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ÚVOD

Uplynulý rok pøinesl opìt øadu významných událostí v èinnosti Památníku Terezín 

jako instituce, která pøipomíná utrpení a obìti vìzòù rùzných represivních zaøízení 

z období nacistické okupace a peèuje o místa, kde se tato tragická kapitola z historie 

naší zemì odehrávala. Z významných výroèí jsme si pøipomenuli již 65. výroèí vzniku 

židovského ghetta v Terezínì, ale také øadu dalších pamìtních dnù spojených s výše 

zmínìnými událostmi.

První z významných vzpomínkových akcí bylo shromáždìní u pøíležitosti meziná-

rodního dne památky obìtí holokaustu, hebrejsky nazývaného Jom Hašoa, které se 

uskuteènilo 25. dubna za úèasti vrchního pražského a zemského rabína Karola E. Si-

dona v tzv. pùdním divadle v bývalých Magdeburských kasárnách. Toto shromáždìní 

každoroènì naší veøejnosti pøipomíná, že za statistickými informacemi o milionech 

obìtí je tøeba vidìt tragické osudy konkrétních lidí, kteøí mìli své soukromé osudy, 

své starosti i radosti, a že jejich životy byly brutálnì znièeny èi alespoò trvale pozna-

menány obludným mechanismem „koneèného øešení židovské otázky“. Proto bylo 

symbolicky pøeèteno dalších sto jmen obìtí z terezínského ghetta. 

Na dalším vzpomínkovém shromáždìní dne 2. kvìtna byly pøipomenuty obì-

ti z policejní vìznice gestapa v Malé pevnosti, kde trpìli a umírali pøedevším èeští 

politiètí vìzni. V prostoru popravištì, kde byly 2. kvìtna 1945 popraveny poslední 

obìti, probìhl za úèasti pøedsedkynì Èeského ústøedního výboru Svazu bojovníkù 

za svobodu Andìly Dvoøákové vzpomínkový akt spojený s projevy bývalých vìzòù, 

po kterém pak následovalo položení vìncù na Národním høbitovì v pøedpolí Malé 

pevnosti.

V tomto areálu se nedlouho poté, 21. kvìtna, konalo ústøední republikové piet-

ní shromáždìní – Terezínská tryzna. Bylo vìnováno nejen památce obìtí z policejní 

vìznice gestapa a židovského ghetta v Terezínì, jakož i koncentraèního tábora v ne-

dalekých Litomìøicích, ale i z dalších represivních nacistických zaøízeních na území 

našeho státu i v dalších zemích ovládaných nacisty, kam byli naši obèané zavleèe-

ni. Poøadatelem tohoto shromáždìní byl Památník Terezín ve spolupráci s Èeským 

ústøedním výborem Svazu bojovníkù za svobodu a za podpory Ústeckého kraje a dal-

ších orgánù a organizací. Tak jako každoroènì se konala za úèasti vrcholných pøedsta-

vitelù parlamentu, vlády, soudních orgánù, politických a spoleèenských organizací  

a spolkù, jakož i dalších hostù. Velmi poèetná byla úèast zahranièních zastupitelských 

úøadù. Zvláštì potìšitelná však byla poèetná úèast bývalých vìzòù terezínských re-

presivních zaøízení. Hlavní projev pøednesl Jiøí Havel, místopøedseda vlády Èeské 

republiky. 

Na program Terezínské tryzny týž den navazovala další, tentokrát kulturní udá-

lost. V odpoledních hodinách se v terezínské jízdárnì uskuteènil v rámci Pražského 
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jara koncert nazvaný „Defiant Requiem“ (Requiem vzdoru). Jednalo se o komponova-

ný poøad, jehož základem bylo provedení slavného díla Giuseppe Verdiho. Jeho Re-

quiem, opakovanì nastudované pod vedením legendárního Rafaela Schächtera, bylo 

v terezínském ghettu velkou událostí. Tøebaže se jednalo o dílo z oblasti køesśanské 

duchovní hudby, židovští vìzni s pochopením a silnou úèastí pøijímali jeho posel-

ství víry v pøekonání neblahého osudu a svého osvobození v budoucnosti. Souèástí 

programu proto byly vzpomínky bývalých vìzòù na provedení tohoto díla v ghettu. 

Úèast mnoha bývalých vìzòù a jejich rodinných pøíslušníkù pøispìla k neobyèejnì 

emotivní atmosféøe celého koncertu, který zanechal velký dojem. Za pøítomnosti 

manželky prezidenta republiky, paní Livie Klausové, jakož i mnoha dalších oficiál-

ních hostù provedl tuto koncertní kompozici americký dirigent Murry Sidlin se só-

listy, orchestrem a sborem Katolické univerzity ve Washingtonu, doplnìným o èeský 

soubor Virtuosi Pragenses.

Tradièní tryzna Kever Avot za obìti genocidy Židù z èeských zemí se uskuteènila 

17. záøí v areálu Židovského høbitova v Terezínì.

Posledním z pietních shromáždìní byl vzpomínkový akt k uctìní památky Milady 

Horákové, uspoøádaný ve spolupráci s Konfederací politických vìzòù 21. prosince 

v Pamìtní síni Malé pevnosti.

 Významnou událostí uplynulého roku bylo konání semináøe ministrù školství 

èlenských zemí Rady Evropy v Památníku Terezín 24. dubna. Semináø byl pøipraven 

ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy Èeské republiky. Na 

tomto semináøi byli úèastníci seznámeni se vzdìlávacími aktivitami v oblasti práce 

s mladými lidmi i s jejich uèiteli. Seznámili se rovnìž s objekty, areály a expozicemi 

Památníku, které slouží také jako významný nástroj vzdìlávání a dùležitý zdroj in-

formací o genocidì Židù i perzekuci politických oponentù nacismu a bojovníkù za 

svobodu naší zemì. Semináø se setkal s velmi pozitivním pøijetím a èetní úèastníci 

projevili zájem o bližší seznámení s metodami vzdìlávací a osvìtové práce Památní-

ku Terezín i o možnosti participace pedagogù z jiných zemí na jeho vzdìlávacích pro-

gramech. Výsledky semináøe byly tedy i zhodnocením a zároveò ocenìním pozitiv-

ních výsledkù, kterých bylo v uplynulých letech dosaženo v oblasti vzdìlávání díky 

obìtavé, cílevìdomé a dlouhodobé práci našich pracovníkù vzdìlávacího oddìlení, 

ale i oddìlení spolupracujících. Nelze také opomenout morální i materiální podporu, 

kterou rozvoji tìchto vzdìlávacích aktivit poskytuje Ministerstvo školství, mládeže  

a tìlovýchovy a ze zahranièí pøedevším mezinárodní sdružení Task Force for Interna-

tional Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research.

Pokraèovalo rovnìž plnìní dlouhodobých úkolù výzkumných a sbírkotvorných, 

které zabezpeèují historické, dokumentaèní i sbírkové oddìlení. Nároèné bylo orga-

nizaèní a technické zabezpeèování jednotlivých akcí, jakož i údržby a èinností spo-

jených s každodenním fungováním Památníku Terezín, které zajišśovala oddìlení 

propagaènì organizaèní, technické a ekonomické. Podrobnosti k jejich èinnosti na-

leznete v dalších èástech této zprávy. 
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Úspìšný byl také výstavní program uplynulého roku. Z pøíležitostných výstav 

bych chtìl pøipomenout pøedevším autorskou výstavu Jiøího Sozanského nazvanou 

„O svobodì“. K této výstavì byl vydán obsažný katalog, jehož vydání finanènì podpo-

øilo ministerstvo kultury. Výstava byla pøíspìvkem k oslavì umìlcových šedesátých 

narozenin a zároveò dalším poèinem v jeho více než pìtadvacetileté spolupráci s Pa-

mátníkem Terezín. 

