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STRUČNÝ PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ PAMÁTNÍKU TEREZÍN

Památník Terezín shromažďuje sbírku hmotných dokladů k rasové a politické perzekuci v ob-
dobí okupace českých zemí nacistickým Německem se zvláštním zřetelem na dějiny policejní 
věznice pražského gestapa v Malé pevnosti Terezín, dějiny terezínského ghetta, dějiny koncen-
tračního tábora v Litoměřicích a starší historii města Terezín a sbírku výtvarných děl. Sbírku 
tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkové činnosti.

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

 Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby  
i obrazovou, případně zvukovou. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje 
z nich poznatky o vývoji společnosti.

 Provádí vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává.
 Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným 
zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých vý-
stav, jakož i vlastní publikační, vzdělávací a přednáškovou činností v České republice  
i v zahraničí a dalšími kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost.

 V zahraničí zajišťuje českou účast na expozicích zřízených v bývalých koncentračních tá-
borech v Osvětimi (Polsko) a v Ravensbrücku (Německo).

 Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České 
republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování  
a restaurování.

 Vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace, audio a video nahrávky a další 
elektronické nosiče, provádí jejich výměnu s domácími i zahraničními institucemi.

 Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami od-
borné konference, sympózia a semináře vztahující se k předmětu své činnosti. Zajišťuje 
provoz Mezinárodního střediska setkávání včetně souvisejících služeb.

 Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu své činnosti a vystavuje za-
půjčené předměty kulturní hodnoty.

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

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

 Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertizy.
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ÚVODNÍ SLOVO

Jako každý jiný rok bych chtěl poděkovat svým kolegům, všem spolupracovníkům, 

kteří v uplynulém roce díky svému zodpovědnému přístupu k práci a obětavosti na-

pomohli přes nelehkou ekonomickou situaci vyvolanou důsledky doznívající hospo-

dářské krize splnění všech hlavních úkolů Památníku Terezín v oblasti památkové 

péče, připomínání, výzkumu a vzdělávání o nacistických represivních zařízeních 

v Terezíně a Litoměřicích i v širších souvislostech politické a rasové perzekuce v le-

tech druhé světové války.

Také v loňském roce se Památník Terezín soustavně věnoval připomínání osu-

du všech obětí této perzekuce ať již z českých zemí, nebo dalších evropských zemí, 

které ovládal nacistický totalitní režim. První ze vzpomínkových akcí se stalo pietní 

shromáždění u příležitosti Mezinárodního dne obětí holokaustu Jom Hašoa, které se 

uskutečnilo dne 12. dubna v prostoru před bývalou židovskou modlitebnou z doby 

ghetta v Dlouhé ulici. Jako každoročně přečetli na něm představitelé Terezínské ini-

ciativy, organizace bývalých vězňů terezínského ghetta, dalších 100 jmen zemřelých 

Židů, deportovaných do Terezína v letech okupace. Tento akt připomíná vždy znovu 

mladším generacím, že za čísly o počtech obětí je třeba vidět zcela konkrétní lidské 

tragédie. K účastníkům shromáždění pak promluvil a na závěr přednesl modlitbu Ka-

diš vrchní pražský a zemský rabín Karol Efraim Sidon.

Hlavní vzpomínková slavnost Terezínská tryzna se konala stejně jako v jiných 

letech třetí neděli v květnu. Tentokrát to byla neděle 16. května a terezínského se-

tkání se zúčastnili vedoucí představitelé státu a zástupci velvyslanectví zemí, jejichž 

občané Terezínem prošli, jakož i představitelé mnoha dalších institucí a organizací 

z domova i ze zahraničí. V úvodu tryzny oficiální hosté položili věnce na Národním 

hřbitově. Nejvzácnějšími hosty shromáždění byli bývalí vězni nacistických represiv-

ních zařízení. Jejich jménem v další části tryzny promluvila předsedkyně Ústředního 

výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková. Hlavní projev pak 

přednesl předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka, který při-

pomenul nutnost čerpat z tragické historie poučení a odhodlání nedopustit její opa-

kování. Následovala křesťanská a židovská modlitba a program tryzny završilo krátké 

hudební vystoupení. V týž den se v Malé pevnosti uskutečnilo vzpomínkové setkání 

připomínající poslední popravu vězňů policejní věznice v Terezíně, ke které došlo 

2. května 1945. Delegace Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu  

a zástupci Památníku Terezín položili věnce na popravišti v Malé pevnosti. 

Mnohaletou tradici mají rovněž pietní shromáždění k uctění památky JUDr. Mi-

lady Horákové, jejíž osobnost se stala symbolem boje za demokracii v naší zemi, ko-

nané u příležitosti výročí její popravy. Vzpomínkového shromáždění dne 25. června 

se zúčastnili představitelé Konfederace politických vězňů, města Terezín, Ústeckého 
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kraje, ale i účastníci odborného semináře konaného u příležitosti 70. výročí vzniku 

policejní věznice gestapa v Terezíně.

Na stejném místě, u pamětní desky JUDr. Milady Horákové v Pamětní síni Malé 

pevnosti (bývalý „Krankenrevier“ policejní věznice), se uskutečnilo rovněž vzpomín-

kové shromáždění 22. prosince u příležitosti výročí jejích narozenin. 

Následující vzpomínkovou akcí byla tryzna Kever Avot, která se konala 5. září na 

památku deportací Židů z českých zemí v průběhu tzv. konečného řešení židovské 

otázky, realizovaného nacistickým Německem. Spoluorganizátory této tryzny, kona-

né každoročně již od roku 1946, jsou Pražská židovská obec a Federace židovských 

obcí. Její program byl tentokrát obohacen o slavnostní připevnění mezuzy (svitek 

židovské modlitby v ozdobné schránce) na dveře modlitebny z doby ghetta v Dlouhé 

ulici. Tuto mezuzu věnovala jako výraz úcty památce obětí terezínského ghetta uni-

verzita Beit Berl v Izraeli.

Nedlouho po této události se konal další vzpomínkový akt, připomínající události 

16. října 1941 a 1944. V uvedený den v roce 1941 byl vypraven první z transportů, 

které v následujících letech deportovaly na smrt nebo k otrocké práci Židy z českých 

zemí. V roce 1944 byl pak vypraven jeden z posledních transportů z terezínského 

ghetta, směřující do vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka (Auschwitz-Birkenau). 

Byl zvláštní tím, že s ním odjížděla celá plejáda vynikajících umělců, především z řad 

hudebníků. Uvedené události připomnělo v předvečer uvedených výročí pietní shro-

máždění, které se uskutečnilo 14. října v Muzeu ghetta v Terezíně a v jehož rámci byla 

otevřena výstava nazvaná „Setkávání“, na níž vystavily své obrazy, kresby a grafiku 

autorky Denisa Abrhámová, Dalia Barkey, Ivana Grimmová a Yvonne Livay.

Další části této zprávy dokládají široký rozsah úkolů, které plnila jednotlivá oddě-

lení Památníku Terezín, i to, jak podstatným způsobem se tato instituce zapojovala do 

mezinárodní spolupráce i do projektů vyžadujících spolupráci různých subjektů na 

domácí úrovni. Jsem přesvědčen, že jsme se vyrovnali se svými povinnostmi vyplýva-

jícími z různých forem spolupráce se ctí.

Chtěl bych se zmínit alespoň o jedné oblasti naší odborné činnosti, do níž jsou 

zapojeni pracovníci několika odborných oddělení. Mám tím na mysli projekt vytvá-

ření databází bývalých vězňů a digitalizaci sbírek. Jedná se o dlouhodobé úkoly, které 

zahrnují neobyčejně náročnou a obtížnou práci s dostupnými prameny při vytváření 

databází a v případě digitalizace skenování dokumentů převádění všech důležitých 

informací a dat o našich sbírkách do příslušného formátu, přičemž tyto údaje jsou 

průběžně kontrolovány, ověřovány a tam, kde je to nutné, korigovány. Usilujeme o to, 

aby se databáze různých skupin bývalých vězňů, jakož i naše sbírky převedené do di-

gitální podoby staly co nejdříve přístupnými badatelům a dalším zájemcům na našich 

webových stránkách. Koncem uplynulého roku byla zveřejněna databáze bývalých 

vězňů policejní věznice gestapa a několik souborů z našich sbírek. Práce na obou 

úkolech intenzivně pokračují.

Tento rok bude rovněž rokem, kdy si připomeneme 70. výročí vzniku terezínské-
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ho ghetta a počátku deportací Židů z českých zemí do ghett, koncentračních táborů 

a míst hromadného vraždění. Památník Terezín připravuje společně s vedením Tere-

zínské iniciativy mezinárodní setkání bývalých vězňů terezínského ghetta, které se 

uskuteční v říjnu 2011 v Terezíně.

Jak již bylo zmíněno na počátku tohoto úvodního slova, byl z ekonomického hle-

diska uplynulý rok pro Památník Terezín velmi náročný. Nákupy potřebného mate- 

riálu a vybavení byly přísně kontrolovány a pokud možno redukovány. Opravy a re-

konstrukce se zahajovaly pouze tehdy, když je bylo možno financovat z rezerv nebo 

darů. Došlo i k omezení výdajů spojených s restaurováním sbírek a jejich rozšiřová-

ním. Nevyhnutelné výdaje byly rozloženy do delších období a realizace některých 

projektů byla odložena až na dobu, kdy je ekonomické podmínky Památníku dovolí 

realizovat. Navzdory uvedeným obtížím se však podařilo dosáhnout toho, že naše 

hospodaření skončilo se zlepšeným hospodářským výsledkem, což vytváří dobré 

předpoklady pro plnění významných úkolů v roce 2011.

