smrdutost kou e z kremačních komín  zaujímá v zápachu koncentračního 

tábora jeden z jeho elementárních projev . Mísení zápachu plamenné sm si koksu 

a lidské tkán  s okolním ovzduším dovršovalo soužití v z  se smrtí. „Pouze jediná 

věc je jistá, nepochybná, neklamná: dým. V barácích i mezi baráky, pod nebem 

i nad zemí, v pohyblivém vzduchu těžký a nehybný jako mrtvá hmota plní ústa, 

hrdlo, plíce, nos, prosakuje šatstvem, vniká do potravin.“140 Jeho nesnesitelnost 

dotvá ela škálu lágrových pach  a napovídala o zb silosti místa.141 ů t ebaže noví 

v zni neschopni domyslit si v prvních okamžicích po svém p íchodu onu hr znost, 

n kte í v nasládlých poryvech rozpoznávali strašlivé složení paliva. „Do nosu mě 

uhodí odporný puch spáleného masa a seškva ených vlasů. Ten zápach znám! Je to 

pach spáleného lidského masa uvolňující akrolein, podobně jako kostelní svíce 
                                                 

138 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1řňř/Ň. 
139 V. SMITH, Dějiny čistoty a osobní hygieny, s. 39, 41, 44. 
140 S. SZMAGLEWSKA, Dýmy nad Birkenau, s. 282. 
141 Čich jako d ležitý smysl detekující kvalitu vzduchu p edstavuje dle ůlaina Corbina p edvoj chuti 
upozor ující „…na p ítomnost jedu, i když ani o to tolik nejde. Čich rozlišuje nebezpečí, které visí ve 
vzduchu.“ (A. CORBIN, Narcis a miazma, s. 14). 
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vyrobené ze zví ecích mršin,“ dosv dčuje Miklós Nyiszli, maďarský Žid a léka , jenž 

byl v roce 1944 deportován do Osv timi.142 Fráze „proletět komínem, ztratit se jako 

dým…“143 už pouze dokreslovala v buchenwaldské mluv  splynutí palčivého kou e s 

umíráním a všedním lágrovým rytmem. 

Zápach ho ících ostatk  se vázal k černému dýmu, který vzbuzoval 

nevyhnutelnost záhuby, zračil záv rečnou etapu koncentráčnického bytí a byl 

posledním p edstavením zavražd ných. Mnozí pam tníci se rozpomínají na tmavá, 

mrtvolným puchem nasycená mračna, jež stoupla k nebi, aby vzáp tí popel z nich 

klesal na st echy tábora a zahaloval vše dosud živé. 

Jorge Semprún jej posuzuje jako podivný, neodbytný, zvláštní, „nasládlý, 

vtíravý s doslova odpornými závany štiplavosti.“ Ve své knize Psaní nebo život 

zmi uje vzpomínky francouzského politika Léona Bluma: „První jeho 

[KZ Buchenwald, pozn. autora] známkou, kterou jsme zaznamenali, byl podivný 

zápach, který k nám často večer pronikal otev enými okny, a jestliže vítr vál i dále 

stejným směrem, sužoval nás pak celou noc: byl to pach pecí krematoria…“144 Motiv 

dýmu se objevuje nejen v memoárech, ale také jej nalezneme v poetickém názvu145 

románového díla, p ípadn  posloužil pro nám t prozaické tvorby. Úvodní básní 

Ó komíny ze sbírky V p íbytcích smrti n mecká autorka židovského p vodu Nelly 

Sachsová zachycuje realitu holokaustu, v níž d sivost továren na smrt, vyjma 

plynových komor a cihlových komín , zhmot uje práv  vznášející se kou .146 

Mrtvolný závan t la p i cineraci nebo za rozkladu je spojován se smrtí,147 

kterážto nejenom, že deprimovala pohledem na bezvládná t la, ba dokonce svým 

zápachem skličovala. „Všude mne“ píše Jan Hajšman „až dusil nesnesitelný puch, 

onen děsný puch, jímž čpěl tábor, pokud neodvezli hromadu mrtvol ze dvora 

krematoria.“148 Semprún p i vzpomínce na loučení se svým profesorským učitelem ze 

sorbonnské univerzity a spoluv zn m v buchenwaldském tábo e poznamenal: 

                                                 
142 M. NYISZLI, Byl jsem Mengeleho asistentem, s. 12. 
143 J. SEMPRÚN, Psaní nebo život, s. 19. 
144 Tamtéž, s. 15. 
145 Pro ukázku uveďme román Můj bratr dým spisovatele Oty B. Krause pojednávající o rodinném 
tábo e v Osv timi-B ezince, nebo již výše citované vzpomínky Dýmy nad Birkenau. 
146 N. HEINRICHOVÁ ‒ J. HRDLIČKOVÁ, Obraz druhé světové války a holocaustu v německy psané 
literatu e, s. 28. 
147 A. CORBIN, Narcis a miazma, s. 34. 
148 J. HůJŠMůN, V drápech bestie: Buchenwald, s. 333. 
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„Ale Maurice Halbwachs149 zjevně už nepociťoval žádnou touhu, ani touhu zem ít. 

Už určitě p ešel na druhou stranu páchnoucí věčnosti svého rozkládajícího se těla. 

Vzal jsem ho do náruče, p iblížil jsem svou tvá  k jeho obličeji, byl jsem zaplaven 

smrdutým pachem smrti, která jím prorůstala jako masožravá rostlina, jedovatá 

květina, jako oslňující tlení. Abych tento nesnesitelný okamžik snáze p ekonal, 

abych ho p inejmenším prožil bez sebelítosti, s neokázalým soucitem bez patosu, 

ekl jsem si záměrně posměšně, že se v Buchenwaldu naučím alespoň tohle, alespoň 

rozpoznávat mnohočetné pachy smrti. Pach kou e krematoria, pachy v bloku 

invalidů a v barácích Revieru. Pach kůže a kolínské Sturmführerů SS. íkal jsem si, 

že to je důležitá znalost, ale je to i znalost praktická? Kdo ale může p ísahat, že 

není?“150 

Katastrofální podmínky v tábo e podtrhoval vzduch typický pro jednotlivá 

místa. Zdi d ev ných i zd ných stavení absorbovaly a konzervovaly pachy, stejn  tak 

i prkenná podlaha a skromné vybavení budov.151 V buchenwaldských pom rech se 

zmítala zm ť agresivních zápach  obzvlášt  bloky, latrínami, anebo nemocničními 

pokoji revíru. P es ohavnou plynatost výkal  a moči se společné toalety malého 

tábora, zbudovaného roku 1ř4Ň, zamo ující své okolí prom nily v území „úniku“. 

Díky jejich znečišt ní a siln  odpudivému puchu se jim p íslušníci SS zásadn  

vyhýbali, čímž se staly centrem p átelského st etávání, vým nného obchodu, leč 

i sch zek podzemního odboje.152 Místnosti se záchody na v ze ských barácích 

prom nliv  napl ovala také v n  kou eného tabáku. Na bloku č. 47 si „šluka“ 

dop ával mimo jiných i Emil Filla spolu se svým p ítelem Janem Hajšmanem. 

Záchody nabízely vhodná zákoutí ke kou ení, které táborová moc zakazovala a za jeho 

porušení ukládala p ísné tresty.153 

Zápach exkrement  v z m ztrpčoval žití zejména v letních m sících, za nichž 

tábor opakovan  trp l nedostatkem vody. P erušení její dodávky m lo fatální dopad 

na celkovou hygienickou situaci, což citeln  zhoršovalo i kvalitu vzduchu. Zvlášt  ve 

dnech, kdy voda tekla pouze jedenkrát denn  po dobu jedné hodiny, byly záchodové 

mísy po celý den p epln né, a až v krátce vyhrazeném čase mohli v zni latríny 
                                                 

149 Francouzský sociolog a filozof, narozený 11. b ezna 1Ř77 v Remeši, jenž se stal p edstavitelem 
„durkheimské školy“ a hlavním teoretikem sociologie pam ti. Zem el 16. b ezna 1ř45 
v KZ Buchenwald. 
150 J. SEMPRÚN, Psaní nebo život, s. 40-41. Potržená jsou slova, která autor ve své knize zvýraznil 
kurzivou. 
151 A. CORBIN, Narcis a miazma, s. 31. 
152 J. SEMPRÚN, Psaní nebo život, s. 38-39. 
153 ANM, Praha, Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1řňř/2. 
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spláchnout a vyčistit. N kdy však voda netekla „… i týden, a tu musely být z izovány 

mezi bloky na táborových ulicích provisorní latríny, které otravovaly pobyt 

v tábo e k nesnesení.“154 ada t chto a dalších faktor  vn jšího prost edí p sobila na 

t lesnou v ni v z ,155 jež nebyla pachem „…špatně umytého člověka, ale pach 

häftlinga, neurčitý nasládlý, pach, který nás p ivítal, když jsme p išli do lágru, 

a který vytrvale vychází z lágrových ložnic, z kuchyní, z umýváren a záchodů.“156 

P emírná koncentrace a hromad ní fekálií v parných dnech zintenziv ovaly 

hnilobný puch a zadávaly k rozší ení nebezpečných infekčních onemocn ní. 

I chorobnost produkuje odér churavého, jenž m že být vnímán za ztrátu pachu 

zdraví,157 jelikož n která onemocn ní nep íjemn  ovliv ují kvalitu t lesné v n 158. 

Kup íkladu zápach hnisav  mokvajícího v edu byl p íznakem zán tu k že, jednoho 

z nejčast jších lágrových neduh .159 Rovn ž tyfová onemocn ní provázely specifické 

p íznaky, p i nichž b išní tyfus značilo charakteristické zabarvení a smrdutost stolice. 

Zdravotní komplikace na revíru prostupovala spletitost výpar  dezinfekčních 

p ípravk  a léčiv mísených se zatuchlostí krve a vým šk . „Péče o nemocné nebyla 

skoro žádná. Mnohých jich [v z , pozn. autora] trpělo průjmem a nemohouce 

chodit, leželi ve vlastních výkalech. Stalo se tak, že slamníkem ho ejší postele zcela 

prosáknutým kapala směs na spodní palandu s pacientem.“160 

Vedle infekce a nemoci p sobí na lidskou v ni také emociální vyp tí a jídlo, 

jehož vliv je z ejm  nejv tší.161 Nedostatečná strava s mizivým obsahem vitamín  

zap íči ovala, že v zni zapáchli t eba po stráveném syrovém, jen pova eném tu ínu 

a zelí.162 Taktéž svoji roli hrál strach. Člov k byl v tábo e každodenn  vystaven 

stresovým situacím, ať již šlo o vlastní ohrožení nebo p i p ihlížení r zným exces m 

páchaných na ostatních v zních. Tyto ot esné výjevy živily obavy, které jsou 

                                                 
154 J. ULRICH, 6 let za ostnatým drátem, s. 59-60. 
155 Nutno p ipočíst genetické dispozice, jež také mají rozhodující vliv na t lesný pach člov ka. 
ĚBakalá ská práce Jitka. FIALOVÁ, Dietetické faktory ovlivňující lidský pach [online], s. 18.) 
156 P. LEVI, Je-li toto člověk, s. 153. 
157 A. CORBIN, Narcis a miazma, s. 44. 
158 M nit ji mohou nemoci, „…které jsou způsobeny aktivitou bakterií různých patogenů. Většina 
povrchu těla je osídlena vlastní mikroflórou, která se může za určitých podmínek změnit na 
patogeny. Cizí mikroorganismy mohou také napadnout různé části lidského těla, nap . kůži, ústní 
dutinu, genitálie, močové ústrojí atd.“ (Bakalá ská práce, J. FIALOVÁ, Dietetické faktory ovlivňující 
lidský pach [online], s. 23.) 
159 J. BENEŠ, V německém zajetí, s. 103. 
160 ANM, Praha, Ing. Bohumil P ikryl, kt Buchenwald, kr. č. 4, inv. č. 170. 
161 Srov. „Poživatiny, tedy vzduch, nápoje a potrava, rovněž ovlivňují excreta a potažmo i pach 
jedince.“ (Alain CORBIN, Narcis a miazma, Praha Ň004, s. 4ň.ě Potržená jsou slova, která autor ve své 
 knize zvýraznil kurzivou. 
162 P. LEVI, Je-li toto člověk, s. 110. 
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p vodcem nep íjemného t lesného pachu, tzv. v n  strachu.163 Zápach se podílel na 

sociálním soužití v koncentračním tábo e, a proto vládnoucí životní pom ry 

vyvolávaly pocity nechutenství, které se projevovaly nejen mezi v zni164, nýbrž 

zesilovaly a od vod ovaly pohrdání stráží SS.165 Nap íklad v ze skému komandu 

vynášecí latríny se díky zápachu, jenž jeho členové roznášeli, posm šn  p ezdívalo 

„Kolonne 4711“, podle známé značky kolínské vody firmy Maurer & Wirtz z Kolína 

nad Rýnem, jejíž historie sahá až k roku 17řŇ.166 

Nikoliv pouhý čich utvrzoval zhnusení v zn  k v zni a prost edí tábora, ale 

vjemy p enášel i oční kontakt. ů protože smyslové orgány propojují lidské 

t lo s okolním sv tem, nelze pochybovat, že v kombinaci t chto smysl  byly 

reakcí na životní pom ry primárn  odpor a odtažitost.167 V nečistot  a z ní vycházející 

smrdutosti ‒ tak ka neodlučitelné stránky lágrového života - ulic, blok  a koneckonc  

i samotných v z  se promítaly stravovací podmínky, zušlechťování t la, léka ská 

péče a zdravotní situace. ů čistota se zde zformovala v jedinečný nástroj moci. 

V uzav eném, lidmi p ecpaném prostoru, jakým je koncentrační tábor, se míra 

respektování základních hygienických pravidel rovnala schopnosti p ežít. D ležitý 

p edpoklad sehrála sounáležitost v z , kte í v zájmu udržení společenství dodržovali 

nepsané zákony, mimo jiných pln ní t lesné očisty. Úp nliv  a p ísn  se hlídal ten, 

kdo „…se nechce […] a musí se honit koupat.“168 Nejinak se st ežili musulmani, 

v zni nacházející se fyzicky i duševn  na pokraji smrti, „…kte í z hladu a vnit ní 

neukázněnosti vybírali bedny a odpadky z hromad odpadků. Proti těmto 

demoralizovaným vězňům zakročovali vězňové sami z hygienických důvodů 

a v zájmu celého tábora.“169 Ve snaze zabránit konzumaci zkažených potravin, jejichž 

poz ení mohlo svést k infekčním onemocn ním. 

Lhostejný postoj ke krášlení zevn jšku vyvolával vlnu apatie a nevraživosti 

a napomáhal v postupném budování podv domí o jednotlivých v zních, ba i celých 

národnostech v tábo e. ůniž by Vojt ch Hanzal, dle svých slov, stranil českým 

                                                 
163 P i výzkumech byla v n  strachu „…hodnocena jako intenzivnější a méně p íjemná, navíc jim 
p ipomínala agresivitu.“ (J. FIALOVÁ, Dietetické faktory ovlivňující lidský pach [online], s. 21.) 
164 Odpor vzbuzovali nap íklad tzv. musulmani, kte í zapáchali potem, močí, nebo výkaly, jež jim 
stékaly po nohou. 
165 Alain Corbin ve své knize Narcis a miazma konstatuje, že se t lesný pach ve společenském život  
jedince mj. projevuje sympatií a antipatií. (A. CORBIN, Narcis a miazma, s. 48.) 
166 E. FEIN – K. FLANNER, Rot-weiss-rot in Buchenwald, s. 118. 
167 V. SMITH, Dějiny čistoty a osobní hygieny, s. 33-34. 
168 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř4Ň. 
169 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř40. 
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v z m, hodnotí, že „…jsou velmi čistotní, i v těch nejhorších situacích nezapomínají 

na svoji lidskou důstojnost…“ Naopak slovní h íčka „…se myje po belgicku nebo po 

francouzsku…“ v sob  poodhaluje kategorizování belgických a francouzských 

spoluv z , jež „…ač mají úroveň velmi vysokou, nezachovávají čistotu.“170 Hanzal 

svým hodnocením pronikl do nemén  zásadního významu mytí, p i n mž si člov k 

získával vitalitu a zachovával mravní sílu. Každým pohybem činil tichou manifestaci 

lidskosti, p ičemž neočišťoval pouze svoji t lesnou schránku, nýbrž podvoloval se 

i vnit ní, duševní očist .171 „Čistota je mravní ctností,“ napsala historička Virginia 

Smithová.172 

I v koncentračním tábo e platilo, „…že úprava vzhledu je prost edkem 

postupu na společenském žeb íčku…“173 Dbání o vzhled zaručovalo vyvarování se t m 

nejtvrdším trest m.174 P i p íchodu do tábora se nováčk m st íhala hlava dohola. 

V KZ Buchenwald se uplat ovalo dvojího zp sobu, tzv. „kohoutek“ a „dálnice“. 

U prvého provedení se p es celou hlavu ponechal pruh vlas , t i až čty i centimetry 

široký a nanejvýš dva centimetry vysoký. „Dálnici“ v opaku tvo il asi čty i centimetry 

široký pás vyst íhaný ve dvoucentimetrovém strništi.175 Ponižující akt posluhoval 

nikoli jen hygienickým účel m, ale také „symbolickému zohavení“. Nahým t l m byla 

vzata individualita s úmyslem prom nit zástupy uv zn ných v prázdnou masu. 

Posléze si v zni Ěaž na prominentyě museli nechat vždy po čtrnácti dnech ost íhat, 

jednou dle vzoru „dálnice“, podruhé na „kohouta“. Jinak dotyčný riskoval obvin ní 

z p ípravy na út k.176 

Všichni v zni m li z p íkazu táborového velení nakázáno po ranním budíčku 

umýt se do p li t la, což v baráku až se 400177 lidmi p edstavovalo tém  nadlidský 

úkol. V p ípad  koupele celého t la byl postup mnohem složit jší. Do roku 1řňŘ se 

vodou zásobila výhradn  v ze ská kuchyn  a v z m v zim  nezbývalo nic jiného než 

                                                 
170 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř4Ň. 
171 P. LEVI, Je-li toto člověk, s. 40. 
172 V. SMITH, Dějiny čistoty a osobní hygieny, s. 46. 
173 Tamtéž, s 44. 
174 Richard Glazar, český židovský v ze  pracující v komandu t íd ní šatstva zplynovaných Žid  ve 
vyhlazovacím tábo e Treblinka ve východním Polsku, si ve svých memoárech vybavuje jedno 
z nejzákladn jších pravidel továrny na smrt. „Ze všeho nejd ív si ale pamatuj ‒ kdo má nevoholenej, 
zarostlej a vůbec utahanej obličej, ten jako by si rovnou namlouval karabáč a p edplácel lazaret.“ (R. 
GLAZAR, Treblinka, slovo jak z dětské íkanky, s. 34.) 
175 Lancinger 
176 Miloslav MOULIS, Neviditelná fronta, s. 41; M. MOULIS, To byl Buchenwald, s. 25. 
177 SOkA Rokycany, f. Svaz osvobozených politických v z  - odbočka Rokycany, J. Lancinger - 
Koncentrační tábor Buchenwald, i. č. Ň005, s. 14, ev.č. 175. 
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se mýt napadaným sn hem.178 ůni pozvoln  vznikající vodovod nep inesl zásadní 

zm ny k lepšímu, protože v lét  za parných a suchých dn  „…o koupání nemohlo být 

ani eči.“179 ůvšak i koupel se ídila hierarchií v ze ského kolektivu. Zpočátku 

prominenti chodili do sprch pravideln  jedenkrát týdn 180 a ostatní jednou za čtrnáct 

dn .181 Lágrová koupelna pojala na 60182 v z , kdežto zbylí vyčkávali, až se první 

skupina se sp chem v teple tekoucí vod  opláchne. S trochou št stí se n kte í 

namydlili jádrovým mýdlem.183 Koncem války zažíval KZ Buchenwald nouzi o palivo 

a prodlevy mezi t mito dny se prodlužovaly, „…takže koncem r. 1ř44 byla možnost 

koupati se jednou za 8 neděl a v r. 1ř45 jen dvakrát.“184 

Se strádáním vody se potýkala také prádelna. Po léta lágrového provozu se 

namátkové čišt ní, iniciované v tšinou po dvou týdnech nejstaršími sv tnice, 

propracovalo k pravidelnému vybírání špinavého ošacení. ůle v dob  sucha se 

jednoduše v zni v znečišt ném prádle potírali bílým desinfekčním roztokem.185 V zni 

se údržbou šat  snažili p edejít jakémukoliv potrestání. Svršky a kalhoty ve volném 

čase kartáčovali, roztržené části oblečení, když sehnali jehlu a niť, si zašívali nebo 

z kus  hadr  si šili rukavice či klapky na uši. Za bezmála osm let fungování 

buchenwaldského tábora se vzhled v z  mnohokrát m nil. V roce 1řň7 nosili v zni 

staré policejní uniformy nebo vlastní obleky, ve kterých byli zatčeni. V zim  kabáty, 

kalhoty a čepice poskrovnu uchránily p ed mrazem a teplejší vatové vesty obdržel 

zlomek pracujících. P ibližn  v p li roku 1řňř si v zni začali oblékat modro bíle 

pruhované mundúry, zvané zebry.186 „Takové oblečení osobu znetvo ovalo, ale bylo 

jednotné. Všichni vypadali stejně. Každý se stal exemplá em jednoho druhu, rozdíly 

vnějšího zjevu byly zcela set eny.“187 Nicmén  pozd ji „zebry“ docházely, načež je 

nahrazovaly staré a rozedrané uniformy bavorské a pruské policie, a tak „lidé chodili 

                                                 
178 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř40. 
179 J ULRICH, 6 let za ostnatým drátem, s. 60. 
180 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1řňř/Ň. 
181 SOkA Rokycany, f. Svaz osvobozených politických v z  - odbočka Rokycany, J. Lancinger - 
Koncentrační tábor Buchenwald, i. č. Ň005, s. 14, ev.č. 175. 
182 ANM, f. HÁJEK Jaroslav, kr. č. Ň, 1řňř/Ň. 
183 SOkA Rokycany, f. Svaz osvobozených politických v z  - odbočka Rokycany, J. Lancinger - 
Koncentrační tábor Buchenwald, i. č. Ň005, s. 14, ev.č. 175. 
184 SOkA Rokycany, f. Svaz osvobozených politických v z  - odbočka Rokycany, J. Lancinger - 
Koncentrační tábor Buchenwald, i. č. Ň005, s. 14, ev.č. 175. 
185 J. Ulrich. 6 let za ostnatým drátem, s. 60. 
186 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř40. 
187 W. SOFSKY, ád teroru: koncentrační tábor, s. 94. 
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špinaví a rozedraní až hrůza. Vypadali jsme jako sbor trhanů. Záplatu dostal člověk 

jen za chleba,“ rozho čoval se Jan Hajšman.188 

Týž problém v roce 1942 vyvstával u lágrové obuvi zastoupené prostými 

d eváky nebo „mejšlemi“ Ěči „mejšláky“ě, d ev né pantofle s koženým nártem.189 

V obuvi nikdo nesm l do bloku vstoupit, aniž by si ji p edem neočistil. Na po ádek 

v ze ského bloku dohlížel dozorce SS jako vedoucí bloku ĚBlockführer). Na starost 

m l n kolik barák , kde provád l prohlídky a také ve v tšin  p ípad  rozhodoval 

o uložených trestech. Za disciplínu na bloku se mu zodpovídal nejstarší bloku 

(Blockältesteě. Pro tuto funkci byl vždy vybrán v ze  samosprávou tábora a na 

doporučení nejstaršího tábora190 (Lagerältesterě, nejvyšší v ze ský funkcioná  v 

tábo e. Nejstarší bloku m l p i sob  nejstaršího sv tnice ĚStubendienstě, který dozíral 

na vydávání jídla, úklid, čistotu prádla a kontrolu hygieny.191 Blockführer až 

s pedantskou p esností a rázovitostí kontroloval čistotu, a nosit proto tady „…špinavé 

boty znamenalo hrát o život.“192 N kte í se pro tuto situaci „vyzbrojili“ d ev ným 

nožem, jímž si p ilnuté bahno seškrabávaly. Jiní si boty omývali p ed bloky 

v betonových korytech s dešťovou vodou. P ed vstupem do denní místnosti si 

pak d eváky zuli. ů ti z prominentních v z , kte í nosili civilní obuv, si ji svázali 

tkaničkami a pov sili p es trnož stolu, u n hož sed li. To na druhou stranu 

p es p ísnost p edpisu zamezovalo dalšímu zanedbání po ádku interiér  a tedy 

i celkovému znečišt ní.193  

 

4.2 Stravování 

O složení a podob  v ze ského jídelníčku v koncentračních táborech se již 

napsalo mnoho. V podstat  je strav  v nována pozornost ve všech memoárových 

dílech, která p edevším zd raz ují decimující účinek lágrového jídla na lidský 

organismus. „Tábor je hlad. My sami jsme hlad, ztělesnění hladu,“194 shledával jeden 

                                                 
188 J. HůJŠMůN, V drápech bestie: Buchenwald, s. 127. 
189 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř4Ň. 
190 Nejstarší tábora byl zodpov dný za po ádek v celém v ze ském tábo e a zárove  jeho mluvčím v či 
SS. (Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 58.) 
191 Na bloku byla ješt  pozice nejstaršího stolu ĚTischältesterě, jenž dbal na ádný výdej jídla, aby nikdo 
ze spoluv z  nebyl znevýhodn n. Dozíral také na p ídavné porce jídla, nebo aby se u stolu pravideln  
st ídaly úklidové služby, které po jídle uklízely st l. ĚM. MOULIS, To byl Buchenwald, s. 26: 
W. SOFSKY, ád teroru: koncentrační tábor, s. 142.) 
192 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř40 
193 Tamtéž; ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1řňř/Ň. 
194 P. LEVI, Je-li toto člověk, s. 78. 
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z v z . Když byl v z m odep en p íd l stravy, posloužil hlad jako nejprostší forma 

trestu a jako nejmén  nákladný systém vyhlazování. Oslaboval, hubil a p ivád l v zn  

k zoufalým čin m a krádežím, jichž by se za normálních okolností ve svobodném 

život  nikdy nedopustili. Polští v zni, o kterých pojednávám níže, k získání více jídla 

použili t l zesnulých spoluv z . S nimi se pak vláčeli ke kotl m s polévkou, kde si 

v p ítomnosti mrtvého vyžádali dva p íd ly. Uplat ovali tím lágrovou zásadu, že aby 

v ze  dostal stravu, musel si pro ni osobn  dojít. 195 Ot esný p íklad Polák  

dosv dčuje hloubku otup losti a bezmocnosti, jež hlad v lidech v tábo e probouzel. 

