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ministr kultury, pan daniel Herman.

24. 4. 2017 - od 14 hodin

... je maraton čtení jmen  
a stručných osudů žen, dětí 
a mužů, kteří byli zavražděni 
během druhé světové války 
kvůli svému židovskému 
nebo romskému původu.
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Hlavní ideou akce je šířit povědomí o holocaustu jako významné historické zku-

šenosti, která zasáhla do vývoje naší společnosti a zároveň ukazuje krajní důsledky 

projevů rasismu, ke kterým vedla nacistická politika netolerance a nenávisti. Zásadním 

motivem akce je propojovat historické vědomí se současným děním ve společnosti, 

upozorňovat na stav dodržování lidských práv a působit formou osvětové veřejné akce 

preventivně proti šíření a projevům antisemitismu a rasismu zejména mezi mladou ge-

nerací.

Cílem projektu a připomínkové akce je

y         přizvat nejširší veřejnost k uctění památky obětí rasového pronásledování a bezpráví 

během druhé světové války a motivovat ji k aktivní účasti na čtení jmen jednotlivých 

obětí holocaustu, které pocházely z jejich místa, regionu, ale i dalších míst České 

republiky a Evropy,

y         šířit povědomí o historii holocaustu – nacistické perzekuce Židů a Romů – u nás 

a zařadit tento den vedle Mezinárodního dne památky obětí holocaustu mezi vý-

znamné dny kulturního kalendáře celé společnosti,

y         prosazovat tematiku lidských práv jako téma diskuse široké veřejnosti,

y         propojovat témata historická se současnými a upozorňovat na signifikantní projevy 

netolerance vůči odlišnosti a hledat témata, o kterých je žádoucí v současnosti dis-

kutovat,

y         umožnit setkávání příslušníků většinové společnosti a menšin, různých generací – 

pamětníků holocaustu a mladých lidí, příslušníků různých etnických, náboženských  

a kulturních skupin apod.institut terezínské iniciativy, Jáchymova 63/3, Praha 1

www.terezinstudies.cz, www.holocaust.cz

institut terezínské iniciativy
Jom ha-šoa
holocaust.cz
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Od čísel ke jménům - Od jmen k příběhům

Většina židovských a romských obyvatel se díky holocaustu ztratila z naší společnosti,  

z domů v sousedství, ze škol, práce, obchodů a kulturních institucí. 

Po většině z nich nám zbyla jen transportní nebo vězeňská čísla, kterými nacističtí 

důstojníci a úředníci popřeli jejich důstojnost. Již více než dvacet let se mnoho lidí -  

jednotlivců i organizací snaží vracet jim jména, k mnoha zavražděným se podařilo najít 

další údaje. Některým dokážeme vrátit tvář, ale jen u zlomku z nich se daří rekon-

struovat životní příběh. 

Dnes, po více než dvaceti letech této práce, existuje řada pamětních knih, webových 

stránek, databází u nás i v zahraničí. Jaké to jsou? Jaké informace obsahují? A jak  

v nich hledat? Můžeme se zkušenostmi s dokumentací obětí holocaustu-šoa přispět  

k dokumentaci obětí romského holocaustu? 

databáze Obětí na hOlOcaust.cz

Když byl v před více jak 20 lety založen Institut Terezínské iniciativy, stala se jeho 

hlavním úkolem dokumentace obětí holocaustu. Prvním výstupem byly Terezínské 

pamětní knihy, které se staly východiskem pro Databázi obětí holocaustu, kterou In-

stitut spravuje, provozuje a rozvíjí neustále až do dnešních dnů. Informace nasbírané 

v dokumentačním projektu poskytuje pamětníkům, rodinným příslušníkům, veřejnosti, 

historikům a v neposlední řadě také v rámci vzdělávacích projektů učitelům, žákům  

a studentům českých škol.

Databáze, dostupná na portálu www.holocaust.cz obsahuje stručné údaje o všech 

vězních terezínského ghetta deportovaných z českých zemí, z Německa, Rakouska,  

Nizozemí, Dánska, Slovenska a těch, kteří do Terezína přišli v posledních dnech války 

s pochody smrti (tzv. evakuační transporty). Dále obsahuje informace o Židech, kteří 

byli z českých zemí deportováni přímo do Lodže, Minsku a Ujazdowa. Interní systém 

zahrnuje nejen záznamy osob zavražděných během holocaustu-šoa, ale také těch, kteří 

se dožili osvobození v květnu 1945.

