
PAMÁTNÍK TEREZÍN
Výroční zpráva



1

PAMÁTNÍK TEREZÍN
Výroční zpráva za rok 2015

Terezín, březen 2016



2

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 sbírku výtvarných děl. Sbírku vytváří na základě vědeckého pozná-

ní a vlastní koncepce sbírkové činnosti.

 Spravuje historický knižní fond (sbírkový), odbornou knihovnu a sbírku písemností archivní po-

vahy.

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

vou, případně zvukovou. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o vý- 

voji společnosti.

 Provádí vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává.

 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 českou účast na expozicích zřízených v bývalých koncentračních táborech 

Auschwitz-Birkenau v Osvětimi (Polsko) a Ravensbrücku (Německo).

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

ce 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. Zajišťuje provoz Meziná-

rodního střediska setkávání, včetně souvisejících služeb.

 Trvale zajišťuje průvodcovské služby a podává o nich podrobné informace.

 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.

 Podává informace o průvodcovské službě a návštěvnosti.

Název zpracovatele:
Sídlo organizace: 

IČ: 
DIČ:

Telefon:
GSM:
Fax:

E-mail:
Internetové stránky:

Způsob zřízení:

Zřizovatel:

Památník Terezín
Principova alej 304, 411 55 Terezín
00177288
CZ00177288
416 782 225, 416 782 442, 416 782 131
604 241 179, 606 632 914
416 782 245
pamatnik@pamatnik-terezin.cz
www.pamatnik-terezin.cz
Zřizovací listina vydaná Ministerstvem kultury České republiky 
pod Sp. Zn.: MK-S 14 780/2013 ze dne 29. 11. 2013
Ministerstvo kultury České republiky
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ÚVODNÍ SLOVO

Zpráva, kterou veřejnosti předkládáme, je příležitostí informovat o tom, jak bylo na-

plňováno poslání Památníku Terezín, dané jeho statutem. Hned v úvodu bych chtěl 

poděkovat všem našim pracovníkům za to, že svým poctivým a obětavým přístu-

pem k práci umožnili, aby byly splněny úkoly naší instituce v připomínání, výzkumu  

a vzdělávání o nacistických represivních zařízeních v Terezíně a Litoměřicích, jakož 

i v objasňování širších souvislostí politické a rasové perzekuce nejen v českých ze-

mích, ale i v dalších zemích okupovaných nacistickým Německem. Zároveň chci po-

děkovat našim domácím i zahraničním partnerům, kteří s námi spolupracovali při 

realizaci mnoha aktivit, a zvláště ocenit pomoc a podporu, kterou nám v uplynu-

lém roce, tak jako v letech předchozích, soustavně poskytovalo Ministerstvo kultury 

České republiky. 

K hlavním úkolům Památníku Terezín patřila příprava a organizace vzpomínko-

vých setkání, připomínajících oběti rasové a politické perzekuce v českých zemích 

a v dalších oblastech Evropy okupovaných nacistickým Německem. Netradičně byl 

prvním z těchto shromáždění pietní akt uspořádaný 27. ledna ke Dni památky obětí 

holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Uskutečnil se v prostoru Židov-

ského hřbitova a byl zároveň součástí mezinárodního fóra, které pod názvem „Let 

My People Live“ uspořádal Evropský židovský kongres ve spolupráci s Evropským 

parlamentem a státními institucemi České republiky. V jeho průběhu byla také od-

halena socha Aleše Veselého nazvaná „Zákon nezvratnosti“.

 Vzpomínková akce u příležitosti Dne vzpomínání na oběti holokaustu Jom HaŠoa 

se uskutečnila za účasti vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona v prosto-

ru před bývalou modlitebnou z doby židovského ghetta v Dlouhé ulici. Jako již tra-

dičně přečetli při této příležitosti bývalí vězni ghetta, členové Terezínské iniciativy, 

dalších sto jmen Židů, kteří zahynuli po deportaci do Terezína. Tento pietní akt měl 

znovu velmi působivý charakter a připomenul přítomným, kolik konkrétních lid-

ských tragédií se skrývalo pod nacistickým eufemismem „konečné řešení židovské 

otázky“. 

Každoroční ústřední vzpomínková akce Terezínská tryzna, věnovaná obětem na-

cistické okupace z našeho území, ale i jiných evropských zemí, se opět konala třetí 

květnovou neděli, tentokrát 17. května. Bezprostředně před jejím zahájením byla po-

ložením věnců uctěna památka obětí poslední popravy v terezínské Malé pevnosti, 

která se uskutečnila 2. května 1945. 

Samotné Terezínské tryzny se zúčastnili prezident České republiky, představite-

lé vlády, zástupci Parlamentu České republiky, politických stran i zastupitelských 

úřadů mnoha zemí světa. Přítomna byla také řada bývalých vězňů, jejichž celostátní 

organizace – Český svaz bojovníků za svobodu – byla spolupořadatelem tryzny. Jmé-



6

nem bývalých vězňů promluvil předseda Ústředního výboru Českého svazu bojov-

níků za svobodu Jaroslav Vodička. Hlavní projev přednesl prezident Miloš Zeman, 

který nejprve připomenul zločiny německého nacismu a poté se zabýval problémy 

dneška s důrazem na nebezpečí xenofobie, neonacismu a intolerance. V rámci Tere-

zínské tryzny byla pak za přítomnosti ministra kultury České republiky Daniela Her-

mana otevřena nová stálá expozice výtvarného umění Památníku Terezín „Umění 

proti fašismu a válce“. 

Významnou osobností vězněnou v policejní věznici v Malé pevnosti v Terezíně 

byla Milada Horáková. Nacistické věznění přežila, avšak za své politické aktivity po 

osvobození, v době zápasu o příští směřování našeho státu, zaplatila po uchopení 

moci komunisty zanedlouho svým životem. Ve spolupráci s Konfederací politických 

vězňů uspořádal Památník Terezín dvě pietní akce připomínající osud tohoto sym-

bolu odporu proti totalitní moci – 26. června k 65. výročí její popravy a 22. prosince 

u příležitosti 114. výročí jejího narození.

Ve spolupráci s Federací židovských obcí v České republice a Pražskou židovskou 

obcí se uskutečnila tryzna Kever Avot, která je pořádána na památku zahájení depor-

tací Židů z českých zemí nacistickými okupanty a zároveň k uctění jejich obětí v prů-

běhu holokaustu. Od roku 1946 je termínem jejího konání vždy neděle týden před 

nejvýznamnějším židovským svátkem Nového roku – Roš Hašana. Tryzna proběhla 

6. září u krematoria na Židovském hřbitově. 

Z oblasti výstavní činnosti bych chtěl připomenout alespoň dokumentární výsta-

vu k 70. výročí osvobození represivních zařízení v Terezíně a Litoměřicích s názvem 

„Osvobození míst utrpení a statečnosti“. 

Do Památníku Terezín zavítala v průběhu uplynulého roku řada významných za-

hraničních návštěv, které se přijely poklonit památce obětí nacistických perzekuč-

ních zařízení a seznámit se s činností Památníku Terezín. Nejvzácnějšími hosty byli 

prezident Slovenské republiky Andrej Kiska a prezident Státu Izrael Reuven Rivlin, 

které při jejich návštěvách doprovázel prezident České republiky Miloš Zeman.

Další části této výroční zprávy podrobněji přibližují úkoly, které plnila jednotli-

vá oddělení. V nich naleznete podrobnější informace o dílčích úsecích činnosti naší 

instituce.

Domnívám se, že poctivá práce a iniciativa našich pracovníků našly své vyjádření 

ve zvýšené návštěvnosti Památníku Terezín. Ta činila 270 564 osob, což ve srovnání 

s předchozím rokem představuje nárůst o sedm procent. Z jednotlivých objektů nej-

více vzrostla návštěvnost v Magdeburských kasárnách a v Muzeu ghetta. V absolut-

ních číslech je pořadí sledovaných objektů následující: V Muzeu ghetta se návštěv-

nost zvýšila o 19 227, v Malé pevnosti o 11 575 osob a v Magdeburských kasárnách  

o 10 019 osob. Pro mne je zvláště potěšující, že se znovu výrazně zvýšila návštěvnost 

českých školních skupin.

Jsem přesvědčen, že i v roce 2016 budou stálými faktory činnosti Památníku Tere-

zín poctivá práce, iniciativa a obětavost jeho pracovníků, dále pak plodná spolupráce 
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s partnerskými institucemi, organizacemi, spolky a jednotlivci z domova i ze zahrani-

čí, především však s bývalými vězni. Oporou nám nadále bude Ministerstvo kultury 

České republiky. Věřím proto, že bilancování dalšího roku bude opět úspěšné.

 PhDr. Jan Munk, CSc.,

 ředitel Památníku Terezín
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Sekretariát
 Správce IT

 Interní audit

Doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc.  Jiří Janoušek

Náměstci ředitele

Vedoucí oddělení

Historické oddělení

Doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc. 

