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 VYKONAVATELÉ ZLOČINŮ 

Represivní aparát SS v Terezíně 
a Litoměřicích 1940–1945 

Na Litoměřicku během druhé světové války 
vznikla největší represivní zařízení nacistické-
ho Německa na území českých zemí. Policejní 
věznice v terezínské Malé pevnosti, židovské 
ghetto ve městě Terezín a koncentrační tábor 
v Litoměřicích se v povědomí světové veřej-
nosti přiřadily k symbolům perzekuce politic-
kých odpůrců Hitlerova Německa a vražedného 
programu genocidy evropských Židů.
V letech 1940 –1945 bylo v uvedených třech re-
presivních zařízeních vězněno více než 200 ti-
síc lidí ze tří desítek zemí. Každý pátý vězněný 
zemřel již v některém z nich, na 90 tisíc vězňů 
zahynulo po deportaci do dalších míst utrpení 
a vyhlazování. Umírali v koncentračních a vyhla-
zovacích táborech, v káznicích, věznicích a mís-
tech hromadných poprav.
Tato expozice přibližuje pachatele zločinů, je-
jichž oběťmi se stali vězni represivních zařízení 
v Terezíně a Litoměřicích.

V této výstavě jsou použity predevším 
vzpomínky pamětníků, jakož i kopie pí-
semných a obrazových dokumentů ze sbír-
ky Památníku Terezín.

Autorský kolektiv:
doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc.

Mgr. Tomáš Fedorovič
Miroslava Langhamerová
PhDr. Ivana Rapavá, PhD.

Mgr. Jan Vajskebr
Výtvarný projekt a realizace:

Miroslav Veselý

Počet ploch: 36
Váha celkem: 26 kg 

Rozměry:  65 x 170 cm, 
závěsné plátno s lištami
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„O OSUDU ČLOVĚKA SE ROZHODUJE 
PROUŽKEM  PAPÍRU  [...]“

TRANSPORTY ŽIDŮ Z GHETTA TEREZÍN 
DO OSVĚTIMI-BŘEZINKY NA PODZIM 1944

Výstava dokumentuje přípravu, průběh a do-
pad deportační vlny v září a říjnu 1944 do kon-
centračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi-
Březince, která postihla 18 402 terezínských 
vězňů. Výstava přináší významné a mnohdy 
prvně zveřejněné dokumenty ohledně reakcí 
terezínských vězňů na připravované transporty. 
Hrůza z transportů je sledována i v deníkových 
zápiscích terezínských vězňů (Alisah Shek) či 
v korespondenci vedené v neutrální cizině (Fritz 
Ullmann). Část výstavy je věnována několika 
medailonkům terezínských vězňů – osobností, 
které se podílely na organizaci života v tere-
zínském ghettu. Najdeme mezi nimi vedoucí 
představitele samosprávy, různých nábožen-
ských a zájmových skupin, zástupce sportovců 
či umělců. V této části jsou obsaženy i informa-
ce o osudu dětí deportovaných na smrt, jakož 
i jejich vedoucích. Přiblížen je i smutný příběh 
jediné rabínky působící v ghettu Terezín. 
Součástí výstavy je i přehledné kalendárium 
událostí na podzim 1944, které zasazují tuto 
deportační vlnu do širších dějinných souvislostí.

autoři: 
Mgr. Tomáš Fedorovič - scénář
Miroslav Veselý - grafické práce

Počet ploch: 38
Váha celkem: 29 kg

Rozměry:  70 x 150 cm, 
závěsné plátno s lištami
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RODINNÝ TÁBOR

