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1.
ÚVODNÍ SLOVO

Rok 2002 byl v dosavadní historii Památníku Terezín výjimeèným. Na jedné
stranì byl rokem významných akcí a realizace významných úkolù, na stranì
druhé jej poznamenaly povodnì, které pøinesly devastaci a zkázu. Zatímco na
poèátku roku probíhaly debaty o koncepci práce Památníku v pøí�tím nìkoli-
kaletém období, dramatické události srpnových dní si neoèekávanì na nej-
bli��í období vynutily novou prioritu � usilovat o to, aby co nejdøíve byla
postupnì obnovována èinnost Památníku a� do rozsahu, jaký mìla pøed srp-
nem 2002. V praxi to znamená postupné opìtovné zpøístupòování jeho sou-
èástí, znovuzahájení vzdìlávacích programù, pokraèování èinnosti odborných
oddìlení a slu�eb náv�tìvníkùm, zaji�tìní poskytování informací a re�er�í od-
borné i laické veøejnosti, restaurování po�kozených èástí sbírek, opravy po-
�kozených budov a nahrazení jejich znièeného zaøízení, opravy po�kozených
památných míst a rekultivaci zdevastovaných areálù. Velkým úkolem pak bude
obnova øady znièených stálých expozic, z nich� nìkteré byly dokonèeny ne-
dlouho pøed povodnìmi.

Práce Památníku pøed srpnovou katastrofou probíhala v souladu se stano-
veným plánem. Nejvýznamnìj�í událostí prvého pololetí bylo dokonèení   stálé
expozice Èeské republiky ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvìtimi.
Pøedcházela jí dlouhá a komplikovaná pøíprava, do ní� byli zapojeni nejen
pracovníci Památníku, ale i zástupci øady dal�ích institucí a øada bývalých
vìzòù. Uvedené pøípravy probíhaly ve spolupráci s Historickou skupinou
 Osvìtim, která vìt�inu tìchto vìzòù sdru�uje. Na úspì�né realizaci tohoto
nároèného úkolu mìla velký podíl také vstøícnost a pøátelská spolupráce ze
strany kolegù z osvìtimského muzea, jako� i dobrá spolupráce se slovenský-
mi partnery z Muzea Slovenského národního povstání v Banské Bystrici.
Výrazem toho byla i skuteènost, �e nová èeská expozice v Osvìtimi byla
otevøena souèasnì s expozicí slovenskou, umístìnou ve stejném objektu � bý-
valém bloku 16 koncentraèního tábora Osvìtim I. Dobré spolupráci institucí,
které se za jednotlivé zúèastnìné státy na pøípravì nových expozic podílely,
odpovídala i pøátelská atmosféra pøi slavnostním otevøení obou expozic
8. kvìtna 2002. Oficiální delegaci Èeské republiky vedl pøedseda vlády Milo�
Zeman, delegaci Slovenské republiky  místopøedseda vlády Pál Csáky a dele-
gaci hostitelské zemì státní tajemník Tadeusz Iwiñski.
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Tak jako ka�doroènì se i v loòském roce tøetí kvìtnovou nedìli, tedy
19. kvìtna, konala Terezínská tryzna, která je pøipomínkou a uctìním pa-
mátky v�ech obìtí policejní vìznice gestapa v terezínské Malé pevnosti,
�idovského ghetta ve mìstì Terezín a koncentraèního tábora v Litomìøicích.
Této vzpomínkové akce se zúèastnilo velké mno�ství bývalých vìzòù i dal-
�ích náv�tìvníkù. Zá�titu nad jejím poøádáním pøevzal Pavel Dostál, ministr
kultury Èeské republiky a hlavní projev pøednesl pøedseda vlády Milo�
Zeman. Na shromá�dìní promluvil také ministerský pøedseda Slovenské
republiky Mikulá� Dzurinda. Kanceláø prezidenta Èeské republiky zastupo-
val její vedoucí Ivo Mathé, dal�ími významnými úèastníky byli pøedseda
Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR Václav Klaus, místopøedsedové Ústav-
ního a Nejvy��ího soudu Milo� Holeèek a Pavel Kuèera. Pozvání k úèasti na
Terezínské tryznì pøijali i èetní ministøi vlády ÈR vèetnì jejích místopøed-
sedù Pavla Rychetského a Miroslava Grégra. Èeský svaz bojovníkù za svo-
bodu jako spoluorganizátora tohoto vzpomínkového aktu zastupovala
pøedsedkynì jeho ústøedního výboru Andìla Dvoøáková. Dále se zúèastnili
náèelník Generálního �tábu armády ÈR Jiøí �edivý, Anna �abatová, zástup-
kynì Veøejného ochránce práv, Mons. Karel Havelka, generální vikáø lito-
mìøického biskupství a vrchní pra�ský a zemský rabín Karol Efraim Sidon.
Oba poslednì jmenovaní pøednesli v závìru slavnostního aktu modlitby.
Pøítomni byli rovnì� pøedstavitelé 27 zastupitelských úøadù, akreditovaných
v Èeské republice. Zvlá�tì milým hostem byla první dáma Spojených státù
paní Laura Bushová, která se ceremonie zúèastnila v doprovodu velvyslan-
ce USA pana Craiga Stapletona.

Dne 9. dubna se konalo v bývalých Magdeburských kasárnách u pøíle�i-
tosti Jom ha��oa, mezinárodního dne vzpomínky na obìti holocaustu, shro-
má�dìní pøipomínající obìti genocidy spáchané nacisty na evropských
�idech. Vzpomínkového aktu se zúèastnil zástupce velvyslanectví Státu Iz-
rael pan Orren Annolik. I tentokrát byla ètena dal�í jména z dlouhého se-
znamu tìch, kteøí byli v prùbìhu tzv. koneèného øe�ení �idovské otázky
deportováni do terezínského ghetta. Jména èetli bývalí vìzni ghetta, èleno-
vé Terezínské iniciativy Líza Miková a Pavel Werner. Závìreèné modlitby
pøednesl vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon.

Pro Památník a zvlá�tì pro jeho vzdìlávací oddìlení bylo významným
mezníkem dokonèení rekonstrukce nového objektu, nacházejícího se ve Fu-
èíkovì ulici 232, k nìmu� do�lo v mìsíci kvìtnu. V uvedeném objektu se
nacházejí nové ubytovací prostory, ale i seminární místnosti, jejich� nedo-
statek byl doposud silnì poci�ován.
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Uvedení této nové kapacity do provozu bylo odrazem stále vìt�ího dùra-
zu, který je kladen na rozvoj vzdìlávací èinnosti. Pozitivní hodnocení úrov-
nì dosa�ených výsledkù v této oblasti, zejména pak ve vzdìlávání o holo-
caustu jak v Památníku Terezín, tak v jeho domácích partnerských organi-
zacích � �idovském muzeu v Praze a Muzeu romské kultury v Brnì � se
odrazilo i ve stanovisku k tzv. pøipojovacímu projektu Èeské republiky, kte-
ré na jednání Stockholmského fóra, poøádaného Mezinárodním sdru�ením
pro vzdìlávání, výzkum a pøipomínání památky holocaustu (International
Task Force for Holocaust Education, Remembrance and Research � ITF)
a vládami øady zemí, pøednesl zástupce USA Stuart E. Eizenstat. Konstato-
val v nìm, �e projekt Èeské republiky by mìl slou�it jako jistý model i pro
dal�í zemì. Toto mimoøádné ocenìní je pro nás i na�e partnery velikým zá-
vazkem a povzbuzením.

Èeská republika se také v uplynulém roce stala první zemí, která roz�íøila
okruh pùvodních, zakladatelských zemí ITF. Oficiálnì se tak stalo 26. èervna
2002 na plenárním zasedání ITF v Paøí�i. Zprávu o vývoji vzdìlávání o holo-
caustu v Èeské republice a návrh na pøijetí zástupcù této zemì do ITF pøed-
nesl vedoucí nizozemské delegace, velvyslanec Lex van den Ham. Za Èeskou
republiku pak podala zprávu vedoucí èeské delegace Dr. Helena Dluho�ová,
zastupující Kanceláø prezidenta ÈR.

V øíjnu loòského roku byla svolána do francouzského �trasburku meziná-
rodní konference, v jejím� rámci se konalo zasedání pléna ITF, dále kolokvi-
um zamìøené na otázky vyu�ití výtvarného umìní ve vzdìlávání o holocaustu
a semináø ministrù kultury z øady zemí, který se zabýval vyhlá�ením meziná-
rodního Dne holocaustu a mo�nostmi jeho vyu�ívání v práci se �áky a studen-
ty. Plenární zasedání ITF se tentokrát znovu zabývalo vývojem v  Èeské
republice a zejména aktuální situací Památníku Terezín. Dùvody toho byly
bohu�el diametrálnì odli�né od jednání èervnového. Na poøadu dne toti� byla
informace zástupcù Památníku o katastrofálních povodních a zpùsobených
�kodách, jako� i projednání pomoci, kterou se sdru�ení ITF rozhodlo poskyt-
nout na jejich pøekonávání.