Oddělení vnějších vztahů  
a marketingu

 Jiří Janoušek

Ekonomické oddělení
Bc. Lenka Křičková

Sbírkové oddělení
Iva Gaudesová 

Dokumentační oddělení
 Mgr. Jan Roubínek

Vzdělávací oddělení
Mgr. Jan Špringl

 Technicko-provozní oddělení
 Ing. Stanislav Krejný

Ředitel Památníku Terezín
PhDr. Jan Munk, CSc.

Oddělení provozu ubytovacích  
a stravovacích zařízení

 Ján Lacko
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V České republice je Památník Terezín jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním 

je především uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacis-

tické okupace, její odkaz přibližovat a zprostředkovávat veřejnosti prostřednictvím 

muzejní a osvětové činnosti a současně pečovat o místa spojená s utrpením desetiti-

síců lidí v letech druhé světové války. 

 Ve správě Památníku Terezín se nacházejí objekty a areály, které ve svém celku 

představují jedinečný muzejní komplex, do kterého přicházejí každoročně statisíce 

návštěvníků z domova i ze zahraničí. S historií nacistických represivních zařízení 

v Terezíně a nedalekých Litoměřicích se mohou seznámit v řadě stálých i příležitost-

ných expozic. Stejně tak mohou navštívit pietní prostory a další památná místa spo-

jená s touto tragickou kapitolou novodobých dějin.

 Dějiny terezínského ghetta přibližuje především stálá expozice Muzea ghetta, 

jež se nachází v budově bývalé městské školy. Na ni navazují četné další expozice, 

které jsou umístěny v bývalých Magdeburských kasárnách, v krematoriu na Židov-

ském hřbitově a v bývalé Ústřední márnici ghetta. Dalšími pietními místy jsou mod-

litebna z doby ghetta v Dlouhé ulici, Kolumbárium ghetta, památník na břehu Ohře, 

kde byl nedlouho před koncem nacistické okupace do řeky vysypán popel obětí,  

a zbytek železniční vlečky. Kromě uvedených pietních míst se ve městě Terezín na-

cházejí další památná místa a objekty.

PAMÁTNÍK TEREZÍN 
A JEHO SLUŽBY NÁVŠTĚVNÍKŮM
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 V areálu Malé pevnosti, která je od města Terezín vzdálena necelý jeden kilome-

tr, je kromě objektů, které sloužily policejní věznici gestapa, možno navštívit řadu 

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 (jejich stavby nesly krycí názvy Richard I 

a Richard II) však mohou zhlédnout stálou výstavu věnovanou této problematice, jež 

je umístěna v bývalém III. dvoře Malé pevnosti.
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Areály bývalého ghetta a policejní věznice gestapa v Malé pevnosti si mohou ná-

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

návce lze navštívit s průvodci i krematorium koncentračního tábora v Litoměřicích.

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 már-

nici ghetta; 

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

ských kasárnách;

 Hudba v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských kasárnách;

 Výtvarné umění v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských ka-

sárnách;

 Literární tvorba v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských ka-

sárnách;

 Divadlo v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských kasárnách; 

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

ských kasárnách;

 Rekonstrukce „mansardy“ vězňů terezínského ghetta – expozice v Dlouhé ulici 

č. 17;

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

 Výtvarná expozice Památníku Terezín „Umění proti fašismu a válce“ – expozice 

v Muzeu Malé pevnosti; 

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

ti;

 Terezín 1780–1939 – expozice ve vstupním objektu Malé pevnosti;

 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;

 Kamila Ženatá: Oplakávání – expozice ve III. dvoře Malé pevnosti.

Návštěvníci mohou zhlédnout rovněž řadu dočasných výstav. Badatelé mohou vy-

užívat služeb dokumentačního a sbírkového oddělení, odborné knihovny, jakož i vy-

hledávačů 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 re-

presivních zařízení v Terezíně a Litoměřicích.
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI

NÁVŠTĚVNOST PAMÁTNÍKU TEREZÍN V ROCE 2015

Měsíc
Návštěvnost 

celkem
Cizinci

Mládež
cizinci

Mládež
ČR

Leden   5 188   4 247   2 084    437
Únor   9 347   7 437   5 135  1 170 
Březen  28 335 25 502 20 173 1 594
Duben  30 498  24 756  16 588  3 838
Květen  32 850  21 401  11 160       5 824
Červen  30 157 22 274   13 150 5 519
Červenec 34 595   27 317  12 856   2 304
Srpen  30 538   23 606   9 426   2 404
Září  28 336   24 532   15 468   1 717
Říjen  23 691   19 119   11 473   2 837
Listopad   9 677    7 552    3 915 1 282
Prosinec   7 352    6 307    2 572    576
ROK 2015 270 564 214 050 124 000 29 502
Rok 2014 252 612 201 502 122 686 25 425
Rozdíl + 17 952 + 12 548 + 1 314     + 4 077

NÁVŠTĚVNOST V MALÉ PEVNOSTI V ROCE 2015

Měsíc
Návštěvnost

celkem
 Cizinci

 Mládež
 cizinci

Mládež
ČR

Leden  4 693   3 769   1 803    425
Únor   9 101   7 209   5 051  1 160 
Březen  27 455 24 708 19 635 1 561
Duben  29 360  23 740  16 194  3 755
Květen 31 884  20 638  10 858 5 677
Červen  28 929 21 136 12 779 5 455
Červenec  31 232   25 054  12 179   2 288
Srpen  28 208   21 546    8 877 2 378
Září  27 314   23 557   15 139   1 712
Říjen  22 763   18 233   11 148   2 821
Listopad   8 349    6 344    3 495   1 255
Prosinec   6 694   5 710    2 363    571
ROK 2015 255 982 201 644 119 521 29 058
Rok 2014 244 407 194 452 119 625      25 082
Rozdíl + 11 575 + 7 192        - 104 + 3 976
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NÁVŠTĚVNOST V MUZEU GHETTA V ROCE 2015

Měsíc
Návštěvnost

celkem  Cizinci  Mládež
 cizinci

 Mládež
 ČR

Leden   4 274   3 522   1 699   403
Únor   6 378   4 984   3 255   906
Březen  15 815  13 899  10 465  1 105
Duben  19 473  15 154   9 122  3 040
Květen  23 930  14 451   7 111  4 865
Červen  21 709  15 776   8 938      4 343 
Červenec  27 877  22 230  10 863  1 851
Srpen  23 045  17 982   7 132  1 970
Září  19 633  17 049  10 540  1 357 
Říjen  18 058  14 767   8 502  2 207
Listopad   7 199   5 445   2 592      1 173
Prosinec   6 021   5 322   2 132   409
ROK 2015 193 412 150 581  82 351 23 629
Rok 2014 174 185 135 744 77 988 20 577   
Rozdíl + 19 227    + 14 837      + 4 363     + 3 052

NÁVŠTĚVNOST V BÝVALÝCH MAGDEBURSKÝCH KASÁRNÁCH V ROCE 2015

Měsíc
Návštěvnost

celkem  Cizinci  Mládež
 cizinci

 Mládež
 ČR

Leden   2 208   1 813    929   295
Únor   3 294   2 481   1 550   675 
Březen   7 189   6 270 4 644 644
Duben  10 189   7 885   4 819  1 891
Květen  12 915   7 453   3 787 2 474
Červen   9 009   6 496 3 497 2 021
Červenec  10 218   9 364   4 877    323
Srpen  10 126   8 943   3 371    504
Září  10 216   9 207   5 596    657
Říjen   9 626   7 921   4 678  1 327
Listopad   4 413   3 390 1 587 834
Prosinec   3 521   3 153   1 395    273
ROK 2015 92 924 74 376 40 730 11 918
Rok 2014 82 905 67 610 40 424 10 582
Rozdíl + 10 019 + 6 766 + 306 + 1 336
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PŘEHLED USPOŘÁDANÝCH AKCÍ A VÝSTAV.
PROPAGAČNĚ ORGANIZAČNÍ

A EDIČNÍ ČINNOST

PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ ORGANIZOVANÝCH  

PAMÁTNÍKEM TEREZÍN V ROCE 2015

  

 Dne 26. ledna navštívil Památník Terezín prezident Slovenské republiky Andrej 

Kiska v doprovodu prezidenta České republiky Miloše Zemana. 

 Dne 27. ledna ke Dni památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti 

lidskosti se konal pietní akt v prostoru Židovského hřbitova, který byl součás-

tí 4. mezinárodního fóra „Let My People Live“, pořádaného Evropským židov-

ským kongresem ve spolupráci s Evropským parlamentem a státními instituce-

mi ČR. Při této příležitosti byla také odhalena socha Aleše Veselého s názvem 

„Zákon nezvratnosti“. 

 Dne 16. dubna se konala vzpomínková akce u příležitosti světového dne pa-

mátky obětí holocaustu Jom HaŠoa za účasti vrchního zemského rabína Karola 

Efraima Sidona a dalších hostů. 

 Dne 17. května před zahájením Terezínské tryzny proběhlo kladení věnců na 

popravišti v Malé pevnosti při příležitosti uctění památky obětí poslední po-

pravy v Terezíně 2. května 1945.

 Dne 17. května se konala Terezínská tryzna na Národním hřbitově za účasti zá-

stupců Senátu Parlamentu České republiky a Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky, vlády České republiky a zastupitelských úřadů mnoha zemí  

a dalších hostí. Hlavní projev přednesl prezident České republiky Miloš Zeman. 

