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Úvod 
 
V návaznosti na útok na Reinharda Heydricha se před více než 71 lety rukou německé 
okupační moci zrodil fenomén mučednických Lidic, obce neprávem odsouzené k smrti. Brzy 
po Lidicích byli podobně, tentokráte již kvůli spolupráci s odbojem, „potrestáni“ i obyvatelé 
ležáckého údolí. Třetí Říše - do té doby beztrestně expandující a vraždící monstrum - se 
musela vyrovnat s ranou, kterou jí zasadil sice nepřítel jí dobře známý, ale na naprosto 
nečekaném a citlivém místě. Exemplární přístup německé okupační moci zaplatila životem 
většina obyvatel těchto obcí, mezi nimi téměř všechny děti. Z celkových 118 lidických 
a ležáckých dětí se po válce našlo pouze 19. Doposud získané poznatky vedly k prozatím 
dokumenty nepodloženému závěru1, že 93 z nich bylo zavražděno v německém vyhlazovacím 
táboře v Chełmnu nad Nerem. Po traumatu největším – oddělení od rodičů, byla většina dětí 
odvezena do Lodže, t.č. německého města Litzmannstadt, kde ve zdejším průchozím 
přesidleneckém táboře, strádajíc ve všech směrech, čekaly týdny na svůj osud. Zatímco 
v názvu tohoto tábora (Gneisenaustraβe 41) je literatura jednotná, ohledně podoby tábora 
a přesného místa, kde děti pobývaly, existují v literatuře rozpory. Článek tyto rozpory shrnuje, 
vysvětluje vzájemně si odporující informace z literatury, a popisuje cestu amatérského 
zájemce o historii k (znovu)objevení správného místa. 
 
 
Účel tábora Gneisenaustraβe a jeho role v osudu českých dětí 
 
Pokud vyhledáme informace o tomto průchozím přesídleneckém táboře (polsky Obóz 
przesiedleńczy, německy Durchgangslager II   der Umwandererzentralstelle Posen, 
Dienststelle Litzmannstadt 2), zjišťujeme, že existoval v letech 1940 – 1944, a byli v něm 
umístěni lidé vysídlení z Lodže a lodžského vojvodství, určení k osídlení Generálního 
Gouvernementu nebo na nucené práce. Podmínky byly naprosto nevyhovující a kromě bití ze 
strany dozorujících Němců zde ti slabší – nemocní, staří lidé a především děti – trpěli 
všeobecným nedostatkem a infekčními nemocemi. 
V  případě českých dětí byly podmínky v táboře ještě zhoršeny, neboť jim nebyla uznána 
lékařská péče a byly po většinu času izolovány od ostatních obyvatel tábora. Táborem 
Gneisenaustraβe 41 prošlo v různých obdobích léta 1942 celkem 106 českých dětí: 91 dětí 
z Lidic, 13 dětí z Ležáků a dvě děti bývalého prezidentského kancléře Dr. Přemysla Šámala. 
Lidické a ležácké děti byly ještě v Protektorátu roztříděny na skupiny „vhodné“ a „nevhodné“ 
k poněmčení. 

                                                 
1 Neexistuje písemný doklad potvrzující odeslání dětí konkrétně do vyhlazovacího tábora Kulmhof, jejich příjezd 
tam nebo doklad o tom, že zde byly zabity. Současný názor ohledně jejich osudu je výsledkem dedukce historiků 
na základě nepřímých důkazů a svědectví pamětníků. 
2 Tábor byl totiž v pořadí druhým táborem Přesidlovací centrály v Lodži - po hlavním táboře v Łakowe ulici 
(Flottwellstraße). 