Záznam každé osoby zachycené v databázi 

obsahuje jméno, datum narození, transport 

do Terezína či jiného tábora, osud (zemřel, 

osvobozen, osud neznámý) a podle okol-

ností dále datum a místo úmrtí, transport 

z Terezína, místo osvobození a další údaje. 

V řadě případů (aktuálně se týká zejména 

Prahy) jsme schopni vyhledávat údaje po-

dle posledního bydliště před transportem.

S Databází obětí úzce souvisí projekt Te-

rezínské album, který je dnes už nedílnou 

součástí databáze. V rámci tohoto projektu 

jsou k jednotlivým záznamům v databázi 
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doplňovány archivní materiály a autentické dokumenty, jako jsou úřední doklady  

a fotografie. Ty jsou získávány jak z českých archivů, tak ze soukromých sbírek. Díky 

fotografiím se připomínání obětí šoa bude namísto dlouhých seznamů jmen spíše 

podobat listování rodinným albem.

Doposud byly zpracovány fondy Národního archivu v Praze, konkrétně Policejní 

ředitelství, odkud se podařilo získat přibližně 350 000 skenů dokumentů a fotografií 

k více než 35 000 lidí, kteří po zřízení protektorátu Čechy a Morava podléhali Norim-

berským zákonům a byli deportováni z Prahy do Terezína a dalších nacistických ghett  

a koncentračních a vyhlazovacích táborů. Na práci v Národním archivu v Praze navázala 

digitalizace v Státním okresním archivu v Plzni a Moravském zemském archivu v Brně.  

I z těchto archivů se podařilo vyzískat obdobné dokumenty.

Naskenované dokumenty jsou průběžně nahrávány do databázového systému, kde 

jsou propojovány s jednotlivými obětmi. Lidem jsou tak navráceny nejen tváře, ale  

i životní osudy. Z dokumentů lze kromě povolání zjistit i rodinné vztahy či barvu očí  

a vlasů. Díky žádostem o cestovní pasy, kde jsou děti připsány do dokladů svých rodičů, 

se daří získávat i fotografie dětí, které se narodily těsně před válkou a k nimž se žádné 

další informace nezachovaly. Díky popisu jednotlivých dokumentů a jejich řazení do 

tematických skupin je badatelům také umožněn výzkum dílčích jevů společenského 

života první republiky a protektorátu či jak se do života židovských obyvatel promítla 

protižidovská nařízení. 

Významným zdrojem Databáze obětí jsou i fotografie a dokumenty z osobních sbírek 

přeživších a pozůstalých. Získáváme tak informace o soukromém životě jednotlivých 

rodin. Archivní dokumenty vytvářejí obraz hlavně z úředního pohledu – jak byli lidé 

viděni z pozice úřadů a státní moci. Z důvodu ochrany osobních údajů jsou ve veřejné 

části databáze zpřístupněny pouze dokumenty k lidem, kteří zemřeli v koncentračních 

táborech. Data osob, kterým se podařilo přežít nebo jejich osud není znám, jsou pouze 

v neveřejné části a informace podáváme na dotaz.

databáze rOmských Obětí hOlOcaustu

Na základě našich zkušeností s databází židovských obětí se snažíme vytvořit obdobný 

soubor dat obětí – příslušníků romské komunity vztahujících se k regionu současné 

České republiky. 

V tomto dokumentačním projektu se snažíme velmi pečlivě nastavit metodologii doku-

mentace samotné a hledat nejvhodnější způsoby práce s cennými archivními materiály. 

Zkušenosti s dokumentací obětí konzultujeme s tuzemskými i zahraničními partnery 

nejen z řad odborných institucí, ale také z řad členů romské komunity tak, abychom  

k získávaným materiálům přistupovali citlivě a s ohledem na jejich potřeby a očekávání. 

