
Ústav pre historické posudky (IHR) - 65 otázok o Holokauste 
 
1. Aké existujú dôkazy, že Nacisti zámerne vyhubili 6 miliónov Židov?  
 
Žiadne, jediným dôkazom je svedectvo tých, čo prežili. Ich výpovede sú značne protirečivé a 
ani jeden z nich nebol svedkom splynovania. Nie je ľahké dokázať čokoľvek, neexistovali 
žiadne pohoria z popola, žiadne schopné krematóriá, nevyrábali sa mydlá z ľudí ani tienidlá 
na lampy z ľudských kostí.  
 
2. Aké existujú dôkazy, že Nacisti nevyhubili 6 miliónov židov?  
 
Existujú rozsiahle dôkazy vrátane záverov súdneho lekárstva, demografických štúdií, dôkazov 
podložených analytickou a porovnávacou biológiou, existujú dôkazy ukazujúce na nemožnosť 
dosiahnuť také vysoké číslo a na zveličenie počtu asi o 1000% (sto krát).  
 
 
3. Prehlásil Simon Wiesentahl, že na nemeckej pôde neboli vyhladzovacie tábory?  
 
Áno. V knihách a knihároch (apríl 1975) napísal, že splynovanie židov bolo lokalizované v 
Poľsku.  
 
4. Dachau bol v Nemecku a Simon Wiesentahl tvrdil, že to nebol vyhladzovací tábor. Prečo 
potom tisícky amerických veteránov hovoria pravý opak?  
 
Pretože po obsadení Dachau tisícky Američanov videli budovy, ktoré pokladali za plynové 
komory a preto, že masmédiá šírili nesprávne informácie.  
 
5. Osvienčim bol v Poľsku, nie v Nemecku. Existujú nejaké dôkazy o tom, že tu boli 
postavené plynové komory určené na likvidáciu ľudí?  
 
Nie. Dokonca bola vypísaná odmena 50 000 dolárov, peniaze boli uložené do banky, ale ešte 
sa nenašiel nikto, kto by poskytol dostačujúci dôkaz. Napriek tomu Rusi zrekonštruovali po 
vojne tábor tak, aby bývalé márnice a obytné priestory vyzerali ako veľké plynové komory. 
Tábor bol veľkou atrakciou poľskej komunistickej vlády.  
 
6. Ak Osvienčim nebol táborom smrti, aký bol teda jeho skutočný význam?  
 
Bol to veľký manufaktúrny komplex na výrobu syntetického buna-kaučuku. Ten istý spôsob 
výroby buna-kaučuku používali počas druhej svetovej vojny aj Američania. 7. Kto, kde a 
kedy založil prvý koncentračný tábor?  
 
Západný svet po prvý krát použil koncentračný tábor počas Revolučnej vojny v Amerike, keď 
Briti uväznili tisíce Američanov. Mnoho z nich, medzi inými aj Andrew Jackson a jeho brat 
zahynuli na následky chorôb a krutého zaobchádzania. Neskôr Američania založili 
koncentračný tábor v Južnej Afrike, tu zadržiavali dánske ženy a deti. Mnoho z nich umrelo v 
týchto pekelných dierach, ktoré boli mnohokrát strašnejšie ako ktorýkoľvek nemecký 
koncentračný tábor.  
 
8. Ako sa líšili nemecký koncentračný tábor a americký vysťahovalecký tábor, v ktorom 
Američania počas II. svetovej vojny väznili Japoncov a Nemcov? Okrem názvu jediným a 



podstatným rozdielom medzi nimi bolo to, že kým Nemci väznili ľudí na základe skutočnej 
alebo predpokladanej nebezpečnosti pre ich vojenské zámery, Američania sa riadili len 
príslušnosťou k národu a rase.  
 