Kontrast mezi tématy uvedených jednání ITF obecnì symbolizuje pøedìl,
který srpnové povodnì znamenaly pro vývoj Památníku Terezín. Voda, která
zasáhla v�echny objekty a areály Památníku bez výjimky, zdevastovala i vý�e
zmínìný nový objekt ve Fuèíkovì ulici 232, urèený pro roz�íøení vzdìlávací
èinnosti a dokonèený pouhé tøi mìsíce pøedtím. Øeka Labe se rozvodnila na-
tolik, �e obrátila tok Ohøe a rozlila se do �irokého okolí. Zaplavena byla nej-
prve Malá pevnost a pak i samotné mìsto s objekty Památníku Terezín. Pod
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vodou se ocitla pøízemí Muzea ghetta a Magdeburských kasáren, po�kozena
byla modlitebna z doby ghetta v dne�ní Dlouhé ulici, zcela zatopeny byly ob-
øadní místnosti, ústøední márnice ghetta a Kolumbárium s nedlouho pøedtím
dokonèenými výstavními instalacemi. Zaplaveny byly rovnì� areály Národ-
ního høbitova v pøedpolí Malé pevnosti a �idovského høbitova s krematoriem,
jako� i pietní místo u Ohøe, kde byl na rozkaz nacistù v roce 1944 do øeky
vysypán popel tisícù obìtí spálených v krematoriu ghetta.

Pracovníkùm Památníku Terezín se v krátké dobì mezi varováním a po-
vinnou evakuací mìsta podaøilo dopravit do bezpeèí naprostou vìt�inu sbírek
a vìt�í èást technického zaøízení. Z fondù archivu a publikací odborné knihovny
tak byla zaplavena jen malá èást.  Nemohlo v�ak být zabránìno znièení øady
expozic, umístìných v pøízemí budov. Znièeny byly  rovnì� depozitáøe, pra-
covny a dal�í prostory i jejich technické vybavení v pøízemí rùzných objektù
Památníku. Tì�ké �kody vznikly rovnì� na pùvodním zaøízení vìzeòských
cel v Malé pevnosti, zaplavených vodou. Nejvíce byl posti�en IV. dvùr Malé
pevnosti, zaplavený a� do vý�e støech nad celami.

Záchranné práce byly zahájeny bezprostøednì po opadnutí vody. Vedle pra-
covníkù Památníku se do nich obìtavì zapojili vojáci, hasièi a dobrovolníci
z domova i ze zahranièí. Díky jejich úsilí se ji� po deseti dnech podaøilo zpøí-
stupnit � tøeba�e s èetnými omezeními �  nìkteré èásti  Památníku náv�tìvní-
kùm. �kody zpùsobené povodní jsou v�ak velké. Jejich odstraòování si vy�ádá
dobu nìkolika let a pøedpokládá získání znaèných finanèních prostøedkù. Pa-
mátník Terezín se proto obrátil s výzvou o pomoc na organizace i jednotlivce
doma i v zahranièí. Tato výzva se setkala s velkým ohlasem. Není mo�né vy-
jmenovat na tomto místì v�echny dárce, neznáme ani jména èetných anonym-
ních dárcù, nebo tìch, kteøí napø. vystupovali na èetných benefièních koncertech
èi pøispìli jako jejich posluchaèi. Chtìl bych pøipomenout alespoò nejvìt�í
akci tohoto druhu � benefièní koncert, který uspoøádalo velvyslanectví USA
4. listopadu 2002 s podporou Kanceláøe prezidenta republiky ve �panìlském
sále Pra�ského hradu.  Mnohé sbírkové a benefièní akce nadto dosud probíha-
jí, nebo se pøipravují.

Je tøeba zdùraznit, �e rozhodující pomoc poskytl prostøednictvím minister-
stva kultury ná� stát, který zaèal poskytovat v�estrannou pomoc bezprostøed-
nì poté, co voda opadla. Také v následujících mìsících jsme poci�ovali
soustavnou pozornost a podporu, je� umo�nila, aby je�tì do konce roku  moh-
lo být realizováno mnohé z nezbytných záchranných a restaurátorských prací.
Pro rok 2003 pak ministerstvo kultury shromá�dilo znaèné finanèní prostøed-
ky, je� umo�ní odstranit velkou èást povodòových �kod. Dal�í specializované
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práce v�ak budou potøebné i v pøí�tích letech a pøedpokládáme, �e jejich pro-
vedení bude zaji�tìno i s vyu�itím ji� zmínìných sbírek a darù.

Voda opadla ji� pøed pùl rokem a mnoho vìcí se za tu dobu zmìnilo. Bì-
hem prvních dvou týdnù se podaøilo uklidit vybrané prostory, budovy a areály
tak, aby bylo mo�né zpøístupnit èást Malé pevnosti a expozici v Muzeu ghet-
ta, kde díky zvý�enému pøízemí byly po�kozeny hlavnì podlahy  a elektroin-
stalace, jako� i expozice v Magdeburských kasárnách, které jsou na�tìstí
situovány v prvním patøe objektu.

Øada expozic v�ak byla zcela znièena. V areálu Malé pevnosti voda zdevas-
tovala stálé expozice �Malá pevnost Terezín 1940�1945�, �Koncentraèní tábor
Litomìøice 1944�1945�, �Terezín 1780�1939� a �Internaèní tábor pro Nìmce.
Malá pevnost 1945�1948�. Znièeny byly i dvì doèasné výstavy. Úplnì znièeny
byly také expozice v Kolumbáriu a v ústøední márnici bývalého ghetta. Jejich
obnova bude zvlá�tì obtí�ná, nebo� velmi slo�itým úkolem bude vysu�ení pro-
stor, v nich� se nalézají. To podmiòuje zahájení rekonstrukèních prací. Podobná
je situace v krematoriu na  �idovském høbitovì. Tento objekt byl po dobu nìko-
lika týdnù zaplaven do vý�e ètyø metrù a voda se v nìm nacházela je�tì na
poèátku roku 2003. Stupeò devastace je zde proto zvlá�tì vysoký a spodní voda
se do objektu vrací po ka�dém de�ti. Statika budovy krematoria v�ak doposud
naru�ena není. Definitivní jistotu ov�em pøinese a� posouzení po úplném vysu-
�ení budovy, které se pøedpokládá a� bìhem léta roku 2003.

Vá�ná po�kození se nevyhnula ani modlitebnì, kterou si �idov�tí vìzni
tajnì zøídili v jednom z domù v nynìj�í Dlouhé ulici. Vzlínající voda zde za-
èala ohro�ovat malovanou výzdobu a hebrejské nápisy. Po konzultaci
s památkáøi byla odstranìna omítka, která byla nasáklá vodou a následnì bude
nutné  celý prostor znovu restaurovat.

Rekonstrukci vy�adují v�echny pøízemní místnosti v Malé pevnosti
i v objektech Památníku ve mìstì Terezín. Z provozu byla vyøazena v�echna
pracovi�tì v pøízemí administrativní budovy, vèetnì archivu, knihovny a foto-
laboratoøe. Jejich obnovování je plánováno do poloviny roku 2003. To se týká
i depozitáøù, skladù a dal�ích prostor v areálu Malé pevnosti.

Velké �kody pøedstavuje tì�ké po�kození pùvodního zaøízení vìzeòských
cel v Malé pevnosti. Podlahy ve v�ech celách byly rozebrány, aby po vysu�e-
ní a  restaurátorském o�etøení mohly být znovu vráceny na pùvodní místo.
Pouze nenávratnì znièené èásti budou nahrazeny novými. Toté� platí pro vì-
zeòské palandy a dal�í pùvodní vybavení jednotlivých cel. Celkový poèet tak-
to posti�ených prostor se blí�í ke tøem stùm. Ji� jenom z tohoto údaje zcela
jasnì vyplývá, �e náprava bude èasovì i finanènì velmi nároèná.
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Velkým problémem bylo po�kození v�ech odborných dílen Památníku, co�
zpoèátku znemo�òovalo nápravu nìkterých �kod vlastními silami. Proto také
byla jednou z priorit, kromì samotného vysou�ení, obnova èinnosti tìchto
pracovi�� a oprava strojù a zaøízení. Nejdùle�itìj�í bylo zprovoznìní restaurá-
torské a konzervátorské dílny, která byla rovnì�  po�kozena povodní. Na ten-
to projekt jsme získali prostøedky z nìmecké Spolkové kulturní nadace, dal�í
zaøízení poskytnul bezplatnì Památník Buchenwald, který pomáhá i pøi re-
staurátorských pracích.