Z 91 shromážděných lidických dětí byly v Kladně vybrány tři, z 13 ležáckých dětí byly 
v Praze vybrány pouze dvě. V Lodži proběhl dodatečný výběr, ovšem pouze u 88 lidických 
dětí, ze kterých bylo vybráno dalších 7. Jedno z lidických dětí vybraných v Kladně bylo 
později opět zařazeno mezi děti nevhodné k poněmčení. Pro větší přehlednost rozdělme děti 
na skupiny a uveďme příjezd z  Protektorátu a doby jejich pobytu v Gneisenaustraβe 41: 
 
První transport (88 dětí3, příjezd 13.6.1942) 
7 lidických dětí vybraných v Lodži k poněmčení      13.6.1942 – 20./30.6.19424  
81 lidických dětí nevybraných na Kladně a Lodži k poněmčení 13.6.1942 – 2.7.1942 
 
Druhý transport (18 dětí5, příjezd 7.7.1942) 
6 dětí vybraných v Kladně a Praze k poněmčení      7.7.1942 – 8.7.1942 
12 dětí nevybraných k poněmčení           7.7.1942 – 25.7.1942 
 
Zatímco děti vybrané k poněmčení pokračovaly do další přestupní stanice - do tzv. rasového 
tábora, tj. tábora lodžské pobočky Hlavního rasového a přesídlovacího úřadu SS, děti, které 
neměly to štěstí setrvaly ve strádání v táboře další týdny předtím, než byly s největší 
pravděpodobností odvezeny do tábora v Chełmnu nad Nerem (něm. Sonderkommando 
Kulmhof) a zde zavražděny v plynových vozech. 
 
 
Poválečné návštěvy pamětníků, popis tábora v literatuře faktu a dokumentárním filmu 
 
Bývalý tábor byl po válce opakovaně navštíven československou výpravou pátrající po osudu 
mj. i lidických a ležáckých dětí. Poválečná adresa tábora byla tedy známa. V dalších 
desetiletích proběhlo i několik zájezdů pamětníků – lidických žen, dětí, jejich příbuzenstva 
i ostatních zájemců - do Polska, mimo jiné i do Lodže. V literatuře jsou zmiňovány návštěvy 
v roce 1957, 1972 a 2002. Zatímco v pořadí druhé místo pobytu dětí - rasový tábor ve Sporne 
ulici - bylo správně zjištěno a pravidelně navštěvováno, místo bývalého tábora 
Gneisenaustraβe nebylo těmito zájezdy navštíveno – v době před r. 1989 proto, že v objektech 
sídlily bezpečnostní složky Polské lidové republiky a nebylo možno se zde jednoduše zastavit 
a místo obhlížet. Například v roce 1972 bylo místo pouze shlédnuto z projíždějícího 
autobusu6. V roce 2002 byla výprava zavedena omylem na místo bývalé továrny Izraela 
Poznańskiego v Ogrodowe ulici. 
Tábor jakožto první místo pobytu těchto dětí je jmenován v drtivé většině publikací 
o Lidicích. Snaha vyobrazit jeho současnou podobu byla učiněna poprvé v publikaci Jolany 
Mackové a Ivana Ulrycha „Osudy lidických dětí“ z  r. 2003, kde byly ale bohužel použity 
fotografie z výpravy na nesprávné místo v r. 2002. Stejné místo je zobrazeno i v publikaci 
Eduarda Stehlíka „LIDICE – Příběh české vsi“ z  r. 2004.  

                                                 
3 Lidické děti nevybrané v Kladně k poněmčení 
4 Datum odjezdu vybraných dětí není zatím uspokojivě doloženo. 
5 Dvě lidické děti vybrané v Kladně k poněmčení, dvě ležácké děti vybrané v Praze v poněmčení, sourozenci 
Šámalovi, 11 ležáckých dětí nevybraných k poněmčení a jedno lidické dítě dodatečně vyřazené z  poněmčení 
6 Výpověď Marie Šupíkové ze dne 23.11.2013. 



