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STRUÈNÝ PØEHLED HLAVNÍCH ÈINNOSTÍ PAMÁTNÍKU TEREZÍN

Památník Terezín shromažïuje sbírku hmotných dokladù k rasové a politické perzekuci v ob-
dobí okupace èeských zemí nacistickým Nìmeckem se zvláštním zøetelem na dìjiny policejní 
vìznice pražského gestapa v Malé pevnosti Terezín, dìjiny terezínského ghetta, dìjiny koncen-
traèního tábora v Litomìøicích a starší historii mìsta Terezín a sbírku výtvarných dìl. Sbírku 
tvoøí na základì vìdeckého poznání a vlastní koncepce sbírkové èinnosti.

 Spravuje historický knižní fond (sbírkový), odbornou knihovnu a sbírku písemností ar-
chivní povahy.

 Ke sbírkovým pøedmìtùm poøizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potøeby  
i obrazovou, pøípadnì zvukovou. Sbírkové pøedmìty odbornì zpracovává a vytìžuje  
z nich poznatky o vývoji spoleènosti.

 Provádí vìdecký výzkum prostøedí, z nìhož sbírkové pøedmìty získává.
 Sbírkové pøedmìty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným 
zpracováním prezentuje zejména prostøednictvím stálých expozic a krátkodobých vý-
stav, vlastní publikaèní, vzdìlávací a pøednáškovou èinností v Èeské republice i v zahrani-
èí a dalšími kulturnì výchovnými aktivitami urèenými pro nejširší veøejnost.

 V zahranièí zajišśuje èeskou úèast na expozicích v bývalých koncentraèních táborech  
v Osvìtimi (Polsko) a v Ravensbrücku (Nìmecko).

 Zapùjèuje sbírkové pøedmìty do expozic a na výstavy poøádané jinými subjekty v Èeské 
republice i v zahranièí nebo za úèelem jejich vìdeckého zkoumání nebo preparování, 
konzervování a restaurování.

 Vydává a veøejnì šíøí periodické i neperiodické publikace, audio a video nahrávky, CD-
-ROM a vymìòuje je s domácími i zahranièními institucemi.

 Poøádá samostatnì nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami od-
borné konference, sympozia a semináøe, vztahující se k pøedmìtu èinnosti. Zajišśuje pro-
voz Mezinárodního støediska setkávání vèetnì souvisejících služeb.

 Poøádá kulturní a vzdìlávací programy vyplývající z pøedmìtu èinnosti a vystavuje zapùj-
èené pøedmìty kulturní hodnoty.

 Vstupuje do profesních sdružení, vèetnì mezinárodních, za úèelem koordinace odborné 
èinnosti.

 Vydává osvìdèení k vývozu pøedmìtù kulturní hodnoty podle zákona è. 71/1994 Sb.,  
o prodeji a vývozu pøedmìtù kulturní hodnoty.

 Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertizy.
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Ohlédnutí za rokem 2008 umožòuje konstatovat, že navzdory pùsobení rizikových 

faktorù, které se objevily v prùbìhu roku v souvislosti s vývojem svìtového hospo-

dáøství, se kolektivu pracovníkù Památníku Terezín podaøilo splnit všechny hlavní 

stanovené úkoly jak v památkové péèi, tak pøi pøipomínání, výzkumu a vzdìlávání  

o nacistických represivních zaøízeních v Terezínì a Litomìøicích v dobì nìmecké oku-

pace. Také hospodaøení Památníku v uplynulém roce skonèilo s dobrým výsledkem. 

Tak jako v jiných letech jsme se vìnovali pøipomínání utrpení všech obìtí kruté-

ho nacistického režimu. Hlavní vzpomínková slavnost Terezínská tryzna se konala 

18. kvìtna a zúèastnili se jí vedoucí pøedstavitelé státu v èele s pøedsedou Senátu Par-

lamentu Èeské republiky dr. Pøemyslem Sobotkou, který pøednesl hlavní projev. Za 

bývalé vìznì pozdravila pøítomné pøedsedkynì Ústøedního výboru Èeského svazu 

bojovníkù za svobodu Andìla Dvoøáková, poté zaznìla slova ekumenické promluvy 

Mons. Karla Havelky, generálního vikáøe litomìøické diecéze, zakonèená køesśanskou 

modlitbou. Následovaly židovské modlitby El male rachamim a Kadiš, které s tváøí 

obrácenou k Jeruzalému pøednesl vrchní pražský a zemský rabín Karol E. Sidon. Na-

vzdory nepøízni poèasí se pietního aktu zúèastnila øada zástupcù diplomatického 

sboru, bývalých vìzòù i mnoho dalších obèanù z celé republiky. 

Vzpomínkové akce však zaèaly o nìkolik mìsícù døíve úèastí zástupcù Památníku 

Terezín na každoroèním setkání u pøíležitosti Mezinárodního dne holokaustu 27. led-

na v budovì Senátu Parlamentu Èeské republiky. Také této smuteèní vzpomínky se 

zúèastnila øada osobností veøejného života a hlavní projev pøednesl pøedseda vlády 

Èeské republiky Mirek Topolánek.

Také v loòském roce se konalo pietní shromáždìní u pøíležitosti u pøíležitosti pa-

mìtního dne Jom ha-Šoa (výroèí povstání ve varšavském ghettu). V jeho rámci bylo 

pøeèteno dalších sto jmen Židù deportovaných do Terezína, jako pøipomenutí kon-

krétních lidských osudù, skrývajících se za statistickými údaji o obìtech protižidov-

ských represálií nacistù. K úèastníkùm pak promluvil a na závìr pøednesl modlitbu 

Kadiš vrchní pražský a zemský rabín Karol E. Sidon. 

Pøipomenutí poslední popravy uskuteènìné v policejní vìznici gestapa v Malé 

pevnosti se konalo 2. kvìtna za úèasti zástupcù Èeského svazu bojovníkù za svobo-

du, jakož i pøedstavitelù mìsta a Ústeckého kraje a dalších obèanù. Další významnou 

vzpomínkovou akcí bylo pietní shromáždìní na pamìś popravy JUDr. Milady Horá-

kové, jež se konalo v pátek 27. èervna. Zúèastnila se jej delegace Konfederace politic-

kých vìzòù, zástupci mìsta Terezína a další obèané. Památku JUDr. Milady Horáko-

vé jsme si v uplynulém roce pøipomenuli ještì jednou 22. prosince u pamìtní desky 

v Pamìtní síni Malé pevnosti (bývalý „Krankenrevier“) v pøedveèer jejích nedožitých 

narozenin.

ÚVODNÍ SLOVO
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Dlouhou tradici má tryzna Kever Avot, která je pøipomínkou poèátku deportací 

Židù z èeských zemí a obìtí z jejich øad v prùbìhu holokaustu. Jejími spoluorganizá-

tory jsou Federace židovských obcí v Èeské republice a Pražská židovská obec. Od ro-

ku 1946 se koná každoroènì vždy v nedìli, týden pøed nejvýznamnìjším židovským 

svátkem, kterým je Nový rok – Roš Hašana, u krematoria na Židovském høbitovì. 

Tentokrát se bývalí vìzni terezínského ghetta, èlenové židovských obcí a další hosté 

sešli 21. záøí. Øady pravidelných úèastníkù v posledních letech øídnou, a tak se slav-

nost stává i vzpomínkou na ty, kteøí již pøijet nemohou. V loòském roce byl však poèet 

úèastníkù vyšší než jindy. Lze se domnívat, že k tomu pøispìla i skuteènost, že v rámci 

programu tryzny byly pøedstaveny výsledky realizace dvou projektù Památníku Tere-

zín. První z nich pøedstavuje souèást opatøení souvisejících s odstraòováním dùsled-

kù katastrofální povodnì z roku 2002. K nim patøilo i postupné odumírání Stromu 

dìtí z terezínského ghetta, který se v minulosti stal svìtovì proslulým jako symbol 

osudu nejmladších vìzòù ghetta. Odumøelý peò stromu byl impregnován a vedle nìj 

zasazen nový oddenek vypìstovaný døíve v zahradnictví Památníku. Vyústìní druhé-

ho projektu pøedstavuje umístìní nové sochy izraelského umìlce Kirilla Postovita, 

která doplnila a zvýraznila památník u øeky Ohøe, kde byl popel 22 tisíc obìtí ghetta 

vysypán do øeky. 

Poslední vzpomínková akce se uskuteènila 16. øíjna. K tomuto datu se váží dvì zá-

važné události. V roce 1941 byly toho dne zahájeny deportace èeských Židù, jejichž 

transporty smìøovaly nejprve do ghett v Lodži a Minsku, další pak již do Terezína.  

16. øíjna 1944 byl pak z terezínského ghetta vypraven transport, se kterým do Osvìti-

mi odjíždìla øada osobností terezínského kulturního života, pøedevším z oblasti hud-

by. Obì zmínìná smutná výroèí byla pøipomenuta v rámci vernisáže výstavy paní Evy 

Melnik-Kellermann „Pozdravy z Izraele“.

Jednotlivá oddìlení Památníku po celý rok plnila své úkoly. V èinnosti sbírkové-

ho oddìlení a dokumentaèního oddìlení byla hlavní pozornost vìnována digitalizaci 

sbírek, která by mìla být dokonèena do konce roku 2010. Intenzivní výzkumná èin-

nost nalezla své vyjádøení ve výstupech v podobì publikaèní èinnosti. Úspìšnì pro-

bíhaly vzdìlávací programy, organizace vzpomínkových akcí, plnìní úkolù na úsekù 

propagaèní a edièní èinnosti, zajišśování technického a logistického zázemí hlavních 

èinností Památníku.