„Nep edstavitelná podvýživa vězňů je samoz ejmou p íčinou toho, že st edem vší té 

primitivní pudivosti, k níž duševní život v lágru ‚regreduje‘, je pud potravní.“196 

V ze ská strava zahrnovala suroviny nevalné jakosti. K snídani se podávalo 

čtvrtlitru černé, neslazené kávy nebo polévka zažloutlé či bílé barvy. Nejednou se 

stalo, že v zni po dlouhém pracovním dni jedli pouze polévku, protože polední porce 

se vydávala až večer. Byly-li ovšem z padesátilitrových kotl  večerní dávky rozdávány, 

pili v zni černou, ho kou kávu a k ní zakusovali mrkev, syrovou edkev anebo kyselé 

zelí. P ísady v polévce se velmi r znily. Litr teplé vody se kombinoval s nahnilými 

bramborami, listím z cukrovky, zelím, hlávkovým salátem, žitnou a sušenou moukou, 

tu ínem, špenátem, epou, ovesnými vločkami, pohankou, travinami a výjimečn  

hrachem a skrovným množstvím masa. Rokem 1ř4ň se polévka nahrazovala ídkou 

krmnou epou a sm sí špenátu, chrástu epy, mrkve a jiného zeleninového odpadu. 

Jednou dvakrát týdn  se podával guláš s jakousi omáčkou bez chuti, brambory 

a malou porcí masa, pop ípad  mrkve a epy. Krom toho ve dvou dnech v týdnu bylo 

v z m p idáno kolečko krvavého salámu.197 

Každodenní p íd l se skládal z margarínu a chleba, jejichž gramáž vykazovala 

za války sestupnou tendenci. P vodní váha chleba se blížila nanejvýše k 750 g denn , 

jenže v první polovin  roku 1942 klesl na 350 g198 a ke konci války dokonce na 300 

                                                 
195 J. ULRICH, 6 let za ostnatým drátem, s. 16. 
196 Tento prostoduchý instinkt, vysv tluje psychiatr a osv timský v ze  Viktor E. Frankl, se projevoval 
p i tzv. „žaludeční onanii“, b hem které v zni hovo ili o jídle, receptech na va ení apod. ĚV. E. 
FRANKL, A p esto íci životu ano, s ňřě; P ičemž poukazuje na škodlivost slovního sebeukájení, které 
sice mohlo psychicky ulevit, ale pro t lo, jež si již navyklo na stravu o nižších kaloriích, byly takovéto 
afekty z fyziologického hlediska spíše p itížením. ĚTamtéž, s. 39-40.) 
197 J. HůJŠMAN, V drápech bestie: Buchenwald, s. 127; M. MůTOUŠEK, Buchenwald, s. 44, 45; Josef 
ULRICH, 6 let za ostnatým drátem, s. 38. 
198 ANM, f. HÁJEK Jaroslav, kr. č. Ň, 1ř4Ň 
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g.199 Chléb sehrával významnou roli. Jakož základní konzumní komodita 

v každodenním život  v bec zpodob oval uspokojení pot eby nasytit se.200 

P íčinou hladu a podvýživy se u v tšiny nov  p íchozích v z  objevily otoky 

dolních i horních končetin, trupu a obličeje. P íznaky edém  časem samy odeznívaly, 

i když se stravovací situace nelepšila. Český léka  František Bláha si lepšící jevy 

zd vodnil adaptabilitou lidské organismu na podmínky v koncentračním tábo e.201 

Otoky nohou trp l také Hájek, který po návratu z „revíru“ na bloku ješt  n kolik dní 

ležel „…v klidu bez pohybu, protože [m l] vraženy do lýtek vedle holeních kostí po 

jedné asi 3 mm silné jehly-duté, na které [byly] nastrčeny gumové hadičky pro 

odkapávání p ebytku vody z těla,“ jež zapáchala jako močovina.202 Následkem 

podvýživy též docházelo k poklesu žaludku a st ev, načež t lo nebylo schopno p ijímat 

nestravitelnou a vodnatou potravu. V zni proto trp li pr jmy, až nastávalo neobvyklé 

svrašťování a zmenšování orgán . Konečný výsledek se projevil vysycháním 

organismu a následnou smrtí.203 

Pom ry se zlepšily v pr b hu roku 1ř4Ň povolením p ijímání potravinových, 

maximáln  dvoukilových balíčk  z domova. Rodiny v z m posílali housky, buchty, 

salámy, cukroví, hrách, cibuli, česnek, jablka, chleba, houby atd.204 Ne ale vše se vždy 

k p íjemci dostalo. V táborové pošt  balíky prohlížel její personál a objevily-li se 

v zásilce vzácné pochutiny, v ze ští pracovníci, stejn  tak esesmani zboží ukradli.205 

Došlými surovinami si v zni na blocích zpest ovali jídelníček. Va ili na kamnech nebo 

vlastnoručn  vyrobených va ičích, což velení SS p ísn  zakázalo, jelikož pro málo uhlí 

se nesm lo topit a materiál na va iče v zni kradli v dílnách b hem pracovní 

doby a pronášeli branou do tábora.206 Obyvatelé blok  p ipravovali r zné sm sice 

chlebových a bramborových zbytk  a slupek z játrových salám . Jiní zas 

z bramborových slupek pekli placky.207 

 

                                                 
199 Josef ULRICH, 6 let za ostnatým drátem, s. 38. 
200 Viz Radka ŠUSTROVÁ, Heydrichovy dobroty. Stravování jako součást péče o rodinu 
v Protektorátu Čechy a Morava, D jiny a současnost kulturn  historická revue č. 8/35, 2013, s. 18-20. 
201 František BLÁHů, Medicína na scestí, s. 180. 
202 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř41. 
203 F. BLÁHA, Medicína na scestí, s. 181-182. 
204 Archiv autora, Korespondence Václava Diviše Ěv z. č. 7Ř07ě z dne 4. ň. 1ř45 ‒ KZ Buchenwald. 
205 SOkA Rokycany, f. Svaz osvobozených politických v z  - odbočka Rokycany, J. Lancinger - 
Koncentrační tábor Buchenwald, i. č. Ň005, s. 14, ev.č. 175. 
206 SOkA Rokycany, f. Svaz osvobozených politických v z  - odbočka Rokycany, J. Lancinger - 
Koncentrační tábor Buchenwald, i. č. Ň005, s. 14, ev.č. 175; J. ULRICH, 6 let za ostnatým drátem, 
s. 38–39. 
207 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1939/2. 
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4.3 Lékařské zaopatření a nemoci 

Ze sv dectví bývalých v z  lze vyčíst, že palčivým problémem, vyvolávaným 

lágrovou stravou a zanedbáváním ústní hygieny, byla zubní onemocn ní. Od roku 

1937 do poloviny roku 1938 neexistovalo v KZ Buchenwald žádné za ízení 

ambulantního ošet ení poskytující nejzákladn jší péči o chrup. ůž po asi roce v bloku 

č. 7 se z ídila zubní ordinace, v níž zdravotní službu vykonávající léka  SS ošet oval 

v ze ské pacienty výlučn  bolestivým trháním zub . Vojenský stomatolog v z m 

úmysln  trhal ty zuby mající zlaté plomby či korunky s poznámkou, že je nelze 

zachránit. Zubní zlato se tak kradlo nejen mrtvým, ale i t m, kte í ješt  žili. ů pokud 

už nemocný operaci podstoupil, musel za ni náležit  zaplatit. Takto žalostné p ípady 

p ivedly v zn  k improvizaci utajované „domácí“ zubní ambulance, p i které v ze  ‒ 

v civilním život  zubní doktor ‒ „opravdu mnohdy za nejprimitivnějších a léka sky 

nejnemožnějších situací, s nástroji neuvě itelně primitivními, vybroušenou skobou 

do zdi vrtá zuby, vykonává zubní zákroky.“208 

Táborové velení se permanentn  strachovalo vypuknutí epidemie a nást nnou 

karikaturou kladla d raz na dodržování čistoty. „Jedna veš, tvá smrt!“ ĚEine Laus, 

dein Tod!ě, d silo v zn  lágrové heslo v n kolika sv tových jazycích na plakátu 

s vyobrazením obrovské vši.209 Sice nov  p íchozí podstupovali desinfekční koupel, 

ale tábor nebyl vždy sto zabránit rozmnožení škodlivých a nežádoucích cizopasník . 

S tím snadn ji docházelo k propuknutí infekčních nemocí a chorob, jmenovit  

skvrnitému tyfu. T ikrát do týdne v zni provád li d kladné a pravidelné „všivé“ 

prohlídky t la a oblečení. U koho se veš našla, putoval se svými spolunocležníky do 

desinfekční lázn .210 Ponižující a odpornou proceduru navíc st žovaly množství 

a vysoká p izp sobivost vší, jež disponují vlastností m nit barvy dle zbarvení 

hostitele.211 Podobn  jako ubíraly vši a blechy člov ku na zdraví, jejich výskyt m l 

zásadní dopad na sociální vztahy. Za účinné hubení parazit  se v ze  zodpovídal 

kolektivu. U koho se parazit objevil, začal pro blízké okolí p edstavovat ohrožení a 

stal se nezodpov dným nositelem smrtelné nákazy.212 To však n které neodradilo s 

vešmi dokonce obchodovat. Sov tští v zni, aby se vyhnuli otrocké práci, ob tovali 

                                                 
208 ANM, f. HÁJEK Jaroslav, kr. č. Ň, 1ř41. 
209 J. SEMPRÚN, Psaní nebo život, s. 3. 
210 SOkA Rokycany, f. Svaz osvobozených politických v z  - odbočka Rokycany, J. Lancinger - 
Koncentrační tábor Buchenwald, i. č. Ň005, s. 14, ev. č. 175. 
211 V. SMITH, Dějiny čistoty a osobní hygieny, s. 41. 
212 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř4Ň. 
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rad ji p íd l margarínu za veš, čímž automaticky namísto do pracovního komanda 

došli do dezinfekční stanice.213 

Epidemie zasáhly KZ Buchenwald opakovan . Na p elomu 1řňŘ a 1řňř 

propukla tyfová nákaza. Totožný pr b h se opakoval vzáp tí ke konci roku 1řňř, kdy 

se koncentračním táborem ší ila úplavice.214 V íjnu 1řňř p icházeli do 

koncentračního tábora polští v zni, zatčení b hem n meckého tažení v Polsku. 

Ve dvou dnech, 15. a 16. íjna, p ijal tábor na Ň0řŘ215 tzv. záke ných st elc  

(Heckenschützeně, jak nacisté začali posléze bojující Poláky nazývat.216 

Na nedokončeném apelplatzu byl pro n  postaven malý tábor (Sonderzone), ohrada 

z ostnatého drátu s vojenskými stany a dv ma d ev nými bloky. Strava tvo ená ze 

zhruba 150 g chleba a p llitru vodnaté polévky217 a prakticky žádná hygienická 

za ízení vedly k tomu, že v zni v „r žové zahrad “218 počali trp t silnými a krvavými 

pr jmy a vysokými horečkami. Z obav, že by se epidemie úplavice mohla rozší it i do 

oblasti SS, rozkázalo velení tábora tábor ochranné vazby uzav ít a vyhlásit nad ním 

karanténu. Omezení se vztahovalo i na p íjem nových v z , takže od listopadu 1řňř 

do konce června 1ř40 se počet v z  navýšil o pouhých 1ň1 lidí.219 

Protektorátní bloky č. 47 a 4Ř nákaza nezasáhla, jelikož Češi s omezeným 

pohybem byli od ostatních v z  izolováni v barácích. Dle svých možností uv zn ní 

čeští léka i informovali spoluv zn  o charakteru nemoci a jak ji p edcházet. Seznámili 

všechny se striktními pokyny, že se denn  budou provád t zdravotní prohlídky. 

Zárove  se zakázalo p inášet jídlo a stýkat se s v zni z jiných blok . D razn  se 

dodržovala čistota na blocích, opakovan  se myla podlaha a záchody a v zni se 

pravideln  koupali a vym ovali si prádlo.220 

Epidemii se poda ilo podchytit až p ičin ním v ze ských léka , mimo jiné 

doktor  Zelenky a Charváta, kte í u táborového velení prosadili, aby polští v zni 

dostávali stejnou stravu jako zbytek tábora, malý tábor se vybavil latrínami 

a v ze ské stany a bloky se vyčistily chlórem a vápnem. Naproti tomu v zni nutili 

Poláky k vyšší kázni a čistot . Nakažení byli nejprve očkováni vakcínou proti úplavici. 

                                                 
213 J. ULRICH, 6 let za ostnatým drátem, s. 32. 
214 Harry STEIN, (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 92. 
215 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, 69. 
216 Tamtéž, s. 6ř. 
217 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1řňř/Ň. 
218 J. ULRICH, 6 let za ostnatým drátem, s. 16. 
219 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, 69. 
220 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1939/2. 



 Jakub Diviš, Život pod Goetheho dubem. Koncentrační tábor Buchenwald v letech 1937–1945 

43 

 

Ošet ení st žovalo málo zdravotního vybavení. Každý léka  očkoval bez sterilizace 

jednou st íkačkou.221 Buchenwaldští v ze ští léka i dennodenn  zápolily s málem 

lék , jejichž množství se s vypuknutím války ješt  dramaticky snížilo. Nejvíce 

postrádanými byly aspirin a jedlá soda.222 Formáln  se léčiva do KZ Buchenwald 

distribuovala p es žádost táborového léka e SS, která se adresovala odboru D III: 

zdravotnictví a táborové hygieny p i WVHA223 (Amt D III: Sanitätswesen und 

Lagerhygiene). Nedocenitelné v tomto ohledu byly balíčky od člen  rodin a p átel. Po 

celá léta v tábo e Vícovský shromažďoval léky, obvazy, vatu a další zdravotní výbavu, 

v čemž mu „…pomáhala lékárnu doplňovat žena spoluvězně ing. B. P ikryla, která 

v p edvídanosti p ibalila do každého balíčku s jídlem několik krabiček léků 

a injekcí…“ Své zásluhy m la i p ítelkyn  a doktorka Jarmila Žočková z Prahy, jež 

obohacovala poštovní zásilky o nepostradatelné medikamenty.224 Obstarávání lék  

v z m z táborové nemocnice usnad ovalo i ned sledné jednání SS léka . ůniž dále 

kontrolovali objednávky, odesílané odboru D III, p ipisovali v zni do seznamu 

chyb jící položky.225 Jindy zas ti, co pracovali v nemocnici SS, „organizovali“ léčiva 

a prášky tak ka p ed očima špitálního personálu. 226 

 

4.4 Noc a spánek 

Bruno Apitz227 ve svém nejproslulejším díle Nahý mezi vlky pojednávajícím o 

p íb hu t íletého polského chlapce, kterého se v zni v posledních dnech 

buchenwaldského tábora snažili ochránit p ed nebezpečím války, píše o nehybném 

tichu noci spočívajícím nad táborem. Na plot  svítila tlumen  červená 

sv tla,228 jež spolu s kužely sv tlomet  ze strážních v ží pro ezávala noční temnotu, 

do které se táborové prostranství vždy po setm ní uchýlilo. 

Jakkoli takto zdánliv  nerušná noc naskýtala pro v zn  nepatrné zotavení 

a regeneraci fyzických sil po vyčerpávající námaze, byla zárove  dozajista častokrát 

p íčinou t žkostí a nesnází. Noc je nejen protikladem ke sv tlému dni, ale je i časem 

                                                 
221 Tamtéž. 
222 M. MůTOUŠEK, Buchenwald, s. 53. 
223

 Hlavního hospodá ského a správního ú adu SS ĚSS-Wirtschafts- und Verwaltungshaupamt) 
224 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. ň, 1ř44. 
225 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 386-387. 
226 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. ň, 1ř44 
227 Bruno Apitz (1900‒1ř7řě, n mecký spisovatel, byl v letech 1řňň-1ř45 pro své členství v n mecké 
komunistické stran  v zn n v koncentračních táborech, od roku 1řň7 v KZ Buchenwald. 
228 Bruno APITZ, Nahý mezi vlky, s. 94. 
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klidu, v jehož trvání v tšina lidských činností ustává. Koncentrační tábor bez ohledu 

na večerní dobu tuto kontinuitu op tovn  p etrhával trýznivým mučením a vraždou. 

Nebezpečí s nadcházející nocí v tábo e neustalo, nýbrž formu a režim trest  večer jen 

pozm nil, čímž poskytoval záminky k stanovení a klasifikování nových proh ešk . 

V znitelé proto podnikali proti spícím a zaskočeným v z m náhlé pozdní výpady, 

které jim díky bezbrannosti ve chvílích spánku p inášely adu potíží. Hrozba 

provin ní nebyla jen všudyp ítomnou, i místo pro strávení noci rozhodovalo o p ežití, 

ale stejn  tak mohla zasáhnout v každém okamžiku. 

P i rozkrytí mnoha podobenství nočního života, které v sob  KZ Buchenwald 

skrýval, poznáme, že i p estože se i tato část dne vyznačovala jistou dvousečností, 

sestávající chvílemi oddechu a neutuchající hrozbou potrestání a smrti, považoval 

nejeden v ze  lágrovou noc, najm  spánek, možností k vyt sn ní permanentního 

pocitu ohrožení a šancí, a jak uniknout z každodenní lidské bídnosti koncentračního 

tábora. Teprve po uložení k nočnímu odpočinku z stal každý sám a m l pokoj. 

Nemluv  o spaní, které bylo „…nejlepším lékem proti hladu. Člověk hlad zaspí, 

nespot ebuje energii, protože se nepohybuje, a vstane osvěžený,“ dovysv tluje 

Jan Hajšman.229 

Pro v tšinu v z  končil provoz za bílého dne návratem z pracovních komand 

do tábora. Vyhlášením večerního apelu vše započalo p echázet v noční život. 

Po nástupu se v zni sm li odebrat na své bloky, kde jim byla rozdávána veče e. 

Od délky apelu se odvíjela následná doba volného času, kterou v zni spolu trávili 

r znými zp soby.230 N kte í p i procházkách ulicemi mezi bloky vedli rozhovory se 

spoluv zni, starší muži se uchylovali ke spánku do ložnic svých blok . V tšina se pak 

v novala opravám a zvelebování svého ošacení.231 V zni, kte í se navraceli po práci do 

barák , zužitkovali n kolik chvil klidu jak k nasycení chudou porcí jídla, tak hygien  

t la v umývárnách blok . Další se oddávali četb  anebo se učili cizím jazyk m. Oproti 

n meckému jazyku, jehož studium bylo v tábo e povinné, se v zni ve svém volnu 

snažili naučit zapov zenou angličtinu a ruštinu. ů z d vodu, že mnozí neovládali 

mate štinu svých v znitel , museli jim aktuální zprávy z povolených tiskovin 

a rozhlasového vysílání p ekládat jazykov  zdatn jší kamarádi. „Večer po práci 

pouštěli od brány do tábora megafony německý rozhlas, Deutschlandsender“, 

                                                 
229 J. HůJŠMůN, V drápech bestie: Buchenwald, s. 148. 
230 W. SOFSKY, ád teroru: koncentrační tábor, s. 91. 
231 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř40; M. MOULIS, Neviditelná fronta, s. 38. 
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p ední vysílací stanici v tehdejším N mecku. To ale zahrnovalo povinnost v z  

naslouchat stranické propagand , p ičemž se pochopiteln  nevyhnuli p enos m 

projev  nacistického v dce. „…Jednou či dvakrát nás zavolali na apelák, když 

Hitlerovy eči pouštěli. Zpočátku jsme německou propagandu odmítali; ale jednak 

nás chytly koncerty, jednak lidé prahli po zprávách a propagandu poslouchali.“232 

Nicmén  poslech hudby nep inášel vždy jen pot šení, naopak n kdy se rádio 

m nilo v nevítaného a zatracovaného společníka. „Pískáním se nevypíná dnes 

táborový rozhlas. Scharführer mající službu si chytá rozhlasové stanice. Buď to 

neumí tábor vypnout anebo je to nový trest. Nemohu usnout ani únavou ani 

zimou. [I druzí brat i]233 Již je p ed půlnocí. Radio stále hraje, občas esesák 

chytá novou stanici. Chytá taneční písničku po Evropě. Chytil i rozhlasové vysílání 

‚Radio Beograd‘ (sic).“ Jaroslav Hájek vzpomínal, jak slyšel n meckým 

podd stojníkem nalad ný, v ten okamžik hraný šlágr Lili Marleen zpívaný 

šantánovou a kabaretní zp vačkou Lale ůndersenovou.234 

Nutno dodat, že ne všem v z m končilo pracovní nasazení večerním apelem. 

