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LEUCHTEROVA ZPRÁVA
KONEC MÝTU
Zpráva o údajnch popravích plynovch komorách v polské Osvtimi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na
plynové komory.
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Poznámka vydavatele
V historii se stalo jen nkolikrát, e jedin dokument ml sílu otást takovm djinnm mtem a legendou, jako je idovsk
„holocaust“, v jeho rámci se tvrdí, e Nmci bhem druhé svtové války zabili zplynováním v polskch koncentraních
táborech miliony id.
Jedním z tch vzácnch a drahocennch dokument je Leuchterova zpráva. Byla napsaná Fredem A. Leuchterem,
americkm poradcem pro návrh, konstrukci a údrbu plynovch komor. Zpráva pedkládá tenám postup a vsledky
vzkumu na tch místech v Polsku, kde mlo údajn plynování probíhat. Leuchterovy závry po prozkoumání tchto míst
a po provedení analzy vzork k tomu oprávnnou a kompetentní laboratoí byly jednoznané: údajné plynové komory
nemohly bt v minulosti ani souasnosti pouívány jako popraví plynové komory.
David Irving, vznamn britsk historik, nazval Leuchterovu zprávu „rozbíjejícím“ dokumentem, kter dodal váhu jeho
pesvdení, e vekerá mytologie o holocaustu dnes me bt zpochybnna. Je to dokument, kter „holocaustoví“
historici mohou ignorovat jen za cenu poramocení jejich reputace objektivních vdc. Od doby zveejnní Leuchterovy
zprávy neme bt dále podporováno tvrzení, e se Nmci dopustili proti idm genocidy pouíváním plynovch komor
jako vraednch nástroj.
Pro vydavatele je ctí, e vám me pedstavit Leuchterovu zprávu.

Předmluva
Fred A. Leuchter je 45 let inenr ijící v Bostonu ve stát Massachusetts. Specializuje se na návrhy popravích zaízení
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pouívanch ve vznicích v celch Spojench státech. Jedním z jeho nejvtích projekt byl návrh plynové komory
v missourské státní vznici v Jefferson City.
V lednu 1988 jsem v kanadském Torontu pomáhal pi obhajob pana Ernsta Zündela, Kanaana pocházejícího
z Nmecka, kter byl souzen za íení nepravdivch zpráv, eho se ml dopustit vydáním publikace „Did Six Million really
Die?“ (Zemelo skuten est milion?) – broury, která odmítala pevládající názor, e nacisti zabili bhem druhé svtové
války est milion id, a to peván v plynovch komorách za pouití kyanovodíkového plynu (Cyklon B).
Ernst Zündel byl za toté souzen u v roce 1985. Proces trval sedm tdn a skonil odsouzením na 15 msíc vzení
nepodmínn. V lednu 1987 ontarijsk odvolací soud rozsudek kvli vánm procesním chybám vrátil a naídil nov
proces. Tento zaal 18. ledna 1988 a v dob, kdy toto píu, stále probíhá.
Moje první rozhovory s Fredem Leuchterem probhly 3. a 4. února 1988. Zaujalo m, jak nekomplikovan odpovídal na
mé otázky a jak dokázal vysvtlit kad problém tkající se procesu zplynování. Potvrdil mi zejména pirozená nebezpeí
plynoucí z popravování kyanovodíkem.
První popravy tímto plynem se zaaly praktikovat v roce 1924 ve Spojench státech, ale i v souasnosti stále vtina
tehdejích potíí s konstrukcí plynovch komor petrvává, vetn problému úniku plynu.
Poznal jsem, e Fred Leuchter má o holocaustu standardní pedstavy. Po mém návratu z Bostonu do Toronta jsem panu
Ernstu Zündelovi oznámil své poznatky z diskuze s Fredem Leuchterem a pan Zündel se poté rozhodl poádat ho o
zhotovení odborné expertízy údajnch plynovch komor v Osvtimi, Majdanku a Birkenau.
Pan Leuchter tento úkol pítí tden v Torontu pijal. Pedtím si prohlédl válené letecké fotografie tábor, plány krematorií
a údajnch plynovch komor, dokumenty o Cyklonu B a diapozitivy poízené na tchto místech v 70. letech vcarskm
vzkumníkem Ditliebem Feldererem.
25. února 1988 odletl pan Leuchter do Polska. Spolu s ním letla jeho ena Carolyn, kresli Howard Miller, kameraman
Jurgen Neumann a polsk pekladatel Tijadar Rudolph. Vrátili se 3. kvtna.
Po svém návratu napsal Fred Leuchter zprávu o 192 stranách vetn dodatk. Jeho závry byly jasné: existují
jednoznané dkazy, e v Osvtimi, Birkenau a Majdanku nikdy nebyly popraví plynové komory a e údajné plynové
komory na tchto místech nemohly bt v minulosti ani souasnosti pouívány nebo ván zvaovány jako plynové
popraví komory.
21. a 22. dubna stanul jako svdek ped soudem v Torontu. Nejprve odpovídal na otázky kladené obhájcem pana
Zündela, panem Douglasem H. Christiem, pak odpovídal Keltie Zubkovi a Barbae Kulazské. Pak pan Leuchter elil
kíovému vslechu prokurátora Johna Pearsona, kter byl bhem procesu podporován spolupracovníkem soudce a asto
se radil s idovskmi poradci sedícími pímo za ním. Vslech a kíov vslech probíhal za pítomnosti soudce a jedenácti
len poroty. Atmosféra v soudní síni byla extrémn napjatá. Sedl jsem vedle mnoha revizionistickch expert, vetn
Dr. Williama Lindseye, kter ped svm odchodem do dchodu v roce 1985 dlal éfa chemického vzkumu v Dupont
Corporation. Vichni v soudní síni, bez ohledu na jejich názory na tato témata ped procesem, si byli vdomi nynjího
historického okamiku. Mtus o plynovch komorách konil.
Den pedtím editel státní vznice v Missouri, Bill Armontrout, podal svdectví o postupech pi pouívání plynovch komor
a jejich úincích. Pozorní posluchai pochopili, e pokud bylo takto obtíné popravit jednu osobu, tak údajné popravy
stovek tisíc lidí v Nmecku za pouití Cyklonu B by znamenaly stejn problém, jako zmnit tverec na kruh.
Fred Leuchter pedvolal jako svdka Dr. Jamese Rotha Ph.D., editele Alpha Analytical Laboratories v Ashlandu,
Massachusetts. Dr. Roth pedstavil vsledky rozboru vzork odebranch ze zdí, podlah, strop a dalích ástí údajnch
plynovch komor v Osvtimi a Birkenau. Tyto odhalily bu nulové nebo extrémn nízké hodnoty kyanidu. Jedinou
vjimkou byl rozbor vzorku íslo 32, kter byl odebrán z dezinsekní místnosti íslo 1 v Birkenau. Tyto vsledky byly
graficky znázornny v dodatku I zprávy a ukázány porot na promítace. Rozdíly v mnoství kyanidu v dezinsekní
místnosti na jedné stran a v údajnch plynovch komorách na stran druhé byly nápadné a nepehlédnutelné. Extrémn
nízké hodnoty kyanidu nalezené v nkterch krematoriích byly pravdpodobn, podle mého názoru, pozstatky
dezinsekce tchto prostor v prbhu války.
Myslím, e jsem byl první, kdo poukázal na to, e vechny studie údajnch nmeckch popravích plynovch komor
pouívajících Cyklon B by mly zaít studií americkch popravích plynovch komor. V roce 1977 jsem tedy s pomocí
mého pítele Eugena C. Bruggera, právníka z New Yorku, zamil své pátrání tímto smrem. Bhem tohoto vzkumu jsem
získal informace ze esti americkch vznic: San Quentin v Kalifornii; Jefferson City v Missouri; Santa Fe v Novém
Mexiku; Raleigh v Severní Karolín; Baltimore v Marylandu a Florence v Arizon. Tou dobou jsem usoudil, e pouze
odborník na technologii americkch plynovch komor me s konenou platností urit, jestli údajné nmecké plynové
komory byly schopny fungovat zpsobem, jak je popisován v literatue o holocaustu.
Bhem nkolika pítích let se mé lánky o nmeckch plynovch komorách vdy odvolávaly na americké plynové komory.
Byly to lánky „Osvtimská fáma, nebo problém plynovch komor“ (The Rumour of Auschwitz or the Gas Chamber
Problem) publikovan 29. prosince 1978 ve francouzském deníku Le Monde a dlouh rozhovor publikovan v srpnu 1979
v italském asopise Storia Ilustrata. V záí 1979 jsem navtívil plynovou komoru v Baltimore (Maryland) a získal jsem tam
osm fotografií komory a dalí dokumentaci. Potom jsem bhem setkání v New Yorku pod vedením Fritze Berga pedstavil
podklady o plynovch komorách podepené archivem baltimorské vznice a probíral jsem jejich dsledky. V roce 1980
jsem v prvním ísle nov vydaného Journal of Historical Review publikoval lánek nazvan „Mechanismus zplynování“
(The Mechanics of Gassing) , ve kterém jsem popsal nkteré detaily ohledn pouívání plynovch komor ve Spojench
státech. V téme roce jsem publikoval ve „Vérité Historique ou Vérité Politique?“ osm fotografií z baltimorské plynové
komory. Moje video nazvané „Problém plynovch komor“ (The Gas Chamber Problem), natoené v roce 1982, zaalo
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s analzou americkch plynovch komor. V roce 1983 jsem pro Institute for Historical Review v Los Angeles pipravil knihu
o spornch bodech holocaustu, která protentokrát zahrnovala seznam otázek poloench dozorcm ve vznicích a jejich
odpovdi. Kniha vak nikdy nevyla: 4. ervence 1984, na Den nezávislosti, byly archivy Institutu znieny hái. Tento
ohe doasn omezil finanní ivotaschopnost Institutu a od mnoství projekt, vetn mé knihy, bylo uputno.
Holocaust se dlouho zdál bt jednoznanou záleitostí. Ale tenhle obr, jak ho oznail Dr. Arthur Butz v „The Hoax of the
Twentieth Century“ (Podvod dvacátého století), je obrem stojícím na hlinnch nohou. K nalezení dkaz staí jednou zajít
do osvtimského koncentraního tábora v Polsku. Slovy Dr. Wilhelma Stäglicha, „tvrzení o vyhlazování stojí a padá
s tvrzením, e Osvtim byla továrnou na smrt.“ A pro m je celá osvtimská záhada soustedná na 65 tvereních
metrech údajné plynové komory v Osvtimi a na 210 tvereních metrech údajné plynové komory v Birkenau. Tchto 275
tvereních metr mlo bt prozkoumáno hned po válce, ale to se nikdy nestalo. Polsk vyetovací úedník, Jan Sehn,
naídil prozkoumání Osvtimi, ale ne prozkoumání jejích údajnch plynovch komor.
Vzkum revizionist prokázal, e místa, na kterch mly bt popravy plynem provádny, nemohla bt k tmto úelm
pouívána. Ditlieb Felderer publikoval fotografie odhalující nedostatenou konstrukci vtracích otvor a dveí do plynovch
komor. Zárove prokázal, e na zdech nejsou ádné stopy po pruské modi. Já sám jsem si v roce 1975 prohlédl
v archivech Osvtimského státního muzea (archivy, které jsou velmi dobe hlídány komunistickmi úady) plány tchto
údajnch plynovch komor a byl jsem první, kdo je publikoval v rznch knihách a láncích. Tyto plány byly také
zveejnny v prvním vydání Institutu for Historical Review v Los Angeles v roce 1979 za pítomnosti pana Zündela. Ve
skutenosti byly tyto údajné plynové komory márnice, neboli jak se dá z plán poznat „Leichenhalle“ pro krematorium I (ta
byla pozdji zmnna na protileteck kryt) a „Leichenkeller“ pro krematorium II. Nicmén k vdeckému ovení fakt, které
jsme vytuili a k potvrzení revizionistickch vzkumnch prací je nutn pohled odborníka na americké plynové komory.
Zoufale jsem se snail takové specialisty najít, ale upímn eeno, ml jsem jen malou anci najít lovka, kter by nebyl
pouze specialistou na plynové komory, ale kter by byl i dost odván na to, aby takov vzkum provedl v komunistické
zemi a publikoval ho, pokud mu vbec nkdy bude dovoleno revizionistické závry publikovat. Natstí jsem se mlil.
Fred Leuchter takovm specialistou byl. Odletl do Polska, udlal odbornou analzu, napsal svou zprávu a svdil ped
kanadskm soudem ve prospch pana Zündela. Tím tie vstoupil do historie.
Fred Leuchter je skromn, ale rozhodn mu, kter se vyjaduje vcn. Byl by vynikajícím profesorem, protoe má
skuten dar jednodue lidem vysvtlit sloité a spletité problémy. Kdy jsem se ho zeptal, jestli se neobává njakch
nebezpeí z toho plynoucích, tak mi odpovdl: „Fakta jsou fakta.“ Znám britsk historik David Irving v dubnu 1988
bhem jeho svdectví v Torontu ekl, e to je „rozbíjející“ dokument, kter by se ml stát základem pro vechny, kteí do
budoucna chtjí psát o druhé svtové válce.
Bez Ernesta Zündela by nebylo skoro nic z toho, co te víme, myslitelné. On svému hledání historické pravdy obtoval
vechno a dnes ije v tkch ivotních podmínkách pod útlakem vlivnch a silnch nepátel. Tlak na jeho osobu je
permanentní a projevuje se v nejneoekávanjích a nejodpornjích formách. Jene on je silná osobnost s velkm
charismatem. Ví, jak analyzovat danou situaci, jak zhodnotit pomr sil a jak obrátit nepíze osudu ve svou vhodu. Po
celém svt zmobilizoval a pitáhl kompetentní osoby. Je hlubokomysln, génius kombinující obyejn lidsk rozum
s pochopením pro lidi a rzné situací.
Ernst Zündel me jít jednou opt do vzení pro svoje názory, nebo mu me bt vyhroováno deportací. To vechno se
me stát. Vechno je moné, kdy ijeme v dob intelektuální krize a zbotní historickch dogmat takovch rozmr.
Revizionizmus je velké intelektuální dobrodruství konce tohoto století. A se stane cokoliv, Ernst Zündel je vdy vítz. Je
to pacifista, kter dosáhl tchto vítzství silou rozumu a pesvdení.
Robert Faurisson
23. duben 1988, Toronto
P.S. Ernst Zündel byl 11. kvtna 1988 porotou uznán vinnm z vdomého íení livch zpráv o holocaustu. Byl odsouzen
k devíti msícm vzení a proputn na kauci po podepsání umlujícího slibu, e nebude psát ani mluvit o „holocaustu“
a do konce odvolacího ízení. Skonil tedy jako Galileo.
P.P.S.2 27. srpna 1992 nejvyí kanadsk soud zruil rozsudek nad Ernstem Zündelem a prohlásil zákon, na základ
kterého byl devt let vláen vemi kanadskmi soudy, za protiústavní. Kanada se i pesto odmítla Ernstu Zündelovi omluvit
za útrapy a zamítla jeho oprávnnou ádost o kompenzaci soudních a jinch vloh.

