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Vypracovala Tereza Zalabáková



Zařízení k hromadnému věznění, případně likvidaci politických
vězňů, členů etnických nebo menšinových skupin, kteří jsou
zadrženi z důvodu státní bezpečnosti, jako pracovní síla nebo zzadrženi z důvodu státní bezpečnosti, jako pracovní síla nebo z
trestu bez obžaloby či řádného právního procesu. Zadržené osoby
nejsou odsouzení zločinci ani váleční zajatci drženi pod válečným
právem.





* Ihned po příjezdu byli muži i ženy rozděleni do dvou řad

*Většina dětí a starých lidí byla okamžitě poslána do plynových komor

*Plynové komory byly maskovány jako sprchy (lidé pak nepanikařili a 
spořádaně vstupovali do komor)

*Komory pojaly až 2 000 lidí*Komory pojaly až 2 000 lidí

*Do sprch vpouštěli plyn Cyklon-B a po 20 až 30 minutách všichni zemřeli

*Těla spalovali v krematoriích nebo 

velkých jamách



*Dostatečně silní lidé byli nahnáni do táborových 
baráků, ostříháni dohola, zbaveni jmen a identity => 
dostali čísla vytetovaná na předloktí (tetování pouze v 
Osvětimi)

*Pracovali v lomech či továrnách

*Na barácích nebyly toalety, jen řada věder

*Vězni spali po 5-6 na pryčnách z nehoblovaných prken

* Jídlo: vodnatá řídká polívka z vařené, většinou shnilé 
zeleniny, malý kousek chleba a cikorkové kafe



„Pamatuji si velmi smutný den, kdy esesáci oběsili 
šest mých přátel. Za celou dobu v táboře jsem viděl 
možná 10 poprav oběšením. Ale těchto 6 přátel … . 
Dělili jsme se o všechno co jsme našli při práci mimo 
tábor. Pronést nějaké jídlo do tábora bylo krajně 
obtížné, protože nás stráže každou chvíli 
prohledávali. Kdyby u vás něco našli, okamžitě by vás 
oběsili. Jednou našel esesák u jednoho z mých přátel 
kousek chleba schovaný v kapse. Esesák řekl, že ho kousek chleba schovaný v kapse. Esesák řekl, že ho 
ukradl, i když ho ve skutečnosti dostal od 
francouzského dělníka. Nazítří byl můj přítel veřejně 
oběšen. To pro mne bylo strašlivé.

Richard Sulit, 

vězeň tábora Drancy (ve Francii     
a od 30.  června 1944 v Osvětimi



*Členy byli vybraní židovští
věznivězni

*Při příjezdu transportů se podíleli na klamání 
nově příchozích

*Měli lepší životní podmínky- slušné jídlo, 
normální oblečení

*Přežívali jen několik měsíců, pak byli vždy 
všichni zplynováni



*Projektovány pro okamžité a utajené 
vyvražďování

*V Polsku 6 (všechny na venkově: Osvětim, 
Chelmno (1941)-poprvé použity pojízdné Chelmno (1941)-poprvé použity pojízdné 
plynové komory, Belzec, Sobibor, Treblinka a 
Majdanek



Narodil se 7. října 1900 v Mnichově. Tento 
zkrachovalý chovatel drůbeže se nakonec stal 
říšským maršálem, nejvyšším velitelem SS, 
velitelem Gestapa a ministrem vnitra. To z 
něho udělalo druhého nejmocnějšího muže 
nacistického Německa. V roce 1933 zřídil nacistického Německa. V roce 1933 zřídil 
první koncentrační tábor v Dachau. Byl 
hlavním tvůrcem a realizátorem konečného 
řešení židovské otázky pomocí táborů smrti.
Byl to také on, kdo přišel s myšlenkou použít
plyn k vyvražďování židů a ostatních vězňů v plynových 
komorách, které vypadaly jak sprchy. Himmler je také 
otcem programu Lebenborn „jaro života“, který 
podporoval „chov“ árijských dívek pro příslušníky SS. 
Takto počaté, rasově čisté děti měly být vychovávány 
jako nadlidé. Himmler byl po válce zatčen, ale ještě 
před odsouzením spáchal ve vězení sebevraždu.



Příslušník SS a táborový 
lékař v Osvětimi v 
letech 1943-1944. Byl 
přezdíván Anděl smrti. 
Byl jedním z lékařů, Byl jedním z lékařů, 
kteří vykonávali selekci 
vězňů z nových 
transportů. Prováděl 
také kruté a nelidské 
experimenty na vězních.



