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Osvětim 

Auschwitz - kmenový koncentrační 
tábor 



Brána tábora s cynickým nápisem 
„Arbeit macht frei“ – práce osvobozuje 

 





Základní informace 

• Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací 
tábor 

• Založen na základě rozkazu ministra vnitra 
Heinricha Himmlera z 27.4.1940 

• Byly využity budovy bývalých kasáren 

• Prvními vězni jsou především Poláci zatčení z 
politických důvodů v červnu 1940 

• V březnu 1941 již bylo evidováno 10 000 vězňů 

• Vězni zde byli využíváni na otrockou práci 



• Ke kmenovému táboru patřilo dalších 45 
pobočných táborů, většinou to byly německé 
firmy, kde se využívala otrocká práce 
vězněných 

• K největším pobočným táborům patřila 
Osvětim II.-Birkenau, Osvětim III.-
BunaMonovice(továrna I.G.Farben na výrobu 
kaučuku) 

• Velitelem tábora byl jmenován Rudolf Höss, 

který byl pověřen i vybudováním první 
plynové komory a v září 1941 odzkoušením 
vražedných účinků cyklonu B 



Budovy střežené ostnatým drátem s elekřinou 







Evidence vězněných 



Při příchodu z práce a při odchodu do práce hrála u hlavní 
brány vězeňská kapela( aby šlo vše hladce a lépe se počítalo) 



Strážní věž u brány a na „apelplace“ 



Blok č. 11 tzv. bunkr 

• V tomto domě byla 
věznice, kde byli vězni 
týráni obzvláště krutým 
způsobem 

• Na konci bloku stojí 
„černá zeď“, kde se 
konaly popravy 

• Okna cel vedoucí na 
dvůr byla schválně 
zakryta 



Černá zeď 



Dvůr bloku 11 s černou zdí 



Popravčí kůl a samotka bloku 11 



Před „apelplacem“ stojí šibenice, na které mohlo být 
oběšeno hned několik „provinilců“ najednou 



Plynová komora a šibenice, na které byl oběšen po 
válce bývalý velitel tábora Rudolf Höss 



Spalovací pece u plynové komory 



Expozice českých vězňů 







Pomník ve vstupní hale 

• Tábor by osvobozen 
27.1.1945 

• Dnes jsou v blocích 
umístěny expozice 
různých zemí, kteří tak  
výstavami vzpomínají na 
vězně ze svých zemí 



V prezentaci byly použity vlastní 
fotografie autorky prezentace 

Ladislavy Horákové 