Dùležitým kritériem úspìšnosti práce Památníku Terezín je návštìvnost. V loò-

ském roce sice došlo k mírnému poklesu poètu návštìvníkù (o 5 % v Malé pevnosti,  

o 2,8 % v Muzeu ghetta, naopak v Magdeburských kasárnách byl zaznamenán nárùst  

o 13,8 %). Jestliže však údaje o poètech návštìvníkù (srov. èást 4 této zprávy) analyzu- 

jeme, vidíme, že daleko více než celková návštìvnost se mìní její struktura: praktic- 

ky každý z návštìvníkù si prohlédl Malou pevnost, 70 % navštívilo Muzeum ghetta 

a 22,6 % zhlédlo expozice v Magdeburských kasárnách. I když v loòském roce celko-

vé poèty návštìvníkù ponìkud klesly, probíhá proces postupného a dlouhodobého 

vyrovnávání zájmu o naše hlavní objekty a expozice. To je pozitivní a o to se dlouho-

dobì snažíme. Pozitivní je rovnìž skuteènost, že rychleji tento proces probíhá v ka-

tegorii èeské mládeže. 

V závìru loòského roku se podaøilo realizovat nákup domu è. 17 v Dlouhé ulici, 

ve kterém se ve dvorním traktu nachází modlitebna z doby ghetta. Ochrana této vý-

znamné památky byla také hlavním argumentem pro realizaci tohoto dlouhodobého 

zámìru Památníku Terezín. Je pøipraven projekt na využití tohoto objektu, ve kterém 

nejdùležitìjší budou prostory urèené pro rozšíøení kapacity pùsobení vzdìlávacího 

oddìlení. 

Závìrem bych chtìl podìkovat pracovníkùm Památníku Terezín za jejich pocti-

vou a obìtavou práci, stejnì tak jako tìm, kteøí nám v našem úsilí pomáhali. Pøede-

vším šlo o soustavnou pomoc a péèi ze strany Ministerstva kultury Èeské republiky, 

trvalou podporu jsme pociśovali i ze strany organizací bývalých vìzòù, partnerských 

institucí, organizací a spolkù doma i v zahranièí. Od øady organizací i jednotlivcù 

jsme obdrželi finanèní prostøedky na realizaci nìkterých projektù. Za nì jsme rovnìž 

vdìèni. Vìøím, že tato podpora a spolupráce bude provázet èinnost našeho pracoviš-

tì i v tomto roce a pøispìje k úspìšné realizaci našich pøíštích úkolù.

PhDr. Jan Munk, CSc.,

øeditel Památníku Terezín
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PAMÁTNÍK TEREZÍN
A JEHO SLUŽBY NÁVŠTÌVNÍKÙM

 

Památník Terezín pøedstavuje v naší zemi jedineènou instituci, jejímž posláním je 

uchovávat památku obìtí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, 

zprostøedkovávat její odkaz veøejnosti prostøednictvím muzejní a osvìtové èinnosti 

a zároveò peèovat o místa spojená s utrpením desetitisícù lidí v letech druhé svìtové 

války. 

  Objekty a areály spravované Památníkem Terezín pøedstavují ojedinìlý muzejní 

komplex, který je každoroènì cílem statisícù návštìvníkù. Zahrnuje vynikající ukázky 

vrcholného fortifikaèního inženýrství z konce 18. století, které jsou pøedmìtem zá-

jmu èásti návštìvníkù. Avšak jejich naprostá vìtšina pøijíždí proto, aby poznala místa 

spojená s utrpením èi smrtí více než dvou set tisíc lidí, zavleèených do tìchto míst 

z mnoha zemí v letech nacistické okupace. Historie represivních zaøízení v Terezínì 

a Litomìøicích je jim pøibližována v øadì stálých i pøíležitostných expozic, navštívit 

rovnìž mohou pietní a další památná místa spojená s touto tragickou kapitolou dìjin.

 Dìjiny terezínského ghetta ukazuje pøedevším stálá expozice Muzea ghetta, jež 

se nachází v budovì bývalé mìstské školy, dále pak øada jiných expozic, které na ni 

navazují a jsou umístìny v dalších objektech. Jedná se o expozice v bývalých Magde-

burských kasárnách, v krematoriu na Židovském høbitovì a v bývalé Ústøední már-

nici ghetta. Pietní místa pøestavuje modlitebna z doby ghetta v Dlouhé ulici, Kolum-

bárium, památník u Ohøe, kde byl do øeky vysypán popel obìtí, a zbytek železnièní 

vleèky. Další památné objekty se pak nalézají v mnoha dalších èástech mìsta.

   Rovnìž v areálu Malé pevnosti je kromì objektù, jež sloužily policejní vìznici 

gestapa, možno zhlédnout øadu stálých a doèasných expozic a v jejím pøedpolí Ná-

rodní høbitov, nejvìtší pohøebištì obìtí okupace v Èeské republice a místo konání 

ústøedních vzpomínkových shromáždìní na památku obìtí nacistických represí.

Památník Terezín spravuje rovnìž objekt krematoria koncentraèního tábora v Li-

tomìøicích s pøilehlým areálem, jakož i vchodový objekt do nedaleké podzemní to-

várny, kterou svou otrockou prací vybudovali jeho vìzni. Její prostory jsou ovšem 

vzhledem k stálému nebezpeèí sesuvu horniny návštìvníkùm nepøístupné. Zájemci 

o historii tábora a budování podzemních továren s krycími názvy Richard I a Richard II 

však mohou zhlédnout stálou výstavu vìnovanou této problematice a umístìnou 

v jedné z èástí 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 

jeho stálých expozic:
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 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;
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 Literární tvorba v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských 

kasárnách;

 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 navštívit rovnìž øadu pøíležitostných 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 

zaøízení v Terezínì a Litomìøicích.
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STATISTIKA NÁVŠTÌVNOSTI

NÁVŠTÌVNOST V MALÉ PEVNOSTI V ROCE 2006  

Mìsíc Návštìvnost 
celkem

Cizinci Mládež
cizina

Mládež
ÈR

Leden  3 980 3 099  1 494  875

Únor  6 336 5 341  3 834  874

Bøezen  18 618  16 650 13 921  1 929

Duben  28 632  24 182  18 427  4 398

Kvìten  34 194  24 732  17 078  7 700

Èerven  24 509  16 881  10 681  7 426

Èervenec  27 070  22 277  10 528  4 655

Srpen  26 624  20 630 8 303  5 911

Záøí  30 346  26 508  19 132 3 580

Øíjen  20 851  16 925  9 391  3 586

Listopad  9 533  7 536 4 836  1 906

Prosinec  4 794  3 839 1 547 742

Rok 2006 235 487 188 600 119 172  43 582

Rok 2005 248 136 195 884 125 419 45 816 

Rozdíl - 12 646 - 7 284 - 6 247 - 2 234 
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NÁVŠTÌVNOST V MUZEU GHETTA V ROCE 2006 

