
Dokumentation
Obersalzberg

Stálá expozice Institutu soudobé
historie o dějinách Obersalzbergu a
nacionálněsocialistické diktatuře.
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Příjezd:

Autem nebo na motorce:
Ze směru Mnichov a Innsbruck můžete zvolit bud’ dálniční výjezd
označený Bad Reichenhall nebo Salzburg-Süd/Berchtesgaden
(nutná je dálniční známka, postačuje však s omezenou dobou plat-
nosti).
Ze směru Salcburk, Vídeň a Klagenfurt použijte výjezd s označením
Salzburg-Süd/Berchtesgaden (nutná dálniční známka). Kromě toho
je možný příjezd po německé alpské silnici B 305.

Vlakem:
Z Mnichova, Innsbrucku, Vídně a Salcburku můžete do
Berchtesgadenu přicestovat vlaky Německých drah a.s., popř.
Rakouskými spolkovými drahami. Z nádraží Berchtesgaden jezdí
autobusová linka č. 838 »Berchtesgaden-Obersalzberg-Hinterbrand«
až k zastávce »Dokumentation«. Přímo od nádraží Berchtesgaden
poskytuje dopravu také taxislužba.

Otevírací doba:
Duben až říjen:
Pondělí až neděle od 10:00 do 15:00 hod.
(poslední vstup pro návštěvníky v 16:00 hod.)

Listopad až březen:
Úterý až neděle od 10:00 do 15:00 hod.
(poslední vstup pro návštěvníky ve 14:00 hod.)
Pondělí zavřeno
Zavřeno též 1. ledna a 1. listopadu, dále 24., 25. a 31. prosince.

Informace pro tělesně handicapované návštěvníky na vozíku:
Výstava je bezbariérová. V jejím areálu je tělesně postiženým
návštěvníkům k dispozici parkoviště, výtah a toaleta.

Vstupné:
Dospělí:€ 3,–
Dospělí s kartou dokladující léčebný pobyt v Obersalzbergu:€ 2,50
Těžce tělesně postižení dospělí (s průkazem):€ 2,–
Těžce tělesně postižení dospělí (s průkazem) a kartou dokladující
léčebný pobyt v Obersalzbergu:€ 1,50
Žáci, studenti, učitelé, vojáci a lidé vykonávají civilní službu
(vždy s průkazem), děti: zdarma

Větší skupiny návštěvníků (např. školní třídy, turistické zájezdy
apod.) prosíme, aby se z organizačních důvodů předem ohlásily.

Audio-průvodce:
Pro individuální prohlídku nabízíme návštěvníkům audio-průvodce
v německém a anglickém jazyce.
Výpůjční poplatek:€ 2,–/přístroj

Seminární prostory:
K dispozici jsou tři seminární místnosti vybavené moderní
technikou, které lze bezplatně rezervovat po dobu několika hodin
či na celý den.

Prohlídky a / nebo seminární prostory si prosím rezervujte nejméně
14 dní před Vámi požadovaným termínem na následujících
kontaktech:

E-mail: organisation@obersalzberg.de
Tel.: +49 (0) 86 52 / 94 79 60
Fax: +49 (0) 86 52 / 94 79 69

Prohlídky a rezervace seminárních prostor vyžadují potvrzení
z Dokumentace Obersalzberg. Jejich stornování je možné nejpozději
pět dní před domluveným termínem.
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Dokumentation Obersalzberg
Salzbergstr. 41
83471 Berchtesgaden
Německo

Tel.: +49 (0) 86 52 / 94 79 60
Fax: +49 (0) 86 52 / 94 79 69
E-mail: info@obersalzberg.de
Internet: www.obersalzberg.de
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Dokumentace Obersalzberg je stálou výstavou Institutu soudobé
historie Mnichov – Berlín (Institut für Zeitgeschichte, München –
Berlin), která se nachází na Obersalzbergu u Berchtesgadenu.
Zřízena byla Svobodným státem Bavorsko a veřejnosti zpřístupněna
20. října 1999.
Pro horskou obec Obersalzberg u Berchtesgadenu, jež byla od druhé
poloviny 19. století významně ovlivňována narůstající turistikou a
od roku 1923 sloužila jako místo Hitlerova prázdninového pobytu,
představoval rok 1933 podstatnýmezník. Adolf Hitler, jmenovaný
30. ledna 1933 říšským kancléřem, zde získal v létě téhož roku
»HausWachenfeld« (DůmWachenfeld), který si dosud od roku 1928
pronajímal. Objekt pak nechal ve dvou stavebních fázích (do roku
1936) přebudovat na reprezentativní rezidenci nazvanou Berghof.