Úvod
V únoru tohoto roku (1988) m kontaktoval Dr. Robert Faurisson jménem pana Ernsta Zündela a poádal m o zváení
monosti oficiálního prozkoumání a zhodnocení krematorií a údajnch popravích plynovch komor pouívanch nacisty
v Polsku a zaujmutí inenrského stanoviska k jejich pouitelnosti a úinnosti.
Po setkání s panem Zündelem, jeho advokátem Douglasem H. Christiem a dalími lidmi, kteí se projektu úastnili, jsem
svoje nálezy poskytnul jako dkazní materiál v pípadu stát versus Ernst Zündel ped soudním dvorem v Torontu.
Mj vzkum zahrnoval Osvtim, Birkenau a Majdanek (Lublin) a vechna jejich krematoria a údajné plynové komory.
Tento úkol jsem pijal a 25. února 1988, kdy jsem vedl vpravu do Polska. V této skupin jsem byl já, má ena Carolyn,
kreslí Howard Miller, kameraman Jurgen Neumann a polsk pekladatel Tijadar Rudolph. Vrátili jsme se 3. bezna 1988
po prozkoumání vech nezbytnch zaízení v Osvtimi, Birkenau a Majdanku. Mé nálezy a tato zpráva jsou vsledkem
tchto zkoumání provedench v Polsku.

Účel zprávy
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Úelem tohoto vzkumu a této zprávy bylo pedev ím zjistit, jestli údajné plynové komory a vybavení krematorií na tech
místech v Polsku, konkrétn v Osvtimi, Birkenau a Majdanku, mohly bt pou ívány zpsobem, jak se jim pipisuje
v literatue o holocaustu.
Zpráva zahrnuje vzkum a prohlídku jejich vybavení, design tchto vybavení a popis postup pi manipulaci s tmito
vybaveními s pihlédnutím k udávanm mno stvím potebného plynu, as zapoítanch do tchto proces (as na
popravu a vyvtrání), skutenou velikost komor v porovnání s údaji spojenc a postupy a asy zahrnuté do obsluhy
kremaních jednotek s cílem urit vrohodnost a spolehlivost neovench zpráv o jejich innosti.
Úelem této zprávy nebylo urovat poty osob, které zemely nebo byly zavra dny jinmi zpsoby ne zplynováním,
nebo jestli holocaust skuten probhnul. Dále není autorovm cílem znovu definovat pojem holocaust v historickch
souvislostech, ale jednodu e zprostedkovat vdecké dkazy a informace získané na tchto místech a pedlo it názor
zalo en na dostupnch vdeckch, in enrskch a kvantitativních datech, vedoucích k urení skuteného úelu a pou ití
údajnch plynovch komor, krematorií a jejich vybavení na zkoumanch místech.

Pozadí výzkumu
Hlavní vzkumník a autor této zprávy je odborník na návrh a vstavbu popravích zaízení. Pracoval zvlá t na návrhu
zaízení, která jsou ve Spojench státech pou ívána k popravování vz kyanovodíkem.
Autor prozkoumal zaízení v Osvtimi, Birkenau a Majdanku, provedl mení, odebral vzorky, prostudoval si literaturu o
procedue a postupu v odv ivovacích komorách DEGESCH, literaturu o Cyklonu B a o postupech poprav. Mnoho zdroj
tvoila literatura zakoupená a prohlédnutá pímo v Polsku, vetn kopií originálních kreseb krematorií I, II, III, IV a V.

Rozsah
Tato zpráva zahrnuje fyzickou prohlídku a kvantitativní údaje získané v Osvtimi, Birkenau a Majdanku, literaturu získanou
ve tech muzeích, modrotiskové kopie plán krematorií I, II, III, IV a V získané v muzeích, materiál o dezinsekních
komorách DEGESCH a jejich vybavení (vetn postup a vybavení pi dezinsekci Cyklonem B), popis provozních postup
a vzorky odebrané pi zkoumání krematorií.
Dále byla pi tvorb této zprávy pou ita data tkající se návrhu americkch plynovch komor a provozních postup,
pocházející z autorovch osobních znalostí a práce v této oblasti. Stejn tak byl do zprávy zahrnut i vzkum americkch
krematorií. Za pou ití v ech v e uvedench údaj vymezil autor rozsah zprávy na urení:
a)
schopnosti údajnch plynovch komor provést masové vra dní lidí pou itím plynu Cyklon B v Osvtimi (Auschwitz
I) a Birkenau a oxidu uhelnatého nebo plynu Cyklon B v Majdanku;
b)

schopnosti zkoumanch krematorií provést udávan poet kremací lidí v udávané asové period.

Přehled a nálezy
Po prostudování dostupné literatury, prohlídce a zhodnocení existujících zaízení v Osvtimi, Birkenau a Majdanku, na
základ odbornch znalostí kritérií pro konstrukci plynovch komor a jejich psobení a po prozkoumání krematorií a
prohlídce moderních krematorií autor nenalezl ádné evidentní dkazy, e njaké zde pítomné zaízení, údajn b n
pou ívané k popravám v plynovch komorách, by mohlo bt nkdy takto pou ito, a dále zjistil, e návrh a konstrukce
tchto zaízení neumo uje jejich pou ívání jako popraví plynové komory.
Navíc v celkovém hodnocení krematorií autor pedlo il nezvratné dkazy o zásadních nesrovnalostech údajného potu
spálench mrtvol ve v eobecn udávaném asovém rámci. Proto je nejlep ím autorovm in enrskm názorem, e ádná
zdej í zaízení nikdy nebyla pou ívána k popravám lidí a e krematoria nikdy nemohla vykonat tak obrovské mno ství
práce, jaké se jim pipisuje.

Metodika
Postupy zahrnuté ve studii a oficiální analzy, které byly podkladem pro zprávu, jsou následující:
1) V eobecné studium dostupnch materiál.
2) Inspekce pímo na míst, prohlídka zaízení se zápisem technickch údaj (mení a údaje o konstrukci) a odebrání
vzork (cihly a malta), které byly dopraveny do Spojench stát na chemické analzy.
3) Byla brána v potaz zaznamenaná vizuální a logistická data (na míst).
4) Sestavení získanch dat.
5) Analzy získanch informací a porovnání tchto informací s po adavky na design, zaízení a postupy souasnch
plynovch komor a krematorií.
6) Provedení chemickch analz materiál získanch na míst.
7) Závr na základ získanch dkaz.

Použití HCN a Cyklonu B jako plynného prostředku
Kyanovodík (HCN nebo kyselina kyanovodíková) byl pou íván u ped 1. svtovou válkou. Bhem druhé svtové války ho
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pouívaly i Spojené státy a jejich spojenci, stejn jako pouívaly páru, hork vzduch a DDT.
HCN se vyrábí chemickou reakcí kyanidu sodného s ednou kyselinou sírovou. Následkem chemické reakce vzniká
kyselina kyanovodíková. Tato reakce je bn usmrována v keramické nádob.
Tato dezinsekní metoda se pouívala pro likvidaci kdc a hmyzu na lodích, v budovách a ve speciáln konstruovanch
komorách. Pi manipulaci s Cyklonem B se musí dodrovat písná bezpenostní opatení. Kyanovodík je jednou
z nejsilnjích a nejnebezpenjích insekticidních chemikálií. Budovy speciáln konstruované nebo modifikované
k tomuto úelu byly pouívány vemi zdravotnickmi a vojenskm organizacemi na svt. HCN se vude pouívala jako
prostedek pro kontrolu nemocnosti, zvlát proti dmjovému moru a tyfu, kter penáí krysy, blechy a vi.
Bhem první svtové války byly pouívány speciální dezinsekní komory v Evrop a ve Spojench státech. Nkteré
z tchto komor byly pouívány i nmeckou armádou ped a bhem druhé svtové války, ale jet mnohem díve
Imigraním úadem Spojench stát na Ellis Island v pístavu v New Yorku. Mnoho z tchto dezinsekních komor bylo
vyrobeno nmeckmi firmami ve Frankfurtu.
Cyklon B byl speciální obchodní pípravek obsahující kyselinu kyanovodíkovou. Jméno „Cyklon B“ bylo samo o sob
obchodním názvem. HCN byla po vyrobení v továrn pepravována v porézním nosii bu z devné buniiny, nebo z
kemeliny. Kyanovodík byl obsaen v kotouovch, kulikovch nebo nepravidelnch nosnch látkách. Tento pípravek byl
vzduchotsn uzaven a el otevít jen speciálním otvírákem. Vsledkem byla vtí bezpenost a snadnjí manipulace.
Kotouové, kulikové nebo nepravidelné nosné látky obsahující kyanovodík mly bt rozmísovány po dezinsikované
místnosti nebo komoe, ve které vzduch cirkuluje a je ohíván alespo na 78,3 °F (25,7 °C). Pokud se dezinsikují budovy,
lod nebo jiné konstrukce, musí bt prostor vyhíván alespo na 78,3 °F, co je bod varu HCN. Nedostatená teplota
vede k mnohem delí dob potebné k dokonení dezinsekce. Dezinsekce trvá minimáln 24-48 hodin.
Po dezinsekci musí probhnout odvtrání, jeho délka závisí na lokalit (a objemu dezinsikované konstrukce) a na tom,
jestli budova má okna nebo odsávání, ale musí trvat minimáln 10 hodin. Ped dalím pouíváním musí bt dezinsikovan
prostor chemicky testován na pítomnost plynu. Nkdy se pouívají plynové masky, ale ty nezaruují stoprocentní
bezpenost a nemly by se pouívat déle ne 10 minut. Lepí jsou dchací pístroje. Aby se zabránilo kontaktu s kí,
pouívají se protichemické obleky. ím je teplota a sucho vtí, tím je cel proces rychlejí a bezpenjí.
Upesnní pro plyn jsou v tabulce 1
Tabulka 1: Vlastnosti HCN
Název:

HCN, kyselina kyanovodíková

Bod varu:

25.7 °C/78.3 °F pi 760 mm Hg

Mrná tíha:

0,69 pi 18 °C/64 °F

Hustota
plynu:

0,947 (vzduch = 1)

Bod tání:

-13.2 °C/8.2 °F

Tlak páry:

750 mm Hg pi 25 °C/77 °F, 1200 mm Hg pi 38 °C/100 °F

Rozpustnost
ve vod:

100%

Vzhled:

przran

Barva:

lehce namodralá

Zápach:

Hoké mandle, velmi jemn, nedrádiv (ichová detekce není bezpená metoda zjiování pítomnosti
plynu).