 V rámci Terezínské tryzny byla za účasti ministra kultury České republiky 

Daniela Hermana slavnostně otevřena nová stálá výtvarná expozice „Umění 

proti fašismu a válce“.  V odpoledních hodinách se uskutečnil koncert Nadace 
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Defiant Requiem v terezínské jízdárně. Provedení hudebního pásma: „Hours of 

Freedom: The Terezín Composer (Hodiny svobody: Terezínský skladatel)“ v po-

dání souboru Prague Modern řídil Murry Sidlin.

 Dne 26. června se konal pietní akt k výročí popravy Milady Horákové.

 Dne 6. září se konala v prostoru Židovského hřbitova tryzna Kever Avot za oběti 

genocidy Židů z českých zemí.

 Dne 22. října navštívil Památník Terezín prezident Státu Izrael Reuven Rivlin 

v doprovodu prezidenta České republiky Miloše Zemana.

 Dne 22. prosince se konalo vzpomínkové shromáždění u příležitosti 114. výro-

čí narození Milady Horákové v Pamětní síni Malé pevnosti.

PŘEHLED VÝSTAV USPOŘÁDANÝCH PAMÁTNÍKEM TEREZÍN 

V ROCE 2015

 Andrew Lass: Rozjímání – fotografie, kresby, básně;

 Sofiina volba po Česku. Osudy 80 českých židovských dětí, které za války 

uprchly do Skandinávie a setkaly se po 70 letech – dokumentární výstava;

 Německý nacistický tábor smrti – Konzentrationslager Auschwitz – dokumen-

tární výstava;

 Eli Fischer: Umělci – poslové míru – výtvarná výstava;

 Osvobození míst utrpení a statečnosti – dokumentární výstava;

 Jiří Sozanský a Ivan Bukovský: Terezín závěrem – výtvarná výstava;

 „… a na troskách ghetta budeme se smát…“ – výstava prací z výtvarné soutěže 

Památníku Terezín pro mládež;

 Svatopluk Klimeš – výtvarná výstava;

 17. listopad 1939 – dokumentární výstava;

 Alfred Kantor: Terezín – Osvětim – Schwarzheide. Holocaust v deníku umělce 

– výtvarná výstava;

 Helga Weissová Hošková: Maluj, co vidíš – výtvarná výstava.

PUTOVNÍ VÝSTAVY ZAPŮJČENÉ JINÝM INSTITUCÍM

 Vzpomínky, projekt volných vyprávění pamětníků oživujících zážitky z období 

nacistické okupace – dokumentární výstava (Synagoga Děčín);

 „Rodinný tábor“. Výstava k výročí likvidace terezínského „Rodinného tábora“ 

v Auschwitz-Birkenau – dokumentární výstava (Múzeum židovskej kultury, 

Bratislava);

 Vedem. Tajný časopis chlapců z období terezínského ghetta – dokumentární 

výstava (Synagoga Děčín);

 Stauffenberg a „Operace Valkýra“. Atentát na Hitlera z 20. července 1944 – do-

kumentární výstava (BAŠEVI, Jičín a Památník Lidice).
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VZTAHY K VEŘEJNOSTI

 Byly vydávány tiskové zprávy k nejdůležitějším událostem a zajištěno jejich 

zprostředkování lokálním i celorepublikovým médiím, místním informačním 

centrům, partnerským organizacím a institucím podobné povahy.

 Pokračovaly prezentace Památníku Terezín na stránkách odborných periodik  

a dalších tiskovin v oblasti cestovního ruchu, tištěných i elektronických.

 Pokračovala spolupráce s agenturou Česká centrála cestovního ruchu – Czech-

Tourism na celostátní úrovni a s přesahem za hranice České republiky (Česká 

centra v zahraničí).

 Pokračovala spolupráce s odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Ús-

teckého kraje na regionální úrovni. 

 Pokračovala spolupráce s informačními středisky a centry cestovního ruchu 

přilehlých obcí na místní úrovni.
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 V rámci členství pokračovala spolupráce s Asociací muzeí a galerií.

 V rámci členství pokračovala spolupráce s Asociací cestovních kanceláří České 

republiky a Asociací českých cestovních kanceláří a agentur.

 Pokračovala spolupráce s Asociací průvodců České republiky v rámci přidru-

ženého členství.

 Památník Terezín byl zastoupen na veletrzích cestovního ruchu v ČR i v zahra-

ničí (přímo či nepřímo – prostřednictvím propagačních materiálů). 

 Přímá účast:

Holiday World, Praha. 

 Nepřímá účast: 

GO 2015, Brno;

ITB, Berlín;

Ferien Messe, Vídeň;

Svět knihy, Praha;

Památky, Praha. 

 Pravidelně byly aktualizovány webové prezentace Památníku Terezín a profil 

na sociální síti Facebook.

 Památník Terezín měl po celý rok zajištěnu přiměřenou propagaci především  

v místech s vysokou koncentrací turistů v České republice i v zahraničí (sto-

jany distribuční agentury Adjust Art, Autobusové nádraží Praha Florenc, ná-

vštěvnické centrum Židovského muzea v Praze, akce „Otevřené ministerstvo“ 

Ministerstva kultury ČR, Letiště Václava Havla v Praze, Letiště Drážďany aj.).

 Proběhly dvě kontroly České národní expozice ve Státním muzeu Auschwitz-

-Birkenau v Osvětimi.

 Proběhla kontrola České národní expozice v Památníku Ravensbrück.

 Oddělení vnějších vztahů a marketingu se podílelo na organizačním zajiště-

ní jarních seminářů vzdělávacího oddělení „Jak vyučovat o holokaustu“, kona-

ných ve dnech 22. a 27. března.

 Oddělení vnějších vztahů a marketingu se podílelo na organizačním zajištění 

mezinárodního semináře „Holokaust ve vzdělávání“, konaného ve dnech 26. až 

29. listopadu.

PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST

 Byl obměněn a doplněn kádr průvodců.

 Ve spolupráci se vzdělávacím oddělením a historickým oddělením byl před za-

čátkem sezóny 2015 zajištěn odborný seminář pro průvodce. 

 Průvodci podstoupili jazykové náslechy svých výkladů.

 Byl obměněn a doplněn kádr kustodů výstav a stálých expozic.

 Průvodci byli vybaveni pracovními stejnokroji.
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EDIČNÍ ČINNOST

 Byly vydány „Terezínské listy“ č. 43.

 Čtyřikrát vyšel „Zpravodaj. Vzdělávací a informační bulletin“.

 Byla vydána „Výroční zpráva Památníku Terezín za rok 2014“.

 Byla vydána skládačka k výstavě Svatopluka Klimeše.

 Byl vydán katalog k výstavě „Jiří Sozanský a Ivan Bukovský: Terezín závěrem“.

 Byl proveden dotisk brožury „Vzpomínky – vyprávění pamětníků z období na-

cistické okupace“.

 Byl proveden dotisk trhací mapy Terezína s vyznačením objektů Památníku 

Terezín.

 Probíhalo průběžné doplňování cizojazyčných tištěných průvodců.
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NAPLŇOVÁNÍ FUNKCE POSKYTOVATELE  

STANDARDIZOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB

Památník Terezín má zpracovány „Směrnice o poskytování standardizovaných veřej-

ných služeb“, které stanoví následující zásady: 

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

objektů instituce, přičemž příkaz obsahuje všechny druhy vstupného a také 

podmínky pro poskytnutí slevy. Ceník je zveřejněn u všech pokladen a na 

webových stránkách Památníku Terezín.

 Odstraňování bariér znemožňujících užívání služeb osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace. V jeho rámci se podařilo zřídit bezbariérový 

vstup do prvního patra stálé expozice v Muzeu ghetta, do krematoria v pro-

storu Židovského hřbitova a do prvního patra Muzea Malé pevnosti. Zřizování 

bezbariérových vstupů do několika dalších objektů Památníku Terezín bude 

pokračovat v závislosti na finančních možnostech.

 Objekty Památníku Terezín jsou přístupny celoročně v doprovodu průvodců  

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

Modlitebna z doby terezínského ghetta

a replika tzv. mansardy (ubytovny vězňů)

Zimní čas: denně 9:00 – 17:30

Letní čas: denně 9:00 – 18:00

Všechny objekty jsou uzavřeny ve dnech 24. – 26. prosince a 1. ledna.
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Otevírací doba se mění na letní a zimní v den následující po změně času na 

letní a zpět (říjen a březen). 

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

jeho webových stránkách.

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 jsou zveřejněny také výstavní program a termíny akcí, kte-

ré během roku Památník Terezín pořádá, jakož i ediční plán.

Fondy dokumentačního a sbírkového oddělení jsou dle platných směrnic a po 

předchozí domluvě přístupny pro badatele.
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VNĚJŠÍ KONTAKTY A SPOLUPRÁCE

Pro Památník Terezín mají nezastupitelný význam kontakty s bývalými vězni a jejich 

organizacemi, dále pak kontakty s řadou muzejních, výzkumných a pedagogických 

institucí z domova i ze zahraničí, ale i s jednotlivci, kteří se problematice rasové  

a politické perzekuce v letech druhé světové války věnují.

