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SACHSENHAUSEN 

Koncentrační tábor 



Mapa KT 



Obecné informace 

• Budovat začínají vězni v 
létě 1936  

• V severním Německu 25 
km od Berlína, poblíž 
města Oranienburg 

• Původní tvar byl 
trojúhelník – dobrá 
kontrolovatelnost a Věž 
„A“ je symbolem 
absolutní moci SS 



Věž „A“ – vstupní brána 



Statistika 

• Původní počet vězňů 
měl být 10 000, ale 
vzrostl až na  30 000 

• Mezi lety 1939-1942 
rozšiřování tábora a 
zvýšení počtu 
vězněných až na 70 000 

• Během let 1936-1945 
prošlo táborem asi na 
2000 000 vězňů a 
zemřelo jich přes 10% 

• Tábor byl původně 
určen pro německé 
politické vězně 
(komunisté, soc. 
demokraté, kesť. 
Sociálové), běžné 
zločince, asociály a 
homosexuály 

• Po „Křišťálové noci“ 
sem přichází prvních     
6 000 Židů 



• V roce 1938 sem byla 
přesunuta správní 
centrála veškerých 
koncentračních táborů 
(Inspekce KT) 

• Velitelé:  
Lippert Michael 

Koch Karl Otto 

Helwig Hans 

Baranovsky Herman 

Eisfeld Walter 

Loritz Hans 

Kaindl Anton 



Ubytování 

• V táboře se nacházelo 
68 obytných baráků, 
dochovaly se 2 

• Barák = dva chodbou 
spojené bloky světnic, 
cca po 73 vězních, tzn. 
dohromady původní 
kapacita asi 146 lidí, 
avšak překročeno až na 
400-500  



Zařízení baráků 



Ďáblova dílna 

• Ve zvláštním bloku tábora 
bylo zřízeno takzvané 
„Falscherkommando“ 

(padělatelské komando), 
které mělo pro Říši 
padělat peníze 
nepřátelských zemí, 
zejména libru a dolar 

• Nejlépe se podařilo 
padělat libru a dostat ji do 
oběhu 

• Padělky dokladů pro 
příslušníky SS 

• Členové padělatelské 
dílny byli Židé 

• Důkazy podal s v knize 
„Ďáblova dílna“ sepsal 
člen komanda Adolf 
Burger 



Schuhprüfkommando 

• Skupina vězňů, kteří 
testovali boty pro 

Wermacht 

• Museli v tomto 

půlkruhu s různým 
povrchem (kámen, 
asfalt, písek) uběhnout 
denně 40 km a s pytlem 
písku na zádech 



Patologie 

• Vězni byli používáni 
často jako předměty 
četných pokusů pro 
potřeby medicíny, 
Wermachtu a průmyslu 

• Tato patologie také 
„dodávala materiál“ na 
univerzity (orgány, 
lebky, kostry ..) 



Budova patologie a její vchod    



Samotky 



Oblek vězně a chodba samotek 



Popravčí kůly 

• Kopie 

• Vězni byli věšeni za ruce 
spoutané za zády při 
večerním apelu (během 
10 minut došlo k 
vykloubení ramen, což 
vedlo k pracovní 
neschopnosti = smrt) 



Střelnice 

• Příkop smrti zastřelením 

• 15.9.1939 – první 
veřejná poprava 
(Svědek Jehovův) 

• Součást i krematorium a 
plynová komora, ale 
nedochovalo se 

• Exekuce účastníků 
atentátu na Hitlera v 
červenci 1944 



Pomník u krematoria a jeho zbytky  



Závěr (osvobození  Věž národů) 

• Tábor byl osvobozen ve 
dnech 22.-23.4.1945 

sovětskou a polskou 
armádou 

• Bylo zde nalezeno 3 000 

vězňů neschopných 
pochodu smrti, na který 
se muselo vydat 

21.4.1945 asi 25 OOO 

vězňů 



V prezentaci byly použity vlastní 
fotografie autorky Ladislavy Horákové 