Bohužel vešel Památník Terezín do povìdomí širší veøejnosti i v nepøíjemné sou-

vislosti. Z náhrobkù na Národním høbitovì byly odcizeny bronzové destièky se jmény 

pohøbených obìtí. Pachatelé byli sice dopadeni, ale náprava škod je složitým proce-

sem. Šokující událost si zároveò vynutila realizaci nákladných bezpeènostních opat-

øení, která by opakování takovéhoto vandalismu zabránila. Do areálù Národního  

a Židovského høbitova bylo instalováno osvìtlení a rovnìž kamerový systém, umož-

òující nepøetržité støežení obou areálù. Skandální èin, který naši i zahranièní veøej-

nost velmi pobouøil, tak vedl k lepšímu bezpeènostnímu zajištìní obou zmínìných 

areálù, umožnìnému pøedevším díky pomoci Ministerstva kultury Èeské republiky. 
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V této souvislosti je tøeba se také zmínit o vlnì solidarity lidí, vyvolané touto událostí. 

Obdobnì jako po povodni v roce 2002 dostal Památník Terezín kromì velkých spon-

zorských darù od podnikù a institucí i množství drobných darù od jednotlivcù, kteøí 

se rozhodli reagovat na tento projev neúcty k památce obìtí nacistické perzekuce. 

Podpora veøejnosti, kterou v takových okamžicích cítíme, je velkou posilou a další 

motivací k práci, kterou spolu s mými spolupracovníky pøi plnìní úkolù Památníku 

vynakládáme. 

Z dùvodù zmínìných na zaèátku tohoto textu poklesla návštìvnost Památníku Te-

rezín v roce 2008 zhruba o šest procent a je pravdìpodobné, že k výraznému pokle-

su dojde i letos. To samozøejmì velmi komplikuje situaci, protože vývoj návštìvnosti 

je i ekonomickým faktorem, který ovlivòuje možnosti plnìní souèasných úkolù jak 

z oblasti rekonstrukcí a restaurování, tak pokud jde o publikaèní nebo výstavní pro-

jekty.

Navzdory tomu chceme uèinit vše pro splnìní úkolù Památníku i v pøíštím roce. 

Naší jistotou zùstává kvalitní a obìtavá práce všech zamìstnancù. Velmi si jí vážím  

a chtìl bych za ni všem upøímnì podìkovat, stejnì jako za podporu, poskytovanou jak 

Ministerstvem kultury Èeské republiky, tak našimi pøáteli a spolupracovníky z domo-

va i ze zahranièí.

 

PhDr. Jan Munk, CSc.

øeditel Památníku Terezín
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ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA

sekretariát
 Správce IT

 Interní audit

Doc. PhDr. Vojtìch Blodig, CSc.  Jiøí Janoušek

Námìstek øeditele

Vedoucí oddìlení

Historické oddìlení

Doc. PhDr. Vojtìch Blodig, CSc. 

Oddìlení vnìjších vztahù  
a marketingu

 Jiøí Janoušek

Ekonomické oddìlení
Rùžena Babáková

Sbírkové oddìlení 
Ing. Martina Šiknerová

Dokumentaèní oddìlení
Eva Nìmcová

Vzdìlávací oddìlení
Mgr. Jan Špringl

 Technicko-provozní oddìlení
 Ing. Stanislav Krejný

Øeditel Památníku Terezín
PhDr. Jan Munk, CSc.
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V Èeské republice je Památník Terezín jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním 

je pøedevším uchovávat památku obìtí rasové a politické perzekuce v letech nacistic-

ké okupace, její odkaz pøibližovat a zprostøedkovávat veøejnosti prostøednictvím mu-

zejní a osvìtové èinnosti a souèasnì peèovat o místa spojená s utrpením desetitisícù 

lidí v letech druhé svìtové války. 

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

pøedstavují jedineèný muzejní komplex, do kterého pøicházejí každoroènì statisíce 

návštìvníkù z domova i ze zahranièí. Tento komplex zahrnuje také vynikající ukáz-

ky vojenského pevnostního stavitelství z konce 18. století, které budí jejich pozor-

nost. Avšak naprostá vìtšina z nich pøijíždí pøedevším proto, aby se mohla seznámit 

se smutnì proslulými místy, která jsou již po nìkolik generací v obecném povìdomí 

veøejnosti spojena s utrpením èi smrtí více než dvou set tisíc lidí, kteøí v letech nacis-

tické okupace do tìchto míst byli zavleèeni z mnoha zemí Evropy. 

S historií nacistických represivních zaøízení v Terezínì a nedalekých Litomìøicích 

se mohou seznámit v øadì stálých i pøíležitostných expozic. Stejnì tak mohou navští-

vit pietní prostory a další památná místa spojená s touto tragickou kapitolou novodo-

bých dìjin.

 Dìjiny terezínského ghetta pøibližuje pøedevším stálá expozice Muzea ghetta, 

jež se nachází v budovì bývalé mìstské školy. Na ni navazují èetné další expozice, kte-

ré jsou umístìny v bývalých Magdeburských kasárnách, v krematoriu na Židovském 

høbitovì a v bývalé Ústøední márnici ghetta. Pietními místy jsou  modlitebna z doby 

ghetta v Dlouhé ulici, Kolumbárium ghetta, památník na bøehu Ohøe, kde byl nedlou-

ho pøed koncem nacistické okupace do øeky vysypán popel obìtí, a zbytek železnièní 

vleèky. Kromì uvedených pietních míst se ve mìstì Terezín nacházejí další památná 

místa a objekty.

 V areálu Malé pevnosti, která je od mìsta vzdálena necelý kilometr, je kromì 

objektù, které sloužily policejní vìznici gestapa, možno navštívit øadu stálých a do-

èasných expozic a rovnìž Národní høbitov nacházející se v jejím pøedpolí. Tento are-

ál pøedstavuje nejvìtší pohøebištì obìtí nacistické okupace na území Èeské republi-

ky. Z tohoto dùvodu je proto každoroènì místem konání ústøedních vzpomínkových 

shromáždìní na památku obìtí nacistických represí.

 Ve správì Památníku Terezín je rovnìž objekt bývalého krematoria koncentraè-

ního tábora v Litomìøicích s pøilehlým areálem, jakož i vchodový objekt do podzemí, 

kde vìzni tohoto tábora svou otrockou prací budovali dvì továrny urèené pro váleè-

nou výrobu nacistického Nìmecka. Podzemní prostory samotné jsou však vzhledem 

k hrozícímu nebezpeèí sesuvu horniny návštìvníkùm nepøístupné. Zájemci o histo-

rii tábora a výstavby podzemních továren (jejich stavby nesly krycí názvy Richard I  

PAMÁTNÍK TEREZÍN
A JEHO SLUŽBY NÁVŠTÌVNÍKÙM
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a Richard II) však mohou zhlédnout stálou výstavu vìnovanou této problematice, jež 

je umístìna v bývalém III. dvoøe Malé pevnosti.

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

vštìvníci Památníku Terezín prohlédnout s odborným výkladem. Po pøedchozí ob-

jednávce lze navštívit s prùvodci i krematorium koncentraèního tábora v Litomìøi-

cích.

Pro orientaci zájemcù o návštìvu Památníku Terezín uvádíme celkový pøehled je-

ho stálých expozic:

 Terezín v „koneèném øešení židovské otázky“ 1941–1945 – expozice v Muzeu 

ghetta

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

høbitovì

 Ústøední márnice a pohøební obøady v ghettu – expozice v bývalé Ústøední már-

nici ghetta 

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

ských kasárnách

 Hudba v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských kasárnách

 Výtvarné umìní v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských 

kasárnách

 Literární tvorba v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských 

kasárnách
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 Divadlo v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských kasár-

nách

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

 Výtvarná expozice Památníku Terezín – expozice v Muzeu Malé pevnosti

 Koncentraèní tábor Litomìøice 1944–1945 – expozice ve III. dvoøe Malé pev-

nosti

 Terezín 1780–1939 – expozice ve vstupním objektu Malé pevnosti

 Internaèní tábor pro Nìmce. Malá pevnost Terezín 1945–1948 – expozice ve IV. 

dvoøe Malé pevnosti

 Milada Horáková – expozice v Pamìtní síni Malé pevnosti

Návštìvníci mohou zhlédnout rovnìž øadu doèasných výstav. Badatelé mohou 

využívat služeb dokumentaèního a sbírkového oddìlení, jakož i odborné knihovny. 

Pracovníci Památníku poskytují odborné konzultace o otázkách rasové a politické 

perzekuce v letech nacistické okupace a informace o osudech vìzòù represivních za-

øízení v Terezínì a Litomìøicích.
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STATISTIKA NÁVŠTÌVNOSTI

NÁVŠTÌVNOST V MALÉ PEVNOSTI V ROCE 2008 

Mìsíc Návštìvnost 
celkem

Cizinci Mládež
cizina

Mládež
ÈR

Leden  4 828 3 621  2 008  1 050

Únor  8 864 6 854  4 844  1 843

Bøezen  19 054  16 106 12 173  2 704

Duben  27 844  22 047  17 466  5 551

Kvìten  30 528  19 384  12 213  8 861

Èerven  20 865  14 165  8 459  6 387

Èervenec  26 781  21 044  10 158  5 517

Srpen  22 733  16 091 6 081  6 405

Záøí  27 740  24 288  17 186 3 161

Øíjen  20 098  15 753  10 146  4 271

Listopad  7 939  5 587 3 304  2 233

Prosinec  4 893  4 063 1 968 702

Rok 2008  222 167 169 003 106 006  52 956

Rok 2007 235 906 179 839 112 443  51 173

Rozdíl - 13 739 - 10 836 - 6 437 + 1 783 
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NÁVŠTÌVNOST V MUZEU GHETTA V ROCE 2008 