Základní rozdíl ve sbírání základních dat je absence důsledné registrace z doby protek-

torátu tak, jak ji známe v oblasti evidence Židů, zároveň jsou archivní materiály a fondy 

doposud často neprobádané. Liší se také povaha dokumentů a jejich vytěžitelnost. 

Věříme však, že se nám podaří informace a dokumenty najít, zpracovat a předložit 

veřejnosti tak, aby byla památka a úcta k obětem romského holocaustu na stejné 

úrovni jako obětí šoa a přispěla tak ke zlepšení postavení Romů v současné i budoucí 

společnosti. 

tým projektu: 
Tereza Štěpková – koordinace

Michal Schuster – historik

Aneta Plzáková – design a správa databáze

Eliška Waageová – rešerše a archivní výzkum

konzultanti: 
Helena Sadílková, vedoucí Semináře romistiky KSES UK – odborná konzultantka

Pavel. Baloun, doktorand, Katedra obecné antropologie, FHS UK – odborný konzultant



databáze Obětí – kde hledat dál?

V místech někdejších koncentračních táborů vznikly postupem času památníky, které se 
věnují pečování o odkaz a jeho zachování. Postupně jsou zpracovávány seznamy lidí, 
kteří těmito místy prošli a jimž se stala internace osudnou. Zatímco do 90. let vycházely 
hlavně pamětní knihy, s rozvojem informačních systémů se začaly vyvíjet nejrůznější 
databáze, které jsou dnes – v době internetu – povětšinou alespoň ve své základní 
podobě přístupné on-line. 

Neklademe si nárok na vyčerpávající informace a přehled všech on-line zdrojů, ale 
přinášíme přehled těch, které považujeme za nejdůležitější a nejvýznamnější databá- 
ze pro hledání obětí z  regionu současné české republiky.

Na prvním místě asi většinu uživatelů napadne databáze muzea v osvětimi, která je 
dostupná na http://auschwitz.org/en/museum/auschwitz-prisoners/
Databáze shromažďuje data ke všem vězňům, tedy nejen vězňům židovského a rom-
ského původu. Jednoduchý vyhledávací formulář umožňuje vyhledávat pouze podle 
jména, příjmení a místa. Uživatel dostane jednoduchou informaci o základních datech 
vězně, vězeňské číslo a stručný osud. Chybí zde však fotografie a další mimovězeňské 
údaje. Uživatel však dostane odkazy na pramenné zdroje. Vedle databáze vězňů 
zpřístupňuje Muzeum v Osvětimi a řadu dokumentů vzniklých v bývalém koncentrač-
ním táboře.

památník Flossenbürg má databázi – Knihu mrtvých 1938-1945 – přístupnou na ad-
rese http://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de/index.php?id=314
Pro českého uživatele je jistě velmi příjemné, že stránky památníku Flossenbürg 
jsou velmi dobře zpracované i v češtině. Jejich databáze vychází z Knihy mrtvých 

98

partneři projektu:
Muzeum romské kultury, Brno - ČR 
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v německém anglickém jazyce. Naproti tomu vlastní stránky jsou zpracovány v několika 
jazycích, mezi nimiž nechybí ani čeština.

Nesmíme zapomenout na památník terezín, který na svých stránkách http://www.
pamatnik-terezin.cz/cz/historie-sbirky-a-vyzkum/vyzkum zpřístupňuje hned 11 dílčích 
databází, které zachycují jak Malou pevnost a věznici gestapa, tak koncentrační tábor 
Litoměřice, české vězně v táboře Buchenwald či pobočných táborech Flossenbürgu. 
Období druhé světové války pak překračuje databáze Internačního tábora pro německé 
obyvatelstvo v letech 1945-1948. Databáze je založena na textovém vyhledávání a tex-
tové informaci. V jednotlivých databázích jsou tak zpřístupněny informace z pramenů, 
které se dochovaly. Textová informace, kterou uživatel dostane po vyhledání, obsahuje 
pouze informace z původních pramenů, které byly do databáze zahrnuty a zpracovány.