Nebezpeí:
1.

Nestabilní pi styku s alkalickmi materiály, vodou a teplem.

2.

Exploduje pi smíení s 20% kyselinou sírovou

3.

Pi styku s alkalickmi materiály, teplem nebo vodou dochází k polymeraci (rozkladu). Ji nastartovaná
reakce je autokatalitycká a nekontrolovatelná. Hrozí exploze.

4.

Bod vzplanutí: -18 °C/0 °F

5.

Teplota samovznícení: 538 °C/1000 °F
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Limity vbunosti ve vzduchu

6.

Objem

%

spodní hranice

6

horní hranice

41

Zdroj: Hydrogen Cyanide, Dupont Publication, 7-83

Návrhové požadavky pro dezinsekční zařízení
Dezinsekní zaízení, a u je to budova nebo komora, musí splovat základní poadavky. Musí bt dobe utsnné,
vytápné, vzduch musí cirkulovat, plyn musí mít monost rovnomrn se rozíit a bt oderpán.
Dezinsekní zaízení je dnes obvykle svaované. Musí bt testováno na tlak a plá nádoby je bu naten netenm
nátrem, nebo je z nerezové oceli, i plastu (PVC). Dvee musí tsnit a jsou z materiálu odolného vi HCN (obloené
azbestem, neoprenem, nebo teflonem). Pokud je budova z cihel nebo z kamene, natírají se ob strany (vnjí i vnitní)
netenou barvou i smlou, dehtem, anebo asfaltem. Dvee a okna se utsují nebo zapeetí pryí, i kanafasem a proti
prsaku se utsní neoprenovm tsnním, nebo dehtem. Místnost musí bt naprosto suchá. Nátr a ucpání má dva
vznamy: brání mechanickému úniku plynu a brání porézním stnám, aby pohlcovaly Cyklon B.
Komora nebo konstrukce musí mít plynov generátor nebo systém pro rozvod plynu Cyklon B, kter smísí plyn s teplm
vzduchem (pokud generátor tsní, me k jeho vyhívání slouit voda). Sms potebná pro dezinsekci je 3200 dílk na
milion (ppm), neboli 0,32% absolutního objemu HCN. V komoe nesmí bt ádné pekáky, které by zabraovaly silnému
a nepetritému proudní vzduchu.
V komoe nebo zaízení musí existovat monost vymnit jedovatou sms plynu a vzduchu za erstv vzduch. Obvykle se
to dlá oderpáním nebo odvtráním. Vtrací ventily nebo otvory musí bt dostaten velké na to, aby umoovaly
vmnu vzduchu bhem hodiny. Bn postauje odsávání jedné krychlové stopy za minutu k úplné vmn vzduchu
bhem pl hodiny. Tento proces by se ml opakovat nejmén dvakrát bhem hodiny nebo dvou. U vtích objekt je to
mén praktické (kvli nutnosti pouívání velkého potu odsávacích zaízení nebo vtracích otvor) a odvtrání tak me
trvat i nkolik hodin nebo déle.
Odsávan plyn musí bt vypoutn dostaten vysoko nad objekt, kde se rozptlí ve vzduchu. Bn postauje vka 40
stop nad objektem, ale pokud je tento chránn ped vtrem, me to bt i víc. Pokud probíhá spalování, vpus me bt
vysoká jen nkolik stop. Vmna vzduchu je nároná, protoe musí bt provedena ve velmi krátkém ase.
Teplota zdí a vzduchu uvnit objektu, vetn pivádného vzduchu, musí bt udrována nejmén 10 stup nad bodem
varu kyseliny kyanovodíkové (78,3 °F), aby se zabránilo kondenzaci HCN na stnách, dveích a stropu objektu, stejn jako
v oderpávacím systému. Kdy teplota klesne pod 79 °F a kondenzace probhne, musí bt objekt dekontaminován. Pro
dekontaminaci je nejvhodnjí chlor a amoniak. Dekontaminace se provádí runím nebo automatickm postikem zdí. Pi
manuálním provedení musí bt obleen ochrann oblek (nejastji neoprenov) a musí se pouívat dchací pístroje,
protoe plynové masky nezaruují dostatenou ochranu a naprostou bezpenost. Po dobu, kdy chlor neutralizuje tekutou
HCN, nesmí nikdo do budovy vstupovat. Ped dalím pouíváním musí bt vnitek budovy umyt vodou a dkladn vyten
a vysuen.
Na závr se ovuje kvalita vzduchu uvnit budovy a tento test musí prokázat, e HCN byla beze zbytku odstranna. Tento
test se provádí bu detektorem plynu nebo m-acetát/benzenovm testem. Elektrick detektor zjistí pítomnost plynu
zhruba do mnoství 10 ppm. Jinak je benzenov roztok smíchán s m-acetátovm roztokem, kterm se zvlhí kousek
testovacího papírku. Pi pítomnosti HCN tento papírek zmodrá.

Návrhové požadavky pro popravčí plynové komory
Pro popraví zaízení platí mnoho poadavk, stejn jako pro dezinsekní zaízení. Popraví zaízení je vak obvykle
mení a mén vkonné. Cyklon B se veobecn pro pouívání v popravích plynovch komorách nedoporuuje, protoe
odbr plynu z inertního nosie je zdlouhav a nesnadn. Dodnes existuje jako jediná vkonná metoda vroby plynu na
míst chemická reakce kyanidu sodného a 18% kyseliny sírové. Nedávno byl dokonen plynov generátor, kter bude
pouit na popravu dvou mu v missourské státní vznici v Jefferson City. Autor této zprávy je designov poradce pro tuto
popraví plynovou komoru.
Tento generátor pouívá elektricky ohát vodní plá, kter pedehívá HCN ve válcové nádob. Následn se HCN
odpauje a pes ventily je vpoutna do komory. Po exekuci se systém istí dusíkem. Celkem poprava trvá mén ne pt
minut. Komora je v prbhu 15 minut kadé 2 minuty proitna, take se provede njakch 7 kompletních vmn
vzduchu.
Komora má mít povrch z nerezové oceli nebo PVC. Przory ve dveích a okna by mly bt ze standardní námoní
vodotsné konstrukce. Dvee jsou neprodyn utsnny tlakovou peetí. Vekerá elektrická zaízení jsou chránná vi
explozi. V komoe je ventil rozvádjící plyn, plynov generátor s lahví tekuté HCN, elektronické zaízení monitorující
innost srdce, dv kesla pro odsouzence a plynov detektor, kter zjiuje hodnoty plynu a do 10 ppm.
Protoe se v komoe pouívá tak smrtící plyn, je pouíván podtlak pro pípad, e by se objevila netsnost. Tlak v komoe
je kontrolován vakuovm systémem, kter by ml v komoe udret ástené vakuum 10 liber na palec (psi) (operan: 8
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psi + 2 psi HCN). Cel systém je elektronicky kontrolován a vkon zajiuje 17,7 cfm vakuová pumpa. Pokud tlak
v komoe pesáhne 12 psi (3 psi pes pracovní tlak), je okamit automaticky sputn nouzov systém.
Odvtrání systému je provedeno bhem 2 minut. Vzduch vhání vtrák 2000+ cfm na sací stran komory a ten je pak
oderpán horní ástí komory. Sací a vfukové ventily jsou vnitn spojené, aby se zabránilo vakuovému poklesu a
elektronicky se otvírají naped vypoutcí ventily, pak sací. Tato posloupnost je vdy zachována. Plyn je odsáván 40 stop
vysokou a 13 palc irokou trubkou z PVC. Pak se rozptlí ve vtru a znekodní. Odsávan vzduch je pedehívan; to by
mlo zaruit, e ádná HCN nezkondenzuje a neunikne tak odstranní.
Kvli bezpenosti se pouívají plynové detektory. Dvee jsou elektronicky chránny proti otevení, dokud komora není
bezpená. V místech mimo komoru, kde jsou svdci a personál, jsou alarmy, které se pi jakémkoliv úniku plynu pi
pípadném selhání popravy nebo odvtrání spustí. Ochrann systém zahrnuje vstrané zvony, houkaky, svtla a
podobn.
Navíc je v okolí plynové komory dostupná nouzová dchací technika (vzduchové tanky), jako první pomoc pi zásahu HCN
je k dispozici lékaské vybavení a resuscitátor. V pilehlch prostorách je lékask personál.
S pouíváním plynovch komor je spojeno mnoho komplikovanch problém. Chyba v tomto prostoru by mohla zpsobit,
a pravdpodobn by zpsobila smrt nebo zranní svdk a personálu.

Popravčí plynové komory ve Spojených státech od roku 1920 dodnes
První popraví plynová komora byla v roce 1920 postavena v Arizon. Skládala se ze vzduchotsné komory s tsnícími
dvemi a okny, plynového generátoru, neexplozivního elektronického systému, vzduchovch odsávacích a nasávacích
zaízení, zásoby amoniaku pidávaného do nasávaného vzduchu a mechanickch zaízení pro aktivaci plynového
generátoru a oderpávání vzduchu. Pívod vzduchu se ovládal mechanickmi klapkami. Dodnes se zmnil jen hardware
komory.
Generátor se skládal z nádoby naplnné zednm roztokem (18%) kyseliny sírové s mechanickou vysouvací pákou.
Zhruba 13-25 gram kuliek kyanidu sodného stailo k zajitní koncentrace 3200 ppm v 600 kubickch stopách komory.
Po poprav následovalo vyitní komory amoniakem.
V pítích letech pevzaly i dalí státy popravy plynem jako novou technologii poprav. Vtinu komor postavila, navrhla a
udrovala firma Eaton Metal Products. Vtina komor mla dv kesla a jistil je vakuov systém, kter dovoloval
propustnost plynu jen v urench místech. Systém vyuíval plynov generátor, protoe to byl a do 60. let nejefektivnjí
a nejjednoduí postup. ádn systém plynovch komor nebyl konstruován ani pouíván k plynování Cyklonem B. Dvod
je jednoduch – Cyklon B potebuje píli dlouhou dobu na odpaení (ili vyvaení) HCN z inertního nosie a vyaduje
vyhívání vzduchu a tepeln kontrolní systém. Navíc je to nestabilní plyn, u kterého vdy hrozí nebezpeí vbuchu.
Celková sms plynu je obvykle nií ne hranice vbunosti plynu ve vzduchu 0,32% (sms by nemla bn pekroit
3200 ppm), ale koncentrace plynu v generátoru (nebo pokud jde o Cyklon B, v inertní nádob) je mnohem vyí – me
dosahovat 90 a 99% celkového objemu. To je tém istá HCN. Teplota okolního vzduchu musí bt v pípad Cyklonu B
dkladn kontrolována (vypaování Cyklonu B je proces striktn závisející na fyzikálních podmínkách). Ped samotnou
reakcí me bt teplota nií a nekontrolovaná. Elektrické kontakty a vypínae musí bt umístny mimo komoru.
Odpovídající technologie je dostupná a od konce 60. let, kdy byl v Missouri zaveden dosud nejpokroilejí systém. Ten
pouíval plynov odpaova a rozvodn systém pro kapalnou HCN, které eliminovalo nebezpeí pro obsluhu manipulující
se zbytkem kyseliny po poprav.
Akoliv se Cyklon B me na první pohled zdát jako velmi úinn a vhodn plyn pro popravy, ve skutenosti by jeho
pouívání znamenalo adu problém. Cyklon B by prodluoval as popravy, ím by se prodluovala i doba nutná
k manipulaci s tímto plynem, a také má velké nároky na udrování tepla, je nestabilní a vbun. Jako alternativní eení
by se snad mohlo zdát externí ohívání plynu a obh smsi vzduchu s plynem pes ventily mimo komoru, ale to by jen
zvyovalo jeho celkovou nestabilitu a nebezpeí pro obsluhu. Stlaování plynu do komory zvení by bylo extrémn
nebezpené a je to nemyslitelné. Vechna zaízení pouívající plyn jsou konstruována tak, aby bylo moné dobré
odvtrání prostoru a pouívat je smí jen vykolené osoby.
Ve Spojench státech pouívají k popravování plyn Arizona, Colorado, Kalifornie, Maryland, Mississippi, Missouri, Nevada,
Nové Mexiko a Severní Karolina. Jeliko jsou s plynováním spojena neodmyslitelná rizika a udrování potebnch zaízení
je velmi nákladné, nkteré státy (Nevada, Severní Karolina a Nové Mexiko) legislativn umonily pouívání smrtící injekce,
take si je moné vybrat z obou moností. Autor této zprávy byl poradcem ve státech Kalifornie, Missouri a Severní
Karolina.
Protoe cena vroby plynu a udrování zaízení je vysoká, plyn byl a stále je nejdraí zpsob popravy.