V Osvětimi  (něm. Auschwitz) v polském 
Horním Slezsku byl v letech 2. světové 
války vybudován největší komplex na-
cistických vyhlazovacích táborů. 
Jeho součástí byl i tábor Osvětim II – Bře-
zinka (něm. Birkenau), který se stal smut-
ně proslulým jako největší tábor vyhlazo-
vací, v němž bylo zahubeno na 1 400 000 
lidí, z toho 1 100 000 Židů. 
Právě do tohoto tábora směřovaly od října 
1942 do října 1944 transporty z terezín-
ského ghetta. Mezi zářím 1943 až květnem 
1944 byli terezínští vězni umísťováni v tzv. 
rodinném táboře terezínských vězňů, kte-
rý byl připravován pro propagandistické 
využití. Nakonec k tomu nedošlo a vězni 
z tohoto tábora byli většinou zavražděni 
v osvětimských plynových komorách. Tato 
výstava přibližuje především osud vězňů 
z transportů, kteří přijeli z Terezína do Osvě-
timi v září 1943 a byli tam zavražděni v noci 
z 8. na 9. března 1944. Jejich hromadná po-
prava byla největší masovou vraždou česko-
slovenských občanů v letech nacistické oku-
pace. 

Autory výstavy jsou:
doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc. a Mgr. Tomáš 
Fedorovič, kteří využili rovněž materiály ze-
snulého bývalého vězně a historika Miroslava 
Kárného. 

Počet ploch: 29
Váha celkem: 22 kg

rozměry: 70 x 195 cm, 
závěsné plátno s lištami
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STAUFFENBERG a „OPERACE VALKÝRA“. 
ATENTÁT NA HITLERA Z 20.ČERVENCE 1944.

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg 
představoval od podzimu roku 1943 roz-
hodující sílu v boji proti Hitlerovi v Ně-
mecku. Začal spolupracovat na vojenském 
a civilním spiknutí, které vyvrcholilo v po-
kus o atentát na Hitlera dne 20. července 
1944 a pokus svrhnout pomocí převratu 
nacistický režim. Hitler však útok přežil. 
Stauffenberg a tři jeho kolegové - spiklen-
ci byli zastřeleni ještě v noci 20. července 
1944 a více než 150 lidí bylo zabito nacisty 
jako pomsta za tento čin. 

Výstava dokumentuje život iniciátora po-
kusu o atentát na Hitlera, hraběte Clause 
von Stauffenberga, vysvětluje, co jej ved-
lo k jeho odbojové činnosti a objasňuje 
jeho motivy k pokusu o odvážný atentát 
na „Vůdce.“ Popisuje přípravy na útok, 
všímá si úlohy Stauffenbergových spolu-
pracovníků, představuje průběh pokusu 
o atentát na Hitlera ve vůdcově hlavním 
stanu zvaném Vlčí doupě v Rastenburgu 
ve východním Prusku a zoufalé pokusy 
spiklenců o zahájení převratu v Berlíně. 
Výstava také dokumentuje Stauffenber-
govu popravu po neúspěšném atentátu 
v noci 20. července 1944, a informuje, jak 
nacistický režim naložil se Stauffenbergo-
vými přáteli a s kolegy spiklenců.

Dokumentární výstava Památníku němec-
kého odboje a Nadace 20. července 1944.

Z němčiny přeložil:
 Mgr. Tomáš Rieger

Počet ploch: 20
Váha celkem: 90 kg 

Rozměry: 100 x 200 cm, 
svinovací roll-upy 
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VZPOMÍNKY

je název projektu volných vyprávění pa-
mětníků oživujících zážitky z období na-
cistické okupace. Přestože se nemusí vždy 
jednat o faktografické zachycení prožité 
reality, pojí se vždy s určitými citovými 
vjemy, které se s odstupem času mění 
stejně, jako emoce v okamžiku vzpomíná-
ní. 

Společným jmenovatelem příběhů je Malá 
pevnost a Ghetto Terezín, kde se osudy 
pamětníků protínaly. Děkujeme všem, 
kteří nám svým laskavým svolením dovolili 
zprostředkovat tyto příběhy. 