Ji� bylo zmínìno tì�ké po�kození nové budovy urèené pro vzdìlávací èin-
nost. Prostory v jejím patøe, které zùstaly nepo�kozeny, musely nadto být na-
místo pùvodního urèení dány k dispozici pro nouzové ubytování tìch
pracovníkù Památníku, kteøí pøi povodni ztratili støechu nad hlavou. �kody se
v�ak nevyhnuly ani dal�ím prostorám tvoøícím zázemí pro realizaci vzdìláva-
cích programù. Byla znièena jídelna a vá�nì po�kozena kuchynì v bývalých
Magdeburských kasárnách, slou�ící pro stravování seminárních skupin. Zni-
èeny byly také kanceláøe vzdìlávacího oddìlení, vèetnì pracovi�tì dobrovol-
níkù z Nìmecka a Rakouska.

V objektu Magdeburských kasáren byla znièena také pracovi�tì a depozi-
táøe sbírkového oddìlení. Technické zaøízení depozitáøù bylo po o�etøení pro-
vizornì umístìno do velkého stanu zapùjèeného armádou. Podobnì je tomu
i v pøípadì zaøízení depozitáøù dokumentaèního oddìlení v Malé pevnosti. Po-
licie Èeské republiky pak darovala stany pro provizorní uskladnìní po�koze-
ného døevìného zaøízení cel ve IV. dvoøe Malé pevnosti.

Povodeò byla pro mìsto Terezín i pro Památník velikou tragédií. Pøinesla
v�ak i poznání o nìkterých pozitivních skuteènostech. Na prvém místì to byla
vynikající spolupráce s pøedstaviteli mìsta v krizovém období. Je mo�no kon-
statovat, �e kvalita vzájemných vztahù je dnes nebývalá. Velký dík patøí také
terezínským hasièùm za jejich obìtavost bìhem povodnì i po ní. Podìkování
patøí i hasièùm z Mostu, kteøí v dobì, kdy je�tì nemohli èerpat vodu ve mìstì,
vyèerpali vodu z Národního høbitova a následnì i z celého pevnostního pøíko-
pu Malé pevnosti. Podìkování patøí rovnì� policistùm, kteøí je�tì pøed evaku-
ací pomáhali zachraòovat umìlecká díla z výstav, nebo na�im kolegùm z Muzea
východních Èech v Hradci Králové, z litomìøické galerie a Národního mu-
zea. Na�e podìkování patøí té� dobrovolníkùm z litomìøické diakonie, které
vedl pan senátor Bárta, dále dobrovolníkùm z Hronova, které vedla paní sta-
rostka Hana Nedvìdová, dobrovolníkùm z  Institutu Terezínské iniciativy
vedeným Michalem Franklem a skupinì Bejt Simcha, vedené Sylvou Witt-
mannovou. Velkou pomoc nám poskytl pan ing. Vladimír Po�vic a dal�í dob-
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rovolníci z obce Mnichovice. Významná byla pomoc vojákù, kteøí v Památníku
déle ne� mìsíc vykonávali ty nejtì��í práce a bez nich� by postup prací zdale-
ka nebyl tak rychlý. Od prvních dnù nám pomáhali i mnozí jednotlivci
z domova i ze zahranièí, z nich� nìkteøí nám ani neøekli svá jména. Za v�ech-
ny chci proto uvést pana Eberharda Frasche z  Rottenburgu, který i po návratu
z Terezína pokraèoval ve své vlasti v práci na pomoc Památníku organizová-
ním sbírkových akcí.

Podìkovat koneènì chci pracovníkùm v�ech oddìlení Památníku, kteøí se
obìtavì zapojili do záchranných, vyèi��ovacích a rekonstrukèních akcí pøed
povodní i bezprostøednì po ní. Velký dík patøí i v�em, kteøí na�e úsilí podpo-
øili finanèním nebo jiným darem. Kromì slov díkù bych chtìl jménem svým
i v�ech pracovníkù Památníku Terezín vyjádøit na�e spoleèné odhodlání usi-
lovat ze v�ech sil o to, aby �kody z loòského srpna byly co nejdøíve odstranì-
ny. Vìøím, �e moji spolupracovníci budou i nadále vynakládat takové úsilí
a pøistupovat k plnìní svých úkolù s takovou odpovìdností a obìtavostí, jako
tomu bylo ve dnech zápasu s následky povodòové katastrofy.

PhDr. Jan Munk, CSc.
øeditel Památníku Terezín
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2.
PAMÁTNÍK TEREZÍN A JEHO SLU�BY NÁV�TÌVNÍKÙM

Památník Terezín je jedinou institucí svého druhu na území Èeské republi-
ky. Jeho posláním je pøipomínat památku obìtí politické a rasové perzekuce
v letech druhé svìtové války, peèovat o místa spojená s touto perzekucí a roz-
víjet muzejní, výzkumnou, vzdìlávací a osvìtovou èinnost. Pøedpokladem této
èinnosti je úzká spolupráce s partnerskými institucemi z domova i ze zahrani-
èí. Od zaèátku 90. let se Památník stal rovnì� místem setkávání mladých lidí
a pedagogù z domova i zahranièí. Ve vzdìlávacích programech nacházejí vedle
témat historických své místo i ta, která vyvìrají z palèivých problémù na�í
souèasnosti. Základnou pro realizaci vzdìlávacích programù se stalo Støedis-
ko setkávání Památníku Terezín.

Objekty a areály spravované Památníkem pøedstavují unikátní muzeální
komplex, který ka�dý rok pøijí�dìjí nav�tívit statisíce lidí z celého svìta. Nì-
kteøí z nich se zajímají pøedev�ím o vynikající ukázky fortifikaèního stavitel-
ství konce 18. století, které lze v Terezínì spatøit, drtivá  vìt�ina v�ak pøijí�dí
nav�tívit místa spojená s utrpením a smrtí desetitisícù lidí v letech nacistické
okupace èeských zemí.

Policejní vìznici gestapa pøipomínají cely a nìkterá dal�í památná místa
v terezínské Malé pevnosti. Náv�tìvníci také mohou shlédnout výtvarnou ex-
pozici Památníku Terezín, kde�to v�echny ostatní expozice v tomto areálu
byly znièeny povodní a vy�adují úplnou  rekonstrukci.

Terezínské ghetto dnes pøipomínají expozice v Muzeu ghetta a bývalých
Magdeburských kasárnách, jako� i dal�í objekty a památná místa spojená s jeho
historií. Expozice v Kolumbáriu, ústøední márnici ghetta a v krematoriu na
�idovském høbitovì byly znièeny povodní a èeká je nároèná rekonstrukce.

Náv�tìvníci Památníku mohou na po�ádání s prùvodcem nav�tívit rovnì�
krematorium bývalého koncentraèního tábora v Litomìøicích. Av�ak stálá
expozice vìnovaná dìjinám tohoto tábora, umístìná v Malé pevnosti, byla
rovnì� povodní znièena a bude rekonstruována v roce 2003.

V pøedpolí Malé pevnosti se nachází areál Národního høbitova, kde je po-
chována èást obìtí ze tøí vý�e zmínìných represivních zaøízení v Terezínì
a Litomìøicích. Na tomto místì ka�doroènì probíhá Terezínská tryzna jako
ústøední celostátní vzpomínka na obìti nacistické okupace.

Náv�tìvníkùm je kromì prohlídky areálù bývalého ghetta a policejní vìz-
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nice gestapa s odborným výkladem nabízena mo�nost náv�tìvy následujících
stálých expozic:

� Výtvarná expozice Památníku Terezín � expozice v Muzeu Malé pev-
nosti

� Terezín v ,koneèném øe�ení �idovské otázky� 1941�1945 � expozice
v Muzeu ghetta

� Rekonstrukce vìzeòské ubikace z doby ghetta � expozice v bývalých
Magdeburských kasárnách

� Hudba v terezínském ghettu � expozice v bývalých Magdeburských ka-
sárnách

� Výtvarné umìní v terezínském ghettu � expozice v bývalých Magde-
burských kasárnách

� Literární tvorba v terezínském ghettu � expozice v bývalých Magde-
burských kasárnách

� Divadlo v terezínském ghettu � expozice v bývalých Magdeburských
kasárnách

V dùsledku �kod zpùsobených povodní jsou od srpna 2002 uzavøeny a po-
stupnì budou rekonstruovány následující stálé expozice:

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

� Koncentraèní tábor Litomìøice 1944�1945 � expozice ve III. dvoøe Malé
pevnosti

� Terezín 1780�1939 � expozice ve vstupním objektu Malé pevnosti

� Úmrtnost a pohøbívání v ghettu Terezín � expozice v krematoriu na �i-
dovském høbitovì

� Ústøední márnice a pohøební obøady v ghettu � expozice v bývalé ústøední
márnici ghetta

� Internaèní tábor pro Nìmce. Malá pevnost Terezín 1945�1948 � expo-
zice ve IV. dvoøe Malé pevnosti

Mimo stálých expozic je opìt mo�no � tøeba�e v men�í míøe dané omeze-
ním výstavních prostor v dùsledku povodòových �kod � znovu shlédnout
i doèasné výstavy.

