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Pětapadesát studentů Obchod-
ní akademie a Hotelové školy 
Třebíč navštívilo koncentrační 
tábor Osvětim.

 Antonín Zvěřina 

Osvětim. Továrna na smrt. Letos 
na jaře tento komplex navštívilo 
55 studentů Obchodní akademie a 
Hotelové školy v Třebíči. Jejich zážit-
ky ukázaly, že je nedávná otřesná his-
torie oslovila a že jim zdaleka není 
lhostejná.

Učitelka Daniela Vitásková vysvět-
lila, že studentky se problematikou 
židovské otázky a holocaustu dlou-
hodobě zabývají. „Rok před Osvěti-
mí jsme navštívili Terezín, kde jsme 
se zúčastnili programu pro studenty,“ 
naznačila Vitásková. 

Připomněla, že studenti školy již 
Osvětim navštívili asi před pěti lety 
u příležitosti Pochodu živých. „Ny-
ní se jednalo o něco jiného. Měli jsme 
objednané průvodce a bylo to poklid-
nější. U pochodu bylo velké množství 
lidí,“ poznamenala Vitásková.

Připomněla, že se studenti na náv-
štěvu pečlivě připravovali a Danie-
la Vitásková se v lednu účastnila 
v Osvětimi slavnostní připomínky 
osvobození. To se uskutečnilo 27. 
ledna, kdy tábor osvobodila před 70 
lety Rudá armáda.  

Velká čest
„Bylo to pro mě velká čest. Připo-

mínky se zúčastnilo 25 učitelů z růz-
ných koutů světa. Od nás jsem tam 
byla jenom já. Byli tam zástupci Pol-
ska, Chorvatska, Finska, Maďarska, 
Rumunska  a dalších zemí. Přijelo i 
patnáct studentů,“ vzpomínala Vitás-
ková.  

Největší zastoupení měly Spojené 
státy americké, protože to organizo-
vala tamní univerzita. „Do tábora při-
jel i uznávaný režisér  Steven Spielberg. 
Bylo to velice přínosné a díky této náv-
štěvě jsem mohla studentům o táboru 
něco bližšího předběžně říct,“ podo-
tkla Vitásková. 

Doplnila, že návštěvu absolvovaly 
studentky čtvrtého ročníku. Mate-
riály jim poslouží i při praktických 
maturitních zkouškách, které absol-
vují už nanedlouho. Proč si škola 
vybrala židovské téma?

„Chodíme do školy ve městě, které 
je i díky svým židovským památkám 
zapsáno do seznamu světového kul-
turního dědictví UNESCO. Samozřej-
mě včetně baziliky sv. Prokopa. Takže 
nás tento problém zajímá. Tato třída 
absolvovala i setkání s pamětníkem 
Pavlem Friedem. Tato problematika 
souvisí s humanitou, lidskými právy,“ 
vysvětlila Vitásková. 

Studentkám jsme položili jedno-
duchou základní otázku: Co pro 
vás návštěva Osvětimi znamenala. 

Ivana Navrkalová:  Myslím si, že 
to pro nás pro všechny bylo přínos-
ný. Dozvěděli jsem, co se tam tenkrát 
dělo. Mám u maturity otázku z druhé 
světové války a právě židovskou otáz-

ku, takže jsem si přivezla informace, 
které se mi tam budou hodit. Umím 
si líp, představit, co se tam tehdy dělo 
za hrůzy.  

Kristýna Lukášová: Toto téma je 
pro nás zajímavé a objevné. Byla jsem 
v Osvětimi poprvé a hrozně tam na 
mě ta atmosféra dolehla. Nevím, asi 
bych tam znova nejela. Opakuji, moc 
to tam na mě dolehlo. Až tam si člo-
věk uvědomí, v jaké nádherné době 
žijeme. 

Ivana Hrabánková: Byla jsem 
tam podruhý a jela bych tam znova. 
Pokaždý jsme měli jinýho průvodce 
a každý to podal úplně jinak. I když 
si po první návštěvě myslíte, že máte 
veškeré informace, tak to není prav-
da. Na co nikdy nezapomenu, jsou 
kupy vlasů, které tam jsou vystavené 
ve vitrínách. Stresující jsou i kufry, 
oblečení. 

Kateřina Bínová: Byla jsem tam 
poprvé a nejvíce mě vyděsila čísla, 
kterými byli označováni mrtví. Ve 
skleněných vitrínách bylo 80 tisíc 
párů bot. To mně připadalo úplně 
šílený. A taky ty vlasy, to bylo straš-
ný, to asi na mě dolehlo nejvíc. Nej-
prve jsme byli v Auschwitzu I., pak 
jsme přejeli do Auschwitzu II., Bře-
zinky, a tam jsem nemohla pocho-
pit tu nesmírnou rozlohu. I když to 
už nebylo tak stresující. Viděli jsme 
domy pro ženy, kdy nám říkali, kolik 
jich spalo na určitém prostoru, to 
byly neuvěřitelný čísla. Zdravé ženy 
spaly nahoře, nemocné dole. Bylo to 
hrozné.

Klára Matoušková: Myslím si, že 
každý v životě by se tam měl jet as-
poň jednou podívat. Můžete se podí-
vat na milionů fi lmů, ale nikdy vám 
to nedá takovou představu, jak když 
to vidíte na vlastní oči. Mě taky pře-
kvapila rozloha té Březinky. Co mě 
nejvíc zarazilo, potkali jsme tam sku-
pinu studentů z Izraele, kteří se tam 
fotili, třeba na kolejích v různých 
polohách, ale i jinde, a pořád se u 
toho smáli. Vhledem k jejich původu 
mně to připadalo, že k tomu nemě-
li vůbec žádnou úctu. Tu bychom 

k tomu měli mít, nikdo z nás přece 
nechce, aby se něco takového stalo 
znova. Pro každého je určitě návště-
va poučná.

