
BUCHENWALD 
A 

UHERSKÝ BROD



Město Kranichfeld



Škola Anna Sophia



Partnerská škola 

ANNA SOPHIA V KRANICHFELDU

Již 10 let probíhá partnerská spolupráce mezi naší 
školou a německou školou v Kranichfeldu. Naše 
partnerská škola leží v Durynsku mezi 2 historickými 
městy Výmar a Erfurt. Asi 12 km od Výmaru se 
nachází koncentrační tábor Buchenwald. Naším 
úkolem bylo pátrat po osudech významných rodáků, 
zapojených do odboje proti Němcům, kteří byli 
buďto vězněni nebo popraveni v tomto 
koncentračním táboře. Našli jsme 6 osobností 
z našeho města.



Starosta města Uherského Brodu- Bohuslav Luža, náčelník
tělovýchovné organizace Orel - Antonín Hrubý a 4 Židé: Pavel Kortner, 
Viktor Schön, Ervin Löwy a Leo Böck - většinou obchodníci, kteří byli 
zatčeni za finanční podporu odbojové organizace OBRANA NÁRODA a 
za převádění uprchlíků z Protektorátu na Slovensko a odtud dále do 
zahraničí. Byli jsme velmi překvapeni nesmírnou statečností a 
vlastenectvím všech zmíněných spoluobčanů a rádi bychom vás s jejich 
pohnutými životními osudy seznámili.

Antonín Hrubý Bohuslav Luža Pavel Kortner

BYLY TO TYTO OSOBNOSTI:



Buchenwald
Byl to pracovní tábor, kde byli soustředěni političtí vězni z více 
než 15 zemí. Táborem za dobu jeho existence prošlo 280 000 
vězňů, mezi nimi i 7783 českých a slovenských politických vězňů, 
z nichž 818 zde zemřelo.

Cílem bylo : „VYHLAZENÍ PRACÍ“



Deska se jmény národů

Měděná deska se jmény národů



• K osvobození Buchenwaldu došlo za dramatických 
okolností 11.dubna 1945 americkou armádou.

• Američané tam našli pouze 21 000 zubožených a vyčerpaných 
lidí. Mezi vězni existovala odbojová organizace, která se tajně 
scházela, projednávala možný ozbrojený převrat a dokonce 
propašovala do tábora munici a zbraně (od roku 1942 získala 
91 pušek a jeden kulomet), s nimiž učila své členy zacházet. 
Navíc měli vězni k dispozici zprávy z fronty díky ukrytému 
rádiu, na černo vyrobeném jedním z nich.



• V Buchenwaldu byli vězněni také malíř a spisovatel Josef 
Čapek, spisovatel, dramatik a publicista Ferdinand Peroutka, 
malíř a grafik Emil Filla, spisovatel a publicista židovského 
původu Arnošt Lustig.

Josef Čapek Emil František Josef Filla Arnošt Lustig



• V letech 1945–1950 byl Buchenwald využíván jako sovětský 
pracovní tábor a byli zde vězněni nacističtí zločinci, ale také 
političtí odpůrci. Podle sovětských zdrojů zde zemřelo 7113 

vězňů.

• V říjnu 1950 byl tábor zbourán. Zlikvidováno bylo 
všechno kromě hlavní brány, dvou strážných věží, lazaretu 
a krematoria. V roce 1958 byl přeživším a obětem tábora 
na místě postaven památník.



Památník v Buchenwaldu



Buchenwald - tábor

Buchenwald - hlavní brána



Nádražní rampa

Buchenwald - příjezdová nádražní rampa

https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/osvobozeni-koncentracniho-tabora-buchenwald-11-duben-1945-63900203


