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Úvod
Tématem mojí ročníkové práce je Terezín. Tohle téma jsem si vybrala, protože mě to
zajímá. Baví mě učit se o tom i se o tomto tématu bavit, i když není úplně veselé. Už
předtím jsem chtěla na ročníkovou práci něco takového, ale pokaždé jsem si vybrala
moc obsáhlé téma. Nakonec jsem se rozhodla dozvědět se více o památce v naší
republice a jsem spokojená.
Chtěla bych vám Terezín více přiblížit a doufám, že se vám bude moje ročníková
práce líbit a dozvíte se něco nového.

Obr. 1 Vchod do Malé pevnosti

Obr. 2 Vchod do terezínského ghetta
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Základní informace
Terezín je malé pevnostní městečko, které se nachází v Ústeckém kraji poblíž
Litoměřic u řeky Ohře. Obec leží na obou stranách řeky a rozděluje se na Malou a
Hlavní pevnost Terezín. V Terezíně je k roku 2022 2812 obyvatel. Město má
nadmořskou výšku 150 m. n. m. a rozlohu 13.52 km². Terezín má tvar hvězdy a to
proto, aby byla možnost bránit prostor těsně před opevněním po celé jeho délce
boční palbou.

2.1. Malá pevnost
Malá pevnost se nachází na pravém břehu řeky. Za první světové války pevnost
sloužila jako žalář pro odpůrce Rakousko-Uherska a v letech 1940-1945 fungovala
jako věznice pražského gestapa.
V roce 1945 byla v Malé pevnosti otevřena nová a stále stálá expozice, která byla
zaměřena na historii o policejní věznici. Tato expozice podává svědectví o
pronásledování českého národa za nacistického režimu ve 2. světové válce. Také
zaznamenává osudy českých vězňů, kteří byli odvlečeni do jiných koncentračních
táborů na území nacistické německé říše.
V Malé pevnosti se také provádí krátkodobé výstavy, které jsou instalované ve
výstavních prostorách. Dále je tu možnost návštěvy kina s dokumentárními filmy a
obchod, kde je možné si zakoupit brožury, CD, DVD a další suvenýry.

2.2. Hlavní pevnost
Hlavní neboli Velká pevnost, kterou tvoří pevnostní systém, se nachází na levém
břehu řeky Ohře. Uvnitř Hlavní pevnosti vyrostlo obydlené město, ale život v něm
ovlivňovala neustálá přítomnost vojáků. Lidé ve městě tedy neměli moc pohodlný a
příjemný život.
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Obr. 3 Terezín ze shora

3. Historie
Pevnost byla založena císařem Josefem II. dne 10. října 1780, kdy císař položil
základní kámen. O dva roky později byla stavba prohlášena svobodným královským
městem. Město získalo své jméno na počest Josefově matce Marii Terezii. Stavba
pevnosti trvala 10 let a v roce 1790 byla prohlášena za bojeschopnou. Jejím účelem
bylo chránit přístupové cesty, aby se během prusko-ruských válek nedostala
nepřátelská vojska dovnitř. Obranné vojenské postavení však pevnost nikdy aktivně
nemusela splnit, protože její existence k odstrašení pruského útočení stačila.
Ve své době byla v Habsburské monarchii nejmodernější stavbou. V roce 1888 byla
po uzavření příměří s Rakouskem-Uherskem a Německem pevnostní zákoník
zrušen, ale zůstal mu však statut posádkového města. Vojsko v Terezíně nakonec
zůstalo až do devadesátých let dvacátého století.

3.1. Druhá světová válka
Za druhé světové války Hlavní pevnost sloužila nacistickému Německu jako
židovské ghetto a Malá strana sloužil jako věznice pražského gestapa, do kterého
byli posláni vlastenci, členové odbojových skupin a další. Branami Malé pevnosti
prošlo na 32 000 vězňů. mrtvá těla z Malé pevnosti byla převážena a spalována v
krematoriu ghetta.
V listopadu 1941 vzniklo ve městě Terezín ghetto. Což byl sběrný a průchozí tábor
pro Židy. Do něj bylo postupně deportováno asi 140 000 Židů. Více než 87 000 z
nich odtud postupně odjelo transporty do míst vyhlazování. Jen méně než 3 800 se
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dožilo osvobození. V Terezíně lidi také umírali hromadně. Hlavně na hlad, epidemii
nakažlivých nemocí a také na teror od spoluvězňů.
V závěru války dorazily do Terezína transporty s dalšími 15 500 židovských, ale i
nežidovských vězňů.

