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ANOTACE 

Bakalářská práce je zaměřena na popis a historii polského vyhlazovacího tábora 

Treblinka a na ņivot polských a ņidovských vězňů. Práce se téņ v krátkosti zabývá 

důvody pro vznik koncentraĉních a vyhlazovacích táborů a zejména příĉinami, které 

později vedly k vytvoření tzv. akce Reinhard. Je popisován ņivot vězňů a jejich 

moņnosti pracovního vyuņití. Díky autentickým výpovědím vězňů, kteří přeņili 

Treblinku, je tak podán ucelenějńí a jasnějńí obraz o fungování tohoto tábora 

i o plánování povstání. V práci jsou popsány osudy (předevńím) polských ņidovských 

vězňů, kterým se podařilo z Treblinky utéci. Závěr je věnován samotnému zániku 

tábora, osudům několika hlavních vedoucích představitelů tohoto tábora a souĉasnému 

stavu území, na němņ tento komplex stál.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Treblinka, akce Reinhard, polńtí vězni, výpovědi  

TITLE 

Extermination camp Treblinka and its Polish prisoners 

ANNOTATION  

The thesis is focused on the description and history of the Polish extermination camp 

Treblinka and the life of Polish and Jewish prisoners. The thesis deal with the reasons 

for the establishment of concentration and extermination camps and especially the 

causes which later led to the creation of the so-called Operation Reinhard. There is 

described prisoners' lives and their employment as labour. With authentic testimonies of 

prisoners who survived Treblinka is gave a more complete and clearer picture of the 

functioning of the camp as well as planning the unprising. In the thesis are mainly 

described the life stories of Polish Jewish prisoners, who managed to escape from 

Treblinka. The conclusion of the thesis is devoted to the death of the camp, the life 

stories of several head leaders of the camp and the current condition of the arrea where 

this complex was. 
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ÚVOD 

Hlavním cílem této práce je seznámit ĉeské prostředí s tématy, které zatím u nás 

nebyly reflektovány. Téma vyhlazovacího tábora Treblinka se v ĉeském prostředí 

objevuje pouze v překladech z předevńím primárních a sekundárních literatur, proto se 

práce zabývá jejím představením ĉeskému ĉtenáři. Díky vyuņití těchto sekundárních 

literatur a publikací s výpověďmi pro shrnutí informací o táboře, bude mít práce 

kompilativní charakter. Souĉástí tématu je pojednání o polských vězních. Tímto 

pojmem jsou myńleni obyvatelé Polské republiky s etnicky polským nebo ņidovským 

původem. V práci jsou zmíněni téņ Ukrajinci, kteří ve větńině ņili na území 

předváleĉného Polska. V táboře nebyli na pozici vězňů, nýbrņ jako pomocné stráņe. 

Stavba koncentraĉních a vyhlazovacích zařízení na území okupovaném 

Německem byla nedílnou souĉástí Hitlerova plánu na vyvraņdění milionů nevinných 

lidí. Za úĉelem rychlého a efektivního odstranění co moņná největńího poĉtu osob, byly 

na území tzv. Generálního gouvernementu zřízeny ĉtyři tábory za úĉelem koncentrace 

a vyhlazení hlavně polských Ņidů. Byla mezi nimi i Treblinka. Po Osvětimi tábor 

s největńím poĉtem obětí. O chodu tohoto tábora a osudu jeho vězňů pojednávají 

jednotlivé kapitoly. 

První kapitola pojednává o plánech nacistů s polským a ņidovským národem, 

o jehoņ existenci rozhodla tzv. konference ve Wannsee. Na území Polska dońlo k zřízení 

Generálního gouvernementu, na jehoņ území vzniklo varńavské ghetto, z něhoņ byly 

postupně posílány transporty do táborů akce Reinhard.  

Dále následuje průběh vzniku koncentraĉních a vyhlazovacích, anebo 

kombinovaných táborů a struĉný popis jednotlivých z nich. 

Třetí kapitola je věnovaná jiņ pouze Treblince. Ke zřízení tábora dońlo na 

strategicky ukrytém místě a prvotním úĉelem nebyly hromadné vraņdy. V kapitole je 

nastíněna výstavba první ĉásti tábora – tábora trestního a později celého komplexu 

vyhlazovacího, jehoņ souĉástí byla i přijímací ĉást. Následuje popis jednotlivých ĉástí 

tábora a to plynových komor, „ńlauchu“, „kadeřnictví“ nebo Lazaretu. Jelikoņ je text 

doplněn reálnými výpověďmi přeņivńích vězňů, dochází k autentiĉtějńí představě celého 

tábora a jeho fungování. Dále je popsán problém hromadění mrtvých těl a jeho následné 

řeńení v podobě výstavby a zdokonalování nových budov a zařízeních. Za zmínku stojí 

i nově přijíņdějící transporty a krátká charakteristika osobnosti Franze Stangla, jakoņto 
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velitele tábora. Pro lepńí orientaci v organizaci práce jak ve vyhlazovací, tak v přijímací 

ĉásti budou popsány jednotlivé organizaĉní skupiny a jejich případné oznaĉení. 

Jeden z pododdílů této kapitoly je věnován i problému, který nastal ze strachu 

z moņného prozrazení. Zabývá se stavbou rońtů a pálením vykopaných těl. Celý text je 

doplněn získanými výpověďmi. 

V jedné z posledních kapitol jsou zmíněny úspěńné útěky vězňů. Nejprve jsou 

popsány útěky během fungování provozu Treblinky a později to jsou útěky při povstání 

2. srpna 1943. Díky dostupné primární literatuře tak dochází k ucelenému popisu obrazu 

polských ņidovských vězňů a jejich ņivota v Treblince a následnému osudu po povstání. 

Dalńí ĉást je jiņ věnovaná plánování povstání, rozepsání jeho fází a vzniku tajné 

odbojové organizace. Souĉástí kapitoly je i samotné povstání, jeho průběh, následky 

a situace v Treblince po něm. Následuje struĉné vylíĉení osudů nacistických zloĉinců 

z Treblinky. Závěreĉná kapitola je věnovaná obrazu Treblinky dnes, předevńím 

památníku, jakoņto symbolu vńech obětí tohoto vyhlazovacího centra. 

Veńkeré citace uvedené v textu v ĉeském jazyce jsou vlastním překladem 

z polńtiny nebo angliĉtiny. 
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1 POLÁCI A ŽIDÉ PO NĚMECKÉ OKUPACI 

1.1 Plány nacistů s židovským obyvatelstvem 

Hitlerovy plány o reorganizaci
 

celého evropského, nebo spíńe euroasijského 

prostoru, měly Německu poskytnout výhody v oblasti surovin a získání nejlepńích 

území. Naproti tomu měly být urĉené národy vystěhovány, u jiných mělo dojít 

k asimilaci anebo k úplnému vyhlazení. Dalńí úvahy dle sociálně-darwinistických 

a geopolitických plánů poukazovaly na to, ņe ovládnutí euroasijského prostoru dá 

moņnost celkové globální převahy. Nacismus postavil svoji teorii výkladu dějin jako 

rasový boj, v němņ jsou Němci v přítomnosti Ņidů handicapováni. Roku 1924 sepisuje 

Hitler své dílo Mein Kampf, v němņ se jiņ přímo zmiňuje o vyhubení „parazitů“ 

a „havěti“.
1 

Kdyņ se roku 1933 nacisté chopili moci, byl tento cíl odstranění „cizorodého“ 

etnika uņ pouze otázkou realizace. Pomalu docházelo k ubývání poĉtu ņidovských 

obyvatel Německa díky nastoleným podmínkám, které vyústily v neustálé 

poniņování, odebrání obĉanských práv a následné vytěsnění Ņidů ze spoleĉnosti. Mezi 

tato opatření patřilo předevńím vydání norimberských „rasových“ zákonů
2
 z 15. září 

1935 a státem podnícený pogrom na ņidovské obyvatelstvo v noci z 9. na 10. listopadu 

1938, tzv. křińťálová noc
3
. Rovněņ i tzv. numerus clausus, tedy omezení 

vysokońkolských míst pro ņidovské studenty.
 

Na přelomu let 1938/1939 docházelo k pozvolnému vystěhování Ņidů z Německa. 

Zhruba 17 000 v Německu ņijících Ņidů s polským obĉanstvím bylo vyhnáno přes 

polské hranice. Na Göringův příkaz byla v Německu v roce 1939 zaloņena Říńská 

ústředna pro ņidovské vystěhovalectví (Reichszentrale für jüdische Auswanderung)
4
. 

                                                 
1
 HAUMANN, Heiko. Dějiny východních Ņidů, Votobia, Olomouc 1991, s. 188. ISBN 80-7198-181-8.  

2
 Norimberské zákony urĉovaly, ņe obĉanem říńe můņe být pouze přísluńník německé nebo druhově 

příbuzné krve a zakazovaly sňatky mezi Ņidy a německými říńskými obĉany i mimomanņelský styk 

mezi nimi. VEBER, Václav. Ņidé v novodobých dějinách. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-423-

4. 
3
 Záminkou pro protiņidovský pogrom se stal atentát Ņida Herschela Grünspana na německého 

velvyslance v Paříņi Ernsta von Ratha. Říńe tak zapoĉala pronásledování a vypovězení polských Ņidů 

z Německa. V noci z 9. na 10. 11. 1938 byla vypálena velká ĉást synagog a ņidovských modliteben 

v Německu. Bylo vypleněno aņ 7500 ņidovských obchodů a podniků a zabito zhruba 300 Ņidů, 30 000 

jich bylo odvedeno do koncentraĉních táborů. VEBER. Ņidé v novodobých dějinách, op. cit. 
4
 Chronologie dějin holocaustu. Holocaust.cz [online]. 2011 [cit. 2013-02-26]. Dostupné z: 

http://www.holocaust.cz/cz2/history/chronologie . 
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Vykonáním tohoto úkolu byla pověřena organizace SS. V dalńích letech se situace Ņidů 

ve spoleĉnosti ĉím dál více zhorńovala. Byli bez práv a docházelo ke konfiskaci jejich 

majetku. Přibliņně jedna třetina vńech Ņidů i přesto v Německu zůstala. 
 

Po obsazení Polska, na podzim 1939, bylo jeho území Německem rozděleno na 

dvě ĉásti: severní ĉást Polska byla připojena k Říńi jako říńská ņupa Gdaňsk-Západní 

Prusko, západní ĉást jako říńská ņupa Povartí. Německo dále zřídilo tzv. Generální 

gouvernement, který zahrnoval jiņní a střední ĉást Polska, vĉetně Varńavy.
5
 Hlavním 

městem gouvernementu se stal Krakov. Německo okamņitě zaĉalo uplatňovat svoji 

protiņidovskou politiku. Na území gouvernementu měli být vysídleni Ņidé z Gdaňsk-

Západního Pruska a dalńích oblastí. Němci nejprve uvaņovali o zřízení rezervace 

u Lublinu, avńak tento nápad byl nahrazen zřízením ghett. Roku 1940 dońlo ke zřízení 

největńího polského ghetta ve Varńavě a v témņe roce také vzniklo ghetto v Lodņi. Dalńí 

ghetta se nacházela v Krakově, Sosnovci a na dalńích zhruba 650 místech. Hlavní funkcí 

ghett bylo shromáņdění velkého poĉtu Ņidů, kteří byli následně posíláni do 

vyhlazovacích táborů. I zde vńak byla vysoká úmrtnost z důvodu hladomoru, nemocí 

a otrocké práce, které byli Ņidé vystaveni. V ghettu museli vńichni povinně nosit 

zvláńtní oznaĉení Davidovu hvězdu.  

Před druhou světovou válkou ņilo ve Varńavě téměř 30% Ņidů z celkového poĉtu 

obyvatel. V roce 1940 byla ņidovská ĉást Varńavy izolována. Do této ĉásti bylo 

následně dosídleno zhruba 138 000 Ņidů a 113 000 Poláků. Celkově zde mohlo ņít 400 

– 600 000 Ņidů na území o rozloze 403 ha.
6
 Tento ņivotní prostor byl ohraniĉen 

ostnatými dráty a zdí vysokou 3 m. Stavba zdí byla odůvodněna tím, ņe je tento prostor 

brán jako „nakaņlivá zóna“. Obyvatelstvo bylo kontrolováno hlídkami, byly omezeny 

jejich ekonomické vztahy a znemoņněn přístup k majetku.  

V té době jeńtě nebylo cílem nacistů Ņidy zlikvidovat, ale získat jejich majetek 

a vyuņít je jako pracovní sílu. Hans Frank, guvernér Generálního gouvernementu, 

prohlásil: „Dva a půl milionů Ņidů nemůņeme postřílet, ani je otrávit, … ale 

nějakým způsobem vyhubit.“
7
 

                                                 
5
 DAMS, Carsten – STOLLE, Michael. Gestapo: Moc a teror ve Třetí říńi. Přeloņil Vladimír Pilát. Praha: 

Paseka, 2010, s. 133. ISBN 978-80-7432-018-7. 
6
 PILICHOWSKI, Czesław. Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Warszawa: Państ. 

Wydaw. Naukowe, 1979, s. 546. ISBN 978-830-1000-653. 
7
 DAVIES, Norman. Boj o Varńavu: Povstání Poláků proti nacistům 1944. Překlad Miroslava Valentová, 

Aleń Valenta. Praha: Prostor, 2005. ISBN 80-726-0147-4. 
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Ņivotní podmínky byly pro obyvatele ghetta nesnesitelné, ať se jednalo o denní 

příjem potravy nebo o nucené práce. Situace se pomalu zaĉala zlepńovat aņ v roce 1941. 

V ĉele ghetta stála tzv. Ņidovská rada. Ta organizovala veńkerý chod uvnitř ghetta 

a také fungovala jako prostředník mezi zástupci reņimu a Ņidy. Rada vńak nebyla mezi 

obyvatelstvem ghetta oblíbená. Důvody byly jasné – Judenrat plnila veńkeré úkoly, 

které byly nacisty zadávány, a nebrala v potaz utrpení ņidovského obyvatelstva. Pod její 

záńtitou byla vybudována ekonomická, zdravotnická, sociální a také pořádková 

(policejní) síť.
8
 

Vysídlení z varńavského ghetta měl na starosti SS-Sturmbahnnführer Hermann 

Höfle. Ten dorazil 22. ĉervence 1942 k předsedovi Judenratu Adamu Czerniakowi 

a oznámil mu, ņe vńichni Ņidé, bez ohledu na pohlaví nebo věk, mají být evakuováni na 

východ. Bylo nařízeno vystěhování 6000 Ņidů, kteří si s sebou směli vzít aņ 15 kg 

zavazadel, jídlo na tři dny, peníze a cennosti. Denně bylo odváņeno 5000 – 6000 lidí. 
9
 

Roku 1942 bylo z ghetta odvezeno asi 300 000 obyvatel do koncentraĉního táboru 

Treblinka. Polský historik Korboński o tom píńe: „25. listopadu 1940 se brána 

ņidovského ghetta uzavřela, 500 000 Ņidů bylo odříznuto od světa, tak byli odsouzeni na 

smrt vyhladověním, nebo pokud se jim podařilo přeņít, nańli smrt v koncentračních 

táborech Treblinka, Chelmno, Osvětim nebo na dalńích místech.“
10

 

Deportace vyvrcholily v září 1942 kompletní selekcí nazvanou „velký kotel“.
11

 Ņe 

Treblinka není jen pracovní tábor, ale předevńím vyhlazovací, se mezi Ņidy zaĉalo 

rychle ńířit. V ghettu vznikly odbojové organizace, které vyzývali k ignorování 

německých rozkazů a vzepření se jejich nátlaku. Vznikla tak např. Ņidovská odbojová 

organizace (ŅOB). Ghetto mělo být v nejbliņńích dnech nacisty zniĉeno a 19. května 

1943 vypuklo povstání a zaĉaly boje. Naproti několikanásobné převaze nacistů bojovalo 

na straně Ņidů asi 1000 lidí. Byly zniĉeny a vypáleny budovy ghetta a téměř větńina 

                                                 
8
 TRUNK, Isaiah. Judenrat: The Jewish councils in Eastern Europe under Nazi occupation. New York: 

Macmillan, 1972. ISBN 0-0832-9428-X. 
9
  REICH-RANICKI, Marcel. Mein Leben. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag, 2001, s. 235-

238. ISBN 3-423-12830-5. 
10

 „25 listopada 1940 roku zamknęła się brama getta Żydowskiego odcinając od świata 500 000 Żydów, 

skazanych w ten sposób na śmierć glodową, lub – jeśli udało im się przeżyć – śmierć v obozach 

koncentracyjnych w Treblince, w Chełmie, w Oświęcimiu oraz w wielu innych miejscach.― 

KORBOŃSKI, Stefan. Polacy, Żydzi, Holocaust. Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Warszawa, 

1999, s. 39. ISBN 83-87809-14-4. 
11

 LEWIN, Abraham. Pohár slz: Deník varńavského ghetta. Academia, Praha 2008, s. 53. 978-80-200-

1665-2. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Reich-Ranicki
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/3-423-12830-5
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z bojujících Ņidů byla zabita. 16. května 1943 padla synagoga a ghetto bylo definitivně 

zniĉeno.
12

 

Ghetto v Lodņi bylo zaloņeno v dubnu 1940. O ĉtyři roky později bylo zniĉeno 

a zbylí přeņivńí byli nahnáni do pojízdných plynových komor vyhlazovacího tábora 

Chelmno, který musel z tohoto důvod na krátkou dobu obnovit svoji ĉinnost. V tomto 

táboře bylo celkem usmrceno 25 000 osob. 

Jeden z architektů holokaustu, Heinrich Himmler
13

, přińel roku 1940 s myńlenkou 

vybudovat samostatný ņidovský stát na Madagaskaru, kam by byli vńichni Ņidé 

deportováni. Tento stát měl být pod svrchovaností německé říńe. Plán sice nevyńel, 

Himmler vńak vzápětí přińel s novým nápadem. Chtěl vysídlit Poláky a Ņidy z polského 

území a na jejich místo dosídlit německé obyvatelstvo z baltských zemí. Jeho záměr se 

zrealizoval. V období jednoho roku bylo nuceno opustit ĉásti obsazeného Polska 

přibliņně milion Poláků a 300 000 Ņidů. Byli odsunuti na východ, do Sovětského svazu. 

Tímto plánem vysídlení byl pověřen SS Obersturmbannführer Adolf Eichmann
14

,
 
který 

měl tyto transporty na starosti. Ale i na východě byli Ņidé po útoku na SSSR masově 

likvidováni oddíly SS, buď střelbou anebo výfukovými plyny z automobilů.
 

Přelomová událost, která měla dát do pohybu nejmasovějńí a nejbrutálnějńí 

odstraňování Ņidů, se uskuteĉnila 20. ledna 1942. Jednalo se o konferenci ve Wannsee. 