Toxické účinky HCN
Lékaské testy prokázaly, e u koncentrace kolem 300 ppm ve vzduchu má rychle smrtící úinky. Pi popravách se
pouívají koncentrace plynu kolem 3200 ppm a to vede skoro k okamité smrti. Pedstavuje to zhruba váhu/objem 120 a
150g/2 kubické stopy plynu v závislosti na teplot a tlaku. Koncentrace kolem 100 ppm zpsobuje smrt zhruba bhem pl
hodiny. Toxické efekty se projevují podrádním ke a vyrákou, podrádním oí, rozmazanm vidním a následnm
nevratnm pokozením zraku, neuritm pocitem nevolnosti, bolestí hlavy, závratí, zvracením a slabostí, zrychlenm
dechem, sníením krevního tlaku, bezvdomím, keemi, dále je moné pozorovat symptomy duení a ztráty kontroly
volních pohyb. Po naruení látkové vmny následuje koma a smrt. Vdechnutí kyseliny kyanovodíkové vak nemusí mít
nutn fatální dsledky.
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Pokud koncentrace pesahují 50 ppm, tak u musí mít lovk, kter je s plynem v kontaktu, ochrann odv chránící celé
tlo a dchat vzduch z lahve. Plynové masky jsou pomrn neefektivní a nemly by se nikdy pouívat. První pomoc a
léka musí bt dostupní na vech místech, kde lidé mou pijít do styku s plynem.

Stručná historie údajných německých popravčích plynových komor
Materiály dostupné autorovi této zprávy udávají, e Nmci údajn nkdy v roce 1941 zkonstruovali sérii (tí nebo více
popravích) plynovch komor a pouívali je na popravování vz a do pozdních msíc roku 1944.
K plynování mly slouit sklepení Osvtimi I (Auschwitz I), zemdlské usedlosti v Birkenau (Auschwitz II), známé jako
erven a Bíl dm nebo bunkr I a II, krematorium I v Osvtimi, krematoria II, III, IV a V v Birkenau a zkuební komora
v Majdanku. V tchto zaízeních byla údajn pouívána kyanovodíková kyselina ve form plynu Cyklon B. V Majdanku se
také údajn pouíval oxid uhelnat (CO).
Jak udává oficiální literatura, kterou jsem získal v Osvtimském a Majdanském státním muzeu, tato popraví zaízení byla
nalezena v koncentraních táborech, které stály ve vysoce prmyslovch oblastech a jejich obyvatelé ve zdejích
továrnách vykonávali nucené práce. Tato zaízení také obsahovala krematoria likvidující tla údajn zavradnch.
Dále mla údajn existovat popraví zaízení pouívající CO. Tato zaízení mla bt v Belzecu, Sobiboru, Treblince a
Chelmnu (plynové náklaáky) a údajn byla zniena v prbhu druhé svtové války nebo po ní, take nemohla bt
prozkoumána a nejsou pedmtem této zprávy.
Oxid uhelnat bude strun probrán v této ásti. CO je pro popravování relativn slab plyn. Smrt by nastala víc ne po
pl hodin, a pokud by bylo proudní plynu slabé nebo ádné, trvalo by to jet déle. Pi pouití CO v mnoství 4000 ppm
by bylo nutné komoru oxidem uhelnatm natlakovat zhruba na 2,5 atmosféry. Mimoto ml bt pouíván i CO2 (oxid
uhliit). Ten je dokonce jet mén efektivní ne CO. Tyto plyny údajn produkovaly dieselové motory. Dieselové motory
produkují exhalace, které obsahují velmi málo oxidu uhelnatého, take komory by musely bt natlakovány smsí plynu a
vzduchu natolik, aby plynu bylo dostatené mnoství k zabití. Oxid uhelnat v mnoství 3000 ppm neboli 0,30% psobící
jednu hodinu pouze zpsobuje nevolnost a bolest hlavy, po delí dob moná zpsobuje pokození zdraví.
Koncentrace zhruba 4000 ppm a více by mla fatální následky po více ne hodinovém psobení. Autor této zprávy je
pesvden, e komora zaplnná lidmi zabírajícími piblin 9 tvereních stop nebo mén (minimální plocha nutná
k zajitní cirkulace plynu mezi osobami) by tmto lidem zpsobila smrt následkem vydchání vzduchu jet pedtím, ne
by se vbec úinek plynu mohl projevit. Pro popravu v takovch prostorov omezench a uzavench místech by bylo
nutné pivádt CO nebo CO2 z externího zdroje.
Údajná popraví zaízení v Osvtimi (krematorium I) a Majdanku stále existují, pr v nezmnné podob. V Birkenau
se krematoria II, III, IV a V zítila nebo byla strena a na základy, bunkr I (erven dm) ani jeho pozstatky nebyly nikdy
nalezeny a bunkr II (Bíl dm) je v souasnosti znovu vybudován a pouíván jako soukrom objekt. V Majdanku bylo první
krematorium odstranno a krematorium s údajnmi plynovmi komorami bylo pestavno, a na originální pece.
Krematoria v Osvtimi I, krematoria II, III, IV a V v Birkenau a krematorium v Majdanku pr byla kombinací krematoria a
plynové komory. Bíl a erven dm v Birkenau mly bt jen samotné plynové komory. V majdanské experimentální
plynové komoe bylo oddlené krematorium, které tu ale u dnes není.

Konstrukce údajných popravčích plynových komor
Po prostudování dostupnch historickch dokument a samotnch zaízení je zejmé, e jich vtina prola pestavbou,
která zmnila jejich pvodní vzhled. To je jednoznan nejprokazatelnjí na takzvanch experimentálních komorách
v Majdanku, které byly údajn zvlá postaveny jako plynovací zaízení.
Bunkry I a II jsou v literatue Osvtimského státního muzea popsány jako pestavné zemdlské statky s nkolika
zazdnmi okny a pestavnmi zdmi. Neexistují v originálním provedení a nebyly proto zkoumány. Krematoria I, II, III, IV
a V byla historicky zdokumentována a prohlídka prokázala stavební zmny, jako napíklad spojování místností. Pímá
prohlídka tchto budov prokázala, e pokud by mly bt pouívány jako popraví plynové komory, jejich design byl
naprosto nevyhovující a nebezpen. Nejsou zde ádné vzduchotsné dvee ani okna nebo ventilace, konstrukce nejsou
nateny dehtem nebo jinou látkou bránící úniku a absorpci plynu. Pilehlá krematoria pedstavují potenciální nebezpeí
vbuchu.
Porézní cihly a malta by bez tchto opatení pohltily a nahromadily HCN, take tato zaízení by se stala pro lidi
nebezpenmi na nkolik dalích let. Osvtimské krematorium I sousedí s SS nemocnicí a má drenání ást propojenou
s centrální táborovou kanalizací – plyn by se tak dostal do kadé budovy v táboe, která je na tento systém napojená.
Nebyly zde ádné odsávací systémy pro odstranní plynu po jeho pouití a ádné vyhívací nebo ventilaní systémy
podporující odpaování a rozptlení Cyklonu B. Udává se, e plyn byl vhazován otvory ve stee, ani by se njak
zvaovalo rovnomrné rozíení plynu nebo kuliek Cyklonu B. Vechny místnosti jsou nevytápné a vlhké. Jak u jsme si
ekli díve, vlhkost a Cyklon B je nesluitelná kombinace.
Komory jsou píli malé na to, aby se do nich fyzicky vely udávané poty vz, a vechny dvee se otevírají dovnit,
take by musely bránit v odstraování tl. Pokud by byly komory plné lidí, uvnit by neprobíhala cirkulace plynu.
V takovém pípad by musela bt na jedno zplynování dodávána obrovská mnoství plynu. ádná z tchto plynovch
komor nebyla postavena v souladu s designem dezinsekních komor, které byly roky bezpen a efektivn pouívány.
ádná z tchto komor nebyla postavena v souladu se známm a vyzkouenm designem komor pouívanch v té dob ve
Spojench státech. Je zvlátní, e pedpokládaní konstruktéi tchto komor nikdy neuvaovali a nevzali v potaz technologii
Spojench stát, jediné zem, která popravy plynem provádí.
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Zaízení v Majdanku jsou rovn k plynování nezpsobilá. Zaprvé je zde pestavné krematorium s údajnou plynovou
komorou, ale jediné ásti budovy, které existovaly u ped její pestavbou, byly kremaní pece. Budovy pr byly
zrekonstruovány podle plán, které neexistují. Zaízení je postaveno takovm zpsobem, e plyn uvnit komory nemohl bt
nijak usmrován a komora samotná je píli malá na to, aby mohla pojmout tolik obtí, kolik se jí piítá. Na druhou
stranu je píli rozlehlá a chladná na to, aby v ní mohl bt Cyklon B pouíván efektivn. Plyn by jednodue mohl dojít a
k pecím a pak by zpsobil explozi, která by zniila budovu a zabila její pracovníky. Za druhé, tato konstrukce postavená
z betonu se zásadn lií od ostatních budov a zaízení. Shrnuto – budova nemohla bt pouívána k jejímu udávanému
úelu a její design jako plynové komory je naprosto nedostaten.
Druhé majdanské zaízení má na map tvar U. Nyní ho pedstavují dv oddlené budovy. Tento komplex je navren jako
sprchovací a dezinsekní budova 1 a 2. Jedna z budov je vhradn dezinsekní zaízení a je konstruována stejn jako
ostatní dezinsekní zaízení v Birkenau. Druhá budova tohoto komplexu je ponkud odliná. V pední ásti budovy je
sprchovací místnost a údajná plynová komora. Modré skvrny na zdech této místnosti se shodují s modrmi skvrnami
z dezinsekního zaízení v Birkenau. Tato místnost mla ve stee dva otvory k cirkulaci vzduchu, ale ádné vtrací
achty. Cyklon B se po podlaze rozmisoval run.
Tato komora evidentn není popraví komorou, protoe její konstrukce to, stejn jako u ostatních zaízení, neumouje.
Na druhé stran budovy jsou experimentální plynové komory. V tchto místech je strání budka a dv údajné plynové
komory. Tetí místnost byla uzavená a prohlídce nepístupná. Tyto komory jsou vjimené tím, e ob mají trubky pro
údajné vedení oxidu uhelnatého. U jedné z komor by potenciáln bylo moné vtrání stropem, ale vtrací otvory v nm
nebyly nikdy vytvoeny. Dalí komora mla vyhívací cirkulaní systém pro ohev vzduchu v komoe. Tento systém je ale
ponkud bezúeln, protoe nasávací a vypoutcí ásti jsou píli blízko u sebe. Nejsou tu ádná zaízení pro ventilaci.
Je pozoruhodné, e u dveí obou komor je dráka nebo rha shodná s umístním pro tsnní. Na první pohled byly ob
komory pouívány pro Cyklon B nebo oxid uhelnat. Ale tak to bt nemohlo.
Z tchto dvou komor nebyla jedna vbec dostavná a oxid uhelnat v ní nemohl bt pouíván. Není stavná ani pro HCN,
i kdy údajn byla pouívána k tomuto úelu. Stejn tak vtí komora, u které by tlak nutn k vyprodukování potebné
koncentrace oxidu uhelnatého 4000 ppm (smrtelná koncentrace) byl 2,5 atmosféry. Ani jedna komora nespluje
poadavky na vtrání, vytápní, cirkulaci plynu a tsnní. Cihly, tukatura a malta nebyly nikdy zvení ani zevnit nateny
ochrannm nátrem.
Oproti jinm komplexm je zde vjimka, e tyto komory byly ze tech stran obklopeny betonovm ochozem. To je
z hlediska designu naprosto nevyhovující, protoe prosakující plyn by se zde shromaoval a v zákrytu ped vtrem by se
nerozptlil. To by z celého tábora udlalo smrtící past, pedevím pi pouívání Cyklonu B.
Závr autora této zprávy tedy je, e v tomto zaízení se nikdy nepouívala HCN ani v omezené míe.