9. Prečo Nemci zhromažďovali židov v koncentračných táboroch?  
 
Nemci pokladali židov za priamu hrozbu pre ich národnú suverenitu a zachovanie národa, 
ďalej preto, lebo židia mali kontakty a zastúpenie medzi komunistickými rozvracačmi. 
Mimochodom, každý kto predstavoval nebezpečenstvo pre Nemecko bol vystavený 
nebezpečenstvu zatknutia.  
 
10. Aké rozsiahlejšie opatrenia podniklo svetové židovstvo proti Nemecku okolo roku 1933?  
 
Medzinárodný bojkot nemeckého tovaru.  
 
11. Vyhlásilo svetové židovstvo vojnu Nemecku?  
 
Áno. Médiá na celom svete uverejňovali titulky: "Židia vyhlásili vojnu Nemecku"  
 
12. Bolo to pred tým, alebo až po tom, ako sa začali šíriť dohady o existencii táborov smrti?  
 
Asi 6 rokov predtým. židia vypovedali vojnu Nemecku v roku 1933.  
 
13. Ktorý štát ako prvý bombardoval civilné oblasti?  
 
Veľká Británia 11. 5. 1940.  
 
14. Koľko plynových komôr na zabíjanie ľudí bolo v Osvienčime?  
 
Žiadna.  
 
15. Koľko židov žilo v oblastiach, ktoré boli kontrolované Nemcami?  
 
Menej ako jeden milión.  
 
16. Ak európski židia neboli vyhladení Nacistami, čo sa potom s nimi stalo?  
 
Po vojne boli európski židia stále v Európe, okrem tých, ktorí emigrovali do Izraela, USA a 
Kanady a asi 3000 židov, ktorí umreli na rôzne následky vojny.  
 
17. Koľko židov utieklo do vnútra Sovietskeho zväzu?  
 
Vyše dvoch miliónov. Nemci nemali záujem o túto židovskú populáciu.  
 
18. Koľko židov ešte pred vojnou emigrovalo z dosahu Nemecka?  
 
Ak nerátame tých, čo ušli do ZSSR, bolo ich vyše milióna.  
 
19. Ak Osvienčim nebol vyhladzovacím táborom, prečo potom Rudolf Hess tvrdil, že bol?  
 



Dávno overené metódy, ktoré na ňom väznitelia použili, ho donútili im povedať to, čo chceli 
počuť.  
 
20. Existujú nejaké dôkazy o tom, že Spojenci po vojne mučili nacistických pohlavárov?  
 
Existuje rozsiahla evidencia mučení, ktoré podstúpili pred, počas a po slávnom 
Norimberskom procese.  
 
21. Aký význam má príbeh o Holokauste pre súčasných židov? 
 
Holokaust zbavil židov ako etnickej skupiny akéhokoľvek druhu kritiky. Ich vodcom 
poskytuje jednoduchý spôsob kontroly. Je základom pre rast materiálnej podpory Izraela, 
ktorá v súčasnosti tvorí asi desať miliárd dolárov ročne.  
 
22. Aký význam má Holokaust pre Izraelský štát?  
 
Ako ospravedlnenie dostal Izrael od Západného Nemecka miliardy dolárov. Využíva ho 
Židovsko-izraelská loby na ovládanie americkej zahraničnej politiky a na neustále zvyšovanie 
poplatkov za vojnové škody.  
 
23.Aký význam má Holokaust pre hodnostárov súčasných kresťanských cirkví?  
 
Príbeh súhlasí s ideou Starého zákona, že židia boli oddávna prenasledovaným a vyvoleným 
národom.  
 
24. Aký význam má tento príbeh pre komunistov?  
 
Holokaust je dokonalým prostriedkom na odvrátenie pozornosti od rozsiahlych zločinov, 
ktoré komunisti popáchali počas vojny ako aj po nej. 
 
25. Ako oceňuje Holokaust Veľká Británia?  
 
Tak isto ako aj Sovietsky zväz.  
 