Ivana Křížová: Teď už si líp dokážu 
představit, jak ti lidi tam žili, co si 
tam museli prožít. Taky si myslím, že 
by se tam každý za život měl podívat, 
aby si uvědomil, jak jsou nebezpečné 
různé neonacistické skupiny. Aby lidi 
viděli, co se stalo a že se to už nikdy 
stát nesmí. Aby už nikdo takovou 
hrůzu nezažil.   

Pavla Hadrabová: Na mě to taky 
citově hrozně působilo. Nejvíc v tom 
muzeu, kde jsou vystaveny ty vla-
sy a osobní věci. I já si myslím, že by 
se tam měl každý podívat, aby viděl, 
jaký to tam bylo, protože bez toho si 
to nikdo nedokáže představit. Jsou 
tam fakt hrozný věci. Byly jsme i v 
plynový komoře, a to je otřesný. 

Radka Jahodová: Jen můžu potvr-
dit co kamarádky, bylo to hrozný. 
Nejvíc mě asi zaujaly fotografi e Židů, 
na kterých měli napsané datum nar-
ození a datum úmrtí. Fakt si vážím 
doby, ve které žiju. Určitě si jí teď víc 
vážím.

Sabina Klímová: Je to hrozivá 
vzpomínka na holocaust. Jsem taky 
přesvědčená, že by to každý měl 
vidět. V Terezíně to bylo hrozný, ale 
v Osvětimi daleko horší. Nejvíc mě 
vzalo muzeum, fotky, oblečení, vlasy, 
boty. Byla tam i vitrína, co lidé dostá-
vali celý den na jídlo, a to bylo hroz-
ný. Když si představím, že tady kaž-
dou přestávku něco sníme. 

Silvie Marková: Chtěl bych říct, že 
Osvětim byla pro mě jedna z nejlep-
ších exkurzí, kde jsem byla. Myslím 
si, že spolužačky už všechno řekly. Jen 
bych chtěl dodat, že by lidé nemě-
li jezdit jen na ta pěkná místa, když 
už se rozhodnou jet třeba někam na 
výlet. Že by měli zažít i tohle.

Monika Bártíková: Hrozný byly ty 
kufry se jménama a adresama. Když si 
představím tu jejich představu, že se 
někdy vrátí, že tam jedou jen pracovat 
a celý to přežijou. To, že právě Židi byli 
vybráni k vyvraždění, to je hrozný. 

(Do názorů se vložila Daniela 
Vitásková, která upozornila, že Osvě-
tim nebyla jen záležitost Židů, ale i 
Romů a nepřátel režimu. Byli tam i 
němečtí kriminálníci, kteří tam ale 
působili jako vedoucí a měli vězně na 
starosti.)

Renáta Illková: Exkurze do Osvě-
timi byla určitě zajímavá a děsivá. 
Když si uvědomíme, že z lidských 
bytostí se stala jenom čísla, a lidský 
život neměl vůbec žádnou cenu, je to 
strašný. Další děsivá věc byla ve vitrí-
ně vystavená hrouda brýlí. Oni jim je 
ponechali, aby si opravdu mysleli, že 
jdou do sprchy, a šli do plynu. 

Markéta Marténková: Byla to nej-
lepší exkurze, kterou jsme měli, ale 
taky nejstrašlivější. Pro mě byl nej-
horší pohled na fotky dětí. Nebo na 
ženu, která tam přijela s váhou 75 
kilo a za tři měsíce měla o třicet kilo 
míň. Jak říkala Silva, lidé by neměli 
navštěvovat jen pěkná místa.  

Pamětní kameny
Co říkají studentky na takzvané 

stolpersteiny, pamětní kameny připo-
mínající jednotlivé Židy, kteří zahy-
nuli za druhé světové války? Jedna 
z nich přiznala, že právě na toto téma 
bude maturovat. „Myslím si, že je to 
hodně dobrá věc. A v Třebíči by se měl 
jejich počet rozšiřovat. Zatím jsou tady 
pouze tři. Na to, jakou tady máme 
památku, si myslím, že je to málo,“ 
vyjádřila se.

Daniela Vitásková připustila, že je 
na to různý pohled. „Někomu se tře-
ba nelíbí, že se na ně šlape,“ konstato-
vala, což nepovažovala za vypovídají-
cí názor. Studentkám nejvíce vadilo, 
že nejsou lépe viditelné. Jedna z nich 
navrhla tyto kameny doplnit tabule-
mi, které by upozorňovaly, o jakou 
osobu se jedná. 

A další se ještě vrátila k exkurzi do 
Osvětimi. „Když jsme se šli podívat do 
domu, kde bydleli esesák s rodinou, kte-
rý se přímo podílel na věcech v Osvětimi, 
tak prý ty manželky a děti vůbec netuši-
li, o co se jedná. To nedovedu pochopit,“ 
nemohla lépe ukončit naše povídání.

Návštěva koncentračního tábora 
Osvětimi byla otřesná, říkají studentky

STUDENTI třebíčské Obchodní akademie a Hotelové školy navštívili v roce 70. výročí ukončení druhé světové války Osvětim. 
 Foto: archiv školy


