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 MAUTHAUSEN  A  LINZ 

MAUTHAUSEN  -  KONCENTRAČNÝ  TÁBOR 

        

Pripomeňme si tragické ľudské osudy, spoznajme históriu miesta, kde sa odohrávali najkrutejšie udalosti novodobých 

dejín. Nahliadnime do tajomstiev jedného z najprísnejších koncentračných táborov... 

 

TERMÍN:  
pre kolektív podľa požiadavky 

CENA:  39 €  
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

 

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny v skorých ranných hodinách, možnosť nástupu po Bratislavu. Po príchode do Rakúska prehliadka 

koncentračného tábora Mauthausen, ktorý bol postavený nad malebným mestom ako prvý koncentračný tábor mimo Ne-

mecka.  

 

Mauthausen – koncentračný tábor, kde v priebehu 2. sv. vojny zahynulo vyše 119 tis. väzňov. Patril k najhorším nacistic-

kým likvidačným táborom, kde ľudia zomierali v neľudských podmienkach a splynovaním. Bývali väčšinou pod otvore-

ným nebom, určení na vyhladenie prácou a zaznamenali sa aj prípady kanibalizmu. Do povedomia celej Európy vstúpil  

Mauthausen ako vyhladzovací tábor, ktorý mal povesť najhoršieho miesta na zemi. Nacisti sa tu vyžívali v mučení a zabí-

janí väzňov, ktorí boli likvidovaní zastrelením, na šibenici, v plynovej komore, v elektrických drôtoch, petrolejovými a 

benzínovými injekciami vpichovanými do srdca, zhadzovaním zo skaly. Zomierali na epidémie spôsobené katastrofál-

nymi hygienickými podmienkami, hladom a vyčerpaní prácou v kameňolome. Nacistický režim tu väznil hlavne ideo-

vých, politických protivníkov, umelcov a židov z 26 štátov, ktorých návrat bol nežiadúci. Svoj ťažký osud si tu odžilo až 

200 tis. väzňov, ktorí museli čeliť neľudskému zaobchádzaniu. Jedným z najobávanejších miest v Mauthausene boli 

strmé Schody smrti, po ktorých väzni museli bez odpočinku vynášať 50-kilogramové nahrubo vytesané žulové kvádre 

/podľa nacistickej evidencie väzni v dôsledku permanentného hladu dosahovali priemernú váha 40 kilogramov/. Stačilo, 

aby sa jeden pošmykol, a potom ako domino popadal celý rad uväznených. 

 

Pokračovanie do Linzu, tretieho najväčšieho rakúskeho mesta s bohatou históriou už z obdobia Keltov a Rimanov. Pre-

hliadka centra – radnica, most Nibelungov, hlavné námestie, kostoly a katedrály, odchod na Slovensko. 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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