
Nacistické koncentrační tábory 
 

historický přehled a členění 



Koncentrační tábory 

• Koncentrační tábory jsou místa sloužící k hromadné integraci nebo 
věznění lidí, kteří jsou do nich umisťování často bez řádného soudu 
či jiného právního důvodu. (Označení koncentrační tábor bylo 
nejdříve používáno ve smyslu internačních táborů pro civilní 
obyvatelstvo v 19. století) 

• Později byly jako „koncentrační“ označeny tábory, v nichž německý 
nacistický režim zadržoval, vykořisťoval, mučil a zabíjel své skutečné 
či údajné nepřátele. Poté co byly nacistické koncentrační tábory v 
roce 1945 osvobozeny a byla odhalena jejich role v 
nacistické genocidě, stalo se označení koncentrační tábor 
synonymem nejhrubšího porušování lidských práv a postupně se 
přestalo používat jako oficiální označení existujících internačních 
táborů. Různá vězeňská a internační zařízení však jsou právě proto 
často popisována jako koncentrační tábory lidmi, kteří kritizují jejich 
existenci a způsob činnosti. 



Členění 

• Pracovní (koncentrační) tábory 

• Ghetta = tranzitní(průchozí) tábory 
Přestupní stanice obětí holocaustu, mezi 

nejznámější patří Varšava, Krakov, Lodž a Terezín 

• Vyhlazovací tábory 
Celkem jich bylo vybudováno 8, sloužily výhradně k 

hromadnému vyvražďování...nejvíce lidí zemřelo   
v táboře Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka) 

• Shromažďovací a průchozí města 
Berlín, Vídeň, Paříž a Řím 



Historický vývoj 

• Celkem se mezi lety 1933-1945 podařilo nacistickému režimu 
vybudovat přibližně 20 000 různých táborů, kde byly vězněny 
miliony lidí. Pouhé dva měsíce vlády stačily Hitlerově NSDAP k 
zřízení prvního koncentračního tábora v Dachau(22.března 1933).   
V prvních letech nacistické vlády byly koncentrační tábory určeny 
především pro politické odpůrce režimu a to zejména pro komunisty 
se sociálními demokraty, ale také pro homosexuály, Romy a Svědky 
Jehovovy… 

• Od roku 1935, kdy byla uzákoněna rasová a biologická méněcennost 
„neárijského“ obyvatelstva Německa Norimberskými zákony, byli do 
koncentračních táborů posíláni také Židé. 

• Po anexi Rakouska v dubnu 1938 bylo mnoho německých a 
rakouských Židů deportováno do Dachau, Buchenwaldu a 
Sachsenhausenu. Masové zatýkání Židů probíhalo také po Křišťálové 
noci. 96 Židů bylo zavražděno během ní, dalších zhruba 30 000 Židů 
bylo posláno do koncentračních táborů v listopadu 1938. 
 



• Dachau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Dachau-WM2.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• http://www.scrapbookpages.com/DachauScrapbook/DachauPhotos/OldPhotos/Dac
hauTyphusWard.jpg 

 

• Křišťálová noc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• http://i118.photobucket.com/albums/o83/marcxy/Kristallnacht.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• http://www.holocaust.cz/ca_media/138749/preview.jpg?1346731611 
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Historický vývoj - pokračování 
• Po rozpoutání 2. světové války v září 1939 počet koncentračních 

táborů a jejich poboček rychle rostl. Statisíce občanů okupovaných 
zemí tu umíraly vyčerpáním, hladem či týráním (v některých byly na 
vězních prováděny pseudolékařské pokusy). Od roku 1941 bylo 
nutné zvýšit počet táborů pro válečné zajatce. Některé tábory byly 
postaveny v již existujících táborových komplexech v Polsku 
(Osvětim). Tisíce sovětských zajatců byly buď zastřeleny či 
zaplynovány v nově založeném táboře v Lublinu, později známém 
pod jménem Majdanek. 

• Židé (a Romové) z okupovaných zemí byly nejprve deportováni do 
shromažďovacích a průchozích táborů – ghett (Varšava,Lodž ,Krakov  
a dalších v Polsku, Westerbork v Nizozemí, Drancy ve 
Francii, Terezín v Protektorátu Čechy a Morava). 

• Ghetta byla „přestupními stanicemi“ na cestě do „stanic konečných“  
a to vyhlazovacích táborů (někdy označovaných jako „táborů smrti“) 
na území Polska. Hlavním účelem vyhlazovacích táborů bylo 
zefektivnění masového vyhlazování židovského obyvatelstva. 