Od srpna 2002 a� do ukonèení rekonstrukèních prací je pro badatele uza-
vøena studovna archivu a odborná knihovna. Také zpracovávání odborných
re�er�í je na tuto dobu pozastaveno.

Pracovníci odborných oddìlení Památníku i nadále poskytují odborné kon-
zultace o otázkách rasové a politické perzekuce v letech druhé svìtové války.
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Náv�tìvnost v Malé pevnosti v roce 2002

Náv�tìvnost v Muzeu ghetta v roce 2002

3.
STATISTIKA NÁV�TÌVNOSTI

Mìsíc

Leden
Únor
Bøezen
Duben
Kvìten
Èerven
Èervenec
Srpen
Záøí
Øíjen
Listopad
Prosinec
ROK 2002
Rok 2001
Rozdíl

Náv�tìvnost
celkem

3 085
8 105

20 258
27 519
37 317
24 842

 27 432
9 268

13 062
15 318
 4 704
3 426

194 336
245 644
- 51 308

Cizinci

 2 670
6 707

18 000
23 518
25 628
16 828
21 096

7 207
12 313
14 504

3 769
3 083

155 323
201 732
- 46 409

Mláde�

 1 842
 4 879

14 401
18 145
18 442
11 193
9 004
2 941

10 309
10 636

2 410
1 860

106 062
125 918
- 19 856

Mláde�
ÈR

282
822

1 519
6 326
6 326
6 313
2 383

 876
375
579
765
215

23 445
27 371
- 3 926

Mìsíc

Leden
Únor
Bøezen
Duben
Kvìten
Èerven
Èervenec
Srpen
Záøí
Øíjen
Listopad
Prosinec
ROK 2002
Rok 2001
Rozdíl

Náv�tìvnost
celkem

 2 055
 5 275

10 480
11 139
15 495
12 926

 16 399
 5 560
6 704
8 337
2 963
2 010

99 343
130 656
- 31 313

Cizinci

1 752
4 383
9 149
9 455

11 432
9 274

 14 122
4 977
6 580

 7 940
2 546
1 841

83 471
112 808
- 29 337

Mláde�

999
3 086
6 810
6 515
7 474
5 596
5 734
1 737

 4 991
 5 364
1 443

 928
50 677
63 749

-13 072

Mláde�
ÈR

236
 558
 930

 1 389
 3 115
2 818

809
297

63
304
360
126

11 005
11 661

- 656
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Náv�tìvnost v bývalých Magdeburských kasárnách v roce 2002

Mìsíc

Leden
Únor
Bøezen
Duben
Kvìten
Èerven
Èervenec
Srpen
Záøí
Øíjen
Listopad
Prosinec
ROK 2002
Rok 2001
Rozdíl

Náv�tìvnost
celkem

606
1 439
3 168
3 058

 4 566
4 263
5 017
1 987

 3 238
3 521
1 761

 1 146
 33 770
41 188

 - 7 418

Cizinci

466
1 090
2 484
2 389
3 021
2 783
4 293
1 827
3 218
3 297
1 371
1 012

27 251
 35 453
- 8 202

Mláde�

247
629

1 591
1 327
1 642
1 529
1 922

 629
 2 217
1 729

458
 431

14 351
 18 880
 - 4 529

Mláde�
ÈR

129
337
494
612

1 465
1 142

169
95

8
201
380
128

 5 160
4 489

 + 671
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4.
PØEHLED USPOØÁDANÝCH AKCÍ A VÝSTAV,

PROPAGAÈNÌ ORGANIZAÈNÍ A EDIÈNÍ ÈINNOST

Pøehled hlavních akcí organizovaných Památníkem Terezín v roce 2002:

� vzpomínková akce u pøíle�itosti svìtového dne památky obìtí holocaustu
Jom ha��oa se konala za úèasti vrchního pra�ského a zemského rabína
Karola Sidona a dal�ích hostù 9. dubna 2002 v bývalých Magdebur-
ských kasárnách

� Terezínská tryzna se konala 19. kvìtna 2002 na Národním høbitovì za
úèasti zástupcù Senátu Parlamentu ÈR a Poslanecké snìmovny Parla-
mentu ÈR, vlády a zastupitelských orgánù ÈR, zastupitelských úøadù
mnoha zemí a dal�ích hostí. Hlavní projev pøednesl pøedseda vlády Milo�
Zeman, dále s projevy vystoupili Mikulá� Dzurinda, pøedseda vlády
Slovenské republiky a  Václav Klaus, pøedseda Poslanecké snìmovny
Parlamentu ÈR. Terezínské tryzny se rovnì� zúèastnila paní Laura Bu-
shová, man�elka amerického prezidenta

� ve dnech 21. �  24. listopadu 2002 se konal mezinárodní semináø �Holo-
caust ve vzdìlávání�

� 7. listopadu 2002 se konal �Koncert pro Terezín� v podání Hawthorno-
va smyècového kvarteta z Bostonu

� tradièní tryzna Kever Avot za obìti genocidy �idù z èeských zemí se
v dùsledku zaplavení a devastace �idovského høbitova v Terezínì, ja-
ko� i dal�ích pamìtních míst, nemohla uskuteènit v Terezínì a probìhla
proto 1. záøí 2002 na Novém �idovském høbitovì v Praze

� shromá�dìní k uctìní památky Milady Horákové se konalo 23. prosince
v Pamìtní síni Malé pevnosti

Pøehled výstav uspoøádaných Památníkem Terezín v roce 2002:

� Jaromír Dvoøák a Franti�ek Koudelka, fotografie a obrazy

� Terezín, kresby dìtí z dìtského domova Putenhof � Belitz, SRN

� Jan Smetana, autorská výstava

� Originální ruèní litografie

� Adolf Burger � Místa utrpení èeských vìzòù v letech nacistické okupa-
ce na po�tovních známkách, filatelistická výstava
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� Pocta Robertu Desnosovi, surrealistická výstava

� Bohumil Lonek � Lidské stíny, kresby ze sbírek Památníku

� Dessa Petroz � Terezínské dìdictví, autorská výstava

� Zemì je dobré místo k narození, ale �, výtvarná výstava

� Zmizelí sousedé, dokumentární výstava �idovského muzea v Praze

� Jak plyne èas, putovní výstava

� Holocaust oèima èeských dìtí,  putovní výstava

� 8. kvìtna 2002  byla slavnostnì otevøena stálá expozice  �Vìzni z èeských
zemí v Osvìtimi� ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvìtimi,
Polsko, kterou pøipravil Památník Terezín

Edièní a propagaèní èinnost:

� zpracovány informativní èlánky do sdìlovacích prostøedkù

� vydána Výroèní zpráva Památníku Terezín za rok 2001 v èeském a an-
glickém jazyce

� prùbì�nì probíhalo doplòování cizojazyèných ti�tìných prùvodcù ve
tøinácti jazykových mutacích

� vydány katalogy k výstavám: Jaromír Dvoøák a Franti�ek Koudelka,
Jan Smetana, Adolf Burger, Dessa Petroz

� vydány Terezínské listy è. 30

� Vydán Zpravodaj è. I, pøipravovaný vzdìlávacím oddìlením

� Kultura proti smrti, prùvodce stálými expozicemi Památníku Terezín
v bývalých Magdeburských kasárnách. Publikace byla vydána v èeském,
anglickém a nìmeckém jazyce

Prùvodci:

� pøed zahájením náv�tìvní sezóny 2002 byl pro prùvodce ve spolupráci
s historickým a vzdìlávacím oddìlením pøipraven odborný semináø

� prùbì�nì byl doplòován a zapracováván kádr prùvodcù
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5.
VNÌJ�Í KONTAKTY A SPOLUPRÁCE

Nezastupitelnou úlohu hraje v práci Památníku kontakt s bývalými vìzni
a jejich organizacemi, jako� i s institucemi, které se doma i v zahranièí zabý-
vají otázkami rasové a politické perzekuce v letech druhé svìtové války. Pa-
mátník spolupracuje s mnoha muzejními pracovi�ti, zájmovými organizacemi
i zainteresovanými jednotlivými badateli a popularizátory problematiky, je�
je náplní jeho èinnosti. Zvlá�� úzké jsou pak kontakty k øadì zahranièních
martyrologických institucí.