Krematoria
Pokud máme hodnotit nmecká krematoria z hlediska vkonnosti a celkového pohledu, musíme se podívat na stará i
moderní krematoria.
Kremace mrtvch není nijak nová mylenka. Spousta kultur to dlala po mnoho staletí. Akoliv se kremace prokazateln
provádly u ped nkolika tisíci let, katolická církev tuto metodu neuznávala a nepraktikovala, a to a do konce 18.
století, kdy se její odpor vi kremacím zmírnil. Ortodoxní judaismus kremace zakazoval.
V ranch letech 19. století se v Evrop opt kremace zaaly v omezeném mnoství provádt. Spalování mrtvol bylo
vhodné z hlediska regulování potu nakalivch nemocí, uetila se plocha potebná na pohbívání a vyeil se problém
hromadní mrtvol v zim, kdy je pda zamrzlá. Evropané brzy zaali pouívat krematoria na koks nebo uhlí.
Kremaní pec pracuje za uritch jasn danch podmínek. V prvopoátcích se pouívaly pece, které z mrtvol pouze
vypálily tekutiny a mkké ásti a sekvaily je. Kosti nely spálit a vtinou byly jet ten den rozdrceny. Paliky a
hmodíe brzy nahradily drtící stroje. Moderní krematoria jsou vtinou plynová, i kdy nkterá stále jet pouívají topn
olej. Ve Spojench státech a Kanad u ádné krematorium nepouívá uhlí nebo koks.
Dívjí krematoria byly pomrn jednoduché pece, které spálily lidské pozstatky. Moderní pece z cihel obloench ocelí
roziují ohe tryskami, co podporuje íení ohn a jeho rychlejí hoení. Moderní pece mají také druhé nebo dodatené
spalování pro spálení vech imisí. Ohledn tohoto dodateného spalování existují v rznch zemích rzné pedpisy, které
vydávají písluné státní úady odpovdné za istotu ovzduí. Zneitní je problém vhradn u pecí na fosilní paliva.
V elektrickch pecích, akoliv jejich rozíení komplikuje nákladnost jejich pouívání, by k takovému zneitní docházet
nemlo.
Moderní pece a krematoria spalují za teplot pesahujících 2000 °F a teplota dodateného spalování je 1600 °F. Tyto
vysoké teploty spalují tlo a do jeho úplného shoení. Tak vysoké teploty také zkracují as nutn ke spálení tla. Nkteré
evropské státy tradin pouívají nií teplotu 800 °C (1472 °F) a delí as hoení.
Pi 2000 °F a více ne 2500 cfm vhánného vzduchu spálí moderní pec jednu mrtvolu za 1,25 hodiny. Teoreticky je to
19,2 tl za 24 hodin. Pi bném provozu se doporuuje provést 3 nebo mén kremací za den. Stará krematoria na topn
olej, uhlí a koks s vhánnm vzduchem (ale ne s pímo ízenm plamenem) bn potebovala na spálení jedné mrtvoly
3,5 a 4 hodiny. Teoreticky tak mohlo bt spáleno maximáln 6,8 mrtvol za 24 hodin. Tyto vpoty platí pro 1 mrtvolu
bhem jedné kremace. Vechny moderní pece jsou postaveny z ocelovch konstrukcí a áruvzdornch cihel. Palivo je
vhánno pímo do pece a ve je elektronicky a automaticky kontrolováno. U starch pecí uhlí a koks nehoely stabilním
plamenem (maximální teplota byla zhruba 1600 °F) a vyadovaly stálé dodávky paliva. To bylo dodáváno spodem i
vrchem. Plamen nebyl smrem k mrtvole nijak usmrován, vtrák pouze rozptyloval plameny a zvyoval teplotu v peci.
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Tento primitivní zpsob pravdpodobn zajioval prmrnou teplotu v peci kolem 1400 °F.
Krematoria ve zkoumanch nmeckch zaízeních byly starí typy. Byla postavena z ervench cihel, z malty a obloena
áruvzdornmi cihlami. Kadá pec mla nkolik oddlení, z nich nkteré mly ventilátory (ale bez ízeného hoení),
ádná nemla systém dodateného spalování a vechny spalovaly koks, s vjimkou jednoho zaízení, které krátce
existovalo v Majdanku. ádná ze zde umístnch a zkoumanch pecí nebyla navrena na hromadné spalování. Dodávám,
e pokud by mnoství kostí a masa v peci pekroilo urité procento jejího objemu, nebylo by moné tento obsah spálit.
Teoretick a skuten odhadovan vkon za 24 hodin pi spalování jedné mrtvoly v peci bhem kremace je zanesen
v tabulce II.
Tabulka 2 – Vkon krematoria
za 24 hodin
Moderní pece:
19,2 tla/24 hodin (teoreticky)
3 tla/24 hodin (reáln)
Pece na koks
6,8 tl/24 hodin (teoreticky)

Oficiální údaje o HCN, složkách kyanidu a krematoriích
Z údajnch plynovch komor jsme odebrali vzorky cihel, malty a betonovch ástí. Kyanid a jeho sloky se v uvedench
místech udrují velmi dlouhou dobu a pokud se zabrání jejich reakci s jinmi chemikáliemi, mohou cestovat spolu
s cihlami a maltou.
Selektivn bylo odebráno 31 vzork z údajnch plynovch komor v krematoriích I, II, III, IV a V. Z dezinsekního zaízení
#1 v Birkenau byl odebrán kontrolní vzorek na míst, o kterém je známo, e se tam Cyklon B pouíval a kde evidentn
zstal ve form modrch skvrn. Chemické testy kontrolního vzorku #32 prokázaly obsah kyanidu 1050 mg/kg, co je velmi
vysoká koncentrace. Podmínky na místech, kde byly vzorky odebrány, jsou identické s celkovmi podmínkami na místech
s kontrolními vzorky – chlad, tma a vlhko. Jen u krematorií IV a V je teba poítat s tím, e na n dopadalo slunení svtlo
(budovy byly streny) a to mohlo urychlit rozpad kyanidu. Kyanid slouen se elezem v malt a cihlách se mní na
hexakyanoeleznatan elezit nebo skvrny pruské modi, velmi stabilní elezo-kyanidovou sloueninu.
Místa, ze kterch byly odebrány analyzované vzorky, jsou zaznamenána v tabulce III.
Tabulka 3 – místa odbru vzork
Osvtim (Auschwitz) I
Krematorium I

vzorky #25 a #31

Birkenau (Auschwitz II)
Krematorium II

vzorky #1a #7

Krematorium III

vzorky #8 a #11

Krematorium IV

vzorky #13 a #20

Krematorium V

vzorky #21a #24

Vzorek #12 je vzorek tsnní odebran ze sauny v Birkenau.
Vzorek #32 je kontrolní vzorek odebran z dezinsekního zaízení #1 v Birkenau.
Je pozoruhodné, e skoro vechny vzorky byly negativní a nkolik jich bylo pozitivních tsn nad hranicí mitelnosti
(1mg/kg); 6,7mg v krematoriu III; 7,9mg v krematoriu I. Nedostatené namené hodnoty v konfrontaci s namenou
hodnotou 1050 mg u kontrolního vzorku podporují dkazy, e tato zaízení nebyly plynové komory. Malé namené
hodnoty by naznaovaly, e tato zaízení byla nkdy v minulosti dezinsikována Cyklonem B – stejn jako vechny ostatní
budovy a zaízení.
Ostatn, modré plochy vykazující vysok obsah eleza indikují hexakyanoeleznatan elezit, ne samotn kyanovodík.
Ve vzorcích odebranch z údajnch plynovch komor by se dala pedpokládat pítomnost kyanidu ve vtím mnoství, ne
jaké ukázaly tyto kontrolní vzorky (protoe zde pr byl masivn pouíván Cyklon B). Te tedy musí skonit le o tom, e
tato zaízení byly popraví plynové komory, protoe vechny dkazy zjitné pi prohlídce to vyvrátily.
Dkazy o fungování krematoria I od doby jeho kompletní pestavby neexistují, krematoria II a III jsou z vtí ásti zniena
a chybí jim nkteré ásti a krematoria IV a V jsou kompletn pry. V Majdanku se jedno krematorium vbec nezachovalo
a druhé bylo pestavno, krom pecí. Pi vizuální prohlídce pamtních hromad popela v Majdanku bylo zjitno jeho divné
béové zabarvení. Souasn popel z lidskch pozstatk je (jak si autor zjistil) ed. V majdanském popelu by snad
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mohla bt píms písku.
Na závr této ásti budou probrány údajné spalovací jámy.
Autor osobn prozkoumal a vyfotografoval spalovací jámy v Birkenau. Nejzajímavj í je u tchto jam vysok sloupec
podzemní vody – piblin 1,5 stopy pod povrchem. Historick popis tchto jam tvrdí, e byly hluboké 6 metr (19,55
stopy). Není moné, aby mrtvoly hoely pod vodou, dokonce ani s pouitím holavin (benzínu). V echny jámy oznaené na
oficiálních mapách byly prohlédnuty. Protoe Birkenau stála v mokinách, splnilo se oekávání. Na v ech místech byla
hladina vody do dvou metr pod povrchem. Názor autora tedy je, e v Birkenau nikdy neexistovaly spalovací jámy.

Osvětim, krematorium I
Detailní studium údajnch plynovch komor v krematoriu I a studium modrotisk získanch v muzeu prokázalo, e údajné
plynové komory v dob údajného plynování slouily jako márnice a pozdji jako protiletadlové kryty. Nákres získan
autorem této zprávy dokazuje pestavbu v období od 25. záí do 21. záí 1944. Je zde vidt márnice o njakch 7680
kubickch stopách se dvma dvemi, ani jedny se neotvírají ven. Jedny dvee vedly do krematoria a druhé do sprch.
Moná v tchto otvorech nikdy ádné dvee nebyly, ale pravdivost tohoto tvrzení se nedá ovit, protoe jedna ze u
neexistuje a jeden otvor byl pebudován. Ml bych poznamenat, e prvodce Osvtimského státního muzea uvádí, e
budovy jsou v té samé podob, jakou mly v den osvobození 27. ledna 1945.
Ve ste e jsou tyi otvory a v prostoru márnice je jeden vyhívací sopouch. Ten je oteven a nic nenasvduje tomu, e
by nkdy byl uzavírateln. Otvory ve strop nebyly utsnitelné a nové devo naznauje, e byly nedávno pestavny. Zdi a
strop jsou tukované a podlaha je betonová. Podlaha tohoto prostoru má 844 tvereních stop. Strop má trámy a na
podlaze me kad vidt stopy po ástech, které byly vybourány. Elektroinstalace není a nebyla zaji tná proti explozi.
Komorou prochází kanalizace, která je spojena s kanalizaním systémem hlavního tábora. Pokud poítáme 9 tvereních
stop na osobu, co je prostor nutn k cirkulaci tohoto velmi pilnavého plynu, mohlo bt v této místnosti najednou
maximáln 94 osob. Pitom se uvádí, e v této místnosti mohlo bt a 600 osob.
Údajná plynová komora nebyla k plynování pouívána. V její konstrukci není ani stopa po njakém odsávacím systému
nebo ventilaci. Ventilaní systém údajné plynové komory sestává prost ze ty tvercovch otvor ve strop, které
zabírají mén ne dv stopy plochy. Ventilace plynu HCN za tchto podmínek by kadopádn mla za následek zamoení
SS nemocnice, která stojí pímo naproti pes cestu a pacienti i o etující personál by byli mrtví. Budovy nebyly
zabezpeeny ádnou látkou proti úniku plynu, nemly ádné tsnící dvee schopné zabránit íení plynu po krematoriu,
kanalizace by íila plyn do kadé budovy v táboe, nebyl zde ádn vytápcí, cirkulaní ani odsávací systém nebo
ventilaní achta, ádn systém pro rozvod plynu, ádná monost cirkulace plynu kvli velkému potu osob, ádná
uspokojivá cesta pro vpravování Cyklonu B a byla zde stálá vlhkost. Proto by pokus pouít tuto márnici jako plynovou
komoru byl naprosto sebevraedn. Vsledkem by byla exploze nebo roz íení plynu po celém táboe.
Navíc pokud by byly komory pouívány pi mnoství 30,4 uncí nebo 1,9 liber (zaloeno na íslech DEGESCH 4 unce
nebo 0,25 liber na 1000 kubickch stop) plynu Cyklon B (hrubá váha Cyklonu B je trojnásobná oproti plynu Cyklon B,
v echny uvádné hodnoty jsou pouze pro plyn), psobil by vdy 16 hodin pi 41 °F (instrukce nmeckch úad pro
dezinsekci). Následn by musela 20 hodin probíhat ventilace a musel by bt proveden test bezpenosti komory. Dá se
pochybovat o tom, jestli by se plyn bez odsávacího systému odvtral bhem tdne. To jasn odporuje tvrzení, e
v údajnch plynovch komorách probhlo denn nkolik zplynování.
Vypoítané teoretické a reálné asy pouívání krematoria I a maximální kapacita údajné popraví plynové komory je
v tabulce 4.
Tabulka 4 – hypotetické poty poprav a kremací
Poet poprav
94 lidí/tden (hypoteticky)
Poet kremací
286 lidí/tden (teoreticky)
126 lidí/tden (reáln)