Vyhlazovací tábory 

• Zřízeny pro hromadné, systematicky řízené vyvražďování Židů, 
Romů a dalších skupin vězňů. Bylo zde v průběhu druhé světové 
války zastřeleno nebo či zplynováno okolo 3 milionů Židů a mnoho 
lidí dalších národností. Dále zde byly ve velké míře likvidovány 
„méněcenné“ slovanské národy, například na území Polska bylo 
zlikvidováno 1,3 milionu Poláků(mimo Židy) a 800 tisíc sovětských 
zajatců.  
 

• Vyhlazovaní tábory začaly být budovány roku 1941, prvním z nich 
bylo Chelmno, kde byly oběti vražděny v pojízdných nákladních 
autech (dušegubkách). Na území dnešního Polska vznikly tábory 
Chelmno, Belžec, Sobibor, Treblinka, Majdanek a Osvětim-Březinka. 
Na území dnešního Běloruska vznikl vyhlazovací tábor Malý 
Trostinec a na území dnešního Chorvatska vyhl. tábor Jasenovac. 
Majdanek a Osvětim-Březinka byli rovněž pracovními tábory.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WW2_Holocaust_Europe_map-de.png 
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Proč vyhlazovaní tábory? 

• Proces hromadného vraždění procházel několika fázemi: od 
hromadného střílení přes plynování v pojízdných vozech až 
k plynovým komorám. Nacisté se snažili zefektivnit proces 
vyhlazování - šetřit náklady, počet lidí zapojených do procesu…        
a také učinit vraždění snesitelnějším, tj. oddělit oběť od vrah (při 
masovém střílení docházelo k srdcervoucím scénám) 

• Miliony vězňů v těchto táborech zemřely krutým zacházením, 
na nemoci, hladovění a přepracování, nebo byli zlikvidováni pro 
neschopnost práce, stáří nebo z jiného důvodu. 

• Na základě „Konečného řešení židovské otázky“ z ledna 1942 
ustanovilo nacistické Německo využití vyhlazovacích táborů pro 
systematické vyvraždění všech Židů v Evropě. Tyto tábory byly 
vybudovány v obsazeném Polsku a Bělorusku. Jednalo se o vyústění 
holocaustu. 

• Po válce byla velká část koncentračních a vyhlazovacích táborů 
zničena, některé ale zůstaly a staly se trvalou připomínkou hrůz 
nacistické perzekuce 



    Osvětim-Březinka 

• Největší vyhlazovací tábor, kde 

 zemřelo přes milion Židů 

• Vězni byli vražděni v plynových 

 komorách a těla spalována 

    v krematoriích 

• V Osvětimi-Březince bylo v době 
nejintenzivnějších deportací denně plynováno 
až 10 000 osob. 

Jméno tábora Počet mrtvých 

Auschitz- 
-Březinka 

1 100 000 

Belžec 435 000 

Chelmno 320 000 

Jasenovac 600 000 

Majdanek 360 000 

Malý Trostinec 65 000 

Sobibor 200 000 

Treblinka 870 000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• pochod smrti 

 v Mauthausenu 

 

 

 

 

 
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Bundesarchiv_Bild

_192-269%2C_KZ_Mauthausen%2C_H%C3%A4ftlinge_im_Steinbruch.jpg 

• spalovna těl v Buchenwaldu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Horror_chamber_at_the_Buchenwald_concent
ration_camp_near_Jena,_Germany.jpg 

• Osvětim-Březinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://holocaust.cz/web_data/icons/auschwitz/auschwitz_plan.gif 

 Vstupní brána do tábora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• http://www.objevtepolsko.cz/userfiles/image/fotogalerie/pics/koncentra%C4%8Dn

%C3%AD%20t%C3%A1bor.JPG 
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Terezínské ghetto 

• Jediné ghetto na území Protektorátu Čechy a Morava 
• Nejtragičtější období v dějinách města představují léta 2. světové 

války. Němečtí okupanti nejprve v červnu 1940 zřídili v Malé 
pevnosti policejní věznici pražského gestapa  

 a poté 24. listopadu 1941 ve městě samotném ghetto.  
 
• Tento sběrný a průchozí tábor  
 byl určen nejprve pro Židy z 
  tehdejšího Protektorátu Čechy  
 a Morava, později také z  
 Německa,Rakouska, Nizozemska, 
  Dánska a Slovenska. 
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• Odkazy/čerpáno z :  
http://www.holocaust.cz/cz2/history/camps/camps 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_n%C4%9Bmeck%C3%BDch_koncentra%C4%8Dn%C3%ADch
_t%C3%A1bor%C5%AF 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyhlazovac%C3%AD_t%C3%A1bory_nacistick%C3%A9ho_N%C4%9B
mecka 

http://www.holocaust.cz/cz2/history/jew/czech/terezin/terezin 

 

        David Korbel, 7.A 
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