Tak jako v pøedchozích letech byla i v roce 2002 velmi intenzivní spolu-
práce s Terezínskou iniciativou, organizací bývalých vìzòù terezínského ghetta.
Tato spolupráce se uplatòovala v oblasti výzkumné a vzdìlávací èinnosti, ale
i pøi organizování rùzných vzpomínkových akcí. Institut Terezínské iniciativy
byl hlavním partnerem pøi spolupráci v øe�ení otázek výzkumu dìjin terezín-
ského ghetta. Pokraèovala pøedev�ím spolupráce na doplòování databáze bý-
valých vìzòù terezínského ghetta. Vzdìlávací komise Terezínské iniciativy
spolupracovala na pøípravì øady semináøù organizovaných Památníkem. Fi-
nanèní podpora Terezínské iniciativy ji� po nìkolik let umo�òuje èeským �ko-
lám organizovat zájezdy svých �ákù do Terezína. Terezínská iniciativa byla
rovnì� mezi prvními, kdo pøispìli významným finanèním obnosem na obno-
vu Památníku po povodni.

S bývalými vìzni policejní vìznice v Malé pevnosti byl kontakt omezen
na spolupráci s jednotlivci. S bývalými vìzni dal�ích koncentraèních táborù
je tento kontakt zaji��ován prostøednictvím Svazu bojovníkù za svobodu. Zcela
nové úrovnì pøitom doznala v posledních letech spolupráce s Historickou sku-
pinou Osvìtim. Toto sdru�ení bývalých vìzòù osvìtimského koncentraèního
tábora s Památníkem úzce spolupracovalo na pøípravì nové stálé expozice
Èeské republiky v Osvìtimi. I po její instalaci pokraèuje spolupráce pøi práci
s mladými lidmi a sbìru vzpomínek bývalých vìzòù. Ji� tøetím rokem probíhá
i spolupráce s Konfederací politických vìzòù, která se soustøeïuje na pøipo-
mínání perzekuce bývalých vìzòù policejní vìznice gestapa v podmínkách
nové totality ve ètyøicátých a padesátých letech.

Nejbli��ími partnerskými organizacemi na území Èeské republiky byly pro
Památník �idovské muzeum v Praze, Muzeum romské kultury v Brnì, Ústav
soudobých dìjin AV ÈR, Historický ústav AV ÈR, Státní ústøední archiv v Praze,
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Národní muzeum v Praze a Univerzita Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad
Labem.

I pøes doèasné pøeru�ení zpùsobené povodní pokraèovala výmìna materi-
álù a informací s partnerskými martyrologickými institucemi v Polsku, Izrae-
li, USA, Velké Británii, Nìmecku a Rakousku. Pøední místo mezi nimi
zaujímalo Státní muzeum Auschwitz-Birkenau v Osvìtimi, které vycházelo
Památníku v�estrannì vstøíc pøi pøípravì expozice Èeské republiky v Osvìtimi,
ale pøíkladnì s ním spolupracovalo i v dal�ích oblastech, pøedev�ím pøi  roz-
víjení vzdìlávací èinnosti. Pracovníci osvìtimského muzea byli také prvními
ze zahranièních kolegù, kteøí mezi sebou uspoøádali sbírku, její� výsledek byl
pøedán Památníku Terezín na odstraòování povodòových �kod.

Se stejnou iniciativou pøi�li na pomoc Památníku Terezín také nìmeètí
kolegové z partnerských památníkù v Buchenwaldu, Flossenbürgu a Sachsen-
hausenu. Památník Buchenwald nadto poskytl bezplatnì stroje a materiál
k obnovì znièených dílen Památníku Terezín a vlastním nákladem restauruje
èást po�kozeného mobiliáøe vìzeòských cel v Malé pevnosti.

Pøi rozvoji vzdìlávací èinnosti poprvé do�lo k navázání nových kontaktù
a organizování spoleèného semináøe také s Památníkem Dachau. Finanènì
i odbornou spoluprací pak vzdìlávací program Památníku podpoøil Anne Frank
Haus v Amsterodamu.

V uplynulém roce pokraèovaly kontakty také s øadou dal�ích zahranièních
institucí: Muzeum SNP v Banské Bystrici, Památník Dùm konference ve
Wannsee, Topographie des Terrors Berlín, Yad Vashem Jeruzalém, United
States Holocaust Memorial Museum Washington, Museum of Jewish Heri-
tage New York, Památník Mauthausen, Památník Majdanek a Dokumenta-
tionszentrum des österreichischen Widerstandes Vídeò.

Velkou pomoc pro nás pøedstavuje práce dobrovolníkù z Nìmecka a Ra-
kouska, kteøí pomáhají pøi práci se zahranièními skupinami, je� se úèastní
vzdìlávacích programù Památníku. V uplynulém roce pùsobili na vzdìláva-
cím oddìlení tøi tito dobrovolníci a jejich pobyt zaji��ovaly Aktion Sühnezei-
chen/Friedensdienste e.V. a Internationale Jugendgemeinschaftsdienste e.V.
z Nìmecka a rakouský Projekt Gedenkdienst.

Ji� po nìkolik let vyvíjejí na území nìmeckých spolkových zemí Brani-
borsko, Sasko a Dolní Sasko spolky podporovatelù a pøátel Terezína, které
organizují rùzné akce na podporu èinnosti Památníku a obnovu mìsta Tere-
zín. Po srpnových povodních braniborský spolek vedle organizace vlastních
sbírkových akcí soustøeïoval a pøedával Památníku pøíspìvky v rámci celo-
nìmecké podpùrné akce, kterou inicioval pan Eberhard Frasch.
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Pokraèovala rovnì� spolupráce s nìmecko-èeským Nadaèním fondem
Hanse Krásy se sídlem v Terezínì a Iniciativou Hanse Krásy z Hamburku,
které se zabývají pøedev�ím popularizací hudebních dìl skladatelù z terezín-
ského ghetta. Hamburská organizace rovnì� svými sbírkami a výtì�ky bene-
fièních koncertù pøispìla na obnovu Památníku po povodni.

Úèelem zahranièních cest pracovníkù Památníku Terezín v roce 2002 byla
pøedev�ím pøíprava expozic v zahranièí, dále úèast na semináøích a  jednáních
mezinárodních organizací, jejich� èlenem se Památník Terezín stal, a koneènì
úèast na pietním aktu v bìloruském Baranovièi, souvisejícím s osudem vìzòù
terezínského ghetta.

Nejvìt�í èást zahranièních cest byla spojena s pøípravou, výstavbou a ko-
neènì s vernisá�í stálé expozice Èeské republiky v Osvìtimi, nazvané �Vìzni
z èeských zemí v Osvìtimi�.

Dal�í slu�ební cesty byly spojeny s pøípravou a úèastí na vernisá�i v Muzeu
dopravy v Norimberku, kde se Památník Terezín podílel na pøípravì èásti ex-
pozice vìnované deportacím �idovských vìzòù v letech nacistické okupace.

Dal�í slu�ební cesty byly spojeny se zaji�tìním dvou vzdìlávacích semi-
náøù v zahranièí. První se uskuteènil pro pracovníky nìmeckých martyrolo-
gických institucí v Památníku Dachau a druhý byl uspoøádán ve spolupráci
s Ministerstvem �kolství ÈR pro èeské pedagogy v Osvìtimi.

V roce 2002 se Èeská republika stala èlenem mezinárodní organizace ITF
(International Task Force for Holocaust Education, Remembrance and Re-
search). Zástupci Památníku Terezín se úèastnili jejích jednání v Paøí�i a �tras-
burku. Památník Terezín je rovnì� èlenem Výboru pro památníky pøi
Mezinárodní organizaci muzeí (IC MEMO ICOM) a jeho zástupci se zúèast-
nili jednání tohoto výboru v Norimberku a Wewelsburgu.

Øeditel organizace se dále zúèastnil konferencí v Portlandu a  Lipsku, dal-
�í pracovníci pak konference v Berlínì a pietního aktu za obìti holocaustu
v Baranovièi.

Studijní pobyt pracovníka Památníku v archivu v nìmeckém Ludwigsbur-
gu zajistil Institut Terezínské iniciativy.
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6.
ÈESTNÝ VÝBOR ØEDITELÙ MUZEA GHETTA V TEREZÍNÌ

Èinnost Muzea ghetta, které je souèástí Památníku Terezín, za�ti�uje od
jeho vzniku v roce 1991 Èestný výbor øeditelù, v nìm� jsou zastoupeny vý-
znamné osobnosti politického, hospodáøského, kulturního a vìdeckého �ivota
z rùzných zemí. Jeho èleny v souèasné dobì jsou:

Yehuda Bauer
Ernst L. Ehrlich
Helen Epstein
Anna M. B. de Feigel
Sir Martin Gilbert
Hana Greenfield
Václav Havel
Thomas O. Hecht
Zuzana Justman
Tomá� Kraus
Donald R. Lauder
Arno�t Lustig
Charles I. Petschek
Artur Schneier
Mark E. Talisman
James E. Young
Hans Westra
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7.
VÝZKUMNÁ ÈINNOST

Historické oddìlení provádìlo základní výzkum dìjin nacistických represiv-
ních zaøízení v Terezínì a Litomìøicích a v jeho rámci uskuteèòovalo re�er�ní
práce v domácích i zahranièních archivech.