Birkenau – krematoria II, III, IV a V
Podrobné zkoumání tchto krematorií pineslo následující poznatky.
Krematoria II a III byla zrcadlov sestavena z nkolika márnic a krematorií s 15 retortami v kadém. Márnice byly
v suterénu a krematoria v pízemí. Pro transport mrtvol z márnice se pouíval vtah. Na míst byla provedena mení a
kresby byly poízeny podle originálních modrotisk z Osvtimského státního muzea. Stavby byly z cihel, malty a betonu.
Zkoumané prostory údajnch plynovch komor byly na obou nákresech oznaeny jako márnice #1. Stejn jako u
krematoria I tu nebyla ádná ventilace, vytápcí nebo cirkulaní systém, ádné tsnní proti prsaku plynu zevnit ani
zvenku a ádné dvee vedoucí do márnice v krematoriu II. Prostor byl autorem prozkoumán a nebyl nalezen ádn dkaz
o existenci dveí nebo jejich pozstatcích v konstrukci. U krematoria III se to nedá urit, protoe ásti stavby chybí. Ob
stavby mly elezobetonové stropy bez njakch zjevnch stop po uzavíratelnch vtracích otvorech. Fale né zprávy o
sloupech vedoucích plyn se nezakládají na pravd. V echny sloupy jsou pevné, elezobetonové, pesn jak ukazují
ukoistné nmecké stavební plány. Pokud by tato zaízení byla pouívána jako plynové komory, byla by velmi
nebezpená a jejich pouívání by pravdpodobn vyústilo ve vbuch a smrt obsluhy ve chvíli, kdy by plyn dorazil do
krematoria. Kadé zaízení mlo vtah na mrtvoly o rozmrech 2,1 x 1,35 metru. Je jasné, e tento vtah byl dost velk
jen pro jedno tlo a dozorce.
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Ob údajné plynové komory v krematoriích II a III mly plochu 2500 tvereních stop. Teoreticky zde mohlo bt umístno
278 osob pi plo e 9 tvereních stop na jednoho. Jestli e komora byla zaplnna potebnm mno stvím HCN (0,25
liber/1000 tvereních stop) a poítáme v ku stropu 8 stop a 20 000 kubickch stop prostoru, pak bylo poteba 5 liber
plynu. Opt poítejme nejmén tden na odvtrání (jako u krematoria I). Tento ventilaní as je opt nejist, ale slou í
k na im vpotm.
Vpoet hodnot pro krematoria II a III (teoretick a skuten as) a maximální kapacita údajné plynové komory je
v tabulce 5.
Tabulka 5 – Hypotetické poty poprav a kremací v krematoriu II a III
Krematorium II
Poet poprav:
278 lidí/tden (hypoteticky)
Poet kremací
714 lidí/tden (teoreticky)
315 lidí/tden (reáln)
Krematorium III
Poet poprav:
278 lidí/tden (hypoteticky)
Poet kremací
714 lidí/tden (teoreticky)
315 lidí/tden (reáln)
Krematoria IV a V byla zrcadlov sestavena a ka dé se skládalo ze 2 pecí rozdlench na 4 retorty. Mnoho dal ích
místností bylo pou íváno jako márnice, kanceláe a sklady. Vnitek místností zrcadlov podobn nebyl. Nkteré z tchto
místností pr byly pou ívány jako plynové komory. Budovy byly bohu el u ped dlouhou dobou znieny, ale tsnící
materiály proti prsaku plynu nebyly nalezeny ani v základech ani v podlaze. Podle zpráv byly kuliky Cyklonu B
vhazovány skrz otvory ve zdech, které u dnes neexistují. Pokud jsou plány budov správné, ani tato zaízení nejsou
plynové komory ze stejnch dvod, jaké byly uvedeny u krematorií I, II a III. Konstrukce pr byly postaveny z ervench
cihel a malty s betonovmi podlahami bez suterénu. Je nutné íct, e tvrzení o existenci popravích zaízení
v krematoriích IV a V není nijak podlo ené.
Základní íselné údaje získané z Osvtimského státního muzea a mení provedená pímo v krematoriích IV a V, která
jsou uvádna jako údajné plynové komory, slou ila pi uva ované v ce stropu 8 stop k vpotu následujících ísel:

Krematorium IV
1875 tvereních stop; mohlo pojmout 209 lidí. Pro 15 000 kubickch stop by bylo pou ito 3,75 liber Cyklonu B pi 0,25
librách/1000 kubickch stop.

Krematorium V
5125 tvereních stop; mohlo pojmout 570 lidí. Pro 41 000 kubickch stop by bylo pou ito 10,25 liber Cyklonu B pi 0,25
librách/1000 kubickch stop.
Vpoet hodnot pro krematorium IV a V (teoretick a skuten as) pi uva ování maximální kapacity plynové komory a 1
tdne na odvtrání jsou v tabulce 6.
Tabulka 6 – Hypotetické poty poprav a kremací v krematoriu IV a V
Krematorium IV
Poet poprav
209 lidí/tden (hypoteticky)
Poet kremací
385 lidí/tden (teoreticky)
168 lidí/tden (reáln)
Krematorium V
Poet poprav
570 lidí/tden (hypoteticky)
Poet kremací
385 lidí/tden (teoreticky)
168 lidí/tden (reáln)
erven a Bíl dm, jinak oznaované jako bunkr I a II, byly údajn samostatné plynové komory, ale o budovách nejsou
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k dispozici ádné potebné údaje a statistiky.

Majdanek
V Majdanku je nkolik zajímavch zaízení: pvodní krematorium, nyní zniené; krematorium s údajnou plynovou
komorou, nyní znovu postavené; sprchovací a dezinsekní budova #2, která evidentn slouila jako odvivovací zaízení;
a sprchovací a dezinsekní budova #1, která se skládala ze sprch, odvivovací a skladovací místnosti a údajné pokusné
CO a HCN plynové komory.
O prvním znieném krematoriu jsme se zmínili u díve. Sprchovací a dezinsekní místnost byla v dob prohlídky
uzavená, ale vizuální prohlídka skrz okno potvrdila její funkci jako ist dezinsekního zaízení, podobného tm
v Birkenau. Pestavné krematorium a údajná plynová komora, akoliv byly zmínny u díve, budou strun probrány
znova. Pece jsou jediná originální ást zaízení, která nebyla pestavna. Základní konstrukce je ze deva, stejn jako u
ostatních zaízení v Majdanku (krom experimentálních komor). Avak blií prohlídka odhalila, e vtina budovy je
v naprostém protikladu k vtin zbvajících ástí tábora ze elezobetonu. Údajná popraví plynová komora piléhající ke
krematoriu zjevn s plynem HCN nepila do styku.
Budova není chránná proti prsaku plynu a pro plynování by byla nepouitelná. Pr byla pestavna podle originálního
plánu, kter neexistuje. Je fyzicky dokázáno, e to nebylo nic víc ne krematorium s nkolika márnicemi. Je to nejmení a
nejbezvznamnjí údajná plynová komora ze vech.
Odvivovací/skladovací prostor v dezinsekní a sprchovací budov #1 je místnost ve tvaru L s vnitní devnou pepákou
a dvemi. Zahrnuje objem njakch 7657 kubickch stop a plochu 806 tvereních stop. Byly zde tukované zdi, trámová
konstrukce a neuzavíratelné stení otvory. Je zde vzdun cirkulaní systém, kter je nevhodn navren, protoe
nasávání a vpus jsou píli blízko sebe. Modré skvrny, jednoznan zpsobené hexakyanoeleznatanem elezitm,
viditeln potáhly povrch zdí. To me bt vysvtleno tím, e se jednalo o odvivovací místnost nebo o sklad pro
dezinsekní materiály. Stropní otvory jsou schopné odvtrání jen po dlouhé dob. Dvee nemají tsnní a nejsou
konstruovány tak, aby tsn piléhaly. Místnosti nejsou zevnit ani zvenku chránny proti prsaku plynu. V této budov
bylo nkolik míst, která byla trvale uzavena a nebyla autorovi zpístupnna k prohlídce. Tato místnost jednoznan
nebyla popraví plynovou komorou a nespluje typická kritéria. Podívejte se na nákres.
Pokud by byla tato místnost pouívána jako plynová komora, pojmula by maximáln 90 osob a vyadovala pouití 2 liber
plynu Cyklon B. Doba odvtrání by byla minimáln tden. Maximální poet poprav – 90 osob tdn.
Údajné pokusné plynové komory umístné ve sprchovací a dezinsekní ásti #1 jsou cihlové budovy spojené s hlavním
zaízením netsnou devnou konstrukcí. Tato budova je ze tí stran obklopena úzkm betonovm ochozem. Jsou zde dv
komory neznámé plochy a kontrolní bouda, u které byly dv ocelové nádoby, údajn naplnné oxidem uhelnatm, kter
byl do tchto dvou komor zavádn potrubím. Jsou zde tyi ocelové dvee s drákou, podle veho pro tsnní. Dvee se
otevírají ven a jsou zavírány dvma mechanickmi západkami a pojistnou závorou (petlicí).
Vechny tyi dvee mají sklenné przory a dvoje vnitní dvee mají chemická kontrolní zaízení na testování vzduchu
v komoe. Kontrolní bouda mla okno njakch 6 in na 10 in, které nikdy nebylo konstruováno pro zasklení nebo
tsnní, jemu bránily vodorovné i svislé armovací pruty, a vedlo do komory #2. Podívejte se na nákres. Dvoje dvee se
otvírají smrem do komory #1, jedny pední a jedny zadní dvee smrem ven. Jedny dvee v pední ásti se otvírají do
komory #2. Zbvají dvee se otvírající do neprozkoumaného prostoru za komorou #2. Ob komory mají potrubí, údajn
pro oxid uhelnat, ale v komoe #2 je neúplné a nebylo nikdy dokoneno. Komora #1 mla dokonené potrubí konící ve
dvou rozích místnosti. Komora #2 mla pedpoklady pro stení ventilaci, ale ta do ní nikdy nebyla zavedena. Komora #1
mla ohevné cirkulaní zaízení, které nebylo vhodn navreno (nasávací a vfuková ást jsou píli blízko u sebe) a
nemla ádné ventilaní zaízení. Zdi jsou tukované, podlaha betonová a nebyly chránny zevnit ani zvenku. Vedle
budovy jsou jako pístavba dva teplometné ventilátory, jeden pro komoru 31 a druh pro nkteré ze sprchovacích a
dezinsekních zaízení (podívejte se na nákres). Ani jeden z nich není vhodn navren a nemá ádn nasávací a
vfukov mechanismus. Zdi v komoe #1 mají charakteristické modré zabarvení hexakyanoeleznatan elezitého. Budova
je nevytápná a vlhká.
Akoliv jsou tato zaízení na první pohled navrena správn, nesplují poadavky a kritéria popravích plynovch komor
ani dezinsekních zaízení. Za prvé, na stnách není ani zevnit ani zvení ádn tsnící prvek proti prniku plynu. Za
druhé, betonov ochoz je záchytné místo pro HCN a dlá budovu extrémn nebezpenou. Komora #2 je nekompletní a
proto zejm nebyla nikdy pouívána. Potrubí je nedokonené a ve stee nikdy nebyly udlány otvory. Akoliv je komora
#1 pouitelná pro oxid uhelnat, je patn vtratelná a nepouitelná pro HCN. Tepeln ventilátor je patn umístn. Není
tu ádn vtrací otvor nebo achta.
Proto je nejlepím autorovm inenrskm názorem, e komory #1 a #2 nikdy nebyly a nemohly bt pouívány jako
popraví plynové komory. ádné zaízení není vhodné k pouívání a nebylo pouíváno za úelem popravování.
Komora #1 mla plochu 480 tvereních stop, objem 4240 kubickch stop, mohla pojmout 54 osob a potebovala libru
Cyklonu B. Komora #2 mla plochu 209 tvereních stop, objem 1850 kubickch stop, mohla pojmout 24 osob a
potebovala 0,5 libry Cyklonu B. Pi tomto pouívání plynu je maximální tdenní poet poprav uveden v tabulce 7.
Tabulka 7 – Hypotetické poty poprav v Majdanku
Komora #1
54 lidí/tden
Komora #2
24 lidí/tden
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Statistiky
Statistiky uvedené v tabulce 7 byly posledním bodem této zprávy. Pokud by plynové komory existovaly (a ony
neexistovaly), tato ísla zachycují maximální 24 hodinová, kadotdenní mnoství pot ebného plynu Cyklon B.
Mimo jiné se udává, e údajná popraví za ízení v Chelmnu (plynové náklaáky), Belzecu, Sobiboru, Treblince a nkterá
dalí pouívala oxid uhelnat.
Oxid uhelnat není plyn pro popravování a autor se domnívá, e ne by zaal plyn úinkovat, vichni by se udusili. Proto
je autorovm nejlepím inenrskm názorem, e oxidem uhelnatm nebyl popraven nikdo.