Této konferenci předcházela myńlenka Adolfa Hitlera o „konečném řeńení ņidovské 

otázky“. Sám Hitler ĉerpal z poznámek Eichmanna, který dospěl k názoru, ņe 

nejvýhodnějńím řeńením této otázky by bylo pouņití nového plynu, cyklonu B. Na 

příkaz Hitlera uloņil Göring 31. ĉervence 1941 Reinhardu Heydrichovi, aby vypracoval 

koneĉný plán. Tento plán byl přednesen ve Wannsee před stranickými funkcionáři 

a před zástupci říńských ministerstev. Vńichni tito úĉastníci se měli na předneseném 

plánu přímo podílet. Jako nejhlavnějńí body byly uvedeny: 

 

                                                 
12

 STRÁNSKÝ, Matěj. Souĉasná konkretizace fotografií z varńavského ghetta. In Sociologický 

časopis/Czech Sociological Review, 1, 2004, s. 117-139. ISSN 0038-0288. 
13

 Heinrich Himmler (1900–1945) byl hlavním organizátorem holocaustu. Zřídil první koncentraĉní tábor 

v Dachau. HÖHNE, Heinz. SS: elita ve stínu smrti. Překlad Marie Bervicová. Praha: Grada Publishing, 

2012, s. 45, 170. ISBN 978-802-4739-724. 
14

 Adolf Eichmann (1906–1962). Roku 1938 zakládá Ústřednu pro ņidovské vystěhovalectví. Hlavní 

dozorce nad zatýkáním Ņidů. Na jeho popud poprvé pouņívány plynové komory a cyklon B. Jako první 

byli tímto plynem zavraņděni ruńtí zajatci roku 1941 v Osvětimi. HÖHNE, H. SS: elita ve stínu smrti, 

op.cit., s 284. 
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 vytlaĉení Ņidů z jednotlivých oblastí ņivota německého národa,  

 vytlaĉení Ņidů z ņivotního prostoru německého národa.
15

 

Znamenalo to prakticky „vyĉińtění“ evropských zemí od ņidovské populace, 

odsun na východ a pro ostatní ņidovské obyvatelstvo vyhlazení. Vyhlazování se mělo 

týkat vńech ņidovských osob vĉetně dětí. Děti, které „vypadaly německy“, měly být 

umístěny do německých rodin a vychovávány v duchu národního socialismu. Pro 

úĉastníky první světové války, osoby s vyznamenáním a těņce postiņené lidi měla být 

zřízena speciální ghetta.
16

 

1.2 Plány nacistů s polským národem  

Polský národ, který byl podle německého programu Generalplan Ost oznaĉován 

za slovanský a tím pádem jako méněcenný, měl být okamņitě po zaĉátku války 

zlikvidován. Nejdůleņitějńím bodem pro poĉátek zniĉení polské identity mělo být 

vyvraņdění polské intelektuální elity. Operace „Tannenberg“, která trvala od 1. září do 

25. října a během jiņ bylo popraveno aņ 24 000 polských intelektuálů, byla první vlnou 

teroru. Jiņ na podzim roku 1939 dońlo k tzv. akci „Inteligence“. Tato akce měla za 

výsledek téměř 40 000 mrtvých z řad profesorů, vědců, kněņí, atd. Docházelo téņ 

k  masovým popravám, nejĉastěji v okolí měst Varńavy a Vilniusu. Nacistický plán se 

týkal téņ zemědělců a rolníků a vyhánění z jejich půdy. Rolníci byli větńinou vraņděni 

veřejně. Takto bylo zniĉeno na 800 polských vesnic. V rámci rasistické ideologie 

a  rámci programu T4 bylo povraņděno zhruba 40 000 duńevně nemocných lidí. Dalńím 

nacistickým bodem programu bylo vysídlení polského obyvatelstva, předevńím 

z Pomořanska a Velkopolska na východ za Ural. Plánovitě mělo být vysídleno aņ 

700 000 lidí. Odsuny probíhaly za nepříznivých podmínek, větńinou v zimě, kdy mnoho 

lidí a zejména dětí jiņ během cesty zemřelo.
17

  

Nucené práce a otroctví se týkalo i dětí od dvanácti let. Při těchto pracích bylo 

vyuņito nejvíce Poláků (2,5 milionů), obyvatelé ostatních evropských zemí byli vyuņiti 

                                                 
15

 KOOP, Volker. Nacionální socialismus. Překlad Anna Fejglová Praha: Grada, 2012, s. 70-72. ISBN 

978-802-4739-090. 
16

 MÜLLER, Helmut – KRIEGER, Karl-Friedrich – VOLLRATH, Hanna. Dějiny Německa. Překlad: 

Frantińek Kubů et. al. Praha: Lidové noviny, 1999, s. 299. ISBN 80-710-6188-3. 
17

 Zbrodnie niemieckie w Polsce (1939-1945). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2013 [cit. 

2013-06-20]. Dostupné z: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnie_niemieckie_w_Polsce_(1939-

1945)?oldid=15726671 

http://generator.citace.com/dok/qiivznGpZ7Aufg6o?kontrola=1
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méně.  Pronásledování ņidovského obyvatelstva, zřizování ghett, koncentraĉních 

a vyhlazovacích táborů, násilná germanizace, ale i niĉení polské národní kultury. To vńe 

přispělo k téměř úplnému zniĉení jednoho národa. V německých koncentraĉních 

táborech, nacházejících se v Polsku, bylo usmrceno asi 1,3 milionů Poláků, Ņidů mohlo 

být aņ 3 miliony. 

Vztahy Poláků v táborech k ostatním národnostem byly velmi sloņité. Znaĉný 

odpor cítili nejen k Němcům, ale i Ukrajincům a Rusům. U německých spoluvězňů 

téměř nikdo nerozlińoval nacisty a antifańisty. K Ĉechům byla pociťována téņ spíńe 

antipatie.
18

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 MOULIS, Miloslav – CÍLEK, Roman. Zapomeňte, ņe jste byli lidmi…: Nacistické koncentrační tábory 

- symbol barbarství. 2. vyd. Praha: Epocha, 2012, s. 125-126. ISBN 978-80-7425-150-4. 
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2 BUDOVÁNÍ PRVNÍCH KONCENTRAČNÍCH 

A VYHLAZOVACÍCH TÁBORŮ  

První koncentraĉní tábory byly zřizovány jiņ od roku 1933, kdy se nacisté chopili 

moci. Zpoĉátku ale vznikaly pouze na půdě Německa (např. tábor Oranieneburg). Sem 

byli posíláni politiĉtí funkcionáři, komunisté a poslanci, zjednoduńeně politiĉtí odpůrci. 

Po pogromu 1938 byli do koncentraĉních táborů také dopravováni němeĉtí Ņidé 

a později i ve zvýńené míře Romové, homosexuálové, Poláci, lidé s kriminální ĉinností, 

přísluńníci náboņenských sekt atd. 

Koncentraĉní tábory se navzájem lińily svojí rozlohou, zaměřením, lokalizací, 

v kaņdém táboře byl rozdílný poĉet zadrņovaných lidí různých národností a ras. Lińily 

se i mírou spáchaných zloĉinů a krutostí. 

Jako první koncentraĉní tábor v Německu byl zřízen tábor Dachau
19

 u Mnichova 

roku 1933. Mezi vězni byli i Ĉeńi ze zabraných sudetských území. Po roce 1939 se 

poĉet zakládaných táborů zaĉal zvyńovat. Výstavby zaĉaly probíhat na dobytých 

územích, a ve velké míře právě v Polsku. Polsko bylo výhodné z mnoha důvodů – 

jednak zde byla strategicky výhodná a hustá ņelezniĉní síť a také se zde nacházelo velké 

mnoņství ņidovského obyvatelstva, které by bylo těņké a ĉasově nároĉné přepravovat. 

Vzniklo zde zhruba 7 nejvýznamnějńích koncentraĉních a vyhlazovacích táborů, 

s dalńími poboĉkami
20

. Jako první (r. 1939) vznikl na polském území koncentraĉní tábor 

Stutthof (u Gdaňska).  

Po konferenci ve Wannsee (1942) dońlo k vyřeńení zásadní otázky ohledně 

evropských Ņidů. Vedle koncentraĉních táborů vznikaly i výluĉně tábory vyhlazovací. 

Zapoĉaly tak přípravy na největńí vyhlazování obyvatelstva v dějinách. Ņidé (i jiné 

skupiny obyvatel) byli transportováni do táborů, které měly jasný cíl: usmrtit co největńí 

poĉet lidí v co nejkratńím moņném ĉase. Transporty směřovaly do polských táborů, 

které vznikly po roce 1940. 

                                                 
19

 Dachau byl tábor výluĉně koncentraĉní se 197 poboĉkami. Provoz byl zahájen v březnu 1933 

a ukonĉen v dubnu 1945.  

MOULIS, Miloslav. Průvodce po nacistických koncentračních táborech. Praha: Ĉeský svaz bojovníků 

za svobodu, sdruņení politických vězňů a pozůstalých a Terezínská iniciativa, 1991, s. 18-19.  
20

 Celkový poĉet hlavních koncentraĉních táborů se v období 2. světové války navýńil na 22, vzniklo také 

asi 1000 poboĉek (pracovních táborů).  
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„Na jaře roku 1942 začalo Německo dopravovat obyvatele ghett do vyhlazovacích 

táborů v Osvětimi, Treblince, Majdanku, Sobiboře, Belņecu a Chelmně (Ņidé ņijící 

v oblastech připojených k Říńi) a několik menńích.“
21

  

2.1 Stručná charakteristika vybraných polských táborů   

Níņe uvedený přehled je pouze krátkou exkurzí do nejznámějńích táborů, které 

byly od roku 1940 na území Polska v provozu. 

2.1.1 Kombinované tábory koncentrační a vyhlazovací 

Osvětim 

Největńí koncentraĉní tábor SS nacházející se přibliņně 60 km západně od 

Krakova. Provoz zahájen v ĉervnu 1940 a ukonĉen v lednu 1945 (osvobození 

jednotkami Rudé armády). Komplex měl 3 ĉásti: tzv. kmenový tábor, zde se soustředila 

veńkerá administrativa, dále ĉást Březinka, kde se nacházelo mnoņství plynových komor 

a dřevěných baráků a Monovice průmyslový (pracovní) areál. Specifikem byla selekce  

nově přijetých transportů ņidovského obyvatelstva na příjezdové rampě. Ĉást byla 

poslána rovnou do plynových komor, zbytek ponechaných byl poznamenán 

vytetovaným registraĉním ĉíslem na levém předloktí. Celkový poĉet obětí mohl být aņ 

2,5 mil., z toho 1 mil. Ņidů.
22

 

Majdanek 

Tábor byl umístěn téměř na předměstí Lublinu a svoji ĉinnost zahájil v dubnu 

1941. Z celkového poĉtu tvořili Poláci 40% a Ņidé 30%. Původně zajatecký tábor. 

Později tábor urĉený i k likvidaci obyvatel. K vyhlazování docházelo předevńím 

hromadným střílením. Do předem vykopaných příkopů, si lidé lehli obliĉejem dolů 

a následně byli zastřeleni. Na tuto vrstvu lidí si lehla dalńí skupina a situace se 

                                                 
21

 „Wiosna 1942 roku Niemcy rozpoczęli transporty mieszkańców gett do obozów zagłady w Oswięcimu, 

Treblince, Majdanku, Sobiborze, Bełżcu i Chełmie (dla Żydów zamieszkujących tereny wcielone do 

Rzeszy), oraz kilku mniejszych.“ KORBOŃSKI. Polacy, Żydzi, Holocaust, op. cit., s. 53.  
22

 VEBER. Ņidé V novodobých dějinách, op. cit., s. 64-65. 
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opakovala. K usmrcování docházelo i topením v protipoņárních nádrņích. Provoz byl 

ukonĉen v ĉervenci 1944 vpádem SSSR.
23

 

2.1.2 Tábory vyhlazovací 

Vyhlazovacím táborům předcházelo usmrcování lidí v tzv. „pojízdných 

plynových komorách“. Byly to nákladní automobily, speciálně upravené, kdy výfuková 

roura byla zavedena dovnitř auta. Pro masovějńí úĉinky byly vybudovány tábory, které 

měly pojmout mnohem více obyvatel a urychlit tím zapoĉatý proces. 

Chelmno 

Chelmno byl první zřízený vyhlazovací tábor v Polsku, vybudován v prosinci 

1941. Fungovaly zde mobilní pojízdné plynové komory, do kterých bylo obyvatelstvo 

tábora nahnáno. Zde bylo zplynováno i 81 lidických dětí. K doĉasnému zruńení tábora 

dońlo v březnu 1943, avńak od ĉervna 1944 do ledna 1945 byl tábor opět zprovozněn.
24

 

Po nějaké době uņívání těchto pojízdných plynových komor dońli vedoucí ĉinitelé 

SS k názoru, ņe jejich výkonnost je znaĉně nedostateĉná. Realizace pevných a stálých 

komor, které mohou uĉinit provoz úĉinnějńím a anonymnějńím se stala skuteĉností. 

První stacionární plynové komory ve výhradně vyhlazovacím táboře byly zavedeny 

v táborech Belņec, Sobibor a Treblinka. Tyto tři vyhlazovací tábory, také známé pod 

jednotným krycím názvem Akce Reinhard, si byly navzájem dosti podobné, ať se 

jednalo o velikost plochy zabírané táborem nebo poĉet obětí, které byly usmrceny 

v těchto továrnách na smrt. Tábory se téņ vyznaĉovaly mnohonárodnostní skladbou 

obyvatel. S nově příchozími z transportů se zacházelo jiným způsobem neņ např. 

v Osvětimi. Lidem bylo okamņitě po příjezdu na rampě nařízeno, aby se svlékli, a poté 

byli po skupinách nahnáni do „desinfekĉních koupelí“. Místo vody vńak byl vypuńtěn 

plyn, který v několika minutách usmrtil celou skupinu. Richard Glazar tuto situaci 

popsal: „Esesmani pohánějí do běhu. Díky tomu plíce zhluboka dýchají a v plynových 

komorách to potom jde rychleji.“
25

 

                                                 
23

 MOULIS, M. – CÍLEK, R. Zapomeňte, ņe jste byli lidmi, op. cit., s. 275. 
24

 MONTAGUE, Patrick. Chełmno and the Holocaust: The history of Hitler's first death camp. Chapel 

Hill: University of North Carolina Press, 2012, 49, s. 149. ISBN 08-078-3527-7. 
25

 Esesmani poganiją do biegu. Dzięki tomu płuca oddychają głubiej i w komorách gazowych idzie potem 

szybciej.― GLAZAR, Richard. Stacja Treblinka. Warsawa: Ogródek Karta, 2011, s. 15. ISBN 978-83-

6128-352-2. 
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Belžec 

Tábor se nacházel jiņně od Lublinu a i přes své roĉní trvání (1942–1943) přinesl 

smrt 600 000 lidem. Plynové komory byly celkem tři. Poprvé byly vyzkouńeny v únoru 

1942 pouņitím cyklonu B. Obětmi tábora se staly vesměs Ņidé. Tábor byl zruńen 

v březnu roku 1943.
26

 

Sobibor 

Svoji ĉinnost zapoĉal v květnu 1942. Celkem bylo uvedeno do chodu 5 plynových 

komor, které postupně navýńily kapacitu a tak docházelo k usmrcování téměř 

dvojnásobného poĉtu lidí neņ v první fázi. V létě 1943 dońlo k umístění min kolem 

tábora z důvodu moņných útěků nebo dotírání partyzánských skupin. V říjnu 1943 

vypukla v táboře vzpoura, při níņ zahynuly i německé hlídky. Poté byl tábor zruńen. 

Obětí bylo celkem asi 250 000.
27

 

Belņec a Sobibor byly postaveny dříve neņ tábor Treblinka. Její výstavba 

a následné fungování byla zakládána na zkuńenostech získaných z předeńlých výstaveb 

jiných táborů. Stala se tak, vedle Birkenau, nejvýkonnějńím táborem smrti. 

  

                                                 
26

 Tábor byl oficiálně zruńen jiņ v prosinci 1942. Zplynování a zpopelňování vńak trvalo jeńtě do dubna 

1943. MOULIS. Průvodce po nacistických koncentračních táborech, op. cit., s. 11.  
27

 VEBER, Václav. Ņidé v novodobých dějinách, op. cit., s. 67. 
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3 TREBLINKA 

Franz Stangl napsal: „Ten den byla Treblinka nejodpornějńí věc, jakou jsem 

během Třetí říńe viděl. Bylo to Dantovo peklo. Zdálo se, ņe Dante oņil. … Vládl 

nepopsatelný zápach – stovky, ne-li tisíce těl leņely vńude, podléhající rozkladu 

a hnití.“
28

 

Vyhlazovací tábor Treblinka vznikl spoleĉně s tábory Belņec a Sobibor v rámci 

tzv. Akce Reinhard
29

, která měla za úkol totální vyhlazení Ņidů předevńím 

z Generálního gouvernementu. Volba východních oblastí Generálního gouvernementu 

ke zniĉení Ņidů měla mít jeńtě jeden význam. Heydrich na konferenci ve Wannsee 

prohlásil: „V průběhu uskutečňování konečného řeńení bude Evropa pročesána skrz 

naskrz od západu na východ. Evakuovaní Ņidé budou dopraveni, skupina za skupinou, 

do takzvaných tranzitních ghett, aby z nich byli převezeni na východ.“
30

 Tento argument 

vńak kryl tvrzení, ņe Ņidé jsou v táborech, vytvořených na východě, zabíjeni. 

V těchto vyhlazovacích centrech vńak umírali Ņidé i z ostatních ĉástí Polska, dále 

z Ĉeskoslovenska, Nizozemí, Sovětského svazu, Německa, Francie, Řecka, Rakouska, 

Jugoslávie atd. Tyto tábory byly zřizovány v blízkosti největńí koncentrace ņidovského 

obyvatelstva. Byly to oblasti jako např. Varńava, Radom, Lublin, Krakov. Zde se mohlo 

vyskytovat i přes dva miliony Ņidů. Zřizování těchto vyhlazovacích táborů v blízkosti 

největńí ņidovské populace bylo pro nacisty velmi strategicky příznivé. Budovalo se na 

těņko přístupných místech, řídce osídlených, v blízkosti lesů a na malých prostorách. 

Vńe bylo tedy skryto před zraky místních obyvatel, kteří tak ani netuńili, co se 

v přilehlých lesích odehrává. V blízkém dosahu se vńak nacházela ņelezniĉní síť pro 

snadnějńí dopravu transportů. 

Dokonalé (vnějńí i vnitřní) maskování tábora dokazuje výpověď Richarda 

Glazara: „Celý tábor je obehnán do výńe asi 2,5 m ostnatými dráty. Tato stěna ze zelené 

jehličnaté koņeńiny je jeńtě zvýńená asi o půlmetrový písečný násep, na němņ stojí. 
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Uvnitř je tábor rozdělen na různá prostranství, která jsou oplocena stejným způsobem, 

aby z jednoho prostranství nebylo vidět do druhého. Rozhledu z výstupu strany 

příjezdové rampy brání podél se táhnoucí dřevěné baráky.“
31

 

Na otázku Kam byli vystěhováni Ņidé z Generálního gouvernementu bylo 

pravděpodobně odpovídáno, ņe do okupovaných území v Sovětském svazu. Byla to 

vńak pouhá zastírací záminka pro přesun ņidovského obyvatelstva do ghett a také do 

pracovních táborů.
32

 

Tento tábor byl postaven jako poslední z táborů akce Reinhard. Získané 

zkuńenosti tak poslouņily k tomu, aby se z Treblinky stala nejlépe fungující továrna na 

smrt, hned vedle Birkenau. Treblinka se nacházela zhruba 100 kilometrů od Varńavy 

a byla povaņována za jeden z nejstrańnějńích táborů v rámci nacistických ĉistek. 

V blízkosti se nachází hlavní ņelezniĉní trasa Varńava – Białystok a nejbliņńí stanicí je 

asi půl hodiny pěńí chůzí vzdálená Malkinia.  

Vyhlazovacím táborem nebyla vńak jiņ od poĉátku své existence. Před válkou 

byla Treblinka menńí osadou ĉítající pár chalup. Po poráņce Polska roku 1939 dońlo 

k zabrání tohoto území a následnému připojení ke Generálnímu gouvernementu. 

V blízkosti Treblinky se nacházel téņ kamenolom stejného jména. Zde pracovali polńtí 

i ņidovńtí vězni z okolních ghett. Jejich práce byla následně vyuņita při samotné 

výstavbě tábora. Okolo roku 1941 nechali němeĉtí okupanti v Treblince zřídit tzv. 

Arbeitslager, kam byli posíláni Poláci za nepatrné přestupky. Kapacita tábora byla v té 

době asi 3000 vězňů.
33

 

První plány na zřízení vyhlazovacího tábora vznikly na přelomu dubna a května 

roku 1942. V tu dobu přijeli do treblinské oblasti přísluńníci speciální komise SS, kteří 

hledali příznivé místo pro stavbu továrny na smrt. Výstavba byla zahájena na přelomu 

května a ĉervna roku 1942. Vedoucím tábora se na poĉátku výstavby stal SS- 

Obersturmführer Richard Thomall. Později byl Thomall nahrazen Rakuńanem dr. 

Irmfriedem Eberlem.
34
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Hlavním inspektorem postupně vńech tří táborů byl SS-Hauptsturmführer 

Christian Wirth.
35

 Jeho proslulá bezcitnost, brutalita, fanatismus a viditelná nenávist 

k Ņidům ho přivedla aņ k funkci prvního velitele tábora Belņec. Zde prováděné 

mnoņství pokusů později poslouņilo k vyuņití v dalńích táborech, Sobibor a Treblinka. 