V prvních mìsících roku vyvrcholily práce na nové expozici Èeské republi-
ky v Osvìtimi, kterou pracovníci oddìlení po obsahové a dokumentaèní stránce
pøipravovali ve spolupráci s dal�ími oddìleními Památníku a dal�ími spolupra-
covníky, vèetnì bývalých vìzòù osvìtimského táborového komplexu, èlenù
Historické skupiny Osvìtim. Zaji��ován byl odborný dohled pøi kompletaci
dokumentace a výrobì expozice, která byla slavnostnì otevøena 8. kvìtna 2002.

Zahájeno bylo zpracování prùvodce novou stálou expozicí Muzea ghetta
v Terezínì, nazvané �Terezín v ,koneèném øe�ení �idovské otázky� 1941 a�
1945�. Pro pøipravovanou publikaci Institutu Terezínské iniciativy, která bude
pamìtní knihou rakouských �idù deportovaných do terezínského ghetta, byla
zpracována úvodní sta� pøibli�ující dìjiny a ka�dodenní �ivot ghetta s dùrazem
na osud komunity rakouských �idù. Pøehled dìjin terezínského  ghetta byl
zpracován rovnì� pro webové stránky <www. holocaust.cz>, které se stávají
stále èastìji vyu�ívaným studijním pramenem pro pedagogy, studenty a �áky
rùzných druhù �kol.

Ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy byla zahájena pøíprava
konference o dìjinách terezínského ghetta, která by se mìla za mezinárodní
úèasti uskuteènit v roce 2004 a zhodnotit výsledky historiografického výzku-
mu o dìjinách ghetta v posledním desetiletí. S uvedenou institucí rovnì� po-
kraèovala spolupráce na realizaci projektu poèítaèového zpracování dat
o bývalých vìzních terezínského ghetta.

Dal�í projekt je vìnován vytvoøení databáze bývalých vìzòù policejní vìz-
nice gestapa v Malé pevnosti a je realizován spoleènì s dokumentaèním od-
dìlením.

Pokraèovaly rovnì� práce na vybudování databáze bývalých vìzòù pobo-
èek koncentraèního tábora Flossenbürg na území èeských zemí a doplòována
byla stávající databáze bývalých vìzòù koncentraèního tábora Litomìøice.

V rámci neustále se roz�iøující vzdìlávací èinnosti Památníku Terezín byly
zaji��ovány pøedná�ky a besedy, ale i koncepèní a programová pøíprava semi-
náøù pro pedagogy, vèetnì semináøù s mezinárodní úèastí.
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Pedagogická spolupráce se uskuteèòovala s Fakultou sociálních vìd Uni-
verzity Karlovy v Praze a  s Univerzitou J. E. Purkynì v Ústí nad Labem.

Pracovníci oddìlení se zúèastnili semináøù a konferencí poøádaných domá-
cími i zahranièními partnerskými institucemi k problematice rasové a politické
perzekuce v letech druhé svìtové války a pøednesli na nich své pøíspìvky.

Zpracovány byly pøíspìvky zveøejnìné v èasopisu Památníku Terezín �Te-
rezínské listy� a sborníku Institutu Terezínské iniciativy �Terezínské studie
a dokumenty�. Pøíspìvky pracovníkù oddìlení byly publikovány rovnì�
v odborných periodicích v USA, Polsku a Nìmecku.

Prùbì�nì byly poskytovány odborné konzultace domácím i zahranièním
badatelùm a poskytovány informace sdìlovacím prostøedkùm i dal�ím zájem-
cùm.

Zpracovávány byly �ádosti o potvrzení vìznìní pro bývalé vìznì, jejich
rodinné pøíslu�níky a pøíslu�né úøady a soudy.
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8.
VZDÌLÁVACÍ ÈINNOST

V rámci projektu dal�ího vzdìlávání pedagogù vypracovaného ve spolu-
práci s Ministerstvem �kolství, mláde�e a tìlovýchovy ÈR pokraèovaly vzdì-
lávací semináøe, pøipravované ve spolupráci se Vzdìlávacím a kulturním
centrem �idovského muzea v Praze a Muzeem romské kultury v Brnì. Usku-
teènily se dva základní tøídenní semináøe nazvané �Jak vyuèovat o holocaus-
tu� za úèasti 86 pedagogù a studentù  pedagogických  fakult  z celé ÈR. Pro
absolventy  tìchto  semináøù, kteøí se jich zúèastnili v roce 2002 èi v roce
pøedchozím, byl uspoøádán nadstavbový ètyødenní semináø �Holocaust ve vzdì-
lávání�. Celkem se tohoto semináøe zúèastnilo 48 pedagogù a vystoupilo na
nìm osm zahranièních a  osm domácích lektorù.

Jako tøetí stupeò tohoto cyklu dal�ího vzdìlávání pedagogù byl opìt ve spo-
lupráci s ministerstvem �kolství a vùbec poprvé také ve spolupráci se vzdìláva-
cím oddìlením Státního muzea Auschwitz-Birkenau v Osvìtimi uspoøádán
semináø o obecných souvislostech holocaustu a jeho prùbìhu na okupovaném
území Polska, nazvaný �Osvìtim a holocaust�. Zúèastnilo se ho 41 pedagogù,
kteøí se mohli seznámit i se zku�enostmi polských kolegù a novými formami
práce s médii a umìleckými díly pøi vzdìlávání o této problematice.

Pro �áky a studenty èeských �kol i pøes vynucenou pøestávku zpùsobenou
povodnìmi bylo uspoøádáno 73 jednodenních a 22 vícedenních vzdìlávacích
programù s prohlídkami expozic, besedami a samostatnou tvùrèí prací.
U mnohých pokraèovalo pátrání po �zmizelých sousedech� v jejich regio-
nech. Smí�ených skupin, v nich� pøijely spolu s èeskými tøídami i �áci jejich
partnerských zahranièních �kol, bylo v tomto roce jedenáct.

Pro skupiny mladých lidí ze zahranièí bylo uspoøádáno 54 semináøù a work-
shopù (34 pobytových  a 20 jednodenních) s programovou náplní pøizpùsobe-
nou v�dy vìku a dosavadnímu vzdìlání úèastníkù.

Také v roce 2002 se na poèátku léta uskuteènil ji� tradièní Festival toleran-
ce, pøipravovaný  Mezinárodní �kolou v Praze.

Úspì�nì pokraèovala spolupráce s mezinárodní organizací pro podporu
vzdìlávání o holocaustu ITF. Její èlenové z rùzných zemí se jako lektoøi zú-
èastnili vý�e zmínìného nadstavbového semináøe pro èeské pedagogy
s mezinárodní úèastí a zprostøedkovávali jim pøedev�ím zku�enosti a metody
uplatòované pøi výuce o holocaustu v rùzných zemích.
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Pokraèovala spolupráce s  Ministerstvem pro vzdìlávání, mláde� a sport
spolkové zemì Braniborsko.

V jejím rámci se konalo  ji� desáté setkání èeských a nìmeckých pedago-
gù. Jeho náplní bylo zejména poznávání historie a tradic �idovského národa
a aktuální politické události na Blízkém východì.

Pro �koly  byla pøipravena literární soutì� s názvem �Domov. Co víc èlo-
vìk potøebuje?� a výtvarná soutì�  pod titulem � Zemì je dobré místo k naro-
zení, ale ��.  V tomto roèníku se jí zúèastnilo ji� 416 �ákù a studentù z èeských
�kol. Slavnostní vyhlá�ení a pøedávání cen probìhlo za úèasti bývalé vìzeò-
kynì terezínského ghetta, paní Hany Greenfieldové z Izraele, která stála
u zrodu tìchto soutì�í pøed osmi lety.

Oddìlení zaji��ovalo i metodické vedení 9 studentù a poskytování odbor-
ných konzultací 26 badatelùm a tvùrcùm historiografických publikací a vzdì-
lávacích materiálù.

Ve spolupráci se vzdìlávacím oddìlením Památníku Dachau byl pøipraven
spoleèný odborný semináø, kterého se úèastnili zástupci mnoha památníkù
nacistického teroru z celé  SRN. Hlavní pozornost byla zamìøena na vyu�ívá-
ní umìleckých dìl pøi vzdìlávání o rasové a politické perzekuci v letech dru-
hé svìtové války. Dal�ím tématem diskuze na tomto semináøi byla výmìna
zku�eností o metodách pou�ívaných pøi práci se skupinami mláde�e.