Mìsíc Návštìvnost
celkem

Cizinci Mládež
cizina

Mládež
ÈR

Leden  3 730  2 703  1 431  869

Únor  6 949  5 330  3 467  1 444

Bøezen  11 801  9 602  6 410  1 960

Duben  17 122  12 553  8 866  4 545

Kvìten  20 888  11 146  5 974  7 455

Èerven  15 129  9 439  4 918 5 356

Èervenec  21 649  17 097  8 031  4 333

Srpen  17 727  12 634  4 424  4 863

Záøí  18 288  15 743  10 458  2 149 

Øíjen  14 513  10 760  6 549  3 680

Listopad  5 834  3 797  1 900 1 860

Prosinec  3 561  2 831  1 045  602

Rok 2008  157 191 113 635  63 473 39 116

Rok 2007 169 107 124 418  71 755 40 973

Rozdíl - 11 916 - 10 783 - 8 282 - 1 857

NÁVŠTÌVNOST V BÝVALÝCH MAGDEBURSKÝCH KASÁRNÁCH V ROCE 2008 

Mìsíc Návštìvnost
celkem

Cizinci Mládež
cizina

Mládež
ÈR

Leden  1 660  1 041  546  464

Únor  3 396  2 507  1 699  742

Bøezen  4 696 3 622 2 443  852

Duben  7 250  4 871  3 440  2 266

Kvìten  7 348  3 989  2 159 2 929

Èerven  6 009 3 757  1 984  2 188

Èervenec  8 000  6 947  3 302  984

Srpen  7 251  5 986  2 317  1 124

Záøí  6 778  5 772  3 425  889

Øíjen  6 273  4 523  2 879  1 745

Listopad  3 270  2 065  1 239  1 072

Prosinec  2 049  1 470  703  453

Rok 2008 63 980 46 550 26 136 17 453 

Rok 2007 65 378  46 952  26 597  18 972

Rozdíl - 1 398 - 402 - 461 - 1 519 
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PØEHLED USPOØÁDANÝCH AKCÍ A VÝSTAV.
PROPAGAÈNÌ ORGANIZAÈNÍ

A EDIÈNÍ ÈINNOST

PØEHLED HLAVNÍCH AKCÍ  

ORGANIZOVANÝCH PAMÁTNÍKEM TEREZÍN V ROCE 2008:

 30. dubna se za úèasti vrchního pražského a zemského rabína Karola E. Sido-

na a dalších hostù uskuteènila v bývalých Magdeburských kasárnách v Terezínì 

vzpomínková akce u pøíležitosti pamìtního dne Jom ha-Šoa

 2. kvìtna se konala vzpomínková akce na poslední popravu v policejní vìznici 

gestapa v Terezínì. V jejím prùbìhu byly položeny vìnce na popravišti v Malé 

pevnosti a u pomníku obìtí této popravy na Národním høbitovì. Pietní akt byl 

pøipraven ve spolupráci s Ústøedním výborem Èeského svazu bojovníkù za svo-

bodu

 18. kvìtna probìhla na Národním høbitovì Terezínská tryzna za úèasti zástupcù 

Senátu Parlamentu Èeské republiky a Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské 

republiky, vlády Èeské republiky, zastupitelských úøadù mnoha zemí a dalších 

hostí. Hlavní projev pøednesl dr. Pøemysl Sobotka, pøedseda Senátu Parlamentu 

Èeské republiky 

 20. èervna byly za úèasti delegace bývalých vìzòù z Nizozemska, zástupcù nizo-

zemského ministerstva zahranièních vìcí a velvyslance Nizozemského králov-

ství v Èeské republice slavnostnì odhaleny pamìtní desky pøipomínající osud 

nizozemských vìzòù terezínského ghetta. Desky jsou umístìny na bývalých 

Hamburských kasárnách a v Kolumbáriu ghetta

 23. èervna se uskuteènilo slavnostní ukonèení cesty putovní výstavy „Vagón“ 

pøipravené partnerským Muzeem Slovenského národního povstání v Banské 

Bystrici po Èeské republice

 27. èervna probìhl pietní akt u pøíležitosti výroèí popravy Milady Horákové 

 21. záøí se v prostoru Židovského høbitova v Terezínì konala tradièní tryzna za 

obìti genocidy Židù z èeských zemí Kever Avot. Po skonèení tryzny byla slav-

nostnì odhalena socha Kirilla Postovita na pietním místì u Ohøe

 23. záøí se uskuteènila vernisáž výstavy „Dìvèata z pokoje è. 28“ spojená se shro-

máždìním bývalých vìzòù a s provedením pásma z nìmecké kabaretní tvorby, 

která se hrála v terezínském ghettu

 20. – 23. listopadu probìhl mezinárodní semináø „Holokaust ve vzdìlávání“

 22. prosince se konalo pietní shromáždìní k uctìní památky Milady Horáko-

vé v Pamìtní síni Malé pevnosti. Shromáždìní bylo pøipraveno ve spolupráci 

s Konfederací politických vìzòù
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PØEHLED VÝSTAV USPOØÁDANÝCH PAMÁTNÍKEM TEREZÍN V ROCE 2008:

 Od té doby vìøím na osud. Transporty protektorátních Židù na území Polska 

1941–1942 – dokumentární výstava pøipravená ve spolupráci se Židovským mu-

zeem v Praze

 Ema Blažková – obrazy

 David Friedmann – portréty

 Skupinová výstava surrealistù

 Orit Bader – obrazy

 Lubomír Pešek – obrazy

 Jan F. Kováø – obrazy a objekty

 Eva Melnik-Kellermann – kresby 

  EDIÈNÍ A PROPAGAÈNÍ ÈINNOST:

 Vydána publikace Koncentraèní tábor Litomìøice 1944–1945 

 Vydána Výroèní zpráva Památníku Terezín za rok 2007 v èeském a anglickém 

jazyce

 Vydány Terezínské listy è. 36

 Ètvrtletnì vydáván Zpravodaj. Vzdìlávací a informaèní bulletin, pøipravovaný 

vzdìlávacím oddìlením Památníku Terezín 

 Vydán struèný informaèní materiál Koncentraèní tábor Litomìøice 1944–1945

 Prùbìžnì probíhalo doplòování cizojazyèných tištìných prùvodcù ve ètrnácti 

jazykových  mutacích

 Vydány katalogy k výstavám Ority Bader, Jana Kováøe, Evy Melnik-Kellermann, 

Emy Blažkové a skupiny surrealistù, dále skládaèky k výstavám Davida Fried-

manna a Lubomíra Peška 

 Zpracovány informativní èlánky do sdìlovacích prostøedkù

PRÙVODCI:

 Pøed zahájením návštìvní sezóny 2008 byl pro prùvodce ve spolupráci se vzdì-

lávacím oddìlením pøipraven odborný semináø

 Prùbìžnì byl doplòován a školen kádr prùvodcù

NAPLÒOVÁNÍ FUNKCE POSKYTOVATELE STANDARDIZOVANÝCH  

VEØEJNÝCH SLUŽEB:

V roce 2005 vydal Památník Terezín „Smìrnice o poskytování standardizovaných ve-

øejných služeb“, které stanoví: 

 Pro daný rok je vždy pøíkazem øeditele Památníku Terezín urèeno vstupné do 
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objektù Památníku, pøíkaz obsahuje všechny druhy vstupného, a také stanovení 

slevy. Ceník pro rok 2008 byl uveøejnìn v návštìvním øádu Památníku ve všech 

jeho objektech a na webových stránkách Památníku.

 V rámci odstraòování bariér znemožòujících užívání služeb osobám s omeze-

nou schopností pohybu a orientace se v roce 2006 podaøilo zøídit bezbariérový 

vstup do 1. patra stálé expozice v Muzeu ghetta a do krematoria v prostoru Ži-

dovského høbitova. V roce 2007 byl zøízen bezbariérový vstup do 1. patra Muzea 

Malé pevnosti. Zøizování bezbariérových vstupù do dalších objektù Památníku 

bude pokraèovat v závislosti na finanèních možnostech.

 Objekty Památníku jsou pøístupny celoroènì v doprovodu prùvodcù ve stano-

venou návštìvní dobu, která je urèena následovnì:

Malá pevnost:

1. 11. – 31. 3.: dennì 8.00 – 16.30

1. 4. – 31. 10.: dennì 8.00 – 18.00

Muzeum ghetta, Magdeburská kasárna a modlitebna z doby ghetta:

1. 11. – 31. 3.: dennì 9.00 – 17.30

1. 4. – 31. 10.: dennì 9.00 – 18.00

Kolumbárium a obøadní místnosti:

dennì: 9.00 – 17.00

Krematorium na Židovském høbitovì:

v sobotu zavøeno

1. 11. – 31. 3.: 10.00 – 16.00

1. 4. – 30. 10.: 10.00 – 17.00

 Návštìvní doba je veøejnì oznámena ve všech objektech Památníku a na webo-

vých stránkách Památníku.

 Informace o Památníku Terezín a jeho èinnosti za uplynulý rok jsou zveøejòová-

ny ve Výroèní zprávì, která je distribuována a zároveò zveøejnìna na webových 

stránkách Památníku Terezín. Na tìchto stránkách je zveøejnìn také výstav-

ní program a termíny akcí, které bìhem roku Památník poøádá, jakož i edièní 

plán.

 Archiv a sbírky jsou dle platných smìrnic pøístupné pro badatele (viz kapitola  

o èinnosti dokumentaèního a sbírkového oddìlení). 
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VNÌJŠÍ KONTAKTY A SPOLUPRÁCE

Pro Památník Terezín, který uchovává a pøipomíná památku obìtí z období nacistic-

ké okupace, mají vnìjší vztahy a mezinárodní spolupráce zásadní význam. Je tomu tak 

v neposlední øadì i proto, že v represivních zaøízeních v Terezínì a nedalekých Lito-

mìøicích byli soustøedìni vìzni nejen z èeských zemí, ale i z øady dalších státù Evro-

py.

Prvoøadý význam proto samozøejmì mají kontakty a spolupráce Památníku s or-

ganizacemi bývalých vìzòù doma i v zahranièí. Nejvìtší a nejvýznamnìjší z tìch-

to organizací je Terezínská iniciativa, která vznikla krátce po demokratických pøe-

mìnách v roce 1989 a od té doby soustavnì podporuje èinnost Památníku v oblasti 

výzkumných, muzejních a vzdìlávacích aktivit. V posledních letech je tato podpora  

a spolupráce vìnována pøedevším vzdìlávacím aktivitám, pokraèuje však i spolupráce 

v oblasti výzkumu a budování databáze bývalých vìzòù. Pøímým partnerem pøi tìch-

to aktivitách je Institut Terezínské iniciativy v Praze, který je také hlavním nositelem 

budování zmínìné databáze.