koncentračního tábora Flossenbürg. Uživatel má možnost vyhledávat podle jména, 
příjmení, roku narození a vězeňského čísla. Výsledkem vyhledávání je opět jednoduchá 
textová informace, a to včetně informace, kde – v kterém pobočném táboře spadajícím 
pod Flossenbürg – dotyčný zemřel. Uživatel má také možnost „listovat“ Knihou mrt-
vých den po dni a opět získává stejné informace o vězních zemřelých v KT Flossenbürg. 
Ale ani tady člověk nezíská další informace než ty, které jsou k dispozici z Knihy mrtvých. 
Nejedná se o databázi v pravém slova smyslu, ale můžeme zde spíše mluvit o digitální 
podobě knihy, kterou si ve fyzické podobě můžeme prohlédnout v expozici památníků.

památník mauthausen zpřístupnil na svých stránkách http://www.gedenkstaetten.at/
raum-der-namen/cms/ zajímavý projekt s názvem “Prostor jmen” (Raum der Namen). 
Jedná se o digitální pamětní knihu mrtvých koncentračního tábora, která zachycuje 
jména zemřelých v Mauthausenu a jeho pobočných táborech. Projekt se snaží k rekon-
sturovaným jménům doplnit také biografie vězňů prostřednictvím dalších dokumetů. 
Sbírka vychází z odborné práce historiků a archovních pramenů, ale především ze 
sbírání dokumentů od přeživších a rodinných příslušníků. Také každý návštěvník webu 
má přímo na stránkách možnost nahrát dokumenty, které se týkají konkrétní oběti. Nah-
rávací formulář je umístěn přímo u každé oběti. Každé jméno má zároveň své místo ve 
virtuální místnosti – památníku.
Projekt se nesoustředí jen na prosté sbírání dokumentů, ale zpracovává textovou podo-
bu životopisů s fotografiemi. Životopisy jsou doplněny i prameny a jménem autora 
medailonku. Významným pramenen jsou vzpomínky rodiných příslušníků zemřelých. 
Je to však pomalá a zdlouhavá práce – k téměř 82.000 jmen je sepsáno zatím “jen” 
1.825 biografií, na kterých se podílelo na 250 autorů. Biografie jsou dostupné pouze  
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databáze přeživších

Nedocenitelným zdrojem informací v oblasti dokumentace obětí holocaustu jsou da-

tabáze výpovědí přeživších holocaustu, kteří nám zanechali svědectví o hrůzách, které 

zažili. Velkou sbírku rozhovorů má jak Židovské muzeum v Praze, tak Památník Terezín. 

Sbírky však nejsou přístupny on-line, ale pouze v badatelském režimu přímo v instituci. 

Výběr několika vzpomínek v podobě přepisů lze najít na www.holocaust.cz. Židovské 

muzeum v Praze se také zapojilo do projektu www.centropa.org, který zpřístupňuje 

řadu rozhovorů s pamětníky z českých zemí – jedná se o přepisy doplněné fotografiemi 

a kontextovými informacemi.

Asi nejdostupnější běžnému uživateli je portál http://www.pametnaroda.cz. paměť 

národa se nezaměřuje na jednu dějinnou epochu, ale vzpomínky na druhou světovou 

válku tvoří velkou část zachycených svědectví. Medailonky a dokumenty pamětníků 

jsou dostupné bez registrace přímo z domácího počítače. Po krátké registraci se 

dostanete k celé nahrávce pamětníka a řadě dodatečných materiálů. Vybrané příběhy 

můžeme slyšet ve vysílání Českého rozhlasu v rámci pořadu příběhy 20. století.

Centrum vizuální historie malach zpřístupňuje nahrávky rozhovorů s přeživšími z ce-

lého světa. Jedná se o jedno z mála míst v Čechách, kde je možno studovat video-

rozhovory z archivu Nadace šoa Univerzity Jižní Kalifornie (USC Shoah Foundation). 

Kvůli rozsahu dat a jejich ochraně však nemohou být zpřístupněny on-line, ale je 

možno v batadelském režimu výpovědi studovat přímo v Malachu. Části rozhovorů 

jsou dostupné na youtube kanále USC Shoah Foundation, kde jsou řazeny do tematic-

kých celků. V on-line rozhraní přístupném odkudkoliv lze pouze archiv prohledávat,  

ale kompletní videa je možno poslouchat pouze v přístupovém bodu, jakým je i CVH 

Malach. Nadace USC Shoah Foundation, kterou založil Steven Spielberg, začala roz-

hovory sbírat v roce 1994 a nezaměřila se jen na židovské pamětníky, ale také na homo-

sexuály, Svědky Jehovovy, osvoboditele a svědky osvobození, politické vězně, zach-

ránce, romské pamětníky, přeživší programů eugeniky a účastníky soudů s válečnými 

zločinci. 

Zvláštní místo ve výzkumu obětí holocaustu zaujímá izraelský památník yad vashem, 
který na svých stránkách https://yvng.yadvashem.org/ shromažďuje údaje ke všem 
židovským obětem holocaustu z celého světa. Pro oběti z našeho území jsou základ-
ním pramenem údaje z transportních listin tak, jak byly zpracovány v Terezínských 
pamětních knihách, a tzv. Pages of Testimony, které po válce sepsali příbuzní obětí. 
Co se týče údajů z Terezínský pamětních knih, nenajde uživatel této databáze víc in-
formací, než které jsou v Databázi obětí na webu holocaust.cz. Pages of Testimony 
naproti tomu přinášejí i další informace, jako jsou například rodinné vztahy a vztah  
k členovi rodiny, který výpověď podal. Zajímavou funkcí databáze je i mapa, na kterou 
jsou zanesena místa, která se váží k oběti (místo narození, bydliště, místo věznění).  
V databázi Yad Vashem naleznete rovněž oběti z oblasti Sudet, které prozatím v Data-
bázi obětí na holocaust.cz chybí. Ty zatím najdete v databázi Yad Vashem. V databázi 
lze vyhledávat podle jména, příjmení a místa a databáze nabízí vedle tohoto základního 
vyhledávání i vyhledávání pokročilé, kde se dá hledat podle více údajů – v podstatě 
podle všech, které jsou zadány do databáze. Dále je možné výsledky vyhledávání 
upřesňovat letopočty, mezi nimiž se dotyčný narodil, pohlavím, povoláním či typem 
pramenů, ze kterého pocházejí údaje. Ačkoliv web není dostupný v českém jazyce, 
nemusíte znát mezinárodní, tj. povětšinou německé výrazy pro naše města – jsou do 
databáze zanesena v češtině (bez diakritických znamének). 
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Videa z archivu byla použita například i ve společném projektu Naši nebo cizí 

Židovského muzea v Praze a Institutu Terezínské iniciativy a jsou přístupná na youtube 

kanále Naši nebo cizí.

Databází a archivů je samozřejmě daleko víc, pokusili jsem se zde přinést jen ty nej-

zajímavější buď obsahem pro českého uživatele nebo jeho databázovou podobou. 

Nelze počítat s tím, že v jakékoliv databázi najdete všechny informace, které hledáte. 

Vše je závislé na tom, jaká data byla do systému vložena. Většina institucí bude ráda za 

další informace a dokumenty, které mohou vést k doplnění a opravení stávajících dat 

– chyby často vznikají při přepisu archivních dokumentů. Vše ale musí být podloženo 

skutečnými dokumenty. S ohledem na dobu vzniku původních pramenů se nezacho-

valy veškeré informace, které bychom si představovali a které bychom potřebovali.  

I původní dokumenty mohou obsahovat rozdílná data. K informacím musíme přistu-

povat s kritickým porozuměním, obzvláště pak k výpovědím pamětníků, které vznikly  

z velkým časovým odstupem od prožitých událostí.

Hledá příběHy v minulosti, které nám 
pomáHají lépe rozumět současnosti 

mění poHled na moderní dějiny 
a vztaHy většiny a menšin

pomáHá nejen učitelům 
o nicH nově přemýšlet a učit 

dbá o důstojné připomínání obětí 
bezpráví druHé světové války 

Spolupracujeme: 

holocaust.cz

Naše projekty: 

  kontakty:

www.terezinstudies.cz

Jáchymova 63/3, 
110 00 Praha 1

institute@terezinstudies.cz

+420 222 31 70 13. 
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