Rozkazem „Juden und Strafkompanie zur Arbeit antreten!“, vyhlášeným vzáp tí po 

rozpušt ní zástup  v z , pokračovala pro židovské v zn  a členy trestného komanda 

denní úmornost. Ješt  dlouho do noci doléhaly odkudsi z lesa do tábora hrubé povely 

káp  pobízející v zn  k práci. I bloky, p ípadn  jednotliví v zni, kte í se v pr b hu 

dne proh ešili, m li p ikázáno setrvat na prostranství p ed hlavní bránou, kde 

v tšinou formou stání nebo cvičení museli odčinit sv j p ečin.235 

Zvuk píšťalky staršího tábora ohlašující večerku znamenal pro osazenstvo lágru 

signál k návratu do blok  a ulehnutí na kavalce. Jednadvacátou hodinou končil 

táborový ruch a nastal noční klid.236 Po večerce bylo vycházení z blok  p ísn  

zakázáno a trestalo se smrtí.237 Dokladem je incident jednoho z v z  z listopadu 

roku 1938. V noci se rozhodl jít na latríny vykonat t lesnou pot ebu, načež cestou 

z bloku byl zastižen starším bloku a obvin n z p ípravy út ku. Na druhý den musel 

„provinilec“ pro výstrahu stát na apelovém prostranství, navíc nad mrtvolou 

politického v zn  Weinreitera, kteréhož popravili poté, co byl po nezda eném út ku a 
                                                 

232 J. HůJŠMůN, V drápech bestie: Buchenwald, s. 186. 
233 Pro zachování úplnosti textu je uvedena v ta „I druzí brat i.“, jež byla v p vodních zápiscích zp tn  
dopsána, a kterou cht l autor pravd podobn  upozornit, že hrajícím rádiem nebyl rušen ve spaní 
pouze on, ale i n kte í jeho spolunocležníci. 
234 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1řňř/Ň. 
235 J. HůJŠMůN, V drápech bestie: Buchenwald, s. 92. 
236 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1řňř/Ň. 
237 M. MOULIS, Neviditelná fronta, s. 38. 
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celodenním ukrývání v tábo e odhalen, aby byl nakonec také zast elen.238 Dokonce 

v roce zahájení výstavby tábora se v zni p i pohybu p ed a za okny bloku vystavovali 

zast elení, a proto museli pod nimi p i procházení podlézat.239 S písklavým zazn ním 

se v zni postupn  odebírali do místnosti s patrovými palandami. Za teplých nocí se 

v ložnicích, kde spalo 70 až 1Ň0 lidí240, otevíraly v trací okénka pro lepší cirkulaci 

vzduchu. Se slábnoucím šelestem utichaly hlasy v z , kte í se ve svých vzpomínkách 

mockrát vzdalovali k domovu, respektive v myšlenkách p emítali nad p íležitostmi, 

co jim asi v nadcházejícím dni život v tábo e p inese.241 

P estože byla postel jediným místem „…skýtající určité soukromí…“242, 

p edstavoval tento kus jednoduchého nábytku uvnit  bloku stejn  tak p vodce 

šikany. Nejenže v noci poskytovala místo k odpočinku, ale zárove  sloužila jako 

záminka k pronásledování v z . Tudíž jedna z prvních dovedností, jíž si nov  

p íchozí museli osvojit, spočívala v úprav  postele, tzv. Bettenbau, což „…je 

v koncentráku základem všeho…“ Pročež se stávalo, že nováčkové se za dozoru 

zkušen jších spoluv z  učili správnému a rychlému stlaní kavalc , jejichž vzhled 

musel být totožný.243 V KZ Buchenwald  se postel stlala zp sobem, že slamník s bílým 

prost radlem se skládal do roviny, zatímco hrany kavalce musely být ostré. Rovn ž 

vypjatý podhlavník se rovnal do hran. Ob  p ikrývky, z nichž ta vrchní m la potah 

s jemným bled modrým vzorem, se p ehnuly na p l a takto se natáhly p es celou 

postel i podhlavník. P itom se jejich okraje musely zarovnat s boky kavalce, čímž 

tvo ily celistvou hranu.244 

ůčkoli na t chto ádcích píšeme o period  relativního poklidu v záv rečné části 

dne, potažmo noci v koncentračním tábo e, každý z v z  musel p edvídat možný 

p epad zinscenovaný dozorci SS, cílený k udržování stálého nap tí. Sotva se v zni 

navrátili do blok , mnohdy je ve sv tnicích čekala zm ť osobních v cí. „Kontrolující 

Scharführer za naší nep ítomnosti nám sházel všechny misky s police a rozmetal 

všechna lůžka, t. j. p ikrývky, podhlavníky a prostěradla, hlavně ta, která se mu 

nezdála býti ve vzorném po ádku. P ivítal nás s bohopustým vaním a počínal si 

jako smyslů zbavený. Co rozmetal, museli jsme na jeho rozkaz ihned sebrat a uložit 
                                                 

238 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř40. 
239 Tamtéž. 
240 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1939/2 
241 Tamtéž. 
242 S. ZÁMEČNÍK, To bylo Dachau, s. 41. 
243 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1řňř/Ň 
244 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1řňř/Ň; L. ŽÁČEK, Vzpomínky na Waldenburg a Buchenwald, 
s. 50. 



 Jakub Diviš, Život pod Goetheho dubem. Koncentrační tábor Buchenwald v letech 1937–1945 

47 

 

na svá místa. V ložnici jsme museli ustlat všechna lůžka, která si pak prohlédl 

s p evelikou důkladností, jakoby na tom záviselo bytí a nebytí celého Německa 

(sic).“245 Odtud plynulo ono ustavičné týrání v z  z d vodu údajn  špatn  ustlané 

postele. Blockführe i scházeli a zp evrátili celé postele i se slamníky, a nato v z m 

p ikázali vše uklidit ješt  p ed výdejem veče e. Ovšem už jen samotná „rozep e“ 

zavdala ke kolektivnímu cvičení, pop ípad  stání, doprovázené odn tím stravy.246 

Nesnáze spojené se stlaním postele podtrhuje Hájkovo ulehčení, že spal až ve t etím, 

nejvyšším pat e kavalc  Ěv prvním ležel Emil Hršel a na druhém Vladimír Vícovskýě, 

kam nebylo obyčejn  vid t.247 

V noci zas vtrhali SS-mani, vyzbrojeni obušky a karabáči, do ložnic se spícími 

a kontrolovali, zdali n kdo neporušil na ízení o povoleném od vu, ve kterém sm li 

v zni spát. Za p estupek se považovalo nap íklad, když si člov k navlékl spodky 

nebo ponožky. ůvšak pouhá košile a p ikrývka nemohly ve zd ném a už v bec ne 

v d ev ném baráku dostatečn  uchránit p ed mrazem. „…Ve dne i v noci províval 

vzduch skulinami ve zdivu nenahozeného baráku. Za větrného počasí pokoušely se 

mocné vzduchové proudy urvati nám i p ikrývku z lůžka. Kamna tam nebyla 

‒ museli jsme si zvyknout spát i v t eskuté zimě…“, rozpomínal se Jaroslav Žáček.248 

Obdobn  se o podmínkách vládnoucí v ložnici vyjád il i jiný český v ze  Josef Ulrich: 

„V zimě 1ř3ř‒1ř40, kdy byly mrazy kolem 20, museli vězňové spát p i otev ených 

oknech, což znamená, že nikdo nespal, protože pod dvěma p ikrývkami z buničiny 

prostě mrznul tak dlouho, až vstal a šel z ložnice do obývací místnosti a tam prostál 

do rána.“249 Porušení ustanovení nadcházelo povinné p lhodinové až hodinové 

b hání kolem blok . Zvlášt  v zim  se SS-mani bavili p i pohledu na bosé a jen 

v košilích od né v zn , z nichž n které nutili zarývat hlavy do sn hové záv je a d lat 

stojky. Vedle toho se na blocích rozptylovali tím, že na latrínách nečekan  zastihli 

nep íjemn  zaskočené v zn .250 

V porovnání se situací tzv. protektorátník  byly noční podmínky v malém 

tábo e, stojící ve spodní části lágru, zajisté značn  dramatičt jší. Obyvatelé blok  se 

museli ve spaní st ídat. Stáje byly natolik p epln né, že v zni leželi všude na zemi, 

                                                 
245 L. ŽÁČEK, Vzpomínky na Waldenburg a Buchenwald s. 62. 
246 Buchenwald varuje s. 113-114. 
247 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1řňř/Ň. 
248 L. ŽÁČEK, Vzpomínky na Waldenburg a Buchenwald, s. 51. 
249 J. ULRICH, 6 let za ostnatým drátem, s 57. 
250 Buchenwald varuje: Dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 114; M. MOULIS, To byl Buchenwald, 
s. 45; ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř40. 
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na stolech, spali i vsed , a odskočil-li si n kdo z polehávajících na latríny, už se ve 

v tšin  p ípad  na své místo nedostal. D ímající na t í nebo čty patrové pryčn  bez 

slamníku vybavený pov tšinou jen jednou dekou byl nucen d lit se o místo nejmén  

se čty mi společníky. Jindy se zde zas tísnilo osm až dvanáct lidí.251 

Jedny z  ned siv jších nocí v tábo e prožívali v zni v tzv. bunkru, jednom 

z nejnebezpečn jších míst v KZ Buchenwald. Mikrosv t vazebních cel ídil dozorce 

v ustálených úkonech. Večer prošel všechny cely v k ídle hlavní brány, odemkl zámky 

držící kavalce u zdi a po odpískání večerky ve velkém tábo e dal povel spustit pryčny. 

Rychlými pohyby museli v zni náležit  p ipravit celu ke spaní a poté se u svého lože 

postavit a vyčkat na kontrolu dozorce. Ten okénky ve dve ích nahlížel na počínání 

v zn ných. P ipadaly-li mu pohyby dotyčného pomalejší a nemotorn jší, stihly ho 

rány a bití. 

V zimním období dozorce zav sil zvenku na okna cel d ev né kryty, které, 

i když nezabránily v pr niku studeného vzduchu, nedovolovaly alespo  v tru dovnit  

vhán t sníh. V zni spali na studené, tvrdé desce z prken, aniž by si mohli dát n co 

pod hlavu a t lo chránila pouhá deka, nebo spíš to, co z ní po letech v zn ní zbylo. 

„Ve dne jsem toužil po tom, abych mohl spát, v noci jsem nemohl zimou usnout 

a toužil, aby už byl den,“ konstatoval na noci strávené v bunkru Jaroslav Bartl.252 

O to bolestn ji na chlad v cele pamatoval polský v ze  Richard Gritz. Po svém 

p íjezdu do tábora v íjnu 1řňř se z n ho nacisté snažili vynutit doznání, a tak po celé 

čty i m síce mučení spal „…oblečen jen v košili a spodcích, p i otev eném okně na 

cementové podlaze.“253 Nap tí v cele nikdy neustávalo. V zn ný v tichém brán ní se 

každé vte in  nejednou probd l celou noc. Za rozb esku už nikdo v tšinou ani nespal 

a jen se čekalo na dozorc v pokyn „Pryčny nahoru!“254 

D sivost arrestu v zela p edevším v libovolném zabíjení v z . Dozorce  

SS-Hauptscharführer „Sommer několikrát v noci odemkl některou celu a ranami 

vyhnal ven vězně, který se už nevrátil…“255 Mimo cely se k vykonávání exekucí ob ti 

                                                 
251 Buchenwald varuje: Dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 5ň; M. MůTOUŠEK, Buchenwald, s. 55; 
J. ULRICH, 6 let za ostnatým drátem, s. 6ř. Dále Josef Ulrich uvádí, že nocležník  sdílející d ev né 
kóje bylo až na t icet. Toto číslo se ovšem svojí výší značn  vzdaluje údaj m, které jsou uvedeny 
v citované literatu e. ĚTamtéž, s. 6ř.) 
252 Buchenwald varuje: Dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 122. 
253 M. MOULIS, To byl Buchenwald, s. 38. 
254 Buchenwald varuje: Dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 122. 
255 Tamtéž, s. 1Ňň. 
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odvád ly do blízkého krematoria256, v jehož sklepení byly ob šeny nebo ubíjeny, 

a v kremačních pecích posléze jejich t la pálena. Zdánlivá kombinace tmy s místem 

v ústraní od zbytku tábora nabízela o to p íhodn jší možnosti k usmrcování v z . 

Vše se odehrávalo v čase, v n mž m li zbylí v zni táborovým ádem p ikázáno 

zdržovat se výlučn  v blocích, anebo v dob , kdy už tábor spal. Nejenom tedy 

uzav ený prostor, ale i p íkrov večera zvyšoval moc k svévolnému vražd ní. 

Ve snech257 koncentráčníka se odrážel rozklad duševního života člov ka 

v koncentračním tábo e. Záv rem této kapitoly si tedy ve stručnosti načrtn me 

motivy a z ídla v ze ských sn . Úlohu sn  jako eventuelního zdroje vypovídajícího 

o konkrétním snícím člov ku historiografie opomíjela.258 Historikové je ve své 

zdrženlivosti nepovažovali za natolik seriózní prameny, a jestliže ano, je nutné k nim 

p istupovat s náležitou opatrností, pon vadž p i rozpomínání a písemném 

zaznamenání se jedná o jejich podv domou či v domou úpravu.259 

Prostota lágrového života zap íči ovala primitivní obsahy sn , ve kterých lze 

hledat to, co bylo utlumeno nebo potlačeno. Jinými slovy, p evážn  se skládaly 

z tužeb po nejzákladn jších pot ebách. 260 Britský historik Peter Burke míní, že 

„ve snu je z ejmý prvek p ání, které má být splněno.“261 P i odep ení pot eb 

nastupuje prožívání jejich napln ní formou snových obraz . „Spáči oddechují 

a chrápou, někdo sténá a mluví. Hodně jich mlaská a pohybuje čelistmi. Zdá se jim 

o jídle: to je další kolektivní sen. Je to nemilosrdný sen, kdo vytvo il mýtus 

o Tantalovi, musel ho znát. Nejen že člověk ta jídla vidí. Zároveň je cítí v ruce, 

z etelně a hmatatelně, vnímá jejich slinou a prudkou vůni; někdo nám už 

už p ibližuje jídlo těsně ke rtům, ale pak nějaká okolnost, pokaždé jiná, způsobí, že 

pohyb nedokoná. Nato se sen ztratí, rozpadne se, ale vzápětí se zase složí a je tu 

nový sen, podobný, ale změněný. Zdá se nám bez výjimky všem, noc co noc, 

                                                 
256 Miloslav Moulis zmi uje sv dectví českého v zn  Josefa Kapouna, který spolu se spoluv zni 
mnohdy slyšel št kot ps  p icházející sm rem od krematoria. Dozorný personál SS b hem noci na 
dv r krematoria p ivád l v zn  z bunkru, kde byli brutálními zp soby vražd ni. Dozorci ob ti p inutili 
stoupnout do hlubokých jam napln ných vodou, tak aby jim nad ní čn la pouze hlava. Poté proti nim 
poštvali psi, p ičemž útok zví ete v zn  nutil chránit si tvá  p ed roztrháním únikem pod vodní 
hladinu. To trvalo tak dlouho, dokud se mučený neutopil. ĚM. MOULIS, To byl Buchenwald, s. 40-42.) 
257 Sigmund Freud podotýká, že pokud by b hem spánku nevznikalo n co rušivého, nesnili bychom, 
jelikož sen je reakcí na toto rušení. ĚS. FREUD, Výklad snů, s. 18.) 
258 P. BURKE, Variety kulturních dějin, s. 30. 
259 Tamtéž, s. ň4-35. 
260 „Potlačená p ání, úzkosti a konflikty pravděpodobně nacházejí výraz v latentním obsahu snů, 
který se proto musí časem měnit a může historikům pomoci rekonstruovat historii represe.“ 
(P. BURKE, Variety kulturních dějin, s. 35.) 
261 Tamtéž, s. ňŇ. 
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a po celou dobu spánku.“262 P esto v on ch p áních z ídkakdy vystupuje 

sexuální tématika.263 Zde je pot eba p ihlédnout k již zmín nému celkovému 

ch adnutí jedince. 

U psychických podn t  člov k sní o tom, co vykonává a stojí ve st edu jeho 

pozornosti b hem dne,264 tedy i každodenní bolest, která v zn  v lágru provázela, se 

promítala v mnohých snech. D sivé scenérie vstupují a vytlačují prosby spáč  

a opakovan  zam ují snové úkazy napl ované radostí v ponurost a hr znost 

koncentračního tábora. „Tantalův sen a sen pohádky se vplétají do tkaniva méně 

z etelných obrazů: každodenní utrpení, složené z hladu, bití, únavy, strachu 

a promiskuity se v noci proměňuje v beztvaré, neslýchaně surové noční můry, jaké 

se člověku, když je na svobodě, zdají jen v horečnatých chvílích. Co chvíli se 

probouzíme, ztuhlí hrůzou, všechny údy rozt esené k ečí, celí vyděšení rozkazem, 

který vyštěkl hlas plný hněvu v jazyce, jemuž nerozumíme.“ Ani procitnutí 

nedopomohlo k oprošt ní od zlých myšlenek, jelikož „sotva však zav eme oči, už zase 

se rozjíždí náš mozek směrem, kterým nechceme. Vytrvale buší a dotírá, na chvíli si 

neodpočine, vyrábí p ízraky a hrůzné symboly a neúnavně je zakresluje a oživuje 

v šedé mlze na plátně našich snů.“265 

Podobn  i zápach kou e z komína krematoria a jízliv  pronikavý puch výkal  

vnikající v poryvu do ložnic blok , masa upocených a špinavých t l stísn ná na 

malém prostoru paland, hlukot rozrušených hlas , výk ik  a sténaní spících, tmou 

znesnadn né vzdalování spoluv z  p i cestách na latríny, podrážd ná pokožka 

kousanci od blech a vší, anebo nedostatečná ochrana p ed chladem za zimních nocí, 

to vše jako objektivní smyslové podrážd ní napomáhalo utvá et nápln  sn .266 

Zato pocit hladu lze naopak pokládat za subjektivní smyslové podrážd ní podn cujíc 

vyvolávání sn  o jídle. Odtud rčení, že sny p ichází od žaludku,267 a snad i kv li tomu 

se v z m nejčast ji zjevovalo jídlo, o které byla v tábo e velká nouze. Konkrétn  je 

                                                 
262 P. LEVI, Je-li toto člověk, s. 64. 
263 Viz: „Ve snech vězňů se jen z ídka vyno ují sexuální obsahy, p estože se v nich velmi často 
objevuje to, co psychoanalýza nazývá „vytěsněná p ání“, čili veškerá touha po lásce a další citová 
hnutí.“ (V. E. FRANKL, A p esto íci životu ano, s. 39, 42.) 
264 S. FREUD, Výklad snů, s. 29. 
265 P. LEVI, Je-li toto člověk, s. 66. 
266 Zintenzivn ní t chto podn t  mohlo vést až k probuzení spícího, jelikož není v možnostech člov ka 
jejich p sobení zcela utlumit. (S. FREUD, Výklad snů, s. 19.) 
267 Tamtéž, s. 1Ř, Ň4. 
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zmi ován chléb, úst ední komodita v ze ského jídelníčku. Snilo se také o cigaretách 

a koupeli ve van  s horkou vodou.268 

Podvýživa m la za následek závažná chronická onemocn ní, pro n ž jsou 

charakteristické potíže zažívání. Ty doprovázel silný pr jem, jímž trp la v tšina 

v z . I tady m žeme dohledat skutečnost, že „p i poruchách trávení obsahuje sen 

p edstavy z okruhu požívání a hnusu.“269 Sigmund Freud ve svém pojednání o snech 

navíc o vnit ních orgánech soudí, že se pro člov ka stávají „…ve stavu podráždění 

nebo nemoci zdrojem většinou trapných pocitů, zdrojem, která musí být postaven 

na úroveň bolestem a počitků, jež p icházejí zvenčí.“270 

I když se nám nyní v ze ské sny jeví p inejmenším jako neutuchající spletitost 

útrap a úzkosti, další p íklad z p emíry mučivých variací lágrové noci, sami v zni je 

i p ese všechna muka považovali za prost edek k dočasnému úniku od táborové 

všednodennosti. „V žádném p ípadě nikdy nezapomenu, jak jsem se jedné noci 

probudil, protože můj spící soused p ehazoval a hlasitě sténal z ejmě pod dojmem 

nějakého hrůzného snu. Chci k tomu p edem ještě poznamenat, že jsem míval 

odjakživa obzvláštní soucit pro lidi trápené úzkostnými p edstavami nebo sny. 

Už už jsem chtěl svého trýzněného kamaráda probudit. Hned jsem se však svého 

záměru zalekl a rychle jsem stáhl zpět ruku, která se už natahovala, aby spáčem 

zat ásla. Neboť v té chvíli jsem si jasně uvědomil, že žádný sen, ani ten nejstrašnější, 

nemůže být horší než realita, která nás v lágru obklopovala a k jejímuž bdělému 

vědomému prožívání jsem někoho hodlal probudit.“271 

V zni sn m p isuzovali ješt  jednu nemén  značnou funkci, a totiž že 

posloužily k tvorb  rozmluv.272 Mezi v ze ským společenstvím prolétávaly spíše 

kusovité a rozličné zprávy o d ní v tábo e i vn  n ho, a lidé si proto po vyčerpání 

konverzovaných témat navzájem vykládali obrazy ze svých sn . Člov k se touto 

cestou d lil s nejbližšími o své nejnitern jší pohnutky a radosti, což mu dopomáhalo 

p ekonávat obavy, ale též navzdory p evládající situaci p inášet do kolektivu míru 

rozveselení a humoru. 

 
                                                 

268 „Zpoza sotva zav ených víček vyšlehnou sny, a jsou zase stejné jako obvykle. Že jsme doma 
a koupeme se v báječně teplé vaně. Že sedíme doma u stolu. Že jsme doma a vyprávíme o téhle naši 
zoufalé d ině, o našem ustavičném hladu, o tom, jak tu spíme jako otroci.“ (P. LEVI, Je-li toto člověk, 
s. 73.) 
269 S. FREUD, Výklad snů, s. 26. 
270 Tamtéž, s. Ň5. 
271 V. E. FRANKL, A p esto íci životu ano, s. 39. 
272 J. HůJŠMůN, V drápech bestie: Buchenwald, s. 188. 
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5 Práce 

Esesáci si p i odběru kamení v lomu udělali závod ve vraždění. Za každého 

zavražděného dostávají ‚premii‘. 6 cigaret nebo dvě sklenice piva. Vězně házeli 

z horního okraje lomu dolu mezi pracující vězně. Nebo po vězních dole házeli 

kamením anebo odst elovali jako zajíce. Proto komando mělo dnes 17 mrtvých 

a více vážně zraněných.“ 

Vojt ch Hanzal273 

Pro úvod se nám nabízí dvojí periodizace k rozd lení postupného uplatn ní 

a rozší ení pracovních sil v koncentračních táborech. Historik Stanislav Zámečník 

rozd lil své pojednání o práci v koncentračních táborech do t ech časových úsek ; 

1933‒1939, 1939‒1941 a 1942‒1945.274 ůnalogicky do t í fází, byť v rozdílném rozp tí 

let, rozčlenil práci, jež v daných obdobích hrála por znou roli, n mecký badatel Mark 

Spoerer. 