Spolupráce s bývalými vìzni policejní vìznice gestapa v terezínské Malé pevnosti 

a koncentraèního tábora v Litomìøicích je vzhledem k vysokému prùmìrnému vìku 

bývalých vìzòù ménì intenzivní. S tìmito skupinami vìzòù, ale i organizacemi vìz-

òù dalších koncentraèních táborù (Osvìtim, Ravensbrück) udržuje Památník Terezín 

kontakty prostøednictvím Ústøedního výboru Èeského svazu bojovníkù za svobodu. 

Pro potøeby osvìtové práce této organizace pøipravil Památník putovní výstavu o èes-

kých vìzních v nacistických koncentraèních táborech, která je již tøetím rokem vysta-

vována pøedevším v èeských školách, a pracovníci Památníku se podílejí na pøípravì 

doprovodných programù. Èeský svaz bojovníkù za svobodu je rovnìž partnerem Pa-

mátníku pøi organizování Terezínské tryzny a pietního shromáždìní k výroèí posled-

ní popravy v Terezínì. 

V oblasti vìdecko-výzkumné a muzejní práce pøedstavovaly hlavní domácí partne-

ry Památníku Terezín vedle již zmínìného Institutu Terezínské iniciativy pøedevším 

Židovské muzeum v Praze, Muzeum romské kultury v Brnì, Ústav pro soudobé dìjiny 

AV ÈR, Národní muzeum v Praze a Národní archiv.

Dlouholetou pozitivní tradici má spolupráce se zahranièními organizacemi, kte-

ré si daly za cíl odèinit zloèiny spáchané na obèanech zemí ovládaných nacismem 

a vychovávat mladé lidi v duchu demokratických hodnot. Do Památníku Terezín již 

od poèátku devadesátých let pøijíždìjí dobrovolníci, kteøí jsou vysíláni organizacemi 

Gedenkdienst z Rakouska a Aktion Sühnezeichen/Friedensdiesnste (ASF) z Nìmecka. 

V posledních letech tito dobrovolníci spolupracují pøedevším se vzdìlávacím oddìle-

ním Památníku pøi zajišśování vzdìlávacích pobytù nìmecky mluvících skupin. Orga-

nizace ASF vysílá rovnìž skupiny na pracovní pobyty v Památníku. 
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Pøímé vzájemné kontakty udržuje Památník s øadou zahranièních partnerských in-

stitucí, k nimž patøí památníky zøízené v místech bývalých represivních zaøízení, ja-

kož i èetné výzkumné a vzdìlávací instituce, které se zabývají rùznými aspekty národ-

ní, politické a rasové perzekuce na územích ovládaných nacisty v letech druhé svìtové 

války. Dlouhodobì k tìmto partnerùm patøí v Polsku Státní muzeum Auschwitz-Birke-

nau v Osvìtimi, Státní muzeum v Majdanku a Muzeum Gross-Rossen, v Izraeli památ-

níky Yad Vashem v Jeruzalémì a Beit Theresienstadt v Givat Chaim Ichud, ve Spoje-

ných státech amerických United States Holocaust Memorial Muzeum ve Washingtonu 

a Museum of Jewish Heritage v New Yorku, v Nizozemsku Anne Frank House v Am-

sterodamu, v Nìmecku Památník Flossenbürg, Památník Buchenwald, Památník Da-

chau, Památník Sachsenhausen, Památník Ravensbrück a Dùm konference ve Wann-

see, v Rakousku Památník Mauthausen a Dokumentationsarchiv des österreichischen 

Widerstandes ve Vídni a na Slovensku Muzeum Slovenského národního povstání  

v Banské Bystrici a Dokumentaèní centrum holokaustu v Bratislavì.

Také v uplynulém roce se vìnovaly všestranné podpoøe aktivit Památníku Terezín 

spolky pøátel a podporovatelù Terezína, které pùsobí v nìmeckých spolkových ze-

mích Sasko, Braniborsko a Dolní Sasko. 

Významnou souèást zahranièních aktivit Památníku Terezín pøedstavovala èinnost 

jeho zástupcù v mezinárodních organizacích, které se zabývají výzkumnými, muzejní-

mi a vzdìlávacími aktivitami souvisejícími s pøipomínáním památky obìtí nacistické 

rasové a politické perzekuce. Nejvýznamnìjší z nich je mezivládní organizace Task 

Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Re-

search (ITF), která má již 26 èlenských zemí. Pracovníci Památníku Terezín jsou èleny 

delegace Èeské republiky v ITF a pracují v jejích stálých odborných komisích. 

Další významnou mezinárodní organizací je Mezinárodní organizace muzeí ICOM, 

která má již 127 èlenských zemí. Památník Terezín je zastoupen v sekci IC MEMO, kte-

rá sdružuje památníky a muzea zloèinù proti lidskosti spáchaných státními režimy. Je-

ho zástupce je v souèasnosti pøedsedou této sekce. 

Památník Terezín je rovnìž èlenem mezinárodního sdružení International Coali-

tion of Sites of Conscience. V tomto sdružení Památník Terezín reprezentuje místa 

spojená s nacistickou genocidou Židù. Je rovnìž zastoupen v Kuratoriu bavorských 

památníkù a v Mezinárodním fóru Mauthausen. V obou tìchto sdruženích si zástupci 

památníkù nacistické perzekuce a organizací bývalých vìzòù z rùzných zemí vymì-

òují informace a posuzují koncepèní návrhy týkající se souèasné i budoucí èinnosti 

památníkù. 

Specifickou oblast mezinárodní spolupráce pøedstavuje vzdìlávací èinnost, jež 

je zejména v pøípadì speciálních semináøù pro uèitele uskuteèòována ve spolupráci  

s partnerskými institucemi v Izraeli, Nìmecku a Polsku. 

Další oblast zahranièních stykù Památníku Terezín pøedstavuje péèe o stálé ex-

pozice Èeské republiky v bývalých koncentraèních táborech Osvìtim a Ravensbrück, 

které Památník Terezín vytvoøil a spravuje.
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Trvalou souèástí zahranièních kontaktù byly i v uplynulém roce spoleèné akce se 

zahranièními partnerskými institucemi, zvláštì úèast odborných pracovníkù na kon-

ferencích a semináøích poøádaných tìmito institucemi.

Oblast zahranièních stykù zahrnuje i povinnou kurýrní èinnost pøi zapùjèování ex-

ponátù ze sbírek Památníku Terezín do zahranièí a poté pøi jejich navrácení.

Charakteru uvedených stykù a forem spolupráce odpovídala rovnìž struktura za-

hranièních služebních cest pracovníkù. Ty byly vìnovány studijním pobytùm (Osvì-

tim, Berlín, Bergen-Belsen, Hartford), pøednáškové èinnosti a úèasti na mezinárodních 

semináøích (Osvìtim, Jeruzalém, Bologna, Fürstenberg, Sachsenhausen, Ravensbrück, 

Bukurešś, Laxton, Banská Bystrica, Banská Štiavnica), kurýrním cestám pøi doprovo-

du výstavních exponátù ze sbírek Památníku Terezín (Avignon, Sydney, Solingen, Mni-

chov), kontrolám zahranièních expozic spravovaných Památníkem Terezín (Osvìtim, 

Ravensbrück), úèasti na jednáních vyplývajících z èlenství v mezinárodních institu-

cích (Vídeò, Mnichov, Linec, Bologna, Paøíž) a návštìv zahranièních výstav (Moskva). 
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ÈESTNÝ VÝBOR  
MUZEA GHETTA V TEREZÍNÌ

Od založení Muzea ghetta v Terezínì zaštiśuje èinnost této souèásti Památníku Tere-

zín Èestný výbor øeditelù, sdružující význaèné osobnosti politického, hospodáøské-

ho, vìdeckého a kulturního života z rùzných zemí. V uplynulém roce byli jeho èleny:

 Yehuda Bauer

Helen Epstein

Sir Martin Gilbert

Hana Greenfield

Václav Havel

Thomas O. Hecht

Zuzana Justman

Tomáš Kraus

Ronald S. Lauder

Mark D. Ludwig

Arnošt Lustig

Charles I. Petschek

Artur Schneier

Mark E. Talisman

James E. Young

Hans Westra 
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VÝZKUMNÁ ÈINNOST

Výzkumná èinnost byla zajišśována pracovníky historického oddìlení v úzké spolu-

práci s dalšími oddìleními – dokumentaèním, sbírkovým a vzdìlávacím, jejichž pra-

covníci se podíleli na øešení nìkterých dílèích úkolù. V souladu s plnìním dlouhodo-

bé koncepce èinnosti Památníku Terezín byla tato èinnost soustøedìna pøedevším na 

výzkum nacistických represivních zaøízení v Terezínì a Litomìøicích, ale také na otáz-

ky související s celkovým obrazem perzekuce národní, rasové a politické v bývalém 

protektorátu, ale i v dalších zemích ovládaných Hitlerovým zloèinným režimem. V po-

pøedí výzkumné èinnosti tak jako v minulosti stály pøedevším osudy rùzných skupin 

vìzòù nejen ve výše uvedených zaøízeních, ale také v dalších místech utrpení, kam 

byli pozdìji deportováni. Sledování tìchto dalších cest usnadòuje spolupráce s øadou 

partnerských institucí i individuálních badatelù, výmìna materiálù a informací, pøe-

devším formou úèasti na mezinárodních semináøích, konferencích a sympoziích ke 

zkoumané problematice. V uplynulém roce byly významnì posíleny kontakty s pra-

covníky zahranièních institucí, kteøí se zabývají vytváøením databází bývalých vìzòù. 

Památník Terezín do této mezinárodní výmìny zkušeností a informací pøispíval ne-

malou mìrou pøedevším díky zkušenostem nashromáždìným pøi budování nìkolika 

databází v uplynulých letech. Jednalo se pøedevším o zøizování a doplòování databáze 

vìzòù ghetta, jejímž hlavním garantem je Institut Terezínské iniciativy, jakož i budo-

vání databáze bývalých vìzòù policejní vìznice gestapa v terezínské Malé pevnosti. 

