
 

 

 

Na počátku padesátých let konfrontace s nacistickou minulostí v obou německých státech vidi-

telně ochabuje. Místo toho hrají každodenní politické události v konfliktu mezi Východem a Zá-

padem a integrace obou německých států do dvou znepřátelených bloků významnou roli. 

Zejména v západním Německu hledí politika i obyvatelstvo do budoucnosti a západoněmecká 

ekonomika prosperuje a blahobyt země roste jako nikdy předtím. Ačkoliv důsledky války jsou 

stále cítit, chtěli by mnozí udělat za historií tlustou čáru a zapomenout na léta nacistického reži-

mu a jeho zločiny. 

1948 převádí americká vojenská správa bavorským úřadům vlastnická práva týkající se areálu 

bývalého koncentračního tábora. Přibližně ve stejnou dobu začíná boj různých aktérů o další 

užívání tohoto areálu. Jak obec Flossenbuerg, okres Neustadt an der Waldnaab, tak i bavorský 

státní komisař pro rasové, náboženské a politické pronásledované požadují využití plochy pro 

osídlení. Nově získaný obytný prostor má především sloužit k ubytování četných osob vysídle-

ných ze Slezska a bývalé Říšské župy Sudety, které přišly do Flossenbuergu ke konci války, popř. 

sem byly od roku 1947 umístěny k obhospodařování bývalého kamenolomu patřícího k bývalé-

mu koncentračnímu táboru. Všechny nepotřebné budovy mají být zbourány. Z počátku souhlasí 

orgány ale pouze s ubytováním těchto osob ve stávajících budovách koncentračního tábora. 

Obec Flossenbuerg se v příštích několika letech drží svého záměru. Požaduje areál jako náhradu 

za škody, které obec díky koncentračnímu táboru utrpěla, a tím se pozvedne mezi oběti národ-

ního socialismu. Se zřízením čestného hřbitova roku 1957 bavorské ministerstvo financí podléhá 

tlaku ze strany obce. O rok později začíná výstavba domů pro vysídlené na místech bývalých 

baráků. Do roku 1963 bylo postaveno 69 domů s 138 byty. Zatímco tyto domy znamenají pro 

jejich budoucí obyvatele zvýšení jejich životní úrovně po deseti letech strádání a bydlení ve 

skromných poměrech, sotva někoho obtěžuje zničení pozůstatků koncentračního tábora. Koneč-

ná čára dotažená i ve stavební perspektivě. 

Úkol 

Najděte v areálu památníku koncentračního tábora Flossenbuerg místo, ze kterého je sídliště 

dobře vidět a dokumentujte jeho dnešní podobu. Jaký význam mělo toto místo v době koncen-

tračního tábora? Do jaké míry se změnilo? Vyprávějte příběh tohoto místa a jeho změny. Porov-

nejte váš příběh s následujícím scénářem a vyprávějte, jak byste se vypořádali s dědictvím (po-

zůstalostmi) bývalého koncentračního tábora. 

 

Scénář: Představte si, že jste v roce 1958. Spolková země Bavorsko rozhodla převést bývalý are-

ál s vězeňskými bloky obci Flossenbuerg za účelem stavby domů.  V kruhu bývalých vězňů a je-

jich rodin se zvedá protest proti tomuto rozhodnutí. Proto obdržíte úkol (zakázku) vyvinout 

koncept, který bere ohled na potřeby bývalých vězňů a jejich rodin a současně i potřeby budou-

cích majitelů domů a tyto i uvede do praxe.  Co je pro vás při vypracování konceptu obzvlášť 

důležité? Jak by měla být rozhodnutí provedena? 
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Areál koncentračního tábora Flossenbürg, 1940, KZ-Památník Flossenbürg 

Pohled na bývalý areál s vězeňskými bloky, 50. léta. Někdejší dřevěné bloky jsou od roku 

1948 pryč, KZ-Památník Flossenbürg 
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Novinový článek k výstavbě domů ve Flossenbuergu z roku 1958, KZ-Památník Flossenbürg 


