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Anotace  

Tato práce s názvem Příběhy bezpráví byla zpracována jako absolventská práce při 

ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633. 

Práce je zaměřena na seznámení s historií  Židů/židů  za 2. světové války. Navštívím 

alespoň jedno z míst: Terezín, Lidice, Židovské muzeum Praha. Popíši významné udá-

losti holocaustu. Prozkoumám vztah holocaust x neonacismus. 
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Úvod  

 

Absolventskou práci na téma Příběhy bezpráví jsem si zvolil, protože se zajímám o mo-

derní historii. Příběhy bezpráví mne zaujaly tím, že se to týká druhé světové války a 

téma vede paní učitelka Barbora Šímová. V této práci se zaměřím na život nevinných 

Židů za 2. světové války. Pokusím se vám co nejlépe popsat historii Holocaustu a říct 

vám jak to chodilo v Osvětimi a čím si museli Židé projít. Doufám, že téma dobře zpra-

cuji, aby bylo pochopitelné pro každého, kdo třeba toto téma nezná.  
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1 Holocaust  

Holocaust je též označovaný jako Šoa (pochází z hebrejského původu -neštěstí, zniče-

ní, pohroma aneb systematické vyvražďování Židů.  

Pro mne slovo Holocaust představuje smrt a utrpení, které museli Židé podstoupit.  

Den památky obětí Holocaustu připadá na den 27. ledna. 

 

2 Historie Holocaustu  

Začátek Holocaustu započal v září 1935 na sjezdu NSDAP (Národně socialistická ně-

mecká strana dělnická) v Norimberku, kde byly vyhlášeny tzv. norimberské zákony. 

Norimberskými zákony měli Židé zakázáno chodit do německé společnosti. V listopadu 

roku 1935 se konala v Německé říši Křišťálová noc. Během této noci se podařilo Nacis-

tům zklikvidovat obrovské množství synagog i v Sudetech v Československu. 

Na 20000 Židů bylo přepraveno do koncentračních táborů v nacistické Německu. 

Po několika dnech byla zpřísněna opatření proti Židům (např.: Jestliže byl Žid přistižen 

s Árijcem, tak byl okamžitě deportován Nacisty do koncentračního tábora.).   

Němci neuznávali židovskou rasu, brali je jako hrozbu. Sami sebe se považovali na 

nadřazenou rasu. Jejich cílem bylo skoncovat s Židy po celém světě a přivlastnit si je-

jich majetek. Německý národ netoleroval židovskou víru. V průběhu roku 1941 byli při-

nuceni Židé si přišít na oblečení Davidovu hvězdu z důvodu, aby se rozlišili od ostatních 

Árijců. Toto nařízení vydalo nacistické Německo v norimberských zákonech.  Holocaust 

způsobil smrt desítky milionů nevinných obětí Židů a miliony dalších nevinných lidí mezi 

nimi byli Romové, sovětští zajatci.  

3 Místo/ stát (Kde k tomu docházelo?) 

Hlavním propagátorem židovské genocidy bylo nacistické Německo. Na genocidě Židů 

se mimo jiné podílely státy: Itálie, Maďarsko, Slovensko a Protektorát Čechy a Morava. 

Všechny tyto státy spadaly pod nadvládu Německé říše. 

3.1 Koncentrační tábory  

Adolf Hitler nechal zřídit koncentrační tábory pracovní a vyhlazovací tábory (převážně 

na území Německa, Polska a pracovní tábor v Terezíně. Nejkrutější tábor Osvětimi, byl 

založen v květnu 1940. V říjnu 1941 byl dobudován Birkenau (Osvětim 2), který byl ne-

chvalně známý s 10 plynovými komorami a smrtícím plynem a 4 krematorii, 36 pecí. Do 

konce listopadu 1944 zde zahynulo 2,8 milionů lidí, z toho 173 000 Čechů.  

Další tábory byly v Majdanku, v Dachau, v Treblince, Ravensbrücku. Za jejich zdmi ze-

mřelo 90% židů.  
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Největší a nejhrůznější tábor byl v Osvětimi. Těžko si lze představit tu strašnou bezmoc, 

úzkost a strach přivážených lidí deportovaných do koncentračního tábora. Denně do 

koncentračního tábora bylo převáženo 1 – 5 vlaků s deportovanými Židy.  Lidé za zdmi 

koncentračního tábora neměli jména, byli evidováni podle čísel. Zažívali zimu, hladově-

ní a neskutečné kruté pokusy na lidech. V plynových komorách zemřelo spousty lidí. 

Místo vody z kohoutků lidem pouštěli plyn, který byl smrtící. Nevinní lidé umírali na pod-

výživu, na nemoci (zápal plic, tyfus…) Ve vzduchu byl cítit kouř z krematoria, kde byla 

spálena těla umučených, mrtvých obětí. Mnoho vězněných lidí si v koncentračních tábo-

rech si přálo raději smrt, než snášet utrpení v zimě a zažívat tolik hladovění, bolesti a 

strachu.  