Samotný Wirth vedl esesmany k beztrestným brutálním úkonům na vězních. Treblinka 

se tak stala „nejdokonalejńím“ táborem smrti. 

Richard Glazar ve své knize píńe: „Jsme v Treblince, vyhlazovacím táboře, fabrice 

na likvidaci, oddělávání Ņidů z Polska i z jiných okupovaných území (…) Je nevelká, asi 

500×300 m, zato kapacita obrovská (…) Táhne se tudy vysoký násep z písku, přes který 

není vidět. Před náspem je první, větńí část tábora Auffanglager, záchytný tábor. Na 

druhé straně náspu je Totenlager, tábor mrtvých. Za náspem je uņ říńe mrtvých. Ti, kdo 

tam vláčejí mrtvoly z plynových komor do obrovských hrobů, jsou jeńtě více mrtvi, neņ 

my tady. Za kým se jednou zavře brána Treblinky, pro toho není návratu do ņivota.―
36

 

První pocity po příjezdu do Treblinky popisuje polský Ņid Jankiel Wiernik takto:      

„Tam nám teprve spadla clona z očí. Plac byl posetý těly, byly oblečené i nahé. Jejich 

tváře byly zkřivené strachem i hrůzou. Byly černé a opuchlé. Dońiroka otevřené oči, 

vyplazené jazyky a roztříńtěné mozky, znetvořená těla. Vńude byla krev. Nańe nevinná 

krev, krev nańich dětí, bratrů a sester. Krev nańich otců a matek. Vyprovázejí nás po 

dvoře.―
37

 

Výńe popisující oĉitá svědectví přeņivńích jasně dokazují, ņe Treblinka dosáhla, 

i přes svoji malou plochu a krátké trvání, jako vyhlazovací tábor maximální výkonnosti.  

3.1 Trestní tábor Treblinka 

Výstavba trestního tábora Treblinka zapoĉala 1. září roku 1941. Byl zřízen při 

malé pískovně a následně sem byli posíláni Poláci z okolí Treblinky, kteří neplnili 

                                                 
35 Christian Wirth, narozený roku 1885, jeden z nejsadiĉtějńích velitelů tábora. Od roku 1939 se úĉastnil 
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oxidem uhelnatým. Zde se také zrodil nápad maskovat plynové komory jako sprchové místnosti. Ibid., 

s. 107. 
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předepsané dávky v zemědělské výrobě, ale například i ti, kteří na ulicích pouņívali 

„nevhodná a pomlouvačná“ slova vůĉi přísluńníkům SS, nebo dívky, co odmítali jejich 

„laskavosti“. Vńechny, kdo byli posláni do trestního tábora, ĉekala s téměř stoprocentní 

jistotou smrt. Mezi Poláky byli i Ņidé, kteří byli posléze vyuņiti ke stavbě 

vyhlazovacího tábora. Podle Richarda Glazara se poĉet vězňů mohl pohybovat kolem tří 

tisíc najednou. Celkově to do ĉervence 1944 mohlo být aņ 20 000 vězňů, z nichņ bylo 

Němci a Ukrajinci, kteří se téņ úĉastnili role vězeňských dozorců, usmrceno 10 000 

lidí.
38

 

Kdyņ byl posléze zřízen vyhlazovací tábor a byly vyslány transporty, lidé se 

domnívali, ņe jsou posláni pouze na práci, do uņ známého tábora pracovního. Zde byl 

vyuņit dokonalý maskovací prvek celého komplexu a chytré umístění do odlehlých lesů. 

Jankiel Wiernik se ve své knize zmiňuje o viditelném oznaĉení vězňů ve 

vyhlazovacím táboře, kteří tam byli posláni z tábora pracovního. Wiernik píńe: „Kdyņ 

jsem byl v táboře č. 3, dozvěděl jsem se, kým jsou Ņidé, kteří nosí ņluté záplaty. Byli to 

tedy lidé různých profesí a řemeslníci, kteří Treblinku vybudovali, a kteří tu zůstali.―
39

 

Avńak přeņivńí vězeň z kárného tábora byl pouze výjimkou. Jan Sulkowki, polský 

vězeň z treblinského trestního tábora, který se úĉastnil budování vyhlazovacího tábora, 

uvádí: „Němci zabíjeli Ņidy bitím nebo zastřelením. Byl jsem svědkem situací, kdy 

esesmani … donutili Ņidy při kácení stromů stoupnout si pod stromy, které měly uņ 

spadnout. Kromě toho se často stávalo, ņe esesáci vtrhali do chatrčí ņidovských dělníků 

a chladnokrevně je zabili. … Esesmani mi řekli, ņe stavíme koupelnu, a teprve po dlouhé 

době jsem si uvědomil, ņe jsme budovali plynové komory.“
40

 

3.2 Vyhlazovací tábor Treblinka  

Na jaře v roce 1942 zapoĉala výstavba tábora, který se poĉtem svých obětí za 14 

měsíců trvání řadí na ńpici táborů s úmyslem „vyhubení neņádoucích“ osob. Koncem 

ĉervence přijeli do Treblinky jiņ první transporty Ņidů z Varńavy. Zařízení tábora bylo 

na poĉátku vcelku skromné. Pár dřevěných baráků, jedna budova s plynovými 
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komorami (které na poĉátku jeńtě nebyly v provozu) a strojovnou, dále studně a krycí 

oplocení. Zároveň byly pokládány koleje a stavěna nádraņní rampa. Z transportů byli 

vybíráni tesaři, zámeĉníci a stavitelé, aby pokraĉovali v dalńích stavbách budov. Dále 

byli vybíráni např. zlatníci pro třídění zlata a ńperků, ale také aby vylamovali mrtvolám 

zlaté zuby, krejĉí, kteří ńili uniformy a obleky, nebo mladé dívky na praní prádla. 

Ostatní byli veĉer komandem SS postříleni.  Denně to prý mohlo být aņ 4000 lidí. Od 

října se vńak poĉet transportů zvětńoval a usmrceno zastřelením tak, dle Glazara, mohlo 

být 15 000 – 18 000 lidí za den.
41

 

V táborech pracovalo okolo 30 esesmanů, kteří měli na starosti vńechny majetné 

osobní věci, jeņ si oběti přivezly s sebou. K pokrytí vńech nároků tábora, coņ byla 

bezpeĉnost, stráņní sluņba uvnitř i dohled kolem něj, bylo zapotřebí pomocných sil. 

Byly to zejména sloņky nacionalistických a nacistických ukrajinských sloņek (jak uņ 

bylo zmíněno).  

Plocha, kterou tábor zabíral, měla tvar obdélníku s rozměry asi 600 m × 400 m. 

Byl obehnán dvouřadým oplocením s ostnatým drátem a vpletenými větvemi, aby bylo 

znemoņněno jakékoliv nahlédnutí do tábora. Vzdálenost obou řad plotů byla 40 aņ 50 

m. V kaņdém rohu tábora byly vztyĉeny osm metrů vysoké stráņní věņe, později byla 

vztyĉena jeńtě jedna věņ, uprostřed vyhlazovací oblasti.
42

  

Tábor byl rozdělen na tři zóny. Na zónu obytnou (Wohnlager), která zahrnovala 

ubytovací prostory pro přísluńníky SS a Ukrajince a také dalńí budovy, jako například 

kanceláře, sklady, ońetřovnu. V jedné ĉásti tohoto prostoru, oddělené ostnatým drátem, 

se nacházely tři budovy postavené do tvaru písmene U. Zde ņili ņidovńtí vězni. Na 

druhé straně prostranství bylo postaveno zhruba 30 latrín zakrytých slaměnou střechou. 

Dále to byla zóna přijímací (Auffanglager), nacházející se v jihozápadní ĉásti tábora. 

Přijímací zónu tvořila nádraņní rampa a stovky dlouhá odstavná kolej. Před rampou byla 

veliká budova, kde se shromaņďovaly osobní věci obětí. Tuto ĉást dále tvořil prostor, 

tzv. „svlékací nádvoří“, kde byly odděleny ņeny s dětmi od muņů. Na nádvoří stály dva 

baráky, barák nalevo byl urĉen pro ņeny s dětmi, kde odkládaly své cennosti a peníze, 

druhý byl urĉen muņům ke stejnému úĉelu. Wiernik: „Byly tam dvě veliké tabule 

s nápisy, abychom vydali zlato, stříbro, diamanty, peníze a vńechny cenné věci. V jiném 
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případě hrozí smrt.“
43

 Jiņně od tohoto nádvoří se nacházel „třídící dvůr“ 

(Sortierungsplatz). Zde se odkládaly kabáty, svrńky a zavazadla.
44

  

Glazar popisuje příjezd do tábora následovně: „Po poledni stojíme zase – malý 

nádraņní domek s nápisem Treblinka. Úzká rampa, za ní dřevěný barák, na rampě lidi 

v holínkách, i v civilu. Mezi nimi v uniformách esesmani, s karabáči, někteří s automaty. 

Celý houf hned dirigují z rampy jinou bránou dál. Muņi vpravo, ņeny a děti vlevo! Dalńí 

povely: ‘Odloņit zavazadla – svlékat se – do naha!‘ ‚Dokumenty a hodinky podrņte 

v rukou!‘ Co, do dezinfekční koupele jdeme a potom hned za prací? … Esesman odvádí 

některé z nás nových dál. Kde jsou ti ostatní – ti nazí? – Mrtví, vńichni mrtví. Kdyņ ne 

teď, tak za pár minut určitě, tohle je tábor smrti, tady oddělávají Ņidy a nás vybrali, 

abychom přitom pomáhali. Laufen, immer laufen – schneller, schneller! Aha, tady se 

musí běhat, ne chodit.“
45

 

Třetí oblastí Treblinky byla zóna vyhlazovací (Totenlager). Byla také oznaĉována 

jako „horní tábor“, kdeņto ĉást obytná a přijímací byly vnímány jako „dolní tábor“. 

Tento vyhlazovací sektor byl zcela oddělen od zbytku tábora plotem propleteným 

větvemi jehliĉnanů. Velikost tohoto komplexu byla přibliņně 200 × 250 m. V prvních 

měsících fungování tábora byly zřízeny 3 plynové komory, kaņdá o rozměrech 4 × 4 × 

2,6 m. Byly vestavěny ve velké cihlové budově, ke které byla připojena místnost 

s naftovým motorem, vhánějícím trubkami oxid uhelnatý do komor. Jankiel Wiernik to 

popisuje takto: „Pouńtějí motor, spojují ho se vstupními trubkami. Do 25 minut jiņ 

vńichni leņí v řadě. Vńichni jsou si rovni. Není bohatých ani chudých, vńichni jsou si 

rovni před Bohem. Zplynováno bylo denně od 10 tisíc do 12 tisíc lidí“.
46

 

Dveře u kaņdé komory byly vņdy neprodyńně uzavřené a zhotovené ze silných, 

pevných trámů. Vnitřní zdi byly do urĉité výńky vykachliĉkované. Na stropě byly 

zabudované trysky a potrubí, jeņ slouņilo jako přívod plynu. Celý tento komplex měl 

vytvářet iluzi sprchových zařízení. Po uzamĉení dveří zhasla světla v komoře a byl 
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puńtěn plyn. Mrtvým tělům byly pak „specialisty“ vytrhávány zlaté zuby a těla následně 

i zapudrována vápnem.
47

 

Blízko plynových komor se nacházely obrovské vybagrované jámy, do kterých 

byla těla zpoĉátku pohřbívána. Mrtvá těla, vytaņená z plynových komor, byla naloņena 

na vozíky a po úzkokolejné trati byla dopravena pomocí vězňů k jámám.  

Jak uņ bylo zmíněno, po výstupu z vagonu, byli muņi a ņeny s dětmi rozděleni. 

Ņeny ńly následně do „Friseurstube“  (kadeřnictví), kde jim byly ostříhány vlasy. Chil 

Rajchman, jeden z přeņivńích, popisuje vlastní zkuńenost, kdy stříhal ņenám jdoucím na 

smrt vlasy: „Jeden vrah nám nařizuje, abychom se postavili kaņdý za jeden z kufrů. 

Chvíli čekáme. Vchází velitel Treblinky, velký a tlustý, asi padesátiletý vrah. Nařizuje 

nám, abychom pracovali rychle. Na jednu hlavu musí stačit pět záběrů nůņkami. 

Musíme dbát na to, aby se vlasy nedotkly podlahy a aby kufry byly pořádně naplněny. 

Končí slovy: ‚Jinak bude nářez, vy mizerní psi!‘ … Dívám se na ty ņeny a nevěřím 

vlastním očím. Kaņdá z nich se posadí před jednoho holiče. Jedna mladá ņena zamíří ke 

mně. Ruce mám ochromené, nejsem schopný pohnout prsty. Jsou k nám obrácené 

obličejem a čekají, aņ jim ostříháme ty krásné vlasy. Jejich pláč je srdcervoucí. … Stěņí 

mám čas se otočit a přede mnou uņ sedí dalńí ņena, bere mě za ruku a chce jí políbit. 

‚Povězte mi, co s námi bude dál? Je tohle konec?‘ … Mezi neńťastnicemi, které usedají 

přede mnou, je krásná dívka, která mi říká: ‚Neostříhejte mi ty vlasy úplně, jak bych 

vypadala?‘ Neodpovídám, co bych jí mohl říct? Pokouńím se jí uklidnit…“
48

 

Poté byli i s muņi hnáni z „dolního tábora“ tzv. „ńlauchem“
49

 do „tábora horního“ 

– vyhlazovacího. Jakmile se větńí ĉást nahnaných lidí ocitla uvnitř plynových komor, 

byla okamņitě esesmany uzavřena dveře a puńtěn plyn. Němci nazývali tuto uliĉku 

„Himmelstrasse“ neboli „cesta do nebe“. Takto ji popisuje Patterson:                    

„V Treblince byl tunel dlouhý 80 m a ńiroký čtyři metry a vedl ze svlékárny v dolním 

táboře, do plynových komor v táboře horním. Asi po 30 m směrem na východ části 

tábora, se tunel náhle stočil doprava pod úhlem 90° a vedl přímo do hlavního otvoru 

plynové komory … V Treblince a Sobiboře, SS nazývalo tento tunel cestou do nebe. 

V Treblince, nad vchodem do budovy, kde byly plynové komory, Němci zavěsili tmavý 
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závěs, který sebrali ze synagogy. Na závěsu bylo hebrejsky napsáno: To je brána, přes 

kterou mohou vejít pouze poctiví a spravedliví.“
50

  

U ņenské svlékárny bylo u vchodu do „ńlauchu“ napsané: „K lázním“ (Zur 

Badeanstalt). Před prostorem do plynových komor stáli dva Ukrajinci, známí svými 

sadistickými sklony vůĉi osobám, které naháněli do komor. Jednoho z nich popisuje Eli 

Rozenbergová, která pracovala ve vyhlazovací ĉásti: „Tenhle Ukrajinec měl zvláńtní 

zálibu ve zraňování lidí, zvláńtě ņen. S oblibou bodal ņenám do nahých stehen a genitálií 

předtím, neņ vstoupily do plynových komor. Mladé ņeny a dívky také znásilňoval. Také 

uřezával nosy a uńi starým ņidům, kteří se mu nelíbili. Kdyņ byl nespokojen s něčí prací, 

rozbil mu lebku kovovou trubkou, nebo ho bodl svým noņem. Jeho největńí zálibou bylo 

zamotat někomu hlavu mezi dva ostnaté dráty a pak ho přes ni mlátit. Jak se dotyčný 

svíjel pod ranami, uńkrtil se.“
51

 

Dalńím vyhlazovacím zařízením byl v Treblince „Lazarett“
52

. Vzhledem 

připomínající nemocnici o rozloze 150 aņ 200 m
2
 a s ĉerveným kříņem u vchodu. Uvnitř 

tohoto areálu se nacházel 12 m dlouhý příkop, ve kterém neustále hořel oheň a na jehoņ 

okraji byl vyvýńený násep s laviĉkami. Tento lazaret byl předevńím urĉen pro lidi 

nemocné, staré, raněné, ale i pro matky s dětmi. Pod záminkou, ņe jdou do 

„ambulatoria“, kde měli být ońetřeni, byli ale vyhnáni k tomuto příkopu. Na rozkaz se 

měli svléknout a sednout na lavici. Následně byli postříleni jedním z Němců nebo 

Ukrajinců. SS-Unterscharführer August Miete, vězni přezdívaný „Anděl smrti“ a muņ, 

který měl Lazaret na starosti, později ve výpovědích uvádí: „V transportech byli 

vņdycky nemocní a zmrzačení lidé. … Tyto nemocné, postiņené a raněné cestující 
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odvedla zvláńtní skupina pracovníků do Lazarettu. V Lazarettu postavili nebo poloņili 

tyto lidi na okraj jámy. Kdyņ byli přivedeni vńichni nemocní a ranění, bylo mým úkolem 

je zastřelit. Pálil jsem do týla devítimilimetrovou pistolí. … Jednalo se o muņe a ņeny, 

mladé i staré a také děti.―
53

 

Téņ Charles Patterson se zmiňuje o osudu lidí z transportů, kteří byli pod klamnou 

záminkou okamņitě hnáni na smrt: „ … Osobám starým, nemocným raněným i matkám 

s dětmi, personál tábora řekl, aby se odebrali do ‚ambulatoria‘, kde údajně měli dostat 

lékařskou pomoc. To posilovalo dojem, ņe operace probíhala tak, jak jim dříve říkali 

Němci – přesídlení do pracovních táborů na východě. Kdyņ stráņci nahnali označené 

lidi ke zplynování do svlékárny, jiní stráņci vedli osoby poslané do ‚ambulatoria‘ boční 

cestou rovně k jámám na popravu. Kdyņ vězni dorazili nad jámu, stráņci jim řekli, aby 

se svlékli a společně si sedli na kopec poblíņ jámy. Poté do nich stráņe začali střílet 

z pistolí.“
54

 

Situace, kdy se mnoņství těl hromadilo a nebylo je kam ukládat, byla natolik 

váņná, ņe transporty byly na popud Wirta a Stangla (jakoņto nového velitele Treblinky) 

zastaveny 28. srpna 1942. V tu dobu zaĉalo upravování a zlepńování vzhledu celého 

komplexu, jak to popisuje Glazar: „V obdobích, kdy transporty dočasně nejezdily, se 

v Treblince neustále stavělo, upravovalo, zlepńovalo, vykazovala se prostě činnost. 

Terén se uhlazoval a vyrovnával do přísně geometrických ploch. … Pracovalo se i na 

nádraņí, na ńkvárou vysypané černé plońe rozsáhlého prostranství, nad nímņ visela bílá 

tabule s černým nápisem Treblinka – Obermajden. A byly tu i dalńí cedule se lņivými 

nápisy, které měly na nicotně krátkou dobu oklamat ty, kteří přijíņděli, aby tu během 

několika málo minut nańli smrt. Tabule a nápisy nad fingovanými okénky a dveřmi – Zu 

den Zügen in der Richtung nach Bialystok und Wolkowisk, Fahrkartenausgabe, 

Bahnmeisterei. A také tu byl ohromný ciferník, který vńak neměnně ukazoval ńest hodin. 