Také v letošním roce budou přísně kontrolovány nákupy materiálu i techniky, 

uvolňování potřebných zdrojů bude koordinováno s vývojem našich příjmů ze vstup-

ného a z jiných zdrojů. Všemožně budeme hledat i další možnosti úspor.

Navzdory problémům, které bude třeba průběžně řešit, chceme učinit vše pro 

úspěšné splnění úkolů Památníku. Věřím, že se nadále přitom budeme moci opírat  

o kvalitní a obětavou práci všech zaměstnanců. Velmi si toho vážím a chtěl bych pro-

to na závěr popřát svým kolegům pevné zdraví, hodně štěstí a chuti do další práce. 

 

PhDr. Jan Munk, CSc.

ředitel Památníku Terezín
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Sekretariát
 Správce IT

 Interní audit

Doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc.  Jiří Janoušek

Náměstek ředitele

Vedoucí oddělení

Historické oddělení

Doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc. 

Oddělení vnějších vztahů  
a marketingu

 Jiří Janoušek

Ekonomické oddělení
Růžena Babáková

Sbírkové oddělení 
Ing. Martina Šiknerová 

Dokumentační oddělení
Eva Němcová

Vzdělávací oddělení
Mgr. Jan Špringl

 Technicko-provozní oddělení
 Ing. Stanislav Krejný

Ředitel Památníku Terezín
PhDr. Jan Munk, CSc.
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PAMÁTNÍK TEREZÍN 
A JEHO SLUŽBY NÁVŠTĚVNÍKŮM

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

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

ké okupace, její odkaz přibližovat a zprostředkovávat veřejnosti prostřednictvím mu-

zejní a osvětové činnosti a současně pečovat o místa spojená s utrpením desetitisíců 

lidí v letech druhé světové války. 

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

představují jedinečný muzejní komplex, do kterého přicházejí každoročně statisíce 

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

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

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

ná s touto tragickou kapitolou novodobých dějin.

 Dějiny terezínského ghetta přibližuje především stálá expozice Muzea ghetta, 

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

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

hřbitově a v bývalé Ústřední márnici ghetta. Pietními místy jsou modlitebna z doby 

ghetta v Dlouhé ulici, Kolumbárium ghetta, památník na břehu Ohře, kde byl nedlou-

ho před koncem nacistické okupace do řeky vysypán popel obětí, a zbytek železniční 
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vlečky. Kromě uvedených pietních míst se ve městě Terezín nacházejí další památná 

místa a objekty.

 V areálu Malé pevnosti, která je od města Terezín vzdálena necelý kilometr, je 

kromě objektů, které sloužily policejní věznici gestapa, možno navštívit řadu stálých 

a dočasných expozic a rovněž Národní hřbitov nacházející se v jejím předpolí. Tento 

areál představuje největší pohřebiště obětí nacistické okupace na území České re-

publiky. Z tohoto důvodu je proto každoročně místem konání ústředních vzpomín-

kových shromáždění na památku obětí nacistických represí.

Ve správě Památníku Terezín je rovněž objekt bývalého krematoria koncentrační-

ho tábora v Litoměřicích s přilehlým areálem, jakož i vchodový objekt do podzemí, 

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

nou výrobu nacistického Německa. Podzemní prostory samotné jsou však vzhledem 

k hrozícímu nebezpečí sesuvu horniny návštěvníkům nepřístupné. Zájemci o histo-
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rii tábora a výstavby podzemních továren (jejich stavby nesly krycí názvy Richard I  

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

je umístěna v bývalém III. dvoře Malé pevnosti.

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

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

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

Pro orientaci zájemců o návštěvu Památníku Terezín uvádíme celkový přehled 

jeho stálých expozic:

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

ghetta

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

hřbitově

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

nici ghetta 

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

ských kasárnách

 Hudba v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských kasárnách

 Výtvarné umění v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských 

kasárnách

 Literární tvorba v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských 

kasárnách

 Divadlo v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských kasárnách

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

 Výtvarná expozice Památníku Terezín – expozice v Muzeu Malé pevnosti

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

nosti

 Terezín 1780–1939 – expozice ve vstupním objektu Malé pevnosti

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

dvoře Malé pevnosti

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

Návštěvníci mohou zhlédnout rovněž řadu dočasných výstav. Badatelé mohou 

využívat služeb dokumentačního a sbírkového oddělení, jakož i odborné knihovny. 

Pracovníci Památníku poskytují odborné konzultace o otázkách rasové a politické 

perzekuce v letech nacistické okupace a informace o osudech vězňů represivních 

zařízení v Terezíně a Litoměřicích.
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI

NÁVŠTĚVNOST V MALÉ PEVNOSTI V ROCE 2010

Měsíc Návštěvnost 
celkem

Cizinci Mládež
cizina

Mládež
ČR

Leden  3 386 2 338  1 284  588
Únor  7 167 4 918  3 833  1 618
Březen  19 397  15 981 13 542  2 221
Duben  24 390  18 246  13 545  3 952
Květen  28 012  16 814  10 099  6 402
Červen  23 865  15 493  9 700  5 954
Červenec  24 359  17 359  7 666  2 274
Srpen  22 969  16 340 5 881  2 058
Září  23 480  19 341  12 341 1 890
Říjen  23 795  18 869  12 768  3 105
Listopad  8 120  5 872 3 283  1 219
Prosinec  3 690  3 123 1 736 310
ROK 2010 212 630 154 695  95 678  31 591
Rok 2009 208 025 152 708  95 408  32 023
Rozdíl + 4 605 + 1 987 + 270 - 432

NÁVŠTĚVNOST V MUZEU GHETTA V ROCE 2010 

Měsíc
 

Návštěvnost
celkem

 Cizinci
 

 Mládež
 cizina

Mládež
ČR

Leden  2 612  1 880  1 020  568
Únor  4 995  3 370  2 465  1 371
Březen  10 874  8 469  6 435  1 874
Duben  14 021  9 447  6 022  3 386
Květen  17 717  9 397  4 602  5 800
Červen  17 488  10 676  6 233 5 434 
Červenec  18 655  13 866  6 081  1 763
Srpen  16 883  12 340  4 299  1 705
Září  15 420  12 839  7 915  1 282 
Říjen  17 542  13 727  8 682  2 632
Listopad  6 018  4 403  2 205 1 051
Prosinec  2 832  2 395  1 208  294
ROK 2010 145 057 102 809  57 167 26 940
Rok 2009 145 683 101 705  57 049 27 271
Rozdíl - 626 + 1 104 + 118 - 331
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NÁVŠTĚVNOST V BÝVALÝCH MAGDEBURSKÝCH KASÁRNÁCH V ROCE 2010

Měsíc
 

Návštěvnost
celkem

 Cizina  Mládež
 cizina

 Mládež
 ČR

Leden  1 605  1 039  548  505
Únor  2 467  1 277  886  1 082 
Březen  5 251 3 765 2 885  1 323
Duben  5 890  3 873  2 462  1 730
Květen  7 926  3 767  1 740 3 232
Červen  7 690 4 518  2 587  2 759
Červenec  7 014  5 808  2 623  389
Srpen  6 792  5 643  2 013  394
Září  7 190  6 165  3 723  519
Říjen  7 137  5 786  3 665  1 049
Listopad  3 162  2 343  1 232  592
Prosinec  1 273  1 021  503  228
ROK 2010 63 406 45 005 24 867 13 802 
Rok 2009 63 014  44 836  26 018  13 350 
Rozdíl + 392 + 169 - 1 151 + 452

NÁVŠTĚVNOST PAMÁTNÍKU TEREZÍN V ROCE 2010

Měsíc Návštěvnost
celkem

 Cizina  Mládež
 cizina

 Mládež
 ČR

Leden  3 471  2 381  1 310  629
Únor  7 231  4 974  3 867  1 622 
Březen  19 570 16 144 13 656  2 223
Duben  24 583  18 367  13 612  4 009
Květen  29 706  17 042  10 165  6 578
Červen  24 242 15 807  9 811  5 998
Červenec  24 647  17 631  7 761  2 274
Srpen  23 282  16 594  5 950  2 071
Září  23 899  19 668  12 547  1 890
Říjen  24 386  19 357  13 000  3 175
Listopad  8 461  6 199  3 484  1 226
Prosinec  3 777  3 202  1 793  314
ROK 2010 217 255 157 366 96 956 32 009 
Rok 2009 210 646 154 834  96 473  32 332 
Rozdíl + 6 609 + 2 532 + 483 - 323



16

 

PŘEHLED USPOŘÁDANÝCH AKCÍ A VÝSTAV.
PROPAGAČNĚ ORGANIZAČNÍ

A EDIČNÍ ČINNOST

PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ ORGANIZOVANÝCH  

PAMÁTNÍKEM TEREZÍN V ROCE 2010:

 27. ledna „Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskos-

ti“ – slavnostní zasedání v Senátu Parlamentu ČR 

 Ve dnech 25. – 26. března byl Památník jedním z pořadatelů konference o ces-

tovním ruchu, která se uskutečnila v Terezíně a Litoměřicích. Při této příležitos-

ti byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci při organizování a usměrňo-

vání turistického ruchu mezi Památníkem Terezín, městy Litoměřice a Terezín 

a biskupstvím v Litoměřicích 

 Vzpomínková akce u příležitosti světového dne památky obětí holokaustu Jom 

Hašoa se konala za účasti vrchního pražského a zemského rabína Karola Efrai-

ma Sidona a dalších hostů 12. dubna před modlitebnou z doby ghetta v Dlouhé 

ulici

  Terezínská tryzna se konala 16. května na Národním hřbitově za účasti zá-

stupců Senátu Parlamentu ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vlády ČR  

a zastupitelských úřadů mnoha zemí a dalších hostí. Hlavní projev přednesl Pře-

mysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR. Před zahájením Terezínské tryz-

ny proběhlo kladení věnců na popravišti Malé pevnosti při příležitosti uctění 

památky obětí poslední popravy v Terezíně dne 2. května 1945 

 4. června proběhlo kladení věnců u Památníku sovětských vojáků za účasti vel-

vyslance Ruské federace

 20. června se uskutečnil v kostele Vzkříšení Páně v Terezíně koncert v rámci 

„Festivalu zakázané hudby“, kde byla uvedena díla terezínských autorů

 22. června se v Národním archivu v Praze uskutečnila prezentace společného 

projektu Národního archivu a Památníku Terezín „Digitalizace spisů německé 

okupační správy v Protektorátu Čechy a Morava“

 24. – 25. června se u příležitosti 70. výročí vzniku policejní věznice gestapa 

konal vědecký seminář „Malá pevnost Terezín a nacistická perzekuce v českých 

zemích 1939–1945“ 

 25. června se konal pietní akt k výročí popravy Milady Horákové 

 Tradiční tryzna Kever Avot za oběti genocidy Židů z českých zemí se konala  

5. září v prostoru Židovského hřbitova

 Ve dnech 19. – 20. října proběhla v Památníku Terezín mezinárodní konferen-

ce o vzdělávání o holokaustu a lidských právech pořádaná agenturou Evropské 

unie pro základní lidská práva (FRA) 

 14. října se konala vzpomínková akce k uctění památky obětí transportů před-
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ních kulturních osobností z terezínského ghetta do vyhlazovacího tábora Osvě-

tim-Březinka z 16. října 1944 a k připomenutí počátku deportací židovského 

obyvatelstva z českých zemí v roce 1941, obě výročí byla připomenuta v rám-

ci vernisáže výtvarné výstavy autorek Denisy Abrhámové, Dalii Barkey, Ivany 

Grimmové a Yvonne Livay nazvané „Setkávání“

 Ve dnech 25. – 28. listopadu se konal mezinárodní seminář „Holokaust ve vzdě-

lávání“

 Pietní shromáždění u příležitosti výročí narození Milady Horákové se konalo 

22. prosince v Pamětní síni Malé pevnosti

PŘEHLED VÝSTAV USPOŘÁDANÝCH PAMÁTNÍKEM TEREZÍN

V ROCE 2010: 

 

 Lenka Vilhelmová – grafika

 Hanalisa Omer – obrazy, kresby

 Martin Tomášek – kresby, obrazy, plastiky

 Jaromír Másler – obrazy, Karel Peřina – sochy

 „Osudy a tvorba. Přírůstky sbírky Památníku Terezín v letech 2004–2009“ – vý-

tvarná výstava 

 „Osvobození míst utrpení a hrdinství. Dokumentární výstava k 65. výročí osvo-

bození Terezína a Litoměřic“ – dokumentární výstava

 Jim Schantz – obrazy, Nadia Rovderová – fotografie

 Radek a Zdeněk Květoňovi – fotografie

 „Setkávání“ – Denisa Abrhámová, Dalia Barkey, Ivana Grimmová, Yvonne Livay 

– obrazy, kresby, grafika

EDIČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST:

 Zpracovány informativní články do sdělovacích prostředků

 Vydána Výroční zpráva Památníku Terezín za rok 2009 v českém a anglickém 

jazyce 

 Vydány Terezínské listy č. 38

 Průběžně probíhalo doplňování cizojazyčných tištěných průvodců ve čtrnácti 

jazykových mutacích

 Vydány katalogy a informační skládačky (leaflety) ke všem výstavám 

 Čtvrtletně vydáván Zpravodaj. Vzdělávací a informační bulletin, připravovaný 

vzdělávacím oddělením 

 Vydána publikace „Osudy vězňů z českých zemí v koncentračním táboře Osvě-

tim-Březinka (Auschwitz-Birkenau)“
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PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST:

 Před zahájením návštěvní sezóny 2010 byl pro průvodce ve spolupráci se vzdě-

lávacím oddělením připraven odborný seminář

 Průběžně byl doplňován a zapracováván kádr průvodců

NAPLŇOVÁNÍ FUNKCE POSKYTOVATELE 

STANDARDIZOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB:

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

řejných služeb“, které stanoví: 

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

objektů Památníku, příkaz obsahuje všechny druhy vstupného a také podmín-

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

stránkách Památníku Terezín.“

 V rámci odstraňování bariér znemožňujících užívání služeb osobám s omeze-

nou schopností pohybu a orientace se v roce 2006 podařilo zřídit bezbariérový 

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

dovského hřbitova. V roce 2007 byl zřízen bezbariérový vstup do 1. patra Muzea 

Malé pevnosti. Zřizování bezbariérových vstupů do dalších objektů Památníku 

bude pokračovat v závislosti na finančních možnostech.

 Objekty Památníku jsou přístupny celoročně v doprovodu průvodců v návštěv-

ní době, která je určena následovně:

Malá pevnost

Zimní čas – denně 8:00 – 16:30

Letní čas – denně 8:00 – 18:00

Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna

Zimní čas – denně 9:00 – 17:30

Letní čas – denně 9:00 – 18:00

Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice

Zimní čas – denně 9:00 – 17:00

Letní čas – denně 9:00 – 18:00

Krematorium

Zimní čas – denně 10:00 – 16:00

Letní čas – denně 10:00 – 18:00

v sobotu zavřeno
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Modlitebna z doby terezínského ghetta

Zimní čas – denně 9:00 – 17:30

Letní čas – denně 9:00 – 18:00

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

Otevírací doba se mění na letní a zimní v den následující po změně času 

na letní a zpět (říjen a březen). 

 Návštěvní doba je veřejně oznámena ve všech objektech Památníku a na webo-

vých stránkách Památníku.

 Informace o Památníku Terezín a jeho činnosti za uplynulý rok jsou zveřejňová-

ny ve Výroční zprávě, která je distribuována a zároveň zveřejněna na webových 

stránkách Památníku Terezín. Na těchto stránkách je zveřejněn také výstavní 

program a termíny akcí, které během roku Památník pořádá, jakož i ediční plán.

 Archiv a sbírky jsou dle platných směrnic přístupné pro badatele (viz kapitola  

o činnosti dokumentačního a sbírkového oddělení). 
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VNĚJŠÍ KONTAKTY A SPOLUPRÁCE

V nacistických represivních zařízeních, jejichž památku Památník Terezín udržuje  

a připomíná, byli vězněni lidé z mnoha zemí. Je proto samozřejmé, že udržování kon-

taktů s bývalými vězni z domova i ze zahraničí patří k prioritám naší práce. 

Jejich největší skupinu představuje Terezínská iniciativa, organizace bývalých věz-

ňů terezínského ghetta, která byla vytvořena nedlouho po demokratických změnách 

v naší zemi. Navzdory zvyšujícímu se průměrnému věku členové této organizace na-

dále vykonávají řadu aktivit a v neposlední řadě různými způsoby podporují činnost 

Památníku Terezín v oblasti výzkumné, muzejní a především vzdělávací činnosti. 

V posledních letech se na akcích Terezínské iniciativy významnou měrou podílejí 

také příslušníci její druhé a třetí generace. Nejde přitom jen o přímou účast bývalých 

vězňů na zajišťování vzdělávacích programů, která je nezastupitelná, ale i finanční 

podporu poskytovanou školám z České republiky na dopravu do Terezína.

Mnohem složitější je v posledních letech spolupráce s bývalými vězni policejní 

věznice gestapa v Malé pevnosti a koncentračního tábora v Litoměřicích. Příčiny jsou 

pochopitelné: vysoký věk a velmi malý počet dosud žijících. Kontakt s těmito bývalý-

mi vězni, ale i s bývalými vězni dalších nacistických represivních zařízení (Osvětim, 

Ravensbrück, Dachau, Flossenbürg aj.) je zajišťován prostřednictvím Ústředního vý-

boru Českého svazu bojovníků za svobodu. Tento orgán je také každoročně spolu-

pořadatelem Terezínské tryzny, jako ústřední vzpomínkové akce připomínající oběti 

nacistické okupace, jakož i vzpomínkových aktů u příležitosti výročí poslední popra-

vy v Terezíně. 

Vedle Institutu Terezínské iniciativy představovaly v oblasti vědecko-výzkumné  

a muzejní práce hlavní domácí partnery Památníku Terezín především Židovské mu-

zeum v Praze. V uplynulém roce započala realizace projektu EHRI, celoevropského 

programu k vytvoření internetového portálu k archivním a muzejním sbírkám a do-

kumentům týkajících se problematiky holokaustu. Jednou z dílčích částí projektu 

EHRI bude i vytvoření společného informačního systému o archivních fondech k dě-

jinám terezínského ghetta. Na tomto projektu spolupracuje Památník Terezín s Ži-

dovským muzeem v Praze a partnerskými organizacemi z Izraele (Yad Vashem, Beit 

Theresienstadt). Dalšími domácími partnery jsou Muzeum romské kultury v Brně, 

Památník Lidice, Národní archiv v Praze, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Národní 

muzeum v Praze.