Největší a nejaktivnější z organizací bývalých vězňů je Terezínská iniciativa, která 

sdružuje bývalé vězně terezínského ghetta a do své činnosti zapojuje i příslušníky 

druhé a třetí generace. Památník Terezín s ní tak jako v minulých letech úzce spolu-

pracoval při realizaci svých výzkumných, muzejních a vzdělávacích aktivit. Nejvý-

znamnější byla účast členů Terezínské iniciativy na realizaci vzdělávacích programů 

Památníku Terezín osvědčenou formou besed s domácími i zahraničními skupinami 

mládeže a jejich vystoupení na seminářích dalšího vzdělávání pedagogů.

Naproti tomu v případě bývalých vězňů policejní věznice Terezín vzhledem k je-

jich vyššímu věkovému průměru a malému počtu bylo možno využít jejich spoluprá-

ce už jen výjimečně.

Mnohostranné byly kontakty s partnerskými institucemi. Z domácích to bylo pře-

devším Židovské muzeum v Praze, s nímž se uskutečňovala spolupráce při výzkum-

né činnosti, vzájemném poskytování materiálů k výstavním a jiným účelům a při 

činnosti vzdělávací. Dalším partnerem, s nímž spolupráce probíhala ve výše uvede-

ných oblastech, byl Institut Terezínské iniciativy v Praze. Z domácích institucí se dá-

le jednalo o Muzeum romské kultury v Brně, Památník Lidice, Národní archiv v Pra-

ze, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Ústav pro studium totalitních režimů v Praze, 

Národní muzeum v Praze a Státní oblastní archiv v Litoměřicích.

Rozvinula se rovněž spolupráce s Evropským institutem odkazu šoa, který byl za-

ložen především k zajištění dalšího pátrání po osudech židovského majetku uloupe-

ného nacisty (ESLI – European Shoah Legacy Institute).

Od počátku 90. let probíhá spolupráce s řadou zahraničních památníků a dal-

ších institucí, které se zabývají připomínáním památky obětí rasové a politické 

perzekuce v zemích ovládaných v letech druhé světové války nacistickým Němec-

kem, shromažďují písemné a hmotné památky z tohoto období a organizují výzkum  

a vzdělávání o této problematice. V Polsku jsou to Státní muzeum Auschwitz-Bir-

kenau v Osvětimi, Státní muzeum v Majdanku a Muzeum Gross-Rosen, v Izraeli pa-

mátníky Yad Vashem v Jeruzalémě a Beit Theresienstadt v Givat Haim Ichud, ve 

Spojených státech amerických United States Holocaust Memorial Museum ve Wa-

shingtonu, Museum of Jewish Heritage v New Yorku a University of South Califor-

nia Shoah Foundation Institute v Los Angeles, v Nizozemsku Anne Frank House  

v Amsterodamu, v Německu Památník Flossenbürg, Památník Buchenwald, Památ-

ník Dachau, Památník Sachsenhausen, Památník Ravensbrück a Dům konference  
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ve Wannsee, v Rakousku Památník Mauthausen a Dokumentationsarchiv des öster- 

reichischen Widerstandes ve Vídni, v Norsku Památník Falstad, na Slovensku Muze- 

um SNP v Banské Bystrici, Dokumentační centrum holokaustu v Bratislavě a Mu- 

zeum židovské kultury v Bratislavě.

Pokračovala také spolupráce se spolky přátel a podporovatelů Terezína, které pů-

sobí v německých spolkových zemích Sasko, Braniborsko a Dolní Sasko.

Zástupci Památníku Terezín působili v mezinárodních organizacích, které se za-

bývají výzkumnými, muzejními a vzdělávacími aktivitami souvisejícími s připomíná-

ním památky obětí nacistické rasové a politické perzekuce. Nejvýznamnější z nich 

je mezivládní organizace International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), 

která sdružuje již 31 členských zemí. Pracovníci Památníku Terezín jsou členy dele-

gace České republiky v IHRA a pracují v jejích stálých odborných komisích (Akade-

mická komise a Komise pro památníky).

Další takovou organizací je Mezinárodní organizace muzeí ICOM. Zástupci Pa-

mátníku Terezín se podíleli na činnosti jejího výboru IC MEMO, který sdružuje  

památníky a muzea zločinů proti lidskosti spáchaných státními režimy.

Nadále byl Památník Terezín zastoupen v Kuratoriu bavorských památníků  

a v Mezinárodním fóru Mauthausen. V obou těchto sdruženích si zástupci památní-

ků nacistické perzekuce a organizací bývalých vězňů z různých zemí vyměňují infor-

mace a posuzují koncepční návrhy týkající se současné i budoucí činnosti památní-

ků. Památník Terezín také spolupracoval s členskými organizacemi mezinárodního 

sdružení International Coalition of Sites of Conscience, v němž je zastoupen jako 

jeden z památníků holokaustu.

V oblasti vzdělávání pokračovala spolupráce Památníku Terezín s partnerskými 

institucemi v Izraeli (památníky Yad Vashem a Beit Theresienstadt), Polsku (Stát-

ní muzeum Auschwitz-Birkenau v Osvětimi) a Německu (Památník Ravensbrück  

a Dům konference ve Wannsee) při přípravě speciálních seminářů dalšího vzdělá-

vání pro české učitele. Pokračovala rovněž spolupráce s česko-německou organiza-

cí Tandem – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže s centrálami 

v Plzni a Řezně. 

Tak jako po řadu předchozích let působili v Památníku Terezín dobrovolníci, 

kteří jsou vysíláni organizacemi Gedenkdienst z Rakouska a Aktion Sühnezeichen/

Friedensdienste (ASF) z Německa. Těžiště jejich působení představuje spolupráce se 

vzdělávacím oddělením Památníku Terezín při zajišťování vzdělávacích pobytů ně-

mecky mluvících skupin. Organizace ASF rovněž zajišťovala pracovní pobyty skupin 

mládeže v Terezíně, které jsou zaměřeny především na údržbu a obnovu některých 

areálů ve městě.

Výše uvedeným formám mezinárodní spolupráce a zahraničních styků odpoví-

dala struktura zahraničních cest pracovníků Památníku Terezín. Jejich účelem byla 

účast na mezinárodních konferencích a seminářích (Osvětim, Berlín, Banská Bystri-

ca), kurýrní cesty při doprovodu výstavních exponátů ze sbírek Památníku Terezín 
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(Berlín), kontroly zahraničních expozic spravovaných Památníkem Terezín (Osvě-

tim, Ravensbrück), účast na jednáních vyplývajících z členství v mezinárodních or-

ganizacích a pracovních skupinách (Budapešť, Debrecen, Mnichov, Mauthausen, 

Sarajevo, Bělehrad), pietní akty pořádané partnerskými institucemi (Osvětim, Bu-

chenwald, Dachau, Bratislava, Banská Bystrica, Ravensbrück), příprava a realizace 

vzdělávacích programů (Osvětim, Jeruzalém), jednání pracovních skupin při řešení 

mezinárodních projektů (Berlín, Minsk, Drážďany, Řezno), archivní výzkum (Jeru-

zalém, Varšava, Bratislava) a účast na veletrzích cestovního ruchu (Vídeň, Berlín). 
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VÝZKUMNÁ ČINNOST

Historické oddělení se zaměřilo v souladu se střednědobým plánem činnosti Památ-

níku Terezín na pokračování základního výzkumu dějin represivních zařízení v Te-

rezíně a Litoměřicích v období nacistické okupace, jakož i na výzkum širších souvis-

lostí rasové a politické perzekuce včetně vývoje nacistického represivního aparátu  

a dalších osudů vězňů po deportaci z výše uvedených represivních zařízení do dal-

ších věznic, káznic a koncentračních táborů různých druhů. Úzce přitom spolu-

pracovalo s odděleními sbírkovým, dokumentačním a vzdělávacím. Tento výzkum 

zahrnoval systematické rešerše v domácích i zahraničních archivech a kontakty 

s domácími i zahraničními institucemi i jednotlivci zabývajícími se touto problema-

tikou. Konkrétně se jednalo o následující úkoly: 

Ve výzkumu dějin terezínského ghetta byl hlavní důraz položen na přiblížení úlo-

hy posledního velitele komandantury SS v ghettu Karla Rahma při provádění změn 

ve správě tábora, dále na fungování tzv. židovské samosprávy a rovněž zhodnoce-

ní vlivu všech tří velitelů tábora na korupci a klientelismus v různých složkách sa-

mosprávy. Byly zpracovány polské archivní materiály, prohlubující poznání o osu-

dech vězňů deportovaných z terezínského ghetta do ghetta ve Varšavě a umožňující 

srovnání fungování ghett v Lodži a Terezíně. Průběžně pokračovalo doplňování da-

tabáze bývalých vězňů terezínského ghetta, jakož i databáze perzekvovaných Židů 

z českých zemí, kteří neprošli terezínským ghettem. Tyto databáze, jakož i databáze, 

které budou uvedeny dále, jsou přístupny veřejnosti na webových stránkách Památ-

níku Terezín.