Dalšími jsou databáze vìzòù koncentraèního tábora v Litomìøicích, dále databáze po-

boèek koncentraèního tábora Flossenbürg na území èeských zemí a koneènì databáze 

vìzòù, kteøí dorazili do Terezína v tzv. evakuaèních transportech a pochodech smrti 

v samotném závìru války.

Zahájena byla rovnìž pøíprava putovní výstavy o nacistické eutanázii ve spolupráci 

s partnery z Nìmecka a Rakouska. K vydání byla pøipravena publikace o osudu vìzòù 

deportovaných z terezínského ghetta do Osvìtimi, jež vznikla ve spolupráci Varšavské 

univerzity, Státního muzea Auschwitz-Birkenau v Osvìtimi a Památníku Terezín.

Výzkum v oblasti dìjin terezínského ghetta byl v uplynulém roce zamìøen pøede-

vším na hlavní etapy deportací vìzòù z terezínského ghetta do míst vyhlazování a ot-

rocké práce, problematiku vývoje samosprávy a formy kulturní èinnosti jako souèásti 

úsilí vìzòù o uchování soudržnosti nuceného spoleèenství ghetta. Øada dalších díl-

èích otázek byla po celé sledované období øešena v souvislosti s pøípravou velké výsta-

vy k jubileu narození Františka Petra Kiena, velké osobnosti kulturního života v ghet-

tu, jakož i vydání publikace, která bude výstavu doprovázet. Dokonèen byl výzkum 

židovských evidenèních karet z období protektorátu, dále výzkum zpùsobu financo-

vání terezínského ghetta okupaèními orgány a výzkum osudù židovských duševnì 

chorých pacientù v terezínském ghettu, ale i jinde v protektorátu.
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Hlavním úkolem v oblasti výzkumu dìjin policejní vìznice gestapa v Malé pevnos-

ti bylo zpracování rukopisu publikace, která je na jedné stranì prùvodcem po stálé 

expozici v Muzeu Malé pevnosti, na druhé stranì podrobnìji seznamuje s hlavními 

aspekty a okolnostmi vzniku, fungování i osvobození policejní vìznice. Pokraèova-

ly rovnìž práce na databázi bývalých vìzòù policejní vìznice, které mají vyústit ve 

vydání Pamìtní knihy. Výzkum jednotlivých skupin vìzòù pokraèoval zpracováním 

tematiky vìznìných odbojáøù z øad hasièù. Další výzkumné úkoly byly zamìøeny na 

problematiku pùsobení nìmecké poøádkové policie a jednotek Waffen SS na území 

protektorátu. 

Výzkum dìjin koncentraèního tábora v Litomìøicích byl zamìøen na výstavbu a roz-

voj tábora, problematiku jeho likvidace v roce 1945, pùsobení Rudé armády po osvo-

bození a odvozu váleèné koøisti z podzemních výrobních provozù. Byla vydána dopro-

vodná publikace ke stálé expozici o tomto tématu, a také struèný informaèní materiál, 

který je k dispozici jak návštìvníkùm této výstavy, tak také klientùm mìstského in-

formaèního støediska v Litomìøicích. Pro umístìní na památných místech spojených 

s historií tohoto tábora byly pøipraveny informaèní tabule a dvì pamìtní desky. 

Specifickým úkolem plnìným ve spolupráci s dokumentaèním oddìlením byla cel-

ková revize údajù uvedených na náhrobcích na Národním høbitovì v Terezínì, který 

v nìkterých pøípadech umožnil jejich upøesnìní.

Pokraèovalo rovnìž zpracovávání èásti pozùstalosti Zdeòka Jelínka ve spolupráci 

s archivem Národního muzea v Praze. 

Prùbìžnì byly doplòovány internetové stránky Památníku Terezín a pøipravovány 

materiály pro jednání mezinárodních organizací, v nichž je Památník Terezín zastou-

pen.

Pracovníci historického oddìlení se zúèastnili vìdeckých konferencí a seminá-

øù na území Èeské republiky i v zahranièí k tématùm souvisejícím s dìjinami rasové  

a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Zajišśovali odborné pøednášky pro 

vzdìlávací programy Památníku Terezín pøipravované pro domácí i zahranièní pe-

dagogy a vysokoškolské studenty, pedagogicky pùsobili na Univerzitì J. E. Purkynì 

v Ústí nad Labem. Publikovali rovnìž èlánky v odborných èasopisech Terezínské listy, 

Terezínské studie a dokumenty a Historie a vojenství. Poskytovali konzultace badate-

lùm, pracovníkùm médií a dalším zájemcùm. Zpracovávali také informace a potvrzení 

o vìznìní pro pøíbuzné obìtí, soudní a další instituce.
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VZDÌLÁVACÍ ÈINNOST

Památník Terezín se od roku 1993 vìnuje vedle své výzkumné, sbírkové a muzejní 

èinnosti také realizaci vzdìlávacích programù pro žáky základních a støedních škol, 

vysokoškolské studenty a pedagogy prostøednictvím svého vzdìlávacího oddìlení. 

V roce 2008 bylo pro èeské školy uspoøádáno 72 jednodenních a 35 vícedenních 

semináøù, spojených s prohlídkami expozic, pøednáškami, besedami s pamìtníky, 

workshopy a samostatnými tvùrèími aktivitami. Nabídky vzdìlávacího oddìlení však 

nevyužívají pouze skupiny žákù èeských škol, ale také ze zahranièí, kterých do Tere-

zína pøijelo celkem 30 na vícedenní a 24 na jednodenní semináøe. Na zajištìní jejich 

programu se významnì podíleli dobrovolní pracovníci z Nìmecka a Rakouska, vysí-

laní organizacemi Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste a Gedenkdienst, kteøí v Pa-

mátníku Terezín pùsobí vždy po dobu jednoho roku. Vedle toho bylo také uspoøádá-

no pìt semináøù pro jazykovì smíšené skupiny.

Vzdìlávací oddìlení se však v uplynulém roce, stejnì jako v letech pøedcházejí-

cích, nespecializovalo pouze na práci se školní mládeží, ale pùsobilo též v oblasti 

dalšího vzdìlávání pedagogických pracovníkù v úzké spolupráci s Ministerstvem 

školství, mládeže a tìlovýchovy Èeské republiky. Na jaøe se uskuteènily dva základní 

tøídenní semináøe s názvem „Jak vyuèovat o holokaustu“, jejichž program zajišśova-

li lektoøi Památníku Terezín, Vzdìlávacího a kulturního centra Židovského muzea 

v Praze a Muzea romské kultury v Brnì. Na podzim pak bylo uspoøádáno nadstavbové 

pokraèování vzdìlávacího programu, navazující na výše jmenovaný semináø, nazva-

né „Holokaust ve vzdìlávání“. Jeho cílem bylo rozšíøení znalostí uèitelù o podobách 

holokaustu v podmínkách rùzných zemí nacistickým Nìmeckem okupované Evropy 

a seznámení se s pøíklady metodických postupù pøi výuce této problematiky, které 

jsou uplatòovány v zahranièí. Vedle osmi domácích lektorù se jej zúèastnilo též osm 

lektorù zahranièních. Na výše zmiòované pedagogické semináøe navazovaly pokra-

èovací semináøe v Památníku Ravensbrück a v Památníku Yad Vashem v Jeruzalémì, 

pøipravené ve spolupráci se vzdìlávacími oddìleními tìchto partnerských institucí. 

Všech výše zmiòovaných pedagogických semináøù se v tomto roce zúèastnilo 199 

uèitelù. Vedle toho bylo také uskuteènìno dvoudenní školení pro pracovníky Èeské 

školní inspekce, kterého se úèastnilo tøicet inspektorù z celé republiky. 

Pozitivním pøíspìvkem k zajištìní lepšího technického a prostorového zázemí 

vzdìlávací èinnosti se stalo pøevzetí dvou nových uèeben zøízených v restaurovaném 

domì v Dlouhé ulici, z nichž jedna je mj. vybavena dvaceti poèítaèi. 

V první polovinì roku 2008 organizoval Památník Terezín pro žáky základních  

a støedních škol soutìž umìlecké tvoøivosti se vztahem k problematice rasové a poli-

tické perzekuce v letech nacistické okupace a problémùm dneška. Jednalo se o XIV. 

roèník literární a XII. roèník výtvarné soutìže pod názvem „Jak vidìli a vidí svìt?“ 
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Pøihlášeno do nich bylo na 638 prací. Soutìž se mohla uskuteènit opìt díky finanèní-

mu daru paní Hany Greenfieldové, bývalé vìzeòkynì terezínského ghetta. Na finanè-

ním zajištìní se podílela jako v minulých letech zèásti také Terezínská iniciativa, jež 

dotuje zvláštní cenu Erika Poláka, která je udílena zvlášś zdaøilým dílùm. 

Z výbìru výtvarných prací, které byly zaslány do umìlecké soutìže v roce 2007, 

byla sestavena putovní výstava a v záøí umístìna v prostorách Židovské obce v Tepli-

cích.

Vzdìlávací oddìlení se v prùbìhu roku také podílelo na metodickém vedení stu-

dentù Masarykovy univerzity v Brnì, Univerzity Palackého v Olomouci, Vysoké školy 

ekonomické v Praze a Ostravské univerzity. 

Byla též pøipravena ètyøi èísla ètvrtletníku Zpravodaj. Vzdìlávací a informaèní bul-

letin Památníku Terezín. Pracovníci vzdìlávacího oddìlení také pøispìli svými èlán-

ky a zprávami do sborníku Terezínské listy a nìkterých externích periodik.
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DOKUMENTACE A SBÍRKY

DOKUMENTAÈNÍ ODDÌLENÍ

Do sbírkové evidence bylo na dokumentaèním oddìlení zapsáno 32 pøírùstkových 

èísel, z nichž devìt tvoøí fotografie. Pøírùstky byly získány pøevážnì darem nebo ná-

kupem v aukci. Mezi získanými písemnostmi pøevažuje korespondence z rùzných na-

cistických perzekuèních zaøízení, hlavnì z ghetta Terezín. Fotografie zachycují vìz-

nì policejní vìznice gestapa v Malé pevnosti Terezín a vìznì ghetta Terezín. 