 Po demokratických přeměnách před více než dvaceti lety se začaly intenzivně 

rozvíjet rovněž kontakty a spolupráce se zahraničními partnerskými institucemi, 

organizacemi i jednotlivými odborníky. Do Památníku Terezín již od počátku deva-

desátých let přijíždějí dobrovolníci, kteří jsou vysíláni organizacemi Gedenkdienst 

z Rakouska a Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste (ASF) z Německa. V posledních 
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letech tito dobrovolníci spolupracují především se vzdělávacím oddělením Památní-

ku při zajišťování vzdělávacích pobytů německy mluvících skupin. Organizace ASF 

vysílá do Terezína rovněž skupiny na pracovní pobyty, které pomáhají při údržbě 

areálů především ve městě. 

Přímé vzájemné kontakty udržuje Památník především se zahraničními památ-

níky, zřízenými v místech bývalých represivních zařízení, jakož i s četnými výzkum-

nými a vzdělávacími institucemi, které se zabývají různými aspekty národní, politic-

ké a rasové perzekuce na územích ovládaných nacisty v letech druhé světové války.  

V Polsku k těmto partnerům patří již po mnoho let Státní muzeum Auschwitz-Birke-

nau v Osvětimi, Státní muzeum v Majdanku a Muzeum Gross-Rosen, v Izraeli památ-

níky Yad Vashem v Jeruzalémě a Beit Theresienstadt v Givat Haim Ichud, ve Spoje-

ných státech amerických United States Holocaust Memorial Museum ve Washingto-

nu, Museum of Jewish Heritage v New Yorku a University of South California Shoah 

Foundation Institute v Los Angeles, v Nizozemsku Anne Frank House v Amsteroda-

mu, v Německu Památník Flossenbürg, Památník Buchenwald, Památník Dachau, 

Památník Sachsenhausen, Památník Ravensbrück a Dům konference ve Wannsee,  

v Rakousku Památník Mauthausen a Dokumentationsarchiv des österreichischen Wi-

derstandes ve Vídni, v Norsku Památník Falstad, na Slovensku Muzeum SNP v Banské 

Bystrici, Dokumentační centrum holokaustu v Bratislavě a Muzeum židovské kultury 

v Bratislavě.

Také v uplynulém roce pokračovala všestranná podpora aktivit Památníku Tere-

zín, poskytovaná spolky přátel a podporovatelů Terezína, které působí v německých 

spolkových zemích Sasko, Braniborsko a Dolní Sasko.

Neoddělitelnou součást mezinárodní spolupráce Památníku Terezín v současnos-

ti představuje činnost jeho zástupců v mezinárodních organizacích, které se zabýva-

jí výzkumnými, muzejními a vzdělávacími aktivitami souvisejícími s připomínáním 

památky obětí nacistické rasové a politické perzekuce. Nejvýznamnější z nich je me-

zivládní organizace Task Force for International Cooperation on Holocaust Educa- 

tion, Remembrance and Research (ITF), která sdružuje již 27 členských zemí. Pracov-

níci Památníku Terezín jsou členy delegace České republiky v ITF a pracují v jejích 

stálých odborných komisích (Akademická komise a Komise pro památníky). 

S ITF úzce spolupracuje agentura Evropské unie pro základní lidská práva (FRA), 

která ve dnech 19. – 20. října uspořádala v Památníku Terezín mezinárodní konferen-

ci o vzdělávání o holokaustu a lidských právech.

Další významnou mezinárodní organizací, jejíž práce se Památník Terezín účastní, 

je Mezinárodní organizace muzeí ICOM, v níž je zastoupeno již 127 členských zemí. 

Zástupci Památníku jsou zapojeni do činnosti mezinárodního výboru IC MEMO, kte-

rý sdružuje památníky a muzea zločinů proti lidskosti spáchaných státními režimy. 

Jeho zástupce V. Blodig je již čtvrtým rokem předsedou tohoto výboru. V uplynulém 

roce IC MEMO připravil nejprve mezinárodní konferenci „Perspektivy a proměny: 

Způsoby prezentace nacistických zločinců v památnících nacistické perzekuce“ ve 
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dnech 6. – 9. října ve Wewelsburgu (SRN). Poté výbor IC MEMO uspořádal meziná-

rodní konferenci o židovských uprchlících ze zemí ovládaných nacismem v Šanghaji 

v letech 1933–1945 v rámci světového kongresu ICOM pořádaného v tomto městě.  

V. Blodig konferenci obsahově a organizačně připravil a řídil, J. Munk na ní přednesl 

jeden z referátů.

Památník Terezín je rovněž členem mezinárodního sdružení International Coali-

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

spojená s nacistickou genocidou Židů. Je rovněž zastoupen v Kuratoriu bavorských 

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

památníků nacistické perzekuce a organizací bývalých vězňů z různých zemí vymě-

ňují informace a posuzují koncepční návrhy týkající se současné i budoucí činnosti 

památníků. 

Specifickou oblast mezinárodní spolupráce představuje vzdělávací činnost, jež 

byla v uplynulém roce, pokud se týká speciálních seminářů pro učitele, realizována 

ve spolupráci s partnerskými institucemi v Izraeli (Yad Vashem) a Německu (Památ-

ník Ravensbrück). Dalšího partnera představoval Tandem – Koordinační centrum 

česko-německých výměn mládeže se sídlem v Praze a Řezně. Poprvé se uskutečnily 

semináře organizované ve spolupráci s francouzskými institucemi (Mémorial de la 

Shoah, Maison d’Izieu).

Další oblast zahraničních styků Památníku Terezín představuje péče o stálé expo-

zice České republiky v bývalých koncentračních táborech Osvětim a Ravensbrück, 

které Památník Terezín z pověření Ministerstva kultury České republiky vytvořil  

a spravuje.

Trvalou součástí zahraničních kontaktů byly i v uplynulém roce společné akce se 

zahraničními partnerskými institucemi, zvláště účast odborných pracovníků na kon-

ferencích a seminářích pořádaných těmito institucemi.

Oblast zahraničních styků zahrnuje i povinnou kurýrní činnost při zapůjčování 

exponátů ze sbírek Památníku Terezín do zahraničí a poté při jejich navrácení.

Charakteru uvedených styků a forem spolupráce odpovídala rovněž struktura za-

hraničních služebních cest pracovníků. Ty byly věnovány studiu v zahraničních ar-

chivech (Bad Arolsen, Varšava), účasti na mezinárodních konferencích a seminářích 

(Osvětim, Jeruzalém, Berlín, Flossenbürg, Banská Bystrica, Ravensbrück, Drážďany, 

Liptovský Mikuláš, Paříž, Sachsenhausen, Weiden, Brusel), kurýrní cestě při dopro-

vodu výstavních exponátů ze sbírek Památníku Terezín (Berlín), kontrolám zahra-

ničních expozic spravovaných Památníkem Terezín (Osvětim, Ravensbrück), účas-

ti na jednáních vyplývajících z členství v mezinárodních institucích (Mauthausen, 

Jeruzalém, Haifa, Šanghaj, Wewelsburg, Washington) a návštěv zahraničních výstav 

(Utrecht). 



25

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ČESTNÝ VÝBOR ŘEDITELŮ 
MUZEA GHETTA V TEREZÍNĚ

Od založení Muzea ghetta v Terezíně zaštiťuje činnost této součásti Památníku Tere-

zín Čestný výbor ředitelů, sdružující význačné osobnosti politického, hospodářské-

ho, vědeckého a kulturního života z různých zemí. V uplynulém roce byli jeho členy:

Yehuda Bauer

Helen Epstein

Sir Martin Gilbert

Hana Greenfield

Václav Havel

Thomas O. Hecht

Zuzana Justman

Tomáš Kraus

Ronald S. Lauder

Mark D. Ludwig

Arnošt Lustig

Charles I. Petschek

Artur Schneier

Mark E. Talisman

James E. Young

Hans Westra
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VÝZKUMNÁ ČINNOST

Výzkumná činnost byla soustředěna v historickém oddělení, které při její realizaci 

spolupracovalo s dokumentačním, sbírkovým a vzdělávacím oddělením. Pracovníci 

uvedených oddělení řešili i některé samostatné dílčí úkoly. V souladu se statutem Pa-

mátníku Terezín byla badatelská činnost zaměřena na soustavný výzkum nacistických 

represivních zařízení v Terezíně a Litoměřicích a jejich úlohu v širších souvislostech 

okupační politiky Hitlerova Německa. Hlavní důraz byl kladen na objasňování osudů 

různých skupin vězňů ve výše uvedených zařízeních, ale sledovány byly i jejich další 

osudy, pokud byli deportováni do jiných míst a nadále probíhal také výzkum vývoje  

a úlohy potlačovacích složek okupačního aparátu a dalších souvisejících témat. 

Výzkumná činnost zahrnovala studium materiálů v domácích i zahraničních ar-

chivech a spolupráci s odbornými pracovišti i individuálními badateli jak v České 

republice, tak v dalších zemích. Pokračovala výměna materiálů a informací s partner-

skými institucemi a pracovníci historického oddělení se účastnili odborných konfe-

rencí a seminářů v těchto institucích v České republice (Olomouc, Hradec Králové) 

a v zahraničí (Osvětim, Weiden, Flossenbürg, Banská Bystrica, Drážďany, Liptovský 

Mikuláš, Brusel). 

Památník Terezín a Národní archiv v Praze uspořádaly 22. června v budově Ná-

rodního archivu v Praze prezentaci společného projektu „Digitalizace spisů němec-

ké okupační správy v Protektorátu Čechy a Morava“.