A také ona cynická cedulka Zum Bad – ukazatel smrti. Zejména ale na výzdobu si 

esesáci potrpěli. … Ńedivé pásy vydláņděných cest lemovaly bílé pruhy velkých 

obrubních kamenů natřených vápnem. … Na vńech rozcestích v Treblince byly nápisy 
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a pod nimi alegorické dřevoryty. Pod nápisem Zum Ghetto například shrbená postava 

Ņida s rancem na zádech, u hlavní cesty zpodobnění postav dvou esesmanů a tabulka 

s nápisem Karl Seidl Strasse, Hlavní třída Treblinky byla totiņ pojmenována po 

nejstarńím z osazenstva SS.“
55

 

Transporty byly obnoveny záhy, jiņ 3. září. Z tohoto důvodu byly nakázány dalńí 

výstavby komor. V září 1942 dońlo k výstavbě deseti plynových komor. Byly postaveny 

vedle komor stávajících, a zatímco probíhaly stavby, plynování ve starých komorách 

neustále pokraĉovalo. Nové byly větńí neņ původní, kaņdá měřila 4 × 8 m a celkově 

zabíraly plochu 320 m
2
. Strop u kaņdé komory byl sníņen na 2 metry. Důvod byl jasný, 

u starých komor, které byly asi o 60 cm vyńńí, docházelo k tomu, ņe se malé děti 

neudusily. Sníņení stropu mělo mít za následek stoprocentní úĉinnost plynové komory 

a také vyuņití menńího objemu oxidu uhelnatého. Tak dońlo k navýńení tempa 

vyhlazování a ke zdokonalení celého procesu usmrcování.
56

 

Nová budova byla pravoúhlá, uprostřed vedla dlouhá chodba s umístěnými 

komorami na kaņdé straně chodby. Nově byla ve dveřích zabudována skleněná okénka, 

jimiņ Ukrajinci a esesmani kontrolovali dění uvnitř komory. Jak uņ bylo řeĉeno, na 

konci „ńlauchu“ a na zaĉátku vchodu do chodby s plynovými komorami visela opona 

s hebrejskými nápisy a ve ńtítu byla umístěna Davidova hvězda. Po stranách tohoto 

přechodu byly umístěné květináĉe. Staré komory mohly pohltit zhruba 600 lidí, zatímco 

nové aņ 3800. Jakmile byl zahájen provoz nových komor, staré jiņ nebyly ke zplynování 

vyuņívány. Z nich byly vytvořeny krejĉovny, kde vězni ńili nové uniformy apod.
57

 

Výstavby nového vyhlazovacího komplexu se úĉastnili ņidovńtí zedníci a tesaři, 

vybraní z transportů pocházející z Varńavy. Asi ĉtyři desítky vězňů pracovali na stavbě 

několik týdnů, jak popisuje Wiernik: „Práce na stavbě nových plynových komor trvala 

pět týdnů. Připadalo nám to jako věčnost. Dělali jsme od východu do západu slunce pod 

údery karabáčů a paņeb. I kdyņ nańe tělesné vypětí bylo daleko za běņnými lidskými 

představami, nańe duńe trpěla jeńtě více. … Tak jsme tedy stavěli komory smrti pro sebe 

a své bratry.“
58
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3.3 Transporty  

První transporty do Treblinky přijíņděly z varńavského ghetta jiņ v ĉervenci roku 

1942. Od 23. ĉervence do 23. srpna to bylo kolem 245 000 Ņidů z Varńavy a okolí. 

Z Radomu aņ 51 000 lidí a z lublinského obvodu 16 500 obyvatel poslaných na smrt.
59

 

Od poloviny listopadu 1942 aņ do ledna následujícího roku, nepřijely do Treblinky 

téměř ņádné transporty z Generálního gouvernementu. V té době sem byly posílány 

transporty z Białystoku. Od poloviny ledna ale opět zaĉaly přijíņdět vlaky z konĉícího 

varńavského ghetta. V období od ledna 1943 do dubna téhoņ roku bylo do Treblinky 

přivezeno 31 500 Ņidů z Generálního gouvernementu.
60

 

Situace v deportaĉních vlacích byly pro vězně lidsky nepřijatelné. Vozy byly 

přeplněné aņ dvojnásobkem lidí (neņ byl maximální poĉet), coņ bylo aņ 150 lidí do 

jednoho vagonu. Lidé byli bez vody, jídla, bez jakýchkoliv hygienických zařízení. Cesta 

trvala i několik dní. Mnoho lidí zemřelo jiņ při cestě uduńením, vyĉerpávající jízdou bez 

osobního prostoru a v nesnesitelném zápachu. Přeņivńí Abraham Krzepicki popisuje 

scénu z transportního vlaku: „Do nańeho vozu bylo napěchováno přes 100 lidí. Není 

moņné popsat truchlivou situaci v nańem uzavřeném nákladním voze bez vzduchu. Byl to 

jeden velký záchod. Kvůli vzduchu se kaņdý snaņil prorazit si cestu k malému okénku. 

Vńichni leņeli na podlaze.  Smrad ve vagonech byl nesnesitelný. Lidé káleli do vńech 

čtyř rohů … Jeden ńaulista (litevský dobrovolník v nacistických sluņbách) vstoupil do 

vozu … zprvu jsem nechápal proč. Brzy se vyjasnilo, ņe nás přińel jednoduńe obrat … 

Situace ve vagonech se zhorńovala. Vodu. Ņebrali jsme u dráņních dělníků. Dobře 

bychom jim zaplatili. Někteří platili 500 i 1000 zł za malý ńálek vody.“
61

 

Ņid Abraham Goldfarb vypovídá o tom, ņe děti měly ve vlaku takovou ņízeň, ņe 

olizovali pot svých matek a ze 150 lidí se jich za dvoudenní cesty udusilo 135. Dalńí 

výpověď polského inņenýra Jerzyho Krolikowského popisuje uzavřené „dobytĉátky“, 

s okny pokrytými ostnatými dráty, mezi nimiņ bylo vidět bledé a vyzáblé obliĉeje, jeņ 

svým pohledem prosily o vodu.
62

 

Trasa Varńava-Treblinka-Varńava měla podle plánů trvat zhruba 11 hodin, ale 

kvůli různým opoņděním se protáhla aņ na dlouhé dva dny. Treblinka v jistou dobu 
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pobírala i transporty, které byly původně urĉené do tábora Sobibor. Treblinka tak byla 

přeplněná a vlaky musely i několik dnů ĉekat, neņ byly puńtěny do areálu. Po otevření 

vozů byla mrtvá těla vyházena, lidé hnáni na Sortierungsplatz a rovnou do plynových 

komor nebo do Lazaretu.  

Rampa i nádvoří byly plné mrtvých těl. Oskar Bergr děsivou scénu popisuje: 

„Kdyņ jsme vystupovali, byli jsme svědky příńerného výjevu: vńude kolem leņely stovky 

těl. Hromady pytlů, ńaty, brańny, vńechno bylo smícháno dohromady. Vojáci SS, Němci, 

Ukrajinci, stáli na střechách baráků a bez rozmyslu pálili do davu. Krvácející muņi, 

ņeny a děti padali. Vzduch protínal jekot a pláč. Střelbou nezranění lidé, museli projít 

otevřenou branou na prostranství oplocené ostnatým drátem, přičemņ přeskakovali 

mrtvé a raněné.“
63

 

Pomocná síla ņidovských vězňů byla zpoĉátku krátkého trvání, Ņidé byli po 

vykonání práce větńinou zastřeleni a vyměněni vězni z nově přijíņdějících transportů. 

To ale vedlo ke zpomalování likvidaĉních ĉinností v táboře. Změny nastaly v září 1942, 

kdy se velitelem tábora stal Franz Stangl. Díky vzpouře ņidovského vězně Maxe Biala 

dońlo k přehodnocení přístupu vůĉi Ņidům. Ņidé vybraní na doĉasnou práci velmi rychle 

přińli na to, co se kolem nich děje a ņe i oni jsou odsouzeni na smrt. Stangl chápal tuto 

situaci a rozhodl se vytvořit pevné organizace ņidovských vězňů. Ņidé jiņ nebyli 

neustále měněni na urĉitých pozicích. Změnily se téņ ņivotní podmínky pro vězně 

a nebyli jiņ vystavěni denním masakrům. Treblinský vězeň Tanhum Greenberg 

popisuje, jak Wirth vyhlańoval změnu statutu: „ … Vy Ņidé byste měli tvrdě pracovat. 

Kdo bude pracovat, bude mít vńechno. Dostane dobré jídlo a pití. Pracovníkům se 

dostane lékařské péče. Zřídí se nemocnice s doktory. … Pro Ņidy se postaví pět měst, 

tam budou pracovat a dobře ņít a nikdo nebude odveden. Treblinka se stane jedním 

z těchto měst, kde budou Ņidé ņít. Uņ nebudou ņádné selekce.“
64

 

Ņidé byli umístěni do ubikací, kde bydleli tzv. „dvorní Ņidi“
65

, zde jiņ byly 

podmínky mnohem lepńí. Na vrcholu hierarchie těchto nově utvořených skupin 

pracovníků stál „táborový stařeńina“. Dále byl jmenován „barákový stařeńina“, který 

zodpovídal v baráku za ĉistotu, za místa pro spaní pro kaņdého vězně a za to, ņe kaņdý 
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odejde vĉas na vykonávání prací. Menńími jednotkami byly uņ organizované skupiny 

vězňů, pracovní ĉety s urĉitou specifikací práce. Kaņdou tuto jednotku vedl jeden 

z vězňů, tzv. kápo. Ten zodpovídal za práci své ĉety a vńichni museli poslouchat jeho 

rozkazy. Byl oznaĉen ņlutou páskou na ruce s ĉernými písmeny c-a-p-o. Větńinou byl 

i ozbrojen holí nebo karabáĉem. Pracovní skupiny byly oznaĉeny (barevnými páskami) 

podle úkonů, které měly na starosti.
66

 

K vylíĉení osobnosti Franze Stangla poslouņí výpověď Richarda Glazara, který ho 

popisuje takto: „Neosobní vrah. Inteligentní, trochu aristokratický zjev, rovné drņení 

těla. Kaņdým pohybem dával najevo, ņe si udrņuje odstup od vńeho, co bylo v Treblince 

apokalypticky příńerné: od plynových komor, od hromady mrtvol, od rońtů, na nichņ 

hořela těla. Pochybuji, ņe mu bude moņno z doby jeho působení v Treblince dokázat 

jedinou individuální vraņdu, moņná dokonce ani jediný úder. Odlińoval se. … Stangl se 

v blízkosti plynových komor – říkalo se tomu ,v provoze‘ – ukazoval velmi málo. A kdyņ 

ano, tedy měl na rukou ņluté jelenicové rukavice a místo těņkého karabáče, který 

pouņívali ti druzí, si pohrával s jezdeckým bičíkem. Coņ ovńem nic nemění na jeho 

odpovědnosti. Nemusel osobně zabíjet, na to měl systém, jemuņ velel. Jeho oblíbeným 

místem byl asi 5 metrů vysoký val mezi první a druhou částí tábora. Odtud měl výborný 

přehled, procházel se tam a připomínal mi hradního pána, který obhlíņí chod svého 

panství.―
67

 

Chil Rajchman, se zmiňuje o Stanglovi takto: „Je krásně, vrazi jsou dobře 

naloņení. Mathias, velitel nańeho tábora, usedá na svah a zve velitele, obersturmführera 

Franze, kterému říkáme ,Panenka‘, aby se k němu připojil. Tato ,Panenka‘ je bestiální 

vrah. Kdyņ se objeví v táboře, vńichni mají strach. Je to odborník na facky. Čas od času 

si k sobě zavolá nějakého vězně, poručí mu, aby se postavil do pozoru, a prudce ho 

udeří do obličeje. … Pak ,Panenka‘ zavolá svého psa, který je skoro tak velký jako 

člověk, a zařve na něj: ‚Člověče, trhej toho psa!‘ Pes poslechne pána a vrhne se na 

ubohého Ņida.“
68
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3.4 Stručný přehled pomocných židovských skupin  

3.4.1 Organizace práce v přijímací oblasti 

 Nádražní komando (Bahnhofkommando) 

Toto komando tvořilo 40 – 50 vězňů, kteří pracovali na příjezdové rampě. Jejich 

práce spoĉívala v otevírání nově přijetých dobytĉáků, vyhánění lidí na rampu 

a odklízení mrtvých těl, které pak přesunuli k pohřebním jámám. Poté vlaky ĉistili 

po skupinách dvou aņ tří lidí, aby nebylo poznat, pro jaký úĉel vlaky slouņí (pro 

dalńí transporty). Jejich oznaĉení – modrá páska – bylo velmi důleņité i pro 

orientaci a odlińení pracovních skupin od obětí transportu. Na tyto pozice byli 

vybíráni Ņidé, kteří uměli německy, pro snazńí domluvu jich samotných s nově 

přijíņdějícími do Treblinky.
69

   

 Transportní komando (Transportkommando) 

Transportní komando, které bylo oznaĉené ĉervenými páskami, v táboře 

oznaĉováno jako „pohřební bratrstvo“. Tito vězni působili na prostranství, kde se 

oběti svlékali, mj. pomáhali i malým dětem ke svlékání a odnáńeli zavazadla 

a svleĉené ńatstvo na třídící dvůr. Dále odváděli staré a nemohoucí lidi rovnou 

k popravĉím jámám, které se nacházely přímo v přijímací oblasti.
70

 

 „Goldjudi“ (Goldjuden) 

Skupina asi dvaceti lidí, ĉítající bývalé hodináře, klenotníky nebo bankovní 

úředníky. Jejich prací bylo přijímání a třídění veńkerých cenností, peněz 

i dluhopisů od nově přijíņdějících. Museli provádět i tělesné prohlídky předevńím 

ņen, neņ byly poslány do plynových komor. Pracovali na dvoře i ve skladech 

a byli povaņováni za velmi privilegované, i proto, ņe si mohli ĉást nějakých 

cenností uschovat pro sebe, avńak za veliké opatrnosti.
71
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 Holiči (Friseure) 

Tuto práci vykonávalo zhruba deset aņ dvacet muņů, kteří byli profesionálními 

holiĉi. Vlasy byly stříhány ņenám před vstupem do plynových komor. V Treblince 

se místnost pro holiĉe nacházela na konci budovy, kde se ņeny svlékaly, a blízko 

u vstupu do ńlauchu. Stříhání vlasů v táborech zaĉalo na podzim roku 1942, kdy 

Hlavní hospodářský a správní úřad SS v srpnu téhoņ roku vydal jasné nařízení.
72

 

Stangl popisuje zaĉátek stříhání ņenských vlasů v Treblince. „Jednoho dne jsme 

obdrņeli dezinfekční přístroj, aniņ by nám někdo řekl k čemu. Zeptal jsem se na to 

v Lublinu. Odpověděli mi, ņe od nynějńka máme stříhat ņenské vlasy. Ty se mají 

vyčistit a napěchovat do pytlů … Vybavuji si, ņe mi v Lublinu vysvětlili, ņe vlasy 

jsou určené k izolaci ponorek.“
73

 

 Třídiči šatstva a zavazadel (Lumpenkommando) 

Tato skupina ĉítala 80 – 100 muņů a pracovala v několika skupinách. Náplní 

jejich práce bylo sbírání, třídění a prozkoumávání zavazadel ponechaných po 

vězních. Věci byly poté svázány do ranců. Na kaņdém bylo napsané ĉíslo 

pracovníka, který ho vytvořil. Ĉíslo měl kaņdý napsaný na svém límci. 

V zavazadlech se hledaly dokumenty, cennosti, fotografie a také znaky ņidovství. 

To vńe se muselo odstranit. Pokud by tak pracovníci neuĉinili, ĉekala by je jistá 

smrt.
74

  

Dalńí speciální skupinu tvořila lesní četa (Waldkommando) a maskovací četa 

(Tarnungskommando). Lesní ĉeta měla za úkol shromaņďovat dřevo z blízkých lesů pro 

potřeby spalování mrtvol. Maskovací skupina zajińťovala vplétání větví jehliĉnanů do 

oplocení tábora, i ńlauchu. Tyto práce byly neustále potřebné, zejména maskování 

(větve rychle usychaly).
75

 

Nacházely se tu ale i dalńí organizované jednotky, které byly pro svoji ĉinnost 

velmi potřebné. Byli to dělníci, kteří stavěli baráky, upravovali cesty, natahovali ostnaté 

dráty. Jiní pracovali na záhonech, starali se o zemědělská zvířata. Dalńí byli zaměstnáni 
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ĉińtěním latrín. Mladí chlapci byli vyuņíváni na ĉińtění bot a uniforem esesáků, kteří 

dílem vyuņívali sluņeb lékařů a zubařů z řad vězňů.  

3.4.2 Organizace práce ve vyhlazovací oblasti 

 Vězni odstraňující těla z plynových komor 

Tato práce byla pro vězně tělesně a emocionálně nejnároĉnějńí. Vytahování 

stovek mrtvých, na sobě nahromaděných těl z komor a jejich přenáńení zadními 

dveřmi na betonovou rampu znamenalo velikou zátěņ. Ĉeta měla několik desítek 

muņů, kteří se mnohdy sami otrávili zbytkovými neodvětranými plyny.
76

  

 Nosiči těl (Leichenkommando) 

Práce nosiĉů zaĉínala na betonových rampách, kam byla těla přináńena 

z plynových komor. Komando ĉítalo téměř sto muņů a bylo tak v táboře 

nejpoĉetnějńí. Těla byla nońena na nosítkách obliĉejem vzhůru, aby byla 

usnadněna práce tzv. „zubařů“. Poté byly mrtvoly přenáńeny do hromadných 

hrobů.
77

 

 „Zubaři“ (Dentisten) 

Skupina dvaceti aņ třiceti muņů, kteří kleńtěmi vytrhávali mrtvolám zlaté, 

platinové, ale i umělé zuby. Prohledávali téņ tělesné otvory (kvůli moņným 

cennostem), a to zejména ņen. Dále zuby ĉistili a připravovali je k dalńímu 

odeslání.
78

  

 Čističi komor a „šlauchu“ 

Úkolem komanda bylo ĉińtění plynových komor od krve a výkalů, aby dalńí 

skupina příchozích vězňů nepoznala, k jakému pravému úĉelu komory slouņí. 

Zabývali se i úklidem „ńlauchu“, kdy na zem rozsypávali nový písek.
79
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 Pohřební oddíl 

Přísluńníci tohoto komanda pracovali u pohřebních jam, kde rovnali těla mrtvých 

podle urĉitého pravidla, aby bylo uńetřeno místo. Těla byla rovnána do řad a vņdy 

hlavou k nohám jiné osoby. Poté byl mezi ně vsypán písek nebo chlor a po 

navrńení celé hromady byla těla zasypána zeminou.
80

      

Pozice vězňů v urĉité skupině nebyly zpoĉátku neměnné. Podle potřeb byli 

vězňové přebíráni do jiných skupin, například pro navýńení třídiĉů obleĉení (z důvodu 

větńího mnoņství nově přijetých transportů). Ustálení a reorganizace vězeňských kádrů 

nastala v Treblince aņ koncem roku 1942. Kaņdý ĉlen jednoho kádru měl, pro lepńí 

identifikaci, na levé straně hrudníku přiděleno ĉíslo, jehoņ podkladem byla barva 

přísluńné organizaĉní skupiny. Zřídka docházelo k popravám těchto pracujících vězňů. 

Důvody popravy byly předevńím pracovní neschopnost nebo různé přestupky. 
81

 

Od poloviny října roku 1942 aņ do 19. února 1943 byly do Treblinky posílány 

transporty z generálního obvodu Białystok. Obvod Białystok zahrnoval oblasti 

Białystoku, Grodna a Wołkowyska a nacházel se v oblasti východního Pruska. Před 

zapoĉatými odsuny bylo v tomto obvodu v ghettech soustředěno aņ 210 000 Ņidů. 

Z białystockého ghetta bylo v období pouhých ĉtyř dnů (9. – 13. 2. 1943) do Treblinky 

dopraveno 10 000 přísluńníků ņidovského obyvatelstva. Celkový poĉet deportovaných 

z obvodu byl zhruba 118 000 obětí.  

Zvěsti o pravé ĉinnosti Treblinky se dostaly i mezi obyvatele ghett v distriktu. 

Situace při přesunu těchto lidí byla ĉím dál více obtíņnějńí. Treblinský svědek příjezdu 

těchto transportů napsal: „Existovaly transporty, jako třeba ty z východních oblastí, 

které esesmani a Ukrajinci velmi silně střeņili. U těchto vlaků nezůstal ani jeden vagon 

nepońkozený. Kaņdý dobytčák vypadal jako bitevní pole a uvnitř bylo víc mrtvých 

a raněných neņ ņivých lidí. Někteří z nich byli nazí a bílí od chlorového práńku. Tito lidé 

vzdorovali, odmítali se svléknout, útočili na Němce pěstmi. Mnozí byli zastřeleni 

a mnozí ńli do plynových komor oblečení.“
82

 

Z ghett Generálního gouvernementu bylo povraņděno aņ 760 000, které transporty 

dovezli do Treblinky v období od 23. ĉervence 1942 aņ do konce dubna 1943. Byla 

postupně zlikvidována vńechna ghetta ve varńavském, lublinském a radomském obvodu 
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a s nimi i téměř vńechno ņidovské obyvatelstvo. Nacistický vládce Generálního 

gouvernementu Hans Frank 2. srpna 1943 prohlásil: „Začali jsme tu s třemi a půl 

miliony Ņidů a co z nich zbývá – jenom několik pracovních čet.“
83

 

Od 19. září do 22. října 1942 přijelo do Treblinky zhruba 5 deportaĉních vlaků 

z Terezína s oznaĉením Bt aņ Bx. Celkově to bylo na 8000 muņů, z nichņ se zachránili 

pouze dva, (Richard Glazar a Karel Unger). Z osmi tisíc muņů jich na práci bylo 

vybráno pouze 17, ostatní byli po příjezdu okamņitě popraveni nebo nahnáni do 

plynových komor. 