Posun ohledně obecné znalosti správného místa tábora nastává v roce 2005, kdy správné 
místo v současné ulici Generała Lucjana Żeligowskiego – jako první Čech od od roku 1972 – 
navštěvuje Eduard Stehlík, kterého doprovázel dokumentarista Pavel Štingl. Na základě 
adresy tábora z dobových dokumentů a předem získaných vzpomínek pamětníků společně 
navštívili jednu z budov komplexu a místo zdokumentovali. Získané fotografie a filmové 
záběry byly využity pro novou audiovizuální expozici Památníku Lidice. Zároveň se 
fotografie jedné z budov v ulici Żeligowskiego 41/43 objevuje o dva roky později v druhé 
knize Eduarda Stehlíka „Lidická vzpomínání“. Eduard Stehlík se na místo tábora vrací znovu 
v roce 2012, aby se zde účastnil natáčení záběrů pro dokumentární film „105“, připravovaný 
rovněž pro expozici Památníku Lidice. Místo původních objektů však již nalézají zčásti 
dokončený obytný komplex „CityPark“. Celý areál tábora byl srovnán se zemí v únoru 2007. 
Až ve filmu „105“ zaznívá poprvé veřejně - z úst Dr. Stehlíka - současný a správný název 
ulice Gneisenaustraβe, tj. ulice Generała Lucjana Żeligowskiego a divák je seznámen se 
současným stavem místa i dosud stojícími sousedními objekty.  
Shrneme-li situaci, publikace „Osudy lidických dětí“7 a „LIDICE – Příběh české vsi“8 
obsahují fotografie nesprávných budov, navíc v úplně jiné ulici v Lodži. Publikace „Lidická 
vzpomínání“ obsahuje fotografii pořízenou ve správné ulici a je autory považována za 
skutečné místo pobytu dětí v táboře Gneisenaustraβe9 (viz obr. 1). Je tomu ale skutečně tak? 
V případě této ulice již v minulosti došlo k vícero omylům, a proto byla tato budova 
dodatečně konfrontována se svědectvími pamětníků uváděnými v literatuře i s podklady, které 
lze o objektech v ulici Gneisenaustraβe / Żeligowskiego získat z různých zdrojů. 

 
Obr. 1  Budova považovaná autory expozice „A nevinní byli vinni…“  

za místo pobytu dětí 
(Zdroj: Biuro Architekta Miasta, Oddział Ochrony Zabytków, Łódź, březen 2013) 

                                                 
7 [1], str. 38 a 92. 
8 [2], str. 98. 
9 Sděleno Pavlem Štinglem během písemných konzultací v listopadu 2013. 



Konfrontace vyobrazení továrny se svědectvími pamětníků a poválečnými 
fotografickými podklady 
 
Vypíšeme-li charakteristické znaky výše uvedené „poslední platné“ budovy z knihy „Lidická 
vzpomínání“ a z krátkých videoukázek prezentovaných v rámci multimediální expozice 
„A nevinní byli vinni…“ v Památníku Lidice, hovoříme o třípatrové tovární budově s fasádou 
z neomítnutých červených cihel, s dřevěnými podlahami a dřevěnými dvoukřídlými a svisle 
dělenými okny s výhledem na sever do okolní zástavby a na jih na holou zeď bez oken 
sousední tovární budovy. Srovnejme s dostupnými svědectvími pamětníků získanými před 
rokem 2005 (abychom vyloučili vliv p ředkládaných fotografií z návštěvy Lodže v r. 2005 na 
názor pamětníků) a označme souhlas (+) či rozpor (–), jinak řečeno zda pamětníky 
vzpomínaná kritéria budova splňuje: 
 

„...nás zavedli do poschodí...“10           (+) 

„...na holé betonové podlaze...“11          (–) 

„D ěti z obou transportů byly umístěny ve 3. patře...“12   (+) 

 
Přidejme ale přece jen jednu výpověď z pozdějšího období13: 

„...z okna nebylo vidět nic, jen holou zeď bez oken.“    (+ / –) 

 

 
Obr. 2  Poválečný pohled na budovu tábora z ulice Żeligowskiego 

(Zdroj: Sbírka Jarmily Doležalové ml.) 