Závěr
Po prozkoumání vech materiál" a inspekci vech míst v Osvtimi, Birkenau a Majdanku, autor povauje evidenci za
nep ekonatelnou. Na ádném z tchto míst nebyly nalezeny popraví plynové komory. Je autorovm nejlepím
inenrskm názorem, e údajné plynové komory na prohlíench místech nemohly bt v minulosti ani nyní pouívány
nebo seriózn zvaovány jako popraví plynové komory.
Zhotoveno 5. dubna 1988 v Maldenu, Massachusetts.
Fred Leuchter Associates
[Podpis]
Fred A. Leuchter, Jr.
Hlavní inenr
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Rozbor vzork cihel a malty odebran ch v Osv timi a Birkenau – celkové mnoství kyanidu

Page 16 sur 33

LEUCHTEROVA ZPRÁVA

078/03/Sunday 14h41

Dodatek 3
PEKLAD DOKUMENTU . NI-9912
Page 17 sur 33

LEUCHTEROVA ZPRÁVA

078/03/Sunday 14h41

Úad hlavní rady pro válené zloiny
INSTRUKCE PRO POUITÍ KAYNOVODÍKU (CYKLONU) ZA ÚELEM LIKVIDACE HMYZU (ODHMYZENÍ).

I.Vlastnosti kyseliny kyanovodíkové
Kyanovodíkov plyn se získává odpaováním.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bod varu: 25 stup Celsia
Bod tání: -15 stup Celsia
Mrná tíha: 0,69
Hustota plynu: 0,97 (vzduch: 1,0)
Kyselina se snadno odpauje
Kapalina: prhledná, bezbarvá
Zápach: zvlátní, nepíjemn sladk
Mimoádn velká prostupnost
Kyselina je rozpustná ve vod

Nebezpe í v buchu:
75 g kyseliny na 1 kubick metr vzduchu. (Bná aplikace zhruba 8-10 g na kubick metr je neexplozivní). Kyselina
kyanovodíková nesmí pijít do kontaktu s ohnm, elektrickou instalací atd., protoe potom hrozí exploze .
Toxické efekty pro teplokrevná zví ata:
Pestoe kyselina kyanovodíková nemá v podstat ádné drádivé úinky, indikující její pítomnost, je vysoce toxická a
velmi nebezpená. Kyanovodík je jeden z nejsilnjích jed. 1 mg na 1 kg váhy lovka postauje k jeho zabití. eny a
dti jsou na nj veobecn citlivjí ne mui. Velmi malá mnoství kyseliny kyanovodíkové nemohou lovku ublíit,
dokonce i kdy je nepetrit vystaven jejímu vdechování. Ryby a ptáci jsou na kyanovodík zvlá citliví.
Toxické ú inky pro hmyz:
Vliv kyseliny kyanovodíkové na hmyz není tak závisl na teplot jako jiné plyny, take psobí i pi nízkch teplotách (a
kolem 5 stup Celsia). Vajíka mnoha druh hmyzu, zvlá blech a ví, jsou mnohem citlivjí ne dosplí jedinci.
Toxické efekty pro rostliny:
Stupe jedovatosti záleí na druhu rostlin. Rostliny s hustím listovím jsou mén odolné ne rostliny s idím listovím.
Plísn a bakterie kyselina kyanovodíková nezabíjí.

II. Zp soby pou ívání kyseliny kyanovodíkové
CYKLON je sms kyseliny kyanovodíkové a dalích nosnch látek. Jako nosie se pouívají kuliky z devné buniiny,
ervenohndá granulová látka (Diagriess - Dia dr) nebo malé modré kostky (Erco).
Nehled na funkci indikátoru je její drádní je také vhodné pro stimulaci dchání hmyzu. Kyselina kyanovodíková a
drádivé látky se jednodue získávají odpaováním. Cyklon se me zachovat 3 msíce. Cyklon v pokozench nádobách
se pouívá jako první. Obal se smí pouít jen jednou. Tekutá kyselina kyanovodíková pokozuje letné plochy, laky,
barvy apod. Jedovatost kyseliny kyanovodíkové se pidáním jinch látek nemní, ale nebezpeí s ní spojená se vrazn
sniují.
Cyklon musí bt chránn ped vzplanutím.

III. Mo nost otravy
1. Lehká otrava:
Závrat, bolest hlavy, zvracení, pocit celkové nevolnosti atd. Vechny symptomy pominou, pokud zasaená osoba vyjde
na erstv vzduch. Alkohol odolnost vi kyanidu sniuje, proto se ped dezinsekcí nikdy nesmí pít.
Pedepisuje se: 1 tableta cardiazolu nebo veriazolu, aby se pedelo srdení disfunkci. Pokud je to nutné, podává se
opakovan ve 2-3 hodinovch intervalech.
2. Silná otrava:
Zasaená osoba náhle zkolabuje. První pomoc: erstv vzduch, sejmutí plynové masky, uvolnní odvu, umlé dchání.
Lobelin do svalu 0,01g. Nepouívat kafrové injekce.
(strana 2 originálu)
3. Otrava p es k

i:

Symptomy jako v pípad 1. Jedná se tím samm zpsobem.
4. Otrava po itím:
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Aplikovat do svalu Lobelin 0,01g, síran eleznat , pálená magnezie.

IV. Ochrana ped plynem
Pi dezinsekci Cyklonem se pou ívají pouze speciální filtry, napíklad filtraní vlo ka „J“ (modro hndá) z Auergesellschaft
Berlin nebo z Draegerwerke, Luebeck. Pokud by plyn pro el pes masku, je nutné okam it opustit budovu a zkou et
tsnost masky tak dlouho, dokud se neproká e její neprody nost. Pokud plyn maskou projde, filtr u je opotebovan . Ped
pou itím filtru „J“ je nutné nejprve vyjít pibli n na 2 minuty na oteven vzduch, proto e se na filtrové vlo ce m e usadit
urité mno ství sra ené páry z dechu. Za ádn ch okolností se nesmí filtr mnit uvnit místnosti naplnné plynem.

V. Personál
Pi ka dé dezinsekci se dezinsekní personál skládá minimáln ze dvou osob. Za provedení dezinsekce je odpovdn
pedák. Mezi jeho povinnosti patí prohlídka prostor, vtrání, spu tní dezinsekce a bezpenostní opatení. Pedák uruje
svého zástupce na dobu své nepítomnosti. Jeho naízení jsou neprodlen plnna.
Nevy kolen personál nebo osoby, které jsou vy kolené, ale u nemají platn prkaz, nesmí b t zapojeny do práce pi
plynování, ani nesmí vstoupit do místností zaplnn ch plynem. Pedák také musí b t ve spojení se sv mi podízen mi.
Ka dá osoba musí b t kdykoliv schopná prokázat, e má úední povolení pou ívat kyselinu kyanovodíkovou za úelem
dezinsekce.

VI. Vybavení
Kad jednotlivec s sebou musí vdy mít:
1. Svou vlastní plynovou masku.
2. Minimáln 2 speciální filtry zachycující kyanovodíkov plyn.
3. Lístek se zásadami první pomoci pi otrav kyselinou kyanovodíkovou.
4. Pracovní píkaz.
5. Platné osvdení.
Kadá dezinsikující skupina s sebou vdy musí mít:
1. V zásob nejmén 3 speciální vlo ky do filtru.
2. 1 detektor plynu.
3. 1 injekní stíkaku pro Lobelin.
4. Ampulku Lobelinu 0,01g.
5. Tablety cardiazol, veriazol.
6. 1 páidlo nebo vyrá ecí kladívko pro otevení plechovek s Cyklonem.
7. V stra ná znamení podle pedpis.
8. Materiál pro utsnní.
9. Listy papíru slou ící jako vycpávky.
10. Signalizaní svtlo.
Ve keré zaízení musí b t stále udr ováno isté a v dobrém stavu. Po kozené vybavení se smí opravovat pouze jednou.

VII. Naplánování dezinsekce
1. Co v echno uva ujeme ped dezinsekcí?
(a) Typ budovy a její umístní
(b) Stav stechy
(c) Stav oken
(d) Pítomnost vytápcích zaízení, vtracích zaízení, otvor ve zdech atd.
2. Urí se druh hmyzu, kter má b t odstrann.
3. Vypoítá se plocha. (Nespoléhejte na stavební plány, ale sami si prostory pemte. Berte v úvahu venkovní plochy
vetn zdí.)
4. Píprava personálu (odvedou se domácí zvíata, odstraní rostliny, jídlo, pití a filtry plynov ch masek).
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5. Vyhledají se otvory, které pjdou obtín ucpat (vzduchové achty, odpadní potrubí atd.).
6. Provedou se nutná bezpenostní opatení (nepouívaná zaízení se zakryjí).
7. Stanoví se dezinsekní údaje a as nutn k vyitní budov.
8. Pokud je to nutné, v tsném okolí se zídí bezpenostní zóna.
9. Uvdomí se zmocnné orgány.

VIII. P íprava pro dezinsekci
1. Utsnní.
2. Otevou se vechny dvee, pístnky atd.
3. Lkoviny se odtáhnou od sebe.
4. Odstraní se vechny kapaliny (vetn kávy, vody na mytí atd.).
5. Odstraní se vechny potraviny.
6. Odstraní se vechny rostliny a domácí zvíata (akvária atd.).
7. Odstraní se vechny fotografické pístroje a filmy.
8. Odstraní se vechny lepivé pedmty a lékaské poteby, pokud jsou otevené nebo v papírovém obalu (zvlá ivoiné
uhlí).
9. Odstraní se vechny filtry do plynovch masek.
10. Pipraví se ovení stavu budovy.
11. Vechny osoby se vykáou ven.
12. Odeberou se vechny klíe (od vech dveí).

IX. Mnoství plynu a as nutn k dosaení efektu závisí na:
druhu hmyzu
teplot
mnoství nábytku v místnostech
neprostupnosti budovy
Pi vnitní teplot nad 5 stup celsia se bn pouívá 8 g kyseliny kyanovodíkové na kubick metr.
as potebn k dosaení efektu: 16 hodin, pokud se nejedná o zvlátní typy budov, kde staí mén asu. Kdy je teplé
poasí, lze tuto dobu zkrátit a na 6 hodin. Pokud teplota klesne pod 5 stup celsia, doba dezinsekce se prodluuje
nejmén na 32 hodin.
Mnoství a asy ve uvedené platí pro hubení tnic, ví, blech atd. vetn vajíek, larev a kukel.
Pro atní moly: teplota nad 10 stup Celsia, 16 g na kubick metr a 24 hodin k dosaení efektu. Pro mouné moly:
stejné jako u tnic.

X. Dezinsekce budov
1. Oví se, e vichni opustili budovu.
2. Rozdlají se krabice s Cyklonem B. Do kadé místnosti se umístí pimené mnoství.
3. Rozmístí se nádoby. Jeden lovk chodí po budov a nádoby rozmisuje (mly by bt dál od tsnní).
4. Pracovníci opustí pracovní prostor.
5. Rozmístí se dozor, kter uruje pedák.
6. Oví se, e utsnní a vyklizení objektu je kompletní.
7. Nasadí se plynové masky.
8. Otevou se nádoby a vyprázdní se jejich obsah. Ten je rozmístn v tenké vrstv, aby odpaování probíhalo co
nejrychleji. Proces zaíná v horních patrech budovy, ale sklep je dezinsikován dív ne pízemí. Sklep by neml mít ádn
oteven vchod. Místnosti, kde u dezinsekce probíhá, by nemly bt znovu otvírány. Odpaování probíhá pozvolna.
Dezinsekce me bt peruena jen ve vjimench pípadech.
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9. Vchodové dvee se zamknou, utsní (nezapomenout na klíovou dírku) a klí pevezme pedák.
10. Na dvee se umístí vstraná tabule s nápisem: „Nebezpeí – jedovat plyn. ivotu nebezpené. Vstup zakázán.“
Pokud je to nutné, je zde tento nápis umístn v nkolika jazycích a v nkterch pípadech musí bt doplnn jasn
viditelnm symbolem umrlí lebky.
11. Plynové masky, resuscitaní pístroje a detektory plynu musí bt celou dobu na dostupném míst. Kad len
dezinsekní skupiny musí vdt, kde jsou tyto vci uloeny.
12. V blízkosti budovy, která je dezinsikována, se musí neustále zdrovat nejmén jeden len dezinsekní skupiny. Dozor
musí bt o míst jeho pobytu informován.