Dalńí transport, který do Treblinky od poloviny března do poĉátku května 1943 

zamířil, byl transport ĉítající 2 800 Ņidů z Řecka. Na práci byli vybráni tři Řekové. 

Příjezd transportu popisuje Glazar následovně: „Hnědá svalnatá těla trochu se chvějí 

v chladu podmračeného dne, černé vlasy, ńiroká ramena, dokonalé postavy. Přeběhne 

statný snědý mladík, hříva černých vlasů mu poletuje, profil obličeje jak vyřezávaný. 

Blíņí se dva chlapci – jinońi, nebudou mít víc jak osmnáct let, se skvěle formovanými 

těly, a za nimi muņ s nańedlým plnovousem, se vzdutou kosou hrudí, stehenní svaly mu 

pruņí a klouņou pod kůņí. Tihle tři, ten starý, uņ jsem je někde viděl – to je Laokoon 

a jeho synové z bájné Tróje dobývané Řeky – obrázky z mých ńkolních učebnic a obrazy 

na ńkolních chodbách.“
84

 

S řeckým transportem přibylo do Treblinky i větńí mnoņství potravin. Glazar 

vypovídá: „Lidé byli jen v polovině vlaku, druhá polovina je plná beden, kufrů, pytlů, 

ohromných balíků ze seńitých přikrývek. Modří vlečou ke skladińti bedny plné 

marmelády, kdosi do nich vráņí, bedna se rozkřápne o zem a oni do ní padají – jak rádi 

a blaņeně – do rozplihlé temně červené hmoty. Pomalu se zvedají, polykají přitom 

plnými ústy, a uņ jsou nad nimi černostříbrné lebky s hnáty, karabáče do nich řeņou, aņ 

jim rozblemtaná marmeláda stříká z obličejů zároveň s krví.“
85

 

V březnu 1943 Treblinku navńtívil reichsführer SS Heinrich Himmler. Po inspekci 

vydal nařízení, dle kterého měly být vńechny mrtvoly vykopány ze země a okamņitě do 

jedné spáleny. Jenkiel Wiernik se o tom zmiňuje ve svých pamětech: „V té samé době 

… přijel do Treblinky Himmler a vydal nařízení spálit vńechny zavraņděné mrtvoly. 

Ukázalo se, ņe ņeny hoří lépe neņ muņi. Muņi nechtěli téměř hořet. Kdyņ bylo ve vzduchu 
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zpozorováno letadlo, práce se zastavila a vytáhnutá těla byla přikryta větvemi 

z jehličnanů. Byl to hrozný pohled.“
86

 

Himmlerovo jednání bylo zřejmě zapříĉiněno neúspěchem Hitlerova vojska 

v bitvě u Stalingradu a moņným obratem v dosud vítězném váleĉném taņení. Bylo tudíņ 

zapotřebí, aby byly zlikvidovány veńkeré stopy páchané v táborech a následných 

důkazech o usvědĉení z hrůz páchaných na lidech. Himmler po své návńtěvě téņ nechal 

povýńit velícího důstojníka Franze Stangla do hodnosti SS-Hauptsturmführer. 

S výstavbou krematorií v Treblince plány výstavby nepoĉítaly a tak bylo zpoĉátku 

nutné těla pálit na volném prostranství. Později byly zhotoveny improvizované rońty ze 

ņelezniĉních kolejí. Wiernik téņ popisuje: „Aņ jednou přińel do tábora Oberscharführer 

s označením SS a téměř zřídil peklo. Pouņil stroj, který vykopává těla, tzv. bagr. 

Najednou bylo vytaņeno 3000 těl. Pálení těl se podařilo zdokonalit. Vzniklo skutečné 

peklo.“
87

 Těla byla vrstvena podélně i příĉně na předem připravenou konstrukci do výńe 

2 m. Zpoĉátku se pouņívala i hořlavina, pro efektivnost a urychlení spalování, ale 

později to bylo povaņováno za zbyteĉné, mrtvoly prý hořely stejně rychle a dobře i bez 

pouņití hořlaviny. Chil Rajchman se přímo úĉastnil spalovacích procesů a o spalování 

prohlásil: „ ‚Odborník‘ SS na spalování těl nám poručil poloņit ņeny, obzvláńtě tlusté 

ņeny, do první vrstvy na rońtu obličejem dolů. Druhá vrstva se mohla skládat z čehokoli, 

co se přineslo – z muņů, ņen, dětí – a tak dál, vrstva na vrstvu… Pak nám ‚expert‘ 

přikázal naskládat pod rońt suché větve a zapálit je. Za několik minut se oheň rozhořel 

tak, ņe bylo obtíņné se k ņárovińti přiblíņit i na vzdálenost 50 m… Práce byla nesmírně 

těņká. Puch byl děsný. Výměńky z mrtvol stříkaly vńude po vězních – dělnících. Esesman 

obsluhující nakladač často vysypal mrtvoly přímo na vězně pracující poblíņ a váņně je 

zranil.―
88

 

Jeńtě v září 1943 přibyl do Treblinky transport romského obyvatelstva. Muņi, 

ņeny i děti byly nahnány do přilehlého lesa. Muņi byli od skupiny odděleni a odvedeni 

na místo, kde byly vykopány otevřené hromadné hroby. Asi sto muņů bylo na místě 

postříleno a ostatní, které dosud nezastřelili, museli mrtvé zaházet zeminou. Následně 
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ale i oni byli hlídkou postříleni. Nacisté se poté vrátili k ņenám a dětem, které mlátili 

klacky, rozbíjeli hlavy o kmeny stromů nebo do nich stříleli z kulometu. Tak byl za den 

zlikvidován jeden transport.
89

  

3.5 Útěky z tábora         

3.5.1 Útěky v době provozu Treblinky  

Myńlenky na útěk měli vězni jiņ v prvních měsících existence tábora. Mnohé 

pokusy byly vńak neúspěńné a větńina uprchlíků chycených při útěku byla buď na místě 

popravena anebo poslána zpět do tábora, kde taktéņ nalezla smrt pro výstrahu ostatním. 

Jedním z prvních, kterým se podařilo uniknout z treblinského pekla, byl polský Ņid 

Eddie Weinstein. 

Eddie Weinstein 

Eddie   Weinstein se do Treblinky dostal jako patnáctiletý z ghetta Łosice dne 

22. srpna 1942, spolu se svým o dva roky mladńím bratrem Israelem. „‘Pozor, pozor!‘, 

oznámila policie pronásledování Ņidů z ghetta Łosice v Polsku. ‚Vńichni bez výjimky 

musí opustit svůj domov a okamņitě se hlásit na náměstí k deportaci. Máte jednu hodinu 

na shromáņdění. Kaņdý, kdo neuposlechne tento příkaz, bude zastřelen‘.“
90

 Se svým 

bratrem byl přidělen ke skupině vězňů, která vynáńela mrtvé z vlaků. Po jednom 

incidentu byl zasaņen zbloudilou kulkou. Bratra Israela, kterého poslal znaĉně zesláblý 

Eddie pro vodu, uņ vńak nikdy neviděl. Jako nejhorńí ze vńeho popisuje nedostatek 

vody: „Polomrtvý ņízní jsem se jich zeptal, jestli by se nepodělili s vodou. Jeden z nich 

odpověděl, ņe pili moč, ne vodu. Ukázal jsem hrudník, řekl jsem jim, ņe jsem byl 

postřelen a nemohu jít ven, ale ņe jsem velmi ņíznivý. Jeden z muņů nalil trochu zakalené 

kapaliny do ńálku, odměřil to, jako kdyby to byl cenný poklad a podal mi to.“
91
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Weinsteinův pokus o útěk se odehrál 10. září, tedy 17 dní poté, co byl do Treblinky 

přivezen. Jeho plánem bylo, ņe by se nepozorovaně ukryl v dobytĉáku, a ten by jej 

odvezl daleko od Treblinky. Vozy byly naplňovány balíky obleĉení obětí, které byly 

posílány pryĉ, protoņe docházelo k jejich hromadění. Tento plán ale představoval veliké 

riziko chycení některým z esesáků. Při náznaku útěku nebo nalezení ukrývaných lidí by 

jistě hrozila okamņitá smrt zastřelením. Weinstein se i pod vysokým rizikem rozhodl 

svůj plán zrealizovat. Spoleĉně se dvěma dalńími vězni, Michaelem Fischmannem 

a Gedalií Rosenweigovou donesli do vozu balík a zůstali schovaní pod hromadou 

obleĉení. Poté nastala kontrola dozorci. Ti shledali, ņe je vńe v pořádku a vagony mohou 

opustit treblinské nádraņí. Nebezpeĉí prozrazení ale stále existovalo, mohlo dojít 

k  prohlídkám vagonů během cesty a tím by dońlo k jistému prozrazení. Jedinou 

moņností bylo vyskoĉit z jedoucího vlaku. Weinsteinovi se to podařilo a během útěku 

a díky neustálému schovávání se dostal zpět do polorozpadlého ghetta Łosice, kde 

nalezl svého otce Ashera. Spoleĉně se ukrývali před Němci aņ do 31. ĉervence 1944, 

kdy byli objeveni sovětskými vojáky. Z rodiny Weinsteinových přeņil pouze Eddie 

a jeho otec Asher, zbytek celé rodiny byl vyvraņděn. Michael Fischmann, kterému se 

spoleĉně s Eddiem podařilo uprchnout, se krátkou dobu skrýval. Později byl objeven 

a zastřelen. Stejný osud potkal i Gedalii Rosenweigovou. Eddie Weinstein se na konci 

války přidal k polským vojákům bojujícím proti Německu. Po válce odeńel do 

Spojených států amerických, kde v roce 2010, ve věku 86 let, zemřel.
92

 

Způsob útěku, jakým se podařilo utéct Eddiemu Weinsteinovi, tedy schováním se 

ve vagonu nákladního vlaku mezi obleĉením, vyuņili i dalńí vězni. Byl jím například 

Oskar Berger nebo Abraham Krzepicki.  

Abraham Krzepicki 

Roku 1939 byl Abraham Krzepicki odveden do polské armády, v bojích byl ale 

německou armádou zajat a po propuńtění se usadil ve Varńavě. Dne 28. srpna 1942 byl 

donucen k deportaci do vyhlazovacího tábora Treblinka. Byl vybrán na odklízení mrtvol 

z placu, kde se mrtvá těla z přijetých transportů rychle hromadila. Pracoval téņ jako 

holiĉ a ņenám před vstupem do plynové komory stříhal vlasy, třídil osobní věci nově 

příchozích vězňů nebo pracoval v lese při kácení stromů pro výstavbu silnic. Na útěk 
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pomýńlel ve chvíli, kdy pracoval ve skupině, která roztříděné obleĉení balila do balíků 

z prostěradel a ukládala je do transportních vagónů. Po osmnácti dnech se rozhodl 

k útěku. Spoleĉně s dalńími třemi vězni se ukryli mezi balíky a podařilo se jim tak 

dostat z tábora smrti. Do varńavského ghetta se dostal pouze Abraham Krzepicki. 

Připojil se k Ņidovské odbojové organizaci, v níņ na ņádost vedoucího podzemních 

archivů Emanuela Ringelbluma byly jeho vzpomínky z tábora zaznamenávány. 

V dubnu 1943 byl Abraham Krzepicki při povstání zabit a spisy s jeho výpověďmi 

pohřbeny pod troskami města. Znovuobjeveny byly roku 1950.
93

  

Lazar Sharson 

K útěkům docházelo i ve vyhlazovací ĉásti tábora. Z baráku, který byl vzdálen asi 

jen pět metrů od prvního plotu, kopalo sedm vězňů tunel, kterým se měli dostat na 

svobodu. Vńe probíhalo v naprostém utajení a mlĉenlivost ostatních vězňů (asi 250) 

z baráku byla pro úspěńnou akci nepostradatelná. Útěk se zrealizoval 31. 12. 1942. Ze 

sedmi uprchlíků se na druhou stranu podařilo dostat pouze pěti. Ĉtyři z nich byli 

dohnáni Ukrajinci, jeden na místě zastřelen a zbývající tři byli pro výstrahu před zraky 

ostatních vězňů popraveni. Jen jedinému se podařilo uprchnout, byl jím Lazar Sharson. 

Sharson se dostal aņ do Varńavy, kde se úĉastnil bojů. Bojoval aņ do konce září 1943.
94

 

3.5.2 Vězni, kteří uprchli z Treblinky při povstání 2. srpna 1943  

Chil Rajchman 

Chil Rajchman se narodil 14. ĉervna 1914 v Lodņi. Spoleĉně se svoji mladńí 

sestrou odjeli v říjnu 1939 do polského městeĉka Pruszków, kde Rajchman vykonával 

nucené práce na ņeleznici. Jeho sestra byla poslána do varńavského ghetta, kam byl 

později téņ poslán, z důvodu rozpuńtění jeho pracovní skupiny. Zbytek Rajchmanovy 

rodiny zůstal v Lodņi, otec, jeho druhá sestra a bratr skonĉili později v lodņském ghettu; 

matka zemřela jiņ roku 1933 a druhému bratrovi se podařilo utéct na území anektované 

Sovětským svazem. Po několika měsících strávených ve varńavském ghettu se mu 

podařilo (není známo jakým způsobem) dostat pro sebe i svojí sestru pracovní povolení 

a odejít do města Ostrów Lubelski, nacházející se asi třicet kilometrů severovýchodně 
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od Lublinu. Po nařízení z října 1942 o odstranění Ņidů z této oblasti, byl Rajchman se 

sestrou dopraven do města Lubartów. Odtud byl téhoņ roku na podzim deportován do 

vyhlazovacího tábora Treblinka. V tu dobu mu bylo osmadvacet let.
95 

O situaci v deportaĉním vlaku a příjezdu do tábora hovoří Chil takto: „Jedu 

s mladńí sestrou Rivkou, hezkou, devatenáctiletou dívkou, a jedním ze svých dobrých 

kamarádů, Volfem Ber Rojzmanem, jeho ņenou a jejich dvěma dětmi. Je nás sto čtyřicet, 

namačkaných jeden vedle druhého, a vzduch je nedýchatelný, protoņe se nemůņeme 

přemístit, jsme nuceni vykonávat potřebu na místě, dokonce i kdyņ jsou muņi a ņeny 

pohromadě. Je slyńet nářek a lidé se ptají jeden druhého: kam jedeme? Nikdo neví, kam 

vlak míří, a současně nikdo nechce věřit, ņe nás odváņí tam, kam uņ celé měsíce 

dopravuje nańe bratry a sestry, vńechny nańe. Okénko vagonu nám odhaluje hrůzný 

obraz, tvář smrti. Hromady ńatstva. Uvědomuji si, ņe jsme ztraceni. To je konec. 

O chvíli později se dveře otevírají a zaznívá křik: ‚Ven! Ven!‘ Uņ nemám nejmenńí 

pochybnosti o nańem osudu. Beru sestru za paņi a rychle vystupuji z vagonu. Vńechno 

nechávám na místě. Chudinka moje sestra se mě ptá, proč neberu nańe kufry. 

Odpovídám jí: ‚To je zbytečné…‘ Nemám čas říct jí jeńtě něco, protoņe znovu zazní křik: 

‚Muņi vpravo, ņeny vlevo!‘ V rychlosti se políbíme a rozcházíme se navņdy.“
96

 

Aņ do příjezdu dalńího transportu byl Rajchman vybrán, aby na příjezdovém 

nádvoří třídil ńatstvo. Poté, co se jeden z hlídaĉů sháněl po holiĉích, Rajchman se 

přihlásil (aĉkoliv povoláním holiĉ nebyl), a to mu pravděpodobně zachránilo ņivot. 

Třídění ńatstva muselo probíhat velmi rychle, vězni museli mít hlavy neustále skloněné, 

dostávali rány do hlavy a obliĉeje, pokud jejich práce, podle esesáků, nebyla dostateĉně 

rychlá a efektivní. Ve své knize popisuje Rajchman jednu velmi vypjatou situaci, kdy se 

vězni, kteří přeĉkali první noc v táboře, modlí. Rajchmana to vyvádí z míry: „Ke komu 

se obracíte se svými modlitbami? Vy v něj jeńtě věříte? V koho věříte, komu děkujete? 

Chválíte Hospodina za jeho velkoduńnost, chválíte ho za to, ņe vám vzal bratry a sestry, 

otce a matky. Za to mu děkujete? Ne! To není pravda. Bůh neexistuje. Kdyby existoval, 

musel by vidět nańe utrpení, byl by svědkem této strańlivé nespravedlnosti, vraņdění 

neviňátek, dětí, které se sotva oddělily od těl matek, lidí, kteří chtěli jen sluńně pracovat 

a být uņiteční. A vy, ņiví svědkové té hrůzy, vy vzdáváte díky, ale komu?“
97
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Práce holiĉe s sebou přináńela různé situace, kdy ņeny k Rajchmanovi přicházely 

zdrcené, s nadějí pro sebe nebo své blízké, ale i s pocity vzdoru: „Nějaká mladá ņena, 

která se mohla narodit tak před osmnácti lety, napadá ostatní ņeny: ‚Co to děláte? 

Nestydíte se? Proč pláčete? Spíń byste se měly smát! Aby nańi nepřátelé viděli, ņe se 

nebojíme smrti. Vidíte přec, jak se baví nańimi slzami!‘ Nikdo se nehýbe, vrazi okamņitě 

znásobí krutost a mladá ņena se směje dál, aņ k východu.“
98

 

Zhruba po deseti dnech strávených v Treblice Rajchmana a jeho dva přátele 

Lejbla a Mojńeho Etingera napadají myńlenky na útěk. Prvním krokem je získání co 

největńího mnoņství bankovek. Ty si schovávají do kabátů, nebo do úst. Pokud by 

u nich peníze nańli, znamenalo by to jistou smrt. V dalńím hledání a shromaņďování jim 

ale zabrání přidělení do tábora ĉíslo 2. V tomto táboře je Rajchmanovou prací nejprve 

nakládání písku na koleĉka a odváņení k předem vykopaným jámám, jak později 

Rajchman zjińťuje, k zasypání hromady mrtvol. Po nějaké době je přidělen k nosítkám 

a odnáńení zplynovaných těl k jámám. Zde se seznamuje s dalńím pomocným oddílem, 

se „zubaři“, kteří vytrhávají mrtvým zlaté zuby. Vńe probíhá za neustálého poklusu, 

jakákoliv zastávka je trestána ranami do hlavy. Po měsíci práce „nosiĉe“ se přihlásil ke 

skupině zubařů. Jeho práce spoĉívala v oddělování kovu od vlastního zubu 

a v seńkrabování sádry a amalgánu.
99

 

V únoru 1943 se vyskytl problém s hromaděním popela pocházejícího ze 

spálených těl. Byl vytvořen tzv. „popelový oddíl“. Tento oddíl musel ohořelá těla 

rozbíjet tyĉemi a následně rozmělnit přes ņeleznou mříņku, téņ kosti musely být zcela 

spálené. Po neúspěńných pokusech o „vyuņití“ nebo zamaskování popela/zloĉinů bylo 

rozhodnuto, ņe se popel nasype do jam a bude zasypán pískem, to se mělo dělat 

v několika vrstvách. V lednu přijíņdí do Treblinky Herbert Floss, přezdívaný „Umělec“ 

a zdokonaluje hranice pro spalování. Mění se i ĉasový rozvrh pálení. Hranice jsou 

nakládány přes den a pálit se zaĉíná o půl ńesté veĉer.
100

 

Rajchman se zmiňuje i o dubnovém příjezdu bulharských Ņidů. „Díval jsem se na 

mrtvoly. Nepodobaly se nám. Člověk by řekl, ņe je vybírali podle mládí a krásy. Nikdy 

jsem mezi ņivými Ņidy neviděl tak krásná těla. Po uduńení vypadali jako ņiví, jako by jen 
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spali. Přijeli ve vagonech první třídy. Dokonce si přivezli nábytek a mnoņství potravin. 

