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HOLOCAUST

Vypracovala Tereza Zalabáková



SYSTEMATICKÉ A PLÁNOVANÉ 
VYHLAZENÍ PŘIBLIŽNĚ 6 

MILIONŮ EVROPSKÝCH ŽIDŮ 
NACISTY MEZI LETY 1933-1945NACISTY MEZI LETY 1933-1945



Hitler věřil, že existuje 
„nadčlověk“ fyzicky 
zdatný a rasově čistý-

člověk (Árijec). Jeho plán 
„očištění“ Německa se stal „očištění“ Německa se stal 

hlavní součástí 
nacistického snažení. Věřil, 

že je rozhodující získat 
životní prostor pro Árijce v 
dalších evropských zemích. 
Aby mohl dosáhnout svého Aby mohl dosáhnout svého 

cíle, museli být všichni 
ostatní vysídleni nebo 

odstraněni.



DISKRIMINAČNÍ ZÁKONY

� Bojkot židovských obchodů
Zákaz vlastnit jakýkoliv majetek� Zákaz vlastnit jakýkoliv majetek

� Zákaz provozovat vlastní praxi
� Zákaz navštěvovat veřejné školy
� Děti nemohly jezdit na kole, ani

vlastnit domácí zvířata
� Cennosti odevzdány nacistům� Cennosti odevzdány nacistům



Židé byli vyhnáni do ghett (hrozné podmínky- př. v 
1 místnosti žilo i několik rodin). Lidé si mohli vzít 
jen nezbytné věci- ložní prádlo, jedno náhradní 
oblečení. Dostávali nedostatečné dávky potravin. 
Nacisté odebírali z rodin děti s nacistickými rysy a 
dávali je do německých rodin k převýchově.dávali je do německých rodin k převýchově.



HITLERŮV POSTOJ K ŽIDŮM

„Jednou, když jsem chodil po starém městě, jsem najednou
potkal strašidlo v černém kaftanu a s černými pejzy. Je
tohle žid? Byla moje první myšlenka. Pro ujištění, onitohle žid? Byla moje první myšlenka. Pro ujištění, oni
nevypadali jako v Linzi. Potají a opatrně jsem pozoroval
toho muže, ale čím déle jsem zkoumal rys po ryse jeho
obličej, tím více má první otázka měnila formu: ...Je tohle
Němec? Čím více jsem jich viděl, tím více se v mých
očích odlišovali od jiných lidí. Pro mě to byl okamžik
největšího duchovního hnutí, jímž jsem vůbec kdy prošel.největšího duchovního hnutí, jímž jsem vůbec kdy prošel.
Přestal jsem být bojácným světoobčanem a stal jsem se
antisemitou.“

Adolf Hitler, Mein Kampf



„Nemyslete si, že je možné bojovat proti nákaze
bez odstranění příčiny, bez toho aby byl zničenbez odstranění příčiny, bez toho aby byl zničen
zárodek a nemyslete si, že je možné bojovat proti
rasové tuberkulóze, aniž by byli lidé osvobozeni od
zárodků rasové tuberkulózy. Judaismus nikdy
nezmizí a bude neustále otravovat lidi, dokud
nebude jeho příčina, židé, odstraněna z naší
blízkosti.“blízkosti.“

Adolf Hitler, Salzburg,                
7. srpna 1920



HÁKOVÝ KŘÍŽ - SVASTIKA

� Kříž s ohnutými či zalomenými (většinou v polovině) rameny 
do pravého úhlu a to buď ve směru hodinových ručiček nebo do pravého úhlu a to buď ve směru hodinových ručiček nebo 
proti němu.

� Svastika se vyskytuje v mnoha kulturách po celém světě buď 
jako náboženský symbol, symbol různách organizací a 
politických směrů nebo prostě jako dekorativní prvek. 

� Dnes je v západní kultuře pravotočivá svastika známá 
převážně jako symbol nacismu. 

� Hitler si pamatoval svastiku jako dekorativní motiv v kláštěře � Hitler si pamatoval svastiku jako dekorativní motiv v kláštěře 
jehož součástí byla jeho základní škola.





„V červené vidíme sociální myšlenku našeho hnutí,
bílá představuje národní myšlenku a hákový křížbílá představuje národní myšlenku a hákový kříž
symbolizuje boj za vítězství árijské rasy a současně
vítězství myšlenky tvůrčí práce, která je
antisemitská a vždy bude.“

Adolf Hitler, Mein Kampf



HITLERJUGEND (Hitlerova mládež)

• Dětská organizace ovlivňující dívky a chlapce od 4 do 
18 let

• Zlikvidování všech ostatních dětských organizací• Zlikvidování všech ostatních dětských organizací
• Školní rozvrhy uzpůsobeny tak, aby zahrnovaly náročné 

fyzické testy a předměty zdůrazňující nacistickou 
ideologii rasového boje a národní hrdosti

• Některé předměty zrušeny (př. biologie)
• Děti naváděny k udávání rodin a sousedů
• Walter Hess byl vyzdvyžen do role národního hrdiny za • Walter Hess byl vyzdvyžen do role národního hrdiny za 

to, že udal svého otce, který prohlašoval, že Hitler je 
pomatený maniak. Otec byl zatčen a odvezen do 
koncentračního tábora v Dachau.