XI. Vtrání
S vtráním jsou spojena nejvtí nebezpeí, proto musí bt provedeno zvlá opatrn a pracovníci by vbec nemli
sundávat plynovou masku. Vtrání by mlo probhnout podle následujících zásad: erstv vzduch by se ml dostat dovnit
co nejrychleji a plyn by ml odcházet na stranu, kde neohrouje lidi, kteí se na dezinsekci nepodílí. Pokud je odvtrávání
obtín proveditelné, jeden pracovník by ml zstat ped budovou a sledovat jeho prbh.
1. Dohlíí se, aby v blízkosti budovy nebyly nepovolané osoby.
2. Dozor je umístn na takovém míst, kde nehrozí jeho zasaení plynem, ale kde zárove vidí na vchody do budovy.
3. Nasadí se plynová maska.
4. Vstoupí se do budovy. Dvee zavít, ale nezamykat.
5. Okna se otevou nejprve na té stran budovy, kde nefouká vítr. Vzduch se vpoutí místnost po místnosti. Zaíná se
v pízemí a mezi jednotlivmi patry je nutná pauza alespo 10 minut.
6. Dvee vedoucí do chodby, dvee mezi místnostmi a okna musí bt v kadé místnosti oteveny. Pokud nkteré okno
nejde otevít, dalí pokusy o jeho otevení by mly probhnout a po odvtrání vtiny plynu.
7. Pepáky a dalí zábrany slouící k utsnní místností, které nejsou dezinsikovány, by mly bt odstranny a po
odvtrání vtiny plynu.
8. Je teba dát pozor na to, aby topení a vodovodní potrubí nezamrzly. V místnosti by neml bt mráz ani jiné vlivy
ohroující topení a potrubí.
9. Místnosti s hodnotnmi vcmi, jako je obleení atd., mohou bt uzameny ihned po otevení oken.
10. Okna a dvee, které byly oteveny, by mly bt zajitny proti zabouchnutí.
11. Kryty komín mohou bt odstranny ihned po pedbné prohlídce budovy.
12. Vtrání by mlo pokraovat nejmén 20 hodin.
13. Dozor se po celou tuto dobu musí zdrovat v blízkosti budovy.

XII. Pedbná prohlídka
Pedbná prohlídka místnosti me probhnout hned poté, kdy je papírov prouek detektoru plynu jen o málo modejí
ne sted barevného vzoru, kdy okna a dvee byly oteveny. V místnostech, které byly pedbn prohlédnuty, smí bt
provádny pouze práce tkající se vtrání a itní. Za ádnch okolností v tchto místnostech nesmí nikdo odpoívat
nebo spát. Okna a dvee musí bt stále otevené.

XIII. Úklid po pedbné prohlídce
Odstraují se zbytky Cyklonu z dezinsikovanch místností. Ty by mly bt poslány zpt do továrny v pvodních nádobách
a krabicích. Ped jejich vyjmutím z místností z nich musí bt odstrann nápis „jed“. Vlhké, mokré nebo pinavé zbytky,
stejn jako pokozené nádoby, se v ádném pípad nesmí posílat zpátky. Ty se vyhodí na smetit nebo skládku, nikdy
ne do kanalizace.
Matrace, poltáe, slamníky, alounn nábytek a podobné vci musí bt nejmén hodinu vyklepávány na erstvém
vzduchu (pokud prí, tak alespo 2 hodiny v uzavené hale) pod dohledem pedáka (nebo jeho asistenta).
Pokud je to moné, mla by bt vystlka matrací vymnna. Stará vystlka se nemusí pálit, po jejím dlouhodobjím
vtrání me bt znovu pouívána.
Pokud byly komíny shora zakryty, tyto kryty musí bt peliv odstranny. Jinak by hrozilo, e ohe nebude mít dostaten
tah. To me zapíinit otravu oxidem uhelnatm.
Po poslední prohlídce se vyhotovuje zpráva o dezinsekci ve dvou vydáních. Zpráva je sestavena pedepsanm zpsobem.
Mla by obsahovat zvlát následující body:
(a) Objem dezinsikované místnosti.
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(b) Mnoství pouitého Cyklonu.
(c) Jméno pedáka dezinsekní skupiny.
(d) Jména ostatních pracovník.
(e) as nutn k dezinsekci.
(f) Dobu, po kterou byly místnosti vtrány.

XIV. Záv rená prohlídka
1. Nikdy nezaíná dív ne 21 hodin od zaátku vtrání.
2. Vechny vci odnesené na vyklepání se vrátí do místnosti.
3. Dvee a okna se na jednu hodinu zavírají.
4. V místnostech s topením musí bt udrována teplota nejmén 15 stup celsia.
5. Detekce plynu: Na papírovém prouku nesmí bt tmaví modrá ne je vzorová barva, a to ani mezi pikrvkami a
matracemi, které byly poloeny pes ostatní nebo v místnostech patn pístupnch vzduchu. Pokud toto není splnno,
musí vtrání pokraovat a zjiování pítomnosti plynu probíhá optovn po nkolika hodinách.
6. Test na pítomnost plynu musí bt proveden nejdíve v místnostech, které slouí k bydlení a spánku. Nikdo v tchto
místnostech nesmí spát noc následující po dezinsekci. První noc, kdy jsou tyto místnosti opt pouívány, musí zstat
otevená okna.
7. Pedák nebo jeho zástupce musí u budovy vykonávat dozor a do doby, kdy je s konenou platností ovena
bezpenost i u poslední místnosti.
(Vydáno Zdravotním ústavem protektorátu echy a Morava v Praze)

OSV DENÍ P EKLADU
Já, Dorothea L Galewski, ETO #34079, tímto potvrzuji, e jsem svdomit peloila dokument z nminy do anglitiny, a
e ve ve uvedené je pravdiv a správn peklad dokumentu . NI-9912.
(Podepsána: Dorothea L Galewski / ETO 34079)

Dodatek 4
Mapy Osvtimi, Birkenau a Majdanku.
Hlavní tábor Osvtim (Auschwitz)
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Birkenau
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Majdanek
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Dodatek 5
Místa odbru vzork (1 ze 6)
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Místa odbru vzork (2 ze 6)
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Místa odbru vzork (3 ze 6)
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Místa odbru vzork (4 ze 6)

Místa odbru vzork (5 ze 6)

Místa odbru vzork (6 ze 6)
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Dodatek 6
Dopis Freda A. Leuchtera Ernstu Zündelovi ohledn „ste ních otvor“ na jeho nákresech krematorií II a III v Birkenau.

Váen pane Zündele,
pí u Vám kvli objasnní kreseb krematorií II a III, které byly souástí mé zprávy z 5. dubna 1988.
Ob tyto kresby oznaují ste ní otvory, které jsou uvádny v materiálech získanch od pracovník muzea.
Tyto otvory nejsou te a nebyly ani nikdy v minulosti souástí staveb v Birkenau. Informace o jejich
pítomnosti jsou fale né a na mch kresbách jsou pouze jako ukázka, jak udávám v textu. Mm zámrem
bylo pouze upozornit na tento nepesn materiál a informace. Prohlídka tchto zaízení jasn prokázala, e
Page 29 sur 33

LEUCHTEROVA ZPRÁVA

078/03/Sunday 14h41

v tchto zaízeních nikdy ádné ste ní otvory neexistovaly.

Dodatek 7
Dopis Billa Armontrounta (státní vznice v Missouri) Zündelov advokátce Barbae Kulazske, doporuující Freda A.
Leuchtera jako odborného svdka ohledn plynov ch komor.

Vá ená paní Kulazska,
dostal jsem Vá dopis ohledn procesu stát versus Zündel a ádost o doporuení odborníka pro svdectví o
popravách v „plynov ch komorách.“ Mám v této oblasti njaké znalosti, tak e Vám doporuuji kontaktovat
pana Freda A. Leuchtera, 108 Bunker Hill Street, Boston, MA 02192. Jeho telefon dom je 617-322-0104.
Pan Leuchter je in en r se specializací na plynové komory a popravy v nich. Je to uznávan specialista ve
svém oboru a jedin poradce v USA, o kterém vím. Pokud Vám budu moci pomoci i do budoucna, neváhejte
a kdykoliv se mi ozvte.

Dodatek 8
Dopis Freda A. Leuchtera do Alpha analytick ch laboratoí ohledn vzork z Osvtimi, Birkenau a Majdanku.
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Vá ení,
prosím Vás o anal zu 32 zaslan ch vzork. Ve v ech jde o urení obsahu kyanidu, krom vzorku #12, co
je vzorov materiál.
Vzorek #32 je kontrolní vzorek. Je mode zabarven . Ostatní vzorky by mly vykazovat stejné nebo vy
koncentrace kyanidu.

í

Vzorek #12 je tsnící materiál. Urete slo ení.
Vzorek #7 je usazenina. Urete obsah kyanidu.
Vzorky #1 a #11 a vzorky #13 a #32 jsou cihly, malta a usazeniny. Urete obsah kyanidu.
V sledky budou pou ity ped soudním tribunálem.
V echny vzorky byly odebrány v chladn ch, vlhk ch a stinn ch prostorách.
Prosím, dokonete anal zu v nejbli ím mo ném termínu.

Dodatek 9
Certifikát chemické anal zy Alpha analytick ch laboratoí

PRIMÁRNÍ PARAMETRY A KATEGORIE
PLNÁ CERTIFIKACE: Stopy kov, fluoridu, tryhelometany, organické ásti, korozívní prvky, sodík.
PROZATÍMNÍ CERTIFIKACE: Pesticidy
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SEKUNDÁRNÍ PARAMETRY A KATEGORIE
PLNÁ CERTIFIKACE: Kovy, minerály, iviny, PCB, pesticidy, tkavé halokarbony, kyanid, fenoly.
PROZATÍMNÍ CERTIFIKACE: V souasnosti ádná
Oddlení biologického inenrství v Massachusetts potvrzuje v echny v e uvedené vsledky.
Tento certifikát je nadazen v em pedchozím certifikátm vydanch touto laboratoí. Jiná osvdení ne toto autorizované
nemají pro tento certifikát ádn dopad.
Originální certifikát, ne kopie, musí bt vystaven na ureném míst. Certifikát podléhá schválení OGC.

Dodatek 10
Údaje soud pro válené zloiny pedloené ped mezinárodním válenm soudem v Norimberku.
Dokument L-022: Piblin odhad potu id zplynovanch v Birkenau mezi dubnem 1942 a dubnem 1944 (vetn zemí
pvodu)

Copyright Samisdat Publishers Ltd. 1988.
Upozornní: Jakékoliv komerní vyuití je vydavatelem zakázáno. Tento dokument byl zveejnn na webovch stránkách
IHR) se souhlasem Samisdat Publishers.
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Poznámka překladatele
Leuchterova zpráva byla zlomov m dokumentem, kter revizionizmu holocaustu pinesl nov náboj. Dnes m eme
revizionizmus dlit na období ped Leuchterem a po nm. Tato zpráva byla toti prvním dokumentem, kter byl postaven
na ist technick ch základech. Od vydání Leuchterovy zprávy se revizionizmus orientuje na chemicko-technické anal zy
takzvan ch plynov ch komor nejen jako na nezbytnou souást v zkumu, ale jako na jeho základní faktor a podstatu
ukonení m tu holocaustu. Hlavní a nejvt í v znam Leuchterovy zprávy spoívá práv v tomto faktu. Na druhou stranu je
teba íct, e akoliv je její relevantní - tedy chemická - ást nezvratná, nkteré Leuchterovy v poty a závry nejsou
správné (pecenil napíklad nebezpeí v buchu a podcenil mno ství mo n ch kremací) a pozdji byly dal ími revizionisty
korigovány. Lze tedy íci, e Leuchterova zpráva je pekonaná. Její zveejnní v ak pokládáme v rámci umo nní
uceleného pohledu na v voj revizionizmu za nezbytné.
Translation © Pavel Fabian, 2005
http://www.vzdelavaci-institut.com
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