K výstavě existuje stejnojmenná publika-
ce. Kniha je dvojjazyčná (čeština a ang-
ličtina) a je k zakoupení v prodejnách Pa-
mátníku Terezín. ISBN 978-80-88052-01-2.

Autor textů výstavy je Luděk Sládek a au-
tor grafického zpracování Miroslav Veselý.

Počet ploch: 32
Váha celkem: 25 kg 

Rozměry: 50 x 150 cm, 
závěsné plátno s lištami
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ALFRED KANTOR
TEREZÍN - OSVĚTIM - SCHWARZHEIDE

HOLOCAUST V DENÍKU UMĚLCE

„Kresby vznikaly v táboře pro osoby bez 
domova v bavorském Deggendorfu. Přišel 
jsem tam v červenci 1945, deset týdnů od 
osvobození, po věznění ve třech nacistic-
kých koncentračních táborech, trvajícím 
tři a půl roku. Kresby vznikaly asi po dva 
měsíce ode dne, kdy knihař v Deggendorfu 
pro mne sešil svazek čistých čtvrtek papí-
ru. Protože všechny vzpomínky z let věz-
nění byly tehdy ještě v mé mysli čerstvé, 
byla to dobrá příležitost, jak je detailně 
zachytit.
Pro některé z těchto kreseb vodovými bar-
vami jsem měl jako předlohy náčrty, které 
jsem nakreslil tužkou v jednotlivých tábo-
rech. V Terezíně, kam jsem přišel nejprve, 
jsem měl možnost kreslit často. Jako osm-
náctiletý mladík s uměleckými aspiracemi
jsem rychle získal tužky, papír a další kres-
lící potřeby od lidí, kteří pracovali v admi-
nistrativě ghetta. Brzy jsem získal blok,
který jsem plnil obrázky života v přecpa-
ných kasárenských ubikacích.
Dosud si pamatuji na lidi, kteří mne žáda-
li o obrázek své palandy, nebo jiné scény 
z tehdejšího Terezína. Jen jako suvenýr,
jak by řekli, protože předpokládali, že se 
jednoho dne znovu vrátí do svého dřívěj-
šího života a chtěli mít něco, co by mohli
ukázat svým přátelům a známým.”

Alfred Kantor

kresby: Alfred Kantor
grafický design a typografie:

Miroslav Veselý

Počet ploch: 30 
Váha celkem: 25 kg

Rozměry: 50 x 120 cm, 
závěsné plátno s lištami
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VEDEM
Tajný časopis chlapců 

z období terezínského ghetta

Dokumentární výstava s použitými umě-
leckými díly izraelské malířky Chavy Press-
burgerové, sestry Petra Ginze, zakladate-
le a redaktora VEDEM - ilegálního časopisu 
terezínských chlapců. Fragmenty originá-
lů pocházejí ze sbírek Památníku Terezín.

V Terezíně v době ghetta, na prašných pů-
dách, ve sklepeních, v ubikacích mládeže, 
ale i v malém prostoru jednotlivých kaval-
ců nezanikla tvůrčí práce. Byly to pokusy, 
ale i náročná tvorba literární, skladatel-
ská, divadelní, kabaretní, výtvarná. Usku-
tečnily se stovky přednášek. I pro staré 
lidi, kteří neměli naději na přežití. Stu-
dovala se recitační pásma, pěvecké sbory, 
opery. Byl to duchovní azyl, jediná scéna, 
na níž zkoušky byly stejně důležité jako 
„premiéry“.

Do prostoru tohoto duchovního zápasu patří 
také tajná výuka dětí, podněcování mláde-
že k samostatné tvořivé práci. Jen v tom-
to prostředí mohlo také vzniknout několik 
dětských časopisů, do nichž jejich autoři, 
deseti-patnáctiletí „redaktoři“ - ukládali své 
sny a prožitky, které jinde nemohli vyprávět.

Počet ploch: 21
Váha celkem: 20 kg

Rozměry:  40 x 100 cm, 
závěsné plátno s lištami
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Maluj co vidíš. 