Mìsíc Návštìvnost
celkem

Cizinci Mládež
cizina

Mládež
ÈR

Leden  3 284  2 475  1 206  803

Únor  4 762  3 845  2 401  796

Bøezen  12 951  11 218  8 908  1 721

Duben  17 308  13 271  8 784  3 985

Kvìten  21 687  13 252  7 889  6 651

Èerven  19 530  12 664  7 779 6 669

Èervenec  22 084  18 224  8 512  3 713

Srpen  19 712  14 750  5 822  4 884

Záøí    20 491    17 470  11 976 2 771

Øíjen  14 847  11 490  5 789  3 022

Listopad  6 873  5 356  3 220 1 426

Prosinec  4 181  3 388  1 343  581

Rok 2006  167 710 127 403 73 629 37 022

Rok 2005 172 484 128 757  72 216 34 024

Rozdíl - 4 774 - 1 354 + 1 413 + 2 998

NÁVŠTÌVNOST V BÝVALÝCH MAGDEBURSKÝCH KASÁRNÁCH V ROCE 2006 

Mìsíc Návštìvnost
celkem

Cizinci Mládež
cizina

Mládež
ÈR

Leden  1 330  807  362  523

Únor  1 767  1 160  561  607

Bøezen  4 142 3 291 2 452  849

Duben  5 641  3 647  2 066  1 983

Kvìten  6 669  4 019  1 976 2 067

Èerven  5 703 3 586  1 636  1 994

Èervenec  6 598  5 754  2 459  810

Srpen  5 825  4 924  1 882  861

Záøí  5 205  4 198  2 164  819

Øíjen  5 687  4 152  1 720  1 282

Listopad  3 797  3 077  1 909  633

Prosinec  1 897  1 325  402  368

Rok 2006  54 261  39 940  19 589  12 796 

Rok 2005 47 617  34 667  16 581  9 303

Rozdíl + 6 644 + 5 273 + 3 088 + 3 493
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PØEHLED USPOØÁDANÝCH AKCÍ A VÝSTAV.
PROPAGAÈNÌ ORGANIZAÈNÍ

A EDIÈNÍ ÈINNOST

PØEHLED HLAVNÍCH AKCÍ

ORGANIZOVANÝCH PAMÁTNÍKEM TEREZÍN V ROCE 2006

 10. až 12. bøezna a 24. až 26. bøezna se konaly semináøe pro pedagogy „Jak vyu-

èovat o holokaustu“;

 24. dubna 2006 se v Památníku Terezín uskuteènil semináø ministrù školství 

èlenských zemí Rady Evropy, který byl pøipraven ve spolupráci s Ministerstvem 

školství, mládeže a tìlovýchovy Èeské republiky; 

 Vzpomínková akce u pøíležitosti svìtového dne památky obìtí holokaustu Jom 

Hašoa se konala za úèasti vrchního pražského a zemského rabína Karola Sidona 

a dalších hostù 25. dubna 2006 v bývalých Magdeburských kasárnách;

 2. kvìtna se ve spolupráci s Èeským ústøedním výborem Svazu bojovníkù za 

svobodu konala vzpomínková akce na poslední popravu v Terezínì. Byly polo-

ženy vìnce na popravišti v Malé pevnosti a na Národním høbitovì;

  Terezínská tryzna se konala 21. kvìtna na Národním høbitovì za úèasti zástup-

cù Senátu a Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky, vlády a za- 

stupitelských úøadù mnoha zemí a dalších hostí. Hlavní projev pøednesl Jiøí Ha-

vel, místopøedseda vlády Èeské republiky; 

  Po skonèení Terezínské tryzny se v odpoledních hodinách 21. kvìtna v Mìstské 

jízdárnì v Terezínì pod názvem „Defiant Requiem“ uskuteènil jeden z koncer-

tù Pražského jara, koncertní kompozice autentických výpovìdí bývalých vìzòù 

terezínského ghetta spojených s provedením Verdiho Requiem, jehož nastudo-

vání dirigované v ghettu Rafaelem Schächterem se stalo legendárním. Dílo bylo 

provedeno americkým dirigentem Murry Sidlinem se sólisty, sborem a orchest-

rem Katolické univerzity ve Washingtonu, rozšíøeným o èeský soubor Virtuosi 

Pragenses; 

 Slavnostní vyhlášení výsledkù výtvarné a literární soutìže Památníku Terezín 

probìhlo 7. èervna v pùdním divadle v bývalých Magdeburských kasárnách;

 25. èervence se v rámci projektu Festival uprostøed Evropy uskuteènil koncert 

v Magdeburských kasárnách, na nìmž vystoupil komorní soubor Schulhoff Quar-

tet a provedl skladby Hanse Krásy, Erwina Schulhoffa a Antonína Dvoøáka;

 Tradièní tryzna Kever Avot za obìti genocidy Židù z èeských zemí se konala 

17. záøí v prostoru Židovského høbitova;

 23. až 26. listopadu probìhl mezinárodní semináø pro pedagogy „Holokaust ve 

vzdìlávání“;

 Shromáždìní k uctìní památky Milady Horákové se konalo 21. prosince v Pa-

mìtní síni Malé pevnosti.
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PØEHLED VÝSTAV USPOØÁDANÝCH PAMÁTNÍKEM TEREZÍN 

V ROCE 2006

 

 E. F. Finke, G. Wolff, N. Troller, O. Kaufmann (Karas), J. Löbl „Hitlerùv dar Ži-

dùm“ – výtvarná výstava ze sbírek Památníku Terezín, Státního okresního ar-

chivu Litomìøice a Židovského muzea v Praze;

 Jiøí Hanke – fotografická výstava;

 Vavro Oravec – výtvarná výstava pøipravená ve spolupráci s Židovským muze-

em v Praze;

 Renato Ogier – plastiky;

 Jiøí Sozanský „O svobodì“ – výtvarná výstava;

 Pøemysl Martinec – výtvarná výstava;

 „Bedøich Fritta (1906–1944). Cesta terezínského umìlce od satiry k dokumen-

tu“ – výtvarná výstava ze sbírek Památníku Terezín, Židovského muzea v Praze, 

Židovského muzea v Berlínì a Národní knihovny Èeské republiky;

 Robert Fischl „Sonin odkaz“ – dokumentární výstava; 

 Putovní výstava vzdìlávacího oddìlení s výbìrem prací z výtvarné soutìže Pa-

mátníku Terezín byla instalována v Kulturním domì v Terezínì a poté v Roud-

nici nad Labem a Teplicích.

EDIÈNÍ A PROPAGAÈNÍ ÈINNOST

 Zpracovány informativní èlánky do sdìlovacích prostøedkù a èasopisù z oblasti 

cestovního ruchu;

 Vydána Výroèní zpráva Památníku Terezín za rok 2005 v èeském a anglickém 

jazyce;

 Vydány Terezínské listy è. 34;

 Prùbìžnì probíhalo doplòování cizojazyèných tištìných prùvodcù ve tøinácti 

jazykových mutacích;

 Vydány katalogy k výstavám Renato Ogiera, Jiøího Sozanského, Bedøicha Fritty 

a k výstavì „Hitlerùv dar Židùm“;

 Ètvrtletnì vydáván Zpravodaj. Vzdìlávací a informaèní bulletin, pøipravovaný 

vzdìlávacím oddìlením;

 Vydán kalendáø „Mùj obraz 20. století“, který pøipravilo vzdìlávací oddìlení 

s použitím nejlepších prací výtvarné a literární soutìže mládeže.