26.Existujú nejaké záznamy o tom, že Hitler vedel o masovom vyvražďovaní židov?  
 
Nie.  
 
27. Aký druh plynu používali Nacisti v koncentračných táboroch?  
 
Cyklón B a kyanovodík.  
 
28. Na čo sa tento plyn používal a na čo sa používa v súčasnosti?  
 
V súčasnosti, tak isto ako aj v minulosti, sa tento plyn používa na dezinfekciu odevov a 
miestností a na hubenie prenášačov choroby týfus.  
 
29. Prečo sa v koncentračných táboroch používali tieto plyny a nie plyny vhodnejšie na 
masové zabíjanie?  
 



Ak mali Nacisti v úmysle splynovať ľudí, mali k dispozícii omnoho efektívnejšie plyny. 
Cyklón B je výhodné používať len ako insekticíd a dezinfekčný prostriedok.  
 
30. Koľko trvá kompletné vyvetranie miestností zamorených Cyklónom B?  
 
Okolo 20 hodín. Celý proces je technicky extrémne náročný a vyžaduje si prácu 
kvalifikovaného personálu.  
 
31. Rudolf Hess povedal, že jeho muži vstupovali do plynových komôr 10 minút po smrti 
židov. Ako je to možné?  
 
Nedá sa to vysvetliť, pretože keby to urobili, stihol by ich rovnaký osud ako židov pred nimi.  
 
32. Hess vo svojom vyhlásení počas Norimberského procesu povedal, že jeho muži fajčili, 
keď vyberali mŕtvoly z plynových komôr. Je Cyklón B výbušný?  
 
Je vysoko výbušný. Hessov výrok je nepravdivý.  
 
33. Aké, údajne pravé metódy používali Nacisti na hubenie židov?  
 
Príbehy hovoria o vhodení plynovej nádoby do miestnosti plných ľudí a prúdením plynu cez 
hlavice spŕch. Takýmto spôsobom boli údajne zabité milióny židov.  
 
34. Ako mohol byť takýto hromadný vyhladzovací program utajovaný pred židmi určenými 
na likvidáciu?  
 
Nedalo by sa to utajiť?. Faktom je, že sa nikde splyňovanie nevykonávalo, fámy o ňom 
pochádzajú výlučne zo židovských zdrojov.  
 
35. Ak židia určení na likvidáciu vedeli o svojom osude, prečo išli na smrť bez akýchkoľvek 
protestov?  
 
Na svoju záchranu nepodnikli nič? hlavne preto, lebo nikto nemal v úmysle ich zabíjať. Židia 
boli len zhromažďovaní a nútení pracovať.  
 
36. Koľko židov zahynulo v koncentračných táboroch?  
 
Asi 300 000.  
 
37. Aké boli najčastejšie príčiny ich smrti?  
 
Množstvo z nich podľahlo epidémiám týfusu, ktoré počas vojny periodicky zúrili v celej 
Európe. Ďalej to bolo od hladu a na následky nedostatočnej lekárskej starostlivosti. Ku konci 
vojny sa na ich likvidácii podieľali aj spojenecké vojská tým, že bombardovali úplne všetky 
železničné transporty.  
 
38. Čo je to týfus?  
 
Je to choroba objavujúca sa všade tam, kde je koncentrované väčšie množstvo ľudí v 
nehygienických podmienkach. Je prenášaný všami hniezdiacimi v šatách a vlasoch. Vojaci a 



námorníci mali podľa tradície ostrihané vlasy, čo pomáhalo zničiť nebezpečenstvo týfusu. 
Iróniou je fakt, že čím viac Cyklónu B sa používalo v koncentračných táboroch, tým viac 
židov malo šancu prežiť vojnu.  
 
39. Aký je rozdiel medzi tým, keď vo vojne zahynie 6 000 000 židov a keď ich zahynie 300 
000?  
 
5 700 000. Okrem toho nikto nemal v úmysle nikoho vyhladzovať?.  
 