Helga Weissová - Hošková byla jako ži-
dovské dítě v letech nacistické okupace 
vězněna v terezínském ghettu a poté pro-
šla kalvárií pobytu v koncentračních tá-
borech a místech otrocké práce, která ji 
přes Osvětim přivedla až do Mauthausenu, 
kde byla osvobozena.
Během svého tříletého pobytu v Terezíně 
vytvořila více než sto kreseb jedinečné 
výtvarné a dokumentární hodnoty, které 
zachycují život v ghettu viděný očima dí-
těte mezi dvanáctým až čtrnáctým rokem 
věku. Jejich obsáhlý výběr byl publikován 
pod názvem Maluj co vidíš. 

kresby : 
Helga Weissová - Hošková

grafický design a typografie:
Miroslav Veselý

Počet ploch: 21
Váha celkem: 19 kg

Rozměry: 50 x 150 cm, 
závěsné plátno s lištami
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17. listopad 1939

Výstava připomíná události, které následova-
ly po potlačení demonstrací uskutečněných 
28. října 1939 při příležitosti výročí vzniku 
samostatného Československa. Přibližuje re-
presivní opatření okupačních bezpečnostních 
složek vrcholící 17. listopadu 1939 zásahem 
proti českým vysokým školám. Popisuje uza-
vření vysokých škol, zatýkání a popravy, jakož 
i deportaci 1 095 studentů do koncentrační-
ho tábora Sachsenhausen 18. listopadu 1939.

Autoři scénáře:
Miroslava Langhamerová
PhDr. Marek Poloncarz

Počet ploch: 23
Váha celkem: 25 kg

Rozměry: 50 x 120 cm, 
závěsné plátno s lištami

  

PV brochure .indd   19 16.2.2016   8:21:37



20

PV brochure .indd   20 16.2.2016   8:21:38



21

OSVOBOZENÍ MÍST UTRPENÍ A STATEČNOSTI
Výstava k výročí osvobození nacistických 
represivních zařízení v Terezíně a Litomě-

řicích

Výstava přibližuje situaci vězňů v nacistických 
represivních zařízeních v Terezíně a Litoměři-
cích v posledních týdnech války. Pomocí do-
bových fotografií a dokumentů líčí poměry, 
v nichž se tehdy vězni nacházeli – propuknutí 
vražedné epidemie břišního a skvrnitého tyfu, 
postupné zhroucení moci příslušníků SS a pří-
chod Rudé armády. Podrobně zachycuje hlavní 
fáze pomoci poskytované nemocným vězňům 
českými i sovětskými zdravotníky. Připomíná 
stovky obětí epidemií, které zemřely v posled-
ních dnech války a prvních dnech míru, jakož 
i skutečnost, že desítky lékařů a zdravotníků 
zaplatily svou obětavost životem.

autor scénáře:
Miroslava Langhamerová

grafický design a typografie:
Miroslav Veselý

Počet ploch: 43, váha celkem: 48 kg
Rozměry: 60 x 150 cm, 
závěsné plátno s lištami

PV brochure .indd   21 16.2.2016   8:21:40



22

INSTALACE

Většina výstav je vyrobena jako svitkový 
systém se dvěma plastovými lištami 
k  jednoduchému zavěšení na jedno očko
v horní liště. Očkem je možno pohybovat-
pro správnou orientaci panelu.
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ukázka instalace  

PV brochure .indd   23 16.2.2016   8:21:48



24

kontakt a objednávky výstav pouze na email:

vesely@pamatnik-terezin.cz

www.pamatnik-terezin.cz

www.facebook.com/TerezinMemorial

Adresa: Principova alej 304
CZ – 411 55 Terezín

Tel.:+420-416782225, 416782442, 
416782131

GSM:+420 604 241 179,+420 606 632 914

design a typografie brožury:
Miroslav Veselý©2016
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