PRÙVODCI

 Pøed zahájením návštìvní sezony 2006 byl pro prùvodce ve spolupráci se vzdì-

lávacím oddìlením pøipraven odborný semináø;

 Kádr prùvodcù byl prùbìžnì doplòován a proškolován. 
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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 

objektù Památníku, pøíkaz obsahuje všechny druhy vstupného a také stanovení 

slevy. Ceník pro rok 2006 byl zveøejnìn ve všech objektech Památníku Terezín 

a na jeho webových stránkách; 

 Odstraòování bariér znemožòujících užívání služeb osobám s omezenou schop-

ností pohybu a orientace – v roce 2006 se podaøilo rozšíøit objekty Památníku 

o bezbariérový vstup do I. patra stálé expozice v Muzeu ghetta, do krematoria 

v prostoru Židovského høbitova a do I. patra Muzea Malé pevnosti; 

 Objekty Památníku jsou pøístupné celoroènì v doprovodu prùvodcù ve stano-

venou návštìvní dobu, která je urèena následovnì:
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Malá pevnost

1. 11. – 31. 3.: dennì 8.00 – 16.30

1. 4. – 31.10.: dennì 8.00 – 18.00

Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna

1. 11. – 31. 3.: dennì 9.00 – 17.30

1. 4. – 31. 10.: dennì 9.00 – 18.00

Kolumbárium, obøadní místnosti a Ústøední márnice

dennì: 9.00 – 17.00

Krematorium na Židovském høbitovì

1. 11. – 31. 3.: 10.00 – 16.00

1. 4. – 31. 10.: 10.00 – 17.00

v sobotu zavøeno

 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 výstavní 

program a akce, které bìhem roku Památník poøádá, jakož i edièní plán;

 Archivy a sbírky jsou dle platných smìrnic pøístupné pro badatele (viz sbírkové 

a dokumentaèní oddìlení).
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VNÌJŠÍ KONTAKTY A SPOLUPRÁCE

Specifický charakter Památníku Terezín a mezinárodní význam tragické historie 

míst, která spravuje, podtrhují význam jeho mezinárodních kontaktù a dùležitost 

spolupráce se zahranièními partnery, ale i s dalšími organizacemi a jednotlivci. Vel-

ký význam mají pøedevším kontakty, které udržuje s bývalými vìzni a jejich organi-

zacemi. Mezi partnerskými institucemi v zahranièí tradiènì pøední místo zaujímají 

památníky nacistické perzekuce. Památník Terezín však spolupracuje i s dalšími za-

hranièními organizacemi, které si vytkly za úkol pøipomínání památky obìtí vlády 

násilí a výchovu mladých lidí k demokracii. K nim patøí zejména nìmecká organizace 

Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste a rakouská iniciativa Gedenkdienst, které již 

po øadu let vysílají do Památníku své dobrovolníky, aby pomáhali pøedevším pøi za-

bezpeèování vzdìlávacích programù pro nìmecky mluvící skupiny.

Nejvìtší a nejaktivnìjší z organizací bývalých vìzòù byla i v uplynulém roce Te-

rezínská iniciativa, která sdružuje bývalé vìznì terezínského ghetta. Již od poèátku 

devadesátých let vyvíjí tato organizace všestrannou èinnost podporující výzkumné, 

muzejní a vzdìlávací aktivity, jež mají v historickém vìdomí naší spoleènosti pøekle-

nout mezeru, která vznikla v pováleèných desetiletích a fakticky mìla sloužit k zapo-

menutí toho, èím bylo tzv. koneèné øešení židovské otázky. Mnohostranné aktivity 

Terezínské iniciativy v mnoha ohledech v minulosti podpoøily èinnost Památníku 

Terezín a nejinak je tomu i v souèasnosti. Bylo tomu tak na poli výzkumu dìjin te-

rezínského ghetta, kde pokraèovala spolupráce s Institutem Terezínské iniciativy 

pøi získávání materiálù v domácích i zahranièních archivech, pøi výmìnì informa-

cí, doplòování materiálù na internetových stránkách Institutu a doplòování údajù  

o bývalých vìzních ghetta v databázi, jejímž garantem Institut je. Nezastupitelnou roli 

hráli pøíslušníci Terezínské iniciativy i v tomto roce pøi podpoøe vzdìlávací èinnosti 

Památníku Terezín svou úèastí na øadì besed s domácími i zahranièními skupinami 

mládeže i v semináøích pedagogù. Finanèní podpora Terezínské iniciativy umožnila 

rovnìž zorganizování krátkodobých vzdìlávacích pobytù pro øadu tøíd z našich zá-

kladních i støedních škol. Èlenové Terezínské iniciativy se koneènì rovnìž zúèastnili 

realizace projektu natoèení tematicky koncipovaných videozáznamù se vzpomínka-

mi pamìtníkù pro nìmecky mluvící úèastníky vzdìlávacích programù. 

Také bývalí vìzni policejní vìznice gestapa v Malé pevnosti pøispìli významnou 

mìrou k pøípravì materiálù pro vzdìlávací èinnost a zúèastnili se akcí organizova-

ných Památníkem. 

S bývalými vìzni z jiných nacistických koncentraèních táborù, káznic a vìznic 

byly udržovány kontakty pøedevším prostøednictvím historických skupin pøi Svazu 

bojovníkù za svobodu. Nejvýznamnìjší byly kontakty a spolupráce s Historickou sku-

pinou Osvìtim a s Historickou skupinou Ravensbrück. Spoleènì s Èeským ústøedním 
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výborem Svazu bojovníkù za svobodu byla pøipravena tradièní Terezínská tryzna.

V oblasti vìdeckovýzkumné a muzejní práce byly našimi hlavními domácími part-

nery Institut Terezínské iniciativy, Židovské muzeum v Praze, Muzeum romské kultu-

ry v Brnì, Ústav pro soudobé dìjiny Akademie vìd Èeské republiky a Národní muze-

um v Praze. V zahranièí se jednalo pøedevším o následující instituce: Státní muzeum 

Auschwitz-Birkenau v Osvìtimi, Yad Vashem v Jeruzalémì, US Holocaust Memorial 

Muzeum ve Washingtonu, Beit Theresienstadt v Givat Chaim Ichud, Anne Frank Hou-

se v Amsterodamu, Museum of Jewish Heritage v New Yorku, Památník Flossenbürg, 

Památník Buchenwald, Památník Dachau, Památník Sachsenhausen, Památník Ra-

vensbrück, Památník Dùm konference ve Wannsee, Památník Majdanek, Památník 

Mauthausen a Muzeum Slovenského národního povstání v Banské Bystrici.

Významné místo zaujímaly ve všestranné podpoøe aktivit Památníku Terezín spol-

ky pøátel a podporovatelù Terezína, které pùsobí v nìmeckých spolkových zemích 

Sasko, Braniborsko a Dolní Sasko.