Do poslední chvíle věřili, ņe jsou na cestě do Ruska na práci.“
101

 

Myńlenka na útěk se opět projevila, kdyņ do tábora přibyl dalńí transport. Ņeny, 

které byly vybrány na práci v prádelně, vyprávěly o povstání ve varńavském ghettu 

a o bojovnosti Ņidů proti Němcům. Dále pokraĉovaly práce na vyklízení jam, byl zřízen 

dalńí speciální oddíl - „oddíl kostí“, který vynáńel i nejmenńí kousky kostí, aby 

nezůstaly ņádné stopy.
102

 

V letních měsících roku 1943 jiņ důvěra mezi vězni byla natolik vysoká, ņe dońlo 

k pomalému plánování útěku. Plány byly zosnovány v táboře ĉíslo 1, protoņe se tam 

nacházel zbrojní sklad a podmínky byly příznivějńí. Informace o moņném útěku se 

prostřednictvím několika muņů, mezi nimi byl i Zelo Bloch, ņidovský důstojník ĉeské 

armády, dostaly přímo k Rajchmanovi a dalńím stejně smýńlejícím vězňům v táboře ĉ. 

2. Plán prvního pokusu o útěk vńak nevyńel, do tábora přijel v tu dobu transport a s ním 

i větńí poĉet přísluńníků SS a Ukrajinců. Poté, co si oba tábory ujasnily datum útěku, 

proběhla kontrola a ujińťování, ņe vńichni jsou tam, kde mají být a ņe je vńe připravené. 

Jako znamení zahájení útoku měly padnout dva výstřely z tábora ĉ. 1., a to o půl páté 

ráno. Po několika minutách Rajchman a dalńí vězni uviděli hořící plynové komory. 

Nastal zmatek a vězni se zmocnili zbraní. Rajchman utekl spoleĉně s dvaceti vězni, 

ukryli se do lesíka a rozdělili se na dvě skupiny po deseti. Druhá skupina byla vńak 

nalezena a na místě zastřelena. Chil Rajchman se zmiňuje Rudolfu Masarkovi, kterého 

mnozí svědci mylně nazývali Masarykem (příbuzným prezidenta Masaryka): „Mezi 

námi je Masaryk. … Kdyņ vidí, ņe se vrazi blíņí, vytahuje z kapsy břitvu a podřezává si 

ņíly. Pokusil jsem se mu v tom zabránit, ale nechtěl přestat ze strachu, ņe znovu padne 

do rukou vrahů. … Z kousky látky jsem udělal tlakový obvaz a podařilo se mi 

Masarykovi zastavit krev.“
103

 

Při útěku se jim pomoci od vesniĉanů příliń nedostávalo, vyhrabávali syrové 

brambory a řepu a pili vodu z kaluņí. Rajchman navrhl, ņe by se měli dostat do Varńavy. 

Nikdo nesouhlasil, musel tedy sám. Po několika kilometrech se dostal do vesnice, kde 

od jednoho sedláka zjistil, ņe Varńava je vzdálená devadesát devět kilometrů. Neustále 

slyńel výstřely, schovával se v bramborovém poli, kde přeĉkal deńtivou noc. Druhý dne 
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potkal jiného vesniĉana, který ho zavedl domů, dal mu ĉisté obleĉení a jídlo. Ukrýval se 

v sousedově stodole 14 dní, neņ se rozhodl pokraĉovat v cestě. Rozhodl se pro cestování 

vlakem, ale i přes tvrdé ĉetnické kontroly se bez potíņí dostává do Varńavy a potom i do 

Piastowa, kde bydlel jeho přítel. Ten mu opatřil nové doklady na jméno Henryk 

Romanowski. Jeho útěk trval dva měsíce. Po varńavském povstání se v hlavním městě 

ukrýval tři a půl měsíce, dokud nebylo 17. ledna 1945 osvobozeno. Po válce se Chil 

Rajchman oņenil a měl tři syny. V roce 1946 emigroval z Polska do Uruguaye, kde 7. 

května 2004 zemřel. Jako jeden z mála svědĉil v procesech s Kurtem Franzem nebo 

Ivanem Demjanjukem. Jeho svědectví vyńlo na světlo pouhých pár let předtím, neņ 

zemřel.
104

 

Po osvobození řekl: „Ano, přeņil jsem a jsem volný, ale k čemu je to dobré? Často 

si kladu tuto otázku. Abych vyprávěl o vraņdění milionů nevinných obětí, abych podal 

svědectví o nevinné krvi, prolité těmito vrahy. Ano, přeņil jsem, abych podal svědectví 

o těch velkých jatkách: Treblince.“
105 

Samuel Willenberg 

Samuel Willenberg, polský Ņid, se narodil roku 1923 v polském městě 

Częstochova. Jeho otec Perec Willenberg byl uĉitelem v ņidovské ńkole, kde vyuĉoval 

výtvarné umění. Sám Samuel se zabýval sochařstvím a malířstvím. Jiņ na zaĉátku první 

světové války veńel do armády, kde se úĉastnil bojů u Chełmna a kde byl velmi těņce 

zraněn v boji proti ruské armádě. Následně se vrátil do Varńavy, kde pobýval se svou 

rodinou aņ do roku 1942. V tomto roce byly jeho dvě sestry, po udání polskými 

sousedy, odvedeny německými přísluńníky zřejmě do jednoho z ghett a sám Willenberg 

byl umístěn do ghetta v Opatově. Odtud byl v prosinci roku 1942 odvezen spoleĉně 

s dalńími Ņidy do vyhlazovacího tábora Treblinka. Při příjezdu a následnému 

odevzdávání obleĉení mu jeden mladý chlapec doporuĉil, aby se prezentoval jako 

zedník ĉi stavitel. Poté, co se jeden esesman nově příchozích ptal, zda je někdo 

zedníkem, Samuel Willenberg se přihlásil a jako důkaz ukázal barvou uńpiněný pláńť 

svého otce, který nosil na sobě, aby v zimních měsících neprochladl.
106

  

Nejprve byl přiřazen do skupiny, která třídila obleĉení nově příchozích. Poté 

pracoval jako nosiĉ balíků jiņ přebraného a zkontrolovaného obleĉení. Tato práce 
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nebyla příliń nároĉná a velikým plusem bylo, ņe Willenberg pracoval samostatně a bez 

dohledu některého z esesmanů. Při této práci se mu obĉas do rukou dostávaly i cennosti, 

které měnil za jídlo. Při náhodné příleņitosti se seznámil, spoleĉně se svým přítelem 

z tábora Alfredem, s lékaři, kteří v táboře pracovali. Od nich dostali ampulky s cyankáli, 

které jim měly dodat sebevědomí, ņe v danou chvíli mohou být pány svého osudu. 

Setkává se téņ s vězni, kteří pracují za písĉitým valem, který odděluje jeden tábor od 

„Tojtlageru“. Vězni mu vyprávějí jak je tábor organizovaný a jak probíhá usmrcování 

lidí.
107

 

Willenberg byl postupně přidělován na různé práce. Nakládal vagony balíky 

s obleĉením, byl svědkem okamņiku, kdy se ņeny svlékaly a byly jim stříhány vlasy 

před vstupem do plynových komor. Později ho komendant tábora Galewski přiřadil na 

práci k „maskovacímu“ komandu. V lesích pracovalo spoleĉně s ním asi 15 dalńích 

vězňů a byli pod neustálým dohledem hlídajících Ukrajinců. Pokud bylo nutné se 

vzdálit, museli vězni zpívat, aby Ukrajinec poznal, jak daleko se při práci vzdalují. Jiņ 

zde Willenberga napadly myńlenky na útěk. Na jaře 1943 postihla tábor epidemie tyfu. 

Mnoho nemocných bylo preventivně stříleno a poĉet lidí v táboře nepřekroĉil 900 

lidí.
108

 

V březnu vystoupil v Treblince Franz Stangl a před vězni a dozorci uvedl mj. 

nové předpisy týkající se prohřeńků vězňů a jejich následné postihy. Téměř za vńechny 

prohřeńky ĉekala viníky smrt zastřelením. Dalńí změnou byla evidence vězňů. Kaņdý 

měl nahlásit své jméno a příjmení a byl evidován v kartotéce. Do ní se zapisovalo 

provinění a následné tresty. Pro lepńí orientaci zaĉali být vězni i viditelně oznaĉováni. 

Oznaĉení spoĉívalo v nońení koņeného barevného trojúhelníku s osobním ĉíslem vězně. 

Obyvatelé prvního baráku měli barvu modrou a zelenou a obyvatelé druhého baráku 

barvu ĉervenou. Willenberg říká: „Najednou jsme se z toho zmatku zabíjení, stali 

organizovaným táborem smrti. Od toho dne jsme se stali oficiálními vězni tábora 

s názvem ‚Ober-Majdan Treblinka‘.“
109

 Samuel Willenberg se setkává s dalńím 

umělcem, malířem, který maluje portréty Němců a jejich rodin, ale hlavně byl pověřen 

vytvořením klamavých nápisů pro treblinské nádraņí. V tomto období dochází téņ 

k vykopávání hrobů, polévání těl ropou a následnému pálení. Byla to jasná kamufláņ, 
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aby se nikdo nikdy nedozvěděl, co se v táboře provádělo. Pach pálených těl byl natolik 

silný, ņe samotní vězni doufali, ņe zápach přiláká zvědavost lidí z přilehlých oblastí a ti 

dají vědět světu, jakých zvěrstev se tu Němci dopouńtějí.  

Na jaře přijel transport řeckých Ņidů. Nikdo nepřeņil. Z varńavského transportu, 

který přibyl do Treblinky téņ na jaře, bylo vybráno padesát muņů. Jedním z nich byl 

i známý varńavský hudebník Artur Gold. Ten zaloņil hudební uskupení a na přání 

Němců pořádal v táboře vystoupení, i pro vězně. Vystoupení probíhala kaņdý den. 

Willenberg se zmiňuje také o výstavbě malé zoologické zahrady, která měla spoleĉně 

s upravenými záhony s květinami, vytvořit iluzi idylického prostředí. Při pracích kolem 

hlavní brány se Willenberg potkal s Jankielem Wiernikem, který pracoval v druhém 

táboře, kde se nacházely plynové komory. Pomocí písně (mluvit bylo zakázané) vyjádřil 

Wiernik poměry v jejich táboře. Zmiňoval se o třinácti plynových komorách a o dva 

a půl tisících lidských těl na jednom spálenińti.
110

 

V dubnu dorazil na stanici přísně hlídaný transport, který vezl povstalce 

z varńavského ghetta. Při odevzdávání obleĉení vytáhl pravděpodobně jeden z vězňů 

granát a na placu nastal zmatek. Několik lidí bylo postříleno na místě, ostatní odneseni 

do Lazaretu. Schopnost a vůle k boji ņidovského obyvatelstva dávala mocný impuls 

k poĉínajícím přípravám na organizovaný odpor a útěk. Útěk byl naplánován na 2. srpna 

1943, kdy větńina esesmanů a Ukrajinců měla odjet domů na svátky. Skupinka 

povstalců si opatřila náhradní klíĉ od nově postaveného domku, kde se nacházely 

zbraně. Ty měly být rozmístěny mezi úĉastníky povstání. Následně měly být hozeny 

granáty na německé budovy a podpálena auta. Dalńí skupina měla nakonec otevřít 

hlavní bránu a umoņnit útěk těm, kteří nebyli zastřeleni. Zaĉátek povstání byl 

naplánován na 4:30. V tom ĉase se ozval výbuch a povstání vězňů z Treblinky vypuklo 

naplno. Samuel Willenberg byl při útěku střelen do nohy, ale pokraĉoval dál. Do lesů se 

dostala skupinka několika desítek muņů, ĉást utíkala napravo, ĉást nalevo. Jediný 

Samuel Willenberg se dal vlastní cestou. Ve vlastních vzpomínkách si jiņ přesně 

nepamatuje, jak dlouho utíkal. Při útěku narazil na několik vesnic, kde mu lidé s lehkou 

ostraņitostí dali pít nebo něco malého k snědku, nebo mu v jedné vísce ochotný muņ 

ońetřil střelnou ránu na noze. Kdyņ ĉtvrtého dne dorazil do vesnice Skibniew, mladá 

prodavaĉka mu dala na cestu vlakem několik polských złotých. Willenberg směřoval do 

Siedlece, kde se měli nacházet jeho otec a matka. Bohuņel nikoho z nich v Siedleci 
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nenańel. Rozhodl se tedy, ņe pojede do Varńavy. Ve vlaku poznal starńí ņenu, která mu 

nabídla, ņe můņe u ní, v Rembertowě, chvíli pobýt a poté pokraĉovat v cestě do 

Varńavy. Syn této ņeny, jmenoval se Antoń, obstaral Willenbergovi faleńné dokumenty 

na jméno Ignacy Popow a Willenberg se po několika málo dnech rozhodl pokraĉovat 

v cestě. Vystoupil ale jiņ v Częstochowé, kde mu přítelkyně jeho sester sdělila, ņe se 

jeho rodiĉe nacházejí ve Varńavě. Vrátil se tedy do Rembertowa, kde nańel pomoc 

Antońe a jeho známých. Vńichni se spoleĉně vypravili i s puńkami do Varńavy. Tam se 

v jednom krámku s revolvery Antoń a jeho přátelé zdrņovali příliń dlouho, Willenberg 

jim proto poděkoval za pomoc a rozhodl se pokraĉovat sám na magistrát, kde chtěl 

zjistit informace o svém otci a matce. Nejprve se vydal hledat matku, ņeny téhoņ jména 

byly dvě, avńak ani na jedné adrese svoji matku nenańel. Otcovo druhé jméno, Baltazar 

Pękoslawski, se v listině nacházelo pouze jednou. Na adrese, která byla s tímto jménem 

spojena, se skuteĉně nacházel Willenbergův otec. Dozvěděl se, ņe matka pracuje 

v malém městeĉku u Łodzie jako dělnice ve zbrojní továrně a domů jezdí kaņdé dva 

týdny. Po třech dnech se matka vrátila domů. Willenberg se v průběhu několika měsíců 

rovněņ seznámil s Hankou Kursou, studentkou gymnázia a navazuje s ní vztah. Jako 

neuvěřitelná náhoda se jeví setkání s Jankielem Wiernikiem, téņ uprchlíkem 

z Treblinky. Wiernik se mu zmínil o vydání své kníņky s titulem Rok v Treblince. 1. 

srpna 1944 vypuklo ve Varńavě povstání. Willenberg se přidal k dobrovolnickému 

oddílu a úĉastnil se bojů na barikádách. Po kapitulaci Varńavy se Samuel Willenberg 

spoleĉně s Hankou a Zygmuntem Strawczyńským rozhodli utéct z města vlakem. Před 

Pruszkowem vyskoĉili z vlaku a pěńky se dostali do Józefowa a odtud do Puszczy 

Kampinoskiej, kde se nacházela skupina partyzánů, ke kterým se později přidali.
111

 

Po válce roku 1950 s matkou a ņenou Adou emigroval do Izraele. Přes 40 let 

pracoval jako zeměměřiĉ. Po odchodu do důchodu zaĉal studovat výtvarné umění a poté 

tvořil sochy s tematikou utrpení lidí v Treblince. První výstava jeho děl se konala roku 

2003 v Zachęcie. V Treblince zemřely obě Willenbergowy sestry, Itta i Tamara. Jeho 

rodiĉe se to nikdy nedozvěděli. Samuel Willenberg stále ņije se svojí rodinou v Izraeli, 

je mu 90 let. Je posledním přeņivńím z tábora Treblinka.
112
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V jednom rozhovoru podotkl: „Jsem stále tam. Je pro mě těņké to smazat. To, co 

se stalo, jde společně se mnou. Nemůņu se toho zbavit. Stále tam ņiju, stále jsem 

v Treblince.“
113

 

Jankiel Wiernik 

Wiernik se narodil v roce 1889 v polském městě Biała Podlaska. Před válkou 

pracoval jako tesař a stavitel a svého ĉasu jako správce významné varńavské rodiny 

Krzywoszewských 23. srpna 1942 byl zatĉen a odvezen do vyhlazovacího tábora 

Treblinka. Po příjezdu byl vybrán na pomocné práce jako vynańeĉ mrtvol z plynových 

komor do hromadných hrobů. Poté bylo jeho stavitelské a tesařské umění vyuņito při 

stavbě budov v táboře. V procesu s Adolfem Eichmannem, který probíhal roku 1961, 

Wiernik vypovídá: „Kdyņ jsem tam přińel, nacházely se tam pouze tři plynové komory. 

Veliká kuchyň tam jeńtě nebyla. Postavil jsem různé kasárny. Postavil jsem stráņnici. 

Postavil jsem vchod a vstupní bránu.“
114

 

Dále se v procesu mj. zmiňuje o funkĉnosti a umístění plynových komor 

a o popisu celého komplexu. Pracoval na stavbě deseti nových plynových komor a jako 

jediný (pravděpodobně z nedostatku kvalifikovaných řemeslníků) mohl procházet 

z jedné ĉásti tábora (tábor ĉ. 1) do ĉásti druhé, kde se nacházely plynové komory. Byl 

tedy jediným vězněm, díky kterému se mezi oběma tábory dařilo domlouvat spiknutí. 

O psychicky velmi nároĉné práci v komorách se zmiňuje ve své knize takto: „Tady, 

odkud chceme my ņiví utéct, zahynulo tolik nevinných. Jsou jich řady, průvody smrti 

nám jasně stály před očima a volaly o odplatě. My víme, co země pohltila. Jsme toho 

jedinými svědky. Mlčky jsme se loučili s popelem nańeho národa a přísahali jsme 

krvavou pomstu.“
115

 Po srpnovém povstání byl na útěku pronásledován a střelen do levé 

lopatky. Esesmanovi se ale jeho revolver napodruhé zasekl a Wiernik vyuņil situace. 

Sekerou, kterou si vzal na útěk, sekl svého pronásledovatelé do hrudníku a prchal lesem 

                                                 
113

 „Jestem ciągle tam. Czyli można było cięż kulkę do wdarcia i wytrzeć. Co się stało, to razem idzie ze 

mną. Jat tego nie może się pozbyć. Ja ciągle żyję, ja jestem ciągle w Treblince.“ ŃPARICA, Ńime. 

Death camp Treblinka: Suvivor stories. In YouTube [online]. 30.08.2012 [vid 2013-06-13]. Dostupné 

z: http://www.youtube.com/watch?v=5xnAWWlf_RE 
114

 „When I came there, there were only three gas chambers. The large kitchen was not yet there. 

I constructed various barracks, I bulit the guard room, I bulit the door, the entrance gate.“ The Trial 

of Adolf Eichmann: Session 66 (Part 3 of 9). The Nizkor Project [online]. 2012 [cit. 2013-06-12]. 

Dostupné z: http://www.nizkor.org/hweb/people/e/eichmann-adolf/transcripts/Sessions/Session-066-

03.html 
115

 „Tu skąd my żywi jeszcze chcemy ucieć, zginę]o tylu niewinnych. Wielu ich szeregi, korowody śmierci 

stały nam wyraźnie przed oczyma i wołały o pomstę. My wiemy co ziemia pochłonęła, jesteśmy tego 

jedynymi świadkami. W milczeniu żegnaliśmy się z popiołami naszego narodu i przyrzekaliśmy, że 

z krwi jego powstanie mściciel.“ WIERNIK. Rok w Treblince, op. cit., s. 22. 

http://www.youtube.com/watch?v=5xnAWWlf_RE
http://www.nizkor.org/hweb/people/e/eichmann-adolf/transcripts/Sessions/Session-066-03.html
http://www.nizkor.org/hweb/people/e/eichmann-adolf/transcripts/Sessions/Session-066-03.html


50 

 

dál.
116

  Po ĉase se dostal vlakem do Varńavy, kde téņ bojoval při povstání. Rodina 

Krzywoszewských mu opatřila faleńné jméno Kowalczyk, později přijal jeńtě jiné jméno 

– Jan Smarzyński. Ve varńavském podzemí psal své vzpomínky a kreslil nákresy tábora. 

