
Co chtěli  
nacisté dělat  
s dobytým  
územím?



❶ 
Co se mělo stát s lidmi žijícími  
na území zabraném nacistickou armádou?

Generální plán pro Východ (Generalplan Ost) byl klíčový expertní  
dokument vypracovaný po přepadení Sovětského svazu. Jeho podstatou 
bylo, jak dlouhodobě spravovat a hospodářsky využívat prostor na západ 
od Uralu. Nacistickým východiskem bylo provádění genocidy gigantic-
kých rozměrů. Ta měla vytvořit předpoklady pro následnou kolonizaci.  
Kalkulovalo se s oběťmi v řádu 20–30 milionů Slovanů, zejména  
etnických Poláků, a zbytků Židů. Plány směřovaly k vysídlení dalších  
asi 31 milionů Slovanů za Ural.



❷ 
Co byl Ostplan?



❸ 
Jak se změnila mapa Evropy mezi lety 1933 a 1941? 
Jaké země nacisty zajímaly pro další rozšiřování  
jejich Říše? 
Proč se podobné srovnání ocitlo v časopise?

A to za 8 let!, časopis Černý oddíl 
(Das Schwarze Korps), 3. 1. 1942.



❹ 
Jaký byl úkol pracovních čet? 
 
Kdo měl bydlet v Polsku po vítězství  
nacistů ve válce?

Říšské pracovní čety byly po začátku války nasazeny na okupovaná 
území se záměrem připravit jejich dlouhodobou kolonizaci. V bývalém 
Polsku (později Generální gouvernementu) bylo již zahájeno stěhování 
zahraničních Němců, kteří zabírali polnosti původních polských  
hospodářů. Za německým vojákem nastupovali jednotky kolonistů,  
za děly a tanky nastoupily bagry, traktory a rýče.



❺ 
Jací byli podle Heydricha Slované? 
Jak se k nim měli Němci chovat?

Druhou skupinou jsou východní prostory, jež jsou zčásti osídleny 
Slovany, to jsou prostory, kde je třeba vědět, že dobrota bude  
chápána jen jako slabost, to jsou prostory, kde sám Slovan vůbec 
nechce, aby se s ním zacházelo jako s člověkem rovnoprávným,  
a je zvyklý, že pán si s ním nezadává. To jsou tedy prostory, které 
máme nyní na východě vést a udržet. Jsou to prostory, v nichž musí 
jednou vládnout německá horní vrstva, po dalším vojenském vývoji 
budou sahat až hluboko do Ruska, až daleko k Uralu; tyto prostory 
musí být naší surovinovou základnou, jejich obyvatelé se stanou 
pracovníky pro velké, i kulturní, úkoly, a mám-li to říci docela  
drasticky, musí nám sloužit jako otroci.  

Reinhard Heydrich,  
z projevu v Černínském paláci 2. 10. 1941.



❻ 
Co chtěli nacisté dělat s dobytým územím? 
Napište krátkou odpověď.





❼ 
Poznamenejte si další zajímavé informace 
z výstavy k vašemu tématu. 



 

Formulář k závěrečné diskusi, zatím nevyplňujte. 
 

❽ 
V jakém světě chtěl žít Reinhard Heydrich? 
Sepište argumenty pro diskusi a vysvětlete  
své postoje. 
 
  
 
 
 
 

Pro koho by takový svět mohl být dobrý? 
 
 
 
 
 
Co se mělo stát s těmi,  
kdo v něm neměli místo? 
 
 
 
 
 
Jak byste se v takovém světě cítili vy?