Pro �áky i pedagogy rùzných �kol vzdìlávací oddìlení zajistilo pøedstave-
ní dìtské opery Brundibár v provedení Dismanova rozhlasového dìtského
souboru v tzv. pùdním divadle  bývalých Magdeburských kasáren, dále pøed-
stavení pra�ského Divadla Miriam s názvem �alozpìv za 77 297 obìtí  a ko-
neènì v angliètinì provedené pøedstavení amerického dramatického souboru
Pushcart Players, který vystoupil s pásmem nazvaným Poslední motýl.

V rámci plnìní operativních úkolù byly �adatelùm poskytovány informa-
ce o vìznìných osobách i nìkterých historických událostech.

Zaji�tìno bylo vydání Terezínských listù èíslo 30 a jejich distribuce. Pøi-
praveno a vydáno bylo také první èíslo Zpravodaje Památníku Terezín, urèe-
ného pøedev�ím �kolám. Tento zpravodaj bude nadále vycházet ètvrtletnì èesky
a anglicky  za rozhodující finanèní podpory Domu Anny Frankové v Amste-
rodamu.
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9.
DOKUMENTACE A SBÍRKY

Dokumentaèní oddìlení

Nejvýznamnìj�ím pøírùstkem sbírek dokumentaèního oddìlení jsou dení-
ky a dal�í doklady man�elù Kohnových z ghetta Terezín. Oba zahynuli v Osvì-
timi, ale deníky zachránili jejich pøíbuzní v ghettu.

V chronologické evidenci bylo zapsáno 12 pøírùstkových èísel. V syste-
matické evidenci bylo zpracováno 300 inventárních èísel (v elektronické po-
dobì) z toho 240 polo�ek písemností a 60 fotografií. Kromì toho do
elektronické podoby bylo zpìtnì zaneseno 791 inventárních èísel z pøedchozích
let. Do evidence pomocného materiálu bylo zapsáno 95 polo�ek.

Odborná knihovna získala a zaevidovala 330 knih.
Fotolaboratoø zhotovila 2618 èernobílých a barevných fotografií (klasic-

kých a digitálních) a 11 diapozitivù, z toho 423 pro dokumentaci významných
akcí a èinnosti Památníku, 46 pro výstavy organizované Památníkem, 399
snímkù pro potøeby fotoarchivu, 42 pro publikaèní èinnost a prezentaci Pa-
mátníku, 399 pro potøeby badatelù a jiných institucí, 119 pro dokumentaci
muzejních sbírek, výstav a potøeby odborných pracovi�� Památníku. Pro do-
kumentaci následkù povodní bylo poøízeno 1429 snímkù.

Oddìlením bylo zhotoveno pøibli�nì 5500 xerokopií archivních materiálù,
zejména pro výstavy, potøeby archivu a odborných oddìlení a dále 1448 èer-
nobílých a 299 barevných kopií pro externí �adatele k výzkumným, výstav-
ním a popularizaèním úèelùm. Dále bylo u�ivatelùm mimo Památník
poskytnuto 78 fotografií a 12 listù archiválií na CD, dal�ích 42 fotografií bylo
�adatelùm odesláno elektronickou po�tou a více ne� 100 v papírové podobì.
Dal�í sady snímkù v elektronické podobì byly vyrobeny pro potøebu Památ-
níku k úèelùm propagaèním, jako doprovodný materiál pro pøedná�ky pra-
covníkù apod.

Dokumentaèní oddìlení poskytlo badatelské slu�by 39 badatelským ná-
v�tìvám, 33 osobám poskytlo informace týkající se bývalých vìzòù a písem-
nì vyøídilo 72 �ádosti o informace nebo potvrzení vìznìní.

V rámci výzkumného úkolu �Policejní vìznice gestapa Malá pevnost Te-
rezín� pokraèovalo zpracování jednotlivých pramenù pro vytvoøení databáze
bývalých vìzòù.
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Oddìlení se podílelo na pøípravì scénáøe a také na výbìru exponátù pro
stálou výstavu Èeské republiky v Osvìtimi.

Fotoarchiv pokraèoval v akci sbìru snímkù èeských obìtí holocaustu, kte-
ré pro�ly terezínským ghettem.

Prostøednictvím agentury VANKOL bylo zrestaurováno 688 listù archiv-
ních materiálù z fondu Richard.

Èinnost a výsledky oddìlení výraznì poznamenaly povodnì, v jejich� dù-
sledku bylo nutné archiv, fotolaboratoø a èást knihovny evakuovat. Sbírky
a zaøízení byly umístìny v provizorních prostorách a nebylo mo�né je øádnì
vyu�ívat. Z tìchto dùvodù od srpna omezilo dokumentaèní oddìlení slu�by
pro veøejnost.

Sbírkové oddìlení

Do sbírek Památníku Terezín byla získána pozùstalost Marie Pecháèkové
(drobné pøedmìty z ghetta Terezín), 15 kreseb B. Obrovského, jeden obraz
Jaroslava Malátka a pozùstalost Marie Èechové (11 drobných pøedmìtù z Malé
pevnosti), jedna kresba Milady Vavøínové a 4 se�itky s ver�i a kresbami
z koncentraèního tábora v Neubrandenburgu. Vzhledem k povodním v srpnu
2002 se neuskuteènil nákup do sbírek v plánovaném rozsahu, ale byly zakou-
peny pouze 2 kresby J. Smetany.

Do chronologické evidence bylo zapsáno 62 pøírùstkových èísel a v syste-
matické evidenci bylo zpracováno 85 inventárních èísel. Nadále pokraèoval
pøepis záznamù do elektronické podoby (ve skupinì výtvarné sbírky bylo pøe-
psáno 1178 inventárních èísel a ve skupinì pováleèné výtvarné sbírky 47 in-
ventárních èísel).

Pøi periodické a mimoøádné inventarizaci sbírek bylo zrevidováno 2498
inventárních èísel sbírkových pøedmìtù.

Pracovníci sbírkového oddìlení se podíleli na realizaci výtvarných výstav
v prostorách Památníku a poskytli badatelské slu�by 16 domácím a zahraniè-
ním badatelùm, písemnì byly zodpovìzeny dotazy 13 badatelù. Od srpna 2002
byla studovna sbírkového oddìlení uzavøena a poskytovány jen písemné
a telefonické informace.

V prùbìhu roku bylo zhotoveno 269 kopií kreseb a dokumentù pro výstav-
ní, studijní a publikaèní úèely. Pro obnovu badatelského zázemí studovny sbír-
kového oddìlení bylo zhotoveno 555 barevných kopií kreseb malíøù
z terezínského ghetta a 187 kopií materiálù z Heømanovy sbírky.

Prùbì�nì probíhalo restaurování sbírek vlastním restaurátorem i speciali-
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zovanými firmami. Zrestaurovány byly pøedmìty urèené pro dlouhodobou
zápùjèku do Norimberku, 87 kreseb Josefa Kyliese, vzniklých v Malé pev-
nosti Terezín v letech 1944�1945, 98  plakátkù z  Heømanovy sbírky a 23
kusù zbraní po�kozených povodnìmi.

Restaurátor Památníku dále provádìl konzervaèní a restaurátorské práce
ve vìzeòských celách I. dvora, konzervoval album Petra Kiena, restauroval
nìkolik sbírkových pøedmìtù a vyrobil 17 kusù faksimilií knih a listin pro
výstavní úèely. Od srpnové povodnì se vìnoval pøedev�ím konzervaci sbírko-
vých pøedmìtù z expozic, zasa�ených povodní, o�etøení výtvarných dìl
z doèasných expozic po�kozených rovnì� povodní,  záchranì zaplavených
písemných materiálù a originálního vybavení vìzeòských cel, jako� i o�etøení
dal�ích sbírkových pøedmìtù a dokumentù, které bylo v dùsledku povodnì
tøeba pøemístit.
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10.
HOSPODÁØSKÁ ÈINNOST, DARY A PØÍSPÌVKY

A. Pøíjmy a výdaje v roce 2002

Pøíjmy:  a) vstupné...............................................................
b) pøíspìvek Ministerstva kultury ÈR.....................
c) ostatní pøíjmy......................................................

Výdaje: a) materiálové náklady a energie............................
b) osobní náklady celkem.......................................
c) ostatní náklady (slu�by, opravy, nájmy atd.)........