Rovněž v oblasti výzkumu dějin policejní věznice v Malé pevnosti Terezín pokra-

čovalo doplňování databáze bývalých vězňů. Hlavní důraz byl věnován získávání co 

největšího množství údajů o okolnostech zatčení, věznění a dalších osudech vězňů 

v době nacistické okupace. K této databázi byly připojeny další soubory dokumentů, 

především původní kartotéka policejní věznice. 

Doplňování databáze bývalých vězňů probíhalo i v případě výzkumu koncentrač-

ního tábora Litoměřice. Nové údaje byly vloženy i do Kalendária událostí v koncent-

račním táboře Litoměřice, umístěného na těchto stránkách na konci roku 2014.

Pokračovaly také práce na doplňování a rozšiřování databází bývalých vězňů dal-

ších nacistických represivních zařízení, zpřístupněných na webových stránkách Pa-

mátníku Terezín. Jednalo se o databázi vězňů dalších poboček koncentračního tábo-

ra Flossenbürg (jeho hlavní pobočkou byl koncentrační tábor Litoměřice) na území 

českých zemí a dále o databáze bývalých vězňů z českých zemí, kteří byli deportová-

ni do koncentračního tábora Ravensbrück a do koncentračního tábora Mauthausen. 

Nově byla vytvořena databáze českých vězňů koncentračního tábora Buchen-

wald. 
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Ve spolupráci s dalšími odbornými odděleními pokračovalo postupné umísťová-

ní dalších souborů dokumentů z vlastních fondů na webových stránkách Památníku 

Terezín. 

Byl dokončen výzkum soudních spisů Mimořádného lidového soudu v Litoměři-

cích, které se vztahují k dějinám nacistických represivních zařízení v Terezíně a Li-

toměřicích. 

Pokračovala spoluúčast na práci mezinárodních organizací, ve kterých Památník 

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

moriálních muzeí při mezinárodní organizaci muzeí, IHRA – mezinárodní sdružení 

pro vzdělávání, výzkum a připomínání holokaustu).

Nové texty a dokumenty byly vkládány do informačních kiosků, zřízených v rám-

ci realizace česko-německého projektu „Krajina paměti“, umístěných na třech ná-

vštěvníky vyhledávaných místech v Památníku Terezín.

K 70. výročí osvobození represivních zařízení v Terezíně a Litoměřicích byla při-

pravena dokumentární výstava.

Pokračovala odborná spolupráce s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Pracovníci oddělení se zúčastnili vědeckých konferencí a seminářů k tematice, 

která je náplní jejich výzkumné práce. 

Pracovníci oddělení zpracovali příspěvky pro ročenku Památníku Terezín „Tere-

zínské listy“. 

Výsledky výzkumné činnosti oddělení byly veřejnosti zpřístupňovány rovněž for-

mou zajišťování přednášek a besed v rámci vzdělávací a osvětové činnosti. 

Pokračovalo zajišťování odborných konzultací pro badatele z domova i ze zahra-

ničí a poskytování informací sdělovacím prostředkům i dalším zájemcům.

Průběžně byla zpracovávána potvrzení o věznění pro bývalé vězně, případně na 

vyžádání jejich rodinnými příslušníky, úřady a soudy.
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VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

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

ní činnosti také realizaci vzdělávacích programů pro žáky základních a středních 

škol či škol odborných a učilišť. V roce 2015 bylo pro české školy uspořádáno 102 

jednodenních a 44 vícedenních seminářů spojených s prohlídkami expozic, před-

náškami, besedami s pamětníky, workshopy, filmovými projekcemi a samostatnými 

tvůrčími aktivitami. Celkem se těchto seminářů zúčastnilo 5 447 žáků a studentů 

českých škol. Nabídky vzdělávacího oddělení ovšem využívají i školní skupiny ze za-

hraničí, kterých do Terezína přijelo celkem 30 na vícedenní a 34 na jednodenní se-

mináře (jednalo se o 1 556 osob). Na zajištění jejich programu se významně podíleli 

zejména dobrovolní pracovníci z Německa a Rakouska, vysílaní organizacemi Ak- 

tion Sühnezeichen/Friedensdienste a Gedenkdienst, kteří v Památníku Terezín pů-

sobí 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 vzdě-

lávání pedagogických pracovníků v úzké spolupráci s Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky prostřednictvím již několik let zaběhlé 

struktury čtyř až pěti na sebe navazujících seminářů. Na jaře se uskutečnila dvě 

základní třídenní školení s názvem „Jak vyučovat o holokaustu“, jejichž program 

zajišťovali lektoři Památníku Terezín, Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židov-

ského muzea v Praze a Muzea romské kultury v Brně. Na podzim pak bylo uspořá-

dáno nadstavbové setkání k semináři výše jmenovanému pod názvem „Holokaust 

ve vzdělávání“. Jeho cílem bylo rozšíření znalostí učitelů o podobách holocaustu 

v různých podmínkách nacistickým Německem okupované Evropy a seznámení  

s příklady metodických postupů ve výuce této problematiky, které jsou uplatňovány 

v zahraničí. Vedle domácích lektorů se jej účastnili také lektoři zahraniční. Vybraní 

pedagogové, kteří absolvovali výše zmiňované semináře v minulých letech, se pak 

účastnili nadstavbových školení ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi 

(Polsko), v památníku Yad Vashem v Jeruzalémě (Izrael) a v Památníku Terezín. Po-

slední uvedený seminář byl koncipován jako česko-polský, neboť kromě českých uči-

telů se jej účastnili i pedagogové z Polské republiky (organizačním partnerem na 

polské straně bylo Státní muzeum Auschwitz-Birkenau v Osvětimi). Celkem v roce 

2015 výše představenými pedagogickými semináři prošlo 177 osob z České repub-

liky. 

Ovšem vedle těchto typů školení pro české učitele byly pořádány také vzdělávací 

akce určené pouze zahraničním pedagogům. Jednalo se o semináře v Terezíně pro 

polské učitele (pořádaný společně se Státním muzeem Auschwitz-Birkenau a pol-

ským Institutem národní paměti) a pro pedagogy z Dánska a Velké Británie (pořá-
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daný ve spolupráci s Danish Institute for International Studies, britským Holocaust 

Educational Trust a izraleským Yad Vashem).

V první polovině roku 2015 organizoval Památník Terezín pro žáky základních 

a středních škol soutěž umělecké tvořivosti se vztahem k problematice rasové a po-

litické perzekuce v letech nacistické okupace. Jednalo se o XXI. ročník literární  

a XIX. ročník výtvarné soutěže, tentokrát pod názvem „… a na troskách ghetta bude-

me se smát…“. Téma bylo věnováno rozměru umění v krizových životních situacích 

s přihlédnutím k situaci v terezínském ghettu v době druhé světové války. Zasláno 

do nich bylo 495 prací. Poprvé soutěže nesly přízvisko Memoriál Hany Greenfieldo-

vé, a to podle jejich zesnulé sponzorky a bývalé vězeňkyně terezínského ghetta. Na 

finančním zajištění se podílela jako v minulých letech také Terezínská iniciativa, jež 

hradí zvláštní cenu Erika Poláka, která je udílena zvlášť zdařilým dílům. 

Z výběru výtvarných prací, které byly zaslány do uměleckých soutěží v tomto ro-

ce i v letech minulých, bylo uspořádáno celkem sedm výstav (v Terezíně, v Brně, Li-

byni, Mostě, Teplicích, Praze a Žluticích).

Vzdělávací oddělení se též v průběhu roku 2015 podílelo na vzdělávání poslucha-

čů vysokých škol nejen formou konzultací jejich seminárních a diplomových prací, 

ale též spoluprací na projektu Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem s názvem 

Communitas pro praxis. Pracovníci vzdělávacího oddělení ve spolupráci s dalšími 

odbornými pracovišti Památníku Terezín zajišťovali pro studenty zmiňované ško-

ly obsah seminářů, které se zabývaly nejen rolí terezínských represivních zařízení 

v době druhé světové války, ale též seznamovaly studenty s vnitřním chodem Památ-

níku Terezín jako paměťové a muzejní instituce.

Z hlediska ediční práce vzdělávacího oddělení byla připravena čtyři čísla „Zpra-

vodaje. Vzdělávacího a informačního bulletinu Památníku Terezín“ a byly vykonává-

ny doplňující práce na webech projektů „Za pomníčky“ a „Školákem v Protektorátu“.

Ve sledovaném roce též byla zahájena práce na novém projektu s názvem „Školá-

kem ve válečných letech“ ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a kni-

hovnou J. A. Komenského, Institutem Terezínské iniciativy a Národním institutem 

dalšího vzdělávání, který je nadstavbou projektu „Školákem v Protektorátu“ a aktivit 

zmiňovaných partnerských institucí. Projekt byl podpořen grantem International 

Coalition of Sites of Conscience, jehož čerpání bude probíhat v roce 2016.

Pracovníci vzdělávacího oddělení se také v roce 2015 účastnili jako lektoři něko-

lika seminářů a akcí organizovaných jinými institucemi (např. Ústavem pro studium 

totalitních režimů, Institutem Terezínské iniciativy, Severočeským muzeem v Liber-

ci a KreBul o.p.s. ve Volarech) a vyvíjeli publikační činnost, například v „Terezín-

ských listech“. 
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DOKUMENTACE A SBÍRKY

Akviziční politika Památníku Terezín je zaměřena na další systematické doplňování 

všech sbírkových fondů. Těmto fondům je věnována všestranná péče jak z hledis-

ka odborného 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.

