Tisková zpráva: 100. výročí narození Miroslava Kárného
Praha, 5.9.2019
Miroslav Kárný, historik holocaustu, jeden ze zakládajících členů Terezínské iniciativy a
zakladatel Institutu Terezínské iniciativy, se narodil 9. září 1919 v Praze. Sté výročí
jeho narození si připomeneme v úterý 10. září 2019 od 18 hodin v Rezidenci primátora
hlavního města Prahy na Mariánském náměstí. Součástí vzpomínkového setkání budou
osobní vzpomínky spolupracovníků, kolegů, přátel i rodinných příslušníků. Vojtěch
Blodig, Michal Frankl a Lisa Peschel zhodnotí jeho osobnost a význam jeho odborné
práce.
Program večerního setkání je součástí Odborného workshopu k obnovení Terezínských studií a
dokumentů - k poctě 100. výročí narození Miroslava Kárného, který je součástí stejnojmenného
projektu podpořeného Nadačním fondem obětem holocaustu. V rámci worshopu budou předními
zahraničními i tuzemskými odborníky prodiskutovány články, které připravují pro obnovené
vydání Terezínských studií a dokumentů ve spolupráci s Masarykovým ústavem a archivem
AV ČR a vídeňským Centrem Simona Wiesenthala a jeho časopisem S:I.M.O.N.
Miroslav Kárný
se narodil 9. 9. 1919 v Praze v rodině drobného podnikatele. Své dětství prožil s rodiči a
sourozenci v Praze, v roce 1938 odmaturoval na Akademickém gymnáziu v Praze a nastoupil
studia na filosofické fakultě Univerzity Karlovy na obory historie a český jazyk. Již v této době byl
aktivním členem Komunistické strany a angažoval se ve studentském hnutí. Po nacistické
okupaci a zj. uzavření vysokých škol se uchýlil mimo Prahu, ale již v listopadu 1941 byl povolán
do jednoho z prvních transportů židovských obyvatel Protektorátu Čechy a Morava do Terezína.
V rámci tzv. Aufbaukommanda (komanda výstavby) musel připravovat Terezín pro budoucí tisíce
židovských vězňů. Během téměř tří let svého věznění v Terezíně byl aktivní v organizaci ilegální
činnosti komunistické strany. V září 1944 byl odvlečen do vyhlazovacího tábora v AuschwitzBirkenau, následně do pracovního tábora Kaufering. Zpět do Československa se dostal s
pochodem smrti v dubnu 1945.
Po osvobození pracoval jako redaktor - nejprve Rudého práva, po zinscenovaných tzv. Procesech
se Slánským byl vyloučen z redakce i ze strany a pracoval v menších novinách. Po odchodu do
důchodu se začal intenzivně věnovat dokumentaci a výzkumu holocaustu. Společně se svou
manželkou Margitou zpracovávali údaje o jednotlivých obětech holocaustu z českých zemích v
tuzemských i zahraničních archivech a byli v kontaktu s řadou zahraničních historiků a odborníků.
Po roce 1989 byl jedním ze zakládajících členů Terezínské iniciativy a v roce 1993 založil Nadaci
Terezínské iniciativy, která se v roce 1998 transformovala na Institut Terezínské iniciativy, který
v činnosti dokumentace, připomínky a vzdělávání pokračuje.
Činnost Miroslava Kárného a jeho ženy je spjata s dokumentací a připomínkou obětí nacistické
rasové perzekuce v českých zemích. V roce 1995 vyšla péčí manželů Kárných Terezínská pamětní
kniha, které mapuje osudy 80 000 lidí, kteří se stali obětmi rasového pronásledování za druhé
světové války. Během příštích deseti let následovaly Terezínské pamětní knihy obsahující údaje o
židovských vězních a vězeňkyních Terezína z Německa a Rakouska. Miroslav Kárný také zahájil
vydávání ročenky Terezínské studie a dokumenty, která vycházela od roku 1994 v němčině a
následně i v češtině do roku 2009. Do jednotlivých ročníků přispívala řada renomovaných
českých a zahraničních historiků a obsahují do té doby jinde nepublikované dokumenty a
vzpomínky. Obnovení odborného časopisu věnujícího se tématu holocaustu přichází po deseti
letech od posledního vydání a k poctě 100. narozenin M. Kárného. Jeho život a dílo chceme
připomenout také zveřejněním jeho životního díla Terezínské kalendárium, před jehož vydáním

bohužel zemřel. Péčí jeho potomků toto dílo publikujeme jako studijní materiál pro odbornou
diskusi na portálu www.holocaust.cz.
Pro více informací se obracejte na Terezu Štěpkovou, ředitelku Institutu Terezínské iniciativy.
Tereza Štěpková / tel: 776743554 / email: tereza.stepkova@terezinstudies.cz
www.terezinstudies.cz
Institut Terezínské iniciativy podporuje vědecký výzkumu různých aspektů moderních dějin,
zejména vztahů většiny a menšin žijících v prostoru dnešní České republiky. Provozuje vzdělávací
portál holocaust.cz, Databázi obětí holocaustu a veřejnou odbornou knihovnu. Vydává odborné
publikace a pořádá vzdělávací semináře pro učitele a žáky českých škol a veřejnost. Organizuje
každoroční připomínkovou akci Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa.