B. Sponzorské pøíspìvky v roce 2002 èinily celkem.......

Nejvìt�ími èástkami pøispìli tito dárci:

Severin Szperling, USA
Manfred Braynis, Velká Británie
Robert H. Arnow a Joan Arnow, USA
Irith Raub-Michelsohn, Nìmecko
Jonathan Goldstein, USA
Terezínská iniciativa, ÈR
Vera Treplin, Nìmecko
Pavel Potocky a Vlastimila Potocky, USA
Thomas C. Hausner, Nìmecko
Václav Novák, ÈR
Zuzana Justman, USA
Èeská produkèní 2000 a. s., ÈR
Rù�ena Velecká, ÈR
Ivana Flosmanová, ÈR
Dá�a Matu�íková, ÈR
Anna Rouèová, ÈR
Lenka Barto�ová, ÈR
Viliam Barto�, ÈR
Eva Veselá, ÈR

25 478 005,78 Kè
24 484 000,00 Kè
18 267 258,35 Kè

12 893 122,83 Kè
19 268 069,60 Kè
36 432 071,70 Kè

8 752 136,84 Kè
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Marie Rado�ová, ÈR
Ing. Alena Slavingerová, ÈR
Klaus Hofmann, Nìmecko
Rabbi Norman Patz, USA
Temple Sholom Rabbis Good Works Fund, USA
Survivors of the Shoah Visual History Foundation, USA
Jiøina Bursíková, ÈR
Irena Tichá, ÈR
Památník  Buchenwald, Nìmecko
Rosa Macháèková, ÈR
Vera Bianchi, Nìmecko
Thomas Mulford, Nìmecko
Ivana Tigridová, Francie
Ivan A. Backer, USA
Patrik R. Mehr a Helen Epstein, USA
Marieta �molková, ÈR
Obecní úøad Nechvalín, ÈR
Okresní muzeum v Chomutovì, ÈR
Bernd Karl Vogel, Nìmecko
Ing. Pavel Repper, ÈR
Odborný léèebný ústav  neurologicko-geriatrický, ÈR
Thomas Schikora, Nìmecko
Joseph L. Schocken a Judith A. Schocken, USA
Frank Silverstein a Esther Brumberg Silverstein, USA
Peter Wagner, Nìmecko
Carla Umbach, Nìmecko
DKP Parteivorstand, Nìmecko
Heinrich von Bibra Schule, Nìmecko
Fred Andrianoff, USA
Murray S. Katz a Natalie Katz, USA
Bernd Wiegand, Nìmecko
Revolutionärer Freundschaftsbund e.V., Nìmecko
Ulrich Glauber, Rakousko
Heinz Senenko, Nìmecko
Dr. Ute Hoffmann, Nìmecko
Sidonie Nekvapilová, ÈR
Thomas Wolcott, USA
S. A. Lomsky, Izrael
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Wirbelwind-Linke Kinder-und Jugendprojekte e.V., Nìmecko
Land Brandenburg, Nìmecko
Náv�tìvníci koncertu ve �panìlském sále Pra�ského hradu, ÈR
Základní �kola �pièák I v Èeské Lípì, ÈR
Jarmila Reichenthalová, ÈR
Vìra �tolbová, ÈR
Hana Munková, ÈR
A. Mrázková, ÈR
Státní muzeum Auschwitz-Birkenau v Osvìtimi, Polsko
Linda Kleèková, ÈR
Petr Ma�ek, ÈR
Kvìtu�e Sgallová, ÈR
Kamila Li�ková, ÈR
Zdenìk Hampl, ÈR
Miroslav Macháèek, ÈR
paní Stiborová, ÈR
Ústav pro soudobé dìjiny Akademie vìd ÈR, ÈR
Günter Grunwitz, Nìmecko
Obec Nová Ves, ÈR
Lucie Koèí, ÈR
Karel Starck, ÈR
Mgr. Eva Macourková, ÈR
Eva �tichová, ÈR
paní Rechová, ÈR
Svaz bojovníkù za svobodu, ÈR
Jan �vestka, ÈR
Brigita  Bakuvská, ÈR
R. P. Attema, Nizozemsko
Jaroslav Pospí�il, ÈR
Klub vojenské historie, ÈR
Hersch M. Klaff, Kanada
Gymnázium Podìbrady, ÈR
Ing. Vladimír Po�vic, ÈR
Dr. Rudolf M. Wlaschek, Nìmecko
Max Samuel Haus, Nìmecko
Erna Bohn, Nìmecko
Verona Kubrichtová, ÈR
JUDr. Gerhard Bubník, ÈR



32

PFIZER spol. s r. o., ÈR
Odien, ÈR
Man�elé Fialovi, ÈR
Ing. Zuzana Vojtová, ÈR
Franz Hauptmann, Rakousko
C. P. Molenaar, Nizozemsko
Pavel Toepfer, ÈR
Michael Jesse, Nìmecko
Imperial War Museum, Velká Britanie
Misslareuth 1990, Nìmecko
Diakonie Èeskobratrské církve evangelické, ÈR
Helena Osvaldová, ÈR
A. Halouzková, ÈR
Mojmír Kallus, ÈR
Èesko-nìmecký fond budoucnosti, ÈR
Heather Meyer Carlton, Velká Británie
Stephen a Bernard, USA
Èeský svaz bojovníkù za svobodu, ÈR
Ernest Klein, Nìmecko
Gegen Vergessen, für Demokratie e.V. Flossenbürg,  Nìmecko
Förderverein für die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg e.V., Nìmecko
Sbor Církve bratrské, ÈR
Gerald Schwab, USA
DGB Bezirk Sachsen, Nìmecko
�idovská obec Plzeò, ÈR
Miroslav Fri�man, ÈR
Rolf Langer, Nìmecko
Zdena Kafková, ÈR
Kulturstiftung Des Bundes, Nìmecko
Petr Ma�ek, ÈR
Jiøí Koudelka, ÈR
Marcela Janeèková, ÈR
Spoleènost køes�ansko-�idovské spolupráce Augsburk, Nìmecko
Philips Morris ÈR a. s., ÈR
Paul Aron Sandfort, Dánsko
Pøedsednictvo Saského svazu úèastníkù odboje a antifa�istù, Nìmecko
Organizace památníku Margarete Blank, Nìmecko
Transgas a. s., ÈR
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Milan Ma�át, ÈR
Marek Kroca, ÈR
Vìra Pospí�ilíková, ÈR
Annegret Hecker, Nìmecko
Peèovatelská ústøedna �idù v Nìmecku, Nìmecko
Anne Frank Haus, Nizozemsko
Èeská spoøitelna a. s., ÈR
Ameriètí pøátelé Èeské republiky AFOCR a velvyslanectví ÈR v USA
Nadace VIA, ÈR
Arbeiter-Samariter-Bund Hamburk, Nìmìcko

Men�ími èástkami pøispìla øada dal�ích dárcù, z nich� vìt�ina zùstala ano-
nymními. Také jim v�em nále�í stejnì jako vý�e jmenovaným na�e upøímné
podìkování.

Prostøedky získané z darù v roce 2002 byly zatím vyu�ity pro následující
úèely:

� Terezínská  tryzna.............................................................

� Práce s mláde�í + letáèky.................................................

� Krytí �kod vzniklých povodní.....................................

� Vybavení  dílny restaurátora...........................................

� Vysou�ení objektù.......................................................

� Poøízení ochranných pracovních pomùcek.......................

� Vybavení  Støediska setkávání..........................................

12 058,00 Kè
79 717,84 Kè

1 589 131,72 Kè
189 329,40 Kè

1 000 000,00 Kè
89 213,00 Kè
42 091,43 Kè
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11.
TECHNICKÁ A STAVEBNÍ ÈINNOST

� rekonstrukce budovy ve Fuèíkovì ulici 232, která je druhým objektem
Støediska setkávání s ubytovnou, seminárními místnostmi a zázemím

� stavba výtlaku kanalizace v Malé pevnosti do èistírny odpadních vod
v Èeských Kopistech

� vybudování infúzních clon a sanaèních omítek v celách �enského dvora
Malé pevnosti

� výmìna hlavních pøívodních kabelù elektrické energie z trafostanice do
Malé pevnosti

� bì�né opravy a údr�ba objektù Památníku Terezín

� údr�ba travnatých ploch v areálech Památníku Terezín

� prùbì�né materiálnì technické zaji��ování provozu Památníku

� odstraòování následkù srpnové povodnì � úklid, vysou�ení, opravy
a opìtovné obnovování provozu v rùzných objektech Památníku Tere-
zín
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12.
VÝHLED NA ROK 2003

� opìtovné vybudování stálých expozic, které byly znièeny srpnovou po-
vodní v roce 2002

� konání Terezínské tryzny a dal�ích vzpomínkových akcí

� instalování 5 pøíle�itostných výtvarných a dokumentárních výstav

� vydání prùvodce stálou expozicí Muzea ghetta

� pokraèování prací na výzkumných projektech o dìjinách terezínských
represivních zaøízení v letech nacistické okupace

� uspoøádání vzdìlávacích semináøù pro pedagogy, studenty a �áky

� uspoøádání výtvarné a literární soutì�e pro mláde�

� dal�í rozvíjení sbírkotvorné èinnosti
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