Do pomocného materiálu bylo zaevidováno v archivu a fotoarchivu celkem 87 pøí-

rùstkových èísel.

Ve druhém stupni evidence sbírek bylo zpracováno 77 inventárních èísel písem-

ných materiálù. Do elektronické podoby bylo v archivu pøevedeno 744 inventárních 

karet sbírkových pøedmìtù. 

Pøi periodické inventarizaci sbírek bylo zkontrolováno 1100 inventárních èísel 

písemných materiálù. Pøi inventuøe byl proveden výbìr velkého množství poškoze-

ných písemností ke konzervaci. Dále byla 3 inventární èísla vyøazena ze sbírek z dù-

vodu pøebyteènosti (jednalo se o fotokopie). 

Archiv a fotoarchiv navštívilo 71 badatelù a 40 žadatelù o informace. Další žádos-

ti o informace byly vyøizovány písemnì. Nìkteøí badatelé pøicházeli opakovanì, cel-

kový poèet badatelských návštìv byl 129 (pro srovnání – v roce 2007 to bylo 64 ná-

vštìv).

Dokumentátor poøídil 6240 digitálních snímkù, pøedevším zábìrù z akcí Památ-

níku, a snímky dokumentù z Národního archivu v Praze pro potøeby výzkumné èin-

nosti Památníku. 

Na oddìlení bylo pro externí žadatele zhotoveno cca 3400 listù èernobílých a 180 

listù barevných xeroxù a pøibližnì 300 skenù.

Pro interní potøebu bylo zhotoveno cca 5700 èernobílých xeroxù (kopie sbírko-

vých materiálù pro studium v badatelnì, kopie knih pro knihovnu, kopie studijních 

materiálù pro pracovníky Památníku).

Externí konzervátoøi provedli konzervaci èásti písemností vybraných k ošetøení 

pøi øádné inventuøe v roce 2007 (celkem 620 listù). Konzervátor Památníku ošetøil 

zbývající èást písemností vybraných pøi inventuøe a plány káznice Bayreuth poškoze-

né povodní v roce 2002 (celkem 251 listù). 

V odborné knihovnì byly v rámci akvizice provádìny objednávky a nákup odbor-

ných publikací z domácích i zahranièních nakladatelství. Celkem bylo zkatalogizová-

no 330 nových odborných publikací. Do knihovní databáze bylo digitálnì zpracová-

no 2750 knih. Pravidelnì byla provádìna excerpce tisku z domácích i zahranièních 

periodik a zajišśována výpùjèní služba (400 zápùjèek). Pro Terezínské listy è. 36/2008 
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byla zpracována bibliografie nových publikací o represivních zaøízeních v Terezínì 

a Litomìøicích.

SBÍRKOVÉ ODDÌLENÍ

Sbírkové oddìlení v uplynulém roce získávalo pøevážnì výtvarná díla z pováleèného 

období. Sbírky byly obohaceny jak dary, tak nákupem. Darem byly získány tøi kresby 

malíøe Sandera Bergmana, dvanáct dìl malíøky Jany Zimmer, ètyøi díla Karla Štìcha 

a jedna kresba Milady Kazdové. Dále se sbírky rozšíøily o ètyøi anonymní kresby da-

rované panem Siegfriedem Lautschem. Darem byly získány také ètyøi trojrozmìrné 

pøedmìty a zakoupeny byly tøi plastiky od Jiøího Korce a jeden obraz Jiøího Valdštý-

na-Karlínského. Nákupem jednoho cyklu, skládajícího se z devìt grafik, byla rozšíøe-

na sbírka Jiøího Sozanského.

Do chronologické evidence bylo v roce 2008 zapsáno a zpracováno 72 inventár-

ních èísel. Digitálnì bylo zapsáno a revidováno 820 záznamù o jednotlivých výtvar-

ných dílech, trojrozmìrných pøedmìtech a listinných materiálech.

Pøi inventarizaci sbírek bylo zkontrolováno 1174 sbírkových pøedmìtù. Inventari-

zace byla provedena ve 3 depozitáøích, ve kterých jsou uložena výtvarná díla i trojroz-

mìrné pøedmìty. Èást výtvarných dìl velkého formátu byla v rámci této inventariza-

ce pøemístìna do novì vybudovaného depozitáøe.

V rámci sbírkového oddìlení byly poskytnuty badatelské služby 34 tuzemským  

i zahranièním badatelùm. Písemnì byly poskytnuty informace 53 žadatelùm. Pra-

covníci sbírkového oddìlení zajišśovali zápùjèky vèetnì jejich pøepravy do tuzemska  

i do zahranièí. Sbírkové oddìlení se podílelo na pøípravì katalogu a scénáøe k výstavì  

o Františku Petru Kienovi, která se v Památníku Terezín uskuteèní v roce 2009.

V prùbìhu roku bylo pro žadatele zhotoveno 265 kopií (35 barevných a 230 èerno-

bílých), 498 digitálních fotografií a skenù sbírkových pøedmìtù pro výstavní, studijní 

a publikaèní úèely. Pro obnovu badatelského centra znièeného povodní v roce 2002 

bylo zhotoveno 84 barevných kopií výtvarných dìl a notopisù.

Restaurátor Památníku provedl konzervaci pùvodního zaøízení I. dvora (odvšivár-

na), konzervaci 41 kusù sbírkových pøedmìtù a sejmul jména vìzòù objevená v pro-

storách podzemní továrny v Litomìøicích. Restauroval rovnìž jedenáct obrazù a pìt 

plastik. Specializovanými externími restaurátory bylo zrestaurováno 195 výtvarných 

dìl a 36 trojrozmìrných pøedmìtù.
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HOSPODÁØSKÁ ÈINNOST, DARY A PØÍSPÌVKY

Památník Terezín splnil veškeré závazné ukazatele a úèetní rok 2008 ukonèil s klad-

ným hospodáøským výsledkem ve výši 1027,61 tis. Kè.

Celkové neinvestièní náklady k 31. 12. 2008 èinily 77 114,98 tis. Kè, tj. oproti plá-

novanému rozpoètu o 6536,98 tis. Kè více. Pøekroèení plánovaných nákladù umož-

nilo využití rezervního fondu a navýšení pøíspìvku ze strany zøizovatele, kterým je 

Ministerstvo kultury Èeské republiky.

Tržby z prodeje a služeb Památníku Terezín jsou za rok 2008 pøekroèeny pouze 

o 1 % oproti plánu z dùvodu výjimeèného krátkodobého pronájmu prostor za úèe-

lem natáèení. V ostatních výnosových položkách se Památníku Terezín nepodaøilo 

dosáhnout plánované výše. Památník Terezín však velmi pøísnými úspornými opat-

øeními, použitím vlastních rezervních fondù do svého hospodaøení a již výše zmí-

nìným pøíspìvkem Ministerstva kultury Èeské republiky dokázal uzavøít rok 2008 

úspìšnì.

V prùbìhu roku 2008 provedlo Ministerstvo kultury Èeské republiky celkem  

12 rozpoètových úprav, z toho u jednoho rozpoètového opatøení se pøitom jednalo  

o vnitøní úpravu rozpoètu. Další rozpoètová opatøení se vztahovala na ochranu mo-

vitého kulturního dìdictví, odstraòování následkù povodní, podporu vzdìlávání 

v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, záchranu architektonic-

kého dìdictví, zabezpeèení objektù, èásteènou úhradu nákladù na odstranìní havá-

rie splaškové kanalizace v Malé pevnosti a na dorovnání nekrytého objemu mzdo-

vých prostøedkù.

Výnosy a náklady v roce 2008 v tis. Kè

 

Výnosy:

       a) vstupné.............................................................................................................................32 815

       b) pøíspìvek Ministerstva kultury ÈR.......................................................................33 887

       c) zapojení rezervních fondù..........................................................................................3 100

       d) ostatní pøíjmy..................................................................................................................8 504

 

Náklady:

       a) materiálové náklady a energie.................................................................................11 838

       b) osobní náklady celkem..............................................................................................28 240

       c) ostatní náklady (služby, opravy).............................................................................37 200
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ROZVAHA (BILANCE)
sestavená k 31. 12. 2008 (v tis. Kč na dvě des. místa)