Systematická péče je věnována rovněž údržbě a restaurování areálů a objektů bý-

valých represivních zařízení v Terezíně a Litoměřicích. 

DOKUMENTAČNÍ ODDĚLENÍ

V chronologické evidenci sbírkových předmětů bylo zapsáno 26 přírůstkových čísel. 

Jednalo se o osm kusů fotografií a dále o celkem 363 kusů jednotlivých dokumentů. 

Přírůstky byly v roce 2015 získány zčásti koupí (osm přírůstkových čísel), zčás-

ti převodem z tzv. Sbírky map a plánů přechovávané na dokumentačním oddělení  

(12 přírůstkových čísel), zčásti darem (čtyři přírůstková čísla) a zčásti vlastní čin-

ností (dvě přírůstková čísla – nahrávky vzpomínek). 

Mezi zakoupenými předměty byly dvě rozsáhlé pozůstalosti osob vězněných 

v ghettu Terezín. Jde o pozůstalost sestřenic Marie Egertové, rozené Pachnerové, 

vězněné v ghettu od 9. 1. 1944 do osvobození, a pozůstalost Věry Pokorné, rozené 

Pachnerové, vězněné v ghettu od 4. 2. 1945 do osvobození. Obě pozůstalosti obsahu-

jí především korespondenci, dále například různé přídělové lístky platné v Protekto-

rátu Čechy a Morava. Jedná se celkem o 306 jednotlivých dokumentů. 

Darem byly získány například dokumenty k osobě Bohuslava Hubeného, věz-

něného v Šumperku a ve věznici gestapa v Malé pevnosti Terezín. Opět jde hlavně  

o korespondenci.

V systematické evidenci sbírkových předmětů bylo zpracováno 23 inventárních 

čísel písemných materiálů.

Do pomocného fotografického materiálu bylo zaevidováno 24 přírůstkových čí-

sel, pod nimiž je evidováno 173 fotografií dokumentujících činnost Památníku Te-

rezín a tři filmy. Dále bylo do pomocného materiálu zaevidováno 17 přírůstkových 

čísel písemností. Bylo zkontrolováno 855 přírůstkových čísel písemností evidova-

ných v pomocném materiálu. Při této činnosti byly v případě potřeby vyměňovány 

poškozené obaly, v nichž jsou písemnosti uloženy. Byly připraveny a ke zpracování 

předány podklady pro vytvoření databáze pomocného materiálu. 

Proběhla kompletní kontrola tzv. Sbírky map a plánů, při níž byly vytříděny ma-

teriály sbírkového charakteru, které byly zaevidovány v chronologické evidenci (viz 

výše). Při kontrole byly též vybrány materiály, které nebyly v Památníku Terezín ni-
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jak využívány. Šlo především o rozsáhlý soubor dokumentace ke káznici Bayreuth. 

Všechny vybrané materiály byly převedeny do Národního archivu v Praze, kde se 

nepochybně uplatní lépe.

Při periodické inventarizaci sbírek bylo zkontrolováno 1 293 inventárních čísel 

sbírkových předmětů. Z tohoto počtu je pod 482 inventárními čísly evidován foto-

grafický materiál, pod 811 inventárními čísly písemnosti. Při inventuře nebyly zjiš-

těny ztráty ani závažné nedostatky a na konzervaci bylo vybráno 127 inventárních 

čísel sbírkových předmětů nebo jejich částí. 

Externím konzervátorem byla zajištěna konzervace písemností vybraných k ošet-

ření při inventuře, případně z nových přírůstků nebo při manipulaci se sbírkami, 

kdy byla zjištěna naléhavá potřeba nějaký předmět nechat ošetřit. Celkově bylo ošet-

řeno 1 200 listů, jedna kniha a osm obálek.

Dokumentační oddělení navštívilo 36 badatelů (32 osob studovalo listinné mate-

riály, čtyři fotografie). Badatelských návštěv bylo ve skutečnosti více, protože někte-

ří badatelé se dostavili opakovaně. Kromě toho přišlo 35 zájemců požadujících infor-

mace o věznění rodinných příslušníků. Další žádosti o informace, případně o kopie 

fotografií a písemností, byly vyřizovány písemně.  

Dokumentátor pořídil 2 204 digitálních fotografií z akcí Památníku Terezín –  

pietní akty, vernisáže výstav, významné návštěvy, opravy objektů.

Externím žadatelům bylo poskytnuto přes 140 listů xeroxových kopií a přes 930 

skenů.

Pro interní potřebu bylo zhotoveno přes sto listů xeroxových kopií, odborným 

pracovníkům Památníku Terezín bylo poskytnuto téměř 600 skenů.

V rámci plánu tvorby digitální dokumentace na rok 2015 byly digitalizovány kar-

totéky vězňů soudního oddělení Pankrác, přemístěných v březnu 1945 do Malé pev-

nosti Terezín. Dále byla dokončena digitalizace deníku Willyho Mahlera z ghetta Te-

rezín a digitalizována část písemností z oddílu Malá pevnost Terezín. Mimo to byly 

digitalizovány písemnosti zpracované v roce 2015 v systematické evidenci. Vedle 

těchto rozsáhlejších souborů byly digitalizovány jednotlivosti na základě požadav-

ků odborných pracovníků Památníku Terezín a externích žadatelů. Skeny kartoték 

z Pankráce budou připojeny do příslušného jmenného vyhledávače přístupného na 

webových stránkách Památníku Terezín. S výjimkou skenů deníku Willyho Mahlera 

budou ostatní pořízené skeny počátkem roku 2016 připojeny do databáze listinného 

materiálu dostupné též na webových stránkách. Celkem bylo digitalizováno 126 in-

ventárních čísel sbírkových písemností a fotografií (přes 6 800 skenů).

Počátkem roku 2015 byla provedena aktualizace databází fotografického a pí-

semného materiálu na webových stránkách Památníku Terezín a k 85 záznamům  

o sbírkových předmětech bylo připojeno 708 skenů pořízených v předchozím ob-

dobí. (Tento poměrně nízký počet je dán tím, že hlavním úkolem digitalizace v roce 

2014 bylo skenování rozsáhlé kartotéky vězňů koncentračního tábora Litoměřice. 

Tyto skeny náleží do jmenného vyhledávače vězňů uvedeného tábora.) 
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Ve specializované knihovně Památníku Terezín bylo v knižní databázi zpracová-

no 180 přírůstkových čísel. V rámci akvizice byly nakupovány nové odborné pub-

likace od našich i zahraničních vydavatelství (100), další knihy byly získány darem 

nebo výměnou. Do detašované knihovny v Muzeu ghetta bylo předáno 15 knih pro 

potřeby vzdělávacího oddělení. Z knihovny bylo zapůjčeno odborným pracovníkům 

na jeden tisíc knih či odborných periodik, navštívilo ji deset badatelů, bylo vyřízeno 

třicet badatelských dotazů a poskytnuto 500 listů xeroxových kopií. V rámci mezi-

knihovní výpůjční služby bylo vyřízeno dvacet požadavků pracovníků historického 

oddělení. Dvacet knih bylo zapůjčeno k výstavním účelům. Novou převazbou bylo 

opatřeno 15 poškozených knih. Více než 1 500 knih bylo opatřeno čárovými kódy. 

Byla zpracována bibliografie knih a článků s tematikou Terezína za rok 2014 pro pu-

blikování v „Terezínských listech“ č. 43. 

Bylo připraveno povinné hlášení neperiodické zahraniční literatury a hlášení  

o odběru periodik pro Národní knihovnu. V systému ISBN (International Standard 

Book Number) byla Památníku Terezín přidělena tři mezinárodní identifikační čísla 

na publikace jím vydávané.

SBÍRKOVÉ ODDĚLENÍ

Akviziční činnost sbírkového oddělení byla v roce 2015 zaměřena převážně na shro-

mažďování předmětů kulturní povahy z období druhé světové války. Darem byly zís-

kány portrét bývalého vězně policejní věznice v Malé pevnosti Emila Růžka, zvířátka 

vyrobená z těsta v ghettu Terezín a figurky z chleba z věznice v Mladé Boleslavi. Za-

koupena byla malba knihařské dílny z věznice v Litoměřicích a malba pekárny z ghe-

tta Terezín. Sbírka protiválečného umění byla rozšířena o dary tří děl Joyce Ellen 

Weinstein a tří děl Kariny Polacek, zakoupena byla malba Antonína Kybala nazvaná 

Mlčení, malba Františka Grosse nazvaná Kříž a dílo Xénie Hoffmeisterové nazvané 

Lebka. 

Do chronologické evidence bylo zapsáno 42 přírůstkových čísel, která byla záro-

veň i zpracována v systematické evidenci. 

Při periodické inventarizaci sbírek byly zrevidovány sbírkové předměty s inven-

tárními čísly PT 2701 – PT 4200. 