 Památník Terezín se úèastnil èinnosti nìkterých mezinárodních organizací, které 

se zabývají výzkumnými, muzejními a vzdìlávacími aktivitami spojenými s pøipomí-

náním památky obìtí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace.

 Nejvýznamnìjší z tìchto organizací je Task Force for International Cooperation 

on Holocaust Education, Remembrance and Research (ITF). Jedná se o organizaci 

mezivládní, jejímiž èleny je již 25 zemí svìta a další se o èlenství ucházejí. V èeské 

delegaci je zastoupen také Památník Terezín. Èlenský pøíspìvek je hrazen z rozpoètu 

Ministerstva zahranièí Èeské republiky. Každoroènì se uskuteèòují dvì plenární za-

sedání ITF v zemi, která je povìøena roèním pøedsednictvím. Mimoto jsou poøádána 

zasedání pracovních skupin ITF k rùzným problémùm – zpravidla jedno zasedání 

roènì. V roce 2007 se Èeská republika stane pøedsednickou zemí této organizace na 

jednoroèní období.

Další organizací, jejímž je Památník Terezín též èlenem, je Mezinárodní organiza-

ce muzeí ICOM. Zástupci Památníku pracují v sekci památníkù zloèinù proti lidskosti 

– IC MEMO. Èlenský pøíspìvek v této organizaci je hrazen z prostøedkù Èeského ná-

rodního výboru ICOM.

Památník Terezín je rovnìž èlenem International Coalition of Historic Site Museu-

ms of Conscience (Mezinárodní koalice muzeí svìdomí). 

Pracovníci Památníku Terezín pùsobí rovnìž v poradních sborech zahranièních 

partnerských institucí – v Poradním sboru bavorských památníkù nacistické perze-

kuce a v Mezinárodním fóru Mauthausen. 

Vzdìlávací èinnost Památníku Terezín zahrnovala v uplynulém roce i realizaci se-

mináøù pro èeské pedagogy v památnících v Nìmecku a v Izraeli a podílela se tedy na 

rozvoji zahranièních stykù. 

Další zahranièní styky Památníku Terezín byly spojeny se soustavnou péèí o ex-

pozice Èeské republiky, jejichž zøízením byl Památník Terezín povìøen v Osvìtimi  

a Ravensbrücku.
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Jiné zahranièní kontakty byly spojeny s udržováním kontaktù se zahranièními 

partnerskými institucemi a úèastí na konferencích a jiných aktivitách poøádaných 

tìmito institucemi.

Specifickou oblastí zahranièních kontaktù byla kurýrní èinnost pøi zapùjèování 

exponátù ze sbírek Památníku Terezín do zahranièí a kontrola exponátù v zahranièí 

již vystavených.

U všech uvedených aktivit lze konstatovat, že podíl Památníku Terezín na jejich 

èinnosti èi vzájemné výmìnì zkušeností pøispìl k rozvoji mezinárodních projektù 

a zkvalitòování vlastní práce Památníku Terezín v oblastech uvedených v úvodu této 

èásti. 
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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

Ernst L. Ehrlich

Helen Epstein

Anna M.B. de Feigel

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 

 

ÈESTNÝ VÝBOR ØEDITELÙ
MUZEA GHETTA V TEREZÍNÌ
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VÝZKUMNÁ ÈINNOST

Výzkumná èinnost byla provádìna pøedevším v historickém oddìlení Památníku ve 

spolupráci s pracovníky vzdìlávacího, dokumentaèního a sbírkového oddìlení. Za-

mìøila se na základní výzkum dìjin represivních zaøízení v Terezínì a Litomìøicích, 

spojený s badatelskou prací v domácích, ale i zahranièních archivech a památnících 

nacistické perzekuce. 

V oblasti dìjin terezínského ghetta byla v uplynulém roce hlavní pozornost zamì-

øena na v minulosti témìø nezkoumanou problematiku nìkterých zvláštních skupin 

vìzòù, jako byli nemocní a duševnì choøí, dále další výzkum vývoje èinnosti židovské 

samosprávy, osudy vìznìných žen a nejmladších vìzòù. Pokraèovala také spolupráce 

Památníku Terezín pøi doplòování databáze bývalých vìzòù terezínského ghetta, je-

jímž hlavním garantem je Institut Terezínské iniciativy.

Na úseku výzkumu dìjin policejní vìznice gestapa v Malé pevnosti se hlavní úsilí 

soustøedilo na rešeršní práce spojené s pøípravou databáze vìzòù, která nahradí a co 

do údajù o bývalých vìzních podstatnì rozšíøí množství dat ve srovnání s doposud vy-

užívanou rekonstruovanou kartotékou, jež je znaènì neúplná. Je tøeba pøipomenout, 

že pùvodní evidence byla pøíslušníky SS v závìru války témìø úplnì znièena. Památ-

ník Terezín proto chce údaje o bývalých vìzních nejen maximálnì rekonstruovat ve 

zmínìné databázi, ale v budoucnu tyto údaje také publikovat v podobì pamìtní kni-

hy takového charakteru, jako tomu bylo v pøípadì pamìtní knihy vìzòù terezínského 

ghetta. Další výzkum byl zamìøen na osudy vìzeòkyò deportovaných z Malé pevnosti 

do koncentraèních táborù a židovských vìzòù policejní vìznice gestapa. Dokonèen 

byl výzkum úlohy strážní jednotky SS v této vìznici a jeho výstup publikován. 

O dìjinách koncentraèního tábora v Litomìøicích a výstavbì podzemních továren 

Richard I a Richard II byla zpracována publikace. Pokraèovalo rovnìž doplòování 

údajù v databázi bývalých vìzòù koncentraèního tábora v Litomìøicích. Údaje byly 

doplòovány rovnìž do databáze bývalých vìzòù poboèek kmenového koncentraè-

ního tábora Flossenbürg na území èeských zemí. S Památníkem Flossenbürg probí-

hala rovnìž výmìna dokumentárních materiálù a konzultace, které mají napomoci 

pøi pøípravì nové stálé expozice v tamním muzeu. Obdobná spolupráce probíhala 

rovnìž pøi pøípravì nové stálé expozice v Památníku Mauthausen. Jak známo, do 

koncentraèních táborù Flossenbürg a Mauthausen bylo deportováno mnoho vìzòù 

z èeských zemí a koncentraèní tábor Litomìøice byl poboèkou kmenového tábora 

Flossenbürg. 

Byly pøipraveny odborné statì pro 4. díl publikace o nacistických koncentraèních 

táborech „Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentra- 

tionslager“ (editoøi W. Benz a B. Distel). 

Oddìlení rovnìž pracovalo na dokonèení putovní výstavy pøipravené pro Osvì-
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timský výbor, která pøibližuje osudy vìzòù z èeských zemí v nacistických koncent-

raèních táborech a je zapùjèována pøedevším školám v Èeské republice. Podílelo se 

rovnìž na pøípravì druhé èásti výstavy o osudech vìzòù ze židovských transportù na 

Východ, kterou pøipravuje Židovské muzeum v Praze.

Významnou oblastí spolupráce s dalšími historickými pracovišti byl podíl na pøí-

pravì výstavy a vìdecké konference „Židé v boji a odboji“, pro které byly pøipraveny 

dokumentární materiály a texty objasòující úlohu tìch odbojáøù, kteøí prošli terezín-

ským ghettem.

