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Obozy jenieckie TESCHEN 
w latach II wojny światowej

Muzeum Těšínska je příspěvkovou 
organizací Moravskoslezského kraje

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest instytucją kultury 
Samorządu Województwa Śląskiego



V letošním roce uběhlo 70 let od konce 2. světové války, proto se Muzeum Těšínska ve spolupráci 
s polským partnerem rozhodlo tuto důležitou událost připomenout a připravit výstavu věnující se zaja-
teckým táborům.
 
Německá říše vytvořila rozsáhlý táborový systém, který se stal jednou z nejcharakterističtějších forem 
nacistické represe. Zajatecké tábory byly určeny k internaci vojáků bojujících proti Německé říši a je-
jím spojencům. Životní podmínky a zacházení se zajatci se měly řídit Ženevskou úmluvou z roku 1929. 
Realita byla však odlišná, což se týkalo zejména zajatých sovětských vojáků. 

Výstava představí kmenové zajatecké tábory Stalag Teschen a jejich vývoj během 2. světové války. 
Zajatecké tábory umístěné na území dnešního Českého Těšína spolu s pracovními komandy působícími 
většinou u zdejších průmyslových podniků, v nichž nuceně pracovaly desítky tisíc lidí, dotvářely místní 
okupační poměry.

Výstava přiblíží život v zajateckých táborech. Ukáže, jakým způsobem si dokázali zajatci zpříjemnit kaž-
dodenní šeď života v prostoru omezeném táborovými předpisy. Jejich kulturní, sportovní a jiné aktivity 
jsou dokladem, že i za ostnatými dráty, v zajetí, dokázala přežít nezlomná lidská víra a touha po svobodě 
navzdory sebekrutějšímu represivnímu režimu. Výstava je zároveň připomenutím a uctěním památky 
všech, kteří se zasloužili o ukončení tohoto nejtragičtějšího válečného konfliktu v dějinách.

Výstava realizována ve spolupráci s Muzeem Górnośląskim w Bytomiu v rámci projektu Vojenské zaja-
tecké tábory Teschen během 2. světové války / Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny światowej. 
Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského 
fóra. 
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