Po odsunu místních obyvatel se stala z někdejšího rekreačního
střediska »vůdcova uzavřená oblast«, po Berlíně druhé mocenské
sídlo, kde byla plánována a uzavírána důležitá politická rozhodnutí
o válce, míru i holokaustu. Nacistická propaganda využívala velkole-
pou horskou kulisu k mediálně působivým scénám, v nichž Hitler
vystupoval jako lidový politik, milovník dětí a přírody, dobrý soused,
velký státník a osamělý vizionář. 25. dubna 1945 bombardovaly tuto
oblast britské dálkové bombardéry a zničily velkou část objektu.
V roce 1952 pak byly do povětří vyhozeny zbytky Berghofu, domy
Göringa a Bormanna včetně kasáren pro SS. Zachováno zůstalo jen
několik málo staveb, kromě jiného Kehlsteinhaus a komplex bunkrů
vybudovaný v letech 1943 až 1945.Části Obersalzbergu obsazené
od 4. května 1945 americkými vojenskými jednotkami byly již od
roku 1947 využívány jako rekreační oblast pro armádu USA, a byly
tak přístupné výhradně jejím vojenským příslušníkům. Pouze malá
část byla od roku 1952 uvolněna pro účely turistického ruchu.
Ačkoliv byl Svobodný stát Bavorsko na základě právních aktů spo-
jenců již od konce války majitelem oblasti, získal dispoziční pravo-
moc nad Obersalzbergem teprve po odchodu Američanů v roce
1996.
Z pověření Svobodného státu Bavorsko vytvořil poté Institut für
Zeitgeschichte, München – Berlin koncept ke stálé expozici na
historickém místě. Na rozdíl od všech ostatních srovnatelných
institucí (památníků v bývalých koncentračních táborech, muzeí
holokaustu, dokumentačních míst nacionálního socialismu) a
dočasných výstav k tématu nacionálního socialismu se dokumen-
tace neomezuje na lokální dějiny a vybraná období historie, nýbrž
prezentuje dějiny Obersalzbergu v kontextu centrálních událostí
nacionálně socialistické diktatury.

Dodnes je »Dokumentace Obersalzberg« celosvětově jedinou stálou
expozicí, která se zabývá všemi významnými tématy nacismu a
zpracovává následující okruhy:

• Obersalzberg
•Mýtus a kult vůdce
• Aktéři režimu
• Německá společnost
• Aparát teroru a vyhlazování
• »Rasová« politika, pronásledování Židů, genocida
• Odboj a emigrace
• Hitlerova zahraniční politika
• Druhá světová válka
• Komplex bunkrů

Výstava nabízí ke zhlédnutí
přes 950 fotografií,
dokumentů, plakátů,
filmových a zvukových
nahrávek, z nichž některé
jsou veřejnosti zpřístupněny
vůbec poprvé.

Dokumentace Obersalzberg chce dostát nejvyšším odborným
požadavkům, primárně se však orientuje na laickou veřejnost.
Jejím cílem je informovat návštěvníka o bohatých a spletitých
dějinných událostech fundovaně, avšak všeobecně srozumitelnou
formou, a nabídnout tak podněty k analytickému zpracování této
historické etapy. Neméně významný účel výstavy spočívá také v
jejím působení proti starému a novodobému pravicovému
extremismu, který znovuoživováním ideologických fikcí a
politických hesel nacionálního socialismu oslovuje zejména
současnou mládež.

»Publikace Institutu soudobých dějin k Dokumentaci Obersalzberg«
jsou dosud dostupné pouze v německém jazyce. Bližší informace
naleznete na www.obersalzberg.de