Velké úsilí bylo vynaloženo pøi natáèení vzpomínek pamìtníkù, které budou vy-

užívány pøi èinnosti vzdìlávacího oddìlení. Pøipraveny byly videozáznamy výpovìdí 

bývalých vìzòù policejní vìznice gestapa v Malé pevnosti i židovského ghetta, které 

jsou opatøeny i titulky s pøeklady do nìmèiny a angliètiny. S nìkterými pøeživšími 

osobami z ghetta byly za spolupráce s organizací Aktion Sühnezeichen/Friedens- 

dienste natoèeny výpovìdi v nìmèinì, urèené speciálnì pro nìmecky mluvící úèast-

níky vzdìlávacích programù. 

Pokraèovalo odborné zpracování pozùstalosti významného historika a muzeologa 

Zdeòka Jelínka, uskuteèòované ve spolupráci s archivem Národního muzea v Praze.

Prùbìžnì probíhalo rovnìž doplòování internetových stránek Památníku a pra-

covníci oddìlení se podíleli na zajišśování pøednášek a besed v rámci vzdìlávací èin-

nosti Památníku a pedagogické spolupráce s Univerzitou J. E. Purkynì v Ústí nad 

Labem, pøipravovali pøíspìvky pro odborné sborníky a èasopisy Terezínské listy, Te-

rezínské studie a dokumenty a Historie a vojenství, zajišśovali odborné konzultace 

pro domácí i zahranièí badatele a poskytovali informace sdìlovacím prostøedkùm  

a dalším zájemcùm.

Trvalou souèástí jejich èinnosti bylo zpracovávání odpovìdí na žádosti o potvrze-

ní vìznìní pro bývalé vìznì, jejich rodinné pøíslušníky, èi pøíslušné úøady a soudy.
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VZDÌLÁVACÍ ÈINNOST

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

nosti také èinnosti vzdìlávací prostøednictvím svého vzdìlávacího oddìlení. Ta zahr-

nuje pøedevším poøádání vzdìlávacích programù (semináøù) jak pro žáky základních 

škol, tak pro studenty škol støedních. V roce 2006 bylo pro èeské školy uspoøádáno 92 

jednodenních a 43 vícedenních semináøù, spojených s prohlídkami expozic, beseda-

mi s pamìtníky, workshopy a samostatnými tvùrèími aktivitami. Nabídky vzdìlávací-

ho oddìlení však nevyužívají pouze skupiny žákù z èeských škol, ale také ze zahrani-

èí, kterých do Terezína pøijelo celkem 27 na vícedenní a 34 na jednodenní semináøe. 

Na zajištìní jejich programu se významnì podíleli dobrovolní pracovníci z Rakouska 

a Nìmecka, kteøí v Památníku Terezín pùsobí (vždy po dobu jednoho roku). 

Vzdìlávací oddìlení se ovšem v uplynulém roce, stejnì jako v letech minulých, 

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 tøíden-

ní semináøe s názvem „Jak vyuèovat o holokaustu“, jejichž program zajišśovali lekto-

øi Památníku Terezín, Vzdìlávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze  

a Muzea romské kultury v Brnì. Na podzim pak byl uspoøádán nadstavbový semináø 

navazující na semináøe základní pod názvem „Holokaust ve vzdìlávání“. Jeho cílem 

bylo rozšíøení znalostí uèitelù o podobách holokaustu v rùzných podmínkách nacis-

tickým Nìmeckem okupované Evropy a seznámení s pøíklady metodických postupù 

ve výuce této problematiky, které jsou uplatòovány v zahranièí. Vedle 10 domácích 

lektorù se jej úèastnilo též 7 lektorù zahranièních. Vedle výše zmiòovaných peda-

gogických semináøù byly také organizovány další nadstavbové semináøe pro èeské 

pedagogy v Památníku Ravensbrück a Památníku Yad Vashem v Jeruzalémì. Celkovì 

se tìchto semináøù úèastnilo 206 uèitelù a studentù pedagogických fakult. 

V první polovinì roku 2006 Památník Terezín opìt uspoøádal soutìž pro žáky zá-

kladních a støedních škol. Jednalo se o XII. roèník literární soutìže pod názvem „Vidi-

na ráje“ a X. roèník výtvarné soutìže, tentokrát pojmenovaný „Mùj obraz 20. století“. 

Pøihlášeno do ní bylo na 800 prací. Záštitu nad soutìžemi již tradiènì pøevzala bývalá 

vìzeòkynì terezínského ghetta Hana Greenfieldová z Izraele. 

Z výbìru výtvarných prací, které byly zaslány do umìlecké soutìže v roce 2005, 

byla sestavena putovní výstava, jež byla umístìna nejdøíve v kulturním domì v Tere-

zínì a následnì také v Mìstské knihovnì v Roudnici nad Labem a v prostorách Židov-

ské obce v Teplicích. Vzdìlávací oddìlení pøipravilo také výstavu s prezentací své èin-

nosti u pøíležitosti konání konference ministrù školství zemí Rady Evropy s názvem 

„Teaching Remembrence Through Cultural Heritage“, jejímž hostitelem byl jeden den 

také Památník Terezín. Tím ovšem pøehled výstavních aktivit vzdìlávacího oddìlení 
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nekonèí. V èervnu byla v pøedsálí tzv. pùdního divadla v bývalých Magdeburských ka-

sárnách instalována výstava kreseb vìzeòkynì terezínského ghetta Soni Fischerové  

s názvem „Sonin odkaz“, kterou uspoøádal její pøíbuzný Robert Fischl (USA).

Pracovníci vzdìlávacího oddìlení se též v prùbìhu roku podíleli na metodickém 

vedení studentù Masarykovy univerzity v Brnì, Univerzity J. E. Purkynì v Ústí nad 

Labem, Vysoké školy cestovního ruchu, hotelnictví a lázeòství v Praze a Západoèeské 

univerzity v Plzni. 

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

letin“ Památníku Terezín a vydán nástìnný kalendáø s ukázkami vítìzných prací z vý-

še zmiòované soutìže, poøádané Památníkem Terezín v roce 2006. Pracovníci vzdì-

lávacího oddìlení též pøispìli svými èlánky do sborníku Terezínské listy a dalších 

odborných periodik.  
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DOKUMENTACE A SBÍRKY

DOKUMENTAÈNÍ ODDÌLENÍ

Do sbírek dokumentaèního oddìlení bylo zapsáno 28 pøírùstkových èísel. Vìtšinu 

pøírùstkù (24 pø. è. uložených v 7 kartonech) tvoøí dokumenty získané pøevodem 

ze Státního oblastního archivu v Litomìøicích. Jejich podstatná èást byla nalezena  

v podzemní továrnì u Litomìøic v roce 1965 pøi vojenské pátrací akci. Jde zejména 

o dokumenty k výstavbì a výrobì podzemních továren, budovaných v dobì nacis-

tické okupace pro koncerny Auto-Union a Osram. Najdeme mezi nimi napøíklad tor-

zo projektové dokumentace k výrobì, pracovní deníky, doklady o pracovních silách 

(vìzních i civilních zamìstnancích), nìkolik plánù podzemí a plán koncentraèního 

tábora v Litomìøicích, který byl nejvìtším venkovním pracovním táborem kmenové-

ho koncentraèního tábora ve Flossenbürgu. 