Zámečník d lí vývojové etapy na p edválečná léta, v jejichž trvání se do 

systému koncentračních tábor  promítly válečné p ípravy. Nov  realizované tábory 

Ěnap . Buchenwald, Dachau, Sachsenhauseně byly uzp sobeny k pot eb  rozší it 

kapacitu, jelikož se se zahájením konfliktu počítalo s nár stem v z  z ad domácích 

i zahraničních odp rc . Ve shod  se Spoererem nalézá ve v ze ské práci šikanující 

prost edek k udržení disciplíny.275 Druhou fázi započal rokem 1řňř. Zde se ale 

s n meckým historikem rozchází. Zatímco český autor zahrnul zapojení 

koncentračních tábor  do megalomanského projektu Ětzv. „Führerbauten“) z roku 

1937 do první etapy, Spoerer v tomto roce spat uje d ležitý bod v zajišt ní 

hospodá ství. „Není náhodou, že začátek druhé fáze v roce 1937 se kryje s dosažením 

plné zaměstnanosti a se začínajícím nedostatkem pracovních sil.“276 Jen považme, 

od roku 1řň7 do zá í 1řňř se množství v z  ztrojnásobilo a v dob  zahájení války 

počet uv zn ných čítal Ň1 400 osob.277 Všech šest koncentračních tábor  m lo sv j 

čty letý plán zbrojení pro válku.278 Že participování koncentračních tábor  

                                                 
273 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř41. 
274 Viz Stanislav ZÁMEČNÍK, To bylo Dachau, Praha-Litomyšl Ň00ň 
275 M. SPOERER, Nucené práce pod hákovým k ížem, s. 114. 
276 Tamtéž. 
277 Miroslav KÁRNÝ, Strategie hospodá ského koncernu SS, in: J. K ížek Ěed.ě, Sborník historický ňň, 
Praha 1986, s. 138. 
278 Tamtéž, s. 135-197. 
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na Hitlerových stavbách znamenalo jistý obrat v pojetí lágr , dosv dčuje fakt, 

že v červnu 1řňŘ se poprvé za hlavní poslání tábor  označilo pracovní nasazení.279 

Rok 1941 uzavírá druhé údobí a p echází v t etí, jež ohraničují léta 1ř4Ň až 

1945, kdy byly koncentrační tábory začlen ny do válečné výroby a v zni ve v tším 

m ítku pronajímáni zam stnavatel m ve zbrojním pr myslu. Vývoj vojenských 

operací p inutil nacisty k závažným zm nám. „Válka p inesla do struktury 

koncentračních táborů viditelnou změnu a jejich poslání, pokud jde o nasazení 

vězňů, se v základě změnilo. Zajišťování vězňů z důvodů bezpečnostních, 

výchovných nebo preventivních nestojí již samo o sobě na p edním místě. Těžiště se 

p esunulo na stránku hospodá skou. Mobilizace všech pracovních sil vězňů 

p edevším pro válečné úkoly (stupňování zbrojení) a později pro mírové úkoly 

vystupuje stále větší měrou do pop edí,“280 od vod uje začlen ní inspekce 

koncentračních tábor  do WVHA, vytvo eného v b eznu 1942, vedoucí ú adovny SS-

Obergruppenführer Oswald Pohl. 
Události v chronologickém p ehledu m ly jist  sv j vliv na pom ry 

v koncentračních táborech, na prom nlivost života „za dráty“ a využívaní v ze ského 

osazenstva. Navyšování v z  bylo dílem dvou od sebe t žko odd litelných motiv , 

hlediska politického a hospodá ského. P itom je obtížné stanovit, které p edstavovalo 

onu rozhodující p íčinu. V rovin  politické šlo o upevn ní okupační moci na domácí 

p d  a v obsazených zemích, naopak válečné hospodá ství vyžadovalo dostatečné 

množství práceschopných lidí. Pakliže práce m la vést od fyzického vyko ist ní 

a zbídačení p es selekci až po samotnou smrt, platila pro v zn  za nejkrajn jší 

ohrožení. Už samo provád ní prací mnohdy končilo usmrcením. Natož když se 

n kolika hodinové p et žování kombinovalo s nevydatnou stravou a nedostatečnou 

léka skou péčí, anebo byl její tlak stup ován excesy dozírajícího personálu. 

V prvních koncentračních táborech se tedy práci nep ikládala taková úloha 

jako v pozd jších letech, p estože povinnost v zn  pracovat se objevovala již v 

prvních táborových ádech. P i jejich budování v severozápadních bažinatých 

oblastech se pracovní nápl  v z  sestávala z kultivace tamní p dy. Jinak tomu 

nebylo ani u založení prvního státního koncentračního tábora Dachau. Nacistická 

propaganda hlásala, že v ze ská práce slouží k „výchovným“ účel m a má napomáhat 

v zn ným navrátit a zapojit se do společnosti. Takto prezentovaná „náprava“ 

                                                 
279 M. SPOERER, Nucené práce pod hákovým k ížem, s. 114. 
280 SS v akci. Dokumenty o zločinech SS, s. 458. 
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zd vod ovala p ed n meckou i sv tovou ve ejností výchovné poslání koncentračních 

tábor  a jejich drakonický systém. Ve skutečnosti ale v znitelé práci zneužívali 

k ponižování, fyzickému ničení a zotročování svých ob tí.281 

Již b hem z izování KZ Dachau začali být v zni ve v tší mí e nasazováni 

na emeslnické práce do truhlá ských, krejčovských, obuvnických, zámečnických a 

jiných dílen. Stejn  tak ruku v ruce s r stem táborového komplexu vznikala stavební 

komanda p id lená ke stavbám vojenských a technických objekt  a obytných sídlišť 

pro SS. Správa tábora využívala v z  pro zachování provozuschopnosti a rozši ování 

lágrového za ízení. Vzniklá pracovišt  nejd íve sloužila táboru, pozd ji pot ebám SS 

a v neposlední ad  i soukromým firmám. D ležitým ukazatelem pro koncentrační 

tábory se stalo usilování Reichsführer SS Heinricha Himmlera o vytvo ení 

hospodá ského koncernu SS, jenž by mu jako ekonomická základna posloužila 

k prosazení vlastních politických plán . Hlavním odv tvím se m la stát výroba 

zbraní, čímž by si SS zaručily vlastní p ísun zbrojního arsenálu a zárove  

minimalizovaly svoji závislost na Wehrmachtu.282 

K tomuto rozsáhlému plánu cht l Himmler využít pracovního potencionálu 

tábor , p echázející b hem reorganizace Ě1řň4-1936) v trvalé státní instituce. 

K opodstatn ní zakládání výrobních závod  SS p isp la i vypjatá p edválečná doba, 

v níž se nacistické velení p ipravovalo na vojenské operace. V domí blížící se války si 

zákonit  žádalo mobilizaci pracovních sil, které m ly obstarat hospodá ské podniky 

SS a jejichž zásobárnami se m ly stát koncentrační tábory. Ostatn  v ze ská práce 

byla pro SS velmi výhodná, jelikož náklady na p ísun pracovních sil a st ežení v z  

hradil stát a Himmlerovy SS mohly až do roku 1ř40 naplno zdarma využívat práci 

v z . Profitování z ní, navíc na úkor státních výdaj , podn covalo k tomu, že levná 

pracovní síla se stala d vodem vazby.283 

Pot ebu koncentračních tábor  si krom  vojenských p íprav vyžadovaly rovn ž 

politicko-ideologické zám ry. ůrchitekturou zaujatý Hitler cht l svoji vizi budoucí 

tisícileté N mecké íše zv čnit mimo jiné v gigantických stavbách284, jež by 

                                                 
281 S. ZÁMEČNÍK, Za hranicí lidskosti: léka ské experimenty a otrocká práce v nacistických 
koncentračních táborech, s. 15Ň; S. ZÁMEČNÍK, To bylo Dachau, 42. 
282 M. KÁRNÝ, Strategie hospodá ského koncernu SS, in: J. K ížek Ěed.ě, Sborník historický 33, Praha 
1986, s. 135-138. 
283 S. ZÁMEČNÍK, To bylo Dachau, s. 48-49. 
284 K t mto stavbám pat il i berlínský stadion zbudovaný pro letní Olympijské hry konané v N mecku 
v roce 1řň6. Nenapln nými, ale dech beroucími návrhy byly triumfální oblouk, tzv. „Brána vít zství“, a 
„Velká hala“, jakýsi panteon vysoký Ňř0 metr , který m l pojmout 150 000 až 1Ř0 000 lidí. 
(P. REICHEL, Svůdný klam T etí íše. Fascinace a násilná tvá  fašismu, s. 243.) 
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ohromujícími rozm ry vyjad ovaly její sílu a velikost. Realizace p i adil státnímu 

architektovi ůlbertu Speerovi, který začátkem roku 1řň7 stanul ve funkci 

generálního inspektora staveb pro íšské hlavní m sto ĚGeneralbauinspektor für die 

Reichshauptstadt). Práv  už v lét  1řň6 pov il Hitler svého stavitele vypracováním 

architektonického plánu pro nové íšské hlavní m sto, ve kterém se m l Berlín 

prom nit v nejkrásn jší velkom sto na sv t . Vedle projekt  na p estavbu Berlína 

pracoval Speer i na rozsáhlých rekonstrukcích Norimberka, Mnichova či Výmaru.285 

Veškeré snažení nicmén  ztroskotávalo na nedostatku stavebního materiálu.286 

ů proto nep ekvapí, že soub žn  s plánováním Hitler od roku 1řň6 v noval pozornost 

pracovním zdroj m v koncentračních táborech. Výsledkem bylo rozhodnutí, 

že chyb jící stavební hmoty budou obstarávat v ze ské práce. V rámci tohoto 

usnesení se navíc výroba jako vládní projekt zahrnula do čty letého plánu. 

To znamenalo, že dosavadní nebo nov  budované tábory m ly na sebe vázat také roli 

velkovýroben stavebního materiálu, což Himmlerovi skýtalo nejednu výhodu. 

Spoluúčast SS na V dcových stavbách nep inášely íšskému v dci SS jen všeobecnou 

slávu a posílení osobních vztah  s Hitlerem, ale též eventualitu rozší ení systému 

koncentračních tábor .287 Účastí na stavitelských projektech by si zajistil pat ičnou 

oprávn nost a nutnost vzr stu počtu koncentračních tábor , od čehož se 

pochopiteln  odvíjel rozmach hospodá ských podnik  SS. Zadání dodávat žulové 

bloky a produkovat cihly dostala konkrétn  společnost N mecké cihlá sko-kamenické 

závody (Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH, dále DESTě, první hospodá ský 

podnik SS založený v dubnu 1řňŘ. DEST zakládal či p ebíral kamenolomy a cihelny 

obyčejn  ze stávajících anebo teprve vznikajících tábor .288 

V dob  plánování výstavby, v dubnu 1řň7, se v p ípad  KZ Buchenwald 

rozhodlo, že v rámci čty letého plánu budou buchenwaldští v zni nasazeni na výrobu 

cihel. Úmysl se zdál být na spadnutí, když výsledek provedeného geologického 

výzkumu p inesl záv r, že v okruhu Ň5 km od Výmaru se nenachází žádné vhodné 

ložisko cihlá ské hlíny. Ve výsledku se tábor postavil poblíž vápencového 

kamenolomu Elflein, kteréhož kamenné úložišt  bylo dle znaleckých posudk  zhola 

                                                 
285 Tamtéž, s. Ň44-245 a 242-263. 
286 Je pro ilustraci; plánovaná stavba obrovského mostu p es Labe v Hamburku si m la vyžádat 
nejmén  Ň40 000 kubických metr  žuly. Toto množství odpovídalo t íleté spot eb  žuly v N mecku. 
(s. 161) 
287 S. ZÁMEČNÍK, Za hranicí lidskosti, s. 161. 
288 M. KÁRNÝ, Strategie hospodá ského koncernu SS, in: J. K ížek Ěed.ě, Sborník historický 33, Praha 

1986, s. 140. 



 Jakub Diviš, Život pod Goetheho dubem. Koncentrační tábor Buchenwald v letech 1937–1945 

56 

 

bezcenné.289 P vodn  se zde nacházely lomy dva, z nichž jeden pro mizivé nalezišt  

vápence ješt  roku 1řň7 SS uzav ely. Také druhý lom nedosahoval takových kvalit na 

zdroje. Tím vzaly za své i obchodní vazby s jednou z výmarských stavebních firem a 

odtud vápenec sloužil akorát jako stavební materiál pro silnice a základy budov KZ 

Buchenwald. Výroba cihel se sice realizovala, ale v 30 km od tábora vzdálené a 

relativn  malé ciheln .290 

Nedlouho na to, p i celo íšské akci, p išlo do KZ Buchenwald nejmén  

200 práceschopných „asociál “. Tzv. „ůsoaktion“ v polovin  června 1řňŘ, podobn  

jako ostatní zatýkací operace m ly za cíl navýšit počet v z  v lágrech. SS 

už dlouhodob  a samostatn  podnikaly zásahy proti osobám tzv. „práce se 

štítícím“, p ičemž vymezení této definice bylo velmi široké a vágní. Jmenováním 

Himmlera na pozici íšského velitele všech složek policie roku 1řň6 se SS 

vyprostily z područí soudní jurisdikce i íšského ministerstva vnitra a mohly 

samovoln  zadržovat kriminální zločince a další „šk dce národa“, kte í se stali terčem 

propagandistických kampaní. „Himmlerovo tažení proti kriminální a asociální 

části německého obyvatelstva bylo ideologicky zdůvodňováno jako problém 

méněcenných parazitních rasově cizích elementů, který je nutno ešit co 

nejradikálněji.“291 

V zni v KZ Buchenwald byli rozd leni do jednotlivých pracovních komand, 

která vedli kápa podléhající p íslušnému veliteli SS. V čele v tší skupiny složené 

z vícera komand téhož pracovního oboru stál vrchní kápo. Ten pod sebou ídil n kolik 

nižších káp  a p edák . Komanda se v systému koncentračního tábora rozlišovala na 

vnit ní a venkovská. V KZ Buchenwald pat ila k jedn m z nejtragičt jších 

venkovských komand komando Dora, v íjnu 1ř44 p em n né v samostatný 

koncentrační tábor292 (Konzentrationslager Mittelbau-Dora), a S III, v n mž od 

konce roku 1ř44 nedaleko obce Ohrdruf v zni tajn  budovali nový Hitler v stan. Dále 

komanda sloužila r zným podnik m a koncern m pro účely válečné produkce. 

Celkov  spadalo pod KZ Buchenwald na 136 pobočných tábor  ĚKZ-Außenlager), 

                                                 
289 SS v akci. Dokumenty o zločinech SS, s. 22. 
290 S. ZÁMEČNÍK, Za hranicí, s. 162. 
291 Viz Miroslav KÁRNÝ, Strategie hospodá ského koncernu SS, in: J. K ížek Ěed.ě, Sborník historický 
33, Praha 1986, s. 1938-139, S. ZÁMEČNÍK, Za hranicí lidskosti 162-167; Tamtéž, s. 167. 
292O tomto koncentračním tábo e, kde byly sestrojovány balistické rakety V-Ň, podrobn ji píše ve své 
knize V německém zajetí Ji í Beneš. 
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ze kterých 76 vzniklo jen mezi červencem a prosincem 1944.293 N která jako 

kup íkladu cihelny v Düsseldorfu a Essenu existovala již v letech 1942 a 1943.294 

Za vnit ní komanda se považovaly ty skupiny v z , co se pokaždé po skončení 

pracovní doby navracely nazp t do hlavního tábora. Podléhala nejen vedení p edák , 

ale dozírali na n  i vojáci SS. I komanda nasazená na území koncentračního tábora se 

členila na vnit ní a vn jší útvary. Prvé pracovaly p ímo v tábo e ochranné vazby a 

zachovávaly lágrový provoz, vn jší se nacházely mimo ostnaté dráty uvnit  velkého 

et zu stráží. K datu 24. dubna 1941 je v KZ Buchenwald evidováno 1828 v z  

pracujících ve vn jších komandech, mimo tábor ochranné vazby. Vyjma 44Ř v z  

docházejících do dílen N meckých podnik  pro výzbroj ĚDeutsche 

Ausrüstungswerke, dále DůWě plnila valná v tšina službu v oblasti SS.295 Jelikož 

pracovní místa uvnit  tábora ochranné vazby nestála člov ka tak obrovské vydání 

fyzických sil a obsazovaly se mimo jiných i staršími a t lesn  slabšími jednotlivci 

Ěvyjma t žce nemocnýchě, vnímali ostatní v zni tato komanda za lehčí. Jednalo se 

o práce v kuchyni, skladištích prádla, cenností, od v  a ná adí, pracovní statistice, 

v ze ské písárn , na pošt  atd. Naopak k t žkým komand m se adily práce 

v zahrad , čišt ní latrín či p i azení k št rka m. 

Výstavba tábora probíhala prakticky po celou dobu jeho existence, a proto ve 

stavebních komandech pracovalo mnoho v z . V prvním a druhém pracovali v zni 

mimo tábor ochranné vazby v oblasti SS na stavbách garáží, kasáren, nemocnice, 

dom  pro d stojníky a velitele atd. T etí v protikladu ke komand m I a II provád lo 

stavební práce uvnit  samotného tábora.296 Skládala se jak z v z , kte í se na 

svobod  emeslnickými pracemi živili, tak z t ch, co se obor m p iučili v tábo e. 

Zedníci, d evorubci a mnozí další byli posíláni na r zná pracovišt  k úprav  lesního 

povrchu, stavby silnic a táborových objekt . V zni odvod ovali terén, obsluhovali 

čistící stanice a teplárny. 

K četným komand m pat ilo tzv. Schachtkomando, hloubící výkopy 

a pokládající potrubní vedení. V deštivých dnech voda znesnad ovala v z m kopání 

zt žklé zeminy, navíc mokré rukojet  lopat, krumpáč  a ostatního ná adí mnohdy 

klouzaly z rukou. Promrzlí stáli v jámách v ledové vod , jež se tady za celý 

                                                 
293 H. STEIN, Konzentrationslager Buchenwald, in: W. BENZ ‒ B. DISTEL ‒ A. KÖNIGSEDER 
(Hgg.), Der Ort des Terrors: Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, s. 330. 
294 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 316. 
295 ůNM, fond Ing. Bohumil P ikryl, kt Buchenwald, kr. č. 1, inv. č. Ň6. 
296 E. FEIN – K. FLANNER, Rot-weiss-rot in Buchenwald, s. 113-114. 
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den nashromáždila. „Každý je promočen nejen ze shora, ale volně i ze zdola.“ 

Ale sychravé počasí značilo jen zlomek z p ít ží provázející prorážení kanál  lesním 

terénem. Ň5. února 1ř41 m li, píše Hanzal, polští v zni „…smutný den – odpoledne 

jich bylo Ř mrtvých. Byla to drahá chvilka odpočinku. Neviděli okolo jdoucího SS 

Untersturmführera Dumböcha – velitele ze zahradnictví a doplatili na to 

životem.“297 Trýzn ní v Schachtkomandu pokračovalo i v dalších dnech. O den 

pozd ji Vladimír Vícovský, podle vlastních slov, po varování vojáka ze strážní v že, že 

se p i práci napil, „…sám dostal…“ od d stojníka SS, jenž „své upozornění provázel 

českými slovy ‚Pravda vítězí‘.“298 

Z buchenwaldských komand byla nejobávan jší ta, která vykonávala t žební 

práce v lomu. ůlespo  v prvních letech tábora jím museli mnozí z nov  p íchozích 

v z  projít a po n jaký čas tu pracovat. Kamenolom se záhy díky vysoké úmrtnosti 

v z  zapsal k nejpov stn jším a hr zu nahán jícím míst m v celém koncentračním 

tábo e. 

Dobývaly se zde kameny, které po naložení do železných výklopných vozík , 

tzv. lor, museli v zni po kolejnici dopravovat na určené místo pro další stavební 

využití. Nejnáročn jším úsekem p epravy byla v kamenolomu strm  stoupající 

p íjezdová cesta. ůž šestnáct v z  obutých v d evácích tlačilo na kluzkém št rku loru 

s nákladem vzh ru k ústí vjezdu. Ješt  nebezpečn jší situace nastávaly p i cest  

nazp t. Po vyložení m li v zni p ikázáno dol  do lomu b žet poklusem. „Kdo nestačil 

a vypadl z kolony, byl zast elen. Ostatní se p i st elbě museli p i každé ráně vrhnout 

obličejem k zemi. Teprve když poslední výst el ukončil život vězně, pokračovalo se 

v práci.“299 Mnohokrát t žký dopravník vyjel z dráhy a zranil n které z pracujících 

v z . To pak „…odsud odnášeli vězně, kterému lora p ejela nohu – ten byl vy ízen, 

odnesli ho do revíru – a nikdy ho už nikdo v lágru neviděl.“300 Po celý den v zn , 

kte í museli denn  takto odvést až na 50 naložených lor, surov  bili kápové. 

Do tragických událostí v lomu se neblaze zapsal kápo Johann Herzog, známý svojí 

nenávistí k Žid m, intelektuál m a duchovním, když v červenci 1ř41 k smrti ubil 

katolického kn ze.301 

                                                 
297 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř41. 
298 Podle českého v zn  se jednalo o sudetského N mce pocházejícího z Opavy.ĚTamtéž.) 
299 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř4Ň. 
300 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 249. 
301 Koncem roku 1942 byl z tábora propušt n. (H. STEIN (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 
1937–1945: Begleitband zur ständingen historischen Ausstellug, s. 1119) 
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Náklad v zni dále tahali „…k silnici vzdálené asi půl kilometru, kde je umístěn 

drtič na kámen.“ V podob  ko ského sp ežení vlekli vozík, k n muž „…je p ivázán 

etěz asi 10 m dlouhý, na něm p iděláno 7 metrových tyčí, asi metr od sebe 

vzdálených. U každé tyče jsou čty i vězni, vždy dva po každé straně prost edkem 

nataženého etězu.“ Do každého pohybu zn lo do kola opakované ‒ „ein, zwei, drei, 

vier, ein, zwei, drei, vier“ ‒ tzv. „šíbra“, který tímto monotónním odpočítáváním 

doprovázel lidské povozy. ůntonín Hass ve skupin  se spoluv zni denn  vytahoval až 

16 lor a současn  byl jedním z cíl  ád ní n meckého kápa, jenž „celý den ve, tluče 

a hází kamení po vězních.“302 Jindy se p enášely t žké pražce a v zn  ve vozových 

kolonách ustavičn  popohán li strážní k „…věčnému spěchu. Esesáci, aby se 

p esvědčili, že vězňové vynakládají všechnu sílu, štouchali a tloukli do nákladu. 

Jestliže náklad následkem rány spadl a z ítil se, byl za to vězeň zast elen jako pro 

pokus o útěk. Každý musel táhnout ze všech sil, aby se vyhnul ráně.“303 

Za večerního návratu do tábora „…byl každý vězeň povinen vzít na rameno 

kámen a pochodovat s ním do lágru.“ P edáci, kápa i strážní SS kontrolovali, zdali 

jsou kameny pro stavbu silnic dostatečn  veliké a minimáln  p t kilogram  t žké. 

Sebepatrn jší podez ení postačilo k tomu, aby se na v zn  snesly rány od klack  

a pažeb pušek.304 

I p estože p i manipulaci s vozíky dle Jaroslava Bartla kvapn  plynul čas, práce 

u lor byla považována za trestnou.305 Vykonávali ji v zni tzv. trestního komanda 

(Strafkompanieě či K-kompanie, kam byli za azováni hlavn  homosexuálové nebo 

Židé, jakožto tzv. „hanobitelé rasy“ ĚRasseschänder). „‚Štráfka‘“, ečeno lágrovým 

žargonem českých v z , „v Buchenwaldě byla obávaným trestným z ízením 

[a] jako celek musila vykonávat nejtěžší a neodkladné práce.“306 S ohledem na 

táborové pom ry byl režim v komandu zdaleka p ísn jší než u jiných pracovních 

skupin. V zni nesm li s ostatními spoluv zni hovo it, v tábo e se odloučen  

soust eďovali v bloku ohraničeném ostnatým drátem307, o ned lích po celý den stáli 

„…v pozoru až do večera, za úplného půstu, za každého počasí…“, pop ípad  povinn  

pracovali, zatímco zbytek osazenstva m l volno. Komando „…odpoledne nechodí jen 

                                                 
302 SOkA Rokycany, f. Svaz osvobozených politických v z  - odbočka Rokycany, Vzpomínka Antonína 
Haase - Koncentrační tábor Buchenwald, i. č. Ň005, s. 14, ev.č. 175. 
303 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř4Ň 
304 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 249. 
305 Tamtéž, s. Ň4ř. 
306 ůNM, fond Ing. Bohumil P ikryl, kt Buchenwald, kr. č. 4, inv. č. 171. 
307 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 248. 



