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Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít 
při probírání látky o životě v Protektorátu, je 
vhodné jej doplnit filmem “Zastihla mě noc“ od 
režiséra Juraje Herze a scenáristky Jaromíry 
Kolárové, který vypráví o osudech Jožky 
Jabůrkové. 



Ravensbrück 

Ženský koncentrační tábor 



Vstupní brána 



Mapa KT 



Mapa KT Ravensbrück 



Základní informace 

• Koncentrační tábor převážně pro ženy 

• Zbudován v meklenburském kraji, poblíž městečka 
Fürstenberg, asi 85km severně od Berlína 

• Budování začíná v listopadu 1938 a první  vězenkyně 
přicházejí v květnu 1939(900 žen z tábora Lichtenburg) 

• Během 6 let prošlo táborem na 130000 žen z více jak 20 
zemí, přežilo 40 000 

• Nejpočetnější skupiny tvořily Polky, sovětské ženy, 
Češky, Jihoslovanky, Francouzsky, Holanďanky a 
Němky 

 



• K hlavnímu táboru patřil 
malý pobočný tábor pro 
muže od roku 1941 

• V táboře se nacházely i 
děti, narodilo se jich zde 
560, u 266 je uvedeno 

datum úmrtí, přesný 
počet přeživších není 
znám, odhaduje se podle 
archívu KT  na jedno sto 
dětí 



České ženy v Ravensbrücku 



• České ženy tvořily 
středně početnou skupinu 

• Přicházely krátce po 
založení tábora 

• Byly to hlavně členky 
odbojových 
organizací(Politické 
ústředí Obrany národa, 
Petiční výbor Věrni 
zůstaneme) a ženy 
židovského původu 



Vliv heydrichiády 

• V letech 1941 – 1942 v 
důsledku stanného práva 
přichází do tábora velmi 
početná skupina českých 
žen 

• Asi na 600 zatčených žen 
za schvalování atentátu 
na říšského protektora, 
protinacistické 
projevy,spolupráci s 
odbojovými skupinami, či 
za hospodářské a 
pracovní delikty 



• Největší český transport 
přijíždí v létě 1942 se 
ženami z vypálené obce 
Lidice 

• 184 lidických žen různého 
věku, války se nedožilo 
52 

• Soustředěny do baráku č. 
8 a později č. 11a byly 
známé velkou solidaritou, 
vzájemnou soudržností 





Významné osobnosti 

Hana Housková 

• Nar. 1911 v Praze, úřednice, členka a 
funkcionářka Svazu mladých, zatčena gestapem 
pro ilegální činnost KSČ 1940, vězněna nejdříve 
na Pankráci a pak v Ravensbrücku pod číslem 
9014, zde byla zařazena na práci 
zdravotnického personálu na tzv. revíru 

• Její vzpomínky jsou zdokumentovány a uloženy 
v archivu Památníku Terezín 

 



Významné osobnosti2 

Jirsíková Nina 

• Vlastním jménem Anna Gurská 

• Narozena 6.2.1910 v Praze 

• Tanečnice a choreografka avantgardního divadla 
E.F.Buriana 

• Pezekuována pro údajnou provokaci v pantomimě 
Pohádka o tanci  a zatčena 12.3.1941 po uzavření 
divadla 

• V Ravensbrücku byla vedena pod číslem T8681  
• Zde kreslila a organizovala kulturní činnost pro 

spoluvězenkyně 

• Zemřela 27.11.1978v Praze 

 



Významné osobnosti3 
Jožka Jabůrková 

• Rozená Řehová 16.4.1896 ve Vítkovicích 

• Novinářka, spisovatelka(pseudonym Ida Ostravská) 
• Od roku 1931 pražská zastupitelka KSČ 

• Pracovala v tělovýchovném hnutí, organizovala 
„maninskou spartakiádu“ 

• Byla vedoucí redaktorkou časopisu “Rozsévačka“, kde 
vycházely na pokračování její romány(například Lásky 
Marty Tomanové) 

• Usilovala o utvoření jednotné protinacistické fronty 

• Zatčena z 15.na 16.3.1939 a stala se jednou z prvních 
českých vězenkyň v Ravensbrücku 

• Byla obětavá, pomáhala ostatním 

• Zemřela 31.7.1942 na samotce v tzv.bunkru 

 



Obávaný “bunkr“ – vězení, samotky 



Významné osobnosti4 

Zdeňka Nedvědová 

• Dětská lékařka 

• Získala přezdívku“anděl Ravensbrücku“, kam 
přišla v roce 1943 z Osvětimi 

• Pracovala ve vězeňské nemocnici 
• V lednu 1945 pomáhala zřídit blok pro matku a 

dítě 

• Svědkyně v ravensbrückém procesu 1946-48 

 

 

 



Významné osovnosti5 

• Milena Jesenská 

• 10.8.1896 – 17.5.1944 

• Novinářka, spisovatelka a překladatelka 

• Znala se osobně s Maxem Brodem, Francem Werflem, 
Karlem Čapkem a Ferdinandem Peroutkou 

• Byla přítelkyní a překladatelkou děl France Kafky 

• Zapojila se do protinacistického odboje, pomáhala 
židovským rodinám při emigraci 

• Zatčena v listopadu 1939, v táboře pracovala na 
ošetřovně 

• Roku 1995 získala titul “Spravedlivá mezi národy“ a v 
roce 1996 jí byl in memoriam propůjčen Řád T.G.M. 
 



Hana Šebetovská-Housková a 
Zdenka Nedvědová-Nejedlá 



Hlavní pracovní náplně vězenkyň 

• Práce v krejčovských 
dílnách 

• Práce na stavbách 
silnic a „planýrování“ 
okolí 

• Práce v továrnách 
Siemens (součástky 
zbrojního průmyslu) 



Budova krejčovny 









Revír 
• Pod tímto názvem se 

skrývá ošetřovna 

• Byly zde umístěné 
nemocné ženy, ale 
hlavně se zde prováděly 
lékařské pokusy, které 
měly vyřešit otázky 
spojené s léčením 
střelných ran, snětí a 
transplantací 

• Mrtvé byly spalovány v 
krematoriu 



Místo, kam byl do jezera sypán 
popel obětí 





V celách bývalého“bunkru“ mají vzpomínkovou výstavu 
různé země, jejichž obyvatelky zde byly vězněny 











Budovy, kde byly ubytovány dozorkyně. Dnes 
slouží jako galerie, vzdělávací centrum a ubytovny 



• V prezentaci byly použitý vlastní fotografie 
autorky prezentace Lad. Horákové 


