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STRUČNÝ PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ PAMÁTNÍKU TEREZÍN

Památník Terezín shromažďuje sbírku hmotných dokladů k rasové a politické perzekuci v období oku-

pace českých zemí nacistickým Německem se zvláštním zřetelem na dějiny policejní věznice pražského 

gestapa v Malé pevnosti Terezín, dějiny terezínského ghetta, dějiny koncentračního tábora v Litoměři-

cích a starší historii města Terezín a dále sbírku výtvarných děl. Sbírku vytváří na základě vědeckého 

poznání a vlastní koncepce sbírkové činnosti.

 Spravuje historický knižní fond (sbírkový), odbornou knihovnu a sbírku písemností archivní povahy.

 Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i dokumen-

taci obrazovou, případně zvukovou. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich vý-

zkumné poznatky.

 Provádí vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty pocházejí.

 Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracová-

ním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, jakož i vlastní 

publikační, vzdělávací a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně 

výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost.

 V zahraničí zajišťuje provoz stálých expozic České republiky zřízených ve Státním muzeu Au- 

schwitz-Birkenau v Osvětimi (Polsko) a v Památníku Ravensbrück (Německo). 

 Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice 

i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování.

 Vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace, audio a video nahrávky a další elektro-

nické nosiče. Provádí jejich výměnu s domácími i zahraničními institucemi.

 Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné 

konference, sympózia a semináře vztahující se k předmětu své činnosti. 

 Trvale zajišťuje průvodcovské služby.

 Soustavně vyhodnocuje vývoj návštěvnosti a údaje o ní zveřejňuje. 

 Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu své činnosti a vystavuje zapůjčené 

předměty kulturní hodnoty.

 Vstupuje do profesních sdružení, včetně mezinárodních, za účelem koordinace odborné činnosti.

 Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji  

a vývozu předmětů kulturní hodnoty.

 Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertizy.
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ÚVODNÍ SLOVO

Touto výroční zprávou chceme informovat o tom, jak Památník Terezín v roce 2019 

plnil své poslání paměťové instituce zaměřené na připomínání utrpení a smrti těch, 

kteří se v letech druhé světové války stali oběťmi represálií nacistických okupantů. 

Nejprve bych chtěl připomenout některé z významných událostí, které byly  

v uplynulém roce s vývojem Památníku Terezín úzce spojeny. V lednu se členové ve-

dení naší instituce zúčastnili hlasování Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-

publiky u příležitosti  Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti 

lidskosti, jež přijala usnesení o definici antisemitismu, přijatou na plenárním zase-

dání Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu (IHRA) v květnu roku 2016. 

Tímto aktem se Česká republika formálně připojila k řadě států Evropy, jakož i USA, 

Kanadě, Argentině a Izraeli, které definici antisemitismu přijaly. 

V dubnu navštívil naši instituci americký astronaut Andrew Feustel s chotí na 

svém turné po České republice, pořádaném Akademií věd České republiky. Andrew 

Feustel si na svůj prozatím poslední let do vesmíru vzal s sebou také kopii obrázku 

dětského vězně terezínského ghetta Petra Ginze s názvem Měsíční krajina, kterou 

v ghettu nakreslil. Tento obrázek byl panem Feustelem Památníku Terezín věnován 

a stal se součástí malé stálé expozice ve vstupním prostoru Muzea ghetta.

Na počátku května se u příležitosti Jom ha-šoa ve ha-gvura (Dne šoa a hrdinství), 

který připomíná začátek povstání židovských vězňů varšavského ghetta, uskutečni-

lo již po devětadvacáté čtení jmen dalšího sta obětí šoa z řad Židů z českých zemí, 

kteří prošli terezínským ghettem. Při této příležitosti rovněž zazněla hudba Gideona 

Kleina, umělce vězněného v terezínském ghettu, od jehož narození právě uplynulo 

100 let. 

Třetí květnovou neděli se uskutečnila tradiční Terezínská tryzna. Proběhla za 

účasti bývalých vězňů, zástupců Senátu Parlamentu České republiky, Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky, vlády České republiky a zastupitelských úřa-

dů mnoha zemí. Hlavní projev přednesl předseda Senátu Parlamentu České republi-

ky Jaroslav Kubera. Účastníkům Terezínské tryzny též předal své moudré poselství 

bývalý vězeň terezínského ghetta, historik a signatář Charty 77 dr. Toman Brod. 

Trvalé místo má v programu pietních akcí rovněž vzpomínková akce k uctění obě-

tí genocidy Židů z českých zemí Kever Avot, kterou Památník Terezín pořádá kaž- 

doročně ve spolupráci s Federací židovských obcí v České republice a Židovskou ob-

cí v Praze. Tentokrát proběhla 22. září u krematoria na Židovském hřbitově a u piet-

ního místa na břehu řeky Ohře. Mezi jejími účastníky byli i přeživší šoa a řada jejich 

rodinných příslušníků. 

Památník Terezín získal do správy dvě terezínské budovy, v nichž v roce 2019 za-

čal s rekonstrukcí. Jedná se o budovu v Dlouhé ulici 121, ve které zamýšlíme vybu-
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dovat ubytovací prostory pro studenty a učitele, účastníky našich vícedenních vzdě-

lávacích seminářů. O ty je stále stoupající zájem, ale kapacitní důvody nám doposud 

neumožňovaly dosáhnout zvýšení počtu uspokojených zájemců. Druhou budo-

vou, jejíž rekonstrukce byla zahájena, je objekt bývalé městské váhy, v jehož blízkos-

ti procházely transporty přicházející, ale i odcházející z terezínského ghetta. Z to-

hoto důvodu bylo rozhodnuto o jeho využití pro novou stálou expozici Památníku 

Terezín s názvem Terezínské transporty. Deportace Židů do Terezína a deportace 

z terezínského ghetta do míst vyhlazování a otrocké práce.

V minulém roce nás poctila svojí návštěvou řada vzácných hostů. Za všechny bych 

vzpomenul mimo výše jmenovaných ministra zahraničních věcí Státu Izrael Arie 

Deriho, velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Nicholase 

Stewarta Archera, velvyslance Norského království Roberta Kvileho či francouzské-

ho velvyslance pro lidská práva Françoise Croquetta.

Chtěl bych rovněž poděkovat 296 tisícům návštěvníků z České republiky i ze za-

hraničí, kteří v uplynulém roce do Památníku Terezín přijeli. Zároveň děkuji svým 

kolegům, kteří vytvářeli pro jejich pobyt dobré podmínky a současně zajišťovali fun-

gování naší instituce na poli organizační, výzkumné, muzejní a vzdělávací činnosti. 

O práci jednotlivých oddělení Památníku Terezín přinášejí informace další části té-

to zprávy. 

Poděkování náleží rovněž našemu zřizovateli Ministerstvu kultury České republi-

ky za podporu, bez níž by Památník Terezín nemohl poskytovat své služby veřejnosti 

a spravovat nám svěřené objekty v takovém rozsahu a kvalitě. 

Nemohu na tomto místě rovněž nevzpomenout toho, jak velmi si vážíme podpory, 

které se nám dostává od bývalých vězňů a jejich rodinných příslušníků.

Chtěl bych rovněž využít této příležitosti k tomu, abych také poděkoval našim 

partnerským institucím v České republice i v zahraničí, protože i díky jejich pomoci 

a spolupráci se nám daří plnit naše úkoly, ale i apelovat na naše návštěvníky, aby ni-

kdy nezapomněli na to, že svoboda a mír zdaleka nejsou samozřejmostí a boj za ide-

ály demokracie je třeba aktivně podporovat, zejména prostřednictvím výchovy mla-

dé generace.

PhDr. Jan Roubínek

ředitel Památníku Terezín 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Sekretariát
 Správce IT

 Interní audit

 Jiří Janoušek

Náměstci ředitele

Vedoucí oddělení

Doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc.

Historické oddělení

PhDr. Ivana Rapavá, Ph.D

Oddělení vnějších vztahů  
a marketingu

 Mgr. Tomáš Rieger

Ekonomické oddělení
Ing. Zuzana Kotasová 

Sbírkové oddělení
Iva Gaudesová 

Dokumentační oddělení
Mgr. Michaela Dostálová 

Vzdělávací oddělení
Mgr. Jan Špringl

 Technicko-provozní oddělení
 Ing. Stanislav Krejný

Ředitel Památníku Terezín
 PhDr. Jan Roubínek

Oddělení provozu ubytovacích  
a stravovacích zařízení

 Ján Lacko
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PAMÁTNÍK TEREZÍN 
A JEHO SLUŽBY NÁVŠTĚVNÍKŮM

 Objekty a areály spravované Památníkem Terezín představují ojedinělý muzej-

ní komplex, který je každoročně cílem statisíců lidí. Zahrnuje i vynikající ukázky  

vrcholného fortifikačního inženýrství z konce 18. století, které budí zájem četných 

návštěvníků. Naprostá většina z nich však přijíždí proto, aby se seznámila s místy, 

která jsou spojena s utrpením či smrtí více než dvou set tisíc lidí, zavlečených v do-

bě druhé světové války z mnoha zemí do represivních zařízení v Terezíně a nedale-

kých Litoměřicích. 

 Dějiny terezínského ghetta přibližuje především stálá expozice Muzea ghe-

tta, jež se nachází v budově bývalé městské školy. Na ni navazují četné další expo-

zice, které jsou umístěny v bývalých Magdeburských kasárnách, v krematoriu na 

Židovském hřbitově a v bývalé Ústřední márnici ghetta. Dalšími pietními místy jsou 

modlitebna z doby ghetta v Dlouhé ulici, obřadní místnosti a Kolumbárium ghetta  

a pietní místo na břehu Ohře. 
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 V areálu Malé pevnosti, která je od města Terezína vzdálena necelý jeden kilo-

metr, je kromě objektů, které sloužily policejní věznici gestapa, možno navštívit řa-

du stálých a dočasných expozic a rovněž Národní hřbitov nacházející se v jejím před-

polí. Tento areál představuje největší pohřebiště obětí nacistické okupace na území 

České republiky. Z tohoto důvodu je proto každoročně místem konání ústředních 

vzpomínkových shromáždění na památku obětí nacistických represí.

 Ve správě Památníku Terezín je rovněž objekt bývalého krematoria koncentrač-

ního tábora v Litoměřicích s přilehlým areálem, jakož i prostor u vstupu do podzemí, 

kde vězni tohoto tábora svou otrockou prací budovali dvě továrny určené pro váleč-

nou výrobu nacistického Německa. Podzemní prostory samotné jsou však vzhledem 

k hrozícímu nebezpečí sesuvu horniny návštěvníkům nepřístupné. Zájemci o histo-

rii tábora a výstavby podzemních továren však mohou zhlédnout stálou výstavu vě-

novanou této problematice, jež je umístěna v bývalém III. dvoře Malé pevnosti. 

Areály bývalého ghetta a policejní věznice gestapa v Malé pevnosti si mohou ná-

vštěvníci Památníku Terezín prohlédnout s odborným výkladem. Po předchozí ob-

jednávce lze s průvodcem navštívit i krematorium bývalého koncentračního tábora 

v Litoměřicích.
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Pro orientaci zájemců o návštěvu Památníku Terezín uvádíme celkový přehled 

jeho stálých expozic:

 Terezín v „konečném řešení židovské otázky“ 1941–1945 – expozice v Muzeu 

ghetta

 Úmrtnost a pohřbívání v ghettu Terezín – expozice v krematoriu na Židovském 

hřbitově

 Ústřední márnice a pohřební obřady v ghettu – expozice v bývalé Ústřední 

márnici ghetta

 Rekonstrukce vězeňské ubikace z doby ghetta – expozice v bývalých Magde- 

burských kasárnách

 Hudba v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských kasárnách

 Výtvarné umění v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských 

kasárnách
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 Literární tvorba v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských 

kasárnách

 Divadlo v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských kasárnách 

 Pravda a lež. Filmování v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magde- 

burských kasárnách

 Replika „mansardy“ vězňů terezínského ghetta – expozice v Dlouhé ulici 17

 Malá pevnost Terezín 1940–1945 – expozice v Muzeu Malé pevnosti

 Výtvarná expozice Památníku Terezín – expozice v Muzeu Malé pevnosti 

 Koncentrační tábor Litoměřice 1944–1945 – expozice ve III. dvoře Malé pev-

nosti

 Internační tábor pro Němce. Malá pevnost Terezín 1945–1948 – expozice ve IV. 

dvoře Malé pevnosti

 Milada Horáková 1901–1950 – expozice v Pamětní síni Malé pevnosti

 Vězeňská prádelna – expozice ve III. dvoře Malé pevnosti

Návštěvníci mohou každoročně zhlédnout rovněž řadu krátkodobých výstav, 

umístěných v různých objektech Památníku Terezín. 

Badatelé mohou využívat služeb dokumentačního a sbírkového oddělení, odbor-

né knihovny, jakož i vyhledávačů na webových stránkách Památníku Terezín (www.

pamatnik-terezin.cz). Pracovníci Památníku Terezín poskytují odborné konzultace 

o otázkách rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace a informace  

o osudech vězňů represivních zařízení v Terezíně a Litoměřicích.
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI

NÁVŠTĚVNOST PAMÁTNÍKU TEREZÍN V ROCE 2019

Měsíc
Návštěvnost 

celkem
Cizinci

Mládež
cizinci

Mládež
ČR

Leden 7 066 5 687 2 251 531
Únor 12 094 9 699 5 962 1 270 
Březen 23 197 18 682 12 679 2 519
Duben 36 276 27 311 17 495 5 662
Květen 32 837 18 064 9 638 7 452
Červen 30 886 21 506 12 573 5 720
Červenec 33 316 23 922 11 610 3 563
Srpen 36 308 22 881 8 214 2 902
Září 33 346 23 942 15 990 2 998
Říjen 29 575 19 112  9 807 5 266
Listopad 11 637 7 753 3 181 1 649 
Prosinec 9 667 7 908 2 694 665
ROK 2019 296 205 206 467 112 094 40 197
Rok 2018 296 749 222 666 124 828 38 223
Rozdíl  - 544 - 16 199  - 12 734 + 1 974

NÁVŠTĚVNOST V MALÉ PEVNOSTI V ROCE 2019

Měsíc
Návštěvnost

celkem
 Cizinci

 Mládež
 cizinci

Mládež
ČR

Leden 6 642 5 380 2 196 525
Únor 11 744 9 397 5 811 1 257 
Březen 22 639 18 230 12 513 2 466 
Duben 35 362 26 611 17 225 5 504
Květen 31 810 17 171  9 292 7 432
Červen 29 730 20 668 12 224 5 587
Červenec 32 046 21 790 10 228 3 526
Srpen 35 284 19 670  6 171 1 283
Září 32 303 21 809 12 812 2 930
Říjen 28 406 18 857 9 667 5 080
Listopad 9 429 6 560 2 665 1 073 
Prosinec 7 038 5 853 1 776 322 
ROK 2019 282 438 191 996 102 580 32 405 
Rok 2018 287 271 214 568 121 642 37 400
Rozdíl - 4 833 - 22 572 - 19 062 - 4 995 



15

NÁVŠTĚVNOST V MUZEU GHETTA V ROCE 2019

Měsíc
Návštěvnost

celkem  Cizinci  Mládež
 cizinci

 Mládež
 ČR

Leden 6 083  4 936 1 922 508
Únor 9 323 7 485 4 280 1 055
Březen 14 739 11 608 6 750 1 785
Duben 25 574 19 361 11 348 4 043
Květen 24 694 13 969 6 659 5 182
Červen 23 023 16 820 9 479 3 860 
Červenec 27 003 19 407 8 963 2 877
Srpen 28 735 15 234 4 877 4 982
Září 25 299 17 274 10 386  1 870 
Říjen 23 397 14 340 6 773  4 844
Listopad 6 886 4 377 1 178 932 
Prosinec 5 915 4 788 1 157 409
ROK 2019 220 671 149 599 73 772 32 347 
Rok 2018 220 219 167 105 86 382 29 174
Rozdíl + 452 - 17 506 - 12 610 + 3 173 

NÁVŠTĚVNOST V BÝVALÝCH MAGDEBURSKÝCH KASÁRNÁCH V ROCE 2019

Měsíc
Návštěvnost

celkem  Cizinci  Mládež
 cizinci

 Mládež
 ČR

Leden 3 412 3 895 1 016 380
Únor 4 975 4 034 2 338 725 
Březen 8 045 7 585 4 786 1 260
Duben 11 571 9 042 4 931 1 902
Květen 11 474 7 375 3 660 2 919
Červen 9 320 6 672 3 408 1 869
Červenec 13 001 11 131 5 346 687
Srpen 11 989 10 553 2 551 521
Září 12 617 11 408 6 049 655
Říjen 8 320 3 404 1 203 314
Listopad 3 800 2 237 949 446
Prosinec 3 520 2 942 841 267
ROK 2019 102 042 78 099 35 984 11 945
Rok 2018 107 200 85 339 42 552 15 360
Rozdíl - 5 158 - 7 240  - 6 568 - 3 415
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PŘEHLED USPOŘÁDANÝCH AKCÍ A VÝSTAV.
PROPAGAČNĚ ORGANIZAČNÍ

A EDIČNÍ ČINNOST

PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ 

ORGANIZOVANÝCH PAMÁTNÍKEM TEREZÍN V ROCE 2019

 Dne 24. ledna se u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu  

a předcházení zločinům proti lidskosti konal slavnostní křest knihy a autorské 

čtení Wernera Imhofa z biografie přeživší vězeňkyně terezínského ghetta a kon-

centračního tábora v Osvětimi Lisy Mikové. 

 Dne 25. ledna se členové vedení Památníku Terezín zúčastnili vzpomínkové akce 

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v Senátu 

Parlamentu České republiky. 

 Dne 8. dubna navštívil Památník Terezín americký astronaut Andrew Feustel s cho-

tí. Během návštěvy předal A. Feustel Památníku Terezín kopii kresby dětského věz-

ně terezínského ghetta Petra Ginze Měsíční krajina, která s ním v roce 2018 absol-

vovala pobyt na oběžné dráze kolem Země. 

 Dne 2. května se uskutečnila vzpomínková akce u příležitosti Jom ha-šoa ve ha-

-gvura (Den šoa a hrdinství), konaná u příležitosti výročí povstání ve varšavském 

ghettu (19. dubna – 16. května 1943). Akce proběhla před bývalou modlitebnou 
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z doby terezínského ghetta za účasti zemského rabína Karola Efraima Sidona a dal-

ších hostů.

 Téhož dne se na bývalém popravišti v Malé pevnosti uskutečnilo kladení věnců 

k uctění památky obětí poslední popravy v Terezíně (2. května 1945). 

 Dne 19. května se na Národním hřbitově v Terezíně konala Terezínská tryzna 

za účasti zástupců Senátu Parlamentu České republiky a Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky, vlády České republiky, zastupitelských úřadů mnoha 
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zemí a dalších hostí. Hlavní projev přednesl předseda Senátu Parlamentu České re-

publiky Jaroslav Kubera. 

 Dne 27. června se konal v Pamětní síni Malé pevnosti pietní akt u příležitosti výro-

čí popravy dr. Milady Horákové a Dne památky obětí komunismu.

 Dne 22. září se v prostoru Židovského hřbitova a na pietním prostoru u řeky Ohře 

konala tryzna Kever Avot za oběti genocidy Židů z českých zemí.

PŘEHLED VÝSTAV USPOŘÁDANÝCH PAMÁTNÍKEM TEREZÍN V ROCE 2019

 Marie Blabolilová. Malá retrospektiva – pokračování výtvarné výstavy z roku 

2018;

  Světlo a stíny. Prostorová instalace – výtvarná výstava žáků Střední školy obcho-

du a služeb Teplice;

 „Rodinný tábor“. Výstava k 75. výročí likvidace tzv. rodinného tábora terezín-

ských vězňů v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau v Osvětimi – doku-

mentární výstava;

 Zasnoubena se smrtí. Výstava o Ince Bernáškové, první Češce odsouzené nacisty 

k trestu smrti – dokumentární výstava;

 Trude Sojka. Holocaust a mateřství – výtvarná výstava;

 « Écraser l‘infâme! » – Umělci a koncentrační tábor – umělecká sbírka Památníku 

Sachsenhausen – výtvarná a dokumentární výstava;

 Jsem tu bez rodiny. Práce žáků a studentů, zaslané do Památníku Terezín v rám-

ci XXV. ročníku literární a XXIII. ročníku výtvarné soutěže – Memoriálu Hany 

Greenfieldové – výtvarná výstava;

 Fritz Lederer. Život a smrt v terezínském ghettu – výtvarná výstava;

 Brémy – Terezín. Cesta s nejistým koncem – dokumentárně – výtvarná výstava;

 František Bányai. Ztracené synagogy Evropy – výstava pohlednic;

 17. listopad 1939. Výstava k 80. výročí 17. listopadu 1939 – dokumentární výstava. 
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PUTOVNÍ VÝSTAVY ZAPŮJČENÉ JINÝM INSTITUCÍM

 17. listopad 1939. Výstava k 80. výročí 17. listopadu 1939 – dokumentární výstava 

(Informační a kulturní středisko. Městská knihovna Lomnice nad Lužnicí, 10. bře-

zen – 20. květen 2019);

 Vzpomínky – dokumentární výstava (Památník Lidice, 15. březen – 1. červen 2019); 

 Vedem. Tajný časopis chlapců z období terezínského ghetta – dokumentární vý-

stava (Múzeum holocaustu Sereď, 21. březen – 20. duben 2019); 

 Helga Hošková. Maluj, co vidíš – výtvarná výstava (Informační centrum Brandýs 

nad Labem, 1. květen – 30. červen 2019);

 Terezínská liga – dokumentární výstava (Památník Šoa Praha-Bubny, 1. leden až  

31. prosinec 2019);

 Vedem. Tajný časopis chlapců z období terezínského ghetta – dokumentární vý-

stava (Obecní dům Boskovice, 15. červenec – 7. listopad 2019); 

 Alfréd Kantor. Terezín – Osvětim – Schwarzheide. Holocaust v deníku umělce – 

dokumentární výstava (Regionální muzeum v Mikulově, 17. září 2019 – 20. květen 

2020).

VZTAHY K VEŘEJNOSTI

 Byly vydávány tiskové zprávy k nejdůležitějším událostem a následně zprostřed-

kovávány lokálním i celorepublikovým médiím, místním informačním centrům, 

partnerským organizacím a institucím podobné povahy.

 Probíhala prezentace na stránkách odborných periodik a dalších tiskovin v oblasti 

cestovního ruchu, tištěných i elektronických.

 Pokračovala spolupráce s agenturou Czechtourism na celostátní úrovni a s přesa-

hem za hranice ČR (Česká centra v zahraničí).

 Pokračovala spolupráce na regionální úrovni s odborem regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 Pokračovala spolupráce s informačními středisky a centry cestovního ruchu při-

lehlých obcí.

 V rámci řádného členství pokračovala spolupráce s Asociací muzeí a galerií, 

s Asociací cestovních kanceláří České republiky a Asociací českých cestovních 

kanceláří a agentur.

 Pokračovala spolupráce s Asociací průvodců České republiky v rámci přidružené-

ho členství.

  Památník Terezín byl zastoupen na veletrzích cestovního ruchu v České re-

publice.

 Pokračovala účast na přehlídkách a soutěžích v oblasti cestovního ruchu.

 Dne 28. září se Památník Terezín zúčastnil akce Den otevřených dveří Ministerstva 

kultury České republiky, kde návštěvníkům prezentoval své aktivity.
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 Pravidelně probíhala aktualizace webové prezentace a profilů na sociálních sítích 

Facebook a Instagram.

 Proběhly dvě kontroly České národní expozice ve Státním muzeu Auschwitz- 

-Birkenau v Osvětimi, Polsko.

PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST

 Na začátku návštěvní sezóny bylo uskutečněno setkání s pracovníky oddělení vněj-

ších vztahů a marketingu. 

 Proběhlo doplnění kádru průvodců.

 Proběhlo doplnění kádru kustodů příležitostných výstav a stálých expozic.

 Byla zahájena výuka anglického jazyka pro kustody, pokladní vstupenek, kontro-

lory vstupenek, promítače a prodavače upomínkových předmětů jako osob, které 

jsou v častém kontaktu se zahraničními návštěvníky. Výuku zajišťovaly pracovnice 

vzdělávacího a ekonomického oddělení. 
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EDIČNÍ ČINNOST

 Průběžně byl prováděn dotisk cizojazyčných tištěných průvodců.

 Byla vydána Výroční zpráva Památníku Terezín za rok 2018 v českém a anglic-

kém jazyce.

 Byly vydány Terezínské listy č. 47.

 Čtvrtletně byl vydáván Zpravodaj. Vzdělávací a informační bulletin. 

 Byl vydán katalog k výstavě Fritz Lederer. Život a smrt v terezínském ghettu.

NAPLŇOVÁNÍ FUNKCE POSKYTOVATELE 

STANDARDIZOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB

Památník Terezín má vlastní Směrnice o poskytování standardizovaných veřejných 

služeb, které stanoví: 

 Pro daný rok je vždy příkazem ředitele Památníku Terezín určeno vstupné do ob-

jektů instituce, příkaz obsahuje všechny druhy vstupného a také podmínky pro 

poskytnutí slevy. Ceník je zveřejněn u všech pokladen a na webových stránkách 

Památníku Terezín.

 V rámci odstraňování bariér znemožňujících užívání služeb osobám s omeze-

nou schopností pohybu a orientace existuje do části expozic bezbariérový vstup. 

Zřizování bezbariérových vstupů do dalších objektů Památníku Terezín bude po-

kračovat v závislosti na finančních a technických možnostech.

 Objekty Památníku Terezín jsou přístupny celoročně v doprovodu průvodců i indi-

viduálně v návštěvní době, která je určena následovně:

Malá pevnost

Zimní čas – denně  8:00 – 16:30

Letní čas – denně  8:00 – 18:00

Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna

Zimní čas – denně  9:00 – 17:30

Letní čas – denně  9:00 – 18:00

Kolumbárium, obřadní místnosti a Ústřední márnice ghetta

Zimní čas – denně  9:00 – 17:00

Letní čas – denně  9:00 – 18:00

Krematorium

Zimní čas – denně  10:00 – 16:00

Letní čas – denně  10:00 – 18:00

v sobotu zavřeno
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Modlitebna z doby terezínského ghetta a replika mansardy

Zimní čas – denně  9:00 – 17:30

Letní čas – denně  9:00 – 18:00

Všechny objekty jsou uzavřeny ve dnech 24. – 26. 12. a 1. 1.

Otevírací doba se mění na letní a zimní v den změny času na letní a zpět (ří-

jen a březen). 

Návštěvní doba je veřejně oznámena ve všech objektech Památníku Terezín a na jeho 

webových stránkách.

Dny volných vstupů

Dle usnesení vlády České republiky č. 96/2014 a v rámci plnění Profilových úkolů sta-

novených Ministerstvem kultury České republiky bude Památník Terezín poskyto-

vat svým návštěvníkům volné vstupy do následujících vybraných objektů a expozic: 

Krematorium na Židovském hřbitově, Modlitebna z doby ghetta a replika mansardy, 

Ústřední márnice, obřadní místnosti a Kolumbárium, přístupy k e-kioskům.

Volný vstup do výše uvedených objektů a expozic je v těchto dnech: 

1. června

28. září

28. října

Volný vstup do všech objektů Památníku Terezín je v následujících dnech:

27. ledna u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu a předchá-

zení zločinům proti lidskosti.

Třetí květnovou neděli u příležitosti konání Terezínské tryzny.

 Informace o Památníku Terezín a jeho činnosti za uplynulý rok jsou zveřejňovány 

ve výroční zprávě, která je distribuována a zároveň zveřejněna na webových strán-

kách. Na těchto stránkách je zveřejněn také výstavní program a termíny akcí, které 

během roku Památník Terezín pořádá.

 Fondy dokumentačního a sbírkového oddělení jsou dle platných směrnic a po před-

chozí domluvě přístupny pro badatele.
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VNĚJŠÍ KONTAKTY A SPOLUPRÁCE

Historie represivních zařízení v Terezíně a Litoměřicích má mezinárodní rozměr, kte-

rý vyžaduje pokračování a rozvíjení spolupráce se zahraničními partnery, ať již se 

jedná o paměťové instituce, muzea, výzkumná a univerzitní pracoviště, organizace  

a spolky, či individuální badatele. Ještě větší význam mají kontakty s bývalými vězni 

a jejich organizacemi. 

Pokračování úzké spolupráce s bývalými vězni a jejich organizacemi proto na-

dále zůstává prioritou činnosti Památníku Terezín. Nejvýznamnější z nich zůstává 

Terezínská iniciativa, organizace bývalých vězňů terezínského ghetta, která vyvíjí 

všestrannou činnost od svého vzniku na počátku devadesátých let minulého stole-

tí. Navzdory zákonitému růstu průměrného věku jejích členů má její činnost nadá-

le velký význam. V různých oblastech její aktivity výrazným způsobem napomáhají 

činnosti Památníku Terezín. Zejména v oblasti vzdělávání jde o nezastupitelnou úlo-

hu. Besedy pamětníků s pedagogy i mladými účastníky vzdělávacích programů mají 

vždy neobyčejný ohlas. Důležitá je i pokračující finanční podpora Terezínské inicia-

tivy Památníku Terezín, která řadě škol umožňuje podniknout cestu do Terezína i ze 

vzdálenějších míst a účastnit se tam vzdělávacích programů. 

Počet spolupracujících domácích i zahraničních institucí je nadále značný. Mezi 

domácími partnery to na prvém místě tradičně bylo Židovské muzeum v Praze, 

s nímž se rozvíjela spolupráce při výzkumu, výstavní činnosti, vzájemné propagaci 

a ve vzdělávání. Dalšími významnými partnery byly Muzeum romské kultury v Brně, 

Památník Lidice, Národní archiv v Praze, Ústav pro studium totalitních režimů  

v Praze, Institut Terezínské iniciativy v Praze, Archiv bezpečnostních složek v Praze, 

Národní muzeum v Praze, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Státní okresní archiv 

Litoměřice se sídlem v Lovosicích a Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě.

Mezi zahraničními partnery hrají přední roli partnerské paměťové instituce, ale 

intenzivní spolupráce probíhá i s dalšími spolky a organizacemi, jakož i individu-

álními odborníky. V Polsku je hlavním partnerem Památníku Terezín Státní muze-

um Auschwitz-Birkenau v Osvětimi, dalšími partnery Státní muzeum v Majdanku 

a Muzeum Gross-Rosen. V Izraeli jsou to památníky Yad Vashem v Jeruzalémě  

a Beit Terezín v Givat Haim Ichud. Ve Spojených státech amerických je to především 

United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu, dále Museum of Jewish 

Heritage v New Yorku a University of South California Shoah Foundation Institute 

v Los Angeles. V Německu je hlavním partnerem Památník Ravensbrück, dalšími 

partnery Památník Flossenbürg, Památník Buchenwald, Památník Dachau, Památník 

Sachsenhausen a Dům konference ve Wannsee. V Rakousku jsou partnery Památník 

Mauthausen a Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes ve Vídni. 

V Nizozemsku je to Anne Frank House v Amsterodamu a v Norsku Památník Falstad. 
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Tradičně úzké jsou kontakty ke slovenským partnerům, kterými jsou Muzeum 

Slovenského národního povstání v Banské Bystrici, Dokumentační centrum ho-

lokaustu v Bratislavě, Muzeum židovské kultury v Bratislavě a Muzeum holokaustu  

v Seredi.

Již po řadu let pokračuje spolupráce se spolky přátel a podporovatelů Terezína, 

které působí v německých spolkových zemích Sasko, Braniborsko a Dolní Sasko.

Nadále pokračovalo působení zástupců Památníku Terezín v mezinárodních 

organizacích, které se zabývají výzkumnými, muzejními a vzdělávacími aktivita-

mi souvisejícími s připomínáním památky obětí nacistické rasové a politické per-

zekuce. Nejvýznamnější z nich je mezinárodní organizace International Holocaust 

Remembrance Alliance (IHRA), která sdružuje zástupce více než třiceti zemí. 

Pokračovala i činnost na půdě mezinárodního výboru pro památníky a martyrologic-

ká muzea IC MEMO v rámci mezinárodní organizace muzeí ICOM. 

Památník Terezín se podílí rovněž na činnosti Kuratoria bavorských památní-

ků, neboť pečuje také o památku obětí koncentračního tábora v Litoměřicích, který 

byl největším pobočným táborem kmenového koncentračního tábora v bavorském 

Flossenbürgu.

Stále většího významu nabývá mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací čin-

nosti. V uplynulém roce se znovu uskutečnily na půdě zahraničních partnerských in-

stitucí a v úzké spolupráci s nimi zvláštní semináře pro učitele z českých škol, navazu-

jící na předchozí semináře konané v Památníku Terezín. Tentokrát se jednalo o Státní 

muzeum Auschwitz-Birkenau v Osvětimi a památník Yad Vashem v Jeruzalémě. 

Pokračovala rovněž spolupráce s česko-německou organizací Tandem - Koordinační 

centrum česko-německých výměn mládeže, s centrálami v Plzni a Řezně. 

Na realizaci vzdělávacích programů Památníku Terezín pro německé skupiny se 

podíleli dobrovolníci vysílaní již po řadu let spolkem Gedenkdienst z Rakouska a ně-

meckou organizací Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste. 

Výše uvedeným formám mezinárodní spolupráce a zahraničních styků odpoví-

dala struktura zahraničních cest pracovníků Památníku Terezín. Jejich účelem byla 

účast na konferencích a seminářích (Essen, Bratislava, Ravensbrück, Vídeň, Kostnice, 

Frankfurt nad Mohanem, Řezno, Nitra), archivní výzkum (Berlín, Vídeň, Jeruzalém), 

kontroly zahraničních expozic spravovaných Památníkem Terezín (Osvětim), účast 

na jednáních vyplývajících z členství v mezinárodních institucích a pracovních sku-

pinách (Mnichov, Kjóto, Osvětim, Luxemburg), pietní akty pořádané partnerskými 

institucemi (Osvětim, Banská Bystrica, Kaliště, Flossenbürg, Dachau), příprava a rea-

lizace vzdělávacích programů (Osvětim, Jeruzalém, Berlín), účast na vernisáži výsta-

vy s účastí Památníku Terezín v zahraničí (Sereď) a studijní cesta v rámci přípravy 

nové stálé expozice (Berlín). 
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VÝZKUMNÁ ČINNOST

Historické oddělení pokračovalo ve výzkumu činnosti nacistických represivních za-

řízení v Terezíně a Litoměřicích a ve zpřístupňování výsledků tohoto výzkumu veřej-

nosti. K dějinám terezínského ghetta pokračoval výzkum počtu a příčin sebevražd 

Židů v Protektorátu Čechy a Morava. Nadále probíhaly přípravné práce k publikaci 

komentovaného vydání tzv. Mahlerova deníku. Soustavně byla doplňována databáze 

bývalých vězňů terezínského ghetta a rovněž tak databáze dalších obětí holokaustu 

z českých zemí, které neprošly terezínským ghettem. Pokračovaly finální práce na re-

alizaci stálé expozice Terezínské transporty. Deportace Židů do Terezína a deporta-

ce z terezínského ghetta do míst vyhlazování a otrocké práce v budově bývalé měst-

ské váhy v Terezíně.

K historii policejní věznice Terezín pokračoval soustavný výzkum vývoje ročních 

stavů vězňů policejní věznice Terezín, zahrnující jejich příchody a odchody, hromad-

né transporty do Terezína, transporty z Terezína do jiných věznic a koncentračních 

táborů, také evidenci odloučených komand a rovněž i reflexi měnících se podmí-

nek života ve věznici. Nadále byla doplňována a rozšiřována databáze bývalých věz-

ňů policejní věznice a pokračoval výzkum, jehož cílem bylo získání nových poznatků  

o okolnostech zatčení, věznění a dalších osudech vězňů v letech okupace. Pokračoval 

i výzkum problematiky zajatců ze zemí Commonwealthu v policejní věznici Terezín 

a výzkum týkající se poválečného posuzování a potrestání tzv. každodenní kolabora-

ce i závažných zločinů spáchaných během okupace, činnost mimořádných lidových 

soudů a trestních nalézacích komisí. 

Byly zahájeny práce na přípravě scénářů ke dvěma výstavám: Poslední dny věz-

nění a první dny svobody. Výstava k 75. výročí osvobození nacistických represiv-

ních zařízení v Terezíně a Litoměřicích a 80. výročí zřízení policejní věznice ge-

stapa v Terezíně. Historie nacistického represivního zařízení ve světle dokumentů  

a vzpomínek vězňů.

Výzkum koncentračního tábora Litoměřice se dlouhodobě soustředil především 

na doplňování databáze bývalých vězňů. Pokračovalo se ve vkládání původní karto-

téky koncentračního tábora Litoměřice do databáze. Bylo dokončeno zpracování no-

vých materiálů získaných v Institutu národní paměti ve Varšavě.

V rámci procesu digitalizace byly dokončeny dvě nové databáze: Internační tábor 

Svatobořice (1942–1945) a Vězni z českých zemí v koncentračním táboře Dachau 

(1938–1945). Obě databáze se staly součástí jednotného jmenného vyhledávače, kte-

rý nese název Databáze politicky a rasově pronásledovaných osob a sdružuje data 

třinácti doposud zpracovaných databází. Badatelům a širší veřejnosti bude jednot-

ný vyhledávač počátkem roku 2020 zpřístupněn na webových stránkách Památníku 

Terezín. 
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Pokračovaly přípravné práce k umísťování dalších souborů dokumentů z vlast-

ních fondů na webových stránkách Památníku Terezín připravované ve spolupráci 

s dalšími odbornými odděleními.

Byly zahájeny přípravné práce k realizaci nové stálé expozice Muzea ghetta  

v Terezíně.

Pokračovala spoluúčast na práci mezinárodních organizací, ve kterých Památník 

Terezín reprezentuje Českou republiku (IC MEMO ICOM – sekce památníků a memo-

riálních muzeí při mezinárodní organizaci muzeí, IHRA – mezinárodní sdružení pro 

vzdělávání, výzkum a připomínání holokaustu).

Pokračovala odborná a pedagogická spolupráce s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí 

nad Labem.

Pracovníci historického oddělení se účastnili vědeckých konferencí a seminá-

řů k tematice, která je náplní jejich práce, a připravovali pro tato jednání příspěv-

ky představující výsledky jejich výzkumů. Pokračovala rovněž soustavná publikační 

činnost. Vedle samostatných prací šlo především o příspěvky do vědecké ročenky 

Památníku Terezín Terezínské listy a do čtvrtletníku Zpravodaj. Vzdělávací a infor-

mační bulletin.

Historické oddělení redakčně zajistilo vydání vědecké ročenky Terezínské listy 

č. 47.

Výsledky výzkumné činnosti byly veřejnosti zpřístupňovány nejen v publikacích 

a odborném tisku, ale také ve vzdělávací činnosti formou zajišťování přednášek a be-

sed pro pedagogy, studenty a žáky z domova i ze zahraničí, jakož i formou přednášek 

pro veřejnost.

Pokračovalo průběžné zajišťování odborných konzultací pro badatele z domova 

i ze zahraničí, poskytování informací sdělovacím prostředkům i dalším zájemcům.

Byla zpracovávána potvrzení o věznění buď přímo pro bývalé vězně, nebo pro je-

jich rodinné příslušníky, úřady a soudy.
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VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Památník Terezín se od roku 1993 věnuje vedle své výzkumné, sbírkové a muzejní čin-

nosti také realizaci vzdělávacích programů pro žáky základních, středních či odbor-

ných škol a učilišť. V roce 2019 bylo pro české školy uspořádáno 101 jednodenních  

a 54 vícedenních seminářů spojených s prohlídkami expozic, přednáškami, beseda-

mi s pamětníky, workshopy, filmovými projekcemi a samostatnými tvůrčími aktivita-

mi. Celkem se těchto seminářů zúčastnilo 6 008 žáků a studentů. Nabídky vzdělávací-

ho oddělení ovšem využívají i školní skupiny ze zahraničí, kterých do Terezína přijelo 

celkem 24 na vícedenní a 11 na jednodenní semináře (jednalo se o 924 osob). Jejich 

program zajišťovali pod vedením odpovědných pracovníků vzdělávacího oddělení 

dobrovolníci vysílaní organizací Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste z Německa  

a spolkem Gedenkdienst z Rakouska, kteří v Památníku Terezín působí vždy po dobu 

jednoho roku. 

Vzdělávací oddělení se ovšem v uplynulém roce, stejně jako v letech minulých, 

nezaměřovalo pouze na práci s mládeží, ale působilo též v oblasti dalšího vzdělává-

ní pedagogických pracovníků v úzké spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky prostřednictvím již několik let osvědčené struktury 

čtyř až pěti na sebe navazujících seminářů. Na jaře se uskutečnil jeden základní tří-

denní seminář s názvem Jak vyučovat o holokaustu, jehož program zajišťovali lek-

toři Památníku Terezín, dále oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea 

v Praze a Muzea romské kultury v Brně. Na podzim pak byl uspořádán nadstavbový 

seminář Holokaust ve vzdělávání, navazující na výše uvedené semináře základní. 

Jeho cílem bylo rozšíření znalostí učitelů o podobách holokaustu v různých zemích 

okupovaných nacistickým Německem a seznámení s metodickými postupy uplatňo-

vanými při výuce této problematiky v zahraničí. Vedle domácích lektorů zajišťovali 

výuku také lektoři z partnerských institucí v Izraeli, Německu, Nizozemsku, Polsku 

a na Slovensku. Vybraní pedagogové, kteří v minulých letech absolvovali oba druhy 

uvedených seminářů, se pak zúčastnili nadstavbového školení, které se tentokrát ko-

nalo ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi. Čtvrtý stupeň seminářů pak 

již popatnácté probíhal v památníku Yad Vashem v Jeruzalémě (Izrael). Celkem v ro-

ce 2019 uvedenými pedagogickými semináři prošlo 138 účastníků. Proběhly také dva 

česko-polské pedagogické semináře za účasti 21 pedagogů z České republiky a Polska. 

První se konal na jaře v Osvětimi, druhý pak na podzim v Terezíně. Organizačním 

partnerem Památníku Terezín bylo Státní muzeum Auschwitz-Birkenau v Osvětimi. 

Vedle výše uvedených pedagogických školení byl na přelomu února a března orga-

nizován ve spolupráci s izraelským památníkem Yad Vashem a nizozemskou insti-

tucí CIDI (Centrum informatie en documentatie Israel) seminář, jehož se účastnilo  

22 učitelů z Nizozemska.
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V první polovině roku 2019 připravil Památník Terezín pro žáky základních  

a středních škol soutěže umělecké tvořivosti se vztahem k problematice rasové  

a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Jednalo se o XXV. ročník literární  

a XXIII. ročník výtvarné soutěže, tentokrát pod názvem Jsem tu bez rodiny. Téma by-

lo sice spojeno se situací sirotků v těžkých životních podmínkách zejména v průběhu 

holokaustu, ovšem účastníci dostali prostor i k jeho interpretaci v podmínkách aktu-

álního dění ve světě. 

Do soutěží bylo zasláno 721 prací. Stejně jako v minulých letech, tak i tentokrát 

nesly přízvisko Memoriál Hany Greenfieldové, a to na památku jejich zesnulé spon-

zorky a bývalé vězeňkyně terezínského ghetta. Na finančním zajištění se podílela stej-

ně jako v minulých letech také Terezínská iniciativa, jež hradí zvláštní cenu Erika 

Poláka. Z výběru výtvarných prací, které byly zaslány do uměleckých soutěží ne-

jen v tomto roce, ale i v letech minulých, bylo uspořádáno sedm putovních výstav: 

v Terezíně, Chrášťanech, Mostu, Novém Boru, Praze, Teplicích a Žluticích.

Vzdělávací oddělení se v průběhu roku 2019 rovněž podílelo na vzdělávání poslu-

chačů vysokých škol, a to zejména Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 

nad Labem. Pracovníci vzdělávacího oddělení v kooperaci s dalšími odbornými od-

děleními Památníku Terezín zajišťovali pro studenty zmiňované vysoké školy obsah 

seminářů, které se zabývaly úlohou terezínských represivních zařízení v době druhé 

světové války a seznamovaly studenty s činností Památníku Terezín jako paměťové  

a muzejní instituce.

Na ediční činnosti Památníku Terezín se vzdělávací oddělení podílelo přípravou 

čtyř čísel časopisu Zpravodaj. Vzdělávací a informační bulletin a připravovalo do-

plňující materiály k rozšíření webu vzdělávacího projektu Za pomníčky, jenž doku-

mentuje současný stav míst bývalých nacistických táborů a masových hrobů na úze-

mí dnešní České republiky. Projekt shromažďuje informace o tom, zda jsou v těchto 

místech instalovány pomníčky či pamětní desky. Za cíl si klade rozšiřování všeobec-

ného povědomí (hlavně u mládeže) o těchto místech tragédií, jakož i dějích, které se 

na nich odehrávaly. Zjištěné skutečnosti by také měly sloužit odborné veřejnosti, za-

bývající se místy historické paměti. 

Byla také doplňována internetová stránka projektu Školákem ve válečných letech, 

jejíž tvorbu podpořil Nadační fond obětem holocaustu. Tento web představuje spo-

lečnou práci Památníku Terezín, Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. 

Komenského, Institutu Terezínské iniciativy a 15 škol z různých regionů České re-

publiky, jež probíhala v letech 2015 až 2018. Jednotlivci (žáci, studenti) a školní kolek-

tivy badatelsky zpracovávali témata spojená se školním prostředím v českých zemích 

v letech 1938 až 1945. V rámci projektu byla též v roce 2017 vytvořena putovní výsta-

va, která byla poprvé veřejnosti představena v březnu uvedeného roku v prostorách 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od té doby již byla instalována na  

22 místech; konkrétně v roce 2019 ji mohli zájemci zhlédnout ve Šluknově, Lomnici 

nad Lužnicí, Vrchlabí a Hostinném. 
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Z hlediska nových počinů byl zahájen ve spolupráci s USC Shoah Foundation – The 

Institute for Visual History and Education se sídlem v Los Angeles a maďarskou orga-

nizací Zachor – Holocaust Remembrance Foundation projekt IWalks, v jehož rám-

ci budou vytvořeny sestřihy filmových výpovědí pamětníků s doprovodným obrazo-

vým a textovým materiálem. Frekventanti seminářů vzdělávacího oddělení a později 

i standardní návštěvníci Památníku Terezín se s nimi budou moci seznamovat skrze 

webovou aplikaci na svých mobilních telefonech, a to přímo v intravilánu bývalého 

terezínského ghetta na místech, o kterých pamětníci hovoří. 

Pracovníci vzdělávacího oddělení v roce 2019 také vyvíjeli publikační činnost, na-

příklad pro vědeckou ročenku Památníku Terezín Terezínské listy, a účastnili se ja-

ko externí lektoři seminářů pořádaných partnerskými i jinými institucemi, jako to-

mu bylo například při semináři organizovaném památníkem Yad Vashem v listopadu 

2019 v Brně. 
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DOKUMENTACE A SBÍRKOVÝ FOND

Akviziční činnost Památníku Terezín je zaměřena na systematické doplňování všech 

sbírkových fondů. Těmto fondům je věnována všestranná péče jak z hlediska odbor-

ného zpracování, tak jejich uložení a případného restaurování. Cílem této péče je 

umožnit využívání sbírkových fondů k badatelským, muzejním a výstavním účelům 

a jejich uchování pro příští generace. K podpoře akviziční činnosti přispěla Výzva 

k občanům. Pozůstalosti po přeživších, uveřejněná v různých sdělovacích prostřed-

cích již v roce 2018.

DOKUMENTAČNÍ ODDĚLENÍ

Do podsbírky historicko-dokumentární spravované dokumentačním oddělením by-

lo v roce 2019 zapsáno 21 přírůstkových čísel sbírkových předmětů zahrnujících 324 

jednotlivých dokladů, souvisejících s vězněním v policejní věznici gestapa v Malé 

pevnosti Terezín, ghettu Terezín a různých koncentračních táborech a věznicích. 

Přibližně dvě třetiny těchto dokladů byly získány darem, ostatní koupí.

Jedním z darů je soubor písemností a fotografií (fotografie nebyly zatím z časo-

vých důvodů zaevidovány) dokumentujících osud Leopolda a Ladislava Lohniských, 

bratrů pocházejících z obce Hrotovice v okrese Třebíč. Oba byli pro odbojovou čin-

nost vězněni v policejní věznici gestapa, odkud byli deportováni do koncentračního 

tábora Mauthausen, kde byli 24. října 1942 popraveni. V souboru se zachovaly napří-

klad jejich dopisy a dopisnice z policejní věznice a úmrtní listy z Mauthausenu. 

V systematické evidenci bylo zpracováno 90 inventárních čísel písemných materi-

álů a 150 inventárních čísel fotografií. 

 Do pomocného fotografického materiálu byla zaevidována 3 přírůstková čísla, 

pod nimiž je evidováno 17 fotografií a 2 filmy na DVD. 

Při periodické inventarizaci sbírek bylo zkontrolováno 1 267 inventárních čísel 

sbírkových předmětů. Pod 425 inventárními čísly z uvedeného počtu jsou evidovány 

fotografie uložené ve fotoarchivu. Pod zbývajícími 842 inventárními čísly je evido-

ván písemný materiál. Při inventuře nebyly zjištěny závažné nesrovnalosti. Na kon-

zervaci bylo vybráno 179 inventárních čísel sbírkových předmětů nebo jejich částí. 

Externím konzervátorem byla zajištěna konzervace části písemností vybraných 

k ošetření při periodické inventarizaci provedené v roce 2018 a dále z nových pří-

růstků, které konzervaci naléhavě vyžadovaly. Celkově bylo ošetřeno 386 listů písem-

ných materiálů, 11 fotografií a 4 další jednotlivosti (desky, obálka). Šlo o 164 evidenč-

ních čísel nebo jejich částí. 

Dokumentační oddělení navštívilo 17 badatelů (12 osob studovalo písemné ma-

teriály, 5 fotografie). Kromě toho přišlo 20 zájemců o informace o věznění. Další žá-
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dosti o informace, případně o kopie fotografií nebo písemností, byly vyřizovány pí-

semně. 

Dokumentátor pořídil 955 digitálních fotografií převážně dokumentujících čin-

nost Památníku Terezín, tj. pietní akty, vernisáže výstav, významné návštěvy a pra-

covní aktivity vzdělávacího a technického oddělení.

Externím žadatelům bylo poskytnuto přibližně 370 listů xeroxových kopií a téměř 

700 skenů.

Pro interní potřebu bylo zhotoveno přes 300 listů xeroxových kopií. Odborným 

pracovníkům Památníku Terezín bylo poskytnuto přibližně 850 skenů.

Roční plán tvorby digitální dokumentace byl splněn. Byla dokončena digitaliza-

ce kartoték České pomocné akce a započato skenování oddílu Koncentrační tábory. 

Celkem šlo o 360 inventárních čísel, z nichž vzniklo 8 261 skenů a 6 digitálních foto-

grafií písemností většího formátu.

Mimo plán byly digitalizovány hlavně dokumenty na základě požadavků odbor-

ných pracovníků Památníku Terezín a externích žadatelů, dále byly skenovány nové 

přírůstky pro přílohy darovacích smluv. Celkem takto vzniklo 1 487 skenů. Skeny bu-

dou připojeny do databáze písemného materiálu podsbírky jiná – historicko-doku-

mentární, případně do vhodného jmenného vyhledávače přístupného na interneto-

vých stránkách Památníku Terezín. 

Do digitální podoby bylo převedeno ze záznamů na kazetách 34 audio vzpomínek 

bývalých vězňů.

Fond knihovny byl rozšiřován akvizicemi odborné domácí a zahraniční literatury. 

V počítačovém katalogu knih bylo zpracováno 145 přírůstkových čísel. Do detašova-

né knihovny v Muzeu ghetta bylo předáno 22 knih. Průběžně byla prováděna distri-

buce a archivace tisku. Bylo zajištěno přidělení 4 čísel v systému ISBN (International 

Standard Book Number).

SBÍRKOVÉ ODDĚLENÍ

Do podsbírky historicko-umělecké bylo zapsáno 87 přírůstkových čísel, z nichž 

většina byla zpracována i v systematické evidenci. Darem získal Památník Terezín 

významný soubor kreseb Jana Hartmanna a jeho matky Edity, které vznikly v te-

rezínském ghettu. Velmi cenný byl též dar tří kreseb Lea Haase, Norberta Trollera  

a Josefa Bondyho, jakož i snubního prstýnku Elsy Jellinkové, která se vdávala v ghet-

tu Terezín. Z pozůstalosti Elsy Hladikové byl získán pruh látky s transportním číslem 

a dvě kresby. Z doby krátce po osvobození Terezína pocházejí textilní pásky na ru-

ku, šátek zdravotní sestry a odznak Červeného kříže, získané darem z pozůstalosti 

Gabriely Tůmové. Významným darem jsou rovněž předměty Emilie Prokopové pou-

žívané či vzniklé v době jejího věznění v koncentračním táboře Ravensbrück. Koupí 

získal Památník Terezín tři kresby Viktora Dobrovolného a dvě předválečné kresby 

od Lea Haase. Do evidence byly zapsány též dva předměty zakoupené z pozůstalosti 
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Anny Pěčkové vězněné v policejní věznici gestapa v Terezíně. Jedná se o památníček 

z jara 1945 a textilní tašku s výšivkou a daty věznění. 

Při periodické inventarizaci sbírek byly zrevidovány sbírkové předměty s inven-

tárními čísly PT 9401 – PT 10900. 

Památník Terezín pokračoval ve spolupráci s restaurátorskými dílnami Národního 

muzea, jejichž pracovníci externě zrestaurovali a konzervovali 57 inventárních čí-

sel sbírkových předmětů. Interními restaurátorkami bylo ošetřeno 126 předmětů. 

Restaurátorka papíru dále ošetřila 17 přírůstků pro dokumentační oddělení a za-

počala práce na 54 listech z půdních nálezů a 100 listech z nálezu v domě v ulici 

Komenského v Terezíně. 

Na základě plánu digitalizace byly vyhotoveny skeny 817 inventárních čísel sbír-

kových předmětů (jedná se o 5 318 skenů) a bylo vyfotografováno 105 inventárních 

čísel trojrozměrných a ostatních sbírkových předmětů, které nelze skenovat (celkem 

430 fotografií). Dokumentátorem a externím fotografem byly pořízeny fotografie 30 

velkorozměrových či zarámovaných výtvarných děl. 

Sbírkové oddělení zajišťovalo badatelské služby 13 badatelům, z toho 10 tuzem-

ským a 3 zahraničním. Vedle toho byly písemně poskytnuty služby 42 žadatelům o in-

formace. Dle požadavků badatelů a písemných žádostí bylo poskytnuto 1 299 kopií, 

skenů či fotografií ke studijním, výstavním a publikačním účelům. Pro potřeby natá-

čení bylo poskytnuto 25 sbírkových předmětů. 

Pracovníci sbírkového oddělení realizovali výstavu nazvanou Fritz Lederer. 

Život a smrt v terezínském ghettu, na které byly použity kresby a grafiky ze sbír-

ky Památníku Terezín. K výstavě byl zpracován katalog a byla doplněna o výtvarné 

workshopy určené pro děti. Díla Lea Haase rozšířila výstavu « Écraser l‘infâme! » – 

Umělci a koncentrační tábor – umělecká sbírka Památníku Sachsenhausen, na je-

jíž přípravě pracovníci oddělení spolupracovali. Originály sbírkových předmětů byly 

dále prezentovány na výstavě 17. listopad 1939. 

Nově bylo v roce 2019 zapůjčeno 53 inventárních čísel sbírkových předmětů  

a 4 předměty z pomocného materiálu na tuzemské výstavy, pokračovaly zápůjčky 

z minulých let v tuzemských i zahraničních institucích.

Pracovníci oddělení připravili podklady pro dva stěžejní úkoly, týkající se spolu-

práce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a získávání předmětů 

do sbírkového fondu z odúmrtí. Výtvarná část sbírky Památníku Terezín byla prezen-

tována na kolokviu Ukryté umění a pracovníci oddělení se zúčastnili i dalších odbor-

ných seminářů.

Nadále pokračovalo vyhledávání dědiců autorských práv a získávání povolení 

k dalšímu užití děl (publikování, vystavování, poskytování kopií děl badatelům atd.) 

od vlastníků a dědiců autorských práv. 
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HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST, DARY A PŘÍSPĚVKY

Památník Terezín ukončil hospodaření roku 2019 se zlepšeným výsledkem hospoda-

ření v objemu 598 456,98 Kč. Tohoto výsledku bylo dosaženo zvýšeným výnosem ze 

vstupného oproti plánovanému rozpočtu.

Celkové výnosy z prodeje služeb Památníku Terezín představují pokles oproti ro-

ku 2018 o 1,33 %, z toho výnosy ze vstupného v roce 2019 klesly o 1,92 % oproti ro-

ku 2018, nárůst je pak patrný v ostatních výnosech, a to průměrně o 4,61 %. Příjmy 

z pronájmu klesly o 10,99 % oproti stejnému období loňského roku. Mírný nárůst je 

ve výnosech z prodeje zboží, a to v objemu 1,25 %. I přes pokles vlastních výnosů lze 

hospodaření Památníku Terezín hodnotit pozitivně. Výnosy celkem oproti roku 2018 

stouply o 8,75 %. Pokles v hospodářském výsledku v roce 2019 oproti předchozímu 

období představuje objem ve výši 8,14 %. 

Celkové náklady v roce 2019 stouply o 8,85 %, a to zejména v oblasti věcných ná-

kladů v objemu 9,89 % a v oblasti osobních nákladů v objemu 10,13 %. Celkový pří-

spěvek na provoz od zřizovatele pokrývá pouze 97,83 % skutečnosti osobních nákla-

dů a 0,82 % věcných nákladů, tj. z celkových nákladů je pokryto 49,18 %.

VÝNOSY A NÁKLADY V ROCE 2019 V KČ

Výnosy:

a) vstupné ................................................................................................................ 44 840 007,10 Kč

b) příspěvek Ministerstva kultury České republiky ............................... 57 001 386,00 Kč

c) využití rezervních fondů ................................................................................. 2 376 697,48 Kč

d) ostatní příjmy ..................................................................................................... 8 943 304,52 Kč

Výnosy celkem:  113 161 395,10 Kč

Náklady:

a) materiálové náklady a energie ................................................................... 13 565 958,28 Kč

b) osobní náklady ................................................................................................ 56 569 087,64 Kč 

c) ostatní náklady (služby, opravy) ................................................................ 42 427 892,20 Kč

Náklady celkem: 112 562 938,12 Kč
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1 2 3 4

pol.č. Název položky účet
OBDOBÍ

BĚŽNÉ
MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

AKTIVA CELKEM 153 131 928,94 81 752 308,62 71 379 620,32 72 694 831,23

A. Stálá aktiva 130 947 003,52 81 688 947,76 49 258 055,76 45 610 969,49

I. Dlouhodobý nehmotný majetek  4 026 185,91       3 914 397,81       111 788,10       103 018,50      

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012

2. Software 013  343 497,80       307 165,30       36 332,50       103 018,50      

3. Ocenitelná práva 014

4. Povolenky na emise a preferenční limity 015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018  1 081 192,72       1 081 192,72      

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019  2 526 039,79       2 526 039,79      

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041  75 455,60       75 455,60      

8. Uspořádací účet tech. zhodnocení DNM 044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm.majetek 051

II. Dlouhodobý hmotný majetek 126 920 817,61       77 774 549,95       49 146 267,66       45 507 950,99      

1. Pozemky 031  1 488 099,09       1 488 099,09       1 488 099,09      

2. Kulturní předměty 032  2 237 303,00       2 237 303,00       2 237 303,00      

3. Stavby 021  46 866 040,83       13 504 179,50       33 361 861,33       34 116 320,61      

4. Samostatné movité věci a soubory mov.věcí 022  38 381 989,37       30 741 410,07       7 640 579,30       6 240 645,29      

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025  18 000,00       18 000,00      

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028  33 510 960,38       33 510 960,38      

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042  4 418 424,94       4 418 424,94       1 425 583,00      

9. Uspořádací účet tech. zhodnocení DHM 045

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.majetek 052

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem 061

2. Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem 062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063

4. Půjčky osobám ve skupině 066

5. Jiné dlouhodobé půjčky 067

6. Termínované vklady dlouhodobé 068

7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069

8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek 053

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé 462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466

5. Dlouh. pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahr. 468

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469

B. Oběžná aktiva  22 184 925,42       63 360,86       22 121 564,56       27 083 861,74      

I. Zásoby  10 108 090,75       10 108 090,75       11 147 809,55      

1. Pořízení materiálu 111

ROZVAHA (BILANCE)
Sestavená k 31. 12. 2019
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2. Materiál na skladě 112  651 653,34       651 653,34       830 199,16      

3. Materiál na cestě 119

4. Nedokončená výroba 121

5. Polotovary vlastní výroby 122

6. Výrobky 123

7. Pořízení zboží 131

8. Zboží na skladě 132  9 456 437,41       9 456 437,41       10 315 610,39      

9. Zboží na cestě 138

10. Ostatní zásoby 139  2 000,00      

II. Krátkodobé pohledávky  4 559 256,17       63 360,86       4 495 895,31       6 606 342,73      

1. Odběratelé 311  578 708,60       63 360,86       515 347,74       383 658,00      

2. Směnky k inkasu 312

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314  790 115,47       790 115,47       704 995,45      

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315  7 924,00       7 924,00       38 803,00      

6. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé 316

7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317

8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318

9. Pohledávky ze sdílených daní 319

10. Pohledávky za zaměstnanci 335  344,83      

11. Zúčtování s institucemi soc.zabezp. a zdrav.poj. 336

12. Daň z příjmů 341  235 724,00       235 724,00       235 724,00      

13. Jiné přímé daně 342

14. Daň z přidané hodnoty 343

15. Jiné daně a poplatky 344  2 483,00       2 483,00       1 699,00      

16. Nároky na dotace a ost.zúčt. se st.rozpočtem 346

17. Pohledávky za rozpočtem ÚSC 348

18. Pohledávky za účastníky sdružení 351

19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361

20. Pevné termínové operace a opce 363

21. Pohledávky z finančního zajištění 365

22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367

23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 371

24. Poskytnuté zálohy na dotace 373

25. Náklady příštích období 381  812 491,97       812 491,97       865 421,86      

26. Příjmy příštích období 385  431 809,13       431 809,13       375 696,59      

27. Dohadné účty aktivní 388  1 700 000,00       1 700 000,00       4 000 000,00      

28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377

III. Příjmové účty rozpočtového hospodaření

1. Příjmový účet organizačních složek státu 222

IV. Krátkodobý finanční majetek  7 517 578,50       7 517 578,50       9 329 709,46      

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253

1 2 3 4

pol.č. Název položky účet
OBDOBÍ

BĚŽNÉ
MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO
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3. Jinné cenné papíry 256

4. Termínované vklady krátkodobé 244

5. Jiné běžné účty 245  -        

6. Účty spravovaných prostředků 247

7. Souhrnné účty 248

8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu 249

9. Běžný účet 241  5 898 116,85       5 898 116,85       7 877 689,87      

10. Běžný účet FKSP 243  1 288 459,19       1 288 459,19       1 192 502,75      

11. Základní běžný účet ÚSC 231

12. Běžné účty fondů ÚSC 236

13. Běžné účty státních fondů 224

14. Běžné účty fondů organizačních složek státu 225

15. Ceniny 263  539,00       539,00       2 512,00      

16. Peníze na cestě 262

17. Pokladna 261  330 463,46                                        330 463,46       257 004,84      

1 2 3 4

pol.č. Název položky účet
OBDOBÍ

BĚŽNÉ
MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO
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PASIVA CELKEM  71 379 620,32       72 694 831,23      

C. Vlastní kapitál  58 095 847,31       54 867 879,77      

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky  52 016 435,47       48 369 349,20      

1. Jmění účetní jednotky 401  52 016 435,47       48 369 349,20      

2. Fond privatizace 402

3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403

4. Agregované příjmy a výdaje minulých let 404

5. Kurzové rozdíly 405

6. Oceňovací rozdíly při změně metody 406

7. Jiné oceňovací rozdíly 407

8. Opravy chyb minulých období 408

II. Fondy účetní jednotky  5 480 954,86       5 847 721,99      

1. Fond odměn 411  867 478,00       779 975,00      

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412  1 369 325,73       1 282 531,51      

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413  130 162,58      

4. Rezervní fond z ostatních titulů 414  1 334 484,28       1 248 691,63      

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416  1 779 504,27       2 536 523,85      

6. Ostatní fondy 419

III. Výsledek hospodaření  598 456,98       650 808,58      

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493  650 808,58      

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431  598 456,98      

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432

D. Cizí zdroje  13 283 773,01       17 826 951,46      

I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření

1. Zvláštní výdajový účet 223

II. Rezervy

1. Rezervy 441

III. Dlouhodobé závazky  -         -        

1. Dlouhodobé úvěry 451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452

3. Vydané dluhopisy 453

4. Závazky z pronájmu 454

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455

6. Dlouhodobé závazky z ručení 456

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 457

8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458

9. Ostatní dlouhodobé závazky 459

IV. Krátkodobé závazky  13 283 773,01       17 826 951,46      

1. Krátkodobé úvěry 281

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282

3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283

4. Jiné krátkodobé půjčky 289

1 2

pol.č. Název položky účet
OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ
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5. Dodavatelé 321  1 461 217,72       3 661 155,02      

6. Směnky k úhradě 322

7. Závazky z dávek sociálního zabezpečení 323

8. Krátkodobé přijaté zálohy 324  44 174,33      

9. Závazky z dělené správy a kaucí 325

10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326

11. Přijaté zálohy daní 327

12. Závazky z výběru daní 328

13. Závazky ze sdílených daní 329

14. Zaměstnanci 331  243 591,00       290 877,00      

15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333  2 493 476,00       2 428 848,00      

16. Sociální pojištění 336  1 101 612,00       1 099 130,00      

17. Zdravotní pojištění 337  477 295,00       471 091,00      

18. Daň z příjmů 341

19. Jiné přímé daně 342  421 441,00       398 617,00      

20. Daň z přidané hodnoty 343  1 120 896,45       1 011 766,83      

21. Jiné daně a poplatky 344

22. Závazky ke státnímu rozpočtu 347  190 320,00      

23. Závazky k rozpočtům ÚSC 349

24. Závazky k účastníkům sdružení 352

25. Krátkodobé závazky z ručení 362

26. Pevné termínové operace a opce 363

27. Závazky z neukončených finančních operací 364

28. Závazky z finančního zajištění 366

29. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368

30. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372

31. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374  4 000 000,00      

32. Výdaje příštích období 383  340,00       202 077,00      

33. Výnosy příštích období 384  3 651 696,80       2 243 941,61      

34. Dohadné účty pasivní 389  2 012 698,71       1 540 000,00      

35. Ostatní krátkodobé závazky 378  255 334,00       289 128,00      

1 2

pol.č. Název položky účet
OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ
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A. NÁKLADY  112 562 938,12       103 409 608,55      

I. Náklady z činnosti  112 534 521,05       103 388 396,00      

1. Spotřeba materiálu 501  6 248 454,93       6 149 757,60      

2. Spotřeba energie 502  4 701 373,01       3 965 420,70      

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503

4. Prodané zboží 504  2 616 130,34       2 651 573,67      

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506  -        

6. Opravy a udržování 511  12 432 359,93       11 969 768,59      

7. Cestovné 512  598 437,15       585 012,49      

8. Náklady na reprezentaci 513  257 073,24       240 590,96      

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 -51 195,00      -52 554,00      

10. Ostatní služby 518  20 162 767,57       17 896 476,31      

11. Mzdové náklady 521  40 773 816,00       36 870 778,00      

12. Zákonné sociální pojištění 524  13 701 862,00       12 437 740,00      

13. Jiné sociální pojištění 525  113 133,00       102 395,00      

14. Zákonné sociální náklady 527  1 980 276,64       1 954 147,02      

15. Jiné sociální náklady 528

16. Daň silniční 531  29 216,00       29 072,00      

17. Daň z nemovitosti 532  23 420,00       17 708,00      

18. Jiné daně a poplatky 538  4 756,00       17 538,60      

19. Vratky daní z nadměrných odpočtů 539

20. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541  1 538,00      

21. Jiné pokuty a penále 542

22. Dary 543

23. Prodaný materiál 544

24. Manka a škody 547  2 672,30      

25. Tvorba fondů 548  69 596,69      

26. Odpisy dlouhodobého majetku 551  2 652 180,57       2 845 656,90      

27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 552

28. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 553  708 489,62      

29. Prodané pozemky 554

30. Tvorba a zúčtování rezerv 555

31. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 -2 456,14       8 982,00      

32. Náklady z odepsaných pohledávek 557

33. Náklady z drobného dlouhodobého hm. a nehm. majetku 558  1 556 992,17       1 392 095,24      

34. Ostatní náklady z činnosti 549  4 731 713,34       3 528 150,61      

II. Finanční náklady  28 417,07       21 212,55      

1. Prodanné cenné papíry a podíly 561

2. Úroky 562

3. Kurzové ztráty 563  28 416,39       21 211,56      

4. Náklady na přecenění reálnou hodnotou 564

5. Ostatní finanční náklady 569  0,68       0,99      

III. Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a SF  -         -        

1. Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu 571

2. Náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC 572

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
sestavený k 31. 12. 2019

Hlavní činnost
pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
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3. Náklady na nároky na prostředky státních fondů 573

4. Náklady na ostatní nároky 574

IV. Náklady ze sdílených daní  -         -        

1. Náklady  ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 581

2. Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob 582

3. Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty 584

4. Náklady ze sdílených spotřebních daní 585

5. Náklady ze sdílených majetkových daní 586

6. Náklady ze sdílené silniční daně 588

V. Daň z příjmů 0,00 0,00

1. Daň z příjmů 591 0,00 0,00

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595

B. VÝNOSY  113 161 395,10       104 060 417,13      

I. Výnosy z činnosti  55 947 205,96       56 454 255,19      

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601

2. Výnosy z prodeje služeb 602  49 423 345,99       50 090 121,99      

3. Výnosy z pronájmu 603  331 419,73       373 218,05      

4. Výnosy z prodaného zboží 604  3 558 105,05       3 513 829,64      

5. Výnosy ze správních poplatků 605

6. Výnosy z místních poplatků 606

7. Výnosy ze soudních poplatků 607

8. Jiné výnosy z vlastních výrobků 609

9. Změna stavu nedokončené výroby 611

10. Změna stavu polotovarů 612

11. Změna stavu výrobků 613

12. Změna stavu ostatních zásob 614

13. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641  7 476,02      

14. Jiné pokuty a penále 642

15. Výnosy z odepsaných pohledávek 643

16. Výnosy z prodeje materiálu 644

17. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645

18. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646  69 596,69      

19. Výnosy z prodeje pozemků 647

20. Čerpání fondů 648  2 376 697,48       1 714 298,77      

21. Ostatní výnosy z činnosti 649  250 161,69       693 190,05      

II. Finanční výnosy  12 803,14       20 890,94      

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661

2. Úroky 662  -         -        

3. Kurzové zisky 663  12 801,82       20 871,25      

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664

5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665

6. Ostatní finanční výnosy 669  1,32       19,69      

III. Výnosy z daní a poplatků  -         -        

1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 631

2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob 632

Hlavní činnost
pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
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3. Výnosy ze sociálního pojištění 633

4. Výnosy z daně z přidané hodnoty 634

5. Výnosy ze spotřebních daní 635

6. Výnosy z majetkových daní 636

7. Výnosy z energetických daní 637

8. Výnosy ze silniční daně 638

9. Výnosy z ostatních daní a poplatků 639

IV. Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF  57 201 386,00       47 585 271,00      

1. Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu 671  57 201 386,00       47 585 271,00      

2. Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 672

3. Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 673

4. Výnosy z ostatních nároků 674

V. Výnosy ze sdílených daní  -         -        

1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681

2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682

3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684

4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685

5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686

6. Výnosy ze sdílené silniční daně 688

VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním  598 456,98       650 808,58      

4. Výsledek hospodaření po zdanění  598 456,98       650 808,58      

Hlavní činnost
pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
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DARY A PŘÍSPĚVKY 2019

Prostředky získané z darů a příspěvků v roce 2019 činily celkem 629 347,13 Kč.

Největšími částkami přispěli tito dárci:

 Patrick Mehr a Helen Epstein, Spojené státy americké

 Všeobecná zdravotní pojišťovna, Česká republika

 Federace židovských obcí, Česká republika

 Terezínská iniciativa, Česká republika

 Lili Reiser, Spojené státy americké

 Alex a Christa Guehl, Německo

 Jim Jelinek, Spojené státy americké

 Jutta Witthoefft, Německo

 David Maass, Spojené státy americké

 Ing. Jaroslav Schwalb, Česká republika

 Universita Duisburg-Essen, Německo

 Eintracht Frankfurt Fussball AG, Německo

 Lenka Bartošová, Česká republika

 Trong H. Nguyen, Česká republika

 Blanka Raclová, Česká republika

 Marek Šteigl, Česká republika

Menšími částkami přispěla řada dalších dárců, z nichž většina zůstala anonymními. 

Také jim všem náleží stejně jako výše jmenovaným naše upřímné poděkování.

Prostředky získané z darů a příspěvků byly využity pro následující účely:

dary na Terezínskou tryznu 2019 .......................................................................... 18 000,00 Kč 

dary na opravy a údržbu Památníku Terezín ................................................... 202 694,00 Kč

dary na platy a ostatní osobní náklady Památníku Terezín ........................ 104 518,00 Kč

dary na činnost vzdělávacího oddělení .............................................................. 168 835,54 Kč

dary na soutěže vzdělávacího oddělení ................................................................... 6 000,00 Kč

dary na vzdělávání zaměstnanců .............................................................................. 40 447,00 Kč

dary na nákup zahraniční literatury ......................................................................... 3 059,94 Kč
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TECHNICKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

Technické oddělení celoročně zabezpečuje údržbu a restaurování areálů a objektů 

nacistických represivních zařízení v Terezíně a Litoměřicích. 

 V roce 2019 byly završeny práce na odstraňování následků povodní z roku 2002 

a 2013 úspěšným dokončením poslední etapy opravy pohledového zdiva vnějšího 

opevnění Malé pevnosti v Terezíně. 

DALŠÍ ÚDRŽBOVÉ A TECHNICKÉ PRÁCE

  Byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení na parkovišti u Židovského 

hřbitova.

 Byla zahájena rekonstrukce domu v Dlouhé ulici číslo 121 v Terezíně, který bude 

přestavěn na ubytovnu pro účastníky vzdělávacích programů Památníku Terezín.

  Byla dokončena rekonstrukce budovy bývalé městské váhy v Terezíně a tech-

nická příprava pro instalaci nové stálé expozice v tomto objektu.

 Bylo provedeno technické zajištění vstupu do bývalé podzemní továrny „Richard“ 

v Litoměřicích.

 Provedena byla instalace kamerového systému v Kolumbáriu a budově bývalé měst-

ské váhy. 
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 V prostorách depozitářů v objektu bývalého „Kammeru“ v Malé pevnosti a v býva-

lých Magdeburských kasárnách byla instalována klimatizace.

 Proběhla přípravná jednání o bezpečnostních opatřeních na ochranu Památníku 

Terezín jako „měkkého cíle“.

 Byla zajišťována běžná údržba zeleně ve všech objektech Památníku Terezín.

 Celoročně bylo zabezpečováno technické zajištění pietních, kulturních a vzdělá-

vacích akcí.
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 Konání Terezínské tryzny dne 17. května 2020. 

 Konání dalších vzpomínkových akcí: Jom ha-šoa ve ha-gvura (Dne šoa a hrdin-

ství), výročí poslední popravy v Terezíně, Kever Avot.

 Otevření nové stálé expozice Terezínské transporty. Deportace Židů do Terezína  

a transporty z terezínského ghetta do míst vyhlazování a otrocké práce.

 Instalování deseti krátkodobých výtvarných a dokumentárních výstav. 

 Pokračování výzkumu nacistických represivních zařízení v Terezíně a Litoměřicích.

 Pokračování digitalizace sbírkových předmětů Památníku Terezín a jejich zpří-

stupňování na webových stránkách.

 Doplňování databází bývalých vězňů.

 Vydání Terezínských listů č. 48.

 Vydávání čtvrtletníku Zpravodaj. Vzdělávací a informační bulletin.

 Pořádání seminářů pro pedagogy, studenty a žáky.

 Uspořádání výtvarné a literární soutěže pro mládež na téma Válka skončila, mů-

žeme zapomenout?

 Pokračování projektu dokumentace současného stavu míst bývalých nacistických 

táborů a hromadných hrobů v českých zemích nazvaného Za pomníčky. 

 Pokračování badatelského projektu určeného žákům škol v České republice s ná-

zvem Školákem ve válečných letech ve spolupráci s dalšími institucemi.

 Zahájení rekonstrukce sociálních zařízení na parkovišti u Národního hřbitova. 

VÝHLED NA ROK 2020
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