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Mauthausen
95 000

Terezín - 35 000
Osvětim - 1, 1 - 3, 5 milionu

Belzec - 600 000

Majdanek - 360 000

Sobibór - 250 000

Treblinka - 870 000

Chelmno
150 - 300 000

Salaspils - 2 000

Stutthof - 65 000
Neuengamme 
55 000

Sachsenhausen
100 000

Buchenwald
56 000

■Dachau
31 591

Gross-Rossen
40 000

■Bergen-Belsen
 100 000

†
Jasenovac - 85 000

KONCENTRAČNÍ TÁBORY
První koncentrační tábor byl zprovozněn v roce 1933 v Dachau, kam byli posíláni političtí vězni, později kněží, homosexuálové a 
další pronásledované skupiny. Celkem nacisté provozovali okolo 1 000 koncentračních táborů, spousta z nich měla pobočné tá-
bory. Na různých místech Evropy pak fungovaly sběrné, tranzitní a pracovní tábory.

V letech 1940–1942 probíhala výstavba vyhlazova-
cích táborů v Polsku - Belzec, Sobibor, Treblinka, Chel-
mno, Majdanek a Osvětim. Jde o typ tábora, kde pro-
bíhalo systematické vraždění Židů (tvořili více než 
90 % obětí) a dalších etnických a národnostních sku-
pin. Ti, kteří nebyli zabiti hned po příjezdu, byli nuce-
ni tvrdě pracovat v extrémních podmínkách. Jiní byli vy-
užíváni při drastických lékařských experimentech.

V dubnu 1944 byl jako první tábor osvobozen spojeneckými vojáky Majdanek, v lednu 1945 osvětimský tábor a posledním byl 
tábor v Mauthausenu v květnu 1945. Zůstalo v nich mnoho polomrtvých vězňů, nespálených těl a dalších důkazů zvěrstev 
páchaných nacisty. Mnoho táborů muselo být spáleno, aby se zabránilo šíření nemocí, jako byly tyfus, diftérie nebo malárie.

září 1935  - německé ústavní záko-
ny, které se staly nástroji 
k perzekuci židovského 
obyvatelstva v zemích 
Říše. Židé ztratili svá ob-
čanská práva. 

NORIMBERSKÉ ZÁKONY
březen 1933 - s nástu-
pem NSDAP k moci zača-
la intenzivní a krutá an-
tisemitská propaganda, 
omezování občanských 
práv Židů a jejich účas-
ti na veřejném životě.

HITLER U MOCI

Od září 1941 museli všichni Židé 
v Říši nosit žlutou 
hvězdu. Porušení se 
trestalo i zastřelením.

DAVIDOVA HVĚZDA

Strana NSDAP (Národ-
ně socialistická německá 
dělnická strana) odmítá, 
aby Německo platilo vy-
soké válečné reparace, 
postupně získává mnoho voličů ze 
všech společenských vrstev.

NSDAP Stranická orlice 
se svastikou

listopad 1938 - v noci z 9. na 10. lis-
topadu se na území Německa, Ra-
kouska a Sudet odehrál masový pro-
tižidovský pogrom, tzv. Křišťálová 
noc. Byly při něm ničeny židovské 
obchody a vypalovány synagogy. Ti-
síce Židů byly odvlečeny do koncen-
tračních táborů. Událost je některý-
mi historiky považovaná za počátek 
holokaustu.

KŘIŠŤÁLOVÁ NOC

DEPORTACE

Tzv. selekce po příjezdu do vyhlazovacího tábora v Osvětimi

podzim 1941 - počátek hromad-
ných deportací Židů z území Ně-
mecké říše do koncentračních 
táborů a zabavování jejich majet-
ku. První transporty z protekto-
rátu byly vypraveny v říjnu 1941. 

MASOVÉ VRAŽDY
prosinec 1941 - první masové zply-
nování vězňů proběhlo v prv-
ním vyhlazovacím táboře Chel-
mno, který byl určen především 
Židům z nedalekého lodžského 
ghetta. K vraždění zde byly pou-
žívány pojízdné plynové komory.

Vyhlazovací tábor Auschwitz II – Birkenau, ve městě Osvětim v Polsku

Počet obětí holokaustu se odhadu-
je na 15–20 milionů,  z toho bylo 5–6 
milionů Židů. Celkový počet obětí 2. 
světové války se odhaduje na 70–80 
milionů lidí. Oběti holokaustu si při-
pomínáme 27. ledna - Mezinárodní 
den památky obětí holokaustu.

OBĚTI HOLOKAUSTU

duben 1933 - NSDAP usku-
tečnila  první veřejný bojkot 
židovských obchodů a insti-
tucí, Židé  jsou hromadně 
propouštěni ze státních po-
zic. Začalo jejich postupné 
vyčleňování ze společnosti.

PRVNÍ BOJKOT 

září 1941 - první testo-
vání plynové komory 
v Osvětimi s použi-
tím insekticidu obsa-
hujícího kyanovodík. Byl používán 
k masovému vraždění v Osvětimi a 
Majdanku.

CYKLON B

KONFERENCE VE WANNSEE

žívány pojízdné plynové komory.

leden 1942 - zde byl odsouhlasen plán 
konečného řešení židovské otázky - 
úplného vyhlazení židovské rasy 
(v té době odhadem 11 milionů). 
Reinhard Heydrich konferenci předsedal a byl 
hlavním koordinátorem tzv. konečného řešení. 
Zemřel téhož roku v červnu po atentátu v Praze.

Jedna z plynových  komor v Osvětimi