 Jakub Diviš, Život pod Goetheho dubem. Koncentrační tábor Buchenwald v letech 1937–1945 

60 

 

pracovat mimo tábor. Dnešní den je výjimkou. Z kamenolomu nosí kámen na 

stavbu do zahradnictví. Jinak většinou o nedělích odpoledne nosí v zahradě výkaly 

a jsou vždy esesmany udržování v poklusném pohybu s největší a mimo ádnou 

brutalitou.“308 

Z počátku se Strafkompanie podílela na výstavb  silnic p i táborovém plotu 

kolem dvoupatrových strážních v ží, což obnášelo již pospané dopravování kamene 

z lomu. Využívala se k dobývání pa ez , sklízení pokácených strom , pozd ji v zni 

nap íklad pracovali ve vep ín .309 Hanzalovi se naskytnul ot esný obraz, když 

pozoroval počínání jednoho SS-Scharführera. Sledoval dva ruské v zn  ‒ Sergeje 

Kikolajeva a Tjoda Fedorkina ‒ , které d íve p ed za azením do trestného komanda 

potkal v tábo e, jak s vyp tím sil nemohli unést tzv. trágy, d ev ná nosítka. V náhlosti 

t žké práce znečistili uniformu dozorce SS, pročež „…Fedorkina na místě zast elil. 

Nikolavej vykrvácel, protože naň pustili psy a ty ho roztrhali.“310 V nelidském 

strádání a krutém zacházení se trestnému komandu vyrovnala snad pouze povoznická 

kolona (Fuhrkolonne). Pracovali v ní výhradn  židovští v zni zap ažení po 10 až 15 

mužích. Za zp vu a práskání biče SS-mana museli „zpívající kon “ ĚSingende Pferde), 

jak je v tábo e nazývali, vozit t žké náklady na dvoukolových povozech.311 

Uvnit  tábora ochranné vazby se k obávaným komand m adilo pracovní 

komando vynášející latríny (Arbeitskommando Latrinen‒Entleerung). Pracovní 

činnost se sestávala z vybírání výkal  z lágrových záchod  a odnášení na 

d ev ných nosítkách do p ilehlé zahrady. Zcela primitivním zp sobem pomocí 

plechovek od marmelád v zni zárove  vybírali fekálie ze dna dosedacích nádrží čistící 

stanice sousedící se zahradnictvím v jihovýchodní části. Pohyb po kluzkých okrajích 

u otev ených jímek končil nejednou pádem a utonutím v humusu. Zapáchající náklad 

v zni rozlévali po záhoncích a hnojili tak p stovanou zeleninu.312 N kdy se p ihodilo, 

že „…m íž odpadové vody ze záchodů lágru byla ucpána, čímž znečištěná voda p ed 

čistícím za ízením počala stoupati…“ P i odstra ování zaklesnutých p edm t  

čistička postupn  vydávala hr zné doklady o vražd ní v krematoriu, potažmo v celém 

tábo e. „Lopatami a poh ebly vytahali jsme lidské kosti, které jsme skládali vlevo na 

betonovou desku. Kosti nebyly dostatečně spáleny a zvláště na lebečních kostích 
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zůstaly zbytky mozků a krevních cév.“ Český v ze  s číslem 167ň, ůntonín Janáček 

z bloku č. Ň0, po osvobození KZ Buchenwald dosv dčil, že nespálené kusy spolu 

s jedním spoluv zn m uschovali „…na jednom místě a požádal jsem jej, by mi kosti 

na velkých kovových kolečkách dovážel. Poh bili jsme celkem devět plných koleček 

kostí u dolní čistící chlorové stanice.“313 

I v zni zam stnaní v zahrad  sem donášeli hnilobu, Josef Ulrich si povšiml, 

že byli vybíráni intelektuálové a Židé, osoby stávající se často ob ťmi šikany SS.314 

Na základ  oznámení vedení tábora z 1ř41 začali „protektorátníci“na ja e toho roku 

pracovat jako zbytek tábora. Rázem Himmlerova formulace o p id lení v z  

„k lehčím pracím“, obsažená v dopise z b ezna 1řňř informující o zacházení se 

zatčenými ve ejn  činnými Čechy, 315 pozbyla významu. Tím v každodenním režimu 

v z  nastal zlom. B hem naslouchání rozkazu o začlen ní na práce „lidé stáli 

zaražení, zasmušilí a mlčeli.“ 316 Ocitnuvší se ve t ech skupinách byli v zni za azeni 

ke stavbám v tábo e, kopání kanalizace a k zahradnickému komandu, v n mž se spolu 

s Hajšmanem, Fillou, Čapkem a Vícovským nacházelo nejvíce „protektorátník “. 

„Ti do zahrady šli většinou na pozemek, který byl ještě loni lesem, kde jsme se 

procházeli, slunili, debatovali.“317 

Jednalo se o jedno z nejt žších komand uvnit  „ostnatých drát “, p esto 

privilegovan jší status „protektorátník “ nedovolil poslat české v zn  na t žší 

komanda vn  tábor ochranné vazby.318 Tady se v novali úpravám nerovností v terénu, 

sázení plodin, rytí a pletí záhon , na které rozsypávali popel spáleného smetí či hn j 

ze stájí a rozlévali exkrety z v ze ských záchod . P evážn  p enášeli ornici, sbírali 

kameny a vykonávali jiné podružné práce. Z jara 1ř41 se započalo s jejím rozší ením 

a „my jsme p išli na pozemek,“ napsal Hajšman, „d eli jsme se se stržemi, skalisky 

a lomem, měnili pustiny v lány žírné země.“319 

V Hajšmanových pam tech o nelehkých dnech v lágrové zahrad , strávené 

mezi záhonky a skleníky, vystupují do pop edí sob  dv  zcela protich dné postavy.320 
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SS-Obersturmführera Dumböcka Ěv knize jej autor počešt n  píše Dumbekě, velitele 

zahrady, vinil, že „…týral Židy, proháněl a p epadal pracující.“ S kolegy z táborové 

SS „kalckovali se po zahradě, sekýrovali a znepokojovali lidi, rušili práci 

a p ekáželi.“321 Za svého p sobení v zahrad  Dumböck zabil nejmén  40 lidí. ů snad, 

že byl rodák ze Salzburgu, nejrad ji pronásledoval rakouské v zn .322 Protikladem 

mu byl kápo, „vůdčí duch zahrady“323 a bibelforscher Max. Hajšman jej 

charakterizuje jako poctivého a dobrého člov ka, kamaráda se smyslem pro humor, 

s nímž vždy rád pohovo il o zahradničení.324 Našli se i v zni, co u zahradnických prací 

z stali natrvalo. Legioná e plukovníka Jana Bo ila zde zastihlo osvobození tábora. 

Pon vadž trávil čas na čerstvém vzduchu a místo hlídače pat ilo k t m mén  

náročným, považoval si možnosti práce v komandu. S ůntonínem Janáčkem, taktéž 

legioná em s hodností kapitána, m li za úkol jako živí „strašáci“, dodává Sychrava, 

hlídat úrodu p ed ptactvem a hladovými v zni snažící se ukrást zeleninu.325 

P i pracovním režimu v koncentračním tábo e se více hled lo na proces práce 

a její vysilující funkci, než na samotný výkon. Mnohdy na ízené úkony postrádaly 

užitečnost a smysluplnost. Takové p ípady v zn  nutily naučit se hospoda it se silami 

a minimalizovat nápor zadané práce. Ani regeneraci fyzických sil nemohl být v nován 

za daných podmínek dostatek času, a tak se tolik nezbytný odpočinek k načerpání 

nové energie zúžil do n kolika málo hodin spánku. V ze  si byl navýsost v dom, že 

prohlášení za neschopného práce v koncentračním tábo e p edznamenávalo smrt.326 

ešení spočívalo ve vydání každé vyzískané chvíle na pot ebnou pauzu. Když 

se v zni vytratili z dohledu ostrahy, všichni s činností ustali. P i krátkém oddechu se 

pozorn  rozhlíželi a kontrolovali okolí. N kte í si namísto kopání ve st n  náspu 

budovali výklenky s prknem, tzv. „hotely“, kam usedali.327 V momentu p íchodu kápa 

či jiného dozorce zazn lo smluvené znamení ‒ výk ik Achtzehn!328 ‒ a op t 

„…zavládlo ‚tempo‘.“329 Strategií pro p ežití uplat ovanou v zni b hem práce, jež jim 

ulehčovala d inu a současn  uchránila p ed dopadením, pln  vystihuje lágrové 
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pravidlo „…pracovat se musí, ale jenom očima…“330 Bylo zapot ebí „zachovat 

zdání“331 pln ní uložených rozkaz . Pakliže to situace dovolila, nosily kolony prázdné 

trágy nebo se v zni por znu toulali pracovišt m, načež n kam pro n co chodili, aby 

se ve výsledku vraceli s nepo ízenou.332 „A opravdu, kdo to v tábo e chápe, dokazuje, 

že se v tábo e naučil žít, vyhýbá se tak bezpečněji táborovým trestům, uchovává si 

zdraví a nakonec i svůj život.“333 

P ibližn  v polovin  roku 1ř41 svitla nemnohým nad je na p ilepšení v nov  

vzniklém komandu „ůhnenforscher“ ĚAhnenforschungskommando) zkoumající 

a zhotovující rodokmeny p íslušník  SS. O jeho sestavení se zasadil český v ze  

a první tlumočník u politického odd lení Hugo Rokyta.334 Historik kulturních 

d jin a um ní, který se výrazn  zasazoval o zachování um leckohistorických památek, 

seskládal komando p evážn  z v z  z protektorátních blok . První rozhovory mezi 

Rokytou a vedoucími SS prob hly už v lednu 1941335 a již v dubnu jako první členi 

p išli do komanda Emil Filla a Josef Čapek.336 Tak ka s humorem Hajšman 

poznamenal, „Filla zahodil za plot špinavý plecháč, do kterého několik neděl 

v nejkrutější zimě a nepohodlí sbíral kamení a ko eny po zahradě, Josef Čapek 

odevzdal opatrně a p esně motyčku na místo, kam pat ila, a ještě asi pět šest 

dalších lidí šlo ze zahrady a od kanálů zkoumat esesácké rodokmeny.“337 

Rodokmenové pasy (Ahnenpässeě se d lali ve form  knížek a nást nných desek 

s malovanými ilustracemi. D stojníci SS se pyšnili bohatými, do minulosti hluboko 

sahajícími liniemi p edk , které museli v zni často vymýšlet, aby mohli dozorci 

prokázat germánský p vod svých rodin. P vodn  skupinu malí  a genealog  tvo ili 

také Zden k Dlouhý, Kurt Sitt, Josef Frank, Vilém Mucha, Bohuslav P ikryl, Vladimír 

Vícovský, Lev Sychrava, doktor Mareš a další. Pozd ji se ale k nim do d ev ného 

bloku poblíž prostranství apelu, kam byli vybraní v zni p emíst ni, dočasn  p ipojili 

t eba Bed ich Kozelka, František Naxera, Josef Výborný a Emil Hršel.338 
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Na ilustracích se podílel i Josef Čapek339. Práv  se zotavující ze zápalu plic 

hý il „…posměšnými poznámkami o dílech…“340 Ale projevovaná veselost plynula 

z ejm  z v domí, že práce v zahrad  pro n ho dozajista skončila. Brzy se ale stal 

mrzutý, protože, jak po válce Emil Filla vysv tloval, i toto komando zračilo 

posluhování p ímo svým v znitel m. To pouze posilovalo Čapkovy obavy 

z vynuceného napomáhání, stejn  jako se strachoval z nasazení do zbrojní výroby.341 

Nep ekvapí pak, že práce na rodokmenech ustavičn  vázly. Občas i celé dny. Malí  

Zden k Dlouhý svou nep etržitou činností nejednou uchránil v zn  p ed nečekanými 

návšt vami d stojník  SS. Výtvarné práce zastávali francouzští a holandští 

v zni, mezitímco Čapek skicoval malé kresby342 a Emil Filla, v rný své 

„buchenwaldské zásad “ nemalovat343, studoval filozofii a sepisoval Psí písně.344 

Aby nemuseli oba malí i sloužit SS, vyzdobovali rodokmenové pasy slovanskými 

symboly. Velitel m SS „…se to tuze líbilo a my jsme měli pokoj,“ dodal Filla.345 

Prvním zájemcem byl velitel zahradnictví Dumböck se svojí ženou Margaretou 

požadující rodinnou kroniku.346 

P ednost skupiny malí , činící z n ho jedno z dobrých komand v tábo e, 

v zela v p íslibu, že v zni sm li pracovat pod st echou. Již rozd lování pracovních 

míst rozehrávalo boj o život a smrt. St echa nad hlavou, teplo kamen, p ístup 

k potravinám, záruka minimálního dohledu, o to vše se zápolilo.347 „Kdo se nemohl 

vymanit z práce pod širým nebem, dostat se pod st echu nebo práce lehčí, strádal 

a hynul.“348 Za výhodnou činnost se shledával úklid bloku, obývacích místností, 

umýváren a záchod . V zni, jako nejstarší bloku, nejstarší sv tnice, kucha i 

z v ze ské kuchyn , vykonávali nejen práci pod st echou táborového baráku, 

ale stranili se zrak m dozorc  SS. K vyhledávaným komand m náleželo odd lení 

„štupárny“ ĚAbteilung Strumpfstopferei) v budov  skladu šat  v z . „Kdo bude 

                                                 
339 26. června 1ř4Ň byl Josef Čapek, p ese všechna úsilí um lcovy rodiny domáhající se jeho 
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346 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř4Ň. 
347 W. SOFSKY, ád teroru: koncentrační tábor, s. 204. 
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uznán neschopným k těžké práci, p ijde do ‚štupárny‘, spravovat punčochy, zašívat 

nebo párat hadry. To byla úleva. Člověk zůstal na bloku v suchu a v teple a nebyl 

ustavičně na očích esesákům a jiným dravcům.“349 

V protikladu komandu v lomu mimo tábor ochranné vazby stála služba 

v komandu opravárenském. P íslušnici SS si opravá  cenili kv li jejich schopnosti 

opravit prakticky vše, co v tábo e nečekan  vypov d lo službu. Tomu i odpovídalo 

vlídn jší zacházení ze strany káp , kte í nikterak elektriká e a další v zn  údržbá e 

nepronásledovali. Tu jist  i svou úlohu hrálo, že ve skupin , jež na ja e 1ř41 m la 

27350 muž , se nacházeli jen političtí N mci.351 Za další prominentní komanda se 

považovala táborová ochrana ĚLagerschutzě, variace v ze ská policie zabezpečující 

po ádek v tábo e. Její p sobení plynulo z čistého pragmatismu zamezit SS ve 

zbytečných zásazích proti v z m. Zvláštností byl také v ze ský hasičský sbor 

(Feuerwehrě, jenž v požární výzbroji vlastnil dv  motorové st íkačky.352 

Historik Miroslav Kárný o počátku roku 1ř4Ň soudil, že je „nesporným 

periodizačním p edělem v historii nacistických koncentračních táborů…“353 

Tento p elom se odvíjel od záv ru roku 1ř41, který v dosavadním vývoji a pojetí 

válečného konfliktu p inesl zlom. V n meckém tažení na Moskvu ude il na skupinu 

armád St ed nejprve „generál mráz“, jenž svou „ledovou rukou“ 354 vy adil vojenskou 

techniku a v podstat  zastavil Hitlerovu armádu v útoku na ruskou metropoli 

a vzáp tí podpo il Sov ty v rozb hnutí rozsáhlé protiofenzívy zahájené 5. prosince.355 

O pouhých šest dní pozd ji vypov d l Hitler válku Spojeným stát m americkým. 

Stalo se poté, co prezident Franklin D. Roosevelt, den po náletu japonského 

císa ského letectva na americkou flotilu kotvící v základn  Pearl Harbor na 
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Havajských ostrovech, vyhlásil válku Japonsku. Hitler v il, že vystoupením proti 

USA získá v japonském partnerovi silného spojence.356 

Tyto události zm nily budoucí vývoj celosv tového konfliktu. Rozplynuly 

p esv dčení N mc  o Blitzkriegu, bleskové válce, a rychle dosaženém vít zství na 

východní front . P edurčily dlouhodob  opot ebovací válku, která m la n mecké 

hospodá ství razantn  zatížit. ů zvlášt  koncentrační tábory se m ly nyní p ičinit 

o nár st zbrojní výroby. Samotný Hitler rozhodl počátkem roku 1ř4Ň o jejich 

intenzivn jším zapojení do válečného pr myslu.357 Nadto odvody muž  do armády 

zap íči ovaly znatelný nedostatek pracovních kapacit v íši. Netrvalo tudíž dlouho 

a vedle zahraničních d lník , justičních trestanc  tvo ili nejv tší část nucených 

pracovník  v zni koncentračních tábor .358 

Pro nasazení ve zbrojním pr myslu a p ekonání krize v rezervách pracovních 

sil vymysleli nacisté p íhodný výraz „zničení prací“ ĚVernichtung durch Arbeit359). 

„Hlavním smyslem reorganizace v této oblasti bylo co nejúčelněji skloubit politické, 

policejně represivní a exterminační úkoly koncentračních táborů, tedy jejich vlastní 

teroristické poslání s jejich funkcí bezprost edně ekonomickou, t. j. s exploatací 

vězeňského pracovního potencionálu. Měl být využit intenzivněji pro pot eby 

válečného hospodá ství a podle možnosti také pro posílení formujícího se 

hospodá ského koncernu SS.“360 Celý tento proces nep edstavoval pouze p echodný 

jev, nýbrž trvalou akci, jež zajišťovala produkci ve válečném hospodá ství. Nutn  se 

proto musel upravit vládnoucí teror, aby se dosáhlo co nejefektivn jšího skloubení 

eliminační a ekonomické funkce koncentračních tábor  pro docílení jejich 

maximálního p ínosu válečnému úsilí. S tím výrazn  souzn ly pokyny a poučky 

z dubna 1ř4Ň, zaslané všem velitel m tábor  a vedoucím závod , které krom dalšího 

na izovaly, že „…nasazení [v z , pozn. autora] musí být v nejvlastnějším smyslu 

slova vyčerpávající, aby se dosáhlo nejvyššího vrcholu výkonů.“361 Jinými slovy: 

                                                 
356 Okolnosti vedoucí Hitlera k rozpoutání války s USA. Viz I. KERSHAW, Hitler: 1936‒1945, s. 407-
413. 
357 M. KÁRNÝ, Strategie hospodá ského koncernu SS, in: J. K ížek (ed.), Sborník historický 33, 173. 
358 M. SPOERER, Nucené práce pod hákovým k ížem, s. 113. 
359 Princip „zničení prací“ vyslovil jako první Hitler, ale termín sám zavedl Joseph Goebbels, íšský 
ministr pro lidovou osv tu a propagandu, když k íšskému ministrovi spravedlnosti Ottovi 
G. Thierackovi prohlásil: „Der Gedanke der Vernichtung durch Arbeit sei der beste…“ (J. KÁRNÝ, 
Princip „Vernichtung durch Arbeit“ a problematika úmrtnosti v nacistických koncentračních 
táborech, in: Sborník k problematice d jin imperialismu, s. Ř.ě 
360 Tamtéž, s. 5. 
361 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 263. 
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„Když nejlepší p íslušníci německého národa umírají na frontě, […] vězňové se mají 

upracovat k smrti.“362 

ešením nep íznivého vývoje války a nedostatku pracovních sil m l být p ísun 

zahraničních d lník  a v z . Himmler výnosem ze 14. prosince 1942363 na ídil do 

ledna následujícího roku p emístit z policejních v znic, v znic a káznic n mecké 

justice a pracovn  výchovných tábor  na ň5 000 práceschopných osob do 

koncentračních tábor . K urychlení administrativy byla jednoduše na dotyčné 

uvalena ochranná vazba, kterou uv zn ní v koncentračním tábo e vyžadovalo. 

Vybírali se v zni s vyššími tresty. Konkrétn  v p ípad  Čech  se jednalo o tresty vyšší 

než osm let.364 

V Protektorátu Čechy a Morava vedla politika navyšování výrobních kapacit 

k p esm rování transport  vypravovaných z Malé pevnosti Terezín. Ta od roku 

1940 fungovala jako pobočka pankrácké v znice pražského Gestapa365 a zárove  pro 

v tšinu zatčených znamenala pr chozí stanici. Do dubna 1ř4ň z ní transporty mí ily 

p evážn  do KZ Osv tim a KZ Mauthausen. Obm na nadešla v letních m sících 1ř4ň, 

v jejichž pr b hu nacističtí plánovači zvolili za cílový bod buchenwaldský tábor.366 

V červenci a srpnu toho roku p išlo z terezínské Malé pevnosti do KZ Buchenwald 

104Ř v z .367 Podobný osud potkal i českého odbojá e a zam stnance plze ských 

Škodových závod  Václava Diviše. Gestapo jej zatklo Ň. června 1ř4ň v podnikových 

ocelárnách a do terezínské v znice p išel 1Ř. července téhož roku. Odtud v témže 

m síci ve skupin  p tiset uv zn ných spolupracovník  odjel do KZ Buchenwald.368 

Dev tat icetiletý d lník pat il k v z m produktivního v ku, kte í, dle historika 

Jaroslava Jozy, v drtivé v tšin  spadali pod hranici 50 let, a kte í byli posíláni 

zejména do koncentračního tábora u Výmaru.369 

                                                 
362 J. KÁRNÝ, Princip „Vernichtung durch Arbeit“ a problematika úmrtnosti v nacistických 
koncentračních táborech, in: Sborník k problematice d jin imperialismu, s. Ř. 
363 Tamtéž, s. 14. 
364 O. SLÁDEK, Zločinná role gestapa, s. 240-241. 
365 Od roku 1ř40 do roku 1ř45 p edaly služebny Gestapa do Malé pevnosti Terezín zhruba Ň7 000 
muž  a 5 000 žen. Marek POLONCůRZ, Policejní věznice gestapa Malá pevnost Terezín, in: M. 
KÁRNÝ ‒ E. LORENCOVÁ (edd.), Terezínské studie a dokumenty, s. 13. 
366 Kolektiv autor , Malá pevnost Terezín, s. 80. 
367 Jaroslav JOZA, Deportace vězňů terezínské Malé pevnosti do koncentračních táborů, in: V. Novák 
(ed.), Terezínské listy 14, s. 6. 
368 Bakalá ská práce, Jakub DIVIŠ, Hledání neznámého. Osud Václava Diviše za 2. světové války, 
s. 17. 
369 Jaroslav JOZA, Deportace vězňů terezínské Malé pevnosti do koncentračních táborů, in: V. Novák 
(ed.), Terezínské listy 14, s. 10. 
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V roce 1ř4ň p íchozí Čechy správa tábora posílala na práce do budované 

podzemní továrny Dora, 370  jiné transporty naopak končily v továrn  Gustloff-

Werke II. Jako byl p ípad českých d lník  ze Škodových závod , kte í do 

KZ Buchenwald p išli v červenci 1ř4ň a byli zde p id leni ke zbrojovce. V počtu více 

než 500 muž  tak tvo ili pom rn  velkou skupinu v z 371 pracujících v Gustloff-

Werke II.372 

KZ Buchenwald s novou fabrikou spadal do úzké skupiny koncentračních 

tábor 373, kam byly p idruženy závody pro válečný pr mysl, v nichž zbrojní výrobci 

nechali zhotovovat palné zbran . Himmlerovy SS si cht ly prosazením vlastních 

zakázek provád ných v koncentračních táborech vyzískat mocenskou pozici 

v dodávání zbrojního arzenálu, což se znelíbilo jak soukromému sektoru v daném 

odv tví, tak ůlbertu Speerovi, jenž po smrti Fritze Todta v únoru 1942 stanul v čele 

íšského ministerstva výzbroje a válečné produkce ĚReichsministerium für Rüstung 

und Kriegsproduktion). „Speerovi a zbroja ům sice šlo o vězeňskou pracovní sílu, 

nebyli však ochotni p evádět své závody do režie SS ani mimo území koncentračních 

táborů.“374 Posléze, po sporech s íšským ministrem zbrojního pr myslu, se musel 

íšský v dce SS uvolit k funkci pouhého dodavatele práceschopných v z . Nabízí se 

doplnit konstatování Stanislava Zámečníka, že i když se Himmlerovi poskytováním 

v ze ských pracovních sil nepoda ilo výrazn ji ovlivnit zbrojní výrobu,375 

pronajímání v z  zesilovalo pozici SS, jelikož disponovaly v bec posledními 

pracovními rezervami v T etí íši.376 

Výstavbou dílenského areálu Gustloff-Werke II byl pov en vrchní odbor C: 

stavebnictví WVHA (Amt C: Bauwesen WVHA) vedený SS-Gruppenführerem 

Hansem Kammlerem. Za dohody, že finální úpravy pro urychlení provozuschopnosti 

výrobny dokončí sama firma Gustloff-Werke a rovn ž na své náklady po ídí strojní 

za ízení, kdežto v zn  k práci opat í velení KZ Buchenwald. Začátek stavby se stanovil 

                                                 
370 Tamtéž, s. 7. 
371 V továrn  pracovalo až na ň500 v z . ĚH. STEIN, (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 1937–
1945: Begleitband zur ständingen historischen Ausstellug, s. 204.) 
372 Státní oblastní Archiv Plze , fond Karlický Vladimír, PhDr., kr. č. 7ř, inv. č. 1604. 
373 Mimo firmy Gustloff Werke v KZ Buchenwaldu, se uvádí Krupp v KZ Osv timi, Metallwerke 
v KZ Neuengamme a závod Zeppelin v KZ Sachsenhausen. (J. KÁRNÝ, Princip „Vernichtung durch 
Arbeit“ a problematika úmrtnosti v nacistických koncentračních táborech, in: Sborník k problematice 
d jin imperialismu, s. ňŇě 
374 S. ZÁMEČNÍK, Za hranicí lidskosti, s. 182. 
375 Tamtéž, s. 184. 
376 M. SPOERER, Nucené práce pod hákovým k ížem, s. 117. 



