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látky o holocaustu, nebo k připomenutí Dne holocaustu 
v měsíci lednu 

•   

 



Osvětim II - Birkenau 

Vyhlazovací koncentrační tábor 



Vstupní brána 



Základní informace 

• Zbudován na příkaz ministra vnitra Heinricha 
Himmlera v březnu 1941 

• Největší tábor určený k vyhlazování 
židovského obyvatelstva 

• Rozsáhlý komplex rozdělený do řady podsekcí 
rozdělených o sebe ostnatým drátem nabitým 
elektřinou 

• První budovy byly zděné, později byly použity 
montované dřevěné baráky (koňské stáje) 
 



Mužská část tábora 



Dřevěné montované baráky 







Ubytování v mužském baráku 



• Toalety, na které se 
mohlo jen na určitou 
dobu a v určený čas 

• Hygienické podmínky 
byly velice špatné, 
spousta vězněných 
umírala na nemoci, 
které se velice rychle 
šířily 



První zděné budovy sloužící jako 
ženské vězení 



Ubytování v ženském baráku 





Umývárny v ženské části, nebyly využívány, nebyla sem 
zavedena voda 



Vstupní brána 

• Po těchto kolejí 
přijížděly transporty z 
mnoha zemí Evropy  

• Nejvíce židovských 
transportů přijíždí z 
Francie, ze Slovenska, z 

Protektorátu, Nizozemí, 
Belgie, Jugoslávie, 
Německa a Maďarska 



Po příjezdu transportu 

• Po příjezdu transportu 
proběhla „selekce“  

• Zdraví byli posíláni na 
otrockou práci – cílem 
bylo Vernichtung durch 

Arbeit(vyhlazení prací) 
• Děti, starci a nemocní 

byli posíláni rovnou do 
plynových komor 

 

 



Plynové komory 

• V Birkenau byly 4 

plynové komory a 
spalovací pece 

• Mohlo zde být 
zavražděno až 6 000 
obětí denně 

• U jedné z komor měl 
„ordinaci“ doktor 
Mengele zvaný „Anděl 
smrti“ 



Vchod do plynové komory 

• Plynové komory byly při 
odchodu nacistů 
zničeny, aby nezůstaly 
důkazy,jednu zničili 
vězni 

• Byly maskovány jako 
sprchy 

• Věci, které zbyly po 
obětech nacisté znovu 
využily 



Zbytky plynové komory 



Maketa krematoria a plynové komory 





Kanada 

 

• Označení Kanada nese 
část tábora, kde vězni 
třídili věci po obětech a 
ze zavazadel, která byla 
zabavena na rampě po 
selekci 

• Nacisté se snažili vše 
„zužitkovat“ 

• Po osvobození byla 
nalezeno milion šatů, 8 
tun lidských vlasů a jiné 



vlasy 



boty 



zavazadla 



brýle 



protézy 



příbory 



Fotografie, které zbyly po obětech 



Pomník obětem 



Statistika 

 

• V Birkenau zemřelo: 
 

960 000       Židů 

70 – 75 000 Poláků 

21 000      Romů 

15 000  sovětských zajatců 

10-15 000 vězňů jiných    
národností 

• Velitelé po získání 
autonomie tábora: 

1943-44  

SS-Sturmbanführer 

Friedrich Hartjenstein 

1944-45 

SS-Hauptsturmführer 

Josef Kramer 



Sekce BIIb 

 

• Pod tímto názvem byl zřízen v období od září 
1943 do července 1944 tzv. terezínský rodinný 
tábor 

• Židé,  kteří sem přišli v tomto období z 
Terezína, nebyli roztříděni, ale ponecháni 
pohromadě(nejspíše opět propaganda) 

• Vyvražděni ve dvou etapách: 8-9.března 3 792 
lidí a 11.-12.července byl zlikvidován zbytek 
rodinného tábora 

 





Pomník českým obětem 



V prezentaci byly použity vlastní 
fotografie autorky prezentace 

Ladislavy Horákové 