3.2. Obyvatelé ghetta
O vytvoření ghetta rozhodl Reinhard Heydrich v roce 1941. Obyvatelstvo v Terezíně
se měnilo v závislosti na transportních vlnách. Někdo tu pobyl pouze pár dní a hned
byl transportován dál, někdo tu vydržel pár měsíců, někdo rok, ale jen pár lidí zde
strávilo všechny čtyři roky. Pro ubytování vězňů byly používány bývalá kasárna,
nebo obytné domy civilních obyvatel, kteří museli město do poloviny roku 1942
opustit, postavené dřevěné domky, ale i také kůlny na dvorcích , půdní prostory
různých objektů.
Z údajů Terezínské iniciativy bylo z Terezína na východ vysláno celkem 63
transportů a s nimi odjelo 88 135 lidí. Z těchto všech lidí se zpět vrátilo jen 3 600. V
Terezíně byli internováni lidé sedmi národností: Němci, Češi, Nizozemci, Dánové,
Rakušané a na konci války Slováci a Maďaři. Prošlo tu celkem asi 140 000 lidí, kteří
byli označeni za Židy, z nichž téměř 35 000 zemřelo a to přímo v ghettu kvůli
špatným životním podmínkám.
Na konci války přijelo ve vyčerpaném stavu na 15 000 lidí různých národností z
evakuačních transportů a pochodů smrti. Tito lidé s sebou přinesli epidemii
skvrnitého tyfu. Terezínským ghettem prošlo asi 155 000 lidí z nichž nepřežilo
druhou světovou válku 118 000 lidí.
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Obr. 4 Přehled národností deportovaných do ghetta

3.3. Podmínky života v ghettu
Ghetto bylo přeplněno lidmi. V ghettu byly vězněny i tisíce dětí a snahou židovské
samosprávy a dospělých vězňů bylo jim jejich život tam ulehčit.
Lidé žili v ubikacích, což jsou kasárna, kde lidé spali ve tří patrových postelích
poskládaní vedle sebe. Obývali i půdy, do kterých často zatékalo, a proto se tu velmi
rychle zhoršovaly hygienické podmínky a vedli k břišnímu tyfu, úplavici a dalším
nemocem. A tohle všechno vedlo k vysoké úmrtnosti tady v ghettu. O zdraví vězňů
se starali lékaři, sestry, ošetřovatelky a pomocný personál z jejich řad. V Terezíně
fungovala hlavní nemocnice, vedlejší nemocnice, dětská nemocnice, chorobinec pro
umírající pacienty a domov pro seniory. Léčebné a operační zákroky byly v začátcích
ghetta vykonávány tím nejprimitivnějším způsobem. Postupně pak lze sledovat velký
rozvoj, zejména díky obětavosti samotných zdravotníků.
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Obr. 5 Bývalá vojenská nemocnice
Nejhorší pro obyvatele ghetta muselo být, že během pár dnů přišli o majetek,
soukromí, o domov a další velmi osobní věci. Z Terezína často odjížděly transporty,
a tak lidé tu žili v soustavné nejistotě. Oni nevěděli, že je transporty vezu do
vyhlazovacích táborů.

Obr. 6 Ubikace
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Obr. 7 Vedení židů do ghetta
V ghettu platily různé zákazy a nařízení. Ale kulturní život byl po nějakou dobu
povolen, neboť měl sloužit jako jeden z nástrojů k utajení pravdy a osudu, který byl
židům předurčen. Najdeme i projevy umělecké činnosti jako časopisy a kresby dětí.
Také tu dramatici psali divadelní hry, kde všichni hráli divadlo. Jedním z
nejznámějším kulturním počinů patří dětská opera zvaná Brundibár Tu děti v ghettu
reprízovaly dokonce 55x. Vydávali se tu i časopisy. Mezi nejznámější patří časopis
Vedem, který měl několik čísel a vydával se i poměrně dlouhou dobu. Časopis se i
dochoval a v devadesátých letech vyšel knižně.