Fotoarchiv byl obohacen o fotografii Josefa Rùžièky, poøízenou kolem roku 1928 

v Ateliéru Zeiberdlich v Terezínì (Josef Rùžièka v rámci povinné vojenské služby pù-

sobil v dobì pøedmnichovského Èeskoslovenska jako dozorce ve vojenské trestnici 

v Malé pevnosti Terezín).

Do pomocného materiálu bylo zaevidováno v archivu a fotoarchivu celkem 44 pøí-

rùstkových èísel.

Ve druhém stupni evidence sbírek bylo zpracováno 112 inventárních èísel písem-

ných materiálù a zapoèata evidence rozsáhlých souborù fotografií. 

Do elektronické podoby bylo pøevedeno v archivu 631 záznamù a ve fotoarchivu 

939 záznamù. Pro databázi fotografií bylo naskenováno 902 fotografií. 

Pøi periodické inventarizaci sbírek bylo zkontrolováno 1070 inventárních èísel 

(513 inv. è. ve fotoarchivu, 557 inv. è. v archivu). 

Archiv a fotoarchiv navštívilo 57 badatelù a 24 žadatelù o informace. Další žádosti 

o informace byly vyøizovány písemnì. 

Dokumentátor poøídil 3321 digitálních snímkù. Z toho 1590 snímkù zachycuje 

dokumenty z Národního archivu Praha, 777 je zábìrù z akcí Památníku Terezín, 412 

snímkù dokumentuje povodeò na jaøe 2006, 185 snímkù zachycuje objekty Památní-

ku Terezín, 84 snímkù dokumentuje prùbìh stavebních prací a 273 je snímkù ostat-

ních. Klasickým fotoaparátem bylo poøízeno 65 dokumentaèních barevných snímkù.

Na oddìlení bylo zhotoveno 6486 listù èernobílých kopií, vìtšina pro badatelnu 

archivu, z toho pro externí žadatele 776 listù. Celkem bylo poøízeno 663 skenù, z to-

ho pro externí žadatele 563 (221 z fotoarchivu a 342 z archivu). 

 Externí konzervátoøi provedli ošetøení 70 plánù káznice Bayreuth a torza kartoté-

ky tzv. píchaèek civilních dìlníkù z podzemních továren u Litomìøic.

Konzervátor Památníku ošetøil 12 listù sbírkových materiálù a 300 listù dokla-
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dù o nabývání sbírek poškozených povodní v roce 2002. Dále provedl konzervaci 

pohøebních vozù z Kolumbária ghetta, jakož i konzervaci pùvodního zaøízení ošet-

øovny z téže doby. Pro sbírkové oddìlení bylo ošetøeno 101 návrhù plakátù poškoze-

ných povodní v depozitáøi Kammer. Pro výstavní úèely byla zhotovena kopie tabule  

s oznaèením policejní vìznice gestapa v Malé pevnosti a pro odbornou knihovnu 

byly zrestaurovány ètyøi knihy.

Odborná knihovna získala a zaevidovala 300 nových knih, z toho 115 cizojazyè-

ných. Do detašované knihovny v muzeu ghetta bylo pøedáno 20 nových knih pro 

potøeby vzdìlávacího oddìlení. Do knihovní databáze bylo retrospektivnì zpraco-

váno 1000 knih. Knihovnu navštívilo 15 badatelù a další badatelské dotazy (celkem 

55) byly vyøizovány korespondenènì. Byla provádìna excerpce tisku z domácích  

i zahranièních periodik. Do Terezínských listù byla pøipravena bibliografie. 

V závìru roku bylo ve fotoarchivu, archivu a v knihovnì instalováno bezpeènost-

ní zaøízení (pohybová èidla) a v souvislosti s tím byla práce oddìlení na pøibližnì  

6 týdnù znaènì omezena (sbírky i knihy byly nedostupné). Archiv a knihovna byly 

mimoto vyøazeny z èinnosti zhruba na 3 týdny ještì pøi preventivní evakuaci z dùvo-

du možného ohrožení povodní na jaøe 2006. 

 

 SBÍRKOVÉ ODDÌLENÍ

 

Stejnì jako v loòském roce byla do sbírek Památníku Terezín získána pøevážnì vý-

tvarná díla rozšiøující sbírku pováleèného umìní. Jedná se o následující dary – 29 

grafik Jiøího Sozanského z cyklu Monology, 2 malby od Jiøiny Adamcové, 5 kreseb 

Josefa Kyliese a plastika, jejíž autorkou je Renate Janotta. Zakoupena pak byla díla Iva-

na Bukovského a Kirilla Postovita. Do sbírky byl zapsán soubor grafik a kreseb Ema-

nuela Pryla, ve kterém autor reaguje pøevážnì na vìznìní v Mauthausenu. Sbírka dìl 

vzniklých v koncentraèním táboøe v Litomìøicích byla rozšíøena o 2 kresby anonymù. 

Zakoupeny byly malby Františka Moøice Nágla a Lea Haase, bývalých vìzòù terezín-

ského ghetta, a Adolfa Wiesnera, známého pøedváleèného pražského portrétisty. Da-

rem získal Památník Terezín kresbu Otty Kaufmanna z období pøed jeho vìznìním 

v terezínském ghettu. 

Do chronologické evidence bylo zapsáno 105 pøírùstkových èísel a v systematické 

evidenci bylo zpracováno 106 inventárních èísel. Do poèítaèové podoby bylo novì 

zapsáno a pøepracováno 1012 záznamù výtvarných dìl, trojrozmìrných a listinných 

pøedmìtù. 

Pøi inventarizaci sbírek bylo zrevidováno 1855 inventárních èísel sbírkových 

pøedmìtù. Inventarizace probìhla v novì zaøízeném depozitáøi, kam byla uložena 

výtvarná díla z policejní vìznice gestapa v Malé pevnosti, káznic, vìznic a koncent-

raèních táborù. V prùbìhu roku 2006 byl zrekonstruován depozitáø urèený k uložení 

velkoformátových výtvarných dìl.

Pracovníci sbírkového oddìlení zajišśovali badatelské služby pro 36 tuzemských 
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i zahranièních badatelù. Písemnì byly poskytnuty služby 46 žadatelùm o informace. 

Dále byly zajišśovány zápùjèky v tuzemsku, stejnì jako dlouhodobé i krátkodobé zá-

pùjèky do zahranièí. 

Po celý rok probíhaly práce na shromažïování obrazového materiálu pro pøípravu 

vydání vzpomínkové publikace bývalého terezínského vìznì, malíøe Jana Burky (pra-

covníci sbírkového oddìlení zajišśovali získávání povolení k publikování dokumen-

tárních fotografií a skenù výtvarných dìl, které budou v publikaci použity).