 Jakub Diviš, Život pod Goetheho dubem. Koncentrační tábor Buchenwald v letech 1937–1945 

69 

 

na 13. července 1ř4Ň, druhé pond lí v m síci.377 Na pracovištích zbrojovky se 

montovaly součástky pro protitanková a protiletecká d la a díly vojenských vozidel. 

Na ja e 1ř44 se paleta výrobk  rozrostla o komponenty pro první balistickou raketu 

V-2, jednu z Hitlerových „zázračných zbraní“, které vyráb li v zni z komanda 

s krycím názvem „Mibau“, a v polovin  p edposledního roku války najela zbrojní 

firma na konstruování pistolí.378 Nejvíce sestrojovanou zbraní byla automatická 

puška KůR 4ňK ĚKarabiner 43), známá také jako G 43 (Gewehr 43ě. Ovšem jejich 

výrobní množství nedostačovalo Speerovu požadavku z poloviny roku 1ř44 m síčn  

dodávat asi 100 000‒150 000 nových zbraní. Zap íčin ním toho se výroba Hitlerem 

prosazované G 43 rozb hla až v íjnu 1ř4ň. Celkové číslo vyrobených pušek p esahuje 

450 000 kus . Ve firemní pobočce v KZ Buchenwaldu nebyl jejich počet vysoký, zato 

se ale jednalo o ty nejkvalitn jší.379 

Pro udržení pracovní produktivity v „Gustlofce“, v ze ské deminutivum pro 

závod,380 se v  listopadu 1943 zavedl list výkonnosti. Zaznamenával výkonnost v zn , 

která se hodnotila jednak nad lanými kusy, jednak porovnáním nakolik procent 

pracující v ze  dosahoval efektivnosti levného d lníka. P i dovršení požadované 

hranice se obdržely prémie, jimiž se nacisté snažili redukovat nízkou produkci. 

N kte í v zni si sm li nechat nar st vlasy, mohli nosit hodinky a kožené boty namísto 

d evák . U mimo ádných pracovních výkon  se dotyčný odm oval na konci týdne 

zvláštními poukázkami,381 možné uplatnit pro návšt vu v lágrovém nev stinci.382 

V opačném p ípad  nedodržováním pracovních kvót hrozily trestné práce v dob  

volna nebo odn tí stravy. 383 

Lágrovými úlevami se lhostejn  zastírala exploatace zavládající na pracovních 

úsecích v jednotlivých továrních halách, jež m ly „…svoje kapo, nad nimiž pro celou 

továrnu ‚panoval‘ Oberkapo.“384 Z hlášení velitele tábora vysvítá jedenáctihodinová 

                                                 
377 Buchenwald varuje. Dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 266. 
378 Tamtéž, s. ňň5, 400, 555; H. STEIN, ĚHg.): Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: 
Begleitband zur ständingen historischen Ausstellug, s. 159, 204. 
379 T ebaže klad samonabíjecí ručnice vycházel z jednoduché a nákladov  levn jší výroby, o jejím 
zavedení do oficiální produkce se dlouho zápolilo. Oproti výhodám G 4ň Wehrmacht up ednost oval 
za standardní zbra  útočnou pušku MP 4ň. ĚDaniel EHÁK, Gewehr G 43, St elecký magazín 1Ň/ň, 
s. 4-5.) 
380 SOkA Rokycany, f. Svaz osvobozených politických v z  - odbočka Rokycany, J. Lancinger - 
Koncentrační tábor Buchenwald, i. č. Ň005, s. 14, ev.č. 175. 
381 ůNM, fond Ing. Bohumil P ikryl, kt Buchenwald, kr. č. 1, inv. č. Ň5. 
382 S. ZÁMEČNÍK, Za hranicí lidskosti, s. 203. 
383 ůNM, fond Ing. Bohumil P ikryl, kt Buchenwald, kr. č. 1, inv. č. Ň5. 
384 SOkA Rokycany, f. Svaz osvobozených politických v z  - odbočka Rokycany, J. Lancinger - 
Koncentrační tábor Buchenwald, i. č. Ň005, s. 14, ev.č. 175. 
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pracovní doba (od 6:45 do 12:00 hodin a od 12:30 do 18:30 hodin),385 ač v praxi 

začínala v sedm hodin ráno a končila šestou hodinou večerní Ěušet ený čas se patrn  

vynaložil na cestu z tábora ochranné vazby do továrny, respektive pro zpáteční 

pochod). „Ve dvanáct hodin byla půlhodinová p estávka, p i které se v roce 1943 

a ještě do jara 1ř44 dostávalo trochu černé bryndy.“ 386 Práce nesm la být ničím 

omezována, apely a p estávky na jídlo se omezily na dobu nutnou. T i minuty p ed 

vypršením polední pauzy zvukové ohlášení p ikázalo v z m navrátit se na svá 

pracovišt , a to v poklusu. Pracovním časem se natolik šet ilo, že v zni veškerý pohyb 

‒ se souhlasem mistra, kápa nebo p edáka ‒ provád li „v rychlém tempu.“387 

ůle ani práce v pr myslové výrobn  pod st echou nezaručovala zamezení 

násilnému zacházení a technicky a organizačn  propracovan jší strojní výroba 

nezajistila mén  námahy. Pracovní úkony p evedené do jednotvárných, p esn  

a bezcíln  opakujících pohyb  musely být v zni navzdory iteraci nep etržit  

kontrolovány, což vystup ovaly časová omezení a sankce. Stresové vypjetí 

a nedostatečná soust ed nost pak utvá ely prostor pro teror, jelikož jakékoliv 

provin ní se op tovalo trestáním.388 Prohlášení, že „pilnost zkracuje dobu věznění“ 

389 muselo pak v z m p ipadat dočista absurdní. Stejn  jako se v jiných 

koncentračních táborech vyjímalo nacisty cynicky vzývané heslo „Práce osvobozuje“ 

(Arbeit macht frei). V koncentračních táborech práce zotročovala a urychlovala 

fyzické vyhlazení. Vedení tábor  vždy usilovala o správnou regulaci úmrtnosti, která 

podmi ovala vysoký podíl práceschopných v z ,390 a v duchu toho byli pracovn  

neproduktivní lidé likvidováni a nahrazováni nov  p íchozími silami. 

Současn  Himmler, aby pozvednul životní podmínky, povolil v roce 1942 

p ijímat potravinové balíky od rodinných p íslušník , čímž sledoval zlepšení 

stravovací situace v z  a tedy rychlejší regeneraci jejich t lesných sil. Také 

rozhodnul oficiální t lesné tresty používat v krajních situacích. Nicmén  na ízení 

m la spíše formální platnost a SS v koncentračních táborech je ignorovaly.391 

                                                 
385 SS v akci. Dokumenty o zločinech SS, 517. 
386 SOkA Rokycany, f. Svaz osvobozených politických v z  - odbočka Rokycany, J. Lancinger - 
Koncentrační tábor Buchenwald, i. č. Ň005, s. 14, ev. č. 175. 
387 ůNM, fond Ing. Bohumil P ikryl, kt Buchenwald, kr. č. 1, inv. č. Ň5. 
388 W. SOFSKY, ád teroru: koncentrační tábor, s. 200. 
389 ůNM, fond Ing. Bohumil P ikryl, kt Buchenwald, kr. č. 1, inv. č. Ň5. 
390 Miroslav KÁRNÝ, Princip „Vernichtung durch Arbeit“ a problematika úmrtnosti v nacistických 
koncentračních táborech, in: K. Herman (ed.), Sborník k problematice d jin imperialismu 16, s. 14. 
391 S. ZÁMEČNÍK, Za hranicí lidskosti, s. 186-187. 
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Situování zbrojní výroby do koncentračního tábora vystavilo v zn  

v KZ Buchenwald i docela jiným nebezpečím. Od roku 1ř44 se letecké svazy 

bombardér  americké ř. a 8. letecké armády dostávaly hluboko nad vnitrozemím 

N mecka, ničily industriální komplexy, útočily na infrastrukturu, rafinerie a p epravu 

pohonných hmot. Hlavn  na podzim 1ř44 dosáhly bombardovací akce hrozivé síly, 

a to i díky ochran  doprovodných stíhaček. Jen od zá í 1ř44 do dubna 1ř45 Spojenci 

svrhli na N mecko více než Ř00 000 tun bomb392 a v ohnivé bou i bylo zničeno 

tak ka dva miliony dom  a zabito až 600 000 N mc .393 Cílem intenzivního 

bombardování se stala m sta v pr myslovém Porú í i jinde v zemi, jako montážní 

závod letadel Me 109 v ezn  nebo Schweinfurt s továrnou na kuličková ložiska 

v Bavorsku. K zasaženým m st m pat il také Erfurt ležící západn  od 

KZ Buchenwald. 

Dvakrát anebo až t ikrát denn  se nad táborem rozléhaly varující sirény p ed 

blížícími se spojeneckými bombardéry. Nálety byly v druhé polovin  1ř44 natolik 

četné, že jich v zni tém  nepozorovali a h mot stroj  pozvolna splýval 

s každodenním ruchem dole v tábo e. První letecké eskadry v zni vítali s nadšením. 

Za dennodenního rachotu motor  vyhlíželi den, kdy Spojenci up ou své vzdušné síly 

proti výrobním linkám buchenwaldského tábora, byť roje letadel vždy Ettersberg 

pouze míjely. S p áním však tanuly obavy, zdali bude zásahu ušet en samotný tábor, 

jehož v ze ské baráky se nepatrn  lišily od dílen DůW.394 KZ Buchenwald není 

„…pouhým koncentračním táborem…“, nýbrž „…bohužel také důležitým st ediskem 

zbrojního průmyslu,“ argumentovali v zni v prosinci 1943, a s tím tázav  vyslovovali, 

„bude Buchenwald bombardován? Nebude?“395 Odpov ď jim p inesl až srpnový den 

roku 1944. 

Čtvrteční ráno Ň4. srpna 1ř44 zračilo nádherný den se slunným nebem „…bez 

mráčku jako vyleštěné, vzduch témě  nehybný. Jeden z těch krásných letních dnů 

bez nejmenšího vánku…“, poznamenal si Hájek.396 Polední hodinu protknul letecký 

poplach, v halách Gustloff-Werke II nastal v tom roce nesčetn krát opakovaný shon 

lidí, který stráže vyvád ly k okraji lesa Ěojedin le šli v zni p ímo do tábora ochranné 

vazby) a zanedlouho se nad KZ Buchenwald rozzvučely čty motorové boeingy B-17 

                                                 
392 Max HASTINGS, Armageddon: bitva o Německo 1ř44-1945, s. 376. 
393 Tamtéž, s. ň66. 
394 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. ň, 1ř4ň. 
395 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. ň, 1ř4ň. 
396 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. ň, 1944. 
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Flying Fortress, proslulé Létající pevnosti, 1. bombardovací divize 8. letecké 

armády397, jejímž velitelem byl generál Ira Eaker.  

V zni, p ivyklí vždy jen nečinn  sledovat mizející „pevnosti“ v dálce, pozorovali 

n kolik bombardér , jež se ke koncentračnímu táboru náhle obloukem navracely. 

„Letěla mnohem níže, než bývalo obvyklé,“ píše Bed ich Kozelka. „V tom jsem 

spat il, jak se od každého letadla oddělila taková malá, celkem nepatrná věc, jako 

by vyhodili z letadla nějaký balík. Zlé tušení mě p epadlo.“398 Pumovnice chrlily svoji 

zát ž za strašlivého evu „…nesoucí se shora dolů a již h mí detonace.“ V samé chvíli 

ůntonín Haas uskočil „…k nedalekému smrku, za nímž se již krčí šest Francouzů. Za 

stále se p ibližujícího evu a detonací bomb vrtám se jim hlavou pod nohy, rukama 

si zacpávám uši, celý se chvěji. Ze všeho nejstrašnější je p íšerný zvuk padajících 

bomb ítících se dolů, p i němž se krev zastavuje v těle. P ežiji? Kamení p ímo prší, 

lidé pobíhají zděšeně sem a tam, ozývá se sten raněných a volání o pomoc.“399 

Exploze rozmetávaly výrobní haly na kusy betonu a zdiva. Okolím prolétávaly 

pokroucená železná torza se vzedmutými hroudami p dy, které se vznášely 

a rozptylovaly vzduchem. „K ečovitě jsem se p itiskl k zemi,“ vzpomínal ješt  

Kozelka, „ruce jsem zatínal do hlíny, jako bych se chtěl zahrabat hluboko, hluboko 

do země, až jsem si úplně prod el prsty a zpod nehtů mi prýštila krev.“400 

Vladimír Vícovský si podrobn  zapsal události prob hnuvší v ulicích mezi 

lágrovými bloky onoho srpnového dne. P i poplachu stál s ostatními v zni p ed 

barákem a hled l k obloze na „…jeden svaz čítající 4Ř bombardérů…“, jak se v ší i 

stáčel k nim. „Nad kamenolomem vyletěl do vzduchu černý mrak a vzápětí na to 

snesla se na obytné baráky kamenná smršť. Balvany velikosti hlavy dopadaly na 

lepenkové st echy d evěných bloků, prorážely je a padaly do obytných místností.“ 

Svržené pumy cílen  dopadaly na dílny DůW, které byly „v několika minutách […] 

jediným mo em plamenů.“ Ke zklamání všech Spojenci t sn  minuli krematorium. 

To se ovšem nedalo íci o blocích s krejčovskými a obuvnickými dílnami. P i zásahu 

budov s koupelnami a prádelnami se táborech ozval rozkaz: „Všecko z bloků ven, 

všecko rychle do lesa.“ 401 Místo lágrové nemocnice zapl oval k ik ran ných a sten 

                                                 
397 H. STEIN (Hg.), Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 205. 
398 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s 234. 
399 SOkA Rokycany, f. Svaz osvobozených politických v z  - odbočka Rokycany, Vzpomínka Antonína 
Haase - Koncentrační tábor Buchenwald, i. č. Ň005, s. 14, ev.č. 175. 
400 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 235. 
401 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. ň, 1ř44. 
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umírajících, v nastalém zmatku se v z m naskytl výjev bezvládn  spočívajících 

t l mrtvých. „Vězňové s utrženýma nohama, rukama, s rozbitými hlavami, 

s otev enými ranami v b iše a hrudníku leželi buď úplně klidně v hlubokém 

bezvědomí anebo již v náručí milosrdné smrti…“402 N kte í se uchýlili do zahrady, 

v jejímž relativním bezpečí čekali na výzvu k návratu do tábora, kde se již hasily 

požáry.403 

S doznívajícími výbuchy p eživší seskládali skupiny a začali se záchranou 

popálených a jinak ran ných a uv zn ných pod doutnajícími troskami. V napjatém 

vyčkávání až hukot letadel ustane, se v zni Haasovi do pam ti vryla následující scéna: 

„Dva metry od nás leží dva zabití, kousek dále opět dva a několik těžce raněných. 

Zápalné bomby kolem nás doho ívají, z fabriky se valí spousty hustého dýmu 

a plamenů. Dým zatemňuje oblohu, vzduch je horký, témě  nedýchatelný.“ 

A s údivem hledí, „… jak vězeň podporuje raněného esesmana, jinde opět esesman 

vězně.“404 

Bilance zhruba osmiminutového405 útoku byla strašlivá. V dob  poplachu 

se v koncentračním tábo e pohybovalo na ň1 000 v z , z nichž svržené pumy 

usmrtily 388 osob a dalších Ň000 zranily.406 Sv j podíl na výši ob tí m ly i stráže. 

Za dramatických okolností, kdy se v zni snažili úprkem z továrny do lesa vyvázat 

z bezprost edního ohrožení, probíhali et zem stráží, které za sebou zanechávaly 

zkázu, nešťastníky „zast elené na út ku“. S továrnami Spojenci zničili i velkou část 

oblasti SS, v rozvaliny se prom nilo dvanáct garáží s dílnami, bomby rozmetaly domy 

d stojník  SS, stejn  tak i bránu s „kvočnou“ a domky hlavní stráže a pošty. K ob tem 

náletu bylo nutno také p ičíst 100407 p íslušník  táborových SS. „Gustlofka“ byla 

naprosto zdevastována. „T etího dne po náletu nastupujeme na svá pracovní místa. 

Vstupujeme do haly, která ze dvou t etin zůstala stát, ale po zemi je plno hlíny, 

kamení a skla. Uklízíme. Asi po týdnu se pouští naše oddělení částečně do chodu.“ 

P evážnou v tšinu ustaraných v z  nacisté p emístili do Gustloff-Werke ve Výmaru. 

                                                 
402 Tamtéž. 
403 L. SYCHRAVA, Záznamy z Buchenwaldu, s. 40. 
404 SOkA Rokycany, f. Svaz osvobozených politických v z  - odbočka Rokycany, Vzpomínka Antonína 
Haase - Koncentrační tábor Buchenwald, i. č. Ň005, s. 14, ev. č. 175. 
405 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. ň, 1ř44. 
406 H. STEIN (Hg.), Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 206. 
407 M. MOULIS, To byl Buchenwald, s. 102. 
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6. února 1ř45 a hned t i dny na to provedla spojenecká letadla dva nálety i na tento 

pr myslový komplex.408 

 

                                                 
408 SOkA Rokycany, f. Svaz osvobozených politických v z  - odbočka Rokycany, Vzpomínka Antonína 
Haase - Koncentrační tábor Buchenwald, i. č. Ň005, s. 14, ev.č. 175. 
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6 Kulturní život v z  

„Dnes všichni víme, není cesta zpátky, 

jen p ímo vp ed, tam k dálkám modravým, 

svět velký jest a život je tak krátký 

a lidské štěstí v něm je pouhý dým… 

Nech klidně spát domovů rodných něhu, 

ukaž, že svého života jsi pán, 

jdi p ímo vp ed a jak jsi jednou v běhu, 

nezastaví tě ani oceán.“ 

Jaroslav Bartl / Ji í Žák409 

 

6.1 Buchenwaldská knihovna a tiskoviny 

Shromažďování informací v koncentračním tábo e probíhalo rozmanitými 

cestami. Skrze nov  p íchozí, propagandistické zprávy i poslech zahraničního radia. 

Táborový ád navíc v z m povoloval nejen četbu, nýbrž i nákup knih a tisk v lágrové 

kantýn .410 K sehnání zde byl hlavn  Völkischer Beobachter, oficiální tiskovina 

„Nacionáln  socialistické n mecké d lnické strany“ ĚNationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei, NSDAP). Ale i ze stranického „plátku“ nebo místních novin Thüringer 

Zeitung se leckdy dalo dosti vyčíst. V zni tak mohli díky t mto zprávám usuzovat, 

jaké politické nap tí zrovna vládlo na domácí scén . „V obličeji Br. [Bratra, pozn. 

autora] Vícovského se zračí nějaký smutek. Nervosně stále p ejíždí prstem h bet 

nosu a to činí vždy když je nervosní nebo nějak p emýšlí (sic).“ V novinách z 19. 

listopadu 1řňř se znepokojený Vícovský totiž dočetl o pražských událostech z 28. 

íjna a následných studentských demonstracích. Uzav ení českých vysokých škol, 

odvetná akce nacist , jíž za ob ť padlo dev t popravených student  a transport 

1095411 vysokoškolák  do KZ Sachsenhausen, vyvolalo mezi buchenwaldskými v zni 

zd šení. Obávali se, že represe dolehnou i na n  samotné.412 S hledáním útržkovitých 

                                                 
409

 Jaroslav BARTL ‒ Ji í ŽÁK, Buchenwaldský zpěvník, s 6. 
410 E. KOGON, SS-Staat: das System der deutschen Konzentrationslager, s. 154- 155. 
411 Tomáš PůSÁK, 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova, s. 139. 
412 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1řňř/Ň. 
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a hodnov rných zpráv se v zni potýkali i b hem poslechu lágrového rozhlasu, jehož 

p enos p enášely tlampače až do v ze ských blok .413 

V p ípad  knih sm li v zni z domova žádat o zasílání svazk , ovšem s tou 

podmínkou, že z stanou majetkem lágru.414 Protože četba p edstavovala jednu z mála 

kratochvílí v z  v tábo e, z ídili v zni na začátku roku 1řňŘ v bloku č. 5 v ze skou 

knihovnu (Häftlingsbüchereiě, která ve svých začátcích pečovala o ň000 titul . 

V dubnu 1ř45 její seznam nakonec čítal 1ň Ř11 kus .415 Krom  výtisk  poslaných 

rodinami v z  se literatura do tábora dostávala p es samotné velení tábora, jež se 

uvolilo z pen z v z  písemnosti nakoupit. V ze ská knihovna tím za ohromnou 

částku 10 000 íšských marek získala pouhých Ň64 knih, z toho šedesát Hitlerových 

autobiografií Mein Kampf a n kolik titul  Mýtus 20. století Alfreda Rosenbergova.416 

Vedle ideologických pamflet  se v knihovn  ocitli také zakázaní auto i, jejichž 

nabídka byla vskutku pestrá. Od Dámy s kaméliemi od Alexandra Dumase, román 

T icetiletá Honoré de Balzaca a Tolstého Anny Kareniny p es knihu Národní 

hospodá ství k biografiím historických osobností: Napoleona, Marie Stuartovny 

a Kleopatry.417 Díla do tábora p icházela velmi kuriózním zp sobem jako odpadový 

papír pro toaletní pot eby. V zni tak na latrínách nacházeli Platónovo Symposion 

nebo Starý zákon a Nový zákon.418 Na „nežádoucí“ tituly naráželi také v ze ští 

pracovníci v táborové pošt  p i cenzu e zásilek. Knihy pak nepozorovan  p enášeli na 

blok č. 5. V zni si tudíž mohli p ečíst i české literáty Nezvala nebo Olbrachta. 