název položky pol.č. stav k 1. 1. stav k 31. 12.
stálá aktiva 1 49 074,59 51 529,34
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2 0,00 0,00
software 3 145,53 99,75
ocenitelná práva 4 0,00 0,00
dlouhodobý nehmotný majetek 5 1 352,33 1 534,38
ostatní nehmotný dlouhodobý majetek 6 2 526,04 2 526,04
pořízení DNM 7 0,00 0,00
zálohy na DNM 8 0,00 0,00
dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 4 023,90 4 160,17
oprávky k neh.výsledkům výzkumu a vývoje 10 0,00 0,00
oprávky k SW 11 -67,73 -27,93
oprávky k ocenitelným právům 12 0,00 0,00
oprávky k DDNM 13 -1 352,33 -1 534,38
oprávky k ostatnímu DNM 14 -505,21 -757,82
oprávky k DNM celkem 15 -1 925,27 -2 320,13
pozemky 16 1 155,94 1 300,32
umělecká díla a předměty 17 0,00 1 970,00
stavby 18 30 179,87 39 159,13
samostatné movité věci a soubory mov. věcí 19 29 091,26 27 850,21
pěstitelské celky trvalých porostů 20 18,00 18,00
základní stádo 21 0,00 0,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek 22 31 007,27 31 019,66
ostatní dlouhodobý hmotný majetek 23 0,00 0,00
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 24 9 607,57 3 279,00
poskytnuté zálohy na DHM 25 0,00 0,00
dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 101 059,91 104 596,32
oprávky ke stavbám 27 -5 187,49 -5 721,84
oprávky k samostatným movitým věcem 28 -17 889,19 -18 165,52
oprávky k pěstitelským porostům 29 0,00 0,00
oprávky k základnímu stádu 30 0,00 0,00
oprávky k DDHM 31 -31 007,27 -31 019,66
oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 32 0,00 0,00
oprávky k DHM celkem 33 -54 083,95 -54 907,02
majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 34 0,00 0,00
majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 35 0,00 0,00
dlužné cenné papíry do splatnosti 36 0,00 0,00
půjčky osobám ve skupině 37 0,00 0,00
ostatní dlouhodobé půjčky 38 0,00 0,00
ostatní dlouhodobý finanční majetek 39 0,00 0,00
pořízení dlouh. fin. majetku 40 0,00 0,00
dlouhod. fin. majetek celkem 41 0,00 0,00
majetek převzatý k privatizaci 204 0,00 0,00
majetek převzatý k privatizaci v pronájmu 205 0,00 0,00
majetek převzatý k provatitzaci celkem 206 0,00 0,00
oběžná aktiva 42 23 261,69 20 548,67
materiál na skladě 43 833,68 850,56
pořízení materiálu 44 0,00 0,00
nedokončená výroba 45 0,00 0,00
polotovary 46 0,00 0,00
výrobky 47 0,00 0,00
zvířata 48 0,00 0,00
zboží na skladě 49 8 866,00 8 312,94
pořízení zboží 50 0,00 0,00
zásoby celkem 51 9 699,68 9 163,50
odběratelé 52 256,31 147,16
směnky k inkasu 53 0,00 0,00
pohledávky za cenné papíry 54 0,00 0,00
poskytnuté provozní zálohy 55 1 243,73 1 251,20
pohledávky za rozpočtované příjmy 56 0,00 0,00
ostatní pohledávky 57 13,00 0,00
součet 58 1 513,04 1 398,36
pohledávky ke sdružení 59 0,00 0,00
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sociální a zdravotní pojištění 60 0,00 0,00
daň z příjmu 61 0,00 102,36
ostatní přímé daně 62 0,00 0,00
DPH 63 0,00 0,00
ostatní daně a poplatky 64 7,86 11,10
pohledávky z term. operací 65 0,00 0,00
součet 66 7,86 113,46
nároky na dotace 67 0,00 0,00
nároky na dotace od ÚSC 68 0,00 0,00
součet 69 0,00 0,00
pohledávky za zaměstnanci 70 180,47 0,00
pohledávky z dluhopisů 71 0,00 0,00
jiné pohledávky 72 0,00 0,00
opravná položka k pohledávkám 73 0,00 0,00
součet 74 180,47 0,00
součet pohledávky celkem 75 1 701,37 1 511,82
pokladna 76 45,53 50,84
peníze na cestě 77 0,00 0,00
ceniny 78 1,40 6,19
součet 79 46,93 57,03
běžný účet 80 11 104,14 8 611,91
účet FKSP 81 162,41 166,09
ostatní běžné účty 82 199,85 217,80
součet 83 11 466,40 8 995,80
majetkové cenné papíry k obchodování 84 0,00 0,00
dlužné cenné papíry k obchodování 85 0,00 0,00
ostatní cenné papíry 86 0,00 0,00
pořízení finančního majetku 87 0,00 0,00
součet 88 0,00 0,00
finanční majetek celkem 89 11 513,33 9 052,83
základní BÚ 90 0,00 0,00
vkladový výdajový účet 91 0,00 0,00
příjmový účet 92 0,00 0,00
BÚ peněžního fondu 93 0,00 0,00
BÚ státních fondů 94 0,00 0,00
BÚ finančních fondů 95 0,00 0,00
součet 96 0,00 0,00
poskytnuté dotace OSS 97 0,00 0,00
poskytnuté dotace výdaj. účtu 98 0,00 0,00
poskytnuté dotace přísp. org. 99 0,00 0,00
dotace ost. subjektům 100 0,00 0,00
dotace příspěv. organizacím 101 0,00 0,00
dotace ostatním 102 0,00 0,00
součet 103 0,00 0,00
navr. výpomoci mezi rozpočty 104 0,00 0,00
fin. výpomoci přísp. org. 105 0,00 0,00
fin. výpomoci PO 106 0,00 0,00
fin. výpomoci ost. org. 107 0,00 0,00
fin. výpomoci FO 108 0,00 0,00
součet 109 0,00 0,00
limity výdajů 110 0,00 0,00
zúčtování výdajů ÚSC 111 0,00 0,00
materiální náklady 112 0,00 0,00
služby a náklady nev. povahy 113 0,00 0,00
cestovné 114 0,00 0,00
mzdové a ostatní ON 115 0,00 0,00
dávky soc. zabezpečení 116 0,00 0,00
manka a škody 117 0,00 0,00
součet 118 0,00 0,00
součet 119 0,00 0,00
náklady příštích období 120 347,31 696,46
příjmy příštích období 121 0,00 124,06
kurzové rozdíly aktivní 122 0,00 0,00
dohadné účty aktivní 123 0,00 0,00
součet 124 347,31 820,52
aktiva celkem 125 72 336,28 72 078,01
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vlastní zdroje 126 62 693,72 63 612,34
fond dlouhodobého majetku 127 49 074,59 51 529,34
fond oběžných aktiv 128 2 044,42 2 044,42
fond hospodářské činnosti 129 0,00 0,00
oceňovací rozdíly 130 0,00 0,00
majetkové fondy celkem 131 51 119,01 53 573,76
fond privatizace 211 0,00 0,00
ostatní fondy 212 0,00 0,00
součet 213 0,00 0,00
fond odměn 132 1 352,83 2 352,82
FKSP 133 164,86 177,77
fond rezervní 134 3 805,33 4 829,02
fond reprodukce majetku 135 4 933,56 1 651,36
peněžní fondy 136 0,00 0,00
ostatní finanční fondy 137 0,00 0,00
součet 138 10 256,58 9 010,97
státní fondy 139 0,00 0,00
ostatní zvláštní fondy 140 0,00 0,00
součet 141 0,00 0,00
fin. výdajů OSS 142 0,00 0,00
fin. výdajů ÚSC 143 0,00 0,00
bú k limitům OSS 144 0,00 0,00
vyúčt. rozp. příjmů OSS 145 0,00 0,00
vyúčt. rozp. příjmů ÚSC 146 0,00 0,00
vyúčt. příjmu z fin. majetku OSS 147 0,00 0,00
vyúčt. příjmu z fin. majetku ÚSC 148 0,00 0,00
zúčtování příjmů ÚSC 149 0,00 0,00
přijaté návr. výpomoci 150 0,00 0,00
součet 151 0,00 0,00
HV běžného období 152 0,00 1 027,61
nerozdělený zisk z min. období 153 0,00 0,00
HV ve schvalovacím řízení 154 1 318,13 0,00
příjmy a výdaje z min. let 155 0,00 0,00
saldo výdajů a nákladů 156 0,00 0,00
saldo příjmů a výnosů 157 0,00 0,00
součet 158 1 318,13 1 027,61
cizí zdroje 159 9 642,56 8 465,67
rezervy zákonné 160 0,00 0,00
emitované dluhopisy 161 0,00 0,00
závazky z pronájmů 162 0,00 0,00
dlouh. přijaté zálohy 163 0,00 0,00
dlouhodobé směnky 164 0,00 0,00
ostatní dlouhodobé závazky 165 0,00 0,00
součet 166 0,00 0,00
dodavatelé 167 1 827,35 2 022,46
směnky k úhradě 168 0,00 0,00
přijaté zálohy 169 25,20 0,00
ostatní závazky 170 1 675,97 1 459,84
pohledávky z term. operací 171 0,00 0,00
součet 172 3 528,52 3 482,30
závazky z cenných papírů 173 0,00 0,00
závazky k účast. sdružení 174 0,00 0,00
součet 175 0,00 0,00
zaměstnanci 176 649,48 704,41
ostatní závazky vůči zaměstnancům 177 589,60 609,03
součet 178 1 239,08 1 313,44
závazky soc. a zdrav. zabezp. 179 727,22 739,11
daň z příjmů 180 170,31 0,00
ostatní přímé daně 181 174,49 77,75
DPH 182 78,82 49,69
ostatní daně a poplatky 183 0,00 0,00
součet 184 423,62 127,44
vypořádání se SR 185 0,00 0,00
vypořádání přeplatku 186 0,00 0,00
součet 187 0,00 0,00
jiné závazky 188 1,35 0,00
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krátkodobé závazky celkem 189 5 919,79 5 662,29
dlouhodobé úvěry 190 0,00 0,00
krátkodobé úvěry 191 0,00 0,00
eskontované dluhopisy 192 0,00 0,00
emitované dluhopisy 193 0,00 0,00
krátkodobé fin. výpomoci 194 0,00 0,00
součet 195 0,00 0,00
součet 196 0,00 0,00
výdaje příštích období 197 0,00 0,19
výnosy příštích období 198 2 233,70 1 596,33
kurzové rozdíly pasívní 199 0,00 0,00
dohadné účty pasívní 200 1 489,07 1 206,86
součet 201 3 722,77 2 803,38
pasiva celkem 202 72 336,28 72 078,01
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
sestavený k 31. 12. 2008 (v tis. Kč na dvě des. místa)