40. Množstvo zo židov, ktorí prežili "tábory smrti" hovoria, že videli ako Nemci hádžu 
mŕtvoly do jám a pália ich. Koľko by na to spotrebovali benzínu?  
 
Omnoho viac, ako mali v tom čase k dispozícii.  
 
41. Môžu byť ľudské telá spaľované v otvorených jamách?  
 
Nie, je nemožné, aby mŕtvoly dokonale zhoreli pri takomto spaľovaní a to z dôvodu, že sa v 
otvorenej jame nezachytáva dostatok tepla.  
 
42. Podľa fám o Holokauste boli Nacisti schopní spáliť telá židov v priebehu 10 minút. Koľko 
trvá spálenie mŕtvoly v modernom krematóriu?  
 
Asi dve hodiny  
 
43. Prečo boli v koncentračných táboroch kremačné pece?  
 
Aby sa efektívne a hygienicky zbavili mŕtvol po týfusových epidémiách.  
 
44. Ak predpokladáme 100% vyťaženosť všetkých kremačných pecí na celom území 
ovládanom počas vojny Nemcami, koľko mŕtvol mohli spáliť v čase kedy boli tieto pece 
prevádzkované?  
 
Okolo 430 600.  
 
45. Môže byť kremačná pec prevádzkovaná 24 hodín denne?  
 
Nie, pretože 50% času zaberajú opravy a čistenie pece.  
 
46. Koľko popola ostáva po spálení mŕtvoly?  
 
Toľko, koľko sa zmestí do topánkovej škatule.  
 
47. Ak bolo spálených 6 000 000 ľudí, čo sa stalo s popolom?  
 
To by sa ešte malo vysvetliť. Toľko mŕtvol vyprodukuje tony popola, avšak ešte sa nenašli 
záznamy o nejakých väčších skládkach. 
 
48. Ukazujú fotografie Spojencov naozaj plynové komory v Osvienčime?  
 



Nie. Faktom je, že na týchto fotografiách nenájdete ani stopy po údajných obrovských 
kúdoloch dymu, ktoré sa nepretržite vznášali nad tábormi. Neexistujú ani záznamy o 
otvorených jamách na spaľovanie tiel.  
 
49. Aké boli hlavné ustanovenia Norimberských rasových zákonov z roku 1939?  
 
Zákony proti vzájomným sobášom medzi Nemcami a židmi. Podobné zákony sú dodnes 
platné v Izraeli.  
 
50. Mali Američania nejaký náskok pre Norimberskými rasovými zákonmi?  
 
Zákony proti vzájomným sobášom a sexuálnym vzťahom medzi príslušníkmi rôznych rás 
existovali v niektorých amerických štátoch omnoho skôr ako s nimi prišli Nacisti. 
 
51. Akú úlohu zohral Vatikán v čase, keď malo byť zabitých 6 000 000 miliónov židov?  
 
Keby existoval vyhladzovací plán, Vatikán by o tom celkom iste vedel. Keďže žiadny nebol, 
Vatikán nemal dôvod na to, aby sa proti nemu postavil.  
 
52. Sú nejaké záznamy o tom, že Hitler vedel, že nastane vyhladenie židov?  
 
Nie, nie sú.  
 
53. Spolupracovali Nacisti so Sionistami?  
 
Áno. Obe skupiny sa usilovali o vysťahovanie židov z Európy a snažili si počas vojny udržať 
vzájomne dobré vzťahy.  
 
54. Čo bolo príčinou smrti Anny Frankovej?  
 
Týfus.  
 
55. Je denník Anny Frankovej pravdivý?  
 
Nie. Záznam zostavený Dietliebom Felderom zo Švédska a dr. Robertom Faurissenom z 
Francúzska nezvratne dokazuje, že tento slávny denník je obyčajným literárnym výmyslom. 
(Údajne bol denník písaný guľôčkovým perom ,ktoré však bolo vynájdené až po vojne.)  
 
