
Čeští vězni v Sachsenhausenu 



Pamětní deska 



Úvod 

• Prvními českými vězni byli 
vysokoškolští studenti 

• Asi na 1140 studentů z 
uzavřených VŠ z 
Protektorátu  

• Pracovali převážně v 
cihelně a na vykládání a 
nakládání lodí 

• Byli ponecháni 
pohromadě 

• Mezi prvními vězni byli 
např. Ivan Sekanina 
(právník) a Pavel 
Prokop(nakladatel) 

• Spousta vězňů nepřišlo 
přímo z Protektorátu, 
ale byli sem přeloženi z 
jiných KT 

 



Čeští studenti - výstava 



Fotogalerie vězňů 



Evžen Seyček 
• Jeden z významných 

vězňů  

• Narozen 1917 ve Znojmě 

• Zatčen17.11.1939 jako 
VŠ student za účast na 
protestní akci 28.10.1939 
a 15.11.1939 

• Propuštěn v dubnu 1942 

• Po válce vystudoval 
práva a pracoval jako 
karikaturista a redaktor 

 



Evžen Seyček 2 

• Byl členem hudební 
skupiny  Sing sing boys, 
kterou si studenti 
založili a pomáhali tak 
při přežívání útrap 
věznění  

• Uspořádali spoustu 
úspěšných vystoupení 
táboře 



Josef Čapek 



Josef Čapek – překlad výpovědi Jana 
Sotony 

Přišlo to v roce 1945, na začátku února, přesné 
datum nevím, vědělo se, že má být tábor 
uzavřen. Kdo by chtěl, může se přihlásit do 
prvního transportu, který jede na západ. My 
jsme ho varovali, říkali mu, že to nemá dělat. 
Ale Josef měl touhu po domově a nenechal si 
poradit. Zda zemřel na tyfus nebo něco jiného, 
kdo to může říct? 



Josef  Čapek 2 

• Významný český malíř a 
spisovatel, bratr Karla 
Čapka 

• Přichází do 
Sachsenhausenu z 
Buchenwaldu 

• Samospráva jej na 
přímluvu českých vězňů  
umístí do dílny tzv. 
Kunstmalerei                ( 
součást  podniku 
Deutsche 
Ausrüstungswerke) 

• Pracuje také v truhlářské 
dílně a jako nemocniční 
písař 

• Maluje – dochovalo se 
díky odvaze některých 
spoluvězňů několik kreseb 
tužkou i olejových maleb 
(patří nejspíše do sbírky 
„Začátek a konec“) a 
začíná psát i básně, 
například s názvem „Za 
bratrem“ 

 
 
 



Josef Čapek 3 

• Ze Sachsenhausenu 
odchází transportem 
25.2.1945 do Bergen 
Belsenu 

• Datum umrtí není 
přesně datováno, 
předpokládá se, že mezi 
4. až 25. 4.1945 na 
tyfovou epidemii 

 



Další známí vězni 

DOBEŠ  Josef 

- Narozen 1898 v Polance 
nad Odrou, pracoval 
jako učitel v Ostravě a 
proslavil se jako malíř 

ZÁPOTOCKÝ Antonín 

- Budoucí prezident, 
vězněn v letech 1939-
45, vyráběl dřevěnou 
obuv a dárky ze dřeva 



Začátek a konec 



V prezentaci bylo použito vlastních 
fotografií autorky Ladislavy Horákové 