Ve dnech 24. – 25. června se u příležitosti 70. výročí vzniku policejní věznice ge-

stapa konal vědecký seminář „Malá pevnost Terezín a nacistická perzekuce v českých 

zemích 1939–1945“. 

K 65. výročí osvobození Terezína a Litoměřic byla připravena dokumentární vý-

stava „Osvobození míst utrpení a statečnosti.“

Se zvýšenou intenzitou pokračovaly práce na vytváření databází bývalých vězňů 

nacistických represivních zařízení. Hlavní pozornost byla soustředěna na dobudo-

vání databáze bývalých vězňů policejní věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti, 

která završovala mnohaletou činnost skupiny pracovníků oddělení, vedené Mirosla-

vou Langhamerovou. Po celý rok probíhala náročná kontrola a čištění dat, ověřování 

jejich správnosti, spojování záznamů získaných z širokého okruhu domácích i zahra-

ničních pramenů. Na konci roku byla tato databáze, doplněná o úvodní text vysvětlu-

jící způsob tvorby databáze a způsob práce s ní, umístěna na internetových stránkách 

Památníku Terezín a zpřístupněna tak badatelům i širšímu okruhu zájemců. Práce na 

jejím doplňování budou nadále pokračovat.

Probíhaly také práce na přípravě zpřístupnění dalších databází vězňů z koncen-

tračních táborů Litoměřice, Mauthausen, Ravensbrück, soudního oddělení věznice 

Praha-Pankrác i databáze těch vězňů, kteří dorazili do Terezína v tzv. evakuačních 
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transportech a pochodech smrti v samotném závěru války a současně probíhalo do-

plňování těchto databází.

Zintenzivnily se i práce na digitalizaci sbírek a přípravách zpřístupnění některých 

jejich částí na internetových stránkách Památníku Terezín. Při této činnosti je zvláště 

potřebná úzká spolupráce odborných oddělení. 

Dále se rozvíjela i spolupráce s odborníky z partnerských zahraničních institucí, 

která byla posílena i účastí na odborných seminářích v Bruselu a Bad Arolsenu (SRN).

V uplynulém roce započala realizace projektu EHRI, celoevropského programu 

k vytvoření internetového portálu k archivním a muzejním sbírkám a dokumentům 

týkajících se problematiky holokaustu. Jednou z dílčích částí projektu EHRI bude  

i vytvoření společného informačního systému o archivních fondech k dějinám tere-

zínského ghetta, na jehož vytvoření se podílí historické oddělení Památníku. 

Výzkumná práce byla na úseku dějin terezínského ghetta zaměřena především na 

objasnění postupu okupačních orgánů při přípravě genocidy Židů, postavení židov-

ské samosprávy v terezínském ghettu a objasnění hospodářského využívání terezín-

ského ghetta orgány SS. 

Na úseku dějin policejní věznice gestapa v Malé pevnosti pokračoval výzkum 

systému nacistického potlačovacího aparátu s důrazem na jeho složky působící 

v Terezíně. Dokončen byl výstup o průběhu velké zatýkací akce „Gitter“ v roce 1944  

a jejím vztahu k historii policejní věznice v Malé pevnosti, dále studie o osudech býva-

lého československého ministra zahraničních věcí a pozdějšího vězně Malé pevnosti  

dr. Kamila Krofty. Ve spolupráci s archivem Národního muzea pokračovalo zpracová-

vání pozůstalosti Zdeňka Jelínka.

Pro potřeby vzdělávacího oddělení bylo zahájeno vytváření virtuálního průvodce 

policejní věznicí gestapa v Malé pevnosti a zpracován materiál o tzv. popíračích ho-

lokaustu. 

Pokračoval i výzkum dějin koncentračního tábora v Litoměřicích, zaměřený pře-

devším na objasnění úlohy vězeňské samosprávy v táboře. 

Pověřená pracovnice historického oddělení zajišťovala redakčně přípravu vydání 

odborné ročenky Památníku Terezín „Terezínské listy“, další pracovníci do ní pak při-

pravili odborné stati a zprávy. Příspěvky pracovníků oddělení byly připraveny také 

do dalších periodik a jiných médií. 

Historické oddělení spolupracovalo s oddělením dokumentačním při zpracování 

kartotéky policejní věznice a identifikaci karet se záznamy o vězních z koncentrační-

ho tábora Litoměřice.

Pracovníci historického oddělení se podíleli na zajišťování přednášek pro vzdě-

lávací programy Památníku Terezín, působili pedagogicky na Univerzitě J. E. Pur-

kyně v Ústí nad Labem a konzultovali práce vysokoškolských studentů zaměřené na 

problematiku, která je předmětem jejich činnosti. Vyhledávali informace o bývalých 

vězních na vyžádání úřadů nebo příbuzných a poskytovali informace a konzultace 

badatelům, pracovníkům médií a dalším zájemcům.
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VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

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

činnosti také realizaci vzdělávacích programů pro žáky základních a středních škol. 

V roce 2010 bylo pro české školy uspořádáno 101 jednodenních a 36 vícedenních 

seminářů, spojených s prohlídkami expozic, přednáškami, besedami s pamětníky, 

workshopy a samostatnými tvůrčími aktivitami. Celkem se těchto seminářů zúčast-

nilo 5 060 žáků a studentů českých škol. Nabídky vzdělávacího oddělení ovšem využí-

vají i školní skupiny ze zahraničí, kterých do Terezína přijelo celkem 26 na vícedenní 

a 25 na jednodenní semináře (jednalo se o 1 627 osob). Na zajištění jejich programu 

se významně podíleli dobrovolní pracovníci z Rakouska a Německa, vysílaní organi-

zacemi ASF a Gedenkdienst, kteří v Památníku Terezín působí vždy po dobu jednoho 

roku. 

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

nezaměřovalo pouze na práci se školní mládeží, ale působilo též v oblasti další-

ho vzdělávání pedagogických pracovníků v úzké spolupráci s Ministerstvem škol-

ství, mládeže a tělovýchovy České republiky prostřednictvím již několik let zaběh-

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

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

zajišťovali lektoři Památníku Terezín, Vzdělávacího a kulturního centra Židovské-

ho muzea v Praze a Muzea romské kultury v Brně. Na podzim pak bylo uspořádá-

no nadstavbové setkání k semináři výše jmenovanému pod názvem „Holokaust 

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

v různých podmínkách nacistickým Německem okupované Evropy a seznámení  

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

v zahraničí. Vedle šesti domácích lektorů se jej účastnilo též sedm lektorů zahranič-

ních. Vybraní pedagogové, kteří absolvovali výše zmiňované semináře v minulých 

letech, se pak účastnili nadstavbových školení v Památníku Ravensbrück, v Památní-

ku Yad Vashem v Jeruzalémě a v Mémorial de la Shoah v Paříži. Celkem se všech výše 

představených pedagogických seminářů v roce 2010 zúčastnilo 215 učitelů. Ovšem 

vedle těchto základních typů školení byly pořádány ještě další vzdělávací akce určené 

učitelům, které nespadají do struktury projektu Památníku Terezín zaměřeného na 

další vzdělávání pedagogických pracovníků a současně podporovaného MŠMT. Jedná 

se zejména o seminář určený německým a českým učitelům realizovaný ve spoluprá-

ci s organizací Tandem – Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže 

se sídlem v Praze a Řezně (25 účastníků), dále seminář pro slovenské učitele orga-

nizovaný v součinnosti s bratislavským Dokumentačním střediskem holokaustu (30 

účastníků) a seminář pro učitele z Francie a Itálie pořádaný v partnerství s francouz-

skou institucí Maison d’Izieu (20 účastníků).
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V první polovině roku 2010 organizoval Památník Terezín pro žáky základních  

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

tické perzekuce v letech nacistické okupace a problémům dneška. Jednalo se o XVI. 

ročník literární a XIV. ročník výtvarné soutěže pod názvem „Jak můžeme dál žít?“. 

Téma soutěže odkazovalo na situace, do kterých se po druhé světové válce dostali 

lidé přeživší hrůzy nacistického věznění. Zasláno do nich bylo 740 prací. Uskutečnit 

se mohly opět díky finančnímu daru paní Hany Greenfieldové, bývalé vězeňkyně 

terezínského ghetta. Na finančním zajištění se podílela jako v minulých letech také 

Terezínská iniciativa, jež hradí zvláštní cenu Erika Poláka, která je udílena velmi zda-

řilým dílům. 

Z výběru výtvarných prací, které byly zaslány do uměleckých soutěží v minulých 

letech, bylo uspořádáno celkem osm výstav (dvě v Lounech a po jedné v Praze, Žatci, 

Mostě, Litoměřicích, Teplicích a Terezíně).

Z hlediska nových počinů byla zahájena práce na vzdělávacím projektu s názvem 

„Školákem v Protektorátu Čechy a Morava“. Jeho stěžejní ideou je snaha přiblížit nej-

mladším generacím realitu nacistického totalitního režimu na příkladu, který je jim 

nejbližší – na školním prostředí. Záměrem projektu je ukázat dnešní školní mládeži, 

jakým způsobem byli nacistickým režimem postihováni stejně staří žáci a studenti  

v období existence Protektorátu Čechy a Morava a jak by mohli být postiženi také oni 

samotní, kdyby žili v tomto totalitním režimu. Kromě pokusu o představení obecné 

situace v protektorátním školství pracuje projekt také s konkrétními projevy krajní 

represe vůči české školní mládeži, v níž nemalou roli sehrála i věznice gestapa v tere-

zínské Malé pevnosti. Práce na zmiňovaném projektu by měla být ukončena na konci 

roku 2011. 

