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Anotace: Holocaust. Vysvětluje 

pojem holokaust, stručně popisuje jeho 

průběh za druhé světové války, 

obsahuje otázky k zamyšlení. 
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TERMÍN HOLOCAUST 

• holocaust, též holokaust = spálený 

• šoa – hebrejsky - neštěstí, zničení, pohroma 

= systematické a státem provozované pronásledování 

a hromadné vyvražďování Židů během druhé světové 

války.  

• Termín holokaust byl později rozšířen i na systematické 

vyvražďování dalších etnických, náboženských a 

politických skupin (Romů, Poláků, občanů Sovětského 

svazu, tělesně či mentálně postižených, politických 

odpůrců, homosexuálů aj.) 



Oběti Počet mrtvých 

Židé 5,9 milionů 

Sovětští váleční zajatci 2–3 milionů 

Poláci 1,8 – 2 milionů 

Romové 220,000–1,500,000 

Postižení 200,000–250,000 

Svobodní zednáři 80,000–200,000 

Homosexuálové 5,000–15,000 

Svědci Jehovovi 2,500–5,000 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Holocaust 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1le%C4%8Dn%C3%BD_zajatec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1ci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Romov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%AD_zedn%C3%A1%C5%99i
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gay
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bdci_Jehovovi


• Nacistické Německo se snažilo zbavit se 

nepohodlných a „méněcenných“ lidí (Židé, 

Rusové, Poláci, Romové atd.), aby získalo 

prostor pro své občany. 

• Židé byli označení  

žlutou hvězdou 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Judenstern_JMW.jpg 



Postupně byli předvoláváni k transportu a 

deportování do průchozích táborů jako byl v 

Terezíně nebo ve Varšavě. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Terezin_CZ_Memorial_Cemetery_01.JPG 



http://media0.webgarden.cz/images/media0:51036ca990de4.jpg/Deporti

ng%20Children%20From%20The%20Lodz%20Ghetto.jpg 



• Odtud byli převážení 

do vyhlazovacích 

táborů, které byly 

umístěni převážně na 

území Polska. Zde 

buď pracovali k smrti, 

nebo byli rovnou 

zabiti v plynové 

komoře a spáleni v 

krematoriích. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Some_of_the_bodies_being_removed_by_German

_civilians_for_decent_burial_at_Gusen_Concentration_Camp,_Muhlhausen,_near_Linz,

_Austria.jpg 



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Konzentrazionslager.png 



http://www.abchistory.cz/holocaust.htm 



http://www.pozitivni-

noviny.cz/test/gallery/Image/2007/05/ginz/auschwitz.jpg 



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Img2132-1.jpg 



http://www.most.ba/102/holocaust.jpg 



ZAMYSLETE SE 

 

1. Zkuste popsat árijskou rasu?  

2. Je pronásledování Židů pouze záležitostí druhé 

světové války? 

3. Co je to ghetto? Existují i dnes? 

4. Připomeňte si knihy nebo filmy s židovskou 

tematikou (L. Fuks - Spalovač mrtvol, O. Pavel – 

Smrt krásných srnců, Deník Anny Frankové, aj. ; 

Musíme si pomáhat, Schindlerův seznam, Transport 

aj.) 

5. Probíhají i dnes genocidy? Pátrejte na internetu. 



ZDROJE 

www.abchistory.cz 

www.wikipedie.cz 

www.holocaust.cz 



Hezký 

den! 


