
Jak si nacisté  
představovali 
osud  
židovského  
obyvatelstva?



❶ 
Jací lidé žili podle Reinharda Heydricha  
na území protektorátu? Co se s nimi mělo stát?

Musím mít celkový obraz národa a pak mohu říci, tak a tak vypadá  
obyvatelstvo. Jsou to takovíto lidé: jedni jsou dobré rasy a dobře  
smýšlející, to je pak jednoduché, ty můžeme poněmčit. Potom máme 
ostatní, co stojí na opačném pólu: jsou to lidé špatné rasy a špatně  
smýšlející. Ty musíme dostat ven. Na východě je hodně místa. 

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



❷ 
Najděte fotografii ve výstavě a důkladně  
si ji prohlédněte. K jaké události se vztahuje?



❸ 
Najděte ve výstavě video a pozorně ho sledujte.  
Jaké události pamětníci popisují? 
Co mají společného?



❹ 
Co bylo ujednáno na konferenci ve Wannsee?

Ve středu 20. ledna 1942 se v romantické vile na břehu jezera sešlo  
k pracovní schůzce patnáct nacistických vysokých státních úředníků, 
aby byli poučeni o plánech na provedení definitivní likvidace evropských 
Židů. Reinhard Heydrich zde představil novou „možnost řešení“. Jednalo 
se o propracování technologie pro masové plynování lidí v továrně  
na smrt v Osvětimi-Březince. Celé jednání proběhlo hladce a bez  
zbytečného zdržování. Diskutovalo se pouze o upřesnění významu  
tzv. židovských míšenců. Právě podklady pro tato kritéria čerpal  
Reinhard Heydrich ve „svém“ pražském zázemí.  
 
Účastníci setkání ve Wannsee schválili za hodinu a půl vraždu jedenácti 
milionů obyvatel různých zemí Evropy. Jejich společným jmenovatelem 
byl židovský původ.



❺ 
Najděte ve výstavě video a pozorně ho sledujte.  
Jak probíhaly transporty do koncentračních táborů?



❻ 
Jak si nacisté představovali  
osud židovského obyvatelstva? 
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?