 Vzdělávací oddělení se též v průběhu roku 2010 podílelo na vzdělávání poslucha-

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

prací, ale též zajištěním učitelské praxe studentů historie Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem.

V oblasti ediční práce byla vzdělávacím oddělením připravena čtyři čísla periodi-

ka Zpravodaj. Vzdělávací a informační bulletin Památníku Terezín.

Pracovníci vzdělávacího oddělení se také v roce 2010 účastnili několika odbor-

ných konferencí a seminářů a publikovali své příspěvky v odborných časopisech  

i v denním tisku.
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DOKUMENTACE A SBÍRKY

DOKUMENTAČNÍ ODDĚLENÍ

Dokumentační oddělení získalo darem či koupí nové přírůstky písemností a fotogra-

fického materiálu. Významnou akvizici představuje nultý výtisk publikace „Ghetto 

Terezín 1941–45“, připravované k vydání v roce 1947 ministerstvem informací ve spo-

lupráci s Radou židovských náboženských obcí v zemích České a Moravskoslezské. Pu-

blikace je založena na materiálech shromážděných bývalým pracovníkem samosprávy 

terezínského ghetta Josefem Polákem a ve své době nesměla být z politických důvodů 

vydána. 

Dále byl získán soubor korespondence vězňů ghetta Terezín a policejní věznice ge-

stapa v Malé pevnosti Terezín, jakož i písemnosti Otakara Hájka, vězněného ve věznici 

v Praze na Pankráci a v Malé pevnosti Terezín (například oznámení o pobytu na Pan-

kráci a oznámení o úmrtí O. Hájka v Malé pevnosti). Sbírka fotografií byla rozšířena 

o album 34 příslušníků Nachrichtenschule der Wafen SS v Litoměřicích, kteří v roce 

1945 hlídali vězně policejní věznice gestapa v Terezíně při zákopových pracích. 

Do pomocného fotografického materiálu bylo zaevidováno 54 přírůstkových čísel 

(např. dokumentární filmy a snímky významných událostí a akcí v Památníku Tere-

zín). 

Ve druhém stupni evidence sbírek bylo zpracováno 48 inventárních čísel písem-

ných materiálů. Ze sbírkového oddělení bylo na dokumentační oddělení převedeno 

42 inventárních čísel písemných dokladů.

Byla provedena kontrola a opravy 1 107 záznamů ke sbírkovým předmětům v da-

tabázi listinného materiálu a 863 záznamů v databázi fotografického a filmového ma-

teriálu.

Při periodické inventarizaci sbírek bylo zkontrolováno 1 307 inventárních čísel 

sbírkových předmětů (814 inv. č. fotografií, 493 inv. č. listinného materiálu). Při inven-

tuře bylo vybráno velké množství poškozených písemností ke konzervaci, dále byly 

doporučeny písemnosti k vyřazení ze sbírek z důvodu přebytečnosti (jde o písemnos-

ti bez sbírkové hodnoty). 

Uskutečnilo se 88 badatelských návštěv, 29 návštěv představovaly osoby pátrající 

po osudech svých rodinných příslušníků. Další žádosti o informace byly vyřizovány 

písemně. 

Dokumentátor pořídil 1 517 digitálních snímků, především z akcí konaných v Pa-

mátníku Terezín (vernisáže, Terezínská tryzna, semináře apod.). 

Pro externí žadatele bylo zhotoveno 732 xeroxů a 318 skenů. Pro interní potřebu 

bylo zhotoveno 1 519 listů xeroxů. Jde především o kopie sbírek pro potřeby badatel-

ny. 
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Dále bylo pro interní potřebu zhotoveno 6 858 skenů. Většina z tohoto počtu byla 

pořízena v rámci digitalizace sbírek (4 744 skenů dokumentů z fondu Ghetto Terezín) 

a pomocného materiálu (1 585 skenů fotografií). 

Externí konzervátoři provedli konzervaci části písemností vybraných k ošetření 

při řádné inventuře v roce 2009 (celkem 1 170 listů, případně obálek atd.). Konzervá-

tor Památníku ošetřil 44 plánů ze Sbírky map a plánů, které byly v roce 2002 poškoze-

ny povodní a 550 listů převážně sbírkových písemností. 

Ve specializované oborové knihovně Památníku Terezín pokračovalo soustavné 

tematické doplňování knižního fondu domácí i zahraniční produkcí. Byla dokončena 

retrospektivní katalogizace knih (přepis původních lístkových záznamů) do elektro-

nické podoby. On-line katalog v programu Clavius s přibližně 15 000 záznamy je pří-

stupný pracovníkům Památníku. Byl vypracován soupis tematické terezínské biblio-

grafie, která byla pro informaci širší veřejnosti publikována ve sborníku Terezínské 

listy č. 38/2010. V restaurátorské dílně Památníku bylo ošetřeno rovněž 10 poškoze-

ných knih. 

SBÍRKOVÉ ODDĚLENÍ

Sbírkové oddělení v uplynulém roce získalo především výtvarná díla z terezínské-

ho ghetta. Přírůstky byly tvořeny jak dary, tak převody vlastnictví i nákupy. Darem 

byly získány tři kresby Bedřicha Fritty a jeden kvaš od neznámého autora. Převodem 

z bývalé československé expozice ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi 

byla sbírka obohacena o tři plastiky Emila Filly, Václava Markupa a Josefa Malejovské-

ho. Zakoupena byla jedna plastika Jiřího Sozanského. Sbírky Památníku Terezín byly 

dále rozšířeny o několik trojrozměrných předmětů – vězeňská čísla a označení vězňů 

koncentračního tábora Mauthausen a transportní kufr bývalého vězně terezínského 

ghetta. Tyto předměty byly získány darem.

V chronologické evidenci bylo zpracováno 29 přírůstkových čísel. Byl dokončen 

přepis všech stávajících sbírkových předmětů do databáze Památníku Terezín a po-

kračuje se na doplnění skenů a fotografií k jednotlivým sbírkovým předmětům. Di-

gitalizováno a současně revidováno a doplněno bylo 2 611 katalogových záznamů 

výtvarných děl, trojrozměrných předmětů a listinného materiálu.

Proběhla inventarizace depozitáře číslo 7, ve kterém je nyní uloženo 2 285 evi-

denčních čísel sbírkových předmětů. Jednotlivé předměty byly porovnány s přísluš-

nými záznamy ve sbírkové evidenci za účelem jejich identifikace. Na dokumentač-

ní oddělení bylo předáno 42 inventárních čísel (archivní materiál), do depozitáře 3 

(textil) převedeno 10 inventárních čísel, do depozitářů 9 a 10 bylo převedeno 257 

inventárních čísel vztahujících se ke ghettu Terezín. 

Pracovníci sbírkového oddělení zajišťovali rovněž zápůjčky sbírkových předmětů 

pro výstavní účely včetně jejich přepravy. Dále připravili výstavu z přírůstků sbírky 

Památníku Terezín v letech 2004–2009, nazvanou „Osudy a tvorba“. 
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Sbírkové oddělení poskytlo odborné služby 22 domácím i zahraničním badatelům. 

Písemně byly poskytnuty informace 46 žadatelům. V průběhu roku bylo pro žadatele 

zhotoveno 504 xeroxových kopií kreseb a dokumentů. Pro výstavní, studijní a pub-

likační účely bylo pořízeno 228 digitálních fotografií a skenů sbírkových předmětů. 

V průběhu roku bylo zrestaurováno 114 výtvarných děl externími restaurátory. 

Restaurátor Památníku Terezín ošetřil 126 trojrozměrných exponátů, 131 kreseb  

a maleb a průběžně ošetřoval exponáty pro výstavy. Zrestauroval rovněž album dět-

ských kreseb a seznam zemřelých v ghettu. Konzervoval rovněž nově získané plasti-

ky E. Filly, V. Markupa a J. Malejovského.



33

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST, DARY A PŘÍSPĚVKY

Památník Terezín splnil veškeré závazné ukazatele a ukončil hospodaření roku 2010 

s kladným hospodářským výsledkem ve výši 957 668,94 Kč. Uvedeného hospodář-

ského výsledku bylo dosaženo dodržováním zavedených úsporných opatření a zajiš-

ťováním kvalitních, optimálně nákladově vyvážených dodavatelských služeb. K hos-

podářskému výsledku přispěla i skutečnost, že po několika letech tržby ze vstupného 

neklesly, ale zůstaly na úrovni roku 2009 (Památník Terezín původně očekával klesa-

jící tendenci jako v předchozích letech).

K úsporám došlo v položce oprav a údržby, kde byla rozpočtována částka ve výši 

4 mil. Kč na sanaci Ravelinu 16 (oprava objektu bývalého Kolumbária z doby ghet-

ta). Tato oprava měla být uskutečněna ve dvou etapách. Vzhledem ke skutečnosti, že 

Památník Terezín k 30. 6. 2010 vykazoval stále záporný hospodářský výsledek, byla 

v září zahájena pouze první etapa plánované opravy ve výši 2,5 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že byl Památník Terezín k 30. 6. 2010 ekonomicky stále v zápor-

ných číslech, nastavil další úsporná opatření týkající se omezení některých služeb. 

Především se tato úsporná opatření dotkla položek propagace a výstavní činnosti. 

Ostatní položky vykazované k 31. 12. 2010 korespondují s rozpočtem po úpravách.