účet název položky hlavní činnost
501 spotřeba materiálu 7 287,56
502 spotřeba energie 4 549,46
503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek 0,00
504 prodané zboží 2 226,37
511 opravy a udržování 12 637,47
512 cestovné 856,94
513 náklady na reprezentaci 251,07
518 ostatní služby 14 872,00
521 mzdové náklady 20 616,52
524 zákonné sociální pojištění 7 214,05
525 ostatní sociální pojištění 0,00
527 zákonné sociální náklady 409,19
528 ostatní sociální náklady 0,00
531 silniční daň 28,76
532 daň z nemovitostí 5,34
538 ostatní daně a poplatky 11,22
541 smluvní pokuty a úroky 0,00
542 ostatní pokuty a penále 0,00
543 odpis nedobytné pohledávky 21,38
544 úroky 0,00
545 kurzové ztráty 6,83
546 dary 0,00
548 manka a škody 3,67
549 jiné ostatní náklady 3 216,26
551 odpisy DNM a DHM 2 900,89
552 ZC prodaného majetku 0,00
553 odpis pohledávky 0,00
554 prodaný materiál 0,00
556 tvorba zákonných rezerv 0,00
559 tvorba zákonných opravných položek 0,00

 náklady celkem 77 114,98
601 tržby za vlastní výrobky 0,00
602 tržby z prodeje služeb 37 751,31
604 tržby za prodané zboží 3 297,94
611 změna stavu zásob NV 0,00
612 změna stavu zásob polotovarů 0,00
613 změna stavu zásob výrobků 0,00
614 změna stavu zvířat 0,00
621 aktivace materiálu a zboží 0,00
622 aktivace vnitroorganizačních služeb 13,00
623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 0,00
624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku 0,00
641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00
642 ostatní pokuty a penále 0,00
643 platba za odepsané pohledávky 0,00
644 úroky 8,26
645 kurzové zisky 16,30
648 zúčtování fondu 3 092,23
649 jiné ostatní výnosy 239,81
651 tržby z prodeje majetku 0,00
652 výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,00
653 tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0,00
654 tržby z prodeje materiálu 0,00
655 výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00
656 zúčtování zákonných rezerv 0,00
659 zúčtování zákonných opravných položek 0,00
691 provozní dotace 33 887,00

 výnosy celkem 78 305,85
 výsledek hospodaření před zdaněním 1 190,87

591 daň z příjmu 163,26
595 dodatečné odvody daně z příjmu 0,00

 výsledek hospodaření po zdanění 1 027,61
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PŘÍLOHA
sestavená k 31. 12. 2008 (v tis. Kč na dvě des. místa)

název položky pol.č. stav k 1. 1. stav k 31. 12.
dotace celkem na dlouhodobý majetek ze SR 1  1 815,00
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2  1 815,00
    z toho: výzkum a vývoj 3  0,00
                   vzdělávání pracovníků 4   
                   informatiku 5   
          individuální dotace na jmenovité akce 6   
přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek 7   
přijate dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC 8   
přijaté příspěvky a dotace na provoz ze SR 9  33 787,00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele 10  33 787,00
     z toho: výzkum a vývoj 11   
                    vzdělávání pracovníků 12   
                    informatiku 13   
     přij. dot. na niv. nákl. v ISPROFIN od zřizovatele 14   
     přij. prostř. na VaV od jiných poskytovatelů 15   
přijaté prostředky na VaV z rozp. ÚSC 16   
přij. prostř. na vav od příjemců účelové podpory 17   
přijaté prostředky na provoz ze zahraničí 18   
přij. přísp. a dotace celkem na provoz z ÚSC 19  100,00
přij. přísp. a dotace na provoz z rozpočtů SF 50   
přij. dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu SF 51   
    
poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty - kraj.úřadu 20   
poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty - obci 21   
přijaté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty - ze st. rozpočtu 22   
přijaté návratné fin.vypomoci mezi rozpočty - od kraj. úřadu 23   
přijaté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty - od obce 24   
přijaté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů 25   
přijaté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty - od ost. veř. rozp. 26   
poskytnuté přech. výpomoci přísp. organ. - org. složkou státu 27   
poskytnuté přech. výpomoci přísp. org. - krajským úřadem 28   
poskytnuté přech. výpomoci přísp. org. - obcí 29   
krátkodobé bankovní úvěry tuzemské 30   
krátkodobé bankovní úvěry zahraniční 31   
vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku 32   
vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí 33   
ostatní krátkodobé závazky /fin. výpomoci/ tuzemské 34   
ostatní krátkodobé závazky /fin. výpomoci/ zahraniční 35   
směnky k úhradě tuzemské 36   
směnky k úhradě zahraniční 37   
dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské 38   
dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční 39   
vydané dluhopisy tuzemské 40   
vydané dluhopisy zahraniční 41   
dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské 42   
dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční 43   
ostatní dlouhodobé závazky tuzemské 44   
ostatní dlouhodobé závazky zahraniční 45   
nakoup. dluhopisy a směnky k inkasu celkem 46   
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC 47   
               komunální dluhopisy ÚSC 48   
               ost. dluhopisy a směnky veř. rozpočtů 49   
splatné závazky na sociální pojištění 52 502,86 522,48
splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 224,36 216,63
evid. daňové nedoplatky u místně přísl. fin. orgánů 54 423,62 127,44
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DARY A PØÍSPÌVKY 2008

Prostøedky získané z darù v roce 2008 èinily celkem ……….............1 227 290,46 Kè

 Nejvìtšími èástkami pøispìli tito dárci:

Patrik Mehr a Helen Epstein, USA
Miroslav Tuháèek, Èeská republika
Robert H. a Joan W. Arnow, USA
Federace židovských obcí, Èeská republika
Terezínská iniciativa, Èeská republika
Monica a George Borosh, Kanada
Hanne-Lore Cars, Nìmecko
Jiøí Jabulka, nakladatelství TYP, Èeská republika
Tomáš Hanzelka, Èeská republika
Luboš Barek, Èeská republika
Vlastimil a Vlasta Fialovi, Èeská republika
Základní a mateøská škola Ukrajinská, Kladno, Èeská republika
Štìpánka Bartoòová, Èeská republika
Ing. Milan Palák, Èeská republika
Jan Horský, Èeská republika
KSÈM, Ústecká krajská rada, Èeská republika
Martin Saturka, Èeská republika
Múzeum SNP, Slovensko
Marieta Šmolková, Èeská republika
Ivana Beranová-Fantlová, Èeská republika
Stanley Faull, USA
Doc. Ing. Fredor Roubalová, Èeská republika
Anna Bruthansová, Èeská republika
DORA GROUP, Èeská republika
Vlastimila Potocky, USA
Viliam Bartoš, Èeská republika
Milan Flosman, Èeská republika
Rùžena Velecká, Èeská republika
Dáša Matušíková, Èeská republika
Marek Šteigl, Èeská republika
Lenka Bartošová, Èeská republika
Zdenìk Horák, Èeská republika
Èeský svaz bojovníkù za svobodu, Èeská republika
Václav Bradáè, Èeská republika
Alexandr Babic, Èeská republika
Vìra Tydlitátová, Èeská republika
Lenka Hoffmannová, Èeská republika
Mirka Nulíèková, Èeská republika
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Menšími èástkami pøispìla øada dalších dárcù, z nichž vìtšina zùstala anonymní-

mi. Také jim všem náleží stejnì jako výše jmenovaným naše upøímné podìkování.

Prostøedky získané z darù byly využity pro následující úèely:

Terezínská tryzna…………..…………................................................…………………..20 000,00 Kè

Literární a výtvarná soutìž mládeže ………....................................………….….. 7  726,30 Kè

Mzdové náklady……………………..........…………...................................…….......……. 57 001,00 Kè

Vzdìlávací semináøe………………….…………..........................................……………337 137,37 Kè

Práce s mládeží a èinnost vzdìlávacího oddìlení……...................………. 61 820,25 Kè

Restaurování modlitebny……………….......………………....................................…. 28  919,33 Kè

Opravy høbitovù (Národní a Židovský)……...………........................…………. 11 484,00 Kè

Daniel Soukup, Èeská republika
Leopoldina Šimonová, Èeská republika
Alena Medová, Èeská republika
Zuzana Justmanová, USA
BOKS s.r.o., Èeská republika
Miloš Dobrý, Èeská republika
Pavel Toepfer, Èeská republika
The American Jewish Joint Distribution Committee, USA
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TECHNICKÁ A STAVEBNÍ ÈINNOST

Pokraèování v odstraòování škod zpùsobených povodnìmi v letech 2002  

a 2006:

 Sanace podzemního pevnostního systému Malé pevnosti

 Dokonèení opravy havarijního stavu støelecké galerie

 Obnova travnatých ploch v šancích Malé pevnosti

 Oprava fasády budovy bývalých stájí v Malé pevnosti, vèetnì kamenných prv-

kù a obnovy kamenné dlažby okolo budovy – pokraèování prací z pøedchozí-

ho roku

Další údržbové a technické práce:

 Vybavení multimediální studovny vzdìlávacího centra v novém objektu Dlou-

há 17 v Terezínì 

 Instalace kamerových systémù pro monitoring a záznam pohybu v areálech Ná-

rodního a Židovského høbitova, vèetnì osvìtlení

 Rekonstrukce pomníku na pietním místì u Ohøe a osazení nové pískovcové 

plastiky sochaøe Kirilla Postovita

 Úprava vzduchotechniky v pùdním divadle v Magdeburských kasárnách pro 

navýšení jejího výkonu

 Celková oprava veøejných sociálních zaøízení v Malé pevnosti

 Dokonèení opravy havarijního stavu splaškové kanalizace Malé pevnosti

 Projekèní práce na øešení protipovodòových opatøení v areálu Malé pevnosti

 Údržba zelenì v objektech Památníku a na høbitovech (Národní a Židovský)

 Odstraòování náletových døevin na valech Malé pevnosti

 Bìžná údržba objektù Památníku Terezín

 Technické zajištìní pietních a vzdìlávacích akcí, výstav apod.
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 Konání Terezínské tryzny a dalších vzpomínkových akcí

 Pokraèování výzkumu nacistických represivních zaøízení v Terezínì a Litomì-

øicích

 Uspoøádání mezinárodní konference „Historie a prezentace: Místa nacistic-

kých zloèinù II“ ve spolupráci s výborem IC MEMO mezinárodní organizace 

muzeí ICOM

 Uspoøádání mezinárodního workshopu pracovníkù památníkù obìtí nacistic-

kých represí o zkušenostech ze zøizování databází bývalých vìzòù

 Doplòování databází bývalých vìzòù

 Pokraèování ve sbírkotvorné èinnosti

 Instalace informaèních textù v místech spojených s dìjinami koncentraèního 

tábora  v Litomìøicích

 Vydání Terezínských listù è. 37

 Instalování pìti pøíležitostných výtvarných a dokumentárních výstav

 Spolupráce na realizaci putovní výstavy o nacistické eutanázii pøipravované 

spoleènì s partnery z Nìmecka a Rakouska

 Uspoøádání semináøù pro pedagogy, studenty a žáky

 Konání výtvarné a literární soutìže pro mládež na téma „Já a válka“

VÝHLED NA ROK 2009
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