                                                 
10 [4], str. 72. 
11 Tamtéž. 
12 [4], str. 91. 
13 Dokument "105". Památník Lidice, 2012 (tlumočené svědectví Emilie Chválové).  
    Zde záleží, zda děti měly přístup k oknům na obou stranách budovy. Pokud ano, nebyla k vidění pouze holá  
    zeď sousední továrny na jihu (+), ale i širší rozhled do okolí na severu (–). 



Zatímco soulad budovy se svědectvími není jednoznačný, je zde jednoznačný rozpor vůči 
podobě tábora zobrazené v polské knize „Ludność cywilna w łodzkich obozach 
przesiedleńczych“ vydané v Lodži v r. 2010 [5], a stejně tak je zde neshoda s fotografií 
uveřejněnou v Národním osvobození dne 23. 2. 1947 (viz obr. 2). 
 
S ohledem na výše uvedené bylo nutno prověřit ostatní tovární budovy v ulici. Využitím 
předpokladu o číslování popisných čísel (lichá na západní straně ulice, sudá na východní 
straně) bylo možno se omezit pouze na západní stranu, neboť v dokumentech z  r. 1942 je 
zmiňováno č. p. 41, v  polské literatuře je tábor umisťován do č. p. 41/43. Zde výrazně 
pomohla vzácná fotografie ze souboru leteckých snímků Lodže pořízeného cca na přelomu 
léta a podzimu r. 1944 14. V části této fotografie je vidět tehdejší podoba ulice 
Gneisenaustraβe. Na západní straně ulice jsou pouze dva tovární objekty (viz obr. 2) – výše 
popsaná budova (viz obr. 1, zde na obr. 3 je označena červenou šipkou) a pod ní sousední 
tovární budova se dvorem a administrativní budovou směrem do ulice (označena zelenou 
šipkou). Níže už je pouze obytný blok č. p. 47, který se zachoval dodnes (listopad 2013). 
 

 
Obr. 3  Ulice Gneisenaustraβe cca na přelomu léta a podzimu 1944 

(Zdroj: Bildarchiv zur Kunst und Architektur in Deutschland. http://www.bildindex.de) 
 

                                                 
14 Snímky z uvedeného zdroje nejsou datovány. Dle podoby ostatních částí Lodže (např. hlavního náměstí  – 
Plac Wolności, kde byl již odstraněn pomník Tadeusza Kościuszki), a přítomnosti nově zbudovaných    zákopů 
(které na těchto místech buď v r. 1939 vůbec nebyly, nebo byly prokazatelně v období 1939 – 1942  odstraněny), 
a s ohledem na stav zeleně ve městě, bylo stanoveno datum snímků na přelom léta a podzimu    r. 1944. 



Dalším zdrojem podkladů pro srovnání je podrobná fotodokumentace objektů situovaných 
v č. p. 41/43 pořízená úřadem městského architekta Lodže (Biuro Architekta Miasta, Oddział 
Ochrony Zabytków, Łódź) v roce 2005, tj. ve stavu, kdy obě č. p. byla propojena a spolu 
s východně sousedícími objekty tvořila jeden armádní areál. V tomto souboru fotografií lze 
nalézt fotografii budovy (viz obr. 4 a 5) shodné s tou, která je uvedena ve výše zmíněné 
polské literatuře [5]. Tato budova (srovnáním s obr. 3) vykazuje stavební úpravy provedené 
v poválečném období (odebráno třetí patro, sníženo schodiště, původní fasáda z pálených 
cihel opatřena celoplošnou omítkou, část oken vyměněna za menší), nicméně i při těchto 
změnách je shoda nesporná. Z fotodokumentace je rovněž patrné, že budova měla betonové 
podlahy. 
 