V průběhu roku 2010 provedlo Ministerstvo kultury České republiky celkem de-

vět rozpočtových úprav, z nichž se čtyři týkaly vnitřních úprav rozpočtu. Další roz-

počtová opatření se vztahovala na podporu kulturních aktivit, podporu vzdělávání 

v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovu, na zabezpečení objektů, 

na restaurování sbírkových předmětů v rámci programu ISO-Ochrana před nepřízni-

vými vlivy a podporu v rámci programu Záchrana architektonického dědictví.

VÝNOSY A NÁKLADY V ROCE 2010 V TISÍCÍCH KČ:

Výnosy: 

a) vstupné ..........................................................................................................................31 506

b) příspěvek Ministerstva kultury ČR .....................................................................31 358

c) využití rezervních fondů ........................................................................................4 710

d) ostatní příjmy .............................................................................................................8 089

Výnosy celkem:                                      75 663

Náklady:

e) materiálové náklady a energie ............................................................................11 233

f) osobní náklady .........................................................................................................32 845

g) ostatní náklady (služby, opravy) .........................................................................30 627

Náklady celkem:                                                              74 705
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AKTIVA CELKEM 129 138,10 62 647,83 66 490,27 66 955,44
A. Stálá aktiva 111 872,95 62 634,33 49 238,62 49 575,54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek  4 285,31     2 962,44     1 322,87     1 581,45    
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2. Software 013  99,75     39,90     59,85     65,83    
3. Ocenitelná práva 014
4. Povolenky na emise a preferenční limity 015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018  1 659,52     1 659,52    
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019  2 526,04     1 263,02     1 263,02     1 515,62    
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8. Uspořádací účet tech. zhodnocení DNM 044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm.majetek 051
II. Dlouhodobý hmotný majetek 107 587,64     59 671,89     47 915,75     47 994,09    
1. Pozemky 031 1 300,32     1 300,32     1 300,32    
2. Kulturní předměty 032 2 237,30     2 237,30     1 970,00    
3. Stavby 021  39 308,73     6 965,16     32 343,57     32 750,11    
4. Samostatné movité věci a soubory mov.věcí 022  32 230,37     20 668,31     11 562,06     11 237,23    
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025  18,00     18,00     18,00    
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028  32 038,42     32 038,42    
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042  454,50     454,50     718,43    
9. Uspořádací účet tech. zhodnocení DHM 045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.majetek 052
III. Dlouhodobý finanční majetek
1. Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem 061
2. Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem 062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
4. Půjčky osobám ve skupině 066
5. Jiné dlouhodobé půjčky 067
6. Termínované vklady dlouhodobé 068
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek 053
IV. Dlouhodobé pohledávky
1. Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé 462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466
5. Dlouh. pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahr. 468
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
B. Oběžná aktiva  17 265,15     13,50     17 251,65     17 379,90    
I. Zásoby  9 684,65     9 684,65     9 060,54    
1. Pořízení materiálu 111
2. Materiál na skladě 112  1 033,53     1 033,53     1 353,20    
3. Materiál na cestě 119
4. Nedokončená výroba 121
5. Polotovary vlastní výroby 122
6. Výrobky 123
7. Pořízení zboží 131
8. Zboží na skladě 132  8 649,12     8 649,12     7 705,34    

ROZVAHA (BILANCE)
Sestavená k 31. 12. 2010 (v tis. Kč na dvě des. místa)

1 2 3 4

pol.č. Název položky účet
OBDOBÍ

BĚŽNÉ
MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO
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9. Zboží na cestě 138
10. Ostatní zásoby 139  2,00     2,00     2,00    
II. Krátkodobé pohledávky  2 815,29     13,50     2 801,79     1 277,21    
1. Odběratelé 311  191,22     13,50     177,72     109,90    
2. Směnky k inkasu 312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314  459,98     459,98     551,03    
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315  18,00     18,00     13,22    
6. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé 316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318
9. Pohledávky ze sdílených daní 319
10. Pohledávky za zaměstnanci 335  17,39    
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezp. a zdrav.poj. 336
12. Daň z příjmů 341  245,11     245,11     266,72    
13. Jiné přímé daně 342
14. Daň z přidané hodnoty 343
15. Jiné daně a poplatky 345  4,95     4,95     4,26    
16. Nároky na dotace a ost.zúčt. se st.rozpočtem 346
17. Pohledávky za rozpočtem ÚSC 348
18. Pohledávky za účastníky sdružení 351
19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361
20. Pevné termínové operace a opce 363
21. Pohledávky z finančního zajištění 365
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367
23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 371
24. Poskytnuté zálohy na dotace 373
25. Náklady příštích období 381  162,14     162,14     314,67    
26. Příjmy příštích období 385  83,89     83,89     0,02    
27. Dohadné účty aktivní 388  1 650,00     1 650,00    
28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377
III. Příjmové účty rozpočtového hospodaření
1. Příjmový účet organizačních složek státu 222
IV. Krátkodobý finanční majetek  4 765,21     4 765,21     7 042,15    
1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253
3. Jinné cenné papíry 256
4. Termínované vklady krátkodobé 244
5. Jiné běžné účty 245  180,32     180,32     217,89    
6. Účty spravovaných prostředků 247
7. Souhrnné účty 248
8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu 249
9. Běžný účet 241  4 280,39     4 280,39     6 581,25    
10. Běžný účet FKSP 243  221,48     221,48     193,37    
11. Základní běžný účet ÚSC 231
12. Běžné účty fondů ÚSC 236
13. Běžné účty státních fondů 224
14. Běžné účty fondů organizačních složek státu 225
15. Ceniny 263  2,55     2,55     2,43    
16. Peníze na cestě 262
17. Pokladna 261  80,47     80,47     47,21    

1 2 3 4

pol.č. Název položky účet
OBDOBÍ

BĚŽNÉ
MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO
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PASIVA CELKEM  66 490,27     66 955,44    
C. Vlastní kapitál  58 248,51     60 859,34    
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky  51 306,61     51 619,96    
1. Jmění účetní jednotky 401  50 706,61     51 619,96    
2. Fond privatizace 402
3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403  600,00    
4. Agregované příjmy a výdaje minulých let 404
5. Kurzové rozdíly 405
6. Oceňovací rozdíly při změně metody 406
7. Jiné oceňovací rozdíly 407
8. Opravy chyb minulých období 408
II. Fondy účetní jednotky  5 984,23     9 239,38    
1. Fond odměn 411  809,42     1 485,16    
2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412  244,78     218,22    
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413  117,49    
4. Rezervní fond z ostatních titulů 414  1 932,33     3 673,94    
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416  2 880,21     3 862,06    
6. Ostatní fondy 419
III. Výsledek hospodaření  957,67     -    
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493  957,67    
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432
D. Cizí zdroje  8 241,76     6 096,10    
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření
1. Zvláštní výdajový účet 223
II. Rezervy
1. Rezervy 441
III. Dlouhodobé závazky
1. Dlouhodobé úvěry 451
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452
3. Vydané dluhopisy 453
4. Závazky z pronájmu 454
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455
6. Dlouhodobé závazky z ručení 456
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 457
8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze 

zahraničí
458

9. Ostatní dlouhodobé závazky 459
IV. Krátkodobé závazky  8 241,76     6 096,10    
1. Krátkodobé úvěry 281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282
3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283
4. Jiné krátkodobé půjčky 289
5. Dodavatelé 321  1 419,70     1 508,25    
6. Směnky k úhradě 322
7. Závazky z dávek sociálního zabezpečení 323
8. Krátkodobé přijaté zálohy 324  0,20     0,20    
9. Závazky z dělené správy a kaucí 325
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326
11. Přijaté zálohy daní 327
12. Závazky z výběru daní 328
13. Závazky ze sdílených daní 329

1 2

pol.č. Název položky účet
OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ
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14. Zaměstnanci 331  762,28     748,26    
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333  784,32     678,71    
16. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpeční a zdravotního 

pojištění
336  847,56     713,71    

17. Daň z příjmů 341
18. Jiné přímé daně 342  124,66     108,65    
19. Daň z přidané hodnoty 343  94,89     87,05    
20. Jiné daně a poplatky 345
21. Závazky ke státnímu rozpočtu 347
22. Závazky k rozpočtům ÚSC 349
23. Závazky k účastníkům sdružení 352
24. Krátkodobé závazky z ručení 362
25. Pevné termínové operace a opce 363
26. Závazky z neukončených finančních operací 364
27. Závazky z finančního zajištění 366
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze 

zahraničí
372

30. Přijaté zálohy na dotace 374  1 650,00    
31. Výdaje příštích období 383  0,41    
32. Výnosy příštích období 384  1 838,92     1 385,79    
33. Dohadné účty pasivní 389  523,00     566,46    
34. Ostatní krátkodobé závazky 378  196,23     298,61    

1 2

pol.č. Název položky účet
OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ
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pol.č. Název položky účet Hlavní činnost