Německý doktor Josef Mengele (SS) byl známý svou krutostí a svými morbidními a sa-

distickými pokusy na nevinných lidech, přezdívalo se mu Doktor smrt nebo Anděl smrti. 

Doktor Mengele zkoumal lidské orgány nevinných obětí, prováděl pokusy i na nevin-

ných dětech, které končily bohužel smrtí oběti. Neštítil se vůbec ničeho. Za ostnatými 

dráty pod elektrickým napětím zemřely miliony nevinných Židů. Jen 144 lidem se poda-

řilo utéci ven z hrůzného lágru Osvětim.  

7. dubna 1944 uprchli dva slovenští vězni z koncentračního tábora Osvětim. Jmenovali 

se Rudolf Vrba a Alfred Wetzler. 

Podařilo se jim utéci do Žiliny na Slovensku, kde sepsali šedesátistránkovou zprávu o 

fungování Osvětimi. Tato zpráva se dostala do veřejných médií BBC a západní tisku. 

 

 

 

                                 

             

           

 

Mapa koncentrač-

ních táborů 

Mapa koncentrač-

ního tábora Osvě-

tim 
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4 Oběti – významné osobnosti 

Během 2. světové války zahynulo v koncentračních táborech mnoho významných 

osobností:  

Josef Čapek (23. května 1887 Hronov – duben 1945 

v koncentračním táboře Bergen – Belsen). Byl to malíř, spisovatel a 

knižní ilustrátor a také publikoval v novinách kresby z cyklu Ve stínu 

Fašismu. Proto byl roku 1939 za protifašistickou činnost deportován do 

koncentračního tábora.  

 

 

Jiří Baum (20. září 1900 Praha Vinohrady – 1944 koncentrační tábor 

ve Varšavě) 

Pracoval jako český zoolog, cestovatel a spisovatel. Jelikož měl židovský 

původ tak v roce 1943 ho zatkli a deportovali do koncentračního tábora 

ve Varšavě. O rok později zemřel.  

 

 

Jaroslav Kratochvíl (17. ledna 1885 Tučapy – 20. března 1945)  

Živil se jako český spisovatel. V roce 1936 se stal členem U-Bloku. 

Na začátku roku 1945 sloužil v odboji, následně nato byl začten ně-

meckým gestapem a deportován do Terezína, kde zemřel.  

 

Karel Poláček (22. března 1892 – 21. ledna 1945 Gliwice) 

Pracoval jako československý spisovatel, humorista.  

Německá okupace mu neumožnila pracovat v novinách, protože 

měl židovský původ. Proto začal pracovat jako knihovník 

v Židovské náboženské obci. Svojí dceru včas stačil poslat do 

bezpečí do Anglie. A roku 1943 byl Karel Poláček deportován do 

terezínského ghetta. O rok později byl přesunut do koncentračního 

tábora Osvětim. 
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Oldřich Nový (7. srpna 1899 – 15. března 1983).  Byl to český 

herec, scénárista, dramaturg. 

Nejznámější role ve filmu Kristián.  

Roku 1944 byl deportován do Hagiboru a později do Osterode 

v Sasku a jeho manželku Němci deportovali do Terezína, protože 

měla židovský původ. 

 

 

 

5 Nacismus x Neonacismus 

Neonacisté používají myšlenku o nadřazenosti bílé rasy. Neonacisté považují za nepřá-

tele přistěhovalce, politickou levici, homosexuály, Romy a hlavně Židy. O tuto myšlenku 

usilují některé politické strany a hnutí.  

Tento Neonacismus je velmi projev rasismu vůči druhým skupinám lidí. Stává se i ná-

strojem terorismu. Neonacismus provází i snaha popírání Holocaustu a všeobecná víra 

v židovské spiknutí někdy označované Z. O. G (Zionist Occupation Government). Myš-

lenka oslovuje mladé lidi pomocí hudby, internetu. Neonacisté používají hajlování jako 

symbol příslušnosti ke své ideologii a v České republice je to prosazování nacismu 

trestné. 

V současné době se české neonacistické hnutí zcela odklání od skinheadské image 

(těžké boty, holá hlava, bombr – černá bunda). V České republice se pojem skinhead 

stal synonymem pro rasistickou větev skinheads především kvůli hudební skupině Orlík. 

 
Toto jsou skinheadi  

Bombr 
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 Závěr 

Tak jsem to zvládnul. Ze začátku jsem měl strach, že práci nestihnu dodat v termínu. 

Myslím si, že práce na téma Holocaust je kvalitně a dobře zpracována. Když jsem si 

téma vybíral, tak jsem si říkal, že to bude lehké téma, které budu mít brzy hotové, ale 

opak byl pravdou. Toto téma nebylo vůbec lehké.  
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