Knihy se v z m zap jčovaly denn  po práci. V praxi pracovníci knihovny 

(Kommando Buchbinderei) vykazovali v oficiální evidenci pronacistické tituly, jež si 

v zni sebou doopravdy odnášeli, ale s nimi tajn  brali práce zakázaných autor , 

nap íklad n meckého dramatika a divadelního režiséra Bertolda Berchta.419 

Ferdinand Peroutka na bloku studoval Goetha, čínského filozofa Lao-c’a, 420 Karel 

Moudrý spolu s Josefem Čapkem pro zm nu hledali v regálech díla italského 

ekonoma, sociologa a politologa Vilfreda Pareta, o kterého se Čapek v té dob  velmi 

                                                 
413 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1řňř/Ň. 
414 J. HůJŠMůN, V drápech bestie: Buchenwald, s. 80. 
415 H. STEIN (Hg.), Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 98. 
416 E.KOGON, SS-Staat: das System der deutschen Konzentrationslager, s. 155. 
417 ůNM, fond Ing. Bohumil P ikryl, kt Buchenwald, kr. č. 1, inv. č. 47-56. 
418 E. KOGON, SS-Staat: das System der deutschen Konzentrationslager, s. 155. 
419 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 512-513. 
420 P. KOSATÍK, Ferdinand Peroutka, pozdější život (1ř3Ř‒1978), s. 32. 
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zajímal.421 O Čapkovi se také s jistotou ví, že v KZ Buchenwald p eložil sedm básní, 

nicmén  není již úpln  známo z jakého jazyka a zda se zachránily všechny p eklady, 

které v tábo e napsal.422 

V kulturním vyžití nezastávali ani sov tští váleční zajatci prezentující se 

v koncentračním tábo e vlastním ilegálním časopisem Pravda zajatců (Pravda 

plennychě. Podn ty Sov ti získávali z odposlechu moskevského vysílání, které ve 

školním sešitu zpracovávali ve dvou provedeních s t emi sloupci Ězprávy z fronty, 

táborové informace, novinky z vlastiě. Po každém p ečtení se čtrnáctideník vracel 

vydavatel m.423 S osvobozením tábora, v dubnu 1ř45, čeští v zni začali vydávat hned 

n kolik táborových novin. Satirický TRN s podtitulem Humor, Fóry, Latryny424 ve 

své  rubrice s anekdotami zobrazuje humornou formou každodenní život 

v buchenwaldském lágru. Kup íkladu u šprýmu ‒ „Můj miláčku, p ijď mne navštívit 

do Sonderbau. Zn. ‚Marmeládu s sebou‘.“425 ‒  nalezneme z ejmou dvojznačnost. 

Mimo erotického podtextu se zjevná jízlivost váže k účelovosti lágrového nev stince. 

Jelikož návšt va „zvláštní stavby“ m la být povolena pouze t m, kte í vykazovali 

vynikající pracovní výkony,426 v očích ostatních proto jeho služeb využívali jen 

poslušní k v znitel m. ů žert je tudíž ve ejnou p ipomínkou i zavržením takových 

provinilc . K dalším novinám z rukou českých v z  náležel KLB 45427. Na stránkách 

se v noval prostor k vyjád ení v z , ve zpravodajství p ibližoval frontové boje a 

v neposlední ad  seznamoval osazenstvo tábora se zločiny p íslušník  SS, spáchané 

v KZ Buchenwald. 

O pr b hu vojenského tažení, d jství v okupovaných zemích a politickém 

vývoji válčících mocností se v zni mohli dov d t od nov  p íchozích či z tajného 

poslechu radia. „Zajímavé je táborové zpravodajství. […] Jeho hlavními živiteli jsou 

členové venkovních komand, kte í někde mají možnost tajně poslouchat cizí 

rozhlas.“428 Poznatky z vysílaných relací p inášeli z pracovišť v oblasti SS do tábora 

ochranné vazby v ze ští elektriká i,429 p ípadn  pracující s p ístupem k radiím ve 

                                                 
421 Karel MOUDRÝ, Za dráty, Malí -básník: vzpomínání na Josefa Čapka, s. 108. 
422 Viz J. SLAVÍK ‒ J. OPELÍK, Josef Čapek, s. 515. 
423 J. ULRICH, 6 let za ostnatým drátem, s. 125. 
424 ůNM, fond Ing. P ikryl Bohumil, kt Buchenwald, kr. č. 5, inv. č. ŇŘ7. 
425 Tamtéž. 
426 S. ZÁMEČNÍK, Za hranicí lidskosti, s. 203. 
427 ANM, fond Ing. P ikryl Bohumil, kt Buchenwald, kr. č. 5, inv. č. ŇŘ0. 
428 ANM, f. Jaroslav HÁJEK, kr. č. Ň, 1ř4Ň. 
429 V zni se nap íklad Ňř. ř. 1ř41 dov d li p es elektriká e, kte í tajn  poslouchali rádio, že byl 
popraven generál Josef Bílý. (ANM, f. Jaroslav HÁJEK, kr. č. Ň, 1ř41.) 
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vozidlech ve vojenských dílnách.430 Mechanici posléze vyrobili vlastní provizorní 

p ijímač. Pro jeho úschovu zvolili v garážích jednu z plechovek od motorového oleje. 

O rádio v zni p išli až vinou leteckého náletu na tamní zbrojní závod v srpnu 1944. 

Útok totiž tehdy zcela zničil vozový park. V historii KZ Buchenwald je pravd podobn  

jeden z nejd ležit jších okamžik  Ř. duben 1ř45, t i dny p ed osvobozením tábora, 

kdy v zni skryti v hale kina s amatérsky postavenou vysílačkou úsp šn  navázali 

spojení s blížící se americkou armádou.431 

 

6.2  „K. L. Buchenwald, Post Weimar“ 

„Milý venoušku 

 P ijmi odemě srdečný pozdráv a milou spomínku na tebe jestli si zdrav 

mám tě na misli stále. Venoušku maminka mě psala že siměl velkou radosť s 

pohledu ale jakou jáměl radosť s tvého dopisu když simho poslál že aspoň ty si namě 

spomeneš žěmě napíšeš par adek. Venoušku vi ijt mamince že sem dostal balík 

kerý posílala 17 prosince že sem ho dostal 20 a bylo vněm houska salam cukroví 

hrach jablka sůl cibul česnek. Také ať mě pošle mami ňake houby a jestli ma ňakou 

mouku Venoušku bujt hodnej poslouchej tetu a strejdu a maminku. Tak stím končím 

pozdravuj tetu a strejdu mami a dědu baby tak vás ještě vespolek zdraví a líba a 

těším se na brskou schledanou // až posvácích Vám na píšu věčí dopis (sic).“432 

 

Z ádk  českého v zn  č. 7Ř07 adresovaných desetiletému synovi Venouškovi 

vysvítá pisatel v stesk, p ání a nad je návratu ke svým nejbližším, leč i strádání 

a hlad. Václav Diviš sm l jako v tšina v z  psát pouze jedenkrát za m síc, kdežto 

„protektorátníci“ jednou týdn , i když ne vždy se tomu d lo.433 Ú ední v ze ská 

korespondence, psaná výhradn  v n meckém jazyce, procházela táborovou poštou 

a podléhala cenzu e. Dopisy od p íbuzných obsahovaly skryté „šifry“, čímž 

p edstavovaly jeden z nejd ležit jších zpravujících kanál , který v z m dodával 

zv sti o skutečném d ní vn  lágru a v Protektorátu. V písemném kódu s poznámkou 
                                                 

430 J. ULRICH, 6 let za ostnatým drátem, s. 34. 
431 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 607. 
432 Archiv autora, Korespondence Václava Diviše Ěv z. č. 7Ř07ě z dne ŇŇ. 1Ň. 1ř44 ‒ KZ Buchenwald 
Vzhledem k užití mate ského jazyka v zn  je možné, že zpráva byla psána formou „motáku“a doručena 
p es propušt ného v zn . 
433 P. KOSATÍK, Ferdinand Peroutka, pozdější život (1ř3Ř‒1978), s. ňŇ; Hájek poukazuje na fakt, že 
p esto, že sm li poslat čty i dopisy za m síc, nebylo neobvyklé, že nakonec z tábora odešel pouze jeden 
dopis. (ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1řňř/Ň.) 
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„…strýc Neznámý se p estěhoval ze Staroměstské radnice…“ se t eba v zni dov d li, 

že nacisté v íjnu 1ř41 odstranili z místa ú adu kovovou rakev Neznámého vojína.434 

Zp sob p edávání zpráv prost ednictvím krátkých „tajenek“ v psaních nebo 

cigaretových papírcích435 nabyla konkrétn jších a obsáhlejších sd lení ve chvíli, kdy 

v zni mohli p ijímat balíkové zásilky. 

V nanejvýš dvoukilových436 balících se nacházely pečené vánočky a r zné 

buchty, do nichž se motáky zapékaly. P i cenzu e obsahu esesman pečivo roz ezával 

na n kolik kus , zdali v n m není n co ukryto. Lístky se proto p ed pečením 

vmačkaly jen do kraj  t sta. U cigaretových krabiček se v ty vpisovaly na vnit ní 

stranu balíčku. Postupn  se ale na tyto „skrýše“ p icházelo a adresant m nezbývalo 

nic jiného, než hledat a zdokonalovat nové metody; vzkazy v podob  cukrátek 

v pytlíčcích s bonbóny, papírky zalité ve sklenici s marmeládou nebo pro snadn jší 

doručení zprávy se text rozd lil a rodiny uv zn ných, jež spolu udržovaly kontakt, 

jednotlivé části současn  poslaly do tábora, kde si je p íjemci poskládali.437 

 

6.3 Vězeňská hudba 

Hudba provází nacistické koncentrační tábory tak ka od počátku jejich 

z izování. Dokladem toho je KZ Börgermoor u obce Surwold v dnešním Dolním 

Sasku. KZ Börgermoor pat il k prvním tábor m, které nacisté po uchopení moci 

v N mecku roku 1řň3 zakládali. Tady, v močálovitých oblastech Ěodtud název 

Moorlager) u holandských hranic,438 vznikla asi nejproslulejší lágrová skladba 

o v ze ském vzdoru mučitel m Die Moorsoldaten439. Za zrodem písn  stála trojice 

v z ; haví  z Porú í Johannes Esser, herec a režisér Wolfgang Langhoff a obchodník 

Rudi Goguel.440 

                                                 
434 ANM, f. Jaroslav HÁJEK, kr. č. Ň, 1ř41. 
435 Tamtéž. 
436 „Protektorátník m“ bylo dovoleno p ijímat dvoukilový balíček jednou m síčn . U ostatních v z  
se stejného postupu užilo až v roce 1ř4Ň. Okolnosti pro toto zavedení blíže uvádím v kapitole 
zam ující se na pracovní nasazení v z  do válečné výroby. ĚJ. ČEČRDLOVÁ, Petr Zenkl. Jeden 
z tvůrců československé demokracie, s. 61.) 
437 ANM, f. Jaroslav HÁJEK, kr. č. Ň, 1ř41. 
438 Václav BERDYCH, Mauthausen: k historii odboje vězňů v koncentračním tábo e Mauthausen, 
s. 17. 
439 Píse  byla po válce n kolikrát zhudebn na r znými interprety. Pozornosti neuchází ani současným 
hudebník m. Nap íklad n mecká punk-rocková skupina Die Toten Hosen upravenou verzi 
Die Moorsoldaten nahrála na své desce Ballast der Republik, vydané roku 2012. 
440 holocaustmusic.ort.org [online], [citováno 13. 4. 2014] Dostupné na internetu:  
http://holocaustmusic.ort.org/places/camps/music-early-camps/moorsoldatenlied/ 
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Lágrové kapely (Lagerkapelleě vznikaly vesm s ve všech táborech, dokonce 

i v t ch tzv. ůkce Reinhardt (Aktion Reinhardt), Bełżeci, Sobiboru a Treblince. 

V celém osv timském komplexu v rozhraní let 1ř40‒1ř4ň fungovalo současn  p t 

orchestr .441 Jak je naznačeno, výjimkou nebyl ani KZ Buchenwald, kde oficiální 

hudební t leso o deseti až dvanácti lidech p sobilo od roku 1řňŘ. O čty i roky pozd ji 

se hlavním kapelníkem stal český v ze  Vlastimil Louda a s dvaat iceti spoluhráči 

hráli dechovou hudbu. Poslední sestava čítala ňŘ muzikant , složená p evážn  

z Čech  a Slovák .442 Členové kapely nosili uniformy gardového pluku bývalé 

jugoslávské královské armády tvo ené tmavomodrými kabáty lemované zlatými 

š rkami, dále krátkými červenými kalhotami eventueln  černými koženými 

kamašemi s vysokými černými botami. Jen čepice m ly v ze ský modro bíle 

pruhovaný vzor.443 Kapela vyhrávala denn  p i ranním a večerním apelu za každého 

počasí. O ned lním odpoledni hrála pro pot šení esesman  na prostranství p ed 

hlavní táborovou branou. P i ranní cest  do práce vyprovázely tóny pochodových 

písní komanda v z  ven z lágru a p i večerním návratu je op t vítala. Taktem se 

sjednocoval krok pochodujících, a usnadnilo se tak sčítání v z .444 Hraní defilujícím 

nabízelo p íležitosti nejen pro chvilky malého odporu, ale i pot šení v ze ským uším 

lidovými písn mi Kolíne, Kolíne, Bývali Čechové nebo Sokolský den.445 

Ovšem hudbu nacisti zneužívali k zamaskování svých vražd a vykonávaných 

trest . N meckému útoku do Sov tského svazu p edcházelo vypracování „Pokyn  

o zacházení s politickými komisa i“446 (Richtlinien für die Behandlung politischer 

Kommissare, zkr. Kommissarbefehl) z 6. června 1ř41. V návaznosti na n j se 

v buchenwaldské konírn  začali popravovat sov tští váleční zajatci. Zatímco čekající 

ob ti ve vyhlazovacím za ízení podstupovaly zinscenovanou „léka skou prohlídku“, 

                                                 
441 Jana HECZKOVÁ, Malé akty vzdoru. Hudba v nacistických vyhlazovacích a zajateckých táborech, 
D jiny a současnost kulturn  historická revue 6/ňŇ, s. 34. 
442 H. STEIN (Hg.), Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 93-94. 
443 SOkA Rokycany, f. Svaz osvobozených politických v z  - odbočka Rokycany, J. Lancinger - 
Koncentrační tábor Buchenwald, i. č. Ň005, s. 14, ev. č. 175; J. HůJŠMůN, V drápech bestie: 
Buchenwald, s. 128. 
444 J. HECZKOVÁ, Malé akty vzdoru. Hudba v nacistických vyhlazovacích a zajateckých táborech, 
D jiny a současnost kulturn  historická revue 6/32, s. 34. 
445 SOkA Rokycany, f. Svaz osvobozených politických v z  - odbočka Rokycany, J. Lancinger - 
Koncentrační tábor Buchenwald, i. č. Ň005, s. 14, ev. č. 175. 
446 „Rozkaz o komisa ích na izoval, aby se všemi zajatci, kte í se podobají ‚komisa m‘ a jsou podez elí 
u odboje a sabotáž nebo z podn cování k nim, zacházelo podle výnosu o jurisdikci [Rozkaz o vojenské 
jurisdikci z 1ň. kv tna 1ř41, pozn. autora]. Ke komisa m Rudé armády se nem lo p istupovat jako 
k voják m Ěp itom jimi byliě, nýbrž m li být odd leni od ostatních válečných zajatc  a ‚odpraveni‘.“ 
(Ch. BELLAMY, Absolutní válka: Sovětský svaz za druhé světové války – moderní dějiny, s. 42-43.) 
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p íslušníci SS ukryti v komo e ve vedlejší koupeln  popravovali zajatce ranou 

z pistole. T lo se potom odklidilo do sousední skladovací místnosti a krev tekoucí po 

podlaze a st nách se spláchla vodou.447 V hodinách poprav stáli v zni na táborovém 

apelu a dokola museli zpívat, p ičemž nákladní auto s kontejnerem t l zast elených 

p ejížd lo do krematoria. 448 Obdobn  byla kapela nucena p ehlušit ná ek v z  

trestaných na „kozlu“.449 

K zpívaným písním pat ila často hraná Buchenwald-Liedes, skladba o velké 

odvaze v zn ných v koncentračním tábo e, jejíž hudbu a slova složili a napsali v zni 

Herman Leopoldi a Fritz Löhner-Beda. Poprvé ji v zni zahráli a zazpívali v prosinci 

1938. 

 

Ref.: 

„O Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen, 

weil du mein Schiksal bist. 

Wer dich verließ, der kann es erst ermessen, 

wie wundervoll, die Freiheit ist! 

O Buchenwald, wir jammern nicht und klagen, 

und was auch unser Schicksal sei, 

wir wollen troudem ja zum Leben sagen, 

denn einmal kommt der Tag: dann sind wir frei“!450 

 

Nep ekvapí, že mezi množstvím lidí, které se v KZ Buchenwald nacházelo, byli 

i profesionální muzikanti, jež se p vodn  hraním na hudební nástroj živili. N kte í 

z nich se již v roce 1řňř pokoušeli v koncentračním tábo e seskupit ilegální hudební 

sbor, ale až p elom války jim nabídl p íhodn jší okolnosti pro jeho založení. ů tak 

jazzové hraní probíhalo omezen  v duchu improvizace, zato však jasn  dosv dčuje 

revoltující postoj v z  v či lágrovému teroru. 

Namísto n ho do té doby existovaly malé hudební složky v z , které zpívaly 

na jednotlivých blocích. Drobné p vecké sbory i kapely vystupovaly na blocích v čase 

                                                 
447 H. STEIN (Hg.), Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 121-1Ň4. Sv dectví o popravách p inesl v nedávno vydané knize jeden v ze  
Rudolf Brázda. Viz R. BRÁZDA- J.-L. SCHWAB, Cesta růžového trojúhelníku, s. 104. 
448 ůNM, fond Ing. P ikryl Bohumil, kt Buchenwald, kr. č. 5, inv. č. ŇŘ7. 
449 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 117. 
450 H. STEIN (Hg.), Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 80. 
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volna a p i slavení narozenin. Hudba v z m posloužila jako zp sob poblahop ání 

oslavenci k narozeninám a jmeninám. S písn mi dostal obdarovaný p ání a básn  

psané spoluv zni451. Smyčcové kvarteto po ádalo na blocích s českými v zni tajné 

koncerty z úryvk  ze symfonických d l nap íklad ůntonína Dvo áka, Bed icha 

Smetany a Sebastiana Bacha.452 V zni si písn  dokonce sami psali a skládali. Nám ty 

vycházely z lágrového života a všeho, co je v tábo e obklopovalo. „Ať už to byla velká 

homosexuální aféra, která propukla právě v zahradě, nebo zabavení vězeňských 

peněz na zakoupení Mein Kamfu, všechno bylo zpracováno ve formě jarmarečních 

písní a večer zpíváno kamarádům.“453 Zde vznikaly první zárodky velkého 

hudebního útvaru „Bohema“ západočeských v z , jejímiž zakladateli byli Jaroslav 

Bartl a Ji í Žák, a která všechny koncerty otevírala písní Nikdy zpátky.454 „Bohema“ 

na ja e 1ř44 uvedla vlastní operu Don Juan, v níž účinkovalo t icet mladých herc  

doprovázených desetičlenným orchestrem. Od roku 1ř40 uspo ádala nemén  než 50 

koncert .455 Herci využívali oblíbenosti lágrové kapely u d stojník  SS a účastnili se i 

koncertních vystoupení, která se se souhlasem táborového velení konala v hale kina. 

Tak v srpnu 1ř44 s velkým úsp chem vystoupily české, n mecké, francouzské, polské, 

sov tské a jugoslávské skupiny.456 Bartl mj. posm šn  p epsal oblíbenou píse  

n meckých voják  Lili Marleen na Balladu o sbírce teplého prádla pro naše hochy 

na Východě v zimě 1ř41, reflektující válečné události u Moskvy a tzv. zimní pomoc 

(Winterhilfe), sbírky teplého prádla pro p íslušníky Wehrmachtu, v prosinci toho 

roku. 

 

„Kolem leží mrtví, ty už nezebe, 

Evropo, to všechno jenom pro tebe. 

Sladce se to umírá, když ministr nám vybírá 

[: po domech fusekle:]. 

 
Marlen, někdo zvoní, jdi se podívat! 

Šmarjá, už jsou tady, už jdou vybírat! 

Marlén tvá ičky zblednou, když trágy z í pod lucernou, 
                                                 

451 ůNM, fond Ing. P ikryl Bohumil, kt Buchenwald, kr. č. 4, inv. č. 10ř-110. 
452 M. MOULIS, To byl Buchenwald, s. 136-137. 
453 J. BARTL ‒ J. ŽÁK, Buchenwaldský zpěvník, s 4. 
454 J. ULRICH, 6 let za ostnatým drátem, s. 44. 
455 ůNM, fond Ing. P ikryl Bohumil, kt Buchenwald, kr. č. 5, inv. č. Ňř5. 
456 M. MOULIS, To byl Buchenwald, s. 141. 
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[: a u nich ministra:]. 

 
Dej těm lumpům něco, aby ne ekli, 

podprsenku, slamák, starou fusekli. 

