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Důsledky 2. světové války 



Důsledky 2. světové války 

 nejstrašnější válka v historii 

 nejvíce mrtvých – asi 58 mil. – z toho 

téměř polovina civilisté 

 příčiny vysokého počtu mrtvých civilistů: 

◦  zima 

◦  nedostatek potravin 

◦  bombardování 

◦  genocida 

 přes 10. mil. lidí v koncentračních táborech (z toho asi 

6 mil. Židé) 



Důsledky 2. světové války 

 zničen průmysl 

 přídělový systém 

 milióny nezvěstných 

 přímo či nepřímo se 

dotkla 80 % lidí 

(= světový konflikt) 

 nacistická genocida 

Židů 

 

 

 průmyslová výroba 

penicilinu 

(1. antibiotikum) 

 moderní technika 

◦ letadla 

◦ tanky 

◦ radar 

◦ raketová technika 

◦ atomová energie 



Důsledky 2. světové války – zločiny 

proti lidskosti 

 genocida = systematické vyvražďování 

národů 

◦ Židů a Romů nacisty 

◦ pobaltských národů bolševiky 

 koncentrační tábory 

◦ odpůrci režimu, nepohodlné sk. obyv. 

◦ pracovní – Mauthausen, Dachau, Buchenwald… 

◦ vyhlazovací – Chelmno, Treblinka, Osvětim… 



1 



Vyvražďování Židů nacisty 

 holokaust/holocaust (z řec. holokauston = 

celopal, zápalná oběť) 

 šoa (hebrejsky „zničení“, „pohroma“) 

 

 postupné vylučování ze společenského života 

 arizace majetku 

 označení žlutou hvězdou 

 jaro 1941 – „konečné řešení židovské 

otázky“ 

2 – Davidova hvězda 



„Konečné řešení židovské otázky“ 

 zcela vyvraždit Židy 

 Adolf Eichmann [ajchman] 

 Reinhard Heydrich [rajnhard hajdrich] 

 transporty, selekce 

 největší: Osvětim (Auschwitz) – „továrna 

na smrt“ 

 † 6 000 000 Židů 

3 – A. Eichmann u soudu 

v Izraeli 4 

5 – Osvětim (Auschwitz) 



6 – Mrtvoly – koncentrační tábor Buchenwald 



7 – Mrtvá těla v koncentračním táboře Mauthausen  



8 – Spalovna těl v Buchenwaldu 



9 – Schody smrti v KT Mauthausen, po nichž 

vězni vynášeli 50kilogramové žulové kvádry 



Vyvražďování Romů nacisty 

 zvláštní „cikánské tábory“  vyhlazovací 

tábory 

 † 300 000 – 500 000 Romů 

 

 

 pokusy a výzkumy na lidech… 

 Josef Mengele – „Anděl smrti“ 



Bolševická genocida v Pobaltí 

 Litva, Lotyšsko, Estonsko 

 1940 – připojeny k SSSR 

 političtí odpůrci i se svými rodinami 

(vč. dětí) 

 transporty na Dálný výhod a na Sibiř 

 gulagy 

 za války na str. Německa  po válce 

pokračuje bolševická genocida 



Josef Mengele 
 kontroloval přicházející vězně a vyšetřoval, kteří 

jsou vhodní pro práci a experimenty a kteří 
budou posláni do plynové komory 

 zabýval se možností, jak uměle zvýšit 
pravděpodobnost, že žena porodí dvojčata/x-čata 
◦ většina dětí, vybraných na jeho experimenty, byly 

Romové 

◦ nejméně jednou se pokusil uměle spojit dvojčata 
sešitím jejich tepen dohromady 

 další údajné experimenty patří: 
◦ ponořování lidí do kotlů s vařící vodou, aby viděl jak 

velkou teplotu může lidské tělo vydržet 

◦ zkoušel, jak dlouho přežije novorozeně hned po 
porodu bez potravy 

 přeživší vězni byli potom zavražděni kvůli pitvě; 
někteří byli pitváni zaživa 



Osvětimský vězeň Alex Dekel:  
„Nikdy jsem nepřijmul fakt, že sám Mengele 
věřil, že dělal skutečný výzkum. (…) Jenom 
zakoušel moc. Mengele provozoval zabíjecí 
podnik. Větší operace byly prováděny bez 
umrtvení. Jednou jsem byl svědkem operace 
žaludku, Mengele odstraňoval kusy z žaludku, 
ale bez žádného umrtvení. Jindy to bylo srdce, 
které bylo odstraněno, opět bez umrtvení. Bylo 
to strašné. Mengele byl doktor, který se zbláznil 
kvůli moci, kterou dostal. (…) Nemocné 
nepočítal. Tvrdil, že dělá to co dělá ve jménu 
vědy, ale byla to šílenost na jeho straně.“ 
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