 
Obr. 4  Stav druhé budovy (zeleně označená na  obr. 2) v roce 2005 

(Zdroj: Biuro Architekta Miasta, Oddział Ochrony Zabytków, Łódź, březen 2013) 
 

 
Obr. 5  Stav druhé budovy (zeleně označená na  obr. 2) v roce 2005 

(Zdroj: Biuro Architekta Miasta, Oddział Ochrony Zabytków, Łódź, březen 2013) 
 
Nyní srovnejme druhou možnou budovu (zeleně označenou) stejným způsobem se 
svědectvími pamětníků, navíc přidejme ještě srovnání s výše uvedenou fotografií 
z poválečného tisku: 

 „...nás zavedli do poschodí...“           (+) 

„...na holé betonové podlaze...“           (+) 
„D ěti z obou transportů byly umístěny ve 3. patře...“    (+) 

 „...z okna nebylo vidět nic, jen holou zeď bez oken.“    (+) 

 Soulad s fotografií na obr. 2            (+) 



Definitivní potvrzení toho, že druhá budova je ta správná, přichází v podobě fotografie tábora 
pořízené během výpravy československých úřadů do Lodže v roce 1947 (viz obr. 6). Je jasné, 
že se jedná o budovu označenou zeleně na obr. 3. 
 

 
 

Obr. 6  Pohled na budovu tábora ze dvora (1947)  
(Zdroj: Sbírka Jarmily Doležalové ml.) 

 
Na fotografii bylo úřady rovněž vyznačeno, kde se nacházely místnosti, kde děti pobývaly 
(šest oken v 3. patře) a další vybrané místnosti tábora (ambulance, pokoj nemocných, jídelna). 
 
 
Závěr 
 
Vzácné fotografie z roku 1947 i zdroj v polské literatuře znovu pro českou veřejnost objevily 
správné místo pobytu lidických a ležáckých dětí, z čehož mj. vyplývá i následující: 

• Fotografie v knihách "Lidice - příběh české vsi" (str. 98) a "Lidická vzpomínání" 
(str. 76), fotografie na stranách 38 a 92 knihy "Osudy lidických dětí", ani záběry 
cihlové budovy v expozici Památníku Lidice nezobrazují správnou budovu. 

• Děti byly umístěny v tovární budově vedle - viz šest oken v třetím patře zeleně 
označené budovy na obr. 3. 

Snaha prověřit v současnosti prezentované místo přinesla výsledky. Kromě toho, že by měla 
být již zajištěna prezentace skutečných objektů tábora Gneisenaustraβe 41 v budoucí 
literatuře, byly zároveň i vysvětleny některé dřívější rozpory mezi podobou budovy 
a výpověďmi pamětníků (například dřevěná vs. betonová podlaha), stejně tak protichůdná 
svědectví pamětníků (první patro vs. třetí patro). Prokázalo se, jak obtížné je pracovat 
s dětskými vzpomínkami starými desítky let. 



Nedá se říci, že bylo doslova "objeveno" správné místo – to bylo již známo těsně po skončení 
války a bylo navštíveno čs. úřady. Došlo k  jeho znovuobjevení pro českou veřejnost, nyní 
snad již definitivnímu, bohužel však již v době, kdy předmětné budovy neexistují. 
 
Dne 23.11.2013 navštívila místo bývalého tábora Gneisenaustraβe výprava „Po stopách 
lidických a ležáckých dětí“ organizovaná obcí Lidice a Českým svazem bojovníků za 
svobodu. Účastníkům výpravy byla prostřednictvím autora představena poloha bývalého 
tábora, zejména místo, kde byla pamětníky často zmiňovaná vjezdová vrata, a proběhlo 
srovnání historických fotografií ze sbírky přítomné Jarmily Doležalové ml., archivních 
podkladů a současného stavu. 
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