Tak vznikla kniha „Rok v Treblince“, která byla tajně posílána do Anglie a ńířena dál. 

Po válce Jankiel Wiernik emigroval do Ńvédska a odtud roku 1949 do Izraele. Po roce 

1950 sestavil model celého treblinského komplexu a v ĉervnu 1961 svědĉil v procesu 

s Adolfem Eichmannem v Izraeli. Zemřel roku 1972 ve věku 83 let.
117

 

Kalman Teigman 

Kalman Teigman byl původem polský Ņid, který se narodil ve Varńavě roku 1922. 

Studoval technickou ńkolu a vyuĉil se mechanickým montérem. 4. 9. 1942 byl spoleĉně 

se svojí matkou odvezen z varńavského ghetta do vyhlazovacího tábora Treblinka. Jeho 

transport byl jako jeden z prvních, které do Treblinky dorazily. Byl svědkem atentátu na 

přísluńníka SS Maxe Bialu a následné reorganizaci vězňů. Jeho prací bylo třídění 

obleĉení na příjezdovém placu, přijímání vězňů z nově přijíņdějících transportů a práce 

při plynových komorách. Po útěku nastoupil do polské armády, odkud byl ale pro 

diskriminaci nucen odejít. Poté pobýval téņ ve Varńavě. Po roce 1944 emigroval do 

Izraele, kde se setkal se svým otcem. Roku 1961 svědĉil v procesu s Adolfem 

Eichmannem. Kalman Teigman zemřel 26. ĉervence 2012. Bylo mu 90 let.
118

 

V rozhovoru pro jednu americkou stanici řekl: „Bylo to peklo, absolutní peklo. 

Normální člověk si neumí představit, jak s tím ty osoby mohli ņít – vrazi, rození vrazi, 

kteří beze stop lítosti vraņdili kaņdou maličkost.“
119

   

Oscar Strawczyński 

Narodil se v Lodņi, roku 1908. Spolu se svoji ņenou Ankou, dvěma dětmi, 

matkou, otcem a bratrem Zygmuntem byli deportováni do Treblinky dne 5. října 1942. 

Pouze on a jeho bratr Treblinku přeņili. Zbytek rodiny byl povraņděn okamņitě po 
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příjezdu do tábora. Před Treblinkou pracoval jako klempíř, a to mu zřejmě, a i jeho 

bratrovi, zachránilo ņivot při selekci po příjezdu. V táboře byl vybrán na práci pro 

třídění zavazadel, třídil osobní věci z transportů, které přijely z Ĉeskoslovenska. Ve 

svých výpovědích se zmiňuje o Franzi Stanglovi, kterému se přezdívalo „Lalka“ 

a o jeho brutalitě páchané na vězních, zejména o ńlehání biĉem, dobře promyńleném 

a s vlastní technikou. V roce 1943 bylo v Treblince „zaloņeno“ podzemní hnutí vězňů, 

kde plánovali a rozebírali moņnosti útěku. Dle Strawczyńského měla vzpoura 

vypuknout jiņ v dubnu téhoņ roku, avńak z důvodu epidemie tyfu byla vzpoura 

odvolána. V srpnu téhoņ roku se plán zrealizoval a Oscar spoleĉně se svým bratrem 

Zygmuntem z tábora uprchli. Poté se připojil k jednotce ņidovských partyzánů. Po válce 

uprchl do Kanady a v Düsseldorfu v roce 1964/1965 svědĉil v procesu s Kurtem 

Franzem, Augustem Mietem a dalńími.
120

  

Samuel Rajzman 

Rajzman se narodil ve Węgrach roku 1902. Poté ņil se svojí ņenou a dcerou ve 

Varńavě, odkud byli v září 1942 deportováni do Treblinky. Tam byla vyvraņděna celá 

jeho rodina, vĉetně ņeny, dcery, dvou bratrů a sestry. Byl jedním z nejaktivnějńích 

vězňů, kteří připravovali v Treblince povstání.
121

 Při závěreĉné schůzce, která se konala 

1. srpna a která potvrdila povstání, Rajchman říká: „Na schůzce organizačního výboru, 

uspořádané pozdě v noci za světla ohňů spalujících těl a stovek tisíců nańich 

nejdraņńích, jsme jednohlasně schválili rozhodnutí zahájit příńtího dne, 2. srpna, 

povstání. Nikdy nezapomenu na bělovlasého Ze’eva Kurlanda, nejstarńího z nás, jenņ 

nás vzal se slzami v očích pod přísahu, ņe budeme bojovat do poslední kapky své krve za 

čest ņidovského lidu. Kaņdý z přítomných pociťoval tu ohromnou odpovědnost 

obsaņenou v nańem rozhodnutí odstranit tento výtvor ńíleného německého sadismu 

a skoncovat s Treblinkou.“
122

 

Byl jediným treblinským svědkem, který vypovídal v norimberských procesech 

s váleĉnými zloĉinci. 
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Při povstání 2. srpna utekli z Treblinky i dva Ĉeskoslovenńtí Ņidé, Richard Glazar 

a Karel Unger. O Richardu Glazarovi bych se ve struĉnosti téņ chtěla zmínit.  

Richard Glazar 

Narodil se jako Richard Goldschmid, 29. listopadu 1929 v Praze. Studoval 

gymnázium a v říjnu roku 1939 byl přijat k vysokońkolskému studiu. Zhruba měsíc po 

přijetí byly ale vysoké ńkoly uzavřeny. Od poloviny roku 1940 pracoval jako 

zemědělský dělník. V září 1942 se jiņ ocitl v terezínském ghettu, odkud byl transportem 

8. října téhoņ roku dopraven do Treblinky. Jeho asi tisíciĉlenný transport byl oznaĉen 

kódem B a Glazarovi bylo přiděleno osobní ĉíslo 639. Po výstupu z transportu byl 

vybrán na pomocné práce, spolu s ním i Karel Unger, jehoņ celá rodina byla ihned po 

příjezdu uduńena v plynových komorách. V tu dobu zaņívala Treblinka období, kdy 

přijíņdělo nejvíce vlaků a bylo potřeba více pomocné síly. Glazar vzpomíná: „Od října 

1942, kdy jsem se bez svého přičinění stal očitým svědkem tohoto dění, tu esesáci 

usmrtili v jediném dnu třeba deset tisíc, jindy pět tisíc, pak patnáct tisíc. … Zůstávaly tu 

po obětech hromady ńatstva, prádla, bot. … Kufřík jako příruční chemická laboratoř, 

kompletní sada zlodějských paklíčů, injekční stříkačky, protéza nohy, dětská 

berlička.“
123

 

Pracoval na třídícím dvoře nebo u maskovacího komanda. Ve svých vzpomínkách 

na plán povstání uvádí, ņe ani on, ani nikdo z jeho okolí nevěděl, odkud a kam vedou 

vńechny dílĉí informace. Po výbuchu, který měl signalizovat zaĉátek povstání, Richard 

Glazar spoleĉně s Ungerem uprchli do lesa. Jak sám uvádí, kaņdý z povstalců splnil to, 

co měl, i za cenu vlastního ņivota. Po útěku do lesů byli pronásledováni německými 

letadly, Němci se psy. Schovali se, riskantně, do malého jezírka v blízkosti hořícího 

tábora. Poté utíkali celým Polskem, a aņ moņná s lehkou drzostí, se jim dostalo 

moņnosti utéci do Manneheimu v Německu, kde pracovali pod tajnými identitami. Při 

jejich útěku vyuņívali znalosti němĉiny a při chycení polskou policií se vydávali za 

Ĉechy, kteří v těch místech pobývali na práci a oloupili je partyzáni. Ve vězení si 

stěņovali na zacházení a stravu. Nikoho z policistů by ani nenapadlo, ņe před nimi stojí 

uprchlíci z Treblinky.
124

 

                                                 
123

 CÍLEK, Roman – MOULIS, Miloslav. Útěky z pekla. Praha: Epocha, 2010, 17-19. ISBN 978-807-

2505-081. 
124

 Ibid., s. 24-26. 



53 

 

Po válce Glazar vystudoval vysokou ńkolu a pracoval ve Výzkumném ústavu 

výstavby a architektury v Praze. V roce 1961 svědĉil v procesu v Düsseldorfu proti 

Kurtu Franzovi a dalńím esesákům a o ńest let později v SRN vypovídal proti Franzu 

Paulu Stanglovi. Po okupaci odeńel se svoji ņenou do Ńvýcarska. Po roce 1989 se do 

Ĉech pravidelně vracel, kde po smrti své ņeny spáchal Richard Glazar sebevraņdu. Bylo 

mu 68 let. V jednom z posledních rozhovorů, které poskytl roku 1997, řekl: „S minulostí 

se úplně vyrovnat nedá, dá se s ní jen určitým způsobem ņít. Z minulosti se tvoří základy 

budoucnosti. Vyrovnat se s minulostí znamená mít vůči budoucnosti odpovědnost.“
125

 

3.6 Počátky hnutí odporu v Treblince      

Jiņ v prvních měsících roku 1943 zaĉaly ubývat nově přijíņdějící transporty. 

Větńina Ņidů byla z Generálního gouvernementu a generálního obvodu Białystok 

vyhlazena a tak původní plán o vyhlazení veńkerého ņidovstva byl téměř dokonĉen. 

V táboře ubývalo práce. Balíky se zabalenými věcmi byly brzo odeslány do Německa 

a na placu jiņ postupně nebylo potřeba větńí mnoņství vězňů. V té době zaĉalo panovat 

mezi vězni napětí a obavy o jejich osud. Pro nepotřebnost mohli být okamņitě odvedeni 

do plynových komor a zavraņděni. Plno práce měli vńak vězni ve vyhlazovací ĉásti. Po 

nařízení, které vyvolal strach z prozrazení zloĉinů, museli otevírat hroby, vynáńet 

mrtvoly a následně pálit. Strach vyvolala i epidemie tyfu, která si vyņádala několik set 

mrtvých.
126

 

Plán hromadného útěku se rodil mezi skupinkou vězňů, kteří se scházeli po práci 

ve svých barácích a tajně diskutovali o moņnostech, jak z tábora utéci. Jedinou jejich 

moņností byla hromadná vzpoura, díky teoretické několikanásobné přesile (cca 1000 

proti 150) si byli jisti, ņe se plán útěku musí zdařit. Dońlo k vytvoření tzv. 

organizaĉního výboru, který se sestával z dr. Juliana Chorazyckého, asi padesátiletého 

lékaře, který ońetřoval esesmany a zachránil několik Ņidů před plynovou komoru 

fiktivním vyńetřením. Před Treblinkou působil jako kapitán v polské armádě. Byl 

hlavním organizátorem povstání a vůdĉí osobností organizaĉního výboru. Dalńím 

ĉlenem tajné organizace byl Ze’eva Kurland, kápo z Lazarettu, Zelo Bloch, bývalý 

poruĉík ĉeskoslovenské armády a v Treblince vedoucí pracovní ĉety na třídícím dvoře. 

                                                 
125

 Ibid., s. 14-15, 28-30. 
126

 ARAD. Belzec, Sobibor, Treblinka, op. cit., s. 279. 



54 

 

Zpoĉátku se výbor skládal pouze z deseti aņ patnácti muņů z důvodu obav z moņného 

prozrazení. Později se k organizaci přidávali dalńí vězni, jejichņ úloha byla pro budoucí 

povstání klíĉová. V březnu 1943 byl ale Zelo Bloch přesunut do vyhlazovací ĉásti 

tábora, pravděpodobně z nedostatku pomocné síly při hromadném pálení obětí. Pro 

výbor to byla obrovská ztráta, avńak jeho ĉinnost to nezastavilo. Dalńími ĉleny se 

postupně stali ing. Galewski nebo ĉeský „poloviĉní“ Ņid Rudolf Masarek.
127

 

Jedním z hlavních úkolů bylo získání zbraní. Peníze a cennosti na jejich nákup 

nepředstavoval pro vězně ņádný velký problém. Při třídění ńatů si tajně schovávali 

nalezené peníze, zlato a různé cennosti, které si s sebou oběti do tábora přivezli. Snahy 

o nákup probíhaly i mezi skupinou, která pracovala v lese a mezi sedláky, kteří se 

v blízkosti tábora pohybovali. Tento pokus ale ztroskotal. Jako dalńí moņnost zisku 

zbraní se jevil odkup zbraní od ukrajinských esesmanů. Tento nápad byl velmi 

riskantní, Ukrajinci je mohli kdykoliv prozradit, a skupinu by ĉekala jistá smrt. Obĉas, 

ale docházelo mezi umírněnějńími Ukrajinci a vězni k vzájemnému obchodu, větńinou 

s jídlem a pitím, za peníze, které si vězni při třídění schovali. Domněnka, ņe takovýto 

obchod bude moņné provést i se zbraněmi, vńak byla mylná. Ukrajinci si peníze vzali, 

ale zbraně nedodali. Nicméně se alespoň zdrņeli udání, důleņitějńí pro ně byly peníze.
128

 

Obrovskou ztrátu spolek utrņil ve chvíli, kdy byl Chorazycki zavraņděn. Osudným 

se mu stal okamņik, kdyņ od „goldjudů“ obdrņel větńí mnoņství peněz a nestaĉil je 

schovat do kapsy svého kabátu. Byl chycen zástupcem velitele tábora Kurtem Franzem 

a dońlo k potyĉce. Choranzycký vytáhl z kapsy lahviĉku s jedem a skácel se k zemi. Dle 

svědka Choranzycký jeńtě po vypumpování ņaludku ņil, ale jiņ se nezotavil. Jeho tělo 

bylo přeneseno do Lazarettu a vhozeno do příkopu. Po tomto incidentu dońlo 

k výslechům mezi vězni, jestli někdo nebyl s doktorem ve spojení. Nikdo se vńak 

nepřiznal a plán útěku tak stále tajně přeņíval.
129

 

Do tajné organizace byl uveden „táborový stařeńina“ Benjamin Rakowski. 

V tomto období dońlo k prvnímu pokusu krádeņe granátů. Dvě bedny granátů byly sice 

bezpeĉně doneseny do ńevcovské dílny, ale zjistilo se, ņe nemají rozbuńky, Němci je 

uschovávali v jiné budově. Po tomto nezdaru dońlo k chvilkové neĉinnosti a kolem 

Rakowského se utvořila skupinka vězňů, kteří chtěli z Treblinky utéct pomoci 
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Ukrajinců, samozřejmě za obrovskou sumu peněz. Plán byl dokonale naplánovaný, ale 

jednoho dne byl Rakowski chycen SS-Unterscharführer Augustem Mietem při popíjení 

vodky a bohaté snídani. Na rozkaz Mieteho byl barák, kde Rakowski bydlel, prohledán 

a bylo nalezeno velké mnoņství peněz a zlata. Rakowski byl okamņitě odveden do 

Lazarettu a zastřelen. Na jeho místo nastoupil „staronový“ vedoucí organizace inņenýr 

Bernard Galewski. Na poĉátku května přijíņděli do Treblinky transporty z varńavského 

ghetta. Byly mezi nimi i povstalci, kteří se přímo úĉastnili protiněmeckého povstání. 

Okamņitě byli vńichni po příjezdu nahnáni do plynu. Jak uņ bylo zmíněno 

v předchozích kapitolách, při výstupu z vagónu pouņil jeden vězeň granát a zranil 

několik Ukrajinců a Němců. Po tomto incidentu stouplo v lidech v táboře sebevědomí, 

ņe spoleĉnými silami mohou něco změnit a mohou se dostat na svobodu.
130

 

Ĉlenové hnutí byli rozděleni do několika skupin. Systém skupin byl dobře 

promyńlený, a kdyby se náhodou hnutí provalilo, nemělo by to ohrozit fungování celého 

spolku. Samuel Rajzman, jako ĉlen výboru, říká: „Měli jsme čtyři společnosti, kaņdá po 

12 lidech, celkem 50 lidí připravených k akci… Kaņdý účastník znal jméno jen jednoho 

člena výboru. Ńlo o to, aby se zabránilo situaci, kdyņ by byl jeden účastník chycen 

a mučen Němci, aby nemohl prozradit více neņ jedno jméno osoby podílející se na 

povstání.“
131

 

Ani skupina kolem Richarda Glazara netuńila, nebo jen okrajově, kdo povstání 

organizuje nebo kdo vńechno je v povstání zahrnut. Ptát se, prý, bylo zakázáno. Glazar 

zhruba věděl, ņe centrum je zřejmě někde u inņenýra Galewského, nebo v Lazarettu 

u Kurlanda. Veńkeré spojení mezi úĉastníky odboje probíhalo přes důkladně prověřené 

spojky a pouze v náznacích a zkratkách.
132

 

V létě roku 1943 byla situace v Treblince uvolněnějńí. Nepřibývaly téměř ņádné 

transporty a i pro vězně byly fyzické tresty umírněnějńí. Přestoņe myńlenka na útěk stále 

panovala, vyvstávaly na povrch i obavy z moņného útěku. Bylo jasné, ņe několik vězňů 

při povstání zemře, ņe ani uprchlíkům se nemusí podařit dostat do bezpeĉí. Ve 

vyhlazovací ĉásti se povstání probíralo také. Hlavními organizátory byl Zelo Bloch 
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a Adolf Friedman. Jediným „prostředníkem“, který se mohl dostat z jednoho tábora do 

druhého, byl jiņ dříve zmíněný Jankiel Wiernik. Díky svým stavitelským dovednostem 

mohl zprostředkovávat tajné informace mezi oběma výbory. Vńe vńak muselo 

proběhnout ve velké opatrnosti. Vězni z horního tábora neboli vyhlazovací ĉásti 

Treblinky, poņadovali po spoluvězních organizující povstání, aby rozhodli o jasném 

datu povstání. Galewski a spol. vńak s jasnou odpovědí otáleli, sami si nebyli jistí, vńe 

muselo proběhnout naprosto podle plánu. Napěti ve vyhlazovacím táboře vrcholilo, aņ 

byla po Wiernikovi poslána zpráva, ņe pokud nedojde k ņádné vzpouře zaĉátkem srpna, 

vězni z horního tábora zasáhnou sami.
133

 

3.6.1 Plán povstání 

Povstání mělo proběhnout za denního světla, kdy vńichni budou pracovat na svých 

obvyklých pracovińtích. Také zbraně se mohly získat pouze v době, kdy esesmani 

nepobývali ve svých kasárnách. Klíĉ od zbrojnice měli jiņ k dispozici. Základem odporu 

mělo být napadení vedoucích stráņí, získání jejich zbraní, nebo pouņití vlastních, např. 

sekyry, vidle a zbraně získané ze zbrojnice. Ale hlavně: nejprve mělo dojít k převzetí 

kontroly nad táborem, poté k zapálení vńech budov a nakonec k útěku. Vězni doufali, ņe 

Ukrajinci a Němci budou rozptýleni po táboře a nebudou vězňům věnovat přílińnou 

pozornost. Vězni tak chtěli docílit momentu překvapení.
134

     

 Den vypuknutí vzpoury byl urĉen na pondělí 2. srpna. Dalńím faktorem, nad 

kterým povstalci přemýńleli, byla hodina vzpoury. Bylo dané, ņe proběhne ve dne, 

protoņe v noci byli vńichni uzamĉeni ve svých barácích a nikdo se nemohl pohybovat 

po táboře. Dohodli se na pozdní odpoledne, jelikoņ nastávala tma a ta měla poskytnout 

větńí ńance na útěk do lesů a ukrýt uprchlíky před pronásledovateli. Hodina byla urĉena 

na 16.30. Bylo to 30 minut po obvyklém konci jejich práce a zhruba 30 minut před tím, 

neņ měl stanicí projet vlak s několika stovkami vězňů, vracející se z práce v Małkinii. 

Mělo dojít k osvobození těchto vězňů, kteří by se později k povstání připojili.
135

 Samuel 

Rajzman to potvrzuje: „ V pět hodin projíņděl nańím táborem vlak převáņející pracovní 

vězně z Treblinky II. Rozhodli jsme se, ņe bychom mohli ten vlak v pět hodin zastavit – 

                                                 
133

 ARAD. Belzec, Sobibor, Treblinka, op. cit., 287-290. 
134

 Ibid., s. 286-292. 
135

 CÍLEK. Útěky z pekla, op. cit., s. 23-24.  