56. A čo množstvo fotografií zobrazujúcich jamy plné mŕtvol nachádzajúce sa v nemeckých 
koncentračných táboroch? Mohli byť tieto sfalšované?  
 
Fotografie môžu byť sfalšované. Avšak je omnoho jednoduchšie pripojiť k fotografii 
nesprávny komentár. Podľa snímky na ktorej je jama plná mŕtvol sa nedá určiť, či tí ľudia 
zahynuli od hladu, či boli splynení, alebo či umreli počas epidémie týfusu. Obrázky zabitých 
nemeckých žien a detí, obetí spojeneckého bombardovania civilných cieľov, boli predkladané 
ako fotografie mŕtvych židov.  
 
57. Kto zaviedol pojem "genocída"?  
 
Raphael Lemkin, poľský žid. V roku 1944 sa tento pojem po prvý krát objavil v jeho knihe.  



 
58. Boli filmy ako Holokaust alebo The winds of war (Vetry vojny) dokumentárne?  
 
Nie. Tieto filmy neukazovali históriu a boli viac menej fiktívnym a predramatizovaným 
dielom s historickým podkladom. Nanešťastie príliš veľa ľudí ich pokladá za dokonalý obraz 
histórie.  
 
59. Koľko kníh odmietajúcich aspoň niektorú časť mýtu o Holokauste doteraz vyšlo?  
 
Asi 80. Väčšina z nich je ešte v štádiu prípravy.  
 
60. Čo sa stalo po tom, keď Ústav pre historické posudky ponúkol odmenu 50 000 dolárov 
tomu, kto dokáže, že židia boli v Osvienčime skutočne splyňovaní?  
 
Žiadny z dôkazov nebol dostatočne hodnoverný, ale našiel sa jeden z tých, čo údajne prežil a 
zažaloval historický ústav za urážlivosť ponúknutej odmeny, pretože táto ponuka ho oberá o 
spánok a kazí mu jeho obchody. Vysúdil si odškodné 17 000 000 dolárov.  
 
 
61. Čo hovoríte na to, že každý kto pochybuje o Holokauste je automaticky pokladaný za 
Antisemitu alebo Neonacistu?  
 
Je to blud, ktorý slúži na odvrátenie pozornosti od faktov a dôkazov. Vedci, ktorí odmietli 
teórie o Holokauste zastávali rôzne postoje, boli to aj demokrati, aj republikáni, ďalej 
socialisti, liberáli, dokonca samotní židia. Neexistuje súvislosť medzi odmietaním Holokaustu 
a neonacizmom. V súčasnosti rastie počet židovských vodcov súhlasiacich s tým, že dôkazy o 
Holokauste sú nedostatočné.  
 
62. Čo sa stane s historikom, čo spochybňuje pravdivosť materiálov o Holokauste?  
 
Stáva sa objektom kampane, ktorej výsledkom je strata jeho akademických pozícií, zníženie 
platu a sústavný psychický nátlak na jeho osobu.  
 
63. Utrpel Ústav pre historické posudky nejaké škody za svoje snahy?  
 
Budova ústavu bola už trikrát vystavená bombovému útoku a dvakrát bola obliehaná 
židovskými obrannými légiami vyhrážajúcimi sa personálu vyvraždením. Vyhrážanie sa po 
telefóne je skutočne každodennou záležitosťou. Všetky noviny sa k nám stavajú nepriateľsky.  
 
64. Prečo má Váš názor na históriu takú malú publicitu?  
 
Vláda z politických dôvodov nechce pripustiť žiadnu polemiku o údajoch obklopujúcich 
židovský mýtus o Holokauste.  
 
65. Kde je možné získať viac informácií na túto tému?  
 
Na adrese: 
The Institute for Historical rewiev 
P.O. Box 1306 
Torrance California 905 05 



USA 
 