A. NÁKLADY  74 645,02    
I. Náklady z činnosti  73 992,03    
1. Spotřeba materiálu 501  6 029,09    
2. Spotřeba energie 502  5 203,49    
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503
4. Prodané zboží 504  2 125,34    
5. Opravy a udržování 511  7 740,44    
6. Cestovné 512  912,51    
7. Náklady na reprezentaci 513  198,76    
8. Ostatní služby 518  13 580,93    
9. Mzdové náklady 521  24 179,44    
10. Náklady z dávek sociálního zabezpečení 523
11. Zákonné sociální pojištění 524  8 187,16    
12. Jiné sociální pojištění 525
13. Zákonné sociální náklady 527  478,83    
14. Jiné sociální náklady 528  23,92    
15. Daň silniční 531  31,31    
16. Daň z nemovitosti 532  15,36    
17. Jiné daně a poplatky 538  18,00    
18. Vratky daní z nadměrných odpočtů 539
19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
20. Jiné pokuty a penále 542  0,10    
21. Dary 543
22. Prodaný materiál 544
23. Manka a škody 547  23,58    
24. Tvorba fondů 548
25. Odpisy dlouhodobého majetku 551  2 547,33    
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 552
27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 553
28. Prodané pozemky 554
29. Tvorba a zúčtování rezerv 555
30. Tvorba a zúčtování opravných položek 556  13,50    
31. Náklady z odepsaných pohledávek 557
32. Ostatní náklady z činnosti 549  2 682,94    
II. Finanční náklady  652,99    
1. Prodanné cenné papíry a podíly 561
2. Úroky 562
3. Kurzové ztráty 563  58,61    
4. Náklady na přecenění reálnou hodnotou 564
5. Ostatní finanční náklady 569  594,38    

III. Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a SF  -    
1. Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu 571
2. Náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC 572
3. Náklady na nároky na prostředky státních fondů 573
4. Náklady na ostatní nároky 574
IV. Náklady ze sdílených daní  -    
1. Náklady  ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 581
2. Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob 582
3. Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty 584
4. Náklady ze sdílených spotřebních daní 585
5. Náklady ze sdílených majetkových daní 586
6. Náklady ze sdílené silniční daně 588

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
sestavený k 31. 12. 2010 (v tis. Kč na dvě des. místa)
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pol.č. Název položky účet Hlavní činnost

B. VÝNOSY  75 663,04    
I. Výnosy z činnosti  44 194,04    
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
2. Výnosy z prodeje služeb 602  36 188,60    
3. Výnosy z pronájmu 603  296,26    
4. Výnosy z prodaného zboží 604  2 691,66    
5. Výnosy ze správních poplatků 605
6. Výnosy z místních poplatků 606
7. Výnosy ze soudních poplatků 607
8. Jiné výnosy z vlastních výrobků 609
9. Změna stavu nedokončené výroby 611
10. Změna stavu polotovarů 612
11. Změna stavu výrobků 613
12. Změna stavu ostatních zásob 614
13. Aktivace materiálu a zboží 621  16,05    
14. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622  12,89    
15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623
16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641  0,60    
18. Jiné pokuty a penále 642
19. Výnosy z odepsaných pohledávek 643
20. Výnosy z prodeje materiálu 644
21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646  60,00    
23. Výnosy z prodeje pozemků 647
24. Čerpání fondů 648  4 710,37    
25. Ostatní výnosy z činnosti 649  217,61    
II. Finanční výnosy  11,00    
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
2. Úroky 662  5,01    
3. Kurzové zisky 663  5,99    
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
6. Ostatní finanční výnosy 669
III. Výnosy z daní a poplatků  -    
1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 631
2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob 632
3. Výnosy ze sociálního pojištění 633
4. Výnosy z daně z přidané hodnoty 634
5. Výnosy ze spotřebních daní 635
6. Výnosy z majetkových daní 636
7. Výnosy z energetických daní 637
8. Výnosy ze silniční daně 638
9. Výnosy z ostatních daní a poplatků 639
IV. Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF  31 458,00    
1. Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu 671  31 358,00    
2. Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 672  100,00    
3. Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 673
4. Výnosy z ostatních nároků 674
V. Výnosy ze sdílených daní  -    
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686
6. Výnosy ze sdílené silniční daně 688
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pol.č. Název položky účet Hlavní činnost

VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
1. Výsledek hospodaření před zdaněním  1 018,02    
2. Daň z příjmů 591  60,35    
3. Dodatečné odvody daně z příjmů 595
4. Výsledek hospodaření po zdanění  957,67    
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NÁZEV POLOŽKY pol.č. stav k 1.1. stav k 31.12.

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu 1 x 600,00

z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x 600,00

z toho: výzkum a vývoj 3 x

vzdělávání pracovníků 4 x

informatiku 5 x

individuální dotace na jmenovité akce 6 x

Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek 7 x

Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC 8 x

Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu 9 x 31 358,00

z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele 10 x 31 358,00

z toho: výzkum a vývoj 11 x

vzdělávání pracovníků 12 x

informatiku 13 x

přijaté dotace na neinvestiční náklady související s fin. programů 
ISPROFIN

14 x

přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od 
zřizovatele

15 x

Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC 16 x

Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory 17 x

Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí 18 x

Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu ÚSC 19 x 100,00

Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů 20 x

Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 21 x

Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu 22

Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci 23

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu 24

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu 25

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce 26

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů 27

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných 
rozpočtů

28

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační 
složkou státu

29

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem 30

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí 31

Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské 32

Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční 33

Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku 34

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí 35

Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské 36

Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční 37

Směnky k úhradě tuzemské 38

Směnky k úhradě zahraniční 39

Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské 40

Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční 41

Vydané dluhopisy tuzemské 42

Vydané dluhopisy zahraniční 43

Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské 44

PŘÍLOHA
Sestavená k 31. 12. 2010 (v tis. Kč na dvě des. místa)
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NÁZEV POLOŽKY pol.č. stav k 1.1. stav k 31.12.

Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční 45

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské 46

Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční 47

Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem 48

z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC 49

komunální dluhopisy ÚSC 50

ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů 51
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DARY A PŘÍSPĚVKY 2010:

Prostředky získané z darů v roce 2010 činily celkem 515 774,75 Kč.

Největšími částkami přispěli tito dárci:

Patrick Mehr a Helen Epstein, USA

Federace židovských obcí, Česká republika

Terezínská iniciativa, Česká republika

Hanne-Lore Cars, Spolková republika Německo

Ron Hicks, USA

Vlastimila Potocky, USA

Viliam Bartoš, Česká republika

Lenka Bartošová, Česká republika

Milan Flosman, Česká republika

Dáša Matušíková, Česká republika

Růžena Velecká, Česká republika

Blanka Raclová, Česká republika

Marek Šteigl, Česká republika

Defiant Requiem Foundation, USA

International Coalition of Sites of Conscience, USA

Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, Švýcarsko

Hana Janíčková, Česká republika

Menšími částkami přispěla řada dalších dárců, z nichž většina zůstala anonymní-

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

 

Prostředky získané z darů byly využity pro následující účely:

Terezínská tryzna .....................................................................................................20 000,00 Kč

Literární a výtvarná soutěž mládeže .................................................................43 564,69 Kč 

Mzdové náklady ......................................................................................................990 704,00 Kč

Práce s mládeží a činnost vzdělávacího oddělení .......................................97 294,76 Kč 

Opravy hřbitovů ..........................................................................................................4 186,00 Kč 

Restaurování interiérů modlitebny ...................................................................46 320,00 Kč

Opravy Ravelinu 16 ..............................................................................................937 811,78 Kč
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TECHNICKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

POKRAČOVÁNÍ V ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKOD

ZPŮSOBENÝCH POVODNĚMI V LETECH 2002 A 2006:

 Sanace podzemního pevnostního systému Malé pevnosti 

 Obnova zeleně v areálech Památníku Terezín – živé ploty, stromy

 Oprava fasád objektů Malé pevnosti – objekt správního dvora

 Oprava havarijního stavu bývalého Kolumbária (původně Ravelin 16 v Hlavní 

pevnosti) 

DALŠÍ ÚDRŽBOVÉ A TECHNICKÉ PRÁCE:

 Umístění sousoší akademického sochaře Ladislava Chocholeho – dokončení 

parkových úprav v okolí

 Rozšíření kamerového systému pro sledování a záznam pohybu – areál Krema-

toria bývalého koncentračního tábora v Litoměřicích

 Údržba zeleně v objektech Památníku a na hřbitovech

 Odstraňování náletových dřevin na valech Malé pevnosti

 Běžná údržba objektů Památníku

 Technické zajištění pietních, vzdělávacích akcí, výstav apod.

 Zajištění autodopravy, materiálně technického zajištění provozu apod.

 Operativní úkoly
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 Konání Terezínské tryzny a dalších vzpomínkových akcí

 Uspořádání setkání bývalých vězňů k 70. výročí vzniku terezínského ghetta

 Pokračování výzkumu nacistických represivních zařízení v Terezíně a Litomě-

řicích 

 Pokračování digitalizace sbírek Památníku Terezín a jejich zpřístupňování na 

internetu

 Doplňování databází bývalých vězňů 

 Pokračování sbírkotvorné činnosti

 Vydání Terezínských listů č. 39

 Vydávání čtvrtletního Zpravodaje. Vzdělávacího a informačního bulletinu

 Instalování šesti příležitostných výtvarných a dokumentárních výstav

 Pořádání seminářů pro pedagogy, studenty a žáky

 Uspořádání výtvarné a literární soutěže pro mládež na téma „Tady se to nemůže 

stát“

 Provedení Beethovenovy 9. symfonie ve IV. dvoře Malé pevnosti 12. června

 Realizace projektu dokumentace současného stavu míst bývalých nacistických 

táborů v českých zemích, nazvaného „Za pomníčky“ 

VÝHLED NA ROK 2011



46

 

PAMÁTNÍK TEREZÍN

Výroční zpráva za rok 2010

 Vydal: Památník Terezín

 Adresa redakce:

 Památník Terezín

 411 55 Terezín

 Česká republika

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

 Fax: +420-416 782 245

 E-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz

 Internet: www.pamatnik-terezin.cz

 Vychází jednou ročně vlastním nákladem.

 Redakční uzávěrka této zprávy: 15. února 2011