57 

 

pokaņdé to bylo tak 200 aņ 300 lidí vracejících se z práce. Chtěli jsme ty lidi z vlaku 

osvobodit a oni by nám pak pomohli v povstání.“
136

       

Plán, který vymyslel organizační výbor, měl několik fází: 
137

  

Fáze I 

 

 ĉasové rozmezí: 14.30 – 16.30      

 fáze „utajená a tichá“      

 mladí „uklízeĉi, ĉistiĉi“ vynesou tajně potřebné zbraně ze skladińť 

a rozdělí je mezi jednotlivé bojové ĉety, které jiņ budou připraveni na 

svých pracovińtích 

 pokud by se některý esesman nebo Ukrajinec objevil ve zbrojnici, kdyņ 

jsou vynáńeny zbraně, bude co v největńí opatrnosti a tichosti 

zlikvidován  

Fáze II  ĉasové rozmezí: 16.30 – cca 17.30 

 symbolem zaĉátku povstání v horním i dolním táboře bude výbuch 

granátu 

 nejprve se zaútoĉí na hlavní budovy a ústředí tábora, poté budou 

napadeni Němci a Ukrajinci, kteří budou rozptýleni po celém táboře 

 musí dojít k přestřihnutí telefonního kabelu, aby nebylo moņno zavolat 

esesmany o pomoc 

 nakonec budou zapáleny vńechny budovy, vĉetně plynových komor 

Fáze III  v této poslední fázi mělo dojít k útěku do lesů a do okolí a ukořistit co 

moņná největńí poĉet zbraní; tato fáze nebyla blíņe specifikována, 

závisela na průběhu předeńlých dvou  

Poslední schůzka ĉlenů organizaĉního výboru, která potvrdila plán vzpoury druhý 

den, se konala 1. srpna. Přítomen byl i Samuel Rajzman, který později vypověděl: „ Na 

schůzce organizačního výboru, uspořádané pozdě v noci za světla ohňů spalujících těla 

stovek tisíc nańich nejdraņńích, jsme jednohlasně schválili rozhodnutí zahájit příńtího 
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dne 2. srpna, povstání. Nikdy nezapomenu na bělovlasého Ze’eva Kurlanda, nejstarńího 

z nás, jenņ nás vzal se slzami v očích pod přísahu, ņe budeme bojovat do poslední kapky 

své krve za čest ņidovského lidu. Kaņdý z přítomných pociťoval tu ohromnou 

odpovědnost obsaņenou v nańem rozhodnutí odstranit tento výtvor ńíleného německého 

sadismu a skoncovat s Treblinkou.“
138

 

3.6.2 Povstání v Treblince 2. srpna 1943 

Samuel Willenberg: „Nadeńel památný den 2. srpna 1943. Bylo horko a slunečno. 

Nad celým táborem se vznáńel pach spálených, rozkládajících se těl, která byla před tím 

zplynována. Ten den byl pro nás dnem výjimečným. Měli jsme naději, ņe se nám splní to, 

o čem jsme dávno snili. Nemysleli jsme si, ņe zůstaneme ņiví, Jediné co nás pohltilo, 

byla myńlenka na zničení továrny na smrt, v které jsme se nacházeli.“
139

 

Tento den zaĉal obvyklým nástupem do práce a rozdělením na pracovní 

stanovińtě. Galewski zařídil, aby byla skupina „bramborářů“ spolu se skupinou, která se 

starala o zvířata a o zeleninu, posílena několika muņi z plánovaného odboje. Ti měli za 

úkol zaútoĉit na sídlo velitelství tábora a na kasárny Ukrajinců. Ostatní ĉlenové 

organizaĉního výboru zaujmuli pozice na svých pracovińtích, kde kaņdý měl svůj úkol. 

Například agronom Sadowicz, který pracoval na zeleninovém poli v blízkosti velitelství 

a zbrojnice, měl dohlédnout na bezproblémový a rychlý odnos zbraní. Jakýsi 

pětadvacetiletý vězeň jménem Bendin, který pracoval v dezinfekĉní místnosti 

s obleĉením a mohl se libovolně po táboře pohybovat, ukradl z parkovińtě hořlavinu 

a místo dezinfekĉního prostředku nosil v lahviĉce hořlavinu. Tu pak nepozorovaně 

rozlil kolem baráků.
140

 Dále Kurland, pracující na třídícím dvoře, měl organizovat 

tamějńí skupinku ĉlenů odboje. Spolu s Kurlandem se na dvoře objevil i Galewski. 

Místo na třídícím dvoře mělo svá pro i proti. Plusem byla relativní blízkost 

s vyhlazovacím táborem a moņnost komunikace s tamějńími vězni, nevýhodou byla 

naopak větńí vzdálenost od hlavního centra plánovaného výbuchu, dále od hlavní 
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budovy velitelství a nemohl kontrolovat, jak probíhá odnos zbraní ze zbrojnice. Zůstal 

vńak na svém místě a vyĉkával, jako i ostatní zasvěcení do vzpoury, jak tento den 

nakonec dopadne.
141

  Odpoledne tábor opustil Kurt Franz spoleĉně s několika Němci 

a Ukrajinci. Důvod jejich odchodu bylo horko, ńli si prý zaplavat do řeky Bugu. 

Bezpeĉností sloņky tak lehce prořídly, coņ se jevilo jako velmi příhodné pro úspěńně 

vykonanou vzpouru. Problém nastal ve chvíli, kdy jeden z esesmanů, Möller, zůstal 

v baráku, nacházející se hned vedle zbrojnice. Neúspěch získání zbraní, by ohrozil celý 

plán povstání. „Uklízeĉi“, kteří měli zbraně vynáńet, povolali Sadowicze, aby situaci 

vyřeńil. Ten Möllera odlákal a mladí muņi se tak mohli dostat k několika ruĉním 

granátům, puńkám a pistolím. Zbraně byly zabaleny do pytlů a vynáńeny zadním oknem 

k přístavku u garáņí. Zde byly ve vńí opatrnosti naloņeny na vozík a rozváņeny mezi 

jednotlivými pracujícími skupinami odboje. Pod záminkou úklidu prostranství 

a nakládání různých prken apod. byly zbraně na vozíku dostateĉně ukryté. Vězni měli 

i svoje náĉiní, které pouņívali při své práci, takņe se cítili dobře vybavení na boj.
142

 

Vńe zatím probíhalo podle plánu, po poledni měli vězni jiņ volno. Skupinka 

vězňů, ten den větńí neņ obvykle, (aby byl zajińtěn větńí poĉet muņů mimo oplocený 

barák), nosila vodu z nedaleké studny na přípravu veĉeře. Odpoledne se na prostranství 

objevil velitel dolního tábora SS-Oberscharführer Kurt Küttner. Jeho návńtěva nebyla 

niĉím neobvyklým, ale v situaci, která měla nastat, přinesla znaĉné znepokojení. 

Küttner při procházení táborem potkal moņného donańeĉe Kubu a obavy o prozrazení 

vzpoury tak byly na místě. Galewski a Kurland zpoĉátku o niĉem nevěděli, aņ Salzberg, 

který měl na starosti skupinu nacházející se kolem ghett, nechal vyslat jednoho muņe, 

aby je informoval o moņných komplikacích. Salzberg nařídil zastřelení Küttnera, aby 

nedońlo k přeruńení celého plánu. Tanhum Grinberg, úĉastník povstání popisuje, jak 

tato situace probíhala: „Jeden z nás ńel k oknu a pistolí zastřelil ‚Kieweho‘
143

. ‚Kiewe‘ 

na místě zemřel.
144

 Asi o minutu později se na kole objevil Franz Suchomel. Rovněņ 

střílel, ale chyboval. … Utíkali jsme z kasáren, přeřezávali jsme telefonní kabely 

a zapalovali jsme skladińtě a kasárny, na které jsme hodinu předtím vylili benzín.“ 
145
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Povstání tedy zaĉalo. Bylo vńak náhlé a neorganizované. Sám Galewski neměl 

ņádný kontakt s ostatními skupinami a v tu chvíli byla jakákoliv kontrola nad 

plánovaným povstáním zruńena. Ty skupiny, které nebyly o niĉem informovány, se 

pustily do svých předem stanovených úkonů. Ĉeta „bramborářů“ sice hodila na budovy 

esesmanů pár granátů, ale Němci nebyli nijak ohroņeni. Dońlo k zapálení několika 

skladů, rychle se ńířící poņár zasáhl budovy okolo. Mnoho muņů, kteří se snaņili zniĉit 

budovy a způsobit co největńí ńkody, bylo ale přivolanými Ukrajinci postříleno. 

Neĉekaný zaĉátek povstání byl pro mnohé vězně velmi nevýhodný. Nestaĉily se vynosit 

vńechny zbraně ze zbrojnice a ani ty jiņ vynesené se k povstalcům nedostaly, nebo jich 

bylo málo. Akce byla rovněņ zahájena i ve vyhlazovacím táboře. Zelo Bloch zpoĉátku 

váhal, protoņe výstřely byly slyńet asi půl hodiny před plánovaným zahájením. Vězni 

z horního tábora se tedy připojili k povstání, které sice nebylo organizované a nedosáhlo 

vńech plánovaných záměrů, ale hlavní cíl splnilo. Ukonĉit trápení několika stovek lidí 

a dát ńanci na druhý ņivot. Ņivot po Treblince.  

Při vzpouře nebyli zlikvidováni hlídaĉi na stráņních věņích, takņe do vězňů bylo 

v průběhu povstání neustále stříleno. Nebyly ani zniĉeny vńechny plynové komory. 

Německé a ukrajinské ztráty byly téņ minimální. Vězňové se dostávali skrz ploty 

a utíkali nejprve ve skupinkách, později se dělili. Němci stihli brzy zareagovat 

a spoleĉně s posilami pronásledovali úĉastníky povstání, kterých bylo mnoho na útěku 

zabito. Inņenýr Galewski se se skupinou dostal z tábora, ale při stíhání zemřel. Existuje 

několik variant jeho smrti, ale otázkou zůstává, jaká je správná. Zelo Bloch při povstání 

zemřel také. Dle záznamů je známo necelých 60 přeņivńích. 

3.6.3 Situace po povstání      

Po 2. srpnu Němci Treblinku zaĉali definitivně niĉit. Poslední těla byla 

zplynována jeńtě 19. srpna, ale poté dońlo k rozebírání plynových komor, budov, kolejí 

a nádraņní budovy. Celý tábor byl zarovnán, zaset vlĉím bobem a jakýmsi osadníkem 

Sztrobenem byl zde postaven dům. Ten vńak později z místa utekl. Maskovací manévr 

tak nevyńel.
146

 Akce Reinhard byla ukonĉena 19. října 1943, kdy SS-Gruppenführer 

Odilo Globocnik poslal souhrnný dopis o stavu Akce Reinhard Heinrichu Himmlerovi. 
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V něm se zmiňuje o ukonĉení této akce a o zruńení vńech táborů (Belzec, Sobibor, 

Treblinka).
147

  

Po roce 1944 se zaĉaly mezi místními obyvateli blízko táborů odehrávat aņ 

neuvěřitelné scény. Zaĉala se ńířit myńlenka, ņe lidé v táboře byli pohřbíváni se svými 

cennostmi, zlatem, penězi. Bezcitní a hamiņní lidé vyhrabovali kosti a doslova se 

přehrabovali v lidských ostatcích. Váha lidského ņivota neměla pro druhé ņádnou cenu.   

3.7 Osudy některých nacistických zločinců z Treblinky 

Franz Stangl 

V srpnu 1943 byl Stangl ze své funkce velitele tábora odvolán a na jeho místo 

nastoupil Kurt Franz. Poté byl přeloņen do Terstu, kde měl organizovat boje proti 

jugoslávským partyzánům. Roku 1945 se vrátil do Rakouska, kde byl udán a vyńetřován 

pro svou protipartyzánskou ĉinnost. O jeho zloĉinech z Treblinky se zatím nevědělo. 

Nějakou dobu pobýval ve vězení, ale odtud uprchl do Itálie. V Římě mu biskup Alois 

Hudal opatřil doklady Ĉerveného kříņe. Pak pobýval nějakou dobu v Sýrii. Zajímavostí 

je, ņe si po celou dobu svého útěku nezměnil jméno. Roku 1951 se celá rodina 

přestěhovala do Brazílie. Tam pracoval v textilní továrně nebo v automobilce 

Volkswagen. Lovcem nacistů Simonem Wiesenthalem byl v Brazílii vystopován 

a oznaĉen za vraha Ņidů z Treblinky. Roku 1970 byl soudem v Düsseldorfu odsouzen 

k doņivotnímu vězení. 28. ĉervna 1971 zemřel na srdeĉní selhání.
148

 

Christian Wirth 

SS-Sturmbannführer byl po povstání v Treblince odvelen do Terstu, kde byl 26. 

května 1943 přepaden jugoslávskými partyzány a zavraņděn.
149

 

Odilo Globocnik 

Po ukonĉení operací v Polsku byl poslán do severní Itálie do Terstu, kde byl 

povýńen na nejvyńńího policejního komandanta. Poté z Terstu, ze strachu z blíņících se 
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spojeneckých vojsk, uprchl do Korutan. Tam byl britskými vojsky zadrņen. Ve vězení 

spáchal 21. května 1945 sebevraņdu.
150

  

Kurt Franz 

Po povstání v Treblince byl dosavadní velitel tábora Franz Stangl vystřídán 

Kurtem Franzem. Ten měl za úkol Treblinku vyklidit, zniĉit a zahladit vńechny stopy. 

Pobýval v Terstu, poté se ale vrátil do Düsseldorfu, kde byl 2. prosince 1959 zatĉen. 

V roce 1965 byl odsouzen k doņivotnímu vězení. Zemřel 4. ĉervence 1998.
151

  

August Miete 

August Miete neboli „Anděl smrti“ byl téņ poslán do Terstu a po válce pracoval 

v zemědělství. Soudním tribunálem v Düsseldorfu byl odsouzen roku 1965 na 

doņivotí.
152

 

Franz Suchomel 

Původem ĉeský Němec a ĉlen Sudetoněmecké strany byl po válce zatĉen aņ roku 

1963. Po roce byl soudem v Düsseldorfu odsouzen k ńesti letům vězení.
153

 

3.8 Treblinka dnes 

V letech 1959 – 1969 byl na místě treblinského komplexu vybudován památník, 

který má podobu hřbitova. Na několika stovkách menńích kamenných náhrobků jsou 

zaznamenány jména států a oblastí, odkud oběti pocházely. Uprostřed těchto menńích 

památníků, které symbolizují náhrobky, se tyĉí hromadný pomník s větńím rozńtěpem. 

Pomník má symbolizovat zlo, které je pro toto místo symbolické. Autory památníku 

jsou architekt Adam Haupt a sochaři Franciszek Duszenko a Franciszek 

Strynkiewicz.
154
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ZÁVĚR 

Úkolem bakalářské práce bylo představit ĉeské veřejnosti téma vyhlazovacího 

tábora Treblinka a ņivot jeho vězňů. Na základě získané literatury nastínit příĉiny 

vzniku koncentraĉních a vyhlazovacích center, dále uvést důvody pro výstavbu jednoho 

z hlavních vyhlazovacích táborů tzv. akce Reinhard a také jaké podmínky hrály roli 

v umístění a struktuře celého komplexu. Byla popsána historie Treblinky, ņivot vězňů 

i kaņdodenní chod. 

Na zaĉátku práce byly popsány důvody, které vedly ke vzniku těchto center. Tyto 

důvody byly základním pilířem pro pochopení celého problému výstavby a podávají tak 

jasný obraz myńlení nacistického Německa. Hitlerova antipatie k „nepřátelům státu“ 

nebo k „asociálním ņivlům“ byla pro miliony lidí osudnou. Jedním z osudových míst 

byla právě Treblinka, kde se poĉet mrtvých vyńplhal téměř k milionu. 

V práci je uveden kaņdodenní ņivot vězňů, jejich rozdělení do organizaĉních 

pracovních skupin a téņ chod celého tábora, který se víceméně shodoval i s provozem 

jiných vyhlazovacích center. Aĉkoliv se do Treblinky dostávali lidé různých národností, 

bývali větńinou po příjezdu okamņitě povraņděni. Obsluhujícím personálem z řad vězňů 

představovali ve své větńině lidé polského nebo polsko-ņidovského původu, neboť ti se 

dostávali do tábora jako první brzy po okupaci Polska a celý tábor budovali – stali se 

tedy jakýmsi „inventářem“. I role Ukrajinců v táboře byla pozoruhodným jevem. Němci 

vyuņili tradiĉního polsko-ukrajinského národnostního napětí a antisemitismu 

rozńířeného v ukrajinském prostředí a vyuņívali přísluńníky tohoto slovanského, 

Polákům etnicky velmi blízkého národu k vykonávání vraņedné práce, aĉkoliv rasové 

předsudky nacismu se vztahovali i na ně. 

K získání vńech těchto informací poslouņila předevńím literatura, která byla 

sepsána na základě výpovědí oĉitých svědků. Jelikoņ se z Treblinky nedochovaly ņádné 

dokumenty, např. o vzhledu a plánech výstavby, poĉtu a jménech vězňů nebo 

transportů, jsou tak výpovědi svědků jediným moņným zdrojem. Tyto výpovědi slouņily 

jako reflexe toho, ĉím si museli vězni v táboře projít, pokud ovńem měli to ńtěstí a byli 

vybráni na pomocné práce. Vzpomínky téņ poskytly velmi důleņité informace o ņivotě 

přeņivńích před a po povstání, coņ je v práci dostateĉně zmíněno. 

Práce se zabývá také prvotními pokusy o útěk. Snaha zachránit se ze smrtící 

továrny na smrt byla v dílĉích případech úspěńná. Avńak zlomovým momentem bylo 
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utvoření tajné organizace, která zaĉala hromadnou vzpouru vězňů plánovat. Ne vņdy ńlo 

vńe podle plánu, ale k povstání nakonec 2. srpna 1942 skuteĉně dońlo. Výsledkem 

vzpoury bylo několik desítek zachráněných a zniĉení téměř vńech budov komplexu. 

Toto povstání svým plánováním a organizací signalizovalo vzepření polského národa 

v protinacistickém boji. Bylo tak patrnou souĉástí odbojových ĉinností v polském 

prostředí za druhé světové války. 

Poslední ĉásti jsou věnovány osudům několika vedoucích představitelů Treblinky, 

kde ve větńině případů byl jejich ņivot po povstání spjat s procesy konanými po roce 

1945. Při těchto procesech vypovídali samotní vězni, kterým se podařilo z Treblinky 

utéci. Díky jejich výpovědím dokonale popsali zloĉiny a strukturu celého tábora 

a usvědĉili ty, kteří stáli za masovým vyvraņděním tisíců lidí. Závěr patří zmínce 

o dneńní podobě Treblinky. 

Celkově lze tedy říci, ņe Treblinka byla i přes svoji poměrně krátkou dobu trvání 

táborem, kde zemřelo, po Osvětimi, nejvíce lidí. Splnila tak dostateĉně svůj úkol a nebýt 

povstání, vyņádala by si lidských ņivotů o mnoho víc. 

Hlavním přínosem této práce je shrnutí několika osobních svědectví z různých 

pramenů a publikací, které tak díky této práci mohly být představeny ĉeskému prostředí, 

v němņ se větńího ohlasu dostalo zatím pouze svědectví Richarda Glazara.  
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RESUMÉ 

The aim of the bachelor thesis was to introduce the topic of the extermination 

camp Treblinka and life of prisoners in there to Czech people. On basis of acquired 

literature the bachelor thesis gives reasons of creation of concentration and 

extermination centers, also it explains reasons of creation of one of main extermination 

camps of so-called action Reinhard, and also which conditions took part in placement 

and structure of whole complex. There was described the history of Treblinka, life of 

the prisoners and everyday regime. There was described a rebellion which realized on 

August 2th 1943 and also fates of prisoners that escaped. To get information about 

Treblinka the literature that was based and written on statements of witnesses was used.   
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Na fotografii výńe je zachycen památník obětem Treblinky, jeņ má podobu hřbitova. 

Byl vybudován na místě vyhlazovacího tábora o rozloze 13 hektarů, a to v letech 1959 ‒ 

1969. Pod památníkem je na kamenech vytesáno poselství „Nikdy více“, a to v několika 

světových jazycích.  
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