V roce 2006 uspoøádalo sbírkové oddìlení 2 výstavy z vlastních sbírek. Poèátkem 

roku to byla výstava nazvaná „Hitlerùv dar Židùm“, která pøibližovala díla 5 terezín-

ských umìlcù, kteøí by v roce 2006 oslavili kulaté výroèí od svého narození: Norbert 

Troller, Georg Wolff, Jaroslav Löbl, Otta Kaufmann (Karas) a Eveline Friederike Fin-

ke-Isaac. Kromì vlastních sbírek byly pøedstaveny též kresby a malby ze Židovského 

muzea v Praze a Státního okresního archivu Litomìøice. Druhá výstava nazvaná „Bed-

øich Fritta: Cesta terezínského umìlce od satiry k dokumentu“ pøiblížila návštìvní-

kùm díla Bedøicha Fritty u pøíležitosti 100. výroèí jeho narození. Vystavené práce po-

cházely ze sbírek Památníku Terezín, Židovského muzea v Praze, Židovského muzea 

v Berlínì a Národní knihovny Èeské republiky.

V prùbìhu roku bylo pro žadatele vyhotoveno 1677 kopií, z toho 753 barevných, 

210 digitálních fotografií a skenù sbírkových pøedmìtù pro výstavní, studijní a publi-

kaèní úèely. Dále byly zapùjèeny dva sbírkové pøedmìty k natáèení dokumentárních 

poøadù a 15 pøedmìtù k poøízení snímkù externím fotografem. Pro badatelské cent-

rum bylo zhotoveno 140 barevných kopií výtvarných dìl a notopisù. 

Prùbìžnì probíhalo restaurování sbírek vlastním restaurátorem i specializovaný-

mi restaurátory externími. Interní restaurátor ošetøil 58 inventárních èísel plakátkù 

z tzv. Heømanovy sbírky, 9 výtvarných dìl a 5 trojrozmìrných pøedmìtù. Vedle toho 

bylo externì zrestaurováno 13 výtvarných dìl. 
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HOSPODÁØSKÁ ÈINNOST, DARY A PØÍSPÌVKY

A. Pøíjmy a výdaje v roce 2006

Pøíjmy: a) vstupné…………………………………….....................................……. 32 543 679,49 Kè

b) pøíspìvek Ministerstva kultury ÈR…………….............….. 31 509 906,00 Kè

c) ostatní pøíjmy……………………………….....................................… 11 270 633,99 Kè

Výdaje: a) materiálové náklady a energie………................…...…………. 14 362 115,45 Kè

b) osobní náklady celkem………..........................………………… 26 126 662,00 Kè

z toho: platy zamìstnancù………………............................……… 18 970 388,00 Kè

ostatní osobní náklady………………….............................................… 131 181,00 Kè

c) ostatní náklady (služby, opravy, nájmy atd.)…….........… 33 791 998,58 Kè

Prùmìrný pøepoètený stav zamìstnancù 112

Prùmìrný plat........................................................................................................... 14 110,00 Kè

B. Prostøedky získané z darù v roce 2005 èinily celkem……................. 1 376 329,60 Kè

Nejvìtšími èástkami pøispìli tito dárci:

Patrick R. Mehr a Helen Epstein, USA

World Monuments Fund, USA

Terezínská iniciativa, ÈR

Federace židovských obcí, ÈR

Krajský úøad Ústeckého kraje, Kanceláø hejtmana, ÈR

Èeský svaz bojovníkù za svobodu, ÈR

Janet Cohen, Richard B. Cohen, USA

Viliam Bartoš, ÈR

Rùžena Velecká, ÈR

Dáša Matušíková, ÈR

Milan Flosman, ÈR

Ivana Flosmanová, ÈR

Lenka Bartošová, ÈR

Miroslav Tuháèek, ÈR

Hanne-Lore Cars, Nìmecko

Vera Sacks, USA

Zvi David Kochav, Izrael

Václav Bradáè, ÈR

Frau Neuman, Stadtverwaltung Mainz, Nìmecko
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CBS NEWS – London Bureau, Velká Británie

Leo Pavlát, ÈR

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……………..................……………………...........................………… 130 000,00 Kè

Literární a výtvarná soutìž mládeže ……………………...........................…….. 53 970,50 Kè

Mzdové náklady ………………………………….............................................…………….. 11 500,00 Kè

Vzdìlávací semináø v Izraeli (letenky) …………...................................….. 260 575,00 Kè

Opravy hradebního zdiva ……………………………..............................….....……. 357 601,80 Kè 

Vybavení Støediska setkávání ……….....................................….….…….………… 44 906,00 Kè

Práce s mládeží a èinnost vzdìlávacího oddìlení ………......................…. 143 668,20 Kè

Restaurování modlitebny z doby ghetta ………………................................. 510 080,00 Kè 

Realizace projektu Brundibár …………………….......................................………. 27 790,00 Kè
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TECHNICKÁ A STAVEBNÍ ÈINNOST

Odstraòování následkù povodnì v srpnu 2002 a povodnì na jaøe 2006 – vysoušení, 

odvlhèování, opravy a znovuzprovoznìní objektù Památníku Terezín:

  I. etapa opravy fasády objektu bývalých stájí v Malé pevnosti – opatøení ke sní-

žení vlhkosti zdiva objektu;

 Restaurování pùvodního døevìného vybavení IV. dvora Malé pevnosti – návštìv-

nické trasy bývalé policejní vìznice gestapa;

 Restaurování døevìných podlah v celách ženského dvora Malé pevnosti a pù-

vodních záchodkù v celách;

 Rekonstrukce zelenì v zahradì Muzea ghetta;

 Rekonstrukce zelenì v šancích pøed Malou pevností;

 Sanace a odstraòování havarijních stavù v systému podzemních chodeb v Malé 

pevnosti;

 Restaurování bývalé modlitebny z doby ghetta;

 Projekèní øešení protipovodòové ochrany Malé pevnosti.



33

Další údržba a technické práce:

 Údržba travnatých ploch v areálech Památníku Terezín;

 Bìžné opravy a údržba objektù Památníku Terezín;

 Realizace bezbariérového pøístupu do expozice Muzea Malé pevnosti;

 Montáž elektronické zabezpeèovací signalizace v prostorách dokumentaèního 

oddìlení a napojení na pult centrální ochrany;

 Montáž klimatizace v kanceláøi øeditele a v místnosti jeho sekretariátu v Malé 

pevnosti.
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VÝHLED NA ROK 2007

 Konání Terezínské tryzny a dalších vzpomínkových akcí;

 Vzpomínkové shromáždìní k 60. výroèí Památníku Terezín a setkání s bývalými 

zamìstnanci a zahranièními pøáteli a spolupracovníky;

 Vydání publikace k 60. výroèí Památníku Terezín;

 Pokraèování výzkumu nacistických represivních zaøízení v Terezínì a Litomì-

øicích;

 Doplòování databází bývalých vìzòù;

 Pokraèování sbírkotvorné èinnosti;

 Vydání publikace o koncentraèním táboøe v Litomìøicích;

 Vydání Terezínských listù è. 35;

 Instalování 8 pøíležitostných výtvarných a dokumentárních výstav;

 Pokraèování spolupráce na pøípravì výstav o osudech židovských vìzòù depor-

tovaných na Východ (s Židovským muzeem v Praze) a o Židech v odboji (s His-

torickým ústavem Akademie vìd Èeské republiky);

 Poøádání semináøù pro pedagogy, studenty a žáky;

 Uspoøádání výtvarné a literární soutìže pro mládež;

 Rekonstrukce objektu v Dlouhé ulici è. 17 v Terezínì vèetnì prostoru modliteb-

ny z doby ghetta;

 Rekonstrukce kanalizace v Malé pevnosti.
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