učitelé

• Během vyučování pod neustálým dohledem 
udavačů z řad Hitlerjugendudavačů z řad Hitlerjugend

• Podrobování prověrkám, aby prokázali rasovou 
čistotu

• Stěžovali si, že nový vzdělávací program nedává 
studentům standardní vzdělání



NORIMBERSKÉ RASOVÉ ZÁKONY

• 15. září 1935
• Omezovaly občanská práva židů
• Sňatky a sexuální vztahy židů s nežidy byly • Sňatky a sexuální vztahy židů s nežidy byly 

nelegální
• Na židovství bylo pohlíženo jako na rasu a ne 

jako na náboženství



KŘIŠŤÁLOVÁ NOC

• = brutální akt násilí spáchaný nacisty na německých 
židech 9. a 10. listopadu 1938židech 9. a 10. listopadu 1938

• Zapáleno 7 500 židovských domů a obchodů, 267 
synagog

• Více než 30 000 židů odvlečeno do koncentračních 
táborů

• 36 židů zavražděno
• Židovská komunita byla pokutována německým státem • Židovská komunita byla pokutována německým státem 

miliardou marek
• 12. 11. přijat zákon zabraňující znovuotevření 

židovských obchodů vyhlašující noční zákaz vycházení 
židů a vykazující židy ze státní správy, včetně veřejných 
škol







Co noc vyvolalo:

8. 11. 1938 byl v Paříži 
zastřelen německý 
diplomat Ernst von diplomat Ernst von 

Rath sedmnáctiletým 
židovským emigrantem 

Herschlem 
Grynszpanem poté co 

obdržel zprávu, že jeho 
rodina byla vyhnána z rodina byla vyhnána z 
domova a deportována 
do tábora na polsko-
německých hranicích

Ernst von 
Rath



VYHLAZOVACÍ SMĚRNICE T-4

• Řešení pro ty, kteří žijí „život bez naděje“
• Mentálně a fyzicky postižení lidé byli • Mentálně a fyzicky postižení lidé byli 

sterilizováni nebo vražděni smrtící injekcí od 
roku 1939

• V srpnu 1941 Hitler pozastavil programy 
euthanasie, aby uklidnil protestující veřejnost

• V rámci tohoto programu bylo zavražděno přes • V rámci tohoto programu bylo zavražděno přes 
275 000 lidí



KONEČNÉ ŘEŠENÍ ŽIDOVSKÉ 
OTÁZKY

• Dohodnuto v lednu 1942 na konferenci ve 
Wannsee svolané Reinhardem HeydrichemWannsee svolané Reinhardem Heydrichem

• Likvidována ghetta v celé Evropě
• Posíláni vlaky do koncentračních táborů
• V dobytčím vagonu i 200 lidí (cestovali vstoje i 

několik dní bez toalet, jídla a pití)
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TESTTEST



1) KOLIK MILIONŮ ŽIDŮ BYLO BĚHEM 
HOLOCAUSTU VYHLAZENO?

A) 3

B) 6

C) 9C) 9



2) HITLER VĚŘIL V EXISTENCI 
NADŘAZENÉ RASY. JAK SE TÉTO 
RASE ŘÍKÁ?

A) ADAMITSKÁ

B) ARAMEJSKÁ

C) ÁRIJSKÁC) ÁRIJSKÁ



3) HÁKOVÉMU KŘÍŽI SE ŘÍKÁ:

A) SVASTIKA

B) PLASTIKA

C) SFRAGISTIKAC) SFRAGISTIKA



4) CO BYLO HITLERJUGEND?

A) SPORTOVNÍ ORGANIZACE

B) DĚTSKÁ ORGANIZACE

C) VOJENSKÝ SPOLEKC) VOJENSKÝ SPOLEK



5) JAK SE NAZÝVALY ZÁKONY, 
KTERÉ OMEZOVALY PRÁVA ŽIDŮ?

A) FRANKFURTSKÉ

B) MNICHOVSKÉ

C) NORIMBERSKÉC) NORIMBERSKÉ



6) JAK BÝVÁ NAZÝVÁNA NOC, KDY 
NĚMCI  VYPALOVALY DOMY, 
BRUTÁLNĚ NAPADALI ŽIDY A 
ODVÁŽELI JE DO KONCENTRAČNÍCH 
TÁBORŮ?TÁBORŮ?
A) NOC DLOUHÝCH NOŽŮ

B) KŘIŠŤÁLOVÁ NOC

C) KRVAVÁ NOC



7) KTERÝCH LIDÍ SE TÝKALA 
VYHLAZOVACÍ SMĚRNICE T-4?

A) MENTÁLNĚ A FYZICKY POSTIŽENÝCH

B) ŽIDŮ

C) HITLEROVÝCH ODPŮRCŮC) HITLEROVÝCH ODPŮRCŮ



ŘEŠENÍ

1) B
2) C2) C
3) A
4) B
5) C
6) B
7) A7) A