Schindler se narodil 28. dubna 1908 ve Svitavách v dnešní
České republice. Byl to povrchní člověk, pijan a sukničkář.
Po německé invazi do Polska byl první, kdo se snažil vytěžit
z tohoto teroru. Schindler levně získal továrnu v Krakově, v
níž zaměstnával 1 300 židovských vězňů. Tvrdí se, že
původně byly jeho jedinou motivací peníze, ale později se
stále více snažil bránit své dělníky. Je pozoruhodné, že
původně byly jeho jedinou motivací peníze, ale později se
stále více snažil bránit své dělníky. Je pozoruhodné, že
Schindler nelitoval peněz ani námahy a pomohl všem
„svým“ židům přežít celou válku. Jeho motivace není zcela
jasná, jak ale řekl jeden ze zachráněných: „Nevím, co bylo
jeho motivací … důležité je, že zachránil naše životy.“
Schindler zemřel v roce 1974 sám a bez peněz. Je pohřben
v Izraeli, kde byl také oceněn titulem Spravedlivý mezi
národy. Podle biografické knihy „Schindlerův seznam“
natočil v roce 1993 Steven Spielberg stejnojmenný film,
který získal několik oskarů.



ANTISEMITISMUS – odpor a nenávist k židům, případně jejich 
diskriminace.

ÁRIJEC – Podle nacistické rasové teorie, osoba čisté německé 
krve. Vyznačovali se světlou barvou kůže, zrzavými nebo krve. Vyznačovali se světlou barvou kůže, zrzavými nebo 
blond vlasy, nízkým lebečním indexem a světlou barvou očí. 

EINSTATZGRUPPEN – Speciální úderné komando. Tato komanda 
následovala postupující německé jednotky a brutálně 
likvidovala celé židovské vesnice.



FÜHRER – Vůdce. Titul Adolfa Hitlera v nacistickém Německu.

GENOCIDA – Úmyslná a systematická likvidace rasové, politické, 
kulturní nebo náboženské komunity.

GESTAPO- Zkratka pro Geheime Staatspolizei (Tajná Státní Policie). 
Gestapo především sloužilo k potlačování hnutí odporu. Používalo 
velmi brutální metody vyšetřování.velmi brutální metody vyšetřování.

GHETTO – Vyhrazené město nebo část města sloužící pro 
koncentraci židů. Zpravidla pouze přestupní stanice na cestě do 
táborů smrti. V Čechách například Terezín.



MEIN KAMPF – Název znamená Můj boj. Hitlerova kniha byla 
publikována v roce 1925. Hitler v ní rozpracovává svou představu 
radikálního německého nacionalismu, antisemitismu a sociálního 
inženýrství.

NORIMBERSKÝ PROCES – Mezinárodní soudní tribunál,
který soudil 22 nejvýznamnějších nacistických 
válečných zločinců. Probíhal od listopadu 1945 
do října 1946.

POGROM – Organizovaný a často oficiálně podporovaný
útok na židovské komunity. Nezřídka končily masakrem.

POCHOD SMRTI – Dlouhý i několikasetkilometrový pochod vězňů 
koncentračních táborů. Pochody se v podstatě staly dalším 
způsobem vraždění.



PROPAGANDA – Rozšiřování názorů a informací za účelem vyvolání 
nebo zesílení určitých postojů nebo jednání. Propaganda je často 
doprovázena zkreslováním faktů. Propaganda se mnohdy odkazuje na 
nějaký vyšší účel, využívání lidských vášní, strachu i nenávisti.

SA – Úderné oddíly (něm. Sturmabteilung) ozbrojená složka NSDAP 
známá také pod názvem Hnědé košile. Byly jedním z Hitlerových 
hlavních nástrojů při likvidaci demokracie v Německu.

SS – Ochranné oddíly (něm. Schutzstaffel). Ozbrojená teroristická 
organizace NSDAP vznikla v roce 1925 z fanaticky oddaných 
přívrženců Adolfa Hitlera, působící původně jako jeho osobní stráž. V 
čele SS stál H. Himmler. S postupem času si organizace podřizovala 
veškerý státní i bezpečnostní aparát nacistického státu včetně 
vyhlazovací politiky.



Bartel, Judith Sandeen. Holocaust.1. vyd.
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http://www.holocaust.cz/cz2/history/camps/map_details

http://www.komenskeho66.cz/materialy/dejepis/93.html

http://www.annefrankguide.net/cs-
cz/bronnenbank.asp?aid=9365

http://www.panzerace.net/english/pz_wss_lei.asp

http://spiritualwarfare666.webs.com/Heinrich_Himmler%20.ht
mm

http://www.stream.cz/videodne/45

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/schindl
er.html

http://www.knihykestazeni.cz/knihy/mein-kampf/83

Všechny obrázky byly staženy dne 18. 6. 2012



1) JAK PROBÍHALY SELEKCE LIDÍ PO PŘÍJEZDU DO 
KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ?

2) CO TO BYLY SONDERKOMANDA?
3) ČÍM BYL ZNÁM JOSEPH MENGELE?
4) JAK SE JMENOVAL MUŽ, KTERÉMU SE PODAŘILO 

ZACHRÁNIT ŽIVOTY MNOHA ŽIDŮ TÍM, ŽE JE 
ZAMĚSTNÁVAL VE SVÉ TOVÁRNĚ? JEHO ŽIVOTNÍ 
PŘÍBĚH BYL ZFILMOVÁN.

5)5) POKUS SE VYJMENOVAT NĚKOLIK POJMŮ, KTERÉ SI 
Z VÝKLADU PAMATUJEŠ A POJMY VLASTNÍMI SLOVY 
VYSVĚTLI.