Ministr se uklání a pak si plivne do dlaní 

[: a táhnou o dům dál:]“457 

 

S rokem 1943 se dal dohromady jazzový orchestr. KZ Buchenwald se 

s pr m rným stavem Ň0 414458 v z  Ěv d sledku navýšení pracovních sil 

v N meckuě stával pro SS nep ehledným lidským shromaždišt m. Dezorientace 

v mase kapele ulehčila snadn ji zapadnout. Ilegalitu usnadnil také fakt, že koncem 

roku 1ř41 p evzali táborovou samosprávu političtí v zni namísto kriminálních v z , 

což dopomáhalo k p e azování člen  kapely na taková komanda Ěnap . dílenskáě, 

odkud jim nehrozilo za azení do transportu a m li zde dostatek času na cvičení. Ke 

zkoušení p isp lo p esv dčení SS, že v poledních p estávkách zkouší lágrová kapela, a 

tudíž hraní pom rn  tolerovali. Tajn  se pak nacvičovalo na blocích, v umývárnách a 

dokonce i v patologickém odd lení v táborovém krematoriu. Hráči skupiny „Bohema“ 

se zas uchylovali na blok komanda kreslící a sestavující rodokmeny pro velitele SS 

(Ahnenforschungskommandoě, ve kterém pracovali čeští v zni.459 Rozmanitá 

instrumentální výbava (buben, bicí, klavír, trumpeta, kytara, basa, housle, pozoun, 

klarinet, tenorsaxofon, altsaxofon) se do tábora dostávala dvojí cestou. Potajmu skrze 

oficiální lágrovou kapelu, anebo z budovy skladišt  osobních v cí v z . Nez ídka do 

KZ Buchenwald p icházeli muzikanti se svými nástroji, s nimiž je nacisté p i 

policejních raziích zatkli.460 

Opomenout by se též nem lo omlazení v ze ského kolektivu,461 s kterým 

rozvoj hudby úzce souvisel. Navzdory pronásledování a hrozb  nacistického odporu 

                                                 
457 J. BARTL ‒ J. ŽÁK, Buchenwaldský zpěvník, s 18. 
458 H. STEIN (Hg.), Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 253. 
459 M. MOULIS, To byl Buchenwald, s. 137, 143; Ji í ŽÁK, Jazz za ostnatým drátem, in: Taneční 
hudba a jazz 1963: Sborník statí a p ísp vk  k otázkám jazzu a moderní taneční hudby, s. 32. 
460 J. ŽÁK, Jazz za ostnatým drátem, in: Taneční hudba a jazz 1ř6ň: Sborník statí a p ísp vk  
k otázkám jazzu a moderní taneční hudby, s. 30-34. 
461 K ň0. dubnu 1ř4Ň se uvádí, že z celkového počtu v z  v tábo e ochranné vazby, který byl 6 55Ř lidí, 
se mezi v kovou hranicí Ň0-30 let pohybovalo 1286 osob, tedy 20% z celku. Dne 30. prosince 1944 
tábor vykazoval 63 04Ř v zn ných, p ičemž se hodnoty pro skupinu Ň0-ň0 let navýšily o Ř%, což 
znamenalo 17 ňŘ0 mladých lidí. Zatímco ke stejnému datu je zaznamenáno, že ň7% v z  byly muži 
mladší Ň0-ti let. (H. STEIN (Hg.), Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur 
ständingen historischen Ausstellug, s. 155.) 
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k jazzové hudb , jakožto „nežádoucímu“ prvku v n mecké kultu e, se mnoho mladých 

lidí v N mecku, a nejen tu, hlásilo k swingové subkultu e.462 Nabízí se tedy, že i tímto 

živoucím „kanálem“ se v tábo e rozši oval jazzový repertoár. Jak dokládá český v ze  

Ji í Žák, „‚p írůstky‘ ‒ nováčkové p inášeli nové písničky, které se právě 

venku zpívaly. Tak se program obohatil o některé skladby, které tehdy hrály 

soubory Karla Vlacha a Emila Ludvíka v Praze. Z druhé strany, z Francie, Belgie 

a Holandska, p icházely zase jiné podněty. Buchenwladský orchestr byl jedním 

z prvních v obsazené Evropě, který hrál úspěšné Glena Millera In the Mood.“463 

Čeští v zni hráli Jaroslava Ježka, „kousky“ od swingového klavíristy a skladatele 

Leopolda Korba e a zhudeb ovali i básn  Vít zslava Nezvala. Ze zahraničních 

interpret  se nacvičovali jazzový velikáni, americký pianista Duke Ellington, Cole 

Porter či trumpetista a zp vák Louis ůrmstrong. V orchestru m la zastoupení ada 

perzekuovaných národností. Hráli tu Francouzi, Belgičané, N mci, Češi, Dánové, 

Holanďané, Sov ti a američtí piloti, které po sest elení nad N meckem p evezli do 

tábora.464 

Orchestr v prost edí koncentračního tábora p inesl mimo povzbuzení ješt  

jeden klad, a sice možnost bezpečného setkávání p edních člen  v ze ského odboje, 

kte í se zprvu pro moderní a temperamentní výraz jazzu jeho činnosti bránili.465 

 

6.4 Vánoční čas v koncentráku 

Jaroslav Hájek si roku 1řňř zapsal, že už v íjnu spadl první sn hový poprašek 

a zima p išla o poznání d íve.466 „V prosinci mrazy p ituhovaly den ze dne. V naší 

nevytopené ložnici se vytvo ila na oknech do rána silná vrstva jiní z vydýchaných 

par. V obývací místnosti kamna již v noci pohasla a tak místo vesele prskajícího 

ohně skučela v nich mrazivá meluzína. S všelijakými pocity opouštěli jsme lůžko, 

jakmile dozrál čas ranního budíčku. S drkotajícími zuby oblékali jsme si rychle 

šatstvo v místnosti uložené.“467 Hrnek ranní kávy nebo melty, kterou si v zni potají 

                                                 
462 Viz Petr KOURA, Nejhorší zrůdnosti české mládeže. Swingová hudba v protektorátu jako výraz 
protestu, D jiny a současnost kulturn  historická revue 6/32, 2010, s., 30-3. 
463 J. ŽÁK, Jazz za ostnatým drátem, in: Taneční hudba a jazz 1ř6ň: Sborník statí a p ísp vk  
k otázkám jazzu a moderní taneční hudby, s. 32-33. 
464 Tamtéž, s. ňŇ. 
465 Tamtéž, s. ň4. 
466 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1řňř/Ň. 
467 J. ŽÁK, Jazz za ostnatým drátem, in: Taneční hudba a jazz 1ř6ň: Sborník statí a p ísp vk  
k otázkám jazzu a moderní taneční hudby, s. 89. 
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va ili na kamnech v denní místnosti, alespo  na chvíli zahnaly lezavý chlad. Kamínka 

v blocích byla jediným zdrojem nepatrného tepla, u n hož se v zni snažili pook át 

a zárove  si vytopit ložnici, „…která je nebývale ledová. I naše deky jsou ledové.“468 

Uhlí a d íví se jen st ží shán lo. Pro d evo se chodilo ke komandu p ipravující topivo 

pro tábor (Holzhofkommando). Stejn  jako u jiných v cí, také za více paliva se 

muselo platit.469 Josef Čapek ve své básni s p íhodným názvem Zima vyjád il zimní 

neklid za „ostnatými dráty“ ve verších. 

 

„Černý tábor sněhem zast íkán jak vápnem, 

smetí kruchých vloček padá z šerých mraků, 

mezi baráky je vzteklý vítr honí; 

nelítostný severáku, kdyby mne ten kašel tolik netrápil! 

do morku i duše eže zima syrová, vězeň zalyká  

se t asem v celém těle: 

ej, zima, zima! kde, ach, kde je teplo domova!“470 

 

S nadcházejícím adventem začal na koncentrační tábor doléhat vánoční čas. 

Vánoce roku 1939 byly prvními vánočními svátky, které lidé ve válkou zmítaném 

sv t  slavili, aniž n kdo z nich mohl tušit, že bude muset uplynout dlouhých p t let, 

než op t nadejdou Vánoce skutečného klidu, míru a radosti. Poprvé protektorátní 

v zni siln  pociťovali odloučení od blízkých a rodin. Protože se jednalo o první 

Vánoce v n meckém zajetí, mnozí ve svých vzpomínkách barvit  zachytili p ípravy 

a slavení Vánoc v buchenwaldském lágru. Na Št drý den se od rána snášela na tábor 

pokrývka bílých vloček, jakoby sníh usiloval zakrýt onu ponurost místa, p emítal 

Hájek.471 Uvoln ná nálada nakrátko p esv dčila nejednoho v zn  o blízkém 

propušt ní. ůle „naděje na návrat domů po vystupňování citovém ve vánoční 

náladě pozbývaly bolestivé ostrosti.“472 

P ese všechna muka lágru v zni vynakládali veškeré úsilí na zvelebování 

denních místností a p íprav doprovodných program . Bloky napl oval lomoz 

šachových a karetních hráč . V tšina spoluv z  usedla ke stol m, aby se zapojila do 

                                                 
468 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1řňř/Ň. 
469 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1řňř/Ň. 
470 Josef ČůPEK, Oheň a Touha: básně z koncentračního tábora – p eklady koncentračního tábora- 
reprodukce olejů z cyklů Oheň, Touha a kreseb z koncentračního tábora, s. 205. 
471 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1řňř/Ň. 
472 K. MOUDRÝ, Za dráty, Malí -básník: vzpomínání na Josefa Čapka, Praha 2004, s. 107. 
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probíhajících hovor . Generál Otakar Husák, československý legioná , který 

v červenci 1ř17 u Zborova vedl do boje prapor Československé st elecké brigády, 

a který se pozd ji po znovudobytí francouzského m stečka Terron na západní 

front  stal hrdinou Roty Nazdar, líčil zážitky z boj . P itom spolu s Mat jem 

N mcem, taktéž generálem a legioná em, sloužícím v České družin  v carském 

Rusku,473neopomn li zmínit, jak v polních zákopech slavili Vánoce. Mezitím v ložnici 

bloku č. 47 Dionýs Polanský secvičil s malým p veckým sborem v z  poslední 

zkoušku p ed večerním vystoupením. Na Št drý večer m l vystoupit i Josef Čapek 

s básn mi, jež pro slavnostní chvíli napsal. V opatrnosti v zni malovali hv zdy 

a p ipravovali št drovečerní pokrmy, bramborové placky ze smíchaných 

bramborových slupek a rozdrobeného chleba.474 

Jan Hajšman po válce psal: „Leckde z kouta zabzučela vánoční píseň, zpěváci 

cvičili koledy. Docela si vzpomněli na Rybovu vánoční mši. Lidé se pachtili s betlémy 

jako děti. Některý si namaloval aspoň neumělou ovečku. Všechny p ekonali 

moravští Slováci. Ti vytvo ili s architektem Boučkem z ničeho, s pomůckami z doby 

kamenné, bůhvíkde sehnanými, slovácký betlém podobný Alšovu výtvoru. 

I v maličkostech se projevovalo bohatství lidství duší a srdcí, které neudusilo 

prost edí sprostoty a hulvátského cynismu. Vánoční, teskná nálada p emohla 

prost edí koncentráku a pronikla všechen život skrznaskrz.“475 Václav Filip 

z protektorátního bloku č. 46, kterému akorát na Vánoce p išel balíček od ženy, 

v n mž našel manželčinu fotografii, začal prostírat st l bílým l žkovým prost radlem 

a ozdobil jej hrnkem se smrkovou snítkou, ov nčenou barevnými papírky. 

Na št drovečerní tabuli nechyb ly o íšky, jablka, cukrovinky a v neposlední ad  

cigarety.476 

Jakoby si v zni „…chtěli dokázat, že stále ještě pat í do onoho ‚světa živých‘, 

který i uprost ed válečného běsnění a hromadného vyvražďování celých evropských 

národů každoročně o 24. prosinci zasedá s nejbližšími p íbuznými k slavnostní 

tabuli a pod vánočním stromkem si naděluje dárky.“477 

                                                 
473 Karel PICHLÍK ‒ Bohumír KLÍPA ‒ Jitka ZABLOUDILOVÁ, Českoslovenští legioná i: (1ř14-1920), 
Praha 1996. s. 282. 
474 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1řňř/Ň. 
475 J. HůJŠMůN, V drápech bestie: Buchenwald, s. 207. 
476 L. ŽÁČEK, Vzpomínky na Waldenburg a Buchenwald, s. 92. 
477 Petr KOURA ‒ Pavlína KOUROVÁ, České Vánoce, s. 79. 
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Po večerním apelu na bloku Jaroslava Hájka zahájil p vecký sbor pod 

Polanského vedením št drovečerní besídku státní hymnou Kde domov můj.478 B hem 

zp vu domovských písní se n kte í neubránili slzám, další se v myšlenkách 

posmutn le a v tichosti ubírali ke svým matkám, otc m, manželkám a d tem. 

P vecký výstup st ídaly recitované básn  a p ednášky. „Nejvíce chytily vzpomínky 

Josefa Čapka na nebožtíka jeho bratra Karla,“ vybavuje si spoluv ze  Karel 

Moudrý.479 Ladislav Žáček a Václav Filip si vyslechli vánoční projev bývalého 

továrníka Jind icha Béma, „…který vzpomněl těžkého utrpení celého našeho národa 

v této strašlivé světové bou i.“480 Poté si společn  zazpívali tradiční českou koledu 

Neseme vám noviny a odebrali se k veče i. Podával se rybí guláš s bramborem a 

kouskem salámu, což bylo v koncentračním tábo e opravdovou ojedin lostí. 

Večer k p ekvapení všech zavítala na blok č. 46 táborová kapela. Osazenstvu 

zahráli n kolik pochodových písní a skladby rakouského hudebního skladatele 

Johana Strausse ml. Hudebníci se za tón  n mecké koledy Stille Nacht 

s „protektorátníky“ rozloučili a pokračovali v obch zce dalších blok . Žáček si 

pamatuje, jaký na n j ud lala skupina muzikant  dojem. „Nep edstavili se nám 

v elegantních černých oděvech, nýbrž v šatech mod e pruhovaných, valně sešlých 

s červeným trojúhelníkem na prsou. Hlavy měli dohola ost íhané…“ Odcházející 

obdarovali potleskem, pen zi, cigaretami a suchary.481 Druhého dne, na Boží hod 

vánoční, se v KZ Buchenwald nepracovalo. V zni se sm li voln  pohybovat po 

táborových ulicích, a tak si napotkání p áli šťastné svátky. P esto však platilo, že ve 

dne je zakázáno ležet na posteli.482 

Beztak tábor, bez ohledu na oslavnost Vánoc, zasáhly tragické p íhody. Sta í 

v zni, které nacisté v KZ Buchenwald v znili od jeho otev ení, českým v z m 

vypráv li o 24. prosinci 1937 a smutném osudu jednoho n meckého v zn . Na Št drý 

den se cht l hlásit k táborovému léka i, namísto ošet ení mu esesman pod pohr žkou 

zast elení p ikázal sednout si pod okap baráku. Večer byl v ze  mrtvý, zmrznul.483 

To v z m navzdory vánočním chvílím stále p ipomínalo úd l Häftlinge, S blížícím 

se koncem roku bilancovali nad tím, co jim v uplynulých m sících lágrový život 

                                                 
478 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1řňř/Ň. 
479 K. MOUDRÝ, Za dráty, Malí -básník: vzpomínání na Josefa Čapka, Praha 2004, s. 107. 
480 L. ŽÁČEK, Vzpomínky na Waldenburg a Buchenwald, s. 92. 
481 Tamtéž, s. řň-94. 
482 J. HůJŠMůN, V drápech bestie: Buchenwald, s. Ň0Ř; L. ŽÁČEK, Vzpomínky na Waldenburg 
a Buchenwald, s. 94. 
483 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř40. 
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p inesl. Kdo byl propušt n, kdo naopak opustil jejich ady navždy. N kte í k svému 

zklamání zjistili, že postavení „čestného v zn “ pozbyli a byli p e azeni do ochranné 

vazby.484 Když v prosinci 1944 v belgických ůrdenách zahájili n mecké jednotky 

protiofenzivu, zavládla mezi v zni beznad j a zimní dny prožívali v obavách, zdali se 

p eci jen nacist m nepoda í s pomocí Hitlerových „zázračných zbraní“ 

(Wunderwaffen) odvrátit postup Spojenc .485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
484 ůNM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř4Ň. 
485 P. KOURA ‒ P. KOUROVÁ, České Vánoce, s. 108. 
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7 Záv r  

 Když se ocitnul Goetheho dub, čnící nad koncentračním táborem, 

v jednom ohni, zdálo se, jakoby opravdu svým vzplanutím zv stoval zánik Hitlerovy 

tisícileté íše. Ve skutečnosti mohutný kmen s korunou „pouze“ vzplanuly od 

sousední budovy prádelny, kterou zachvátil požár b hem útoku spojeneckým letadel 

v srpnu 1ř44. V zni, kte í v tábo e ve svých nad jích po léta ší ili a živili legendu 

o jeho proroctví, si teď z pokáceného dubu odnášeli kousky d eva a vyráb li si 

upomínkové p edm ty.486 Dnes památný strom návšt vník m pietního místa 

p ipomíná jen kmen. Nemén  smutný konec potkal i dominantu tehdejšího okolí. 

V posledních m sících války se památník nesoucí jméno významného n meckého 

státníka stal jedním z posledních tragických d jišť ettersbergského h ebene. Své 

zločiny se snažili nacisté zakrýt ve vyhloubených jámách v jižní stráni pod v ží, když 

tu zakopali tém  t i tisíce lidských ostatk . Krematorium již z jara 1945 spálilo 

poslední zásoby koksu a nemohlo dále zpopelnit t la mrtvých. Krom toho zbylých více 

než tisíc uren s popelem zesnulých bylo v b eznu a dubnu p evezeno do sklepení 

v že.487 Z 238 980 lidí, kte í koncentračním táborem mezi červencem 1řň7 a dubnem 

1ř45 prošlo, bylo p ibližn  56000 zavražd no.488 

 Za podmínky v KZ Buchenwald P ičin ním mimo jiného zadaly 

nepochybn  „v ze ské války“ (Häftlingskriegesě vedené mezi politickými v zni 

a zločinci z povolání (Berufsverbrecher Häftlingeě o pozice ve v ze ské samospráv . 

Zatímco v KZ Buchenwald v rozhraní let 1řňř až 1ř41 dosáhli vít zství „političtí“ 

a mohli se tak skrze pozice v ze ských p edák  zasazovat o zkvalitn ní nap íklad 

léka ské péče v z  apod., v KZ Osv tim ovládali místa v ze ských funkcioná  

kriminálnicí, které SS využívaly k nep etržitému ztrpčování života v z . Ji í Beneš 

po válce vzpomínal, jak v buchenwaldském tábo e po p íjezdu východním 

transportem vypozoroval lepší pom ry oproti t m, které vládly v lágru v Polsku. 

„Buchenwald byl pro nás místem p ekvapení,“ napsal roku 1945.489 

 Ale i v KZ Buchenwald se v ze  musel p izp sobit lágrovému režimu. 

Byl nucen dbát pravidel nastolených samotnými heftlinky. V d l, že ukrást jinému 

                                                 
486 Ji í BENEŠ, V německém zajetí, s. 141. 
487www.bismarcktuerme.de [online], [citováno 13. 6. 2014] Dostupné na internetu: http://www.bismar
cktuerme.de/ebene4/thue/weimar.html 
488 Harry STEIN (Hg.), Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen 
historischen Ausstellug, s. 253. 
489 J. BENEŠ, V německém zajetí, s. 159. 

http://www.bismarcktuerme.de/
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v zni chleba se v kolektivu trestá smrtí.490 P izp soboval t lo a gesta táborovým 

pot ebám. Naučil se, že musí šest krok  p ed st etnutím s dozorcem smeknout čepici 

a s rukama p ipaženýma takto jít ješt  další čty i kroky.491 

 Svojí prací jsem cht l poukázat na adu podob, jimiž se v zni snažili 

vzdorovat, podmínkám, jež je v koncentračním tábo e obklopovaly. Z textu jasn  

vyplývá, že v ze  byl zodpov dný svému okolí, za to, že musí udržovat čistotu. Očista 

a pečování o své t lo byly v koncentračním tábo e jedno z nejzákladn jších pravidel, 

které tak rozhodovalo o život . V podobn  uzav eném prostoru jakým byl 

KZ Buchenwald se tento p edpoklad plnil jen velmi obtížn . Zárove  se však v zni 

dokázali neúnosným podmínkám p izp sobit. Využívali zápachu táborových latrín, 

jelikož v d li, že pro jejich smrdutost na tato místa nikdo z táborového dozoru 

nedochází, a proto se na záchodcích scházeli nap íklad s cílem uskuteč ovat sm ný 

obchod. 

 P edpoklad pro zachování si zdraví tkv l v nutnosti naučit se 

hospodárn  nakládat s fyzickými silami. To vyžadovalo kontrolu svého okolí. V zni 

b hem práce pozorn  sledovali pohyb dozírajících stráží SS. Často se ob tí stal nový 

v ze , jenž nem l dostatek času k poznání stavu, který v tábo e panoval.492 Práce 

mohla ale i zachránit, pakliže se člov k dostal k pracovní skupin , jež pracovala 

v teple, pod st echou a mimo dosah dozoru. V opačném p ípad , jak jsem poukázal, 

museli v zni volit nap íklad verbálních signál  upozor ující na blížící se stráž. V zni 

se tak navrátili ke svým úkol m, aniž by u svých v znitel  vzbudili jakékoliv 

podez ení.  

 Um lecká činnost mezi v zni v KZ Buchenwald m la r znorodou 

podobu. V zni zpívali, recitovali básn , p ehrávali divadelní hry, malovali, psali nebo 

studovali literaturu. Slavili Vánoce, narozeniny a jmeniny, ovšem tajn , za velmi 

obtížných situací. Mnohé z toho vypovídá o pevném postavení politických v z , 

hlavn  komunist , kte í ovládali v ze skou samosprávu.493 První velký ilegální 

orchestr vznikl až rokem1ř4ň, kdy začaly do KZ Buchenwald p icházet hromadné 

transporty z celé Evropy, zejména z východních zemí. ů to za účelem pracovního 

nasazení. Navýšení táborové kapacity p isp lo k založení hudebního t lesa, z čehož 

                                                 
490 M. MOULIS, To byl Buchenwald, s. 106. 
491 M. MůTOUŠEK, Buchenwald, s. 25. 
492 ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. č. Ň, 1ř40. 
493

 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 503-529. 
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také vyplývá neschopnost velitel  SS dostatečn  dozírat na osazenstvo tábora. Hudba 

se pro v zn  v tomto sm ru nestávala pouhou radostí, ale formou revolty. 

V práci se primárn  nev nuji samotnému teroru, ale jak jsem ukázal, na 

p íklady málo reflektovaných podob v ze ského všedního dne, což vnáší odlišný 

pohled na každodennost v koncentračním tábo e. Ukazuje, že i takto uzav ený 

prostor v kombinaci n kolika faktor  Ěnedostatečný dohled, organizovanost v z , 

ale také uzp sobilost daným okolnostemě činí n kdy i z represivního za ízení 

nedokonale fungující nástroj totalitního režimu. 
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P íloha 1. 

 

Obrázek 1: Letecký snímkem KZ Buchenwald. (Zdroj: Archiv autora.) 

 

Obrázek 2: Zvonice svobody Národního památníku ob tem Buchenwaldu se 

sousoším Fritze Cremera znázor ující odboj v tábo e. ĚZdroj: Archiv autora.) 
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Obrázek 3: Goetheho dub s budovou prádelny stojící za ním. V pozadí je navíc 

zachycen sklad, kam se ukládaly osobní v ci v z  p i jejich p íchodu do tábora. 

(Zdroj: E. FEIN – K. FLANNER, Rot-weiss-rot in Buchenwald, s. 19.) 

 

Obrázek 4: Nástup v z  na apelovém prostranství v tábo e. 

(Zdroj: Harry STEIN (Hg.), Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: 

Begleitband zur ständingen historischen Ausstellug, s. 144.) 
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Obrázek 5: Mapa KZ Buchenwald. (Zdroj: J. ULRICH, 6 let za ostnatým drátem, Plze  1945, s. 84.) 
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Obrázek 6: P íjem nových v z  v tzv. zvláštním tábo e. Muž sedící zcela vlevo je 

ost íhán v ze ským holičem na tzv. kohouta. 

(Zdroj: Harry STEIN (Hg.),Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband 

zur ständingen historischen Ausstellug, s. 116.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Lom z pohledu k táboru, k n muž v pozadí stoupá po strmé ramp  

kolejka, po které v zni dopravovali t žební materiál k stavebním pracovištím. 

(Zdroj: ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. 5, č. 1945/1.) 
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Obrázek 8: Jeden z patnácti jednopatrových, zd ných blok  s venkovním schodišt m. 

(Zdroj: ANM, f. Jaroslav Hájek, kr. Ň, č. 1ř41.ě 

 

 

Obrázek 9: Interiér haly kina, p vodn  t locvična SS, posléze táborový biograf, jenž 

také sloužil k um leckým výstup m v ze ských skupin. ĚZdroj: Harry STEIN (Hg.), 

Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen historischen 

Ausstellug, s. 221.) 
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Obrázek 10: Vánoční p ání z roku 1ř44 darované Bohuslavu P ikrylovi jeho spoluv zni. 

(Zdroj: ANM, f. fond Ing. P ikryl Bohumil, kt Buchenwald, kr. č. 4, inv. č. 10ř-110.) 

 

 

Obrázek 11: P átelský vzkaz Bohuslavu P ikrylovi. 

(Zdroj: ANM, f. Ing. P ikryl Bohumil, kt Buchenwald, kr. č. 4, inv. č. 10ř-110.) 
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Obrázek 12: Organizační schéma KZ Buchenwald po vytvo ení Hlavního hospodá ského 

a správního ú adu SS v roce 1942 (Zdroj: Harry STEIN (Hg.), Konzentrationslager 

Buchenwald 1937–1945: Begleitband zur ständingen historischen Ausstellug, s. 136.) 
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