Obr. 8 Časopis Vedem
Umění mělo pro vězně veliký význam, protože jim pomáhalo překonávat deprese a
strach z neznámé budoucnosti.
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V ghettu byl také obrovským problémem hlad. Hlad terezínských vězňů způsoboval
problémy s podvýživou. Vyvolávalo ji nejen malé a také velmi nepostačující množství
přidělené potravy, ale také její nevyváženost, jednotvárnost a úplný nedostatek
vitamínů. V neposlední řadě působila negativně skutečnost, že se jídlo často
dostávalo k vězňům studené a při čekání na jeho výdej bylo třeba přetrvat
dlouhotrvající a ponižující fronty.

Obr. 9 Život v ghettu zachycený Bedřichem Frittou
Po přeměně celého města vznikla v části terezínských pevnostních kasemat
ústřední márnice. Tam byli mrtví sváženi a připravováni k pohřbení. Ve vedlejších
částech kasemat vznikly dvě obřadní místnosti, kde se konala shromáždění na
rozloučení se zesnulými. Byly to hromadné obřady, které se konaly v dobách
největší úmrtnosti a konaly se i několikrát denně.
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4. Terezín v současnosti
Dnes už město neslouží armádě. Všechny bývalé budovy kasáren a vojenské
nemocnice dnes vlastní jiní majitelé a slouží k jiným účelům. Odchod Armády České
republiky město negativně poznamenal. Jak celé město tak i okolí bylo poškozeno
povodněmi na dolním Labi v roce 2002.
Významnou společenskou institucí je památník Terezín, který byl založený v roce
1947 a je to národní kulturní památka.
Jádrem bývalého pevnostního města je velmi rozlehlé náměstí Československé
armády. Na straně stojí radnice z roku 1939 s informačním centrem, na jihozápadní
straně Kulturní dům. Dále tu můžeme naleznout kostel Vzkříšení Páně z let
1805-1810.
Dále zde sídlí podnik Povodí Ohře, Domov se zvláštním režimem hlavního města
Prahy a bývalý farmaceutický podnik Bioveta Terezín, dnes je to společnost Dyntec.
V místě bývalého vojenského prostoru vzniklo golfové hřiště a na druhém břehu řeky
Ohře poté bylo na vojenském cvičišti vybudováno hřiště na paintball.
Na kolišti západní části Hlavní pevnosti stojí čtvrt převážně rodinných domů
nazývaná Kréta. Nachází se zde dále Základní škola Terezín, fotbalové hřiště,
autokemp, vodárna a areál bývalé Vojenské nemocnice Terezín.

Obr. 10 Památník Terezín
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5. Památky a zajímavosti v okolí
Město Terezín má status městské památkové rezervace. Své stavby postupně
opravuje a je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Ústeckém kraji. Výlet do
Terezína můžete spojit se zastávkou v Litoměřicích či v Ploskovicích. Z řady míst v
okolí jsou nádherné výhledy do krásné krajiny Českého středohoří a vrcholky
Milešovka, Radobýl, Lovoš, nebo Říp.

Obr. 11 Hora Říp
V okolí můžeme navštívit vojenský dvorek v Terezíně, oblastní muzeum v
Litoměřicích, pivní lázně v Litoměřicích i samotný pivovar.

Obr. 12 Vojenský dvorek

Obr. 13 Pivní lázně
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6. Závěr
Na závěr bych chtěla hlavně poděkovat paní učitelce Kulíškové za trpělivost a
pomoc s vypracováním ročníkové práce. Ve své ročníkové práci jsem se vám snažila
přiblížit jak dějiny Terezína, tak i současnost. Díky téhle práci jsem se dozvěděla
spoustu nových věcí, které jsem dřív nevěděla. Myslím, že do budoucna se mi tato
zkušenost bude hodit. Naučila jsem se o něco lépe pracovat ve Wordu.

7. Resumé
I chose Terezín as the topic of my coursework, because I am interested in both the
topic itself and the history of this place. I enjoy reading about it and I find all movies
about it interesting.

In this coursework I focused on the history and present of

Terezín and on the things that were happening there. Thanks to this project, I
learned a lot of new and interesting facts.
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