Průběžně probíhalo restaurování sbírek vlastním restaurátorem i specializovaný-

mi restaurátory. Interní restaurátor ošetřil 98 sbírkových předmětů. Vedle toho bylo 

externě zrestaurováno a konzervátorsky ošetřeno 90 předmětů ze sbírek a pomoc-

ného materiálu. 

Na základě plánu digitalizace bylo naskenováno 1 294 inventárních čísel listin-

ných a výtvarných sbírkových předmětů a vyhotoveno 215 fotografií trojrozměr-

ných a ostatních sbírkových předmětů, které nelze skenovat. Zajištěno bylo též foto-

grafování 160 velkoformátových výtvarných děl. Fotografie a skeny byly přiřazeny 

v interní databázi k 672 sbírkovým předmětům.
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Sbírkové oddělení zajišťovalo badatelské služby 45 badatelům, z toho 18 tuzem-

ským a 27 zahraničním. Vedle toho byly písemně poskytnuty služby 16 žadatelům  

o informace. Dle požadavků badatelů a písemných žádostí bylo poskytnuto 39 kopií 

a 1 670 skenů či fotografií ke studijním, výstavním a publikačním účelům. Pro potře-

by natáčení bylo poskytnuto 147 sbírkových předmětů. Pro doplnění badatelského 

centra bylo zhotoveno 35 barevných kopií převážně přírůstků výtvarných děl.

Realizovány byly tři zápůjčky tuzemským institucím a jedna zápůjčka do zahrani-

čí. Dále byly připraveny podklady pro povolení vývozu pro zápůjčku do Památníku 

Buchenwald. Nadále pokračovalo vyhledávání dědiců autorských práv a získávání 

povolení k dalšímu užití děl a předmětů (publikování, vystavování, poskytování ko-

pií děl badatelům atd.) od vlastníků a dědiců autorských práv. 

Za pomoci dalších odborných oddělení probíhalo třídění předmětů, které byly 

nalezeny na území města Terezín při vyhledávání listinných a trojrozměrných před-

mětů z období terezínského ghetta (objekty bývalých Drážďanských, Vrchlabských 

a Podmokelských kasáren). 

Hlavním úkolem v prvním pololetí roku 2015 byla spolupráce na přípravě a rea-

lizaci Výtvarné expozice Památníku Terezín v budově Muzea Malé pevnosti. Ve dru-

hém pololetí pak započaly práce na přípravě podkladů pro repasi stávajících expo-

zic v bývalých Magdeburských kasárnách.
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HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST, DARY A PŘÍSPĚVKY

Památník Terezín ukončil hospodaření roku 2015 se zlepšeným výsledkem hospoda-

ření v objemu 135 561,- Kč. Tohoto výsledku bylo dosaženo dlouhodobými přísnými 

úspornými opatřeními. 

V oblasti věcných nákladů došlo k úspoře ve výši 1 procenta oproti roku 2014, 

příjmy z prodeje služeb byly navýšeny o 7,33 procent. Udržení přízně návštěvníků 

alespoň v dosaženém objemu 110 procent oproti plánu je zásluhou efektivního pří-

stupu zaměstnanců Památníku Terezín ke klientům a široké veřejnosti, jejich vyso-

kou odborností a zodpovědným přístupem k plnění pracovních povinností. 

VÝNOSY A NÁKLADY V ROCE 2015 V KČ

Výnosy:

a) vstupné……………………………………………….........................................………. 39 555 250,11 Kč

b) příspěvek Ministerstva kultury ČR………....................…....……………. 52 583 675,00 Kč

c) využití rezervních fondů………………………...............................……………. 8 193 365,05 Kč

d) ostatní příjmy…………………………………………................................……………. 8 411 925,83 Kč

Výnosy celkem: 108 744 215,99 Kč

Náklady:

a) materiálové náklady a energie……….......................………………………… 10 125 573,63 Kč

b) osobní náklady……………………………………..................................…………… 37 335 080,44 Kč

c) ostatní náklady (služby, opravy)…………..................……………………….. 61 178 001,14 Kč

Náklady celkem:  108 638 655,21 Kč
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AKTIVA CELKEM 168 843 274,86 74 138 302,97 94 704 971,89 82 149 486,98
A. Stálá aktiva 121 442 999,26 74 101 631,72 47 341 367,54 49 615 063,74
I. Dlouhodobý nehmotný majetek  4 521 540,74     4 491 615,74     29 925,00     305 199,23    
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2. Software 013  161 392,80     131 467,80     29 925,00     52 604,80    
3. Ocenitelná práva 014
4. Povolenky na emise a preferenční limity 015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018  1 834 108,15     1 834 108,15    
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019  2 526 039,79     2 526 039,79     -     252 594,43    
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8. Uspořádací účet tech. zhodnocení DNM 044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm.majetek 051
II. Dlouhodobý hmotný majetek  116 921 458,52     69 610 015,98     47 311 442,54     49 309 864,51    
1. Pozemky 031  1 467 999,09     1 467 999,09     1 323 109,29    
2. Kulturní předměty 032  2 237 303,00     2 237 303,00     2 237 303,00    
3. Stavby 021  46 929 188,35     10 836 325,53     36 092 862,82     36 891 208,78    
4. Samostatné movité věci a soubory mov.věcí 022  33 545 592,40     26 047 742,77     7 497 849,63     8 842 815,44    
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025  18 000,00     18 000,00    
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028  32 707 947,68     32 707 947,68    
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042  15 428,00     15 428,00     15 428,00    
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  47 400 275,60     36 671,25     47 363 604,35     32 534 423,24    
I. Zásoby  10 036 273,00     10 036 273,00     10 928 031,66    
1. Pořízení materiálu 111
2. Materiál na skladě 112  998 818,82     998 818,82     848 107,87    
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  9 035 454,18     9 035 454,18     10 077 923,79    
9. Zboží na cestě 138

1 2 3 4

pol.č. Název položky účet
OBDOBÍ

BĚŽNÉ
MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

ROZVAHA (BILANCE)
Sestavená k 31. 12. 2015
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10. Ostatní zásoby 139  2 000,00     2 000,00     2 000,00    
II. Krátkodobé pohledávky  24 015 709,24     36 671,25     23 979 037,99     4 915 699,96    
1. Odběratelé 311  341 515,00     36 671,25     304 843,75     202 640,00    
2. Směnky k inkasu 312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314  971 048,71     971 048,71     924 339,76    
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
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  62 221,07     62 221,07     29 230,53    
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezp. a zdrav.poj. 336
12. Daň z příjmů 341  155 354,00     155 354,00     276 844,00    
13. Jiné přímé daně 342
14. Daň z přidané hodnoty 343
15. Jiné daně a poplatky 344  16 280,00     16 280,00    
16. Nároky na dotace a ost.zúčt. se st.rozpočtem 346  -     848 019,00    
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  517 950,64     517 950,64     262 236,01    
26. Příjmy příštích období 385  298 139,82     298 139,82     583 658,90    
27. Dohadné účty aktivní 388  21 653 200,00     21 653 200,00     1 788 731,76    
28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377
III. Příjmové účty rozpočtového hospodaření
1. Příjmový účet organizačních složek státu 222

IV. Krátkodobý finanční majetek  13 348 293,36     13 348 293,36     16 690 691,62    
1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253
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  12 775 546,36     12 775 546,36     16 192 813,73    

10. Běžný účet FKSP 243  299 877,53     299 877,53     258 966,55    
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  1 933,00     1 933,00     4 002,00    
16. Peníze na cestě 262
17. Pokladna 261  270 936,47     270 936,47     234 909,34    

1 2 3 4

pol.č. Název položky účet
OBDOBÍ

BĚŽNÉ
MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO
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PASIVA CELKEM  94 704 971,89       82 149 486,98      
C. Vlastní kapitál  64 173 563,33       71 390 032,74      
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky  49 391 257,63       51 664 953,63      
1. Jmění účetní jednotky 401  49 131 308,80       51 243 941,64      
2. Fond privatizace 402
3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403  259 948,83       421 011,99      
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  14 646 744,92       19 538 856,11      
1. Fond odměn 411  4 065 951,00       6 000 771,00      
2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412  338 861,98       299 447,10      
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413  9 164,63       309 164,63      
4. Rezervní fond z ostatních titulů 414  1 566 609,23       1 877 576,27      
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416  8 666 158,08       11 051 897,11      
6. Ostatní fondy 419

III. Výsledek hospodaření  135 560,78       186 223,00      
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493  135 560,78       186 223,00      
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432

D. Cizí zdroje  30 531 408,56       10 759 454,24      
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  30 531 408,56       10 759 454,24      
1. Krátkodobé úvěry 281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282
3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283
4. Jiné krátkodobé půjčky 289
5. Dodavatelé 321  1 133 038,57       1 562 834,83      
6. Směnky k úhradě 322
7. Závazky z dávek sociálního zabezpečení 323
8. Krátkodobé přijaté zálohy 324
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

1 2

pol.č. Název položky účet
OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ
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14. Zaměstnanci 331  590 934,00       629 576,00      
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333  1 150 355,00       1 088 968,00      
16. Sociální pojištění 336  685 083,00       670 113,00      
17. Zdravotní pojištění 337  293 741,00       287 264,00      
18. Daň z příjmů 341
19. Jiné přímé daně 342  175 783,00       171 340,00      
20. Daň z přidané hodnoty 343  596 409,00       689 435,00      
21. Jiné daně a poplatky 344  5 671,00      
22. Závazky ke státnímu rozpočtu 347
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. Přijaté zálohy na dotace 374  21 653 200,00       1 475 000,00      
32. Výdaje příštích období 383  433,94      
33. Výnosy příštích období 384  1 707 380,99       2 038 749,96      
34. Dohadné účty pasivní 389  2 287 471,06       1 754 884,45      
35. Ostatní krátkodobé závazky 378  257 579,00       385 618,00      

1 2

pol.č. Název položky účet
OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ
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Hlavní činnost
pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
sestavený k 31. 12. 2015

A. NÁKLADY  108 638 655,21       104 841 374,68      
I. Náklady z činnosti  108 438 161,80       104 715 623,68      
1. Spotřeba materiálu 501  5 184 054,73       5 083 164,87      
2. Spotřeba energie 502  4 941 518,90       4 915 104,73      
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503
4. Prodané zboží 504  2 572 519,73       2 507 707,59      
5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 - 9 648,00      
6. Opravy a udržování 511  29 604 053,59       33 554 882,97      
7. Cestovné 512  839 886,99       891 729,99      
8. Náklady na reprezentaci 513  236 489,64       237 414,41      
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
10. Ostatní služby 518  20 841 048,91       17 680 498,47      
11. Mzdové náklady 521  26 914 491,00       24 126 147,00      
12. Zákonné sociální pojištění 524  9 098 379,00       8 132 907,00      
13. Jiné sociální pojištění 525  74 930,00       66 977,00      
14. Zákonné sociální náklady 527  1 247 280,44       1 489 838,20      
15. Jiné sociální náklady 528
16. Daň silniční 531  25 720,00       32 255,00      
17. Daň z nemovitosti 532  8 854,00       8 854,00      
18. Jiné daně a poplatky 538  10 058,29       9 916,13      
19. Vratky daní z nadměrných odpočtů 539
20. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
21. Jiné pokuty a penále 542  465 906,00      
22. Dary 543
23. Prodaný materiál 544
24. Manka a škody 547  2 944,63       7 863,03      
25. Tvorba fondů 548
26. Odpisy dlouhodobého majetku 551  2 804 290,20       2 656 568,96      
27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 552
28. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 553
29. Prodané pozemky 554
30. Tvorba a zúčtování rezerv 555
31. Tvorba a zúčtování opravných položek 556  5 721,25       14 678,00      
32. Náklady z odepsaných pohledávek 557
33. Náklady z drobného dlouhodobého hm. a nehm. majetku 558  573 724,00       893 847,93      
34. Ostatní náklady z činnosti 549  2 986 290,50       2 414 916,40      
II. Finanční náklady  79 003,41       73 861,00      
1. Prodanné cenné papíry a podíly 561
2. Úroky 562
3. Kurzové ztráty 563  79 003,41       73 860,98      
4. Náklady na přecenění reálnou hodnotou 564
5. Ostatní finanční náklady 569  0,02      
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
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
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5. Náklady ze sdílených majetkových daní 586
6. Náklady ze sdílené silniční daně 588
V. Daň z příjmů 121 490,00 51 890,00
1. Daň z příjmů 591 121 490,00 51 890,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595
B. VÝNOSY  108 774 215,99       105 027 597,68      
I. Výnosy z činnosti  55 323 914,16       54 024 735,23      
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
2. Výnosy z prodeje služeb 602  43 533 986,68       41 670 674,95      
3. Výnosy z pronájmu 603  1 034 537,95       289 891,90      
4. Výnosy z prodaného zboží 604  3 439 666,65       3 204 018,15      
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
14. Jiné pokuty a penále 642
15. Výnosy z odepsaných pohledávek 643  1 710,00      
16. Výnosy z prodeje materiálu 644
17. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
18. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646  5 000,00      
19. Výnosy z prodeje pozemků 647
20. Čerpání fondů 648  7 210 210,67       7 895 522,00      
21. Ostatní výnosy z činnosti 649  103 802,21       959 628,23      
II. Finanční výnosy  24 748,61       14 192,19      
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
2. Úroky 662  48,71       1 052,60      
3. Kurzové zisky 663  24 694,92       13 139,28      
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
6. Ostatní finanční výnosy 669  4,98       0,31      
III. Výnosy z daní a poplatků  -         -        
1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 631
2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob 632
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  53 425 553,22       50 988 670,26      
1. Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu 671  53 425 553,22       50 988 670,26      
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

Hlavní činnost
pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
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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  257 050,78       238 113,00      
4. Výsledek hospodaření po zdanění  135 560,78       186 223,00      

Hlavní činnost
pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
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DARY A PŘÍSPĚVKY V ROCE 2015

Prostředky získané z darů a příspěvků v roce 2015 činily celkem 430 892,55 Kč.

Největšími částkami přispěli tito dárci:

 Patrick Mehr a Helen Epstein, Spojené státy americké

 Pojišťovna VZP, Česká republika

 Federace židovských obcí, Česká republika

 Terezínská iniciativa, Česká republika

 Dagmar Marsalek, Kanada

 Robert H. Arnow, Spojené státy americké

 Radio Berlin, Spolková republika Německo

 LEONARD s.r.o., Česká republika

 Lenka Bartošová, Česká republika

 Milan Flosman, Česká republika

 Marek Malý, Česká republika

 Blanka Raclová, Česká republika

 Marek Šteigl, Česká republika

 Jaroslav Schwalb, Česká republika

 Liebigschule Frankfurt, Spolková republika Německo

 Petr Heinrich, Česká republika

 Karina Polacek, Argentina

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 2015 ………………………...........................…………. 15 000,- Kč

dary na údržbu zeleně a pomníčků ……………............................…………………. 9 698,- Kč

dary na opravy a údržbu ………………………….............................……………….. 355 232,17 Kč

dary na soutěže vzdělávacího oddělení ………............................………………… 6 000,- Kč

dary na vzdělávání zaměstnanců ……………...........................…………………….. 36 757,- Kč

dary na činnost vzdělávacího oddělení …….........................……………………. 79 813,- Kč

dary na výstavu Hana Greenfieldová ……………......................…………………… 28 314,- Kč
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TECHNICKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

POKRAČOVÁNÍ V ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ POVODNÍ  

Z ROKU 2002 A 2013

 Oprava pohledového zdiva vnějšího opevnění Malé pevnosti – pokračování. 

 Oprava prostor IV. dvora – fasády, střechy a skleněné světlíky v celách. 

 Restaurování pecí v krematoriu na Židovském hřbitově, poškozených povodní 

v roce 2013. 

 Obnova zeleně na Židovském hřbitově.

  

DALŠÍ ÚDRŽBOVÉ A TECHNICKÉ PRÁCE

 Oprava střechy Muzea Malé pevnosti – celková oprava střechy a krovů objektu.

 Oprava opěrné zídky u bazénu v Malé pevnosti. 

 Oprava parkoviště u Malé pevnosti – asfaltové plochy, fasáda sociálních zaří-

zení.

 Příprava nové stálé výtvarné expozice v Muzeu Malé pevnosti.

 Rekonstrukce systému elektronické zabezpečovací signalizace v Muzeu ghetta.

 Umístění sochy prof. Aleše Veselého v areálu Židovského hřbitova.

 Běžná údržba všech objektů Památníku Terezín.

 Běžná údržba zeleně ve všech objektech Památníku Terezín.

 Technické zajištění pietních, kulturních a vzdělávacích akcí.
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 Konání Terezínské tryzny dne 15. května 2016 a dalších vzpomínkových akcí. 

 Vzpomínkový koncert z děl autorů vězněných v terezínském ghettu u příleži-

tosti 75. výročí zahájení deportací Židů z českých zemí a vzniku terezínského 

ghetta.

 Pokračování výzkumu nacistických represivních zařízení v Terezíně a Litomě-

řicích. 

 Pokračování digitalizace sbírek Památníku Terezín a jejich zpřístupňování na 

webových stránkách.

 Doplňování databází bývalých vězňů. 

 Instalování jedenácti příležitostných výtvarných a dokumentárních výstav.

 Vydání „Terezínských listů“ č. 44.

 Vydávání čtvrtletníku „Zpravodaj. Vzdělávací a informační bulletin“.

 Pořádání seminářů pro pedagogy, studenty a žáky.

 Uspořádání výtvarné a literární soutěže pro mládež na téma „Vyučování bylo 

přísně zakázáno“. 

 Pokračování projektu dokumentace současného stavu míst bývalých nacistic-

kých táborů a hromadných hrobů v českých zemích nazvaného „Za pomníčky“. 

VÝHLED NA ROK 2016
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PAMÁTNÍK TEREZÍN

Výroční zpráva za rok 2015

Vydal: Památník Terezín

Adresa redakce:

Památník Terezín

411 55 Terezín

Česká republika

Tel.: +420-416 782 131, 416 782 442, 416 782 225

Fax: +420-416 782 245

E-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz

Internet: www.pamatnik-terezin.cz

Vychází jednou ročně vlastním nákladem.

Redakční uzávěrka